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SI DE 1 
SI DE 3 
SI DE 7 
SI DE 13 

SI DE 15 
SI DE 15 
SI DE 16 

N UFOC's Kongress 1979 
FOA og UFO-spørsmålet 
De gåtefulle UFOer. 
Fransk UFO Rapport slår fast at noen 
holder øye med oss 
Flyvende tallerkener i kampen om turistene 
N UFOC's Østlandsmøte 1979 
UFO-Kongress i London i august 

NUFO C 's Kongress 1979 
Kongressen ble som tidligere annonsert avholdt 

på hotell Phoenix i Trondheim, og det oppsatte møteprogram
met ble stort sett fulgt. Tiden ble som vanlig i knappeste 
laget, men man rakk å behandle de viktigste postene i full 
utstrekning. Ellers må det bare tilføyes at hele arrange
mentet falt meget vellykket ut, uten komplikasjoner av 
noe slag. 

DEN NYE ORGANISAS JONSP LANEN 

-Denne ble vedtatt overensstemmende med Smeviks forslag, 
bortsett fra at man etter en lang debatt ble enige om å til
føye et forsla� fra avd. leder Finn W. Kalvik. Dette går ut 
på at man i visse saker av sterkt kontroversiell karakter 
kan utvide kongresskomiteen med en representant fra hver av 
de øvrige avdelingene, samt SA. Hensikten med dette er å 
oppnå en mest mulig demokratisk proses� når komiteen skal av
gjøre saker av dette slag. (En fare med ordningen er at den 
kunne være egnet til å opprettholde de tidligere problemene 
som viste seg å hefte ved landsstyret. Derfor må den utvid� 

ede komiteen kun benyttes når det synes å være absolutt på
krevet. ) 

GR UNN LO VS - OG FORMÅ LSPARAGRAFENE 

-SA hadde på forhånd utarbeidet et for�Aag t{l et nytt og 
komprimert regelverk, og dette ble enstemmig vedtatt. 
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Det ble videre vedtatt at kun l e d e r e s kal fors�nes med 
stillingsinstru kser. Feltfors kere etc. får kun en kort be
s krivelse av sitt fun ksjonsområde, og denne tas inn i N UFOC! 
planhefte. Man ble enige om at Komiteen s kulle ta seg av 
oppgaven med å få laget planheftet. Dette vil komme til å 
omfatte føigende: Grunnlovsparagrafene av 07.04.79, veiled
ning for felt fors kere 1 og 2, samt te le fon l is te. ( O et vi l 
bli laget et så kalt "alarmtelefonnett"- dvs. en liste over 
telefonnummer man kan ringe for ras kest mulig å varsle om en 
observasjon - og det er mulig at denne listen tas inn i 
planheftet. ) 

INTERN INFORMAS JONSSEKS JON 

-Terje Hansen påto k seg oppgaven med å distribuere listene 
over nye fol k til avdelingene, etterhvert som oppgave over 
sli ke løper inn fra Hoved kassen. 
Videre ble 8et vedtatt at enhver kan sende internt informa

sjonsmateriale til se ksjonen, som besørger dette videre til 
ledere og evnt. andre. Det blir da opp til Terje Hansen å 
vurdere hvorvidt det haster med denne distribusjonen osv • •  

Diversepostene vil det føre for langt å komme inn på her, 
men det kan nevnes at spørsmålet "N UFOC i telefon katalogen" 
begynner å komme på gli. Kalvi k har tatt de nødvendige s kritt 
i så måte, og i Tønsberg vil man ved siden av Røeds hovednum

mer o�så få ·et "alarmnummer". Terje Hansens telefonnummer 
kommer inn allerede til høsten og flere vil forhåpentligvis 
følge. ( Vi oppfordrer igjen alle som har muligheter til det 
om å sørge for å få sitt telefonnummer inn i katalogen så 
snart som mulig, helst på to steder - " UFO, Nors k Center" 

,Øverst under U, og så under N. Vær i k ke redd for dette, 
man blir i k ke nedringt l ) 

Man kom til at kun l e d e r e heretter b�r forsynes 
med identitets kort. De øvrige får et "aspirantbevis" el.l. , 
men dersom en feltfors ker over lengre tid utmer ker seg på en 
svært fordela ktig måte kan ved k. fyl kesleder tildele ved kom
mende et. identitets kort. 
Et forslag om inn kjøp av materiell av for�jellig slag,bl.a. 
noen filmer fra USA, er fortsa tt til behandling, og en av 
disse filmene er blitt vist og vurdert innen Komiteen. 

Kenneth Nilsen, som for anledningen repr�senterte både SØR 
og VEST, ble innsatt som fyl kesleder for Hordaland. Dette 
s kjedde enstemmig og etter anbefaling fra Kalvi k. 

HO VEDKASSEN 

- Hans Aass, SØR, som ble anbefalt etter å ha sagt seg vil
lig til å ta oppgaven, overtar som kasserer og regns kapsfører 
etter Eri k Fjeldberg. (Dette gjelder i s krivende stund, se 
ny adresse på omslagssiden • Red. ) 
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KONGRESSKOM ITEEN 

består av avd. leder. Odd Gunnar Røed, Fyl keslederne Arne 
Smevi k, Per Ottesen og Tom R. Lemb, samt se ksjonsleder T. Han
sen. Komiteen vil sitte i fire år, dvs. til neste Kongress. 

Ytterligere orienteringer vil naturligvis følge etterhvert 
som tingene utvikler seg. 
Hva som er særlig viktig i tiden fremover er systematis k 
planlegging av virksomheten. Da vil arbeidsinnsatsen. ha 
størst muligheter for å bære frukter • • •  

FOA og UFO-spørsmålet 

Følgende er et utdrag fra en. artik kel av Thorvald Berthel
sen, tidl. leder av Riksorg. UFO Sv�rige, i UFO-Sverig�s 
tidsskrift UFO INFORMAT ION. Av plasshensyn gjengir vi, kun 
siste del av artikkelen, da denne synes å være interes�ant 
i det henseende at den gir et godt bilde av forholdet 
ufologer/myndigheter og spesielt myndigheters (FOA) holdning 
til UFO problemet. 

FOA FORT IER FAKTA l 

En meget utbredt vantro blant UFO interesserte, er at for
svaret og spesielt FOA (Farsvarets Forskningsanstalt) sitter 
inne med en mengde hemmeligstemplede rapporter om svens ke 
UFd-incidenter. At man i hemmelighet undersøker svens ke UFO
tilfeller, og spesiellt da rapporter som kommer inn fra egne 
kilder, f.eks. radarovervå kningen og flyvåpenet. Alle disse 
fakta fornektes og forties for ikke å skape pani k k  blant 
almennhetenl 

Personlig har jeg, siden 1973, viet spesiell interesse for 
denne oppfatningen. I i k ke ett eneste av de hundretalls 
UFO-tilfeller som jeg har undersøkt i løpet av disse år, 
(og i denne forbindelse sikter jeg til den rest som trosser 

forklaringsforsøk og fremdeles er UFO-t�lfeller) , har FOA 
eller noen annen instans innen forsvaret, gjort egne under
sø kelser. Et fåtall unrtBk finnes dog for tvetydige tilfel
ler, der fenomenet kan ha blitt forårsa ket av-fremmed mili
tær aktivitet, f.eks. RP V og lignende. 
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Ved mine samtaler med personer i n n e n forsvaret, så
vel høye offiserer som sivilansatte, som har gjort egne 
UFO-observasjoner, har det ikke framkommet noe som tyder 
på at man har vist interesse for en "intern" oppfølging 
og undersøkelse av sakene- som er blitt rapportert ut fra 
den enkle stensilerte rapportblankett som anvendes for UFO
fenomener innen forsvaret: "Rapport tlver ljus- och ljudfeno
men". 

En av de offiserene som hittil har våget å framtre med 
navn,oberstløytnant i flyvåpnet Åke Somnell, ble forbauset 
over den svake interesse som ble vist overfor tilfellet 
fra forsvarshold. Somnell rapporterte til FOA, som lovet 
å komme igjen, men fremdeles i dag har Sture �ickerts ikke 
latt høre fra seg. ( �ickerts representerer FOA i UFO-spørs
mål og er den eneste som uttaler seg i spørsmålet offentlig 
i Sverige) 

DEN SKREMMENDE SANN HETEN 

FOA og forsvaret bedriver således ingen undersøkelsesvirk
somhet i forbindelse med UFO-fenomen. Den skremmende sann
heten er i stedet at man overfor massemedia og allmennhet 
fornekter det faktum at det eksisterer en mengde veldokumen
terte UFO-tilfeller. 
Hvordan kan man gjøre det ? Jo, gjennom å ikke befatte seg 

med de mest beviskraftige tilfeller og de rapporter som 
kommer inn via interne kanaler innen forsvaret. I stedet 
har man skapt en offisiell instans innen FOA, der førnevnte 
Sture �ickerts som i meget liten grad i forhold til sine 
ordinære arbeidsoppgaver registrerer evnt. innkomne rapporter. 

Denne tjenestemann sysler med forkjærlighet med de mest 
lettforklarlige og mangelfulle rapportene, m. a. o. rapporter 
som utelukkende dreier seg om mistolkningsfenomener som 
meteoritter,satellitter-/styrtninger, ballonger, fly, Jupiter 
o g V en u s, r a k et to p p s k y t n in g e r o g no r dl y s, s am t de m an g el fu 11 e : 
der observatøren verken husker dato eller klokkeslett for 
iakttagelsen. De veldokumenterte rapportene unnvikes syste
matisk. 

Gjennom dBnne. utstuderte smarte behandlingsmåten kan man 
således vise til et statistisk underlag som bevis for at 
a l l e UFO-rapporter har sin årsak i feiltolkninger, eller 
stammer fra mennesker med livlig fantasil 

Eller enklere uttrykt : 
O e n s o m v i l, k a n f å u n ::1 e r s ø k e. l s e r 
t i l å v i s e h v a h a n s e l v v i l, e l l e r 
h v a d e n v i l s o m b e t a- l e r • 

FOA's OPPTREDEN I UFO-SPØR�M Å LET 
EN TRUSE L MOT DEMOKRAT IET 

Sture �ickerts sier han hverken har tid eller interesse 
for UFO-spørsmålet. Kyndigheten forholder seg derefter
uten når det gjelder å finne på bortforklaringer. De til
felle som oppklares som mistolkninger oppklares også av 
UFO-Sveriges rapportcentral,- på dette punkt er vi enige. 



Et av hans hovednummer, som han stadig drar fram i alle 
sammenheng, er : "Jeg var bortreist da denne stillingen ble 
besatt. Jeg visste ingenting om det før jeg kom hjem. Jeg 
har ikke bedt om å få denne tjenesten- den har blitt på
tvunget meg l" 

Til tross for dette betegnes han i ulik sammen heng som 
"UFO-ekspert", en tittel som ofte kommer til anvendelse i 
pressesammenheng, og hans uttalelser vurderes følgelig der-
efter. . 

Sture lJickerts er en "autoritet" og talsmann for en ,myn
dighet når det gjelder UFO-spørsmålet. Om f.eks. en politi-, 
ker, kanskje påvirket av sine velgere, vil sette seg inn i 
UFO-spørsmålet og begynner å kreve fakta og opplysninger, 
havner han uunnvikelig hos FOA's "UFO-ekspert" og serveres 
der en meget overbevisende dementi: d e t f i n n e s 
i n g e n v i r k e l i g e U F 0-f e n o m e n, -
d e t f i n n e s i n g e n f l y v e n d e t- a l l e r
k e n e rl 

Politikerne er i hendene på "eksperter" av ulike slag,og 
gjennom denm utvikling minsker fortroligheten for politiker
ne i Sverige, liksom tilliten til myndigheter i det hele 
tatt. FOA's opptreden i UFO-spørsmåleter således en trusel 
mot selve demokratiet. 

URETTFERDIGE METODER 

Sture lJickerts forsøker også å mistenkeli �gjøre UFO-Sver
iges aktive feltforskere og undersøkelsesvirksomhet ved å 
fremstille oss som blåøyde fantaster. Ved en sammenkomst 
hos ASEA stillte han, overfor tilhørerne dette spørsmålet 
til meg; " Hvordan gjør dere når dere lager UFO-rapporter? 
Sitter dere ute i terrenget og venter på at tallerknene skal 
komme?" Mitt svar gikk ut på at vår hensikt var, å til en
hv�r pris, presis som han sel� å få frem en naturlig for
klaring til respektive iakttagelse og kunne avskrive den 
som et feiltolkningsfenomen - men, at vi til tross for dette 
hadde · en rest på ca. 20 prosent, som trosset alle for-
klaringsforsøk. Videre, at det ikke var vi som så "flyv
ende tallerkner", men derimot allmennheten, politimenn, mi
litære med flere, som rapporterte ul oss, og at vår opp
gave var å forsøke å forklare hva de har sett. 

Sture lJickerts har siden han tiltrådte (eller qle påtvung
et ), sin tjeneste som nuFO-ekspert" i 1976 fått vårt tids
skrift UFO-informasjon - og til og med fått tilsendt ytter� 
ligere materiale som belyser UFO-Sveriges seriøse målsetning 
og arbeidsmetodikk, men sier seg enda ikke å vite ·et du-g.g 
om organisasjonen - alle som engasjerer seg i UfO-spørs
målet er fantaster! Det er han fullt overbevi�t · 6m �- eller 
er han det? 

Siden 1975 har vi innen UFO-Sverige, stort sett ligget 
lavt og ikke gnisset på FOA. Anderledes var det på Tage 
Erikssons tid ( Wickerts forgjeng·er ). Da'�ar det en ærlig 
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fight i pressen og i direktesendte radioprogram, der Tage 
Erik.sson o�ptrådte med skikkelige metoder - Sture lJickerts 
synes å være venn av uskikkelige metoder! 

NA ER DET INGEN MANGE L PA VE LDOKUMENTERTE 
UFO-RAPPORTER HOS FOA! 

Sture lJickerts fremtreden på ASEA i Vesterås var dråpen 
som fikk begeret til å flyte over. Jeg tenkte på det gamle 
ordspråket; "slikt lær skal :3ådan smøring ha". Mr�n hvordan 
skal vi bære oss ad for ikke � ødelegge rapportsentralens 
meget �ode samarbei�sforhold med en rekke høyt engasjerte 
innen forsvaret? 

Jo, ved fra og med UFO-information nr. 5/1978 å gjøre sær
trykk av alle svenske UFO-tilfeller, som vi presenterer og 
fortløpende bringe dem i rekommandert brev til FOA. Altså 
ikke til �ure Wickert, men til institusjonen FOA, sammen 
me d følgebrev i hvilket det fremgår, at de skal betraktes 
som enkgltstående UFO-rapporter fra allmennheten, og at de 
skal journalføres. Samtidig ber vi om at UFO-Sveri�es 
rapportsentral delgis undersøkelsesunderlag og motiveringer 
for de tilfeller som av FOA forklares å være feiltolknings
fenomen. 

Når du leser dette finnes det således også veldokumenterte 
UFO-rapporter på FOA, som bør oppveie redevisningen av år 
1978's statistikk over antallet o p p k l a r t e UFO-
tilfeller.hos FOA. 

Samtidig vil vi påpeke at disse, UFO-Sveriges utredninger, 
ikke er vitenskapelig utførte, men derimot at flere rapport
er kan få en mulig forklaring ved FOA's profesjonelle for
skningsressurser. 

UFO-Sveriges målsetning er å m UFO-fenomenet akseptert 
som realitet og å arbeide for at det kommer til å gjennom
føres en utvidet furskning med forankning utenfor de ideelle 
foreningene. Denne opptreden overfor FOA er et steg i den 
utviklingen. 

ET PO LITISK SPØRSMA L 

Til Sveriges folkevalgte Riksdagsledamøter, såvel nå�vær
ende makthavende som blivende, i vil vi stille spørsmålet: 

- Hvorfor skal et fritt og nøytralt lan d som Sverige slav
isk følge USA's opptreden i UFO-spørsmål? Hvorfor ikke 

"redde ansiktet" og for eksempel følge Frankrikes eksempel, 
ved å offisielt deklare:r;e, at "UFO-fenomenene ikke utgjør 

n o en t ru s s el mo t n as jo n en s sik k e_r h e t" , o g de re t te r , som i _! 

Frankrike, satse på statlig UFO-forskning? 
Halvparten av velgerunderlaget i Sverige "tror" at UFO-feno
menet eksisterer, og titusentalls velgere anser at det burde 
bli gjenstand for utforskning. 
Man løser ikke et problem ved å fornekte det! 

Thorvald Berthelsen 
UFO-Information nr. 1/1979 
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ACDERPO�TEN 16. og 20. juni -78 .av Hans Aass 

Hvor står mennesket? 
Mulige "besøken de" fr a fjerne ver dener får et l it e s p ark 

av infanterikaptein Sverre Evensen i en artikkel i Fæ dre
lan dsvennen den 04�0 2.79. Han sier at de opptrer på en 
lite "ver dig" måte, idet de forsvinner så snart som menne
sker har opp daget dem. Det er riktig at de stikker av, men 
det kan nok ha sine meget go de .grunner. 

Den som vil· arbei de seriøst for å få et nøkternt syn på 
UFO-problemet, må helst først skaff� seg litt peiling 1på 
hvor dan livet oppsto d på vår egen klo de for å skjønne ,om 
det kan være mulig at liv også kan ha utviklet seg på an dre 

kloder i vårt kolossale univers. Paleontologene (paleonto
logi = vitenskapen om forti dens dyr og planter) kan for
telle oss om hvor dan livet utviklet seg, og hvorfor utvik
lingen tok forskjellige retninger, bl. a. til den grenen 
som til slutt førte frem til mennesket. Stu diet støtter 
seg til tusenvis av fossile funn, og dateringen av disse. 

Da en hver skapning nø dven digvis må ha sitt eget forel dre
par kan vi slutte oss til at det går en direkte ·linje fra 
oss og bakover til den første encelle de organisme i urhavet, 
altså gjennom det første patte dyr som oppsto d for to hun d
re millioner år si den, gjennom den første pa d den som krøp 
opp på lan dejor den for trehun dreogfemti millioner år si den 
og gjennom den kvastfinnefisken, som de mener er forløperen 
for de senere firbente tetrapo dene. Hvor dan den første 

• encelle de organismen oppsto d i havet for 3, 2 milliar der år 
si den, er frem d�les et mysterium for vitenskapen. Inntil 
da var vår klo de helt steril. 

Det vil kanskje såre noens stolthet som menneske, når jeg 
nå hev der at vår direkte linje bakover allti d hører til den 
fysiske mi d delmå dighet. Vi kan vel gå ut i fra at de svake 
av avkommet ikke klarte å leve opp til forplantnings dyktig 
al der, og de som fikk spesielle evner, ble etter hvert så 
overspesialiserte, at de dø de ut ve d den minste klimaen d
ring, som førte til foran dring i livsmilJøet. 

\ 
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I mangel av fysiske angreps - og forsvarsevner klarte vår 
linj� å overl�ve ved å bruke list og taktikk, altså ved å 
bruke hjernen. 

De mest intelligente hadde de største sjanser.· En følge· 
av dette var igjen at hjernevolumet etter hvert ble større. 
Det er en stor forskjell på Australopithecus, som levde 
for to millioner år siden og Pekingmannen, som levde for 
firehundre tusen år siden og dagens menneske. . 

Den fysiske.utvikling og d en mentale utvikling måtte 
korrespondere. Et godt eksempel på at dette var nødvendig, 
har vi i · Neanderthalmennesket, som bukket under for 35 tusen 
år siden, til tross for at hjernevolumet var like stort 
eller større enn hos dagens menneske. Neanderthaleren ha
dde nemlig en fysisk handicap, idet han i kke kunne få frem 
artikulerte lyder. Han kunne ikke snakke. nette handicapet 
var sikkert årsak til at hjernen var så godt utviklet, idet 
han i større grad var nødt til å bruke sin intelligens i 
kampen for å . overleve. Det hjalp altså ikke. Vår gren 
lever videre. 

Det ser · ut til at middelmådigheten ble mønsteret for ut
viklingen. Avvik, forsvant fordi det ikke hadde li0ets rett. 
Utallige er de dyrearter som forsva�t etter kortere eller 
lengre tid. Små avvik, som kunne tilpasse seg, fikk livets· 
rett og vi fikk etter hvert dette kollosalt variert dyreliv. 
Alle arter ble eksperter på sine spesielle felt. Dette 

gjelder også mennesket, idet de forskjellige raser har ut
viklet særpreg, som er et. result�t av livsmiljøet, og vi er 

blitt forskjellige. En eskimo kan ikke .leve en busknegers 
liv, eller omv�ndt, men vi kan ikke si · at den ene er bedre 
enn den andre. 

· M an g e m en er at den m enn e s k el i g e kr o p p e r u n i ve r s e 11 , f o r d·i 
livsvilkårene formet utviklingen. etter hvert, hvorfor resul� 
tatet i dag er n�e bortimot det fullkomne, og derfor må 

· 

eventuelt liv ute i universet ha vårt utseende. Jeg er 
slett ikke sikker på det. 

Vår kropp �lik den er nå, egner seg godt for en videre 
teknologisk utvikling, men det er jo ikke så veldig stor 
fo.rskjell mellom en gorilla og oss rent fysisk. Zoologen 
Arthur Portmann har oppstillet en skala med points for det 

åndelige nivå hos noen dyr. Mennesket topper listen med 
215 points, så følger delfinenjmed 190 points, elefanten· med 
150 points og først deratter, på fjerdeplassen kommer apen' 

med 6 3  points. Mennesket topper riktignok listen, men vi 
s tå r enn å kun p å e t b a b y s t ad i u m , · i de t \:1 i kun h .ar k o n tro 11 
over 10 prosent av vår hjernes kapasitet. Kan vi med hånden 
p å h j e r te t s k ry t e a V. V ar e 2 1 5 p o in t s? Kun n e V i i k k e h a l i t-t 
å lære· B.\1 

-nr. 2 på listen, delfinen, dette fred8lige, god:
lynte, vennligsinnede og sosiale v�sen? Vi dreper hverandre 
i krig hver dag på denne kloden vår, vi lar 8 mennesker dø 
av sult hvert �inutt, vi taler 2700 rorskjellig� spr �k, så 
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vi kan ikke ·engang · snakke: sammen, vi kunne · overta· kontroll
en over vår klodes økologi, men vi vil ikke, til tross for 
dette enkle regnestykket: Klodens befolkning passerte den 
første milliarden i 1830, den andre i 1930, den tredje i 
1960 og den fjerde i 1975. Når har vi fullt hus? Blant 
FN's 146 "sprikende staur" har vi en nasjon som gir premie 

for barnefødsler. (Gjett hvilken nasjon det er?) Den 
samme einstøingsnasjonen gir bonus til de bønder, som kan 
klare å redusere avlingene. Nei, disse 215 points til 
mennesket har-nok den tunge belastningen som går undet nav
net.:. EGOISME •

. 

Er det d� så rart at utallige ·u FO-ra�porter fbrteller at 
disse vesener stikker av så fort de oppdager· oss/ Det burde 

være klart at eventuelle intelligenser ute i rommet må ligge 
himmel hø�t o��t oss både i kultur, moral og teknologi. De 
må bl. a. ha løst økologiproblemet på sine respektive kloder, 
noe vi her· på jorden er nødt til å kl'are før de neste 100· 
år er gått. Vår klode kan ikke br �dfø 16 milliard�·menne
sker • 

. Det ·ble lite U FO-stoff i denne artikkelen, men når jeg nå 
i den �i ste artikkelen skal ta. for meg rapporter om " Huma
n o ider·", så .bØr vi først kjenne l it t ti l vår egen kl ode og 
dens historie. 

. 

Human o ider 
La meg begynne denne siste artikkelen med å gjenta at 

Norsk U FO Center - NU FO C  - ikke har noen som helst offisiell 
teori om U FO-problemet .• . Som organisasjon er NU FOC nødt til 
å holde en helt nøytral linje for ikke å dumpe opp i okkulte, 
politiske eller halvreligiøse bevegelser. 

Org�nisasjonens oppgave er å samle inn �lle fakta og en
hver observasjon, for om mulig å komme fr�m til et mønster. 
Når det gjelder spørsmål om hva et U FO er, så er det vel 
like mange meninger som vi er medlemmer. Det er sikkert 
mang� som er uenige i det jeg har fremlagt i denne artikkel
serien - spesielt om utvikling av liv - men det er OK • 

. Vi må nødvendigvis ha forskjellige meninger om U FO-problem
at, når ingen vet noe med sikkerhet. V i ·må f o r resten stad

ig revidere v�r oppfatning ette� hveit_som det kommer inn 
nye rapporter her hjemme og fra det store utland. Disse 
rapporter er så fascinerende, merkverdige og utrolige at 

vi føler at vi står overfor "noe fra en annen verden", som i 
denne forbindelse jamen ikke bare er en talemåte. 

Nåtiden er bare et pust i eveig heten. Skulle vår klodes 
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Au6lrflletpith�ctJ.S, fo.r 2 OOO·QOO år siden 

Homo Erectus (Peking-mennesket). for 400 000 år siden 

Cro-Ma�. det moderne mennesket, for 35000 år siden 

tyder på en kraftig mental 
svekkelse. 

( Humanoider) 

�ersjant Charles Moody laget 
skissen over til venstre av ·de 

vesener han påsto å ha sndkket 
med etter-en-uFO-opplevelse 
den 13.08.75, og skogsarbeider 
Travi� Walton laget tegningen 
til høyre etter en UFO-opplev
else- den 05.11. samme år. Den 
ene vis�t� -ikke noe om ·den 
andres opplevelse i h�nholdsvis 
New-Mexico og Ari�on�. Blir 
dette fremtidehs skjørinhets-· 
ideal? Hode- 6� ansikt�form 

utviklin� og tilsvarende fysisk 

historie skrives i en bok på 5000 sider, ville mennesket 
først dukke opp på den siste siden, og datamaskinen måtte 
ve l s m u gl e s inn i · det s i s t e p u n k t u m e t • H v a så m ed an d re 
kloder som kunne skrive to slike bøker før vi begynte på vår? 
Skal vi virkelig rortsatt tro at vi er alene? 

Det foreligger ca·. SODD " Humanoid"-rapporter, altså hvor 
det på�tås observ�rt levende vesener i forbindelse med et 
UFO. Mange av dem kan· vi kutte ut· som r8n svindel • .Oet er 
flere som har tjent seg- rike på ·å utgi bøker om sine "opp
levelser": Det er-andre - la oss kalle dem idealister - som 
vil forsøke .å frelse verden, og som kommer med et "budskap" 
til_jordens befolkning. Dette er jo prisverdig, for vi tren
ger sikkert gode råd og leveregler, meQ de avsl0rer seg selv 
ved i k k e å f o r t e 11 e no e om ·h v o r d an d i �se v e sen e r -så u t • Nå r -
de ikke nevMer noe, så måtte de jo ligne på oss, og det vil�e 
være helt utenkelig at disse antatt avanserte vesener skulle 
være kommet like langt i utviklingen og følgelig fått nøy-
aktig vårt utseende� ( Hvis d� da ikke har utviklet evne til 
å kunn� materialisere seg i menneskelig skikkelse) . 

- Vi må også kutte ut slike historier som de en tysk frue 
skri-ver bøker og holder· foredrag om. Hun hevder at hun 'hver· 
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måned får besøk av en elsker fra Venus. Stakkars elsker. 
Han ville jo - sprekke lenge før han nådde sin dame, da vi vet 

at det-er ca. 100 atm. trykk på Venus, mot vårt ene her på 
jorden. ·Dessuten ville det vel bli.litt vel hett for henne. 
På Venus er det ca • . _480 varmegrader. 

Når slike Adamski-pr�gede historier er luket bort, så står 
vi dog igjen med tusenvis av beretninger om " Humanoider". 
Når slike .rapporter blir etterforsket av trenede folk, , skal 
resultatet alltid være en skisse av hvordan de så ut. 

Det er ikke· så rart om de i hovedtrekkene kan se ut som 
oss mennesker, fd'di naturen selv etter hvert har· formet vår 
kropp i retning av det ideelle for et fornuftsvesen. Milli
arder av andre kloder i universet med jordens størrelse kan 
ha hatt betingelser for liv (bl.a. vann og oksygen) , og ut� 
viklingen fra den første encellede organisme og fr�m til for
nuftsveserier må sannsynligvis ·ha fulgt' det· samme evolusjons
mønster hvor bare· de gode og evolGsjon�messig korrekte egen
skaper fikk fortsette utviklingen. Oerso� Jupiter hadde 
hatt en fast overflate - og de andre nødvendige betingelser 
- ville det vel vært naturlig at et-utviklet fornuftsvesen 
hadde hått fire eller flere ben p. g. a. den voldsomme tyngde
kraften. 

l 

V i kan -tenke oss at fo.rnu f tsvesen er på fremmede klo der bør 
ha følgende kar�kt�ristika: · sanseorganene bør være konsen
trert i nærheten av. hjernen. For å kunn'e bevege seg, bør de 
ha to eller flere ben som ikke nødvendigvis må ha tær. For 
å kun n e ut fø re e t f in e-r e a r.b e i de av t � k no l o g i s k art ,· bø r d e 
ha to eller flere armer med hender og fingre. Delfinen 
som vi må regne som et fornuftsvesen . - har ,ikke dette, men 
det har jo heiler.ikke vært nødvendig i det miljø de er ut
viklet i. Strømlinjeformen er der det korrekte. 

O� fleste skisser viser da oqså menneskelige vesener� Det 
er gjerne to s�ørrelset som gå� igjen, ne�lig høyd�n 100 
130 cm o� omkring 170 cm� Armer og b�n sitter der de bør 
være, men hendene er ·ofte forskjellige fra våre. Nesten alle 
kan beskrive øynene og det_er bare naturlig for den første 
mentale -kontakt foregår 'vi? øynene. · De ·er oftest spesielt 
store, ofte meget.vennlige eller �jennomtreng�nde og . stikk
ende. Øren

.
e er ofte store og spisse oppad • .  · 

Nesen er merkv�rdig nok sjelden beskrevet tydelig, eller 
den er ·gj.erne beskrevet som' meget li ten og uten lepper. 
Dette siste er meget interessant, fordi ·hodet som oftest 
er betydelig overdim�nsjonert. Det er tydelig at disse 
avanserte "Vesener ledes mere av -'fornuften enn åv følelses
livet. Hakepar�iet er ofte spisst o� s�akt utviklet, hvilket 
skulle tyd-e på· en hell er svak kropp sbygn ing· u ten rå mu skei
kraft. Hode- og ansiktsformen minner meget om de velkjente 
karikaturer a0 Kåre Wii16ch. Han kan umulig bli fornærmet 
over denne sammenligningen. Snarere tvert imot. 

Huden på " Humanoidene" ·ser blek og syk"el'ig ut. Dette und-
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erstøtter teorien om de voldsomt store romstasjoner, slike 
selvstendige, produserte økosystemer som våre mulige etter
kommere forlengst må ha evakuert· til om 5 milliarder år, 
fordi solens levealder da nærmer seg slutten. Det er �ltså 
irigen Tarzan- eller Stålmannenty �ei som blir beskrevet, og_ 
dette mener jeg øker troverdigheten av observasjonene. 

· 

Er det flere." Humanoider" sammen, så er de ofte så like. 
som vanndråper. Det kan gi oss noen underlige tanker om 
den fremtidige utvikling, når vi tenker på T V-programmet om 
denne 14 måne�er gamle babyen i USA som skal bli en tro kopi 
av raren. . 

Alle disse særpreg er interessante. Når de engang blir 
skikkelig databehandlet, kan_ de fortelle oss meget om livs
miljøet på de kloder de kommer fra. Det er de st6re ·hodene 
som både skremmer meg og �ir meg en viss trygg�et. De 
skremm er meg foTdi det viser at vi.har så langt igJen før vi 
har utviklet oss mentalt t11 deres nivå. Det gir meg en 
viss trygghet, fordi. de viser dere� høye åndelige nivå. De 

må ha overvunnet alle da barnesykdo�mer vi jordiske menne
sker ennå bakser med. De har aldri' vist en direkte fiendt
lig oppførsel ov erfor oss me�nesker til tross for at de ofte 
er blitt beskutt. Utallige ganger har det amerikanske luft
våpen sehdt opp jagerfly når UFO''er f?r oppfanget på radar
�kjermen, · men UFO�ene har b�re lekt seg med dem ved tverr
vendinger, helomvending�r� eller de er plutselig �te�et lodd
rett· til værs i rasende. Ofart - eller de er plutselig borte, 
vekk, fra det ene øyeblikk til det andre. · 

La meg til slutt antyde min f?gen høyst private teori, men 
jeg er lydhør for enhMer annen teori. Ingen vet jo noe 
sikkert. 

Jeg t ro r at de t f i n'·h:J e s e t "K o s m i s k S am funn " m ed en inn
byrdes livlig kommunikasjon. De stor e hodene tyder på -at det 
kun er de mest mentalt-utviklede vesener som er medlemmer 
av dette samfunn. Til - t�oss for s�or ulikhet i utformingen 

p. g. �. ulikt livsmiljø p� de respektive kloder, lever de 
fredelig s.ammen og bytter livsnødvendigheter med hverandre. 
D.e .respskte-rer alle former for liv. fordi de vet at naturen 
s�lv:h�r formet dette livet. 

Jeg .tTOT. at· det· finnes. en grense _oppad for denne hastighet 
sorri f y s i ·

s k kraft kan . d:r"ive et :.fy"sisk legsme, nemlig bortimot 
· ly s e t �

·
_ . h a s t i .gh

.
e t , rn·sn .je;g · .ser. i:k.ke bort fra at de er;Jorm.e 

·.k r e f t e ne �- -Ko sm o s - ka·n u_triy.tt-es på måter som ennå er ukjent 
T-or oss. J·eg tr·or :åt. d�ef finne_s� utallige _kloder hvor livet·.1 
har .utviklet. seg· og g�r .sin g·ang'_·s·am- h€8r på jorde n, .men dette 

·ll.'v._.komme.r ikke u t e· n f o r  'de_res .egen klodes nærmeste ·oin·egn av 
samme·. grunn som. oss m·snnesk.er� . De.t skal vi ·bare væ re glade 
for. Mental-t sett et d.e ll.ke UT1de.rutviklet so-m oss, så det 

ville ba�e �es ult er t i kr�ger og �lendighet. Sci�nce Fictibn 
filmer' av t ypHn "St �T ·lJars ft 

er b are tull et ter min m en'ing. 
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Før �ller siden vil de måtte løse sin klodes økologiproblem
er - den vi nå står like foran. Klarer de det virkelig ved 
en uegoistisk felles global handling, så står den videre 
mentale ·utviklingen åpen foran dem, og de kan bli fremtidige 
" Humanoider", kanskje noen millioner år senere. 

Som grunnlag for denne teori er alle de beretninger vi har 
om at UFO'et plutselig er borte, vekk. Jeg tror at den kraft 
" Humanoidene" bruker når et romskip skal besøke en annen 
klode som ligger mange lysår borte, er tankens kraft,· altså 
en mental evne som foreløpig er ukjent for oss, men som 
sikkert ligger latent i våre hjerner. Når vi ser for$kjellen 
mellom Austrapithecus og dagens menneske, så må vi regne 
med ennå et par millioner års utvikling før vi kommer opp på 
det nivå " Humanoidene" befinner seg på. La meg slutte med å 
referere hva den berømte �erher von Braun engang uttalte: 
"Menneskehetens eneste håp er en hjelp fra intelligenser 
ute i rommet". Følgende bør være et motto: Intet bør avskri
ves som umulig, heller ikke en eventuell kontakt med disse 
åndsgigantene. 

Fransk UFO-rapport 
SL ÅR FAs·;-- AT NOEN. HOLDER ØYE MED OSS - -

Et hemmelig fransk regjerings-studium av elleve UFO-rapporter 
innen kategorien "nærkontakt", fra Frankrike, har konkludert 
med at de observerte objektene er materielle fenomener, som 
ikke kan forklares ut fra naturlige hendelser eller gjenstan
der konstruert av mennesker. Dette er den første instans 
hvor regjeringsfinansiert forskning har kommet frem til en 
slik k o _n kl u s jo n • 

Konklusjonen ble offentliggjort som en oppsummering av den 
500-siders rapporten. Denne slår fast at undersøkelsene av 
UFO-hendelsene bekrefter eksistensen av luftbårne farkoster, 
"hvis opptreden og fremdrift er hinsides vårt kunnskapsnivå". 

En vitenskapsmann som har sett den komplette rapporten be
skriver forsknin�en i det franske studiet som "av særdeles 
høy kvalitet". Han trakk samtidig frem- den mest omfattende 
undersøkelsen som er blitt gjort av det amerikans ke flyvåpen 
i slutten av 1960-årene, kjent som Condon-rapporten, og be-
t e g n e t d en n e som "m e g e t då r l i g " i s am m e n l i g n i ·n g • " I fl e r e 
tilfeller er undersøkelsene den rene lærebok i hvordan for
skning av dette slag bør drives", uttalte han. 

INTERNT UFO �OR UM nr.3/1979 13 



De elleve sake ne strekker seg over periode n mellom 1966 og 
1978, og de ble utvalgt p.g.a. vit ne nes meget store tro
verdighet, samt det faktum at UFO'e ne ble sett på e n  avsta nd 
mi ndre e n n  250 meter. To av sake ne i nkluderer beskrivelser 
av huma noide skap niQgsr. 

I ti (10) av de elleve sake ne ko nkluderte vite nskapsme n ne ne 
med at vit ne ne hadde iakttatt et materielt fe nome n som ikke 
ku n ne forklares. 

De n vite nskapelige forsk ni ngsgruppe n ble opprettet av Fra nk
rikes regjeri ng i 1977, og blir nå varslet om nye UFO-he nd
elser via fjer nskriver (teletype) av det nasjo nale politi. 
De aktuelle u ndersøkelse ne som de n spesielle rapporte n om
fattet ble utført av vite nskapsme n n  fra forskjellige disi
pli ner, i nklusive e n  psykolog, som uavhe ngig foretok psyko
eksami nasjo ner i forbi ndelse med vurderi nge n av vit ne nes 
erklæri nger. 

Side n UFO-rapporter i stor utstrek ni ng er basert på vit ners 
utsag n er e n  psykologisk vurderi ng vital, me n ofte et for
sømt eleme nt i såkalte "tilbu n nsgåe nde vite nskapelige u nd
ersøkelser" foretatt i Ca nada og USA. For tide n er Fra nk
rike det e neste la nd vi kje n ner til som har e n  regjeri ngs
fi na nsiert UFO-forsk ni ngse nhet. 

Gruppe ns vite nskapelige utvalg, som har stått for prosjek
tets ko nklusjo ner, er samme nsatt av medlemmer fra så høyt 
a nsette orga nisasjo ner og i nstitusjo ner som The Natio nal Me
teorology Admi nistratio n, Lyo n Astro nomical Observatory, 
Paris University's Social Psycology Ce ntre, Astrophysical 
Laboratories a nd Geody namic Research Ce ntre, The Riytech nic 
Schools Theoretical Physics Laboratory, og Clermo nt - Ferr
a nd U niversity's Physical Meteorological Laboratory. 

xoxoxoxoxoxoxoxoxox 

----- -- ------ --- -- --- -------- ---- ------ --- ----------------
SYMPOSIUM ON UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS -
Heari ngs befare the committee o n  scie nce a nd astro nautics
US House of Represe ntatives,- 19. Co ngress 29. juli 1968 

Da det viser seg at vi � n nå har igje n noe n utgaver 
av dette berømte dokume nt, oversatt til norsk av 
A nto n Lidstrøm, NUFOC SA, tilbyr vi leser ne disse 
til kr. 17, pr. stk. i nkl. porto. 

Dokume ntet består av 58 ste nsilerte sider i A-4 format, 
og er ellers ikke tilgje ngelig a n net e n n  på bestilli ng J 

fra USA. 

Beløpet betales til: NUFOC,boks 2119,7001 Tr.heim. 
Postgiroko nto nr. 3 46 9574 
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FLYVENDE TALLERKENER I KAMPEN OM TURISTENE ' . 

K ø p in g h ar fu n n et 'l::i et h em m el i g e g r e p et " f o r å l o k k e t u r
istene til byen. Ved hjelp av allmennhetens store inter
esse for UFO selger man Køping som turistmål. 

Forrige sommer hadde man en forsøksutstilling om UFO, og 
den dr o o ve r ti t u sen b e søk e re ti l det g am l e K ø p i n g m u s,e u m • 

8000 av disse var turister, og UFO-utstillingen ble det 
nest mest besøkte turistmålet i V�stmanland,-bare overtruf
fet av Sala Silvergruva. 

Kulturnevnden og fritidsnevnden har med hjelp av Køpings 
UFO-Førening nå startet en ny stor UFO-expo i Køpings Mus
eum. Den ble åpnet allerede 2. mai og skal pågå hele som
meren frem til september, og ventes å dra turister, som 
ellers aldri ville hatt en tanke på å besøke byen. 

Prosjektet, som er blitt døpt "Nærkontakt med Køping", 
"bakkes" opp økonomisk av kommunen og resultatet har blitt 
en seriøs utstilling omfattende et 40-tall bildeskjermer og 
modeller av observerte UFOs. Hver dag vises også, non stop, 
en 45 minutters stillfilm om UFO-spørsmålet, og på plass i 
museet finnes også en el. -motor bygd etter en mer enn 2000 
år gammel tegning, og i en låst glassmonter vises en mete
oritt. I utstillingshallens tak svever en kjempeballong 
med radarreflektor og værsonde - ett av de objekter som ofte 
ved mistak rapporteres som UFO. 

UFO-utstillingen i Køping er den første og eneste i verden 
i turistsammenheng, og nettopp nå står skoleklasser fra hele 
�eliomsverige i kø for å sette seg inn i dette kontroversi
elle emne,- innen den egentlige turiststrømmen setter inn. 

Noe kanskje også vi i NUFOC bør ta hensyn til ved ferie
planleggingen i år? 

Åpent alle dager unntatt fredager, klokken 13 - 18 i tiden 
2/5- 2/9-79 i Køpings museum,150 m. fra jernbanest. 

NUFOC's ØSTLAN DSMØTE 1979 

Dette vil bli holdt i Oslo ca. i midten av august. 
Nærmere informasjon vil bli gitt i form av skriv. Møtet 
vil falle sammen med en stor utstilling i de samme lokalene. 
Så hvis det er noen som har stoff som kan være av interesse, 
bilder, filmer o. a. så meld fra. 
Vi må yte litt for å få til en god utstilling, som vi senere 

kan få god bruk for over hele landet. 
Dette vil foregå i Skippergt. 28, i buti�ken "-lJHY NOT", hos 
våre nye driftige medlemmer der. 
Henvendelser ang. møtet og utstillingen rettes til 

NUFOC,box 14, 3133 DUKEN 
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T-skjorter og runde klistremerker 
med samme emblem kan bestilles 
ved nedenstående adresse. 
Skjortene er i størrelsene small, 
medium og large,og er hvite med 
blått emblem. 

Merkene er hvite med blått emblem 
og gule UFOer og stjerner, og har 
en diam.på 10 cm. 

Priser: 
T-skjorter kr.33,- +porto v/oppkrav 
merker kr. 5,- +porto v/oppkrav 

Ved bestilling av T-skjorter må det 
regnes med litt ventetid, men be� 
still raskt da vi således får et 
overblik� over etterspørselen ! 

Klebemerkene leveres med det aller 
første. 

ENOKS BOK 
Vi har et begrenset opplag av denne, lyskopiert i A4 format 
og på 50 sider. - Kr.15,- +porto v/oppkrav 

NUFOC, boks 14, 3133 DUKEN 

UFO-KONGRESS I LONDON 26.- 27. AUGUST 1979 . 

Kongressen holdes på Hotel Mount Royal, og blant del
tagerne finner vi bl. a. dr. J.A. Hynek. 

På kongressen vil representanter fra de fleste UFO-organi
sasjoner verden over delta, og det vil også være viktig at 
NUFOC gjør sitt ytterste for å være representert. 

Et reisebyrå har foreslått et opplegg som omfatter reise 
med fly fra Oslo og Bergan den 25/8, med transport flyplass
hotell ( St. Ermins el. Hotel Washington) i London. 
Transport t/r hotell-kongress begge dager av dens varighet. 
Videre transport hotell-flyplass med ankomst Bergen og Oslo 
tirsdag 28/8. 
Tre overnattinger i rom med bad/dusj pa ett av ovennevnte 
hoteller. Deltageravgift for kongressen. Reiselederassistanse 
i London. I tillegg kan man delta på en spesiell J 

"Kongressmiddag" søndag 26/8. PRIS: 2050,- 230(1- kr. 
Interesserte bes kontakte Intern Informasjonsseksjon. 

HENVENDE LSER TI L NUFOC ØST i tiden 9/7 - 1/8 må skje til 
Per Ottesen, c/o Hjalmar Bjørge, boks 136 2 Vika, Oslo 1 
Tlf. (0 2) 331680 eller (06 2) 81100-75 2 
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DET FINNES FREMDE LES IG JEN E LDRE 

ÅRGANGER A V  UFO-FOR UM 

Årgang 1978-

" 

" 

" 

" 

" 

1977-
1976-
1975-
1974-
1973-

foreligger komplett, bortsett fra nr.1 
Pris kr. 30,-
Komplett. Kr. 30,-
Komplett. (Men minkende) Kr. 30,-
Få igjen av nr. 5 og 4. Kr. 3, 00 pr. stk. 
Komplett. Kr. 15,-
Nr. 1, 2 og 3 finnes. Kr. 3,00 pr. stk. 

PRISENE INK L UDERER PORTO 

Her er mye interessant stoff for en billig penge
Interesserte bør sende sin bestilling snarest, da vi 
ennå ikke vet om det vil la seg gjøre å foreta gjen
opptrykk. 
Ved bestilling av komplette årganger bes beløpet · sendt 

sammen med bestillingen, og med oppgave over hva ·som 
ønskes. 
Bestiller du av de årgangene som ikke foreligger komp� 
lett, vennligst send oss noen ord om hvilke nummer som 
ønskes og vi sender disse så langt det rekker, sammen 
med nota. 

lES DliiA 

UFO Forum,boks 2119,7001 Trondheim 
P.g. 34 69 57 4 

H.ltPPØH.TRYT'T 
NORSK UFO CENTERS TlDSSK RIFT 
Post og bestillingsadresse: 
NUFOC, Boks 1155, 5001 Bergen 
Postgirokto. 3 07 08 10 

Kommer med 5 nummer i året. Abonn. pris kr. 30,
Redaktør: Finn W. Kalvik 
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