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UFO-NORGE-NYTT 
INTERNT NYHETS- OG KONTAKTORGAN FOR RIKSORGANISASJONE~. 

, "UFO-NORGE-NYTT" sendes medlemmene gratis og antall num
mere i året bestemmes av stoffmengden oq behovet. Bladet 
bringer UFO-nyhetsstoff og meddelelser fra Rådet. Det er 
også tenkt som et forum for organisasjonens gr~pper og 
enkeltmedlemmer. Rr.daKtror: Knut Aashei'l1. 
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.\:::~erikaneren Joe KersKa fotogr::tferte disse to UFO ' er ved middagstid, mens 
han befant seg på sydskråningen ~v 3an Francisco's Twin Pe~ks, o~ sto ve~~t 
østover. Bildet er tatt før 1358, men reiaktøren kjenner ikke nøyaKtig dato. 
Det ene UFO kan vrrnskelig ses på denne reproduksjon, men er lett synlig på 
originalen. 



u ~ 

REFLEKSJONER················ -
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Når vi nå nærmer oss slutten på dette første året, er det naturlig å 
gjøre seg noen tanker over UFO-NORGE's korte eksistens , dens framtid og 
UFO-saken i sin alminnelighet. 

Vi har ennå ikke engang rukket å bli varme i trøya, som organisasjon 
betraktet, og fast tømret er denne heller ikke. Men den utvikling vi har 
hatt i dette snaue år må kurille betegnes som ganske tilfredstillende og det 
kommende år innebærer mange utfordringer og muligheter. 

Det ligger i ordet riksorganisasjon en ambisjon om å skulle fungere på 
landsbasis med enkeltmedlemmer og grupper i visse bestemte funksjoner for
bundet med UFO-fenomenene. Men la det være klart før jeg går videre, at 
medlemskap i UFO-NORGE jo ikke krever mer enn et bestemt kronebeløp og at 
man følger de enkle retningsli11jer. Ingen kritikk derfor mot de som bare 
ønsker å være "mottakere", som altså ønsker å følge med, men ikke mer. 
Derimot er det sterkt ønskelig at så mange som mulig etterhvert deltar akt
ivt som medarbeidere som det så populært heter. Dette kan jo skje på så 
mange slags måter, som vi skal komme tilbake til. Men altså en slik trang 
til mer aktiv deltakelse fremkommer ofte som et resultat av egne UFO-opp
levelser og/eller en overbevisning om fenomenenes realitet, samt naturlig-. 
vis ekte nyskjerrighet. 

Den mulighet eller det faktum (avhengig av innstilling) at vi har besøk 
fra andre planeter åpner fantastiske perspektiver; både for oss som enkelt 
mennesker og for vår sivilisasjon. Store ord kanskje, men leserne kan vel 
neppe ha undgått å filosofere iallefall noe over UFO-sakens mange aspekter 
og dens mulige-løsnings enorme konsekvenser. Over hele verden, og også her 
i vårt lille men relativt opplyste land, er frykten stor - frykten for det 
ukjente, - det fremmede, - det som innvarsler forandring av det bestående. 

De siste 30 års hundredetusener UFO-observasjoner over hele Jorden, samt 
vår egne spede romfartsutvikling har utvilsomt bidratt meget til å minske 
frykt, - øke forståelse og derved en holdningsendring til menneskets plass 
i universell sammenheng, men så uendelig meget står fortsatt uendret, -
upåvirket, - frykten er fortsatt stor, og man behøver jo slett ikke gå til 
UFO-fenomenene for å registrere det. 

Men når det gjelder nettopp denne sak UFO, så er - foruten forskning, 
informasjon meget viktig, fordi mer og bedre informasjon vil medvirkB til 
en holdningsendring. Alle som har studert UFO-saken grundig kjenner til 
de mange tilfelle av frykt og panikk hos øyenvitner til UFO-nærobservasJon
er (og nærkontakter). Mange beskrivelser tyder på en gjensidig nyskjerrig.. 
het og/eller ønske om kontakt mellom UFO (ufonaut) og Jordboer i innledn- " 
ingsfasen. F.ex. at observatøren har_ (i bil) sett lysende objekt over veien 
og har blinket med~~ysene. Så har UFO'en blinket tilbake og kommet nærmere. 
Hvilket igjen har resultert~_i kalde føtter eller panikk, hvoretter man fjer
ner seg fra åstedet med gassen mot bunnbordet. Forståelig sier mange, og 
naturlig-ris er det det. r·1en for å si te re Kierkegaard (?): "Hva solskinn er 
for den sorte muld, er sann opplysning for muldets frende!" • 

Informasjon ER altså serdeles viktig, men gå derfor ikke i din iver ut 
å forsøk å overbevise alle venner og bekjente om UFO-fenomenenes virkelig
het, det kan lett ha motsatt virkning av den ønskelige. Informer objektivt 
uten å være påtrengende; svar på spørsmål, men vær ikke redd for å si "vet 
ikke" når så er tilfelle. Glem heller ikke å ha humoristisk sans, og ta 
all fleipen med et smil. Flere enn man skulle tro ER interessert, men vil 
kanskje bare komme frem med det på tomanshånd! 

UFO-saken har som sagt mange aspekter, og enkeltmedlemmer har eller vil 
sikkert få s~esielle interessefelt. Disse er mange og viktige, og vi kan 
bare oppfordre til studier og håpe at det utvikler seg spesialstudiegrupper. 
Tanker, ideer og spørsmål kan, - og bør luftes f.ex. {UFO-NORGE NYTT. 
Dette bladet bør kunne bli et forum og et bindeledd også mellom medlemmene. 
Vi er nå godt over 100, og det må være endel som har synspunkter, spørsmål 
eller opplysninger å komme med. Stoff og tips om stoff er vefomment i red
aksjonen,likeså leserinnlegg og evt. kriti~k. Personer villige til å påta 
seg oversettelser fra utenlandske tidsskrifter hører vi også gjerne fra. 

så LA OSS HØRE FRA DERE! Red. 
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UFO·RAPPORTER 

Fra UFO - NORGEs etablering, 1 . januar 1979 

til 20 . november samme år , er det i a lt inn
kommet 72 rapporter om observasjoner av eldre 

og nyere dato . 

Når skal vi nærme oss en l øsning på UFO- problemet ?: 

ved Elbjørg Fjeldberg . 

Vi står f reodeles i "stampe" , uten å vite hYa 

UFO er . Der for er en UFO- rapport like aktuell 
enten den er av gammel eller ny dato. 

Si den vi nærmer oss slutten av UFO - !TOP.GEs 

f ør ste furu,sjonsår, presenter es et utvalg av 

de mest inter essant e opserYasjonene . 

UFO-bøl gen i 1978/79, september- januar er den største verden h a r opplevet . 

De fleste har vel i erindring TV- visning en først på å r et, fi l men med de 
lysende g jenstandene over New Zealand , Aus tralia. Også her hjemme fikk vi 
f øling med UFO-bøl g en. Vi skal så vidt berøre noen av observasjon ene . 

~~~~E~-~E~~~~-i~-~~!~_l21§~ 
En kjempe-u~O hang ca . 50 m over gården til Kå re Overn . Den var Saturn
formet og l yste sterkt grøn t . - En susende l yd fylte luften. En intens 
grønn lysstr å l e traff bakken og etterlot et sirkelformet merke . 
Omtalt i Al lers nr . 18, 1979. 

g~!!~E~-~~E-~~E~~~~~~~-~~!!~~-!~!_1~-i~~~-l212~ 
Kjel l Christensen, UFO- NORGE , holdt øye med et flygend e objekt i nær 2 
timer. Ved hj e lp av r adiokontakt varslet han andre med PR- radio som også 
ble vitne til observas jonen. Chris tensen fotograferte ob jektet . 
Omtalt i Al lers nr . 20 , 1979 . 

Q~!~~-~~E~~~!L_~l~-l~~-l212~ 
Observatøren ønsker å være anonym . - Gjenstanden beveget seg langsomt mot 
oss og ble stående stille i luften ca. 500 m over bakken . Ingen lyd h ør tes 
Jeg s å en kjegle eller kremmerhus , toppen gynge t som en bøye i bølger mens 
underdelen rote r te rundt. 
Omtalt i UFO- NORGE-NYTT nr. 3, 1 979. 

~~§~~E~-~~-f~~E~_l212~ 
På veg ti l skol en opplevde tre barn to lysende gjens t ander i merkelige 
manøvre. Noen minutter senere kom en tredje gjenstan d så nær at barna ty
delig kWL~e se detalj er på det orange skroget . UFOet bl e også observert 
fra Eidsvold v/Knut Aasheim. Sa~~e mor g en var store deler av Østlandsom
r åde t uten strøm. 
Omtalt i All e rs nr . 19 , 1979 og i UFO- Aspekt nr . 5, 1979 . 

Etter j anuarmåned 1979 her det kommet spr edte rapporter . 

Etter forr ige og dette års observasjoner sitter man inne med det inntrykk 
at UFOene har blitt mer nær gående . Tidligere ble det stort sett r appor tert 
lys i div . stør e l ser og farge r i motse tning til idag hvor det svær t ofte 
dreier seg om gjenstander . - Hva kan dette bety? Har folk f l est blitt 
mer åpne for fenomenet og føl gelig mindr e redd e for å for t elle om sin ob
servasjon ? Vi håper det . - Et e r sikkert, å bruke sin nysjerri ghet på 
UFO- fenomenet skader ing en . 

n~r Cslo . 'li ko:J e~~e!· overnatting fr:!. denne da ·ri :--.~J c i 

bakken s<i den -::-un~e g ,jens ta!l.de n t:i.l ·re!istre p?~ hi ::=ele r. . 

Den l ys \;2 l-:-lo.rt e;: rc.:-1 t , i e n u bes kri Y >? l i.~~ •;u~:~: e r :a::-::;e . 

Plutse lig ko~ den l ydløst og i s ~or ~ur· t r~tt ~o ~ oss . 

l 
et i 

l 

Jeg og oin c t o sønne r h3dde e~ ste r k ~:lc lse av Æ bli ~akt
tatt . L:ed et~ s te~ dRn ~ett O ~? i 90 G ~3ri~r o~ fo~37an1t 

ut over sj~en i re t~i~~ Dr3 bak . Al~ sk~~ddc s i :or~ o~ vi 

opse r vasjoncn. J e~ ?1ar sid~n ~nr s ~k~ ~ tl e~!:e h~~~ ~lse ~ . 

D~t he le var s:t uso.ns:: ~lig . 3·::1~ !'<:: h11~:e jo::!:": at ::lc:·c r.::.dj e 

sett ll!?Oe t . 

JENSEN & SUADICANI 
ODENSE ANTIKVAIUAT & BOG IM PORT 

Østre Sta t io nsvej 36 
DK-5000 Ouense C 

T lf. (09) 133301 • Giro 5221218 
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~~Q:~E~~~~~~l~~-~~~~~~-~~§~ 
Observatøren ønsker av personlige grun~er å være a~onyc . 

Obse rvasjonen f ant først sted på Fetveien ut fra Lillestrøm, 
siden ved enden av Fetsundbrua . Tl slutt over gra::1toppene i skog
kanten ved observatørens hus . 

Ob jektet ble anslått til ca . 4 m i diameter. 

Hun forteller: 

.Det var høs tkveld ca . kl. 24.00 på vei bj em fra Oslo . Vi -rar 3 
i bilen. J eg spurte de andre oo de så noe rart på himoelen . 
Først nei , - så jo , en stor st jerne. Plutselig ropte de: 
" Den stvrer rett mo t oss det er en UFO ! " :i.lå var det ingen 
stjerne .. men en stor gjenstand meå et etrkt gul-hvit~ l ys som et 
belte rundt maven . Se UFO- type nr . 14 . Den fløy rett foran bilen, 
t ok en bue rundt oss , derette~ i full fart utover Jyeren . Vi 
pustet let-:et . !;len - da vi nærillet oss end e n av ?etsu~dbrua , sto 
den stille i luften og ventet på oss . Jeg li ~:2 det i~:ke . Vi 
svingte oppover mot mi tt hjem. UFOet fulgte oss i tretOp?~øyde . 
Jeg ba sjaføren å stanse . J eg åpnet bil·.find.ue t . Da vi sto stille 
sto også UFOet stille og vibrerte i luften . Ingen lyd ~ Vi fort 
satte og gjenstanden ned . I en SYing fo:-svan -: den ;>lutselig -
men da vi skulle gå fra bilen og oppove~ ca . 400 ~ fikk vi se 
den i gjen . Det s3. ut som den ville lande . :la l øp Yi de s:ste 
meterne hjem blendet vinduet og l2.s te dø :-a . ?a~ ~ri skulle 
gå til ro, kikket jeg ut . UFO et var da i fe r d ::1ed å forsvi.ru1e 
oppover langs GloDliila mot Sørwnsand. 

Det friste r ikke til noen gjenopple-.relse akkurat . 

Fammilie~e Hellesvik og Johansen var på ferie - en ferie som 

satte spor . De oppholdt seg ved Sonvatnet i Meråker , ·Trøndelag , 

da de plutselig oppdaget et stort gul-hvitt skinnende objekt 

som sto stille ca . 5 grader over fjellet . Det virket solid og 

fast med skarpe kanter . r.rer skulle hende . Et l i te obj ekt kom 
ut fra det store og forsvant mo t venstre bak fjellet hvor det 

er et kraft~-rerk . Det store objektet begynte så å bevege seg 

meget l angsomt oppover fjellsi den i motsatt r etnj.ng og tilbake 

ti l u tgangspt.L."'lktet . Observatørene kunne he l e tiden hore en 

merkelig f l oytelyd (losfløyte ). Det lille far tøyet ko3 tilbake 

og gi~c inn i den store gjensta~den som siden forsvant i stor 
hastighet . 

FI NN KALVI K SER UFO ! 

" .... ;. 
, ··'"': _.../ ' 

. ' 

Mette Iversen opplevde sammen med tre vitner å se fi r e UFOer 

k omme glidende i formasjon , f oran tr~~ne i~~ over Uls ~ud 
vannet nær Øs tmarksetra . -< ' < -. 

De stoppet omtrent midtveis , i en hoyde p~ ca. 50- 60 ~ over 

vannflaten og ble stående stille i ubestemt tid . 

Det var tre smd. og en stor gjenstand . Den største Ya:- underst. 

De hadde blinkende l ys som skiftet fra gul t , hYitt , rødt , bl~tt 

og grønt . Plutselig h evet gjensta0dene s eg rett opp et stykke 

og forsv311t pD. skrå fra obse!'vatørene. Unier hele observas jonen 

hold t de samme a vstand til hverandre • . 

I Ukeb ladet DET NYE for den 4/12 , forteller visesangeren Finn Kalvik i et intervju at 
han så e t UFO over Kanariøyene under et opphol d der , og at det gjorde et ganske s terkt 
inntrykk på ham . 

LYSFENOMENET DEN 24 SEPTEMBER 

Det synes nå kl art at det fant astiske lysfenomen som bl e obser~vert over store deler av 
Øst l andet mellom ca . kl . 21 .30 og 21 . 45 om kvelden den 24 September i å r , hadde sin opp
r indelse i en r akettoppskytning f r a prøvefeltet v ed Kir una i Nord- Sverige . Det man s å 
var en såkalt Bariwnsky - et r esult -:a t av visse forsøk i J ordens øvre atmosfære . 

'l 
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ID!A SCIENCE FICTION BETYR 

Science Fiction er en gren innen det som kalles fantastisk litteratur og film, 
p,å englesk Science Fiction, Horror and Fantasy . Dette omfatter alt i fra 
eventyr og legende r til rene tekniske eventyr . En del av Science Fiction , den 
såkalte harde , o~~andler romre iser til fjerne kloder og galakser, kriger i 
rommet o .l -•. , der UFO og flygende tallerkner er mye br)Ikt. Det er som oftest 
denne grenen folk tenker på når de hører ordet Science Fiction, selv o:n det 
er mye mer. Romreiser- S . F . kan godt oversettes til norsk som vitenskaplige 
fabuleringer eller muligheter eller te~~iske eventyr. 

SCTENCE FICTION, - FRT FANTASI ELLER VISJONER OH FRAM'l'IDEN? 

Hvor ofte har i kke UFO-interesserte fått følgende spørsmål når man kommer inn 
på temaet UFO: "Leser du science fict ion?" Og nå r en som UFO- interessert 
fastholder UFO ' enes eksistens kommer spørsmålet: "Har du forlest deg på science 
fiction?" Hvor mange har ikke opplevd dette. Når jeg selv blir stilt slike 
spørsmål og undrer hva vedko mmende mener med det , får jeg til svar a t er i kke 
UFO , flygende taller~~er og slikt tull noe som hører science fiction littera
turen til?, og ofte etterfulgt av en hånlig latter. Hva kan grunnen være til 
det te? Jeg tro r vi må gå noen år tilbake for mulig å-~inne et svar . 

I 1954 da UFO- bølgen feide over USA og resten av verden, så endel forfatt 
ere og filmprodusenter muligheten til å tjene store penger. Den ene historien 
villere enn den annen ble servert. UFO - beretninger ble skrevet om til science 
fiction, og r ene r øve rromaner ble servert som UFO- beretninger ledsaget av 
falske fotos . Lampeskjermer , hjulkapsler og "UFOs" opplimt på vindusruter og 
avfotografert ble lagt fram som bevis. Folk slQ~te det hele r ått , og forlag 
og filmprodusenter tjente grove penger . Helt til endel ble av.sl~rt som svin
del. Nå ble det plutselig dårlig tone å snakke TJFO. De som virkelig opplevde 
noe valgte å tie om det de hadde sett av frykt for å bli utledd, og i mange 
tilfeller også trussel om å miste jobben. Va r så de~~e svindel som USA opp
levde satt i scene av myndighetene for å skjule de virkelige hendelser? My e 
'tyde r på det. Ende l mennesker s~om angivelig satt inne med bevis er sporløst 
forsvunnet . Ble de tatt av ufonauter eller ble de fjernet av mynd i ghetene? 
Hva så med idag ; nye UFO- bølger· feier ove r verden ,._ og filmprodusentene fø l ge r 
opp. Aldri har det blitt laget så mange science fiction filmer som nå . Er 
situasjonen den samme som i 1954? Til det er å svare nei . I'lye har forand r et 
seg siden da . Teknikken har kommet så l angt idag at selv mange science fiction 
forfattere som skrev i 1954 ikke hadde drømt om det . Ting som de henla år
tusen fram i tiden skj er nå. Hvilke følger har så dette for ufolo ge r . Jo den , 
at mens en før ble møtt med hånlatter , er det nå blitt ep nervøs l atter ! 
Folk er livredde , utviklingen går så fort at de ikke l enger greier å følg e 
med . Så kan en stille spørsmålet : Er science fiction underbevisat virkelighet 
eller visjoner om framtiden. Hvor f å r forfa ttere og oppfinnere sine ideer fra . 
Skrive r science fiction forfattere om virkeligheten uten a t de selv er klar 
over det . Nye av det de skrev om er realiteter idag . Se bare på l asers trå l en 
og microprocessoren. Eller NASA og romforskningen . Nå står romfergen klar, og 
det skal ikke fortmdre meg det minste om i kke også en flygende tallerken snart 
står klar, -skapt av mennesker(på jorden). Mange føler idag at vi går mot et 
klimax. Mange tror at vi mennesker er skapt av ufonauter, og at de holder øye 
med oss, - ja endog leder oss uten at vi er klar over det . 
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Så er det store spørsmål: Hvor kommer de fra disse UFO'ene som bryter alle 

fysiske lover? Når en så hevder at de kommer fra andre solsystemer, kommer 
alltid påstanden om at avstandene er for store. For oss JA, - men hva med dem? 
Mennesket har alltid lidd av den idiotiske arroganse at det vi ikke greier, 
det greier ingen andre heller BASTA. Dette er _en ___ holdning som mennesket gang 
på gang heretter skal få sparket vekk under seg. Hva med oss selv, - det som 
synes umulig idag er mulig imorgen. Så min komklusjon er den at science fict
ion, - ihvertfall mye av den, er blitt eller vil bli virkelighet, tro det eller 
la være. Den som lever får se. 

RAPPORT FRA EN SCIENCE FICTION KONGRESS I OSLO. 

av Hans P. Halvorsen. 

Den 24 skandinaviske science fiction kongress ble avholdt på universitetet 
på Blindern i Oslo, den 10 - 12 August 1979, med ca. 50 deltakere. 

Først noen ord om hva en science fiction kongress er. Dette er kongresser 
som science fiction interesserte i Norge, Sverige og Danmark arrangerer etter 
tur. Foruten deltakere fra hele Snadinavia, har man også gjerne en eller flere 
æresgjester; som oftest berømte amerikanske eller engelske forfatte re. Æres
gjester denne gan,gen var POUL ANDERSON m/frue. Anderson er en av de største 
forfattere innen science fiction, og har skrevet en mengde bøker og noveller 
hvor temaet flygende tallerkner er brukt. 

På slike kongresser blir det solgt bøker, vis t film og diskutert. Men først 
og fremst er.det at f olk med samme interesse kan treffes at slike kongresser 
blir holdt. Arets utgave ble noenlunde vellykket, aelv om det klikket endel. 
Selv ble jeg spurt om å vise film før?t- et ~ar dager før kongressen skulle hol-
des. Når en delvis får ansvaret for filmprogrammet og visning n, og på toppen • 
kommer til demonterte kinomaskiner som ingen har peiling på monteringen av, får 
en ikke så mye glede av kongressen. !'<Ien vi fikk da v ist endel film, både 8, 16 , 
og 35mm, samt førpremieren på filmen "BATTLESTAR GALACTICA", som vakte stor be-
geistring. _ 

Norsk Astronautisk Forening hadde også stand, og viste lysbilder fra NASA. 
Foredraget deres med lysbilder vakte stor opps i kt . Mange stilte spørsmålet : 
"Hva er science fiction, og hva er science fact( fakta)"· 

UFO-NORGE hadde også forespurt om å få ha stand på kongressen. At det i kke 
gikk i orden får arrangørene ta skylden for, det var ihvertfall plass nok. 

Lørdag kveld var det middag med utdeling av priser til forskjellige danske, 
svenske og norske forfattere som hadde gjort seg bemerket i 1979. Så kan vel 
mange spørre om hva i all verden slike kongresser har med UFO å gjøre? Til det 
er å svare at mange UFO-interesserte deltar gjerne~ da science fiction litteratur 
og f ilm ofte benytter seg av temaet UFO. Det er vel kjent at ufologer og scienct 
fiction interesserte ser litt skjevt på hverandre. En gru..YL."l er at mens ufolog
ene ser på endel av det science fiction omhandler som fakt a , ser de andre på det 
som ren fantasi. En annen grunn er at science fiction interesserte ikke vil ha 
sin fantasiverden ødelagt med f akt a ! Så skulle det være noen UFO-interesserte 
som skulle ha lyst til å delta på en slik kongress , så l a dere ikke skremme . Den 
vil i såfall bli en opplevelse som vil bli husket . Så meld dere på! 

*** REDAKTØREN: Vi takker Halvo.rsen for han-s interessante bidrag, og vil g jerne 1· • 
tilføye noen linjer. En av Amerika's mest ansette Science Fiction magasiner he~t! 
siden før den annen verdenskrig, er ANALOG - SCIENCE FICTION AND SCIENC3 FACT, og l 
likeså dets redaktør gjennom nesten like lang tid John Campbell. De t fortelles atl 
under den annen verdenskri g fikk Werner von Braun (da i Tyskland) smuglet eksemp- . 
l arer av bladet inn i landet via Sverige (magasinet he t dengang As tounding Stories~ 
Videre f ortelles det at Albert Einstein var en tidlig abo~"lent~ · 1 

S.F. litteraturens betydning må ikke undervurderes - det er i kke uten grunn at , 
det har vært sagt : "Todays Sci ence Fiction is tomorrows Science Fact" (Hora s om er l 
S.F. idag er fakta i morgen). Jeg er ±kke i tvil~ at mange S.F. forfatteres 
inspirasjoner er påvirkninger utefra - fra andre planetsivilisasjoner i Kosmos , 1 

gjennom drømmer, telepati eller såkalte astralreiser. Dette vil også utvilsomt bli~ 
bevist når nå den parapsykologiske forskning etterhvert vinner fram . l 

STAR AAS & apropos 
NÆRKONTAKT 

l 
l 

De ovenfornevnte filmer s om nå har vært vist på kinoene rundt om i Norge , har 
ha t t , og vil f or t satt ha stor betydning når de t gjelder å stimulere interessen for 
romf art og romfattsteknologi, UFO' er og spørsmålet om liv på andre planete r . Begge 
filmene har også en dypere livsfilosofisk optimisme, som står i kontrast til de 
fleste tidligere S.F.-filmers holdning med angripende monstere fra verdensrommet . 

. I _· STAR \'fARS er meget symboliklc, men klarest står fram det godes kamp og seier over 

'l 



det onde, med tillit til, - og bruk av en universell kraft: "The Force!" "May the 
Force be with you" (må kraften være med deg) var en farvel-hilsen. Det kan vel 
neppe kalles banalt å trekke sammenligning med hva man her i Norge f. ex. sa i 
"gamle dager" når noen la ut på reise: "Må Gud være med deg". 

I Nærkontaktfilmen skjedde en rekke episoder under innspillingen i USA, som an
tydet at rommennesker skulle ha hatt en finger med i -spillet. Muligens har det 
vært mer enn en finger: Gjennom såkalte sensitive personer både i USA og andre 
land, deriblandt Norge, har fremkommet informasjoner (eller påstander om man vil) 
som synes å bekrefte dette. I Norge ble bl.a. sagt: "Vi har hatt meget arbeid 
med de filmene, - og der er mer enn to! Disse ord bør mane til ettertanke, og 
som Halvorsen var inne på: Blir vi påvirket eller endog ledet uten å være klar 
over det? 

Vi kan kanskje minne om at en STAR HARS II nå spilles inn, og at deler av filme:n 
ble tatt opP ' i Dovre-traktene i Norge. Likeledes er det klart at med den enorme 
suksess (les kassasuksess) som disse to filmene har hatt, og har, så står ameri
kanske foretningsmenn nærmest i kø for å satse penger på S.F.-filmer med "ny vri". 
Kvaliteten vil variere teknisk og innholdsmessig, men noen av de vil utvilsomt ha 
stor og positiv betydning. 

En TV-serie i USA som vakte enorm interesse der, var"STAR TREK"-episodene fra 
slutten av 60-årene, som omhandler romskipet Enterprice og dets mannskaps eventyr 
i rommet i det 23-år~undre. Episodene (og repriser) ble vist på mer enn 160 TV
stasjoner i Statene, og har vært sendt over 51 utenlandske TV-kringkastingsnett på 
ialt ~7 språk! Desverre synes NRK aldri å ha fulgt såpass med at de har funnet å 
kunne sende denne eller andre S.F.-serier, mens vår nærmeste nabo Sver}ges Radio 
har sendt endel episoder av STAR TREK og en nyere som på svensk het "I'1ANBAS ALPHA" 

Snart får vi forhåpentlig dog gleden av å se STAR TREK som nyinnspilt hel-
aftens spillefilm. Red. 

ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY 

Foreningen for astronauter i fortiden) 

A.A.S. presenterer som en av sine bevis på at 
Jorden kan ha hatt besøk av utenomjordiske 
vesener i fortiden, denne 5cm store gull-modell 
etterlikning av en Colombiansk kulturgjenstand 
som nå befinner seg i Smithsonian Institution i 
USA. Orginalen ble funnet i en 1000 år gammel 
grav, i følge arkeologer fra Smithsonian. Ca 25 
liknende varianter har blitt oppdaget. 
Konvensjonellt innstilte vitenskapsmenn ser på 
objektet som et stilisert insekt. Men de som 
tror på eksistensen av aEtronauter i fortiden, 
peker på at det ser mere ut som et jagerfly eller 
en romferge (space-shuttle). "Hvem har hørt om 
et insekt med deltaformede vinger og et 3-delt 
haleparti?" spør de. Hittil synes det å være 
li te beni:ismaterale til å støtte begge tolkninger 

De som er interessert i å vite mere om dette in
teressante tema, kan skrive til: 

ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY, Talcott Road, Park 
Rj~, Illinois 60068, USA. , 

___ Ukjent, skadet romskip 
Jj _bane _rundt Jorden? 

l . edende .. sovjetiske . romviten
skapsmenn har gjort århund
rets oppdagelse: Et skadet 
romfartøy fra en annen klode 
befinner seg i en bane rundt 
jorden - og .døde humanoider 
(intelligente vesener fra en an-

----- nen klode) befinner seg kan
skje fremdeles om bord i det! 

- Vi er overbevist om at et skadet 
romfartøy fra en annen planet kretser 
rundt jorden, erklærte professor Sergei 
Petrovitsj Bozhitsj, en ledende sovje
tisk astrofysiker som foreleser ved 
Moskva-universitetet. - Det er min 
tro at vesener fra en annen verden 
fremdeles befinner seg inne i det. 

Og forbløffede amerikanske eks
perter er fascinert av tanken på mu
ligheten på å berge det romskipet som 
sovjet-russerne har oppdaget og 
bringe det ned på jorden. 

- Det er en meget spennende 
tanke, erklærte den frm-ttredende fy
sikeren dr. Henry Monteith. som er 
opptatt med hemmelig kjernefys isk 
forskning for den amerikanske regje
ringen. - Det høres iallfall ut som et 
solid underbygd studium. 

Sovjet-russerne oppdaget først vra
ket av romskipet 1985 kilometer over 
jorden. i begynnelsen av 1960-arene. 
Men først nå, etter at årelange studier 
har overbevist dem fullstendig om at : 
det dreier seg om et rom skip fra en ~ 
annen planet, har de vært villige til å 
la den øvrige verden få kjennskap til : 
oppdagelsen. l 

- Det er absolutt ingen tvil i mitt 
sinn om at vi har a gjøre med vraket ' 
av et stort romskip utenfra. sier den 
fremtredende fysikeren og foreleseren . 
dr. Vladimir Georgejevitsj Azhazha i 
Moskva. - Det må inneholde hem
meligheter som vi aldri engang hadde 
drømt om. 

De russiske forskerne tror at rom
skipet ble brukket i ti stykker av en 
innvendig eksplosjon. og de to største 
seksjonene måler omtrent 30 meter i 
diameter. De har kommet fram til 
sine oppsiktvekkende konklusjoner 
ved å bruke avanserte elektronhjerner 
til å beregne banene til de ti brudd
stykkene bakover i tiden, til den gang 
da de var bare ett stykke, sier dr. 
Bozhitsj. - Vi oppdaget at de alle 
hadde befunnet seg på samme sted på 
samme dato - den 18. desember 
1955 - da de åpenbart ble atskilt på 
grunn av en kraftig eksplosjon. Vi a 
overbevist om at gjenstandene ikke er 
fra jorden, siden den første satellitt 
fremstilt av mennesker - Sputnik · l 
- ble skutt opp i rommei av sovjet
russerne omkring to år senere, i okto
ber 1957. 

Professor Aleksandt Kazantsev. en 
kjent russis~astrofysiker. legger til: 

- Størrelsen av de to store seksjo
nene må få en til å anta at romskipet 
hadde en lengde på minst 60 meter og 
at bredden var inntil 30 meter, og det 
hadde små kupler med plass til kik
kerter. tallerkenantenner for telesam
band 0" oluooer for synskontakt 
Størrelse~ tyde~" på at det må ha vært 
ne re etasjer om bord. muligens fem. 

Sovjetiske eksperter har utelukket 
muligheten for at fragmentene skriver 
seg fra en meteor i bane mndt jorden. 
Og en amerikansk fremtredende vi
te~skapsmann sier at en meteor i 
bane rundt jorden ville være noe 
uhørt. At en meteor skulle gå i bane 
rundt jorden er noe som det er bare 
en sjanse av en million for i virkelig- i 
heten. ifølge dr. Lee Richard. en as- i 
tronom ved National Radio Astro- j 
nomy Observatory i Charlottesville. l 
Virginia. Han peker på at man aldri 

_ har oppdaget noen slik_ meteor. _ .. 



---ben sovjetiske fysikeren Azhazha 
bemerker at meteorer ikke har baner 
- de streifer omkring uten mål og 
bane i rommet. - Alle beviser våre 
vitenskapsmenn har samlet gjennom 
det siste tiåret peker tydelig . i en 

· retning: Jeg gjentar, et fremmed rom
skip eksploderte og ble skadet som 
følge · av en teknisk feiL Det er fullt 
mulig at de livløse legemene til beset
ningen fremdeles befinner seg om 
bord. Det pirrer fantasien! 

Utrolig nok var det en artikkel i et 
ansett amerikansk vitenskapelig tids
skrift for ti år siden som fremførte 
beviser som støtter de konklusjonene 
sovjetrusserne er kommet tiL 

l 1969 skrev astronomen John P. 
Bagby i tidsskriftet lcarus om oppsikt
vekkende beviser for at jorden «har 
minst ti nære naturlige mini-måner 
som brøt seg løs fra · et større le
geme ...• 

Enda mer forbløffende er det at 
Bagby fremkom med den samme da
toen som russerne. 18. desember 1955, 
for dannelsen av bruddstykkene. -
Det lllå antas at dette er datoen da 
det opprinnelige legemet ble brutt i 
stykker, skrev han. 

Fysikeren William Corliss. som har 
skrevet tallrike bøker om uforklarte 
fenomener, ~r kjent med rapportene 

~- om romcbplosjonen i 1955 og Bagbys 

artikkeL Da han ble fortalt om russer
nes påstand, utbrøt Corliss: - Artik
kelen stemmer overens med det1 Den 
underbygger at det var et legeme der 
ute som ble delt i ti stykker. Bagby 
hadde ingen forklaring på eksplosjo
nen, og siden han bare var interessert 
i å bevise at gjenstanden var der ute. 
avfeide han det som et naturlig feno
men. Det var det tryggesie en kunne 
gjøre på den tiden. ,. 

Opprømte amerikanske og russiske 
forskere er nå opptat~ åv tanken på å 
berge gjenstandene ned på jorden for 
å undersøke dem • nærmere. Til og 
med NASA, den .amerikanske rom: 
fartsadministrasjonen. ville overveie 
muligheten av et felles amerikansk
russisk bergingsforsøk. - Vi ville ta 
det opp til overveidse dersom rus
serne henvendte seg til oss om saken. 
sier dr. Myron Malkin. direktø ren for 
det amerikanske romferje-program
met ved NASAs kontor for romtekno
logi. 

Atomfysikeren og rom-eksperten 
Stanton Friedman sier: - Hvis vi dro 
opp og hente t ned fragmentene. er det 
mulig at vi ville kunne sette bitene 
sammen. 

Dr. Henry Monteith, som er fysiker 
ved de ansette Sandia Laboratorues i 
Albuquerque. New Mexico, uttaler til 
bladet Enquirer: - Dersom det vir
kelig e~ et fremmed romskip. _ville ~et 

*** 

være århundrets oppdagelse! Det ville 
bevise uten enhver tvil at det finnes 
intelligent liv andre steder i universet. 
De bevisene som de russiske viten
skapsmennene sitter inne med er til
strekkelige til å rettft!rdiggjøre en vi
dere undersøkelse - selv det å sende 
opp en romferje for å forsøke å berge 
fragmentene av romskipet. 

Professor Kazantsev uttaler at rom
farernes legemer sannsynligvis vil bli 
funnet intakt med mindre de ble ska
det ved selve eksplosjonen. Det e r et 
meget fascinerende prospekt. legger 
han tiL 

Professor Aleksei Zolotov, en frem
tredende sovjetisk geolog og eksplo
sjons-ekspert som har deltatt i studiet 
av romfartøyet, legger til: - Astrofy
sikere anslår de fremmedes kropps
høyde til maksimum ni fot (2,7 meter). 
Og de kunne være så små som tre fot. 
Han fremholder: En bergningsekspedi
·sjon bør sendes av sted. Romskipet, 
eller det som er igjen av det, bur bli 
satt sammen igjen her på jorden. De 
fordeler menneskeheten kunne huste 

. av det_ burde kunne bli meget_ store. \ 

.. KRAFTIG VANNSØYLE OPR av Randsfjorden" 
Vi brakte i forrige- nr.- av U.N~N. klipp -som omtalte en kraftig vannsøyle som var sett av 

en bonde og hans sønn Lørdag morgen den 29 September i høst, og ca. 100m i fra l and . Et 
ektepar som kjørte i en bil nær Randsfjorden no en f å minutter tidlige~e s å en mør k ~ j enstand 
ute i vannet. Dersom dette var en UFO (og det vil vi vel aldri få brakt på de t rene) vil de t 
kunne forklare vannsøylen ut fra følgende: 

Det er et stort bevismateriale som grunn til å akseptere at UFO'ene benytter en t ype el
ektromagnetisk framdrift og at de er omgitt av et kraf tfelt som er elektromagnetisk i sin 
karakter, og som kan variere i styrke. Vel kjent er innvirkning på mennesker og dyr, radio, 
TV, og elektriske innstallasjoner, - fra biler til kraft s tasjoner. 

En teori går ut på at dette kraftfelts utforming er omtrent s om v i s t på tegningen und er. 
Sirkulære objekter (tallerkner) skal ha en slags supermagnets t av av store dimens j oner, mon
tert vertikalt i midten av ob j ektet, og med en pluss- pol oppe og en minus - pol nede . Man kan 
tenke seg at partiklene innenfor feltets virkningsområde er ioniserte og beveger seg fra ~ 
til -, slik pilene viser. Dersom man, som på tegningen, tenker seg at et slikt tallerken-• 
formet objekt altså befinner seg like under vannoverfla ten i Randsfjorden (det er forholds
vis grundt på stedet) vil kraftfeltet kunne bevirke at vannmassene over blir presse t opp og 
ut slik pilene på tegningen viser. I beskrivelsen ble det observerte også omtalt s om lign
ende en fontene. Det kan tilføyes at i en del tilfeller hvor obj ekter har blitt observert 
lavt over ba kken, ha r øyenvitner beskrevet at støv/sand ble hvirvre t· opp i en s øyl e rett un
der obj ektet, ( Jfr. Rex Heflins beskrivelse til sine fotos) og dette vil også s t emme med 
overnevnte teori. Vi har også et tilfelle ved Skjærvøy i Finnmark fo r ende~ år tilba ke, der 
en fisker observerte en UFO like over vannet. Selv om det blåste friskt, l a han me r ke til at 
det var blikk stille rett under objektet. Man kan tenke seg at siden objektet sto stille, 
var feltet relativt svakt,slik at vannet ikke ble trukket opp, men nok til at ingen påvirk
ning av vind og bølger var mulig. 

'Den store UFO 
hemmelighold~---

f- The A "' e r i c o "' 
• Space AgenCy and 

Go...ernment know • 
that intelligent beings 

elsen SE NESTE NR. 

"Den amerikans ke romfarts
organisas jon og r eg j eringen 
vet at vesener fra andre 
planeter besøker vå~ verden. from- other. plone~ · 

vitit ow world; They , De ha :' en enorm mengde 
havet. aD enarmous. j mater1ale, men tier om 
amount·ofA · 

bevis
dette." : 
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NF's Fauske-redaksjon: Øyvind lien 

Var det en UFO som var på besøk? Det er spørsmålet flere 
i Valnesfjord stiller seg etter en serie underlige hendelser 
ved midnatt natt til tirsdag denne uken. 

Den kraftigste opplevelsen hadde en dame fra Mosjøen 
som var på besøk hos datteren og svigersønnen. Ved mid
natt skulle hun legge seg alene på et rom. Hun hadde net
topp sl';lkket lyset og truk_ket fra gardinene for å få god 

Damen ;om først så og hørte det 
Jfor kbrlige fenomenet, kunne 
iortelk at- hun fikk smerter i alle 
:eddene i kroppen. og det sved i 
Jynene med det samme lyse t kom 
nn vinduet. En annen merkelig 
in i! \·ar ar dam·en i src-Ucr for å bli 

Jppskakct, falt i sø\n. Da hun 'vå
.nt:t noL"n rimer ~ene re. skulle de-t 
: ise s __ • · det kraftige lyset hadde 
,att s ter seg. På veggen hvor 
;set t , ,·ar det blitt brunt s,·i-
ncrke ra swrrcl;e av en fyr stikk
:skc. Damen sa pa klokka som nå 
ar blitt halv seks. og gikk for å 

.ckke "igcr;ønnen som skulle på 
ob b. Han qo opp og kokte kaffe, 
nen oppdaget så at klokka ikke 

var mer enn halv tre på natta. 
Svigermorens klokke hadde gått 
alt for fort. Hun hadde bare sovet 
i vel to timer. men følte seg likevel 
opplagt. !..:lokka hennes ville ikke 
gå rett før på onsdag. og på hjem
turen hadde hun hele tiden kjent 
en murring i kroppen. 

RA UIO \'lR I\ ET IKKE 
Utover tirsda ge n fikk man nere 

eksempler på at -noe mystisk hadde 
hendt. En radio i huset ville ikke 
gi lyd fra seg hele dagen, men ons
dag virket den igjen uten at noe ble 
reparert. l et hu s pi andre siden av 
dalen, hadde ei klokke stoppet ,·ed 
midnatt og en husbygger som drev 

. :· n nrk0(Ji--· _:·.; 
.. ~ - . -. - ,_ thlJu t!J) _.,;. 

rrn"n~r~;< rt·· , ;rt]~.h~r.~;4~l~~- · 9~~n•,{·- .~- · • ... :: .. ~.!~· 
~,-\qlQ;L(;: . -~ D Wu ~Q}) u1~WJ /(i.~t. 
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• ' UFO. påLOv~nstadiR~llngen _etter traff vi noen venner _som _ 
sønct11g .kveld. ' ·: ;·c .• :·//-;~·:_ , , \• ;': hadde _sett_ det samme: · .... / .:.: .. 

Det. skal flere ha· sett Ifølge .14 ' -;:·Men da., beveget gjenstanden 
ar gamle Kjell Arild Tlltnes som :· seg l en annen retning. Et stykke 
bor på Løvenstad og selv så eri ·,· oppe i veien: traff vi på noen 12· ' 
lysende : gjenstand _.. kC--. 20.42 ~ringer som· fortalte at de hadde 
søndag:· Kjell Arild Tiltnes · er sett noe rart. De hadde sett en 
medlem .l UFO.< Norge, ·og han · lysende gjenstand som gikl< fort, 

~~:;.-~~~e;:de'';~0- -.~?'~: , ~:~:eii~~~~;:~~g~~~~P;~;!:~; · 
- .Jeg var sammen'. med noen . hele . tiden mens objektet for

venner, .: og ·, vi oppdaget ·et . andret retning på sin ferd . Fer
lysende rundt .· objekt · klokka den endte med et plutselig Jys-
20.42 søndag kveld. Objektet be· . glimt, og objektet var borte. Vil 
veget seg fra nord mot sør. VI UFO Nqrge er svært Interessert: 
var!PerOppegaardsveldavlså · ·· t ·å komme l kontal<t med flere 
gjenstanden . . Bare - minuttet ., som kanskje har sett det samme·· 

Merl,elig lys . 
over Lierstranda ... 
Blmult dem som har se·>ult iml brev til oss og fortalt om 
sine observasjoner, har vi valgt ut nedenstående. Vi 
håper forøvrig at flere har ting å fortelle om, som de 
lwnskje ikke har /tatt lyst til å fort elle noen mulre. Vi 
kommer ikke til å bruke navnet ditt i avisen, dersom dtt 
skrivert il oss! ... Men over til historien: 

- «Endelig /tar jeg fatt mot til a fortelle om _en 
opplevelse som min mann, 'min sønn og jeg hadde 'for e11 
tid tilbake. 

Vi hadde vært på hytta vår, som ligger ved Svelvik· 
veien, for å steng'e for vinteren, o!) ble ikke ferdige fø·r 
siste bussen var gått. D enrwd ·måtte vi gå hjem. Vi var ' 
kommet så langt som til Nosted Hageby, da vi fikk se en 
oransje kule som sto stille over Lierstranda. Vi stoppet og 
iakttok fenomenet. Den kwme være ca. 1,5 meter i 
diameter. Plutselig begynte den å rotere, hurtigere og 
hurtigere. Så steg den og gikk i en bue over himmelen og 
forsvant bak Nordby/rollen. Den gikk lydlost , og det så ut 
som om det var en bevisst styring av den, som om den ble 
styrt av intelligente vesener ... • -.• 

lufting i rommet da ~t kraftig lys, omtrent som en ildk 
slo inn gjennom vinduet. Damen sprang til vinduet og så 
kraftig lys som gjorde en kort sving og forsvant på få 
kunder over trærne. Foruten lyset var det en kraftig lyd 
trent som en moped uten lydpotte, men lyden ble 
ter få sekunder. Denne lyden ble også hort av en 
nabogården og hun bekreftet at det først hørtes ut ~om 
moped uten lydpotte, men at lyden svært fort ble borte. 

og jobbe: , ble to ganger for korte 
tid srom fri for strøm. 

Nordlands Framtid har vært i 
kontakt med vakthavende ved 
værvarslinga i Tromsø for a få vite 
om det her eventuelt kan ha dreid 
seg om et slags kulelyn. /\led bak
grunn i våre opplysninger, kunne 
ikke vakthavende på stående fot 
verken avkrefte eller bekrefte at 
det var et kulelyn som hadde opp
stått i Valnesfjord. 

:. .. -· . 
IKKE HØRT 

For at et kulelyn skal oppst:i, 
må det forel-igge nok så spesielle 
værforho)d med kraftige tempera-

ry;a;;;..~ ~ 

HIM rJlELfENOMEN 
Det mystiske, uidentifiserte · 

lysslcinnet Soin ·ble sen o~ 
. Landveners ' flyplass utenfor 
Gøteborg lørdag, ble oos! cl>
serve'rt ved -~Arvika. :Det ··sær 
lastebitsiåfø'r': -Johnny 'l\ncters-, 
san fra Arvika som lør.dag eJ- . 
termiddag ved 17-tiden vci ~
pA en skiwr 15 kilometer S.U 
for Arvika. ~ Jeg hadde nett· . 
opp stansat for ·å smøre cm· 

. sldena mine, da leg pluræfzg · 
, fikk sa· to .Sterkt lysende pWJk

som kom farende ener· 
.'sier Anderssonc 

: Hlln beskriver, .de . to · lysene 
So_~ - noe swrre ·enn slik man 

· · ,stjerner. De kom inn 
;svctveSt og passene ~ ; 

· stor hastighet.: Han mener at [ 
lyspunktene var runda, ~-= 

· ikke- å. aa _my a mer, for de 
.. -ener fl! sekunder ... _ 

-::- ·· . .. 

turforskjeller i luftlaget. Etter d 
opplysninger Nordlands Framtid 
sitter inne med, var det ikke slike 
værforhold i Valnesfj ord pi der 
aktuelle tidspunktet natt til tirs
dag. 

Vakthavende ved værvarslinga 
sier ellers at kulelyn ikke er noe 
veldig sjeldent fenomen, men at 
han aldri har hørt at det har opp
ført seg pi den miten som det her 

. er snakk om. Det er alt s:t forel opi' 
et åpent spørsmål hva som har 
vært pa ferde i Valnesfjord. Var 
det et kulelvn - eller bnskje en 
UFo,: En ti.ng er i alle tall sikken 
- det er sterke krelter som har 
vært i sving. 

UFO sett fra 
Gt.nlsD,oge-rrn 3/-&-?<~ 
Gry-tidlig fredag morgen ble en UFO set 
over Drammen. Det var ansatte ved Jul i No 
på Gulskogen som oppdaget en flat gjen : 
stand på himmelen. Gjenstanden bevege 
seg på en rar måte mot øst. Flere menneske 
sto og betraktet den i ca. 20 minutter. De va 
alle· overbevist om at det ikke var et fly de så 
og er interessert i å høre om andre har set 
det samme. 

:·,-, .... ,,- tU6ud'Vt~ 

U FO< i ;i:: :;ø.~~19 
,,·~ :.-; .. - .\~ o : ·s{fliKi.~i~,~ 
~:s~P,~;-~~,~}"';.::; 
' Madrid (!li"TB-r{euter-UPI): 
: i<.:n erfaren pilot ; valgte å 
. nodlande med . et fullsatt 
pass:!sjorily etter at· han i 
forrige måned ble forful!;t 
av to mystiske r ude lys over 

·,Valen ei~ iS pania~ . -~ .~· ~:~ ~~;-~ .~· ~ - -
, ·' Dette var b:>re .en av:en rekke 
. UFO-meldinger som har kom
met inn til d~ spanske rr..yr..dig
hetene de sis te ukene. I fl ere til
felle har det spanske flyvåpenet 
.sendt opp jagerfly for å nnder
søke meldingene, ' men: hittil 

· uten resultat. c:: ~ - ~ "':1; : :_ 4;;;.-' : :; ...... 
_Mystiske lys ·er. sett over:.flere 

spanske . byer, dg· i. forrige .lLI<:e 
viste_; en· sirkel!ormet;;: lysendc 
gjenstand -. seg. ;: ov.er >Madrid. 
Bl:n1t •vitnene·· som 'meldte om 
denne gjenstanden··var:en.poli
tirnann..- ~·~ :', _ -~;. · .-=::,1 ~~ · : ,:-...- : . .!-!· h··· ~ J-
. ' Den .. mest dr.amatiske • mel
din gen . kom imidlet:tid fra en 

·flykaptein med 15 års erfaring, 
som fortalte at han ble forful gt 
av to klare, røde lys i mer enn e l 
kvarter mens _flyet · han· førte 
var på vei over Valencia.'-- Jeg 
har aldri sett noe lignende, sa 
piloten, som valb'ie å avbryte 
flyturen e tter episcden. _., i ·,; 
· · I · Fr.mkrilce har .en 19-åring 
hevdet · overfor myndigheten0 

.at han . ble kidnappet ave en 
UFO.- Det siste jeg hU3ker va r 
en lysende kule på størrelse 
med en· tennisball l høyde mea 
t::lket på bilen jeg sto ved, sa 
han. na han. . kom tiJ ~~e -~l_v 

. trodde han at han hadd~ vær 
borte i fem minutter. l virkelig
heten var det gått en uke, ette1 

. det 19-åringen og to kamera tel 

~?t~.:~~;;~~-J-~~--:·.;!\'. :~- ~-~~; ;:·: -~ ~ -;: '· 

-· ~::~.;. ~ Æ -~- t --: .:-u ø.~t~<olllrt.ttJ~ac'U(. 

:lifD 
>ii:.::_;~ .. ~ ; •. 
:u u ~ 
V''-:> .. ~_.- ,; .'. . . . . 
•Paris {NTB-UPI): En år 
· garn~"ncl ; .fra~;!rmann : · sotn · 
.hadde .tenkt seg. på;· Jo p 
. pemarked i en naboby for a 
.selge gam!e klær, fikk seg i 
,'stett et en ufrivillig . UFO
;reisc, he\·d_e_rJum ;>el-..; pg.:to_ 
,.venne l".· .. ' _,, ·.:.<·,-. ,., •·' .x:;:, ·;::.,' . 
f··:. Franck Fotitaine·og de -to' k a- · 
fmeratene_.h3ns · holdt ved 'fir o:! 
[tiden en morgen i november . p:'!· 
-å laste g amle klær inn i en'sta
:_sjon<;vogn, d~ de fikk se en 
.skarp lysstrå le komme mot seg 
·langs bakl,en: Fontaine "ble 
igjen ved bilen men's kamer2tc
'"e gikk for å hente et kamera. 
:Da de kom ~Ubake var han bor
~te. . .. .. ..· .. ·- .. } ~ 
:··, Fontaine har forklart at · det 
:'siste han husker var en lysende 
kule på størrelse med en tennis
.b a ll som svevde i hoyde m ed 
biltaket. Så husker han · iklce 
mer før han igjen fikk se en av 
;kameratene . . _ . .- :.-.·, .. . .. ....... : .. 
,··. Selv trodde han da han hadde 
:;vært borte i fem minutte r. I 
/virkeligheten va:. det ":ltt en 

lul~~~~er~tene . har · forkla;t a~ 
de kom tilbake til bUen etter 
noen minutter. Da var Font:.~ine 

,borte, og bil~n var omgitt av en 
;lysende rin ~. · ' . . · .. ·. ' .·, 
=; ·, . .rvrynd i;;hetene · har . Stilt S~g 
:Skeptisk til F6ntaines forlda
iring, n1en både han og katnera 
itene ho!der ._ fas' p.i . sine , hi-
lstoner · -.... · ·. · · · · 
~ -.Til t~oss for sin ~kepsis etter~ 
-'10r~ker- de !c~:~!c po!i~ir.,ytid.ig
hetene . UFO-historien -serios t. 
·ne har :..til og . med undersokt 
:Fontr, ines ldær. med geigertd-
1ler- men uten resultat.· '' '· · :''• 
~f.., EtterforskPJngen iortsE:,tter·. :_;_· 
-.:.oao. ~ ... ...,.~-l..·u~!.l: ... ..,.,.' •.:>-.L..~~ ;_( 



TILBUD UFO-LITTERATUR. 
UFO-NORGE kan tilby følgende hefter, - ~lle PORTOFRITT tilsendt! 
JEG FLØY MED RUMSKIB- av Elizabeth Klarer. Kr.: 19.00 
MANTELL-SAKEN- av Edward J. Ruppelt. Kr.: 4.00 
DZNIKEN I SØKELYSET- av Willy Wegner. Kr.: 20.00 
HVORDAN BAR DE SEG AD - Pyramidebyggernes mekaniske metoder- av W. M. Flinders Petrie. 

Kr.: 10 

UFO-ASPEKT- Hele 1976-årgangen, 6 hefter for tilsammen kr.: 25.00 (portofritt). 

7(· * * 
BEMERKNINGER VEDRØRENDE MEDDELELSE FRA NORSK UFO CENTER I UFO-ASPEKT 
Denne såkalte meddelelse, som er ren reklame, og en oppfordring til medlemsskap i NUFOC, 
finnes på sidene 15 og 16 i siste nr. av UFO-ASPEKT (nr. 6 -'79) som våre medlemmer nå 
skal ha mottatt. 
Siden UFO-NORGE har et spesielt samarbeid med UFO-ASPEKT 's utgivere FUFOS, vil det kan
skje virke noe underlig på endel av våre medlemmer med denne reklame fo r NUFOC, ikke 
minst de av dere som tidligere har vært medlemmer av nettop denne UFO- gruppen. 

Imidlertid har UFO-NORGE selvfølgelig ingen innflytelse på hva UFO-ASPEKT tar inn av 
stoff, og U.N.N's redaktør og Rådet kjenner ingen ting til foranledningen til at denne 
melding er tatt inn. ~ 
. Hva vi derimot med sikkerhet kan si er at den inneholder flere feil opplysninger , og ~ 

derfor trolig må være av eldre dato. Både Lillestrømadressen og den nevnte kontingent 
er feil. Videre har: vi forstått at den omtalte samarbeidsavtalen med SEJ\UC NORGE A/S 
ikke gikk iorden. Redaktøren stiller seg også (av erfaring) en smule skeptisk til noen 
av de andre utsagn • . Meddelelsen er utsendt av NUFOC's sentral-administasjon i Trondheim . 

* * * [> -GAVERTIL- UFO..:NOIWE I LØPET AV 1 -979~ -i FORM AV KONTANTE BIDRAG. 

' 

Bidragsytere: Sisel M. Olsen, Jaren; Synnøve JoHnsen, Spikkestad; Ivar Haugen, 
Tronheim; Agnar Holm Aune, Saupstad; Håkon Bjørnarøy, Torndheim; Astrid 
Svelmoe, Trondheim, Arne Karlsen, Kattem; Karl J. Vågsett, Oslo; Ragnar Fyri, 
Asker; Ilse Sandernes, Nannestad; NKUF, Lillestrøm; Kåre Elvik, Skjetten; 
Yngvar Askvik, Haga; Kjell Arild Tiltnes, Løvenstad; Kjell Christensen, Holter: 
Elbjørg Fjeldberg og Erik Fjeldberg, Leirsund; K. Aasheim, Bøn. Tilsammen: 945 Kr. 

[> RIKSORGANISASJONEN UFO-NORGE HA~--~~ -~I~SAT"lMEN 130 MEDLET"lMER . 

O(] G()DT NYTT 
UFo-ÅR.! 

* * * 
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