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Er det meteorittregn som har laget de 70-100 [·' . , f~;~~~~ ~ " 

hu_II~ne i is~n .over hele Silsetvatn.·ct'? Profe. ssor .• :'.>;;f .... ~··.·~.~.·!.. ~:.;;~:~. ·"' .. \ 
Wtllu.un Grtfhn, en av landets. fremst~ eks per- ~~~~1/_: ~· .... :.-.: .1:;;:~; 
•••r n:t d~~tt .. fpJt 'l"Ser dPt for '-' v·PrP htP "'" ""· · ·· ..... ''· •' j · .., _ . • t ·- - . ..... - -~-,. ~ .•• . ... - ......... - '-"---'- ...... ·- -- ___ ......... . Å..!l ~;~~r '. l'(ry 

synlig at det er meteoritter som har gjennom- t"·r,; •. ,~7;:~ 
hullet isen. Hans kollega ved Geologisk Musem, ~. , ·;/·:·~~;_, 1;'4. • 
førstekonservator Johannes Dons, vil ikke ute- ·, r.'\ ; .,: 

' ' lukke muligheten. Hva annet kan ha forårsaket • <-'' -· 

de mange hullene'? Når meteormuligheten er . 
avlivet, er det sparsomt med teorier. 
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Slik er endel av hullene plassert på Silsctvatnet. I alt er, 
det ('lL 100 av dem. l 
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UFO - NORGE NYTT er medlemsblad for riksorganisasjonen 
UFO- NORGE . Bl adet bringer nyhetsstoff og meddelelser av interesse for 

medlemmene. Det skal også tjene som et fo~um for leserne og deres inn

legg og bidrag er vel komne. Bladet formidler også gjerne kontakt med

lemmene imellom. UFO- NORGE ~~TT (UID~ ) sende s medlemmene gratis og ut-

kommer 4- 6 ganger i å r et . Ansvarlig redaktør: Knut Aashe i m. 

Redaksj onens adresse: Postbox 142, 2073 Bøn . 

REDAKSJONELLE REFLEKSJ01SR 

Så har vi altså f orlengst entret et nytt år - UFO-P~ - , og endog et nytt 
tiår. Unektelig gjør man seg tanker om hva tiden foran oss vil bringe -
og spesiellt på UFO-fronten naturligvis . Opptatt av fremt iden, har jeg 
fulgt med i både teorier og forutsigelser om UFO- utviklingen . Hange er de 
som i løpet av de siste 5- 6 år mener å ha forutsett, eller endog ventet en 
dramatisk nyutvikling i UFO- s aken , i form av økt aktivitet over hele 
verden og "offentlige" landinger med derpå følgende bred anerkjennelse av 
"besøk fra rommet" som en realitet! 

Noe slikt har, trods mange UFO- bølger, som vi vet ikke skjedd og hvor
vidt det overhodet vil skje avhenger av svært ro~nge faktorer s om det her 
vil føre for langt a komme inn på . 

Det å kunne øyne mønster og/ e l ler større trekk i utv i klin€' aY' P.T' i lfl.re 
lett når vi befinner oss midt oppe i den. Men jeg v i l henlede oppmerksom
heten et øyeblikk på de mange s åkalte 11 a bductions" eller bortførelser . 
En rekke personer rundt om i verden har i de senere år berettet om at de 
har blitt ført ombord i fremmede fartøyer i vår atmosfære. 1\'Iange av disse 
synes å ha undergått former for undersøkelser - muligens fysiologiske . 
Noks å vanl ig (hvis man k an b2·uke- e t slikt uttrykk) l disse tilfeller er at 
"offeret" lite eller intet eri ndrer av sine opplevelser, og opplysninger 
om hva som har hendt har først kunne t frembringes senere, med pe r s onen i 
dyp hypnose . 

Behandlingen i massemedia, av di sse saker, har vær t alt fra de helt 
store avisoverskrifter og til fulls t endig ignorering . Felles er dog at 
etter kort tid er tilfellets nyhetsint eresse borte, og selv hos ufologene 
havner disse sakene i ar~ivskuffene . Disse hendelser er nå, både i antall 
og i kraft av sin extraordinære karakter slik, at de må taes a llvorlig av 
s eriøse objektive, ufo-s tuderende , og en lang rekke f ascinerende spørsmål 
melder seg: Hvem er bortfører ne? Hvor kommer de fra? Hva vil de her? 

Er utvalget av "offere" t i lfeldig? Hva skjer med dem - f ysisk og psyki sk? 

Er der ettervirkninger? Blir de samme personer kontaktet flere ganger? 

De to s i ste spørsmå l kan ihvertfall besvares med j a for endel av person
enes vedkommende. Nylig les t e jeg exempelvis om en s ikkerhetsvakt i Itali a 
som var blitt bortført ialt 4 ganger i l øpet av ett år! Hange har drømmer 
om liknende opplevelser eller synes å ha telepatisk kontakt f ra tid t i l 
annen. Her vil jeg straks skyte inn at den som tror at svaret (eller svar
ene ) på UFO- gåten vil kunne finnes innenfor rammen av vårt k jente 3- d imen
sjonal e f ysiske verdensbilde, må tro om igjen . En forståelse av (og f or) 
parapsykologiske fenomener og evner , t r or jeg nærmest er en be t ingelse for 
mul i ghet til forståelse av sakens dypere aspekter . 

Ett i nter ess an t spørsmål er : Hvor mange kontakter finne r sted mellom 
j ordboere og fremmede vesener med opprindelse utenfor vå r klode, som vi 
.ALDRI HØRER GrJJ:? Og hvilken karakter har disse? Finnes der s like "frem..,. 
mede vesener"blandt oss nå Jorden? Og isåfall hva fore t a r de seg? 

Implikasj onen~ s ynes meg overveldende - f or å s i de t mildt ! 
Er det mul i g , sy_1es det store s pørsmål å være, - at UFO-fenomenologien er 
en lære-prosess, iscenesa tt av representanter for andre, avanserte sivili
sasjoner i rorr~e t , ov er fo r Jorden~_tilbakestående , lille s ivilisasjon? 

J<' or som den engelske astronom og >::3 . F . f orfatter Fr ed Hoyle ut t alte :"Vi 
hc:r enYI~ j_cr:.cc. f'~ t +. vf .... ~ r, --r:: 0 ::::.."., G2 l 2.t1:i::-L"" tt..=c:cn~~3talop-en !" 



UFO OVER 
LILLESTRØM! 

o.L·a_t; aH~ ~ rcr; '-"'.._ao ____ ___;'.._._-'.....f. 

Ltrr i..YSEIW!e J:IV 8 V t=N 
/ i3UNDEA/ . 
P.LLE. STRIPENE: SRVT' 
TIL R ~R L/TT G,QÅr! l SEG-

LILLESTRØrvi DEN 1 Kl. 20.53 
Jan Arild Kildahl, 9 år, le~te i nærheten av sitt hjem med en kamerat. 
Plutselig oppdager de e~ lysende trekant over et hus ca. 50 meter borte. 
Den beveger seg lydløst 2ot 3yd-Vest, - i retning Oslo. Hastigheten 
var omtrent som på et lite :ly, men objektet var større. Objektets form, 
f~rge_og mønster ble meget godt beskrevet, noe tegningen over forsøker å 
gJengl.. ved Elbjørg Fjeldberg. 

12 Torsdag 24. januar 1980 · 

- .JGg s fnratt til da det starke fyset 
ble rettet mot meg._ Det første som sfo 
mG" v- ",. -~ ,r_:,-.,..,.,, ~'"-t"....·are n-e ... •'S'""'~r-' ri' ·· ::; CH CH. (;.i.Jil:;;;:; I•OU ' . U Jl ....- <.;;ou;-

Me n d~ merkelige hendelser 
var ikke slutt. Jeg lep ut av bl
!'en og åpnet motorpanseret. 
Selvsagt så. jeg Ingen ting, men 
mo~cren v2.r \· n.rm, uhyggelig 
v::.rm. \'<.nnet !osskokte i ;-adla· 
toren. Ik!; e far hadde jc;; fatt 
li:onstatert dette far det sJ.:apre 
lyset igjen ble rettet mot meg. 
Jeg ble 'ullstendig blendet og 
ikke så i ite :redd. Men nå. kom 
ikke lyset fra vegbanen. men 
ovenfra !:'a. 50--60 meter fra. 
m<"g, sier mannen. Jeg lop Inn l 

bilen, men det , .2.r umulig å få 
st:J.rt. Sa s:J.tte c en skarpe, ly
sende gj enst2.nde :1 seg l -beve
ge!se,cg forsvant med stor fart 
mot nord. Jeg ble sittende som 
la:n met. HYa den mystiske 
gjenstanden ku nn e være kan 
jeg ikke sl, men nå tror jeg på 
t:FO, sier mannen, som gjerne 
hadde villet stå. frem med fullt 
nayn. - ~len historien er så 
fantastisl.; at Ingen vil tro meg. 
Folk vil bare le. Men etter at 
hl!;torlen om de mystiske hul-

RoM $DAt.S ØUbSTII(KE. 

l1 ::;tznset også motoren. Det er en !'/lot~ 

- ,p~e-mc:nn, .scm av fa~~skje!!ige g runner 
·vil være anonvm, scm fcrtel!Gr dGttr! til 
Ramscafs Buds-;:ikke. Sent lørdc:g ~-=a'tt 

· lene p.å Sllsetvatnct kom fram, 
! y nes jeg at jeg _burde si fra. 
Det harer med Ul historien at 
!-Ilen startet så. snart gjenstan-

. 1ien var forsvunnet. Siden har 
!>ilen oppført seg normalt. 

. Lørdåg kveld ble det av flere 
: : •ersoner, uavhengig av h\'eran
. ~!re, obsen'ert lysfenomener 
:flere- steder l Sor-Fræna. En
' mann som tilfeldig kikket ut av 
. ."lnduet, fikk plutselig se et 
' .llsedvanllg skarpt lys på hlm-

melen. - Min første tanlie var 
at det var et !h, men lYset be
ve"et seg Ikke. jeg ropt~ pa min 
kc;e, som o;;så tr odde de t var et 
fly som gikk inn for landing på. 
Å·ra. Vi kunne se det skarpe ly
set, som bllnket skarpt ;;rant. l 
omlag et kvarter. Plutsel!g for
svant det med stor hastigheL 
N:l. spør jeg. er d.rt dl~tri\.;t blitt 
sentrum· for en rckl<e mer\.;elige 
lysfenomener'? 
._: ·;. . _ ~ .,..-_-

J~ man kan saUens spø.-re. 



- Jeg var p:i V<'i hjem fra 
' barn<•vakt sammen med en 
n•nninnP. da vi fikk lutr<' en 
vol<bom huldring og så not•n 
nwrkl'lig•· l_,·sf<'nonH·•u•r i fj<'l· 
1<'1 i omr:'uld d('r SibPtvatJH't 
ligger, fortPIIer Ingunn Lang•· 
på Sil~t'lh til H-olltsdals Bud· 
stikke. Vi trodd•· ltt<'d eld 
samnw at d!'t var tord e n. rn<·n 
llriikf'l sto p;l s :1 !eng<' al dd 
ikkt• kan lu. , -,pr( det, si<·r hun. 

-- H \·0 r le n g e vart<' d e t ? 
- - De t v ;,rt c e i l;l!l g- s tund --

jq; k.tn t e nk t• meg r u ndt et mi · 
nut b tid . Dt't r a ml e t og br i\ kle. 

- Hvordan fortonet lysfeno· 
menene seg? 

·- Først sA vi noen merkelige, 
nesten avlange lysformasjoner 
opp etter fjellvegge n og s å kom 
det dal e nd e noen runde lys fra 
lufta. 

Har du sett noe liknende 

Nei, aldri, forteller Ingun 

~Il~ l! 
Flere ancln~ ungdommer har ! 

ogsj meldt fnt til lensm a nne n •j 
om at de har sett U\'anligc lysfe· l 
rwmcnt~ r i samme omr;\dc s e nt 1 
fred a g kveld. ! 
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TRONDINJEl!J1 
(VG} 21-J-9a 

Stltnpguss. 
Den teorien -~- satser 

værvarslingens glade 
fjes, Kristian Trægde, 
på. Statsmeteorologen 
er imidlertid langt fra 
sikker i sin sak. 
, ·sumpgass dannes når plan· 
ter råtner på bunnen av et 
vann. Store. gassblærer blir 
dannet og stiger opp mot 
overflaten. Disse gassboblene 
trekker med seg varmt vann 
fra bunnen. Etter en tid vil 
dette kunne tære kraftig på 
isen, for så plutselig å sprenge 
gjennom islaget. 

Gassen som slipper ut er 
selvantennelig. Ofte vil man 
derfor kunne oppdage lys som 
beveger seg over vannet i til· 
knytning til slike sumpgass· 
utslipp. 

det virkelig er blitt observert 
lysglimt over området natt til 
løt·dag. 

Mysteriet pa Silset vatnet er 
det store sanltaleetnnet i oJj. 
striktet. lng-en tviler pa det 
sont har skjedd, •nen ingeu 
kan hellet· forl..lare hva SOlli 

har foregått natt til lørdag. _ 

TRONDHEIM (VG) 
-Jeg ble livredd. Trod· 

' de det kunne være en 
UFO! Ingunn Lange 

' (11). opplevde noe så . 
mystisk a t ingen ville ' 
tro henne. Ikke før folk 
oppdaget 100 hull i su.· 

' setvannet dagen etter. 
- Det kom først et kjempe· 

messig brøl. Mye verre enn 
tordenvær. Så kom lyset. Det 
kom og gikk. Noen ganger var 
det avlangt og noen ganger 
rundt. Til sammen varte ly· 

1 den 1-2 minutter. Lyset litt 
lenger. Lyset var ikke så vel· 
dig stort, bare litt større enn 
en stor stjerne, og det var rett 
over vannet. forteller Ins:runn. 

Overrasket 
Sammen med venninnen 

Rita Hoem opplevde hun den· 
ne mystiske hendelsen ved 
midnattstider natt til lørdag. 

De to jentene hadde sittet 
barnevakt. På turen hjem ble 
de overrasket av lyd og lys. 

- Vi ble fryktelig redd e 
bcgKe to.Troddeførstdetvar 
en UFO. Men hvordan kunne 
vi vite det? Jeg har i alle fall 
ikke sett en UFO !~r. sier In· 
KUll li. 

Begge løp hjem for å forte!· 
le om det de hadde opplevd. 
Ingen trodde dem. Det hjalp 
ikke hvor mye de enn for·søkte 
å understreke at de mente al· 
vor. Bare b e stemoren mente 
at hun hadde hørt en lyd. Hun 

l kunne imidlertid ikke bekref
te lyset de to jentene hadde 

' sett. 
Dagen etter ble imidlertid 

J 
Ingunn og Rita trodd. l<~or da 
oppdaget folk hull~ne ~ isen . 
De to hendelsene ble koblet 
sammen. 

My~t c ri e t med hullet 
JJ.·J..: e uppldart. 

Svanevannet på Vestland e t er heller 

Etter dette har lensmannen 
fått flere bekrefte lser p~ 

o 
••• og Stal ' 

TRONDHEIM (VG) - UFO er det forklaringen på de 100 mystiske 
ishullene på Silsetvannet i Møre og Romsdal? UFO-forskere i Norge 
utelukker ikke tanken, og har rettet oppmerksomheten n1ot det som 
har sl\jedd. Samtidig kan de fortelle 01n l'lere sammenlignbare ishull. 

Uforklarlige merker p å 
bakken er ikke ukjente i 
«UFO-Norges .. arkiver. Gjen· 
nom d e ti siste årene har for· 
eningens medlemmer under· 
søkt en rekke slike meldinger. 

Det som har skjedd pa Sil· 
setvannct er in1idlcrtid spesi· 
elt, særlig fordi det denne 
gangen er oppdaget så n1ange · 
hull på en gang. 

To slike uforklarlige mer· 
ker på isen har «UFO-Norge .. 
kjennskap tiL Det mest kjente 
stammer fra januar 1976. Ste· 
det var Øksna ved Elverum . 
Her har man nøyaktige be· 
skrivelser av et hull på elve· 
isen som ingen kan forklare . 
1:-Iullet var !l0x90 cm. og rundt 
hull e t bl e det funnet svarte 

partikler. Også den gang ble 
det hørt drønn kvelden før. 

Svanevannet 
Fra Vikaren i Sverige er det 

også gjort m å linger av el sir
kelrundt merke på et isbelagt 
vann. Dette merket vat· 42 me· 
ter i diameter, og registret·in
gen ble gjort i 1970. Til dette 
kommer det store hullet i Sva
nevannet i fjor. 

-Men tror dere at en UFO 
virkelig er forklaringen p å le 
merke-lige hullene i Silsetvan· 
nct? 

Kjell Christensen, et av 
medlemmene i rådet .. UFO· 
Norge .. , svarer: 

- Vi har p å inge n måte la· 
g e t no e n te o ri om hva som 

kan ha skjedd denne gangen. 
Så lenge hullene er der, og in· 
gen kan gi en naturlig forkla
ring p å det som har skje dd, 
må muligheten for en UFO 
stå å pen. 

Personlig synes jeg det de 
to jentene så kvelden før var 
svært interessant. Et drønn og 
lys er ikke ukjente fenomener 
i tilknytning til slike funn. 

Jeg tror de oppdagede hul· 
lene i Silsetvannet vil v<ere 
ooe vi kommer til å følge 

' svært nøye med i. 
Om noen i området har de· 

taljer å fortelle er vi svært in· 
tercssert, særlig orn noen kan 
gi oss prøver på det pulveret, 
eller de kornene som skal 
være funnet rundt noen av 
hullene, si e t· Christensen. 



RULLE E:E . TE.·· 
' • • 

Det var Lørdag 19 Janua r at hytteeier Ola Solheio meldte fra til Lensmannskontoret på Batn
fjordsøra om 70 - 100 runde hull som var observert i isen på det 2,5 km lange Silsetvanne t i 
Gjemnes kommune på Nordmøre. 

Hullene som finnes spredt over store deler av isflaten varierer i diameter fra 5 og hel t opp 
til 80cm , men flesteparten måler 30- 40cm, og de er nær;nest helt sirkelrunde. Det er slåt t fas t 
at hullene ikke var der dagen fø r, -altså Fredag 18 Jan uar. 

Som man kan lese om i avisklippene på motstående side, ble det natt til Lørdag observert lys
fenomen nær Silsetvannet som kan ha hatt fo r bindelse ::Jed hullene. Det var 2 pi ke r i 14- å rsalG.erer:. 
som ved midnattstid var på vei hjem. De hørte først et kjempebrøl, verre en.'1-tordenvær; dernest 
så de et lys som kom og gikk . Noen ganger var eiet avlangt , andre ganger rundt. Lyden varte 1- 2 
minutter, lyset noe lenger. St ørre l s en ble angitt til litt større enn en stj erne, og det var ret t 
over vannet, forteller Ingunn Lange . 

Avisen Romsdal Budstikke kan desuten bere t te om en annen obs ervasjon som ble gj ort ca . kl . 23 
sa~~e kveld. Da ble en g l ødende kule med l ysende partikler rundt observert i det aktuelle onråde 

Dagen etter da hullene ble f unnet ble de to ting ene koblet sammen og lens mannen fikk alts3. 
flere bekreftelser på at det også var sett l ysglimt over området natt til Lørdag . 

Søndag ble hullene undersøkt grundig, og de beskrives å være 
som skåret ut, men i ngen spor er oppdaget ved vannet. ?o l le som 
har sett hullene er ikke i tvil om at noe har gått i gjennom i sen 
med voldsom kraft . Husk a t i s ens tykkelse ble målt t il nær mere 
en ha l v meter . Det er vid.ere verd å merke seg a t hull enes di a 
meter var større på isens overflate enn lenger ned i isen. Ved 
ett av hullene ble det funnet noen gulbrune partikler, men rep
resentanter fra UFO-NORGE har, såvidt vites, i kke fått tak i 
noe av dette stoffet. 

LUF T 

, , l 

Tirsdag 22 Januar var en dykker fra Molde , Palmer Aandahl nede under isen for å unde rsøke OQ'1-
nen. Han f ant a t den tommetykke g j ørmeskorpa nede på bunnen var s madret i o~trent en halv me:er 
i diameter ret t under i shullet. Ellers var bunnen slett og fin . Men bare ett hull ble undersøi-t 
og s pørsmålet er om det finnes lilmende under de andr e hull ene? "Fr a gammel t av har de t vært ::10k
så mye trafikk over Silsetvannet vinterstid, men jeg rcar aldri sett eller hørt om noe liknende 
dette•: sier grunneier Tor Arnfinn Silset, som var med da det ble dykket . 

Hullene på Silsetvannet ble g jenstand for stor interesse, både på Nordmør e og i l ande t ellers 
og den lille bygda opplevde rene folkevandringen opp t il vannet , som ligger 390 moh . Pr essefolk 
innfant seg både pr. fly og helikopter . Lør dag den 26 var det i g jen folksomt på vannet , da 
politibetjent Nils Aukan fra KristiansLmd Dykkerklubb gjor de sine Lmder søke l ser på bunnen , bl. 
a. med kamera . Tilstede v a r også UFO-NORGE, representert ved Astrid Svelmo .og Iva r Haugan f r a 
Trondheimsgruppen. Dykker Aukan fant og fotogr a f ert e fle re småkrater på bUP~en under hullet 
han dykket ved. Bunnen, bare ca. 1 , 5m under isen var gjørme t og gassbobler ble observert på ve i 
opp til overflaten, såvel s om fastfrosset i isen. Nils Aukan mente da at der var lite rom f or 
tvil om at det var denne gassen som var årsaken til hullene . Det er vegitas jonen i mudret som 
under nedbrytningsprosessen avgir gass (metangass) også kalt sumpgass . 

Der fremkom ne.turligvis helt fra første stu..."ld en hel r ekke spekulasj oner og t eori er omkring 
hva s om kunne ha forår saket hullene. La os s etter tux se l itt nærmere på de teoriene som ble 
lans ert: 

1. f1ETEORITTER Dette var en av de fø r ste teorier s om ble lansert, og en av Norges frems te eks
perter pa meteoritter, professor William GriffiJl ved Geologisk IVJ:useum i Oslo ble konsultert 
i saken. Han utta lte:"Små meteoritter kan i kke slå seg gjennom 50cm i s ", og han tilføyde: 
"Byger av små meteoritter er i og for seg ikke uvanlig , men den form hullene i vannet har 
kan neppe være forårsaket av meteoritter !" He r ~:an tilføye s at Yngva r Askvik fra UFO
NORGE g jorde et forsøk med en r ødglødene jernstang presset mot en i sfl a te. Han kom 1 ,5 cm 
ned i i sen ! 

2 . BOREDE fruLL Silsetvannet er r eguleringsmagasin fo r Istad kraft s t asjon , og Peder Høys t akli 
ved stasjonen ble forespurt av avisen Romsdal Budstikk e · om hvorvidt de skulle ha boret hull 
på isen. Dette ble benektet, og den gjenstående mulighet måtte være isfiskere, men hvem ville 
bore nærmere 100 hull i l øpe t av ett døgn?, og i så tykk i s? 

3. HVIRVELVINDER En teori som bl e fremsatt var a t hullene skulle være dannet av hvirvelvinder, 
og Adr esseavi s en i cTrondheim ha r vært i kontakt rr:ed flere personer s om mener å ha sett likn
ende fenomener før. Slike hull ble g jerne kalt v i ndhull , og dette vil s i a t isen under mi ld
værsperi oder med fønvind kunne bli a ngrepet av hvirrelvinder s om, etter sigende , på re l a 
tivt kort tid kunne bore hull i isen. Ved meteorologi sk Ins titutt i Os lo har ma n imi dlertid 
liten tro på denne t eori. 

4. VAI•fi'JSKRU Eldre folk i området, fortelles det , mener a t hullene e r oppstått som f øl ge av at 
vinden har satt overflatevann i bevegel se Of, " s kr udd " vanne t g jennom i sen. Ved henvendelse 
til Norsk Ins titutt f or Vannforskning og Norges Vassdr agsvesen får man bare ener g i s k hode 
rys t en til denne t eori. Det meldes at det va r e t tykt issør pel ag oppå i sen og dette må da 
evt . ha virke t s t erkt hemmende på en slik "slcrudannelse". Dessuten : 100 hull i 40cm tykk is 
på et døgn s tid? c 

5 . fi!HH{ i\t mink s kulle ha l age t hullene ha r v i ss tnok også blitt fore s l ått . Vi f å r t ro de t var 
ment som en spøk . 

6. STATISK gi,J•;KTIU ~nTET En teori går også ut 
kald luft kan ha antent gass i gassbobler 
relativt overflødig også her . 

på at stati sk elektrisitet som oppstår i t ørr, 
på overf laten og s lått nedover ! Kommentarer E:ynes 

I"ORTS. SIDE. 6. 
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7. SU111P~ASS Så ko m::w r vi til den teori som har blitt tillagt størst sansynlighe t, ja i flg . 
pressen he t man faktisk blitt stående ved denne som en tilfredst illende forklaring. 
Reda~:t ø ren har ikke vært medlem av "Kristian Trægde Fan Club", og kan også styre sin begeist
ring for hans s ænpgass t eori. !'len det skal i rettferdighetens navn nevne s a t han ikke uttaler 
seg s:-:: ris i~(er t om dette: " Sumpgass dannes når vegi tab ilsk E:ateriale r åtne:r på bunnen av vann. 
Gas s ·::læ:re ::" ia~me s og stiger opp mot overflaten. Disse trekks r ned seg va.rmt vann opp fra bun
nen . .:;tter en tid vil dett e kun.'1e tære kraftig på isen, for s å plutselig å sprenge seg g jen
nom :.slaget . Gassen sor:1 slipper ut er selvantennelig. Ofte Yil man derfor kunne oppdage lys 
som [.;;veger se g over vannet i tilknytning til slike su.mpgassutslipp". 

Sek8 ~ onsle<ie r H2.ns Hol t an i NIVA ( Norslc Inst i tutt for Vannforskning ) svarte på spørsmål om år
sake:. til !:ulle:1e kunne være gass som steg opp fra bunnen: "I s §. fall ville den legge s eg und
er i.::sn . J eg l:ar vanskelig f or å tro at det kunne boble så intenst at det med ett oppstår 100 
hull i is e:1 . De r ·de t er stor opphopning av organisk stoff so::1 r a tner sa::r:ler det seg gc.ss , men 
men ce t er i l0:e vanlig at det blir store mengder av det. Jeg h.ar liten tro på at det er gass 
i de-;; t e t i l f e lle . Snarere virker det som om noe utenfra har falt ned", sier Holtan i NIVA. 

Før8 -oeh.ydr olog L'1u.t Voll i Norges Vassdragsvesen, har tilsvarende vanskelig for å forklare 
fen o::ene t. "Jeg kjenner i kke til at noe slikt skal ha skjede tidligere. l-Ien jeg har hørt at 
det har gått hu~l i is her på Østlandet og at dette har samcenl1eng med gass. Dette er derfor 
i og fo r s~g i~±e uvanlig, men, at det skal være gass som har laget hull i 40cm tykk is som 
på 2 ~~setv~nne t holder jeg f or lite sansynlig. Tvert imot h2.r jeg inntrykk av at det er noe 
over...: re::. so:J. . he::.r sk~pt- hulle:oe. 

Reda~te ren ~an bemerke at han bor nær en elv der spesielt mye organisk ~ateriale, særlig bark, 
dek}:~r bur~sn, og gassbobler stiger opp til overflaten året rundt . Aktiviteten er mindre om 
vint~ ren pga . lave re t empera turer, men når isen ikke er sneceY~et kan man observere mengde
vis av s mi bobl er fastfrosset i isen. Også enkelte større med diameter opp til 20-30cm kan 
sees å ha nådd opp til overflaten når isen ikke er særlig tykk. Forøvrig finner gjen1e slik 
gass veien opp g jennom sprekker i isen. 

Når !:~ a'.Tiser og andre s ;ynes å trekke den slutning at sumpge::.s s er forklaringen, synes det red. 
å V"'re f orhastet og på et meget tynt grunnlag . 4 momenter synes å tale meget sterkt for at 
ina~~ a v ce ove~for nevnte teorier tilfredstillende kan for~~are hullene. 

1 • TID~<::L:::I·S:·:'J.:.::T - I flg. lokalfolk var hullene der ikke dagen fø:r de ble oppdaget, og må altså 
ha t::.i~t laget i løpet av ca . ett døgn, eller mindre. 

2. AliT..'- ~ ·1 tfi]T.L - 1\ær mere 100 hull er funnet spredt over store C.eler av det 1,2 h.vadratkilometer 
sto::e vannet . 

3. I SE2~3 TYK?"3LS3 -Denne rapporteres å være på hele 40 - 50 c:: , - altså S'v'"ært tykk.is. 

4. HTJJ..E :'.::S ?·O?J·' 
øve:·s c , og ue 

- Disse berettes å vmre nærmest konformet (se skissen) med størst diameter 
er samtidig meget jevnt sirkelformet. 

Elbjørg Fj e lcbe r g ~elder at man har sendt prøver av materiale f ra kr a teret på bunnen, under hul
let hve r C.e t ble dykket , til Geologisk Museum for analyse. Foreløbig har man bare fått vite at 
jorden (::::;.d.deret) er rikt på mineraler. 

Apr opos scL-npg?.s s ,- denne har blitt tydd til før. "Gamle travere" innenfor ufologien vil er
indre c.-: 'J.nåer en uFO-bøl ge i USA i 1966, lanserte selveste prof. Hynek, dengang ennå kons ulent 
for Fl~>.?..penet~ U.3 .c.?) i U?O-saker, surnpgass s om en mulig forklaring på ymse lysfenomen. Pressen 
.slo de-::. r:atu.rligTis stort opp, og ikke bare som en mulis: forklc.ring. Dette satte ufologer der-
over i :-,2.rni2i::: , og SUHPGA::JS har nær mest blitt en staende vits. · 

: så VG, =ed s in sn::;:-gass-oversl::rift av Trægdes mulige forklar
-ing fø ~ger o~p t ra; i sj onen, os enn 14 år senre. Redaktøren vil 
ikke p2..::tå å v-ær~ :orut for sin tid, men et litt pussig sammen-
treff- YS.r O.et j o E. t vi i forrige nr. av UNN brakte en gammel 
sumpgas.::·,·l ;;;setegni...-n.g fra et UFO-blad . Den ville jo passet bedre 
nå, og terf or tar v i oss den frihet å presentere den i g jen: 

skrice:r VG den 24/1, og som det går frem av et intervju med -::?O- NORGES Kj ell Christensen 
under 0. -:: rme overslr-rif t, er ufo r klarlige hulli is ikke noe ukjent fenomen for oss ufologer. Det 
ferske s~e exe~pel er hullet i isen på Svanevannet nær Molde, so~ var g jenstand for stor opp
merkso~et i fj cr, og som ingen forklaring har fått. Der finne~ ogsa tilfeller fra Sverige, og 
en hel ::"S ~e frc USA . Hva Sil se tvannet angår, så må det kunne sies at de samme 4 ovenfor nevnte 
momente::" s om t ~lE ~ ~ot sumpgassteorien, samtidig peker i retning av at UFO-teorien kan ha mye 
for seg . Husk videre at både meteoritt- og vannexpertene mente det virket som om noe var kom
met ove~ f'ra, cen altså ikke at det var meteorer. Og ikke mins t viktig har man altså flere for
skjelli~e øyenvitne beretninge r til observerte, ukjente lysfenocen eller objekter over eller i 
nærhete~ av Silse tvannet natt til Lørdag den 19 Januar. 

F"o RT5 511/E ? . 
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Med grunnlag i de her foreliggende opplysninger samt tidlig
ere ufo-erfaringsmateriale vil redaktøren gå sterkt inn for at 
her har et ukjent, men trolig intetlligent stJ~t objekt vært på 
·færde. Man kan tenke seg to mulige situasjoner eller hendelser: 

@Et objekt;kanskje likt det på bildet til høyre, foretar ved . 
hjelp av en spesiell stråle undersøkelser av grunnen i om

rådet. Kan hende har man funnet at jordsmonnet eller grunnen 
under vannet er spesielt rik på mineraler av interesse. Strålen 
som etter å ha smeltet isen, trenger ned i bunnen og danner et 
krater idet man v.h.a. antigravitasjonsbølger i strålen trekker 
opp det interessante stoff. Høres det ut som Science Fiction? 
Det er et ordtak som heter:"Truth is stranger than fiction" 
Tenk på hva vi kan gjøre med laserstråler idag; - hva kan vi 
klare om bare 100 år? 

.... I flere uker i ~'!ars i 966 var UFO' er en nattlig tildragelse 
over \vanaque var ..... ·.1.reservciret i New Jersey, USA, og r:1ange men
nesker kom hit for å oo2ervere de merkelige ukjente fenomen. 
Noen klarte også å fotosrafere de lysende objektene, som bildet 
her viser. Den kraftige lysende stråle som skinner ned mot re
servoirets isbelagte overflate, brandt angivelig et 10 fot (ca 
3,3m) i diameter stori; hull - i den 2" (ca. 5cm) tykke isen. 

Vi t~er beskrev ti?O som- stadig sterkere lysende, eg mm~ kunne ! [> 
og man kunne nare en summende lyd og se ob j ektet begynne å l 
rotere. Ja lyset var på det sterkeste, like før det forsvant, : 

·- b~~--.:.~~ og :fjell i bakgrunnen opplyst. j 

•••• 

~ Man kan også godt tenke seg en hendelse har funnet sted omtrent som den som er beskrevet her 
: .. 'nedenfor. Som det fremgår, laget ".strømmene av lys" ned til jorden huller både i vindusglass 
og gatesteiner. Tenker ma...rt seg et slikt fenomen over Silsetvannet, ville slike stråler neppe hfl. 
noe problem med å lage hull i 40cm is! 
. Hva hensikten skulle være derimot er det kanskje vanskelig å ha noen formening om. Hvis det 
da ikke ganske enkelt skulle dreie seg om en demonstrasjon (det er jo s å populært) fra "ufo
nautenes" side, for å gi oss tvilende Thomaser noen konkrete hull å stikke fingrene i? - noe å 
gruble over - oss treskaller imellom. Men hva finner vi så? Sumpgass! 

.... KJEMPEUFO HJEMSØKER R SSI SK BY. I flg. den amerikanske ri;~~~~~ii~~~i!ii~~~~~an 
avisen National Enquirer, har det trots sterk hemmelig-
holdelse fraSovjetiske :nyndigheters s1de, lekket ut opp
lysninger om en kjempemessig UFO som en rekke ganger har 

· hjemsøkt byen Petrozavodsk i nord-Russland. 
·· Det lysende objektet som var over 100m i diameter. 
ble beskrevet som manetformet og ble sett 1ste gang den 
20-8-'77, ca. kl. 01.04 om natten. Fra objektet og ned 
over byen strømmet gyldenfarget lys som laget huller i 
vindusglass og gatesteiner. Det fantastiske skue varte 
i 12 minutter og skapte frykt og endog panikk blandt en
del mennesker. Den kjente forfatteren, · ~ysikeren og UFO
forskeren Alexander Kazantsev uttalte at han mente det l 
bare kunne være et romskip fra verdensrommet! 

Det fortelles videre at byen, som ha r 185 000 innbyg- ' 
gere har ha tt besøk av tilsynelatende samme UFO 5-6 gan
ger pr. måned i løpet av de påfølgende 5 måneder frem · · 

.~il 20nde Februar 1978. 

Vi tar med ennå en observas jon inneholdende momenter av interesse i ·denne samme~~eng: 

.... I begynnelsen av Nars '78 så mere enn 200 mennesker en UFO på størrelse med en fotba llbane, 
som bl.a. sto stille i luften over et vannreservoir noen kilometer utenfor byen Pittsburg i Penn
sylvania, USA. Den summet som en turbin og sendte en lysstråle ned mot bakken. N. E. 30-5-' 78 • 

. -- __ .. . - <> <> <> 
.... Tillater meg tilslutt e t l i te hj ertesukk i form av et omskrevet ordtak: "Mot likgyldigheten 

kjemper selv ufologene forgjeves" Eller slik ser det ihvertfall ut. Etter et par dager med 
avisoverskrifter glir også en sak som hullene på Silsetvannet inn i glemselens slør. Man har 
funnet en forklaring og synes tilfredse med den - unntatt kanskje UNN's lesere. I1an har jo så 
mange andre ting å tenke på her i livet og nese og øyne peker som oftest mot jorden og de nære 
.ting, og ikke mot stjernene. 

Ingen med r espekt for seg selv vil vel satse penger på undersøkelser av slike tvilsomme ting 
som kan ha befatning med UFO. Det f innes her i l andet hundrevis av r apporter over gode UFO-ob
servas joner , samlet av eP-~eltpersoner og UFO-grupper, som burde kunne utgjøre en anselig tyngde 
av bevismateriale i form av vitneprov. Men hvem skal man slå mappen i hodet på som vil VAKNE? 

Det går vel klart frem at redaktøren har tiltro til UFO i årsakssammenhengen i denae sak, 
men la oss ha det helt klart at forklaringen hverken behøver å være sumpgass eller UFO, men en 
helt ANNEN, som man ikke kan kjenne eller forstå! Noen forslag? 
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I 1979 innkom ialt 59 u~O-rapporter, fordelt månedsvis som vist over. 
Det totale antall obiekter som ble observert var 68. 
Antall observasjoneruer størst mellom kl. 20.00 og-24.00, med en 
extra topp fra kl. _21 ._90 ti], 22.oo. 

, De fleste rapportene kom fra Østlandsområdet, noe som er naturlig med 
hensyn til den geografiske medlemsfordelingen Men noen rapporter er 

· Kommet fra Vestlanuet. UFO-bølgen i Januar har gitt en klar topp. 

MEDLEMSOKNINGEN l '79 
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Den månedsvise medlemstilgangen viser en helt naturlig utvikling etter 
begivenhetene. UFO--oø lgen i Januar ga en klar topp med en mer gradvis 
minskende tilgang i ue f ølgende måneder enn UFO-aktiviteten i f remstil
lingen øverst. Det te . er na tur:.ig og ku~ene følges bra til september. 
Toppen Oktober,November skyldes vår utstilling på Forbrukermessen. hvor 
ca. 3500 informasjonsfoldere ble utdelt. 

Ved Kåre Elvik & &~ut Aasheim. 



:lysende J' ~~~~s!a~ 
Hadeland ·_j · 

over 
-· - - . .,.,-.---------------" 

En 'lysende gjenstand bit 
ved 17-30-tiden i går sett 1 
Gran/Brandbu-om rådet. 
Den var større enn en vanlig 
stjerne og lyset var mye gul
ere. Lyset tentes og sluktes. 
To kvinner forteller at de så 
dette underlige lyset i cirka · 
fire minutter. Det kom i ret
ning fra Granåsen og gikk 
omtrent rett over Jaren og 
deretter mot Brandbu. Den 
lysende gjenstanden hadde 
langt mindre fart enn vanlig 
fly, og det hørtes heller in
gen lyd. 

OPPt.AIIlP AT(~IDER Bl.Ab 

Bergen-politiet 
på UFO-jakt 2 -~~~Q 
BERGEN (VG)- Politiet på 
UFO- jakt. Det skjedde sist 
JørdaJ: i Ber~en. · 

Ved 19.30-tiden om kvelden 
fikk politiet den første _rneldin· 
gen om at bergenserne var be
gynt å se UFO-er. Og i timen 
som fulgte. strømmet ·uFO-

?l;J'IØUiillgcn.c.»'4~ .. ',;".;.;_,.. .". .. ~""" 
· ·Politiets ·'patt·uJjcr til lanas 

_og til vanns ble alarmert. og i 

Fyllingsdalen fikk pblitifolkc· 
ne i en bilpatrulje øye på den 
lysende gjenstanden som be· 
veget seg mot himmelen. 

Noen nærkontakt oppnådde 
man som vanlig ikke, og tår
net på Flesland flyplass hev
det senere på kvelden at. det 

. var , en .c.l<stra kr;a!tig ~tjerne 
som hadde satt iantasicn i 
sving hos bergenserne. 

~ --~· -. 

,:~c_f,i4- j i;'"s\\1<'*'''-~~~-Jcl~ .. 
-::---::.%=~~;;,~. :~=~ __ ., 

. OBSERVASJON FRA VALDRES 11 OXTOBER 1978, 

. Kl.14 .03 Vitnet ønsker anonymitet. 

! Han så ut av vinduet og fikk tilfeldig øye 
1 på et objekt som nærmest lignet på en pære. 
'l Det var sterkt lysende, grønt og gult, med 

skarpe konturer. Objektet beveget seg meget 
langsomt på vesthimmelen. Plutselig sank 
det ned foran åsen·og ble stående stille 
over hus i 7-8 sekunder. Deret+,er beveget 
objektet seg langsomt videre, fremdeles for
an åsen, stoppet igjen i 5-6 sekunder. Steg 

1 så plutselig over åsen og beveget seg med 
l stor hastighet mot SSV., og bak åsen. 

. ... ." ··~ 

Grlåmda 

Urider~ig, 
blinkende 
gjenst.a_nd 

n 
i/2-Ko 

på himmelen 
Flere observanTe g/åmdaler 

ringte Glamdalen i går kveld 
og kunne fortelie om en mer
kelig gjenstand på den morke~ 

klare vintethimmelen. Blant 
dem var Er/of Srormo på 
Skarnes, og han kunne fortel
le følgende: 

- Vi bor like ved Odalstu
net, og i kveld ser \'i en blin
kende gjenstand på himmelen 
- i rødt og grøn! og skinnen
de <<blank!>>. Jeg har sel/ på 
fenomenet gjennom nal/kik
kert og er i hl-ert fall sikker på 
at der ikke er noen srjerne. 
Den be1·eger seg nå på him
m elen orer mot Slåstad-gren
da, og visst er den et vakkert 
syn! sa Stormo. 

A~~;~~~~-;~~0 
lysende kule 
på himmelen 

En Årnes-mann kan berette 
om en oppsiktvekkende ob
servasjon natt til lørdag. Un
der en biltur mellom Vorm
sund og Årnes fikk han se en 
relativt stor, rød lysende kule 
på himmelen. Da vedkom· 
mende var på Årnes-brua, 
dalte kula rett og slett ned bak 
bebyggelsen. Årnes-mannen 
er nysgjerrig og lurer på om 
andre kan ha sett noe lignen
de samme natt . Selv så han 
«UFO»'en, om man kan kalle 
den det, litt før klokka to . Vår 
hjemmelsmann ønsker å være 
anonym, men presiserer at 
han aldri tidligere har sett noe 
lignende. Han vil derfor ikke 
høre at han er en «hysterisk 
U FO-iakttager». 

Glåmdalen fikk, som nevnt 
i lørdagsavisen, melding fra 
flere som i løpet av fredags
kvelden så dette merkelige fe
nomenet på himmelen, og det 
kan være at det er samme ly
sende kule de har iakttatt . 
Men hva den egentlig var, vis
ste selvsagt ingen. 

OBSERVASJON FRA VALDR3S, 13 JULI 1979, 
fra kl. 19.00- 01 .00, altså 6 timer . 

Observasjonen begynte med en merkelig lys
ende sky, som hvert 3-4 minutt sendte ut 
lysglimt. Ca. kl. 23.00 Oppdaget de tre 
vitnene, som ønsker ~~onymitet, et lysende 
rundt objekt på størrelse med månen. Det 
kom i stor hastighet fra NNØ. og forsvandt 
inn i en sky. Under hele obse~rasjonen 
hadde hunden på gården vært redd og urolig. 
Uro følte også vitnene. 

"'( • ~. f 

MEDLEMMER! GLEM IKKE Å REKVIRERE INFORMASJONSFOLDERE : ·sPRE KJENN-
- ""'· • ~ ''~ _3{. -. • • 

. SKAPET TIL y:FO-NORGE BLANDT VENNER OG KJENTE . OG INTERESSERTE! .. 



FILMOMTALE: Da kinoene for tiden oversvømmes av S.F., 
skrekk og katastrofefilmer, skal jeg i denne ! 

filmspalten forsøke å gi en omtale over hva 
som går og hva som vil komme, rundt om på norske kinoer. Det vil i første 
rekke bli lagt vekt på omtale av S.F.-filmer med UFO-tema, men omtale av 
andre S.F. og skrekkfilmer kan også komme på tale hvis det er interesse. 

FILMENS HANDLING: 

Hans P. Halvorsen. 

Org. tittel: EYE BEHIND THE STARS. 
Italiensk prod.: Midia Cinemategrafica. 1978. 
Spilletid: 1t. 30min. 
Voksne 16 år. 

Midt i en lysning i skogen tar motefotografen Peter Collins dagens siste bil
der av sin vakre fotomodell Karin Hale. Men det virker så merkelig stille 
der. - ingen fugler synger, alt er dødsstille. 
Da Peter har sendt Karin hjem eg har fremkalt og kopiert bildene, oppdager 
han i bakgrunnen på bildene skikkelser fra det ytre rom som ikke var s ynlige 
for deres blotte øyne, men som filmen har fanget opp. Dette får ham til å v 
vende tilbake til stedet utpå kvelden, hvoretter han forsvinner. Dagen etter 
blir det funnet et sirkelrundt f elt i det samme området, hvoretter myndighet
ene sperrer dette av. En journali st Tony Harris får rede på saken, men blir 
møtt med en mur av taushet. Han oppsøker Karin, men hun er forsvunnet. 
Han finner bildene, oppsøker ufologen Coleman Perry som blir med ham. De fin
ner en sjokkskadet Karin som bringes hjem til Coleman. Men her venter "The 
Silencers" - et eget brutalt po l iti som nåd.eløst fjerner alt og alle som vet 
noe om UFO. Dame~ ett begynner lyset å blunke og en intens summing høres •••• 

ja slutten skal jeg ikke røpe- men til italiensk film å være ligger den over 
gjennomsnittet. Anbefales. · ---
NB: For de som evt. skulle ha videomaskin, VHS eller BETA system, er filmen 
afå .i begge systemer' men uten norske tekster. 

: fdd1e ALBERT ~. "'~~~ ~ 
Ray MilL AND~::_; l '-'' - r" 

Donald Pl[A5[HC! -~ -, 
Kl~ QICHARD5 WALT 
IKE EISENMANN DISNEY . ~ •' 

PEN (Vtilffiu.!fif -. ··.;, 
. rJuurrN :~c:.~~ . A...,.., . ./~ 
.!_~/)l'"~ • M OUWU.IH __ . _· _ - - - · - _-s __ - --

FILIV!EHS H..A.NDLING: 

Org. tittel: ESCAPE TO WITCH 
Am. prod: Wal t Disney 1970. 
Spilletid: 1t. 35 min. 
Barn 7 år. 

MOUNTAIN. 

En gutt og en pike i en fremme c verden hvor de ikke hører h jemme vokser opp 
på en pensionatskole hvor de til stadighet vekker oppsikt p.g.a. sine over
naturlige krefter. Piken Tia drømmer stadig om fortiden, hun opplever ting 
som hun ikke riktig kan forklare: Et forlis, en mann som drukner, mens han 
redder dem. Fra fortiden har Ti a g jemt på noe hun kaller en stjernebox. I et 
hemmelig rom i denne finner de e t .kart som viser veien til Heksefjellet. Der 
skal hemmeligheten i deres liv finnes. Sammen med broren Tony begir hun seg 
i vei. Da de kommer til heksef i ell et ser de at en mann står og venter på dem . ~ 

ved en UFO ••••• 

l l 

Denne filmen som til en 
av de bedre barnefilmer 
befales . 

viss grad kan minne om Nærkontakt av 3dje grad , er en 
som er l aget og kan med fordel ogs å ses av voksne. An-

(Jeg har sett denne m. hele fam. og fant den meget underholdende) 
Red. 

STAR TREK- The Motion Picture 
hadde 1·erdenspremiere i Washington 6. 
desember ag apner europarunden i London 
ni dager senere. 2. pasliedag blir det 

~ Nor~es-premiere i en lang rekke hver. 

\ Siste melding: Tre uker og fire dager 
i efter premieren i USA hadde filmen 

allerede spilt inn 260 millioner kroner
dC'sidcrr en rcrdcnsrekord i,{ilmens 
!. ; ; - 'l· : - , 



f- The A m e r i c a n 
• $pace Agency and 

Dette er de sensasjonelle påstandene som fremsettes i en kontrovers; 
iell ny bok, THE UFO PHENOM~NON av Johannes Von Buttlar, som hevder at 
vi alle har blitt lurt av århundrets dekkhistorie. Boken, allerede en 
bestseller i Tyskland, beskylder det amerikanske CIA, og det russiske 
KGB for å: 

Government know 
that intelligent beings 
from ather planets 
visit our world. They 
have _ an enormaus 
amount · of A 
evidence b u t -::;/ 
have kept quiet. 

GORDON COOPER 
US Astronaut 

N~KTE UF0 1 enes eksistens til trots for millioner med observasjoner 
gjort av respekterte mennesker! 
KJEi,IPE seg imellom bak kullisene for å få tak i en teknologi som kunne 
nemlig de flygende tallerkners hemmelighet. 

bety verdensherredømme 

Von Buttlar uttaler at: "Når CIA i sin tid ble fortalt av granskere at UFO nes ten sikkert var 
utenomjordiske besøkende, s å satte de igang Project Grudge. 

HE~IT~LIG! Dette var for å få verden til å tro at alle rapporter var hallusinasjoner, feiltakel
ser eller bevisste falsknerier. Da en russisk undersøkelse også fant at UFO'er var reelle, pres
set CIA på, gjennom NASA, for å få Moskva til å hevde at flygende tallerkner ikke eksisterte. 
STRAFFER! De militære myndigheter i USA utstedte ordrer i 1951 og'53 som truet tjenes temenn og 
piloter i sivile flyselskaper med bøter på opptil 10 000 kr. og 10 års fengsel for å off entlig
gjøre ekte UFO-rapporter. Disse skulle behandles som hemmelige og starks videresendes til de 
rette myndigheter. Falske og oppdiktede rapporter derimot kunne off entligg jøres. 

I 1955 hadde representanter for de hemmelige tjenestestyrkene i USA, Russland, Frankrike og Eng
land et møte i Geneve, hvor de ble enige om at offentligheten ikke skulle fortelles noe om UFO'er 
Da marinesekretær Dan Kimball rapporterte å ha sett 2 skiveformede objekter sirkle rundt sitt 
fly i 1952, ble han bedt om å holde tett om saken hvis han ville beholde jobben. 

"SELVl'IORD" .;.. var hva som 'ble rapportert om 2 amerikanske vitenskapsmenn som døde etter å ha s t u
dert UFO'er. Prof. Robert Jessup ble funnet i en gassfylt bil i 1959. Prof. James Mac Donald 
døde av en kule i hodet i 1971. En venn av Jessup uttalte: "Han vis ste for mye, derf or ville de 
ha ham av veien". 
QIA - ~ektet for noen hemmeligholdelse da de ble spurt av journalister fra denne avisen (The Sun ) 
En talsmann sa de hadde stoppet overvåkning i '53. Men våre undersøkelser viser at CIA- agenter 
fortsatt studerte UFO'er så sent som i 1975 -og ba personer de intervjuet om ikke å avsløre 
deres interesse. 
I 19~-- innrømmet en Cii\-leder :"En ting er s ikkert, -vi blir observert av vesener f r a verdens
rommet". 
2 Unders økel ser- i 1959 og '69 rapporterte begge at 1/3 del av alle UFO-observa sjoner kunne 
ikke bortforklares. Hvis myndighetene tar UFO'ene så allvorlig, hvorfor inrømmer de det da ikke? 
I følge Von Buttlar har det alt med den kalde krigen å gjøre. 

RIVALER Fra 1945 og utover var både USA og Russland overbeviste om at UFO'er representerte fan
tastisk avansert teknologi som den annen part hadde kapret fra tyskerne. Ordre gikk derf or ut om 
å fange en - skyte den ned om nødvendig • 
. MANTELL -er navnet på en flykaptein i USAF, som den 7-1-'48,i sitt j agerf ly, nærme t seg et sølv
farget, dis kos formet objekt i luften over Fort Knox , Kentucky. Han meldt e over r adioen a t det var 
kjempemessig, fløy utrolig hurtig og han kunne se vinduer .;.. - • Så ble forbindelsen brutt og se
~ere fant man restene av flyvraket spredt over et stort område. En undersøkelseskommisjon kon-
- - · kluderte med at hva f-1antell sansynligvis forf ulgte var et 

GODTHAAB, (NPS-AP) - I mer enn en 
måned har innbyggerne langs den grøn
landske vestkystbyen meldt at de hver 
eneste natt har observert uidentifiserte 
flyvende gjenstander. ve; 23-2 .. ,0 

Hverken de militæ- · Det er ikke tall på 
re myndigheterS de observasjoner 
manglende evne til å som er gjort. men si- . 
kunne bekrefte noen - den nyttår har den lo- · 
av iakttagelsene eller --kaie .avisen- Grøn
de nøkterne teorier 'landsposten brakt en 
fremsatt av meteoro- konstant flom av 
loger, har klart å meldinger. 
overbevise grønlen- Iakttagelsene va-
derne om at de gan· rierer fra en flyven- · 
ske enkelt har vært de tallerken i tvil
vitne til en del used· lingutgave -til et , 
vanlige atmosfæriske ._.ovalt fartøy. med · 

-opplyste små vindu· 
' . ' ""{ --

romskip, og presset på for å få rapporten offent liggjort. 
Isteden ga Flyvå penets stabssjef H. S. Vandenbur g ordre 
om a t den skulle brennes~ 
CIA-ledere f ant a t hvis de mys tiske besøkerne var fra and
re planeter måtte de få t a k i en f ør russerne , og bestemte 
seg også for å avs pore russerne ved å bortforklare UFO' ene. 
Men, forteller Von Buttlar, KGB hadde allerede nådd de 
samme konklusjoner, og sikkerhetsnettet på begge sider av 
Jernteppet ble forsterket. · 
I 1953 s å bakke-radarkontrollørene hvordan et US-fly og 
et UFO, det j aget, smeltet s ammen til ett ove r Michigan
sjøen. Re s ter av f ly eller mannskap ble a ldr i funnet. 
I 1957 da russ i s ke anti-fly-rakett-batterier nær JI'Ioskva 
avfyrte raketter mot et UFO, brøt det elektris ke systemet 
på hele basen sammen. 
I 1965 så astronautene McDevitt og White et s ølvfarget o~ 
jekt rtied antenne mens de sirklet ·Jorden i Gemini IV. NA8A 
experter avviste det hele med at det var e~ "booster"_-:- " .. ~:" 

•rakett i bane med dem. r~~';2~·~"''~~--:;,:;-z't"?"Y."'' ""~""''"': ~~ 
-_.;".,..-:-,;.::c ---- --•--::.;c-;-.;.-_- - -,-- - ;..--:~- -. _ ;.w,,~'l'~:i;"" "_.,;",··.r·' <>:: f:OR'f'S. SISTt:· SIPE ..A 
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· --- ~ ,MEDDELELSER: 
_ : ;! __ , 

_... YIKTIG FRA KASSEREREN: __ 
: Dersom du fortsatt ønsker å få tilsendt "UFO-NORGE NYTT", lønner det seg 

å betale kontingenten for 1980 hurtigst mulig. I motsatt fall blir tids
skriftet stanset f.o.m. nr. 2 for 1980. 

Medlemskontingent for 1980 innklud. "UNN" kr. 50.00 
Abonnement på "UFO-ASPEKT" (frivillig) ••• " 55.00 

Bring kontingenten ajour snarest, 

1- send kr. 50,00 eller ~:r:· -~ ~05_,oq _ 
: _i ___ - --·------

til: UFO-NORGE, BOX 38, __ ?_'?4_2_ !:_~!RS:gND _ _ - _ 

Tilsammen kr .1 05.00 

Redaktøren kan nevne at nr. 2 av UFO-NORGE NYTT trolig vil utkomme i 
midten av April måned, så for å være på den sikre siden bør du betale 1980 
kontingenten innen den 31 Mars. 

Man håper også at så mange som mulig av medlemmene vil fornye sitt abon
nement på UFO-ASPEKT. Det er et utmerket blad som bringer mye stoff, f. ex~ 
utenlandsk, som vi ikke har mulighet til å få med i UFO-NORGE }ITTT. 

Norsk Astronomisk 5,\elskap 
Postboks 1029 Blindern- O~lo 3 

- ---- ------

.er en forening som :nå '.-'"--
gjerne vil ha medlemmer 
fra de UFO-interessertes 
rekker, så fenger ast ro
nomi også, er det bare å 
skrive. 

~· ~'N l TIDLIGE LIVH c· : ,. ER • EN BOK OM DET IlfliERESSA}l'rE TE.MA REINKARNASJON 

Denne boken er en beretning om ni tidligere liv - deres sammenheng og 
innflydelse på det nåværende. Den er en illustrasjon av reinkarnasjons
teorien og viser gjennom hverdagens exempler hvordan et bestemt menneskes 
tidligere tilværelser har utfoldet seg. Foruten å fremlegge handlinger i 
de ni tidligere liv, finner en også kommentarer mellom hvert liv til be
lysning av sammenhengen mellom livene. 

Boken er skrevet av Sten jLandsy, som er leder for FUFOS -
Fritt UFO Studium som vi har samarbeide med. Red. har lest 
den både interessant og lærerik. 

Den kan bestilles fra forlaget HUMANIA, 
Haraldsgade 41,3 
2200 København N, Danmark. 

foreningen 
boken og ·funnet 

Prisen er danske kr. 58.- inkl. moms og porto. Utgivelsesdato: 15-11-'79 

~Den store hemmeligholdelsen--- forts. 
Astronaut Gordon Cooner 

s ier: "Den amerikans ke romfarts- adminis trasjonen og regjeringen vet meget godt at intel 
ligente vesener fra andre planeter besøker vår verden for å opprette diskrete kont~kter, - og 
observere oss". "DE HAR EN ENORN MENGDE BEVIS I'iEN HAR HOLDT DET HEIIJMELIG FOR IKKE A ALARN3R3 
FOLK". Von Buttlar sier at da Carter drev sin presidentkampanje lovet han "å offentliggj øre alt" 
om UFO'ene, men dette har han ikke gjort. 

Engelske UFO-eksperter er enige med Von Buttlar i at det har vært en hemmeligholdelse. Lord 
Clancarty, grunnlegger/president av UFO-organisajonen Contact International fortalte meg: "J eg er 
klar over at sannheten om UFO'ene har vært holdt . skjult for offentligheten, og vi i England har 
fulgt etter amerikanerne og russerne". "Men nå kommer det en forandring. I USA s ørger "The free
dom of Information Act" for at mye hittil hemmeligholdt materiale blir avdekket". Russeren har 
også forandret sin hemmelighetspolitikk. Statsorganet - avisen Izvestia rapporterer nå UFO-ob
servasjoner. 

Utdrag fra boken THE UFO PHENO~ffiNON av Johannes Von Buttlar. Utgitt i Okt. '79 av forlaget 
Sidgwick & Jackson Ltd. Pris L6.95 Utdraget er hentet fra den engelske avisen THE SUN, f or · 
22-8-'79 , og skrevet av Alan Bestic. Oversatt og noe forkortet av Knut Aasheim. 

VI BEKLAGER ! - a t UNN p . g . e:. . t rykkevans lce ligheter kormner ut litt f orsent denne gangen . 
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