


UFO NORGE NYTT er med l emsblad for r iksorgani sasjonen 
UFO-NORG~. Bladet bringer nyhetsstoff og meddelelser av interesse for 
medlemmene. Det skal også tjene som foruÆ for leserne og deres innlegg 
og bidrag er velkomne . Artikler og innlegg som presenteres represent
e r er ikke nødvendigvis redaktørens og/eller Rådets syn . Bladet for
mi dler også gjerne kontakt medlemmene imel lom . UFO- NORGE NYTT (UIDi), 
sendes medlemmene gratis og utkommer 4- 6 ganger i året . 
Ansvarlig redaktØr: Knut Aasheim , Redaksj onens adresse er : 

Postbox 142, N- 2073 Bøn . 

SCIENCE FICTION FI1TfJ.ENE - MER ENN UNDERHOLDNING? 

Som forsiden prøver å antyde er vi nå - med S'l':\R TREK på kinoene rundt om i landet, midt 
o ppe i en bølF,e ev science fiction oe ufo-tema filmer. En bøl~e som ruller i kjølvannet av 
STAR lvAR.:3 og NA-:.R.KONTAKT AV TREDJE GHAD. Felles for disse er nye teknikker og filmingsmeto
der som gjør at de stGr i særklasse o~ overgår alt hva vi kjenner til fra tidligere av S . F. 
filmer - med ett unt·1.k: "2001 - .EN ROf-10DY:);j!~" - denne hører nemlig mer hjcm.'!le blandt d:1c;r>ns 
men var altså ')-6 (?) 5.r "forut for sin tid" . 

Innholdsmessig er nok mange enig om at de 2 første skiller seg best ut. Star Wars fordi 
den var først og representerte noe nytt, - var et teknisk mesterverk og dertil meget spen
nende . NJ'.P..KON'fAKT, - minst like s:rennende og tel<.nisk brilliant; dertil realisti sk til en 
g r ad som måtte begeistre både UFO-tilhengere og andre. Den vil utvilsomt bli husl~et i lang 
tid fremover. 

Filmen KH.lGSPLANET GALAC'.riCA (Battlestar Galactica) var båd\" teknisk bra og spennende, 
men ble vel likevel tam, med Star Vlars friskt i minnet. "Den Attende Passasjeren" (ALIEN), 
har blitt omtalt som avskyliG ~ brilliant; - utvilsomt er den begge deler, men primært en 
~pekulasjon i skrekkfølelser . De som har sett den advarer : "Gå ikke!" 

Så ha.r vi da. ot;så STAR TP3K her, filmen reklamert med som "den største science fiction 
f ilm noensinde" . Det er utvilsomt riktig at den har kostet mest , og teknisk er den mester
lig utført . i•1en mange entusia.ster går visst skuffet hjem. Innholdsmessig en tynn historie, 
og lite handling klages det . Selv gikk jeg uten spesielle forventn i nger og ble kanskje ikke 
særlig skuffet. men nød scenene for den romfølelse de ga . I1åtte minne meg selv om at dette 
var modeller i et studio - fanta.stisk fått til. 

l'lal t Disney' s nl'BE BLA"CK"" HOLE" får vi troTig -snart også se ber hjemme, og mang e har vel 
begynt å vente på STAR \·!J\R:-3 Il . Dristig å prøve å følge opp suksessen . 

Se forøvrig Hans P . Halvorsens omtaler i dette nr . og vår artikkel om Science Fiction i 
UNN nr . 5 ' 79 

Rent bortsett fra det kom.r:Jers i elle faktum at etter Star 'l!'ars ' suksess skulle alle i 
Holywood lage S . F . -filmer kan ma.n undre seg om det er noen annen og dypere årsak til at alle 
disse filmene kommer nå? For en som har sluttet å tro særlig mye på tilfeldigheter må det 
være lov å f\Jndere . På denne side i forrige nr . , stilte jeg følgende spørsmål som jeg na
turligvis ikke er alene om: "Er det mulig at UFO-fenomenologien er en l ær e pro s e s s, i s cene
satt av representanter fra andre avanserte ·.sivilisasjoner i rornrnet overfor Jordens lill e og 
tilbakestående sådanne?" I såfall, forsøker de saæme representanter å påvirke filmskapere 
og forfat tere til å laP,e slike filmer det her er snakk om? For derved å introdusere OP, 
bygge opp den ta.nke blandt de store masser, at l i v i universet ilr~e bare er mulig , ~en van
lig? Tanken synes fanta.stisk, men likevel er det nettopp det som hevdes bl . a . i påståtte 
kommunikasjoner med rormnennesker ! I ~tar Ivars er mye symbolilr~, - vi har dette at knmren 
mellom lys7mørke eller positive/negative er en universell realitet . Videre referensen til 
'".rhe Force" en universell kr2.ft man kunne lære seg å benytte . Symbolisert ble dette i hils
enen "Nay the Force be with You" (Må kraften være med deg) . Hva NERKORTAKT-filrnen angår, 
så skjedde der u~der innspillingen en relr~e underlige_ hendelser som gjorde dypt inntrykk på 
svært mange av de medvirkende av både skuespillere og teknikere . John Veitch, visenresi~ent 
for produksjon hos Colombia Pictnres, uttalte: "Etter å ha vært innvolvert i denne-filmen 
ha.r jee; forandret mine ta.nker om UPO'er oc; livet generelt - i en viss grad. Nem inser at vi 
ikke bar e er (i) vår egen l!lle verden, men vi er meget små vesener som skulle være ydmyke 
overfor Gud eller hva som matte være der ute ". Red. 

BIDR_tl_G TIL U: :J: N: Redaktøren vil gjerne takke flere av våre lesere som ha r 
fulgt oppfordringen og sendt redaksjonen bidrag i form av klipp og brev . 
Slike er velkomne og vi håper flere følger etter . De t er,~sel vfølgelig ikke 
mulig for oss å dekke alle aviser , magasiner og blad vedrørende UFO-stoff, 
og er derfor takknemlige for medlemmenes bistand . Ønsker du selv artikkelen 
eller hva det måtte være , så send oss en god kopi , eller lån oss orginalen 
med beskjed om returnering . En tredje mulighet er å sende oss noen ord om 
avisen/bladets navn og dato/nr ., samt en kort beskrivelse av innholdet, s~ 
kan v i prøve å skaffe den selv . I kke a lt vi mottar vil det kunne finnes plass 
t i l i wti~, men alle bidrag blir tatt vare på . Selv om vi ikke har mulighet 

til å takke bidrags-yterne personlig blir de verdsatt og t a kken går ut her! 



EN VISJON AV 80 -TALLET UFO LOG l ? 

UFO-litteratur fra hele verden kommer i en stadig strøm til AFU~ arkiv - det meste g jen
t age lser men sørgelig lav kvalitet. Av 10 bøker er det vrrnlievis 1, kanskje 2 - som er verd 
å lese. Iblandt dukker det opp bøker av temmelig høy kvalitet, men det er ytterst skjelden 
at de også blir epokegjørende eller ideologisk retningsgivende. Keels "Operation Trojan 
Horse"(1970) og Valle 1 s "Passport to Magonia" (1969) regner jeg til disse. De bebudet 70-
tallets ufologi. 

Etter å ha lest '1Messengers of Deception", - Jacque Vall~ 1 s seneste verk, er jeg tilbøy
lig til å påstå at vi her har en bok som viser veien til BO-tallets ufologi. Det er intere
sant å studere Valle 1 s ideologiske utvikling. De første bøJ;:ene. "Anatorny of a Phenornenon" 
1965) og "Challenge to ::3cience" (1966) er tradisjonellt ET~rettet (de heller til den uten
omjordiske hypotesen). "passport to.J!Jagonia" innleder en radikal nytenlming der folketro og 
paranormale fenomener blir ført inn i bildet. UFO gis en jordisk opprinnelse. "The Edge of 
Reality"(1975) forfattet sammen med Hynek, utvikler det psykologisk-paranormale aspektet. 
Valle spekulerer her til og med over om en ukjent jordisk gruppe kan stå bak fenomenet. 
UFO som et kontrollsystem for menneskenes forestillinger og bevissthet presenteres i "The 
Invisible College" ( 1975) ., J.Ten hvem kontrollerer kontrollsystemet? Valle lar spørsmålet stå 
åpent. · 

Og nå i 1979 kommer "JI1essengers og Deception", hvis hovedtese kan sammenfattes slik: UFO
fenomenet, eller en stor del av det, er resultatet av en eller flere w~jente jordiske grup
pers aktiviteter. De har i hemmelighet utviklet en avansert teY~ologi og/eller psykiske 
evner. De har muligheten til å manipulere oss på godt ·og vondt ut fra egne hensikter. 

Det er interessant å se at denne teori nå sammenfattes og utvikles. Innen AFU har vi i 
den senere tid har vi i den senere tid stadig hellet til samme tolkning, inklusive bl.a. på
virkning av offentligg jørelsen av CIA 1 s tidligere hemmeligholdte eksperiment med droger og 
hypnosefJJ Valle taler om tre aspekter på UFO-problemet: Fysisk, psykologisk og sosialt; 

}~SISK: UFO opptrer som en høyenergimasse med pulserende intensive farver. Massen avgir 
elektromagnetisk stråling og mikrobølger som påvirker vitnets virkelighetsoppfatning. 

PSYKOLOGISK : UFO skaper ulike typer av psyko- fysiologiske effelder hos vitnene; persepsjons 
forstyrrelser, ubevisste sperrer , visjoner, hallusinasjoner og l angtrekkende personlighets
forandringer. Flere vitner bærer tydelig spor av posthynotisk suggesjon~ 

SOSIAL: Troen p~UFO som utenomjordiske farkoster sprer seg me ge t raskt i alle lag av sam
funnet. De sosiale, politiske og religiøse konsekvensene av denne overbevisning er enorm, 
sett på lengere sikt. Kan de t tenkes at slike effekter er ment å bli føl gen av en prosess 
av sosial påvirkning? Kan hende a t både troende og skeptikere manupileres av hva jeg for 
spøk pleier å kalle "higher intelligence agency". 

Overstående teori skulle kunne g i en forklaring på myndighetenes tvetydige opiJtreden i 
UFO-spørsmålet. De har innsett sin tota le hjelpeløshet overf or disse gruppenes teknoloe i, 
men kan umulig forklare hele den kompliserte situar>jonen for almenheten i fryk t for panikk. 
Et medlem av den franske regjeringen svaret slik på Valle 1 s teori: "Denne muli.c>:heten finnes. 

·f1en vi vet hva mennesker ville gjøre med en slik makt. Tro meg, jeg har sett .effektene av 
makt under mine å r i reg jeringen. Om din hypotese viser seg å være sann, kommer jeg til å 
hoppe i Seinen uten å vente på den videre utviklingen". 

· Valle har deltatt som medlem/observatør i en mengde UFO- og ohlculte grupper. Bak ~ange 
av disse gruppene står "rnanipulatorene", som Valle kaller dem. De utnytter vitnene system
atisk, likedan kontaktpe r s one r oc crupper over hele verden. Men hensikten me d dette kan vi 
bare spekulere over. Gjennom sin "psykotroniske teknologi" kan de manipulere vår bevisshet. 

I~1ange av disse ideene henter Valle fra en bel\:jent som tidlic;ere var ansatt i U0A 1 s etter 
retningsve sen . Denne [',O.r i bolæn under psevdonymet "T·1ajor Hurphy". Hajoren p2Jpel-::er at om 
ValJ.e's teori er korrekt, så er UFO ikke bare et vitenskaplig problem, men også et sikker
hetsproblem. Og som sådant må det takles annerledes enn .som et rent vitenskaplig pro.blem, 
det krever nærmes t kontraspionasje. Valle har tidligere ikke vært noen venn av store UFO
organisasjoner og han får nå ytterligere vann på møllen. Foreningene låser seg i byråkrati 
og personintriger og får ikke gjort noe fornuftig. 

Najor Murphy taler om UFO-foreninger som "historiske nødvendighe ter". f·1en den virkelige 
jobben utføres av enkelte "UFO-detekt iver" som arbeider utenfor de store organisasjonene. 
Keel var tidlig inne på det at det var viktigere for ufologer å studere historie, psykologi 
og etterretningsvirksomhet enn å få greie på hvor mange gule objekt som var observert over 
en viss tidsperiode, eller skjelle ut myndighetene, slik de fleste UFO-grupper gjør. 

T1yndighetene i USA er meget uroet over den økende mengden av rapporter om hvordan dyr på 
uforklarlig vis er blitt skamfert og drept. I forbindelse med mange av dis se såkalte "cattle 
mutilations " er det blit observert UF0 1 er. Valle mener at dette kan være "neste skritt" i 
UFO-utviklingen. En styrkedemonstrasjon med budskapet "se hvor hjelpeløse de~e er, se hvor 
foreldet deres telmologi er". Altså en slags variant av Charles Fort 1 s "vi-er-eiendom
teori". De rykker i trådene- vi reagerer. 

At UFO-grupper og enkelte kontaktpersoner skulle kunne utnyttes i politiske hens ikter er 
et aspekt som meget få ufologer har berørt. Vall~ påstår bl.a. at Adamski og Georg HuntGD 
Williamson hadde samkvem med den amerikanske nazistlederen William Dudley Pelley. f·'!ange av 
medlemmene i Pelley 1 s gruppe, "sølvskjortene", var også medlemmer i Guy Ballards okkulte 
"I AM" bevegelse. "Først må vi utslette demokratiet", sier en liten UFO-skapning til den 
franske kontaktpersonen Claude Vorilhon. Fascistiske og rasistiske undertoner finnes i flere 
kontaktberetninger. 
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Valle sammenfatter sine kpnklusjoner i to hypoteser. Bee ge tar utgangspQ~t i tanken nå 
at en eller flere grupper har forstått UFO-fenomenet (og spesielt dets ~sosiale effekte r) 
tilstrekkelig til å kunne anvende det for egne formål. Ifølge den første hypotesen har topp 
figurer innen militærvesenet og etterretningsvesenet bestemt seg for ~ anvenee UFO for å 
oppnå politiske mål. De manipulerer UFOaktivitft og planter nøkkelpersoner i UFO-grupper for 
å nå ut med visse idee~. 

Den andre hypotesen går ut på at en okkult gruppe utarbeider forfinede metoder som n~r
mest kan beskrives som magnetiske: JvJanipulasjon av bevisstheten( sjelen), projeksjon av tanke 
skapende vesen og gjenstander etc. Gjennom en psykotronisk teknoldgi kan de skape UFO- feno 
men, og ved hjelp av hypnose indusere kontaktopplevelser. 

Valle påpeker helt riktig at disse hypotesene ikke kan forklare hele UFO-fenomenet. Han 
har ikke forlatt sin teori om UFO som et kontrollsystem. Den parafysiske realiteten som 
UFOenes opprinnelse er fremdeles hans hovedtese. 

Jeg ser Valle's bok som meget viktig, selv om presentasjonen etterlater endel å ønske. 

Det finnes adskillig mel! ma t eriell som støtter teoriene, men som er utela tt. Jeg savne r 
f.ex. en diskusjon om HIB!)problemet, som har stor relevans for Valle's teorier. Heller ikke ' 
blir det nevnt noe om kontaktpersoner som Georr,e King (Aetherius Society) , Harianne Francis 
(8olar Light Center) og andre som har påvirket ufologiens utvikling. 

Men det virkelig betydningsfulle er at han har stilt spørsmål og pekt~~å muligheter som 
burde ha høyeste prionitet i undersøkelser. Etter min mening spiller Valle do~ litt høyt 
på fenomenets negative aspekter. Den lcrypende følelsen av noe tLlcjent, truende som nær mer 
seg går som en rød tråd g jennom boken. Det f innes en vis s fare ved å overbetone femte - ko
lonne-hypoteser. De kan lett føre til paranoia . 

En høyt utviklet teknologi o~ psykiske krefter behøver jo iY~e nødvendigvis jevnføres 
med økt selvisY~et og ondskap. Selv om mye peker på det motsatte så nærer jeg et lote håp 
om at det her på Jorden også fin~es grupper som arbeider for menneskenes beste. Grupper som 
til sin rådigpet J1ar . farkoster av typen "tallerkner", men som arbeider helt "bak linj ene"
de virkelige "brødrene" om man så vil. 

Håkan Blomqvist 

1. AFU =Arkivet F~r UFO-forskning, Box 5046, S-15105 Sødert~lje 5, Sverige . 

2. ETI = Extra Terrestrial Intelligence 

3. Se f.ex. \-!alter B01-rart: Operation Hind Control, London 1978; John l\1arks: The search for 
the Manchurian Candidate -The CIA and mind comtrol, New York 1979; Donald Bain: The 
control of Candy Jones, London 1979. 

4. UFO-opplevelser kan induseres med post~hypnotisk suggesjon, se Hynek & Valle: Tfie Edge 
of Reality s . 115 f . 

5. George Hunt Williamson =Kontaktperson & for~atter fra begynnel sen av 50-å r ene . 

6. MIB =Men In Black ( ukjente personer som plager ufologer og vitner). 

Denne artikkelen er g jengitt med tillatelse av Håkan Blomqvist, Arkivet fBr UFO-fo r skning. 

000 

FLrenE ms· n.DULL· Som ~et f:;emgår av aviskl~p~en~ på neste side fikk .Yl l - ~~ . l :· l 11 - • forrlge maned flere hull l lS a undres over, og denne 
. gang nesten utenfor stuedøren, ?å og si, til Rådsmedlem 

Yngvar Askvik. Ett hull ble funnet l lSen på Takholtlitjernet nær Arnes (dato ikke kjent) 
og et annet på Smedstadtjernet, Sinnarbøl ved Kon~sving:r den 1~/3. He:;ke seg bør man a t 
den 25/2 16/3 og 21/3 ble det gjort UFO-observasJoner l Kongsvlngeromradet, og over Grua 
den 15/3: Noe særlig klokere av dette har man dog foreløbig ikke blitt. 

r•LSET· ,,~ NNCJ: . Fra Mineralog isk-Ge.ologisk Museum foreligger resulta t .-;d)ll . . Vf41lJI 'l L; • av de enkle undersøkelser foretatt med prøvene av 
slam, - nr.1 fra toppen av krateret og nr.2 f r a btmn: 

Tørket ved 105oc for å bestemme vanninnhold. Resultat: Prøve 1 vekttap 71,9% 
Prøve 2 " 78 , 1 ~~ 

Prøvene ble så glødet over gassbr enner i digel. De brente med stor lysende og sotende f l amme 

Glødetap : Prøve 1. 33 , 8% 
Prøve 2. 4 7 , 51~ 

Kullstoffinnholdet i prøvene er altså usedvanlig stort. Dette styrker antakelsen om at krat
erformen på bunnen lcan skyldes gassutstrømning fra bunnslammet som er rikt på kullstoff-for 
bindelser. J. A. Dons, bestyrer. 

KOfiJJilENTAR: Kr a terformen kan skyldes gassutstrømning , men det e r også mulig at p:a ssutst røm
ningen kan s kyldes oppvarming av bunnet forårsake t av en s tråle ovenfra som f ørst ha r brent 
hull i i sen. Ihvertfall står det igj en å forkla re en så enorm utstr ømning av eass, midt
vinters med kaldt vann og kald bunn, at den forå rsaker opptil 80cm s tore hull i 50crn tykk is! 

LESERBREV: Vi har mottatt brev fra Ing. K.S. Vågsett i Oslo med kommentar or.; teori om hullene 
i Silsetvannet, og vi g jengir det her i forkortet form: Han sier det er interessant å sammen
likne de to ytterpunkter i forklaringer og se hvordan d e ' rir sine respektive kjepphester . ·· 

forts s. a._ 

., 
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[B Tom R. Hæhre 
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Det mystiske hullet som Kåre 
Hugda oppdaget i isen på Tak· 
holtlitjernet i Nes, var i helgen 
~Uenstund for stor oppmerksom· 
het. En hel tropp fra organisa
sjonen UFO Norge besukte ste· 
det, og en profesjonell dykker 
gikk ned for å undersøke bunnen 
rett under hull~!. Oykkcrel] hud· 
de imidlertid svært vanskelige ar· 
beidsforhold. Sj ~ten var bare fem 
meter dyp under hullet, men til 
gjen !U eld svært murk og ' grum· 
sel. Dykkeren måtte på grunn av 
minimal sikt nuye seg med å ta 
prøver av sj1tbunnen. 

" l . 

Froslo:emilnn Lars Erik Løvdllbl fra Enebakk gj1tr 
seg IL.Iar til A gå ned l det mørke hullet. De øvrige 
voksne mennene pA bildel er fra venstre Jan Erik 

Struith, UFO Norge, Årnes, amutordykker Lasse l 
Henriksen fra Enebakk og siyrcmcdicm i UFO 

1 
l 

Norge, Yn~:var Ask vik. 1 

Prøvene vil bli sendt Geolo· 
gisk institutt for nærmere under· 
søkelser. Styremedlem i UFO 
Norge, Yngvar Askvik fra Vestre 
Udnes, opplyser at man ikke b!e 
noe klokere av besøket på isen. 
Han antar al dette hullet vil gli 
inn i rekken av mange andre som 
del ikke har latt seg gjøre å fo r· 
klare opprinnelsen til. 

GL.ÅHDA.LE=N 1.!' -3- !o ''MYST/)!( HUL. L.····. : " 
Per Hau gen på Sk innarbøl har 

funnet et mystisk hull i isen på 
Smedstadtj ernet. Det var søndag 
han ble 'oppmerksom på hullet 
som er omkring 50 centimeter i 
diameter. Det var ingen spor i 
nærheten og ingenting som tydet 

ten av tjernet og jeg ser ikke bort 
fra at det er årsaken. Oljen blir 
samlet på ett sted og vi får råk i 
isen - kanskje!. Det skulle ihvert 
fa ll vært interessanl med å se re
sultatet av en vannprøve, m_ener 
Haugen . P.å bildet Per .Haugen 
ved det mystiske hullet i Smed
stadtjernet. 

. på at hullet er boret opp. - Det 
må enten være UFO eller olje i · 

tysende gjenstanden som meg? 
drer Karine Aflangrud i Holt

i Kongsvinger. Litt over 
a 22om ·kvelden 25. februar 

hun plutselig en stor. lysende 
enstand komme 3 stor fan over 
astene på Holtberget. Hun mis
gjenstanden av syne da den for

bak nabohuset. - Jeg antok 
den ramlet den i Bæ reia, men nå 

urer jeg på om det kunne være 
eteoritten som skal være falt 

, gjennom isen på Takholtlitjernet i 
es, sier Karine Aflangrud, som 
tså lurer på om det er andre som 
ar sett det samme som henne. 

De lager oljegrus i nærhe-

~rt 11-3-80 

lysende !<ule ~-
på himmelen 1~ også sett ved 

. . ' 
Kongsvinger ~ 

Flere så UFO søndag kveld. To 
ungdommer fra Kongsvinger, Siw 
Fredriksen og Tormod Svensson, 
så ei lysende l<ule som beveget 
seg på himmelen da de kjørte fra 
Bråtakrysset i Eidskog til Uer- '1 'd,,~ ,,~.-,-,~ 

svingene i · Kongsvinger. De ' fikk 
øye på kula klokka (em over ti 
og så den i omtrent et kvarter. 
Kula hadde gult lys og den va
rierte i høyde og hastighet. 

Det var Kåre Høgda som fant 
dette merkelige hullet i isen på 
Takholtlitjernet. Det var in~en 
spor i snøen fram til hullet 1 og 

det var et merkelig søkk i isen 
rundt hullet. Selve hullet var om 
lag 50 centimeter i diameter. Isen 
var om lag 80 ccrHiiT)eter tykk, 
og ka~tene på hu lle t var jevne, 
som s!Jpt med en fil . 

- Det eneste jeg kjenner til 
som kan lage et s li kt hull, er .la· 
ser, men det er vel ingc:n som går 
omkring med slikt utstyr. Derfo r · 
må det innrømmes at det er et 
uforklarlig fenomen. Det går an 
å sammenligne med andre lig
nende tilfelle i andre sjøer, og vi 
har fått mange slags forklarin ger 
på hvor~an slike: hull oppstår, 
uten at Jeg setter lit til noen av 

·: dem. Forklaringen til meteoro
. )og Trægde .går ut på a t sumo-
. gass kan eksplodere og slå opp.· . 
. Det er bare det at. sump gass qpp-.. 
.. trer "ikke på ·den måten . Je<> har 

heller ikke ti.ltro- -til - a t det kan 
være en meteoritt som har laget 
hullet. D'et ei også nevnt mange · 

. andre mulige· forkla rinaer o å sli
ke hull. uten ·at jeg ha; no~n til-
tro til dem, sier Askvik . ' . 

: - Hva er kom1net ~~ av prø
ver på bunnen under ·andre slike 
h:ull? .: . _ ~>:.;<-:·':. .::.~-, 

F'crts ---

f 

l 
l 



· -Jeg trodde det var Gud, sier en 12 år ;mmel . si;;h;;_ ~-n-~"i'i va7ikke laget av metall, men den-
gutt fra Ellingsrudåsen i Oslo. En novembermor:- .. var heller ikke som en sky. Den var som en kladd 
gen hadde han en av sitt livs merkeligste opple- av lys og mørke. . . 
velser. En opplevelse som han fortsatt ikke fullt Gutten tok et bilde og like etter kom gjenstan- . 

· l ut greier å beskrive, og som var så fantastisk at den nærmere samtidig som den forandret fasong. 
han ikke får lov av sin mor å oppgi navnet sitt. Gutten tok et bilde til og merket at han begynte å 

- Hun vil ikke «blandes opp i noe». . . føle seg litt.rar. Det sved i øynene og tårene be-
- Hun tror ikke på det jeg sier, sier gutten. gynte å renne. 

-Bare et par av kameratene mine tror på meg. I omlag fem minutter sto gutten og stirret på 
Men jeg så det jeg så, jeg tok tilogmed bilde av dette merkelige før det forsvant i en svimlende 
det. fart ut av synsfeltet. Alt var stille i den sovende 

Gutten var cppe ved femti den om morgenen drabantbyen, ikke -en lyd kom fra det merkelige 
for å hente seg et glass vann da han over en av de objektet som gutten hadde sett. 

. store boligblokkene fikk se en merkelig gjen- · -Det var ikke noe romskip, eller flygende tal- · 
stand som svevde i luften. Gjenstanden var baie lerken, sier han. -Det er ikke det jeg for::0!-:er t 
hundre meter borte og lyste med skiftende styrke fortelle, rr,ei-, uti te var noe helt uvanlig. Jeg var 
da guHe!1 f!!± ;::;yc !i& J~:n. Han iøp etter et foto- ' redd og jeg hadde vondt i øynene lenge etterpå. 
apparat, og da han kom tilbake var gjenstanden Jeg skalv på hendene da jeg tok bildene. Jeg 
blitt mørk. trodde det var Gud som kom for å hente oss .. 

-Det er umulig å beskrive hvordan den så ut, (Teije Davidsen) : 

A IIers- ~~ 7~;~-=~;~~·- -%~ -~Gt_~~~·~,.,~·~~-~~~-~~-;;~-~~~ -~~;;:~*'"~~= -~:;]~ 
,,,L;;::o-~:c· · :.-~-::if~;.--.-~~;:·:: --'· ".- .;:<;..:0::}~ <. ,, :-;..;_. __ ,~·~·"';;--i.,; ; .. ·,, ,:;;,:, . <·:,:>·;: ·~-> . ~::,~~·-'·'.e:>;:'.: "':. ,, Tilues:~srø , -åfttl ,, o ";_;<. -

;~~~f~;ti't;:~>~0;;,', ~~-~ ~~j:-f;::;;;,~~f:c:~ . · C~>~i:'~g~"~~~i~~~;: ::·a 'Il· l · v:as n _, r:a-----·~ ~ -. ·. ·.-.... ·.~ .. -, .. ~~- -'·'"·,~~ 

. ----. -.- ' ~ 

_,..".Godthaab_ ~ (NPS·AP)·: . l ''mer f:-0 eiti.elt ær V!'<lrt vitne til en dev ::.,r.ærere"· og .elever ved 'd en ·Vl•·' 
·,~i'iPn!! en !~aned he..r).::mby{;gere :: :: tieedva!llig~_);Jf!i_o~>I!l>~m~e, fo;."-~;..aercgåcnde slr.olen 1 Sissimur· 
:...,,,,J.ange o en . grønla ndsi;;e · vest• ..... . nomener . . ' ; .. ~ :.~ :---·~-::.- · ;.··:~o· ·; ··· :·~·· ... meldte ·at. · de ·.hadde ;se" , to 
\ }:ysien r.Je~dtat de hv«>r_eneste:~~:~~--.:=r-'~~;,•::: .c'~/ ·~ F-~::-:T ·: ~ ·:?=>Cj"::- ; •. ;:pFoe·r i !av høyde over hi 'Vet,' 
, '"natt. h&r OilserverLså. mar.ge ':·":Det er.ti:ke taU-p:<. -de Observa-;::~·fJcrden og· skolen med sterke 
:.· ~ :ui:!entUisert8 ;;. flyvend~ ·,- gjeu!' ..... :_:- sjone r .&om er gj~rt. ·n1en s~den .:::~~~:.sg;_!~elys<, .. ~3-~;€!:~~- ;f;:,:~~~;·"7 ~~( ·~·.:: 1·rtt!~- _ . 
~ Etande.r . li>i fm hel arrnada .av 'i . nyttår .t .. ar -dert..Lokale .aviSen ····.- . < •· .-_ ·-"':o.' ."·:t";;.-.;-·: .·,_.,- ;:· :· . . 
/ ::-romskip': synea ::i:',-.vme. .. for- • ;. Grenlzndspo.sten ,. ·, brakt ,·_;,en . . ~·: , l.Narssaq b1e'eti" kvinne·:.tni
·.:~ berede en inva:~jon fl. V :deri ·Veh,"\;<:·konct::mt . fiom . a v:·:m eldinge_r;.;:.'~ Andre Hansen; : oppskremt a V . 
. ,,.,·d!ge ar~;tisk~;~ øya. ,> .. , .. ,:C:-,-~~·<·~-~; Otte ha:- .meldinger..e kommet :·· en gjenstand S(.'n1 nærmet seg . 
:r- ··.; /~ . ··:-"· ., .--:.':: ·., :,;;,~ .. -·:,. -~·. !ru:mange perzoner·som ·har ·' · :hennes hus.1la v høvc<e o g; som 
,-;; ,li-~ve!"kcn de ···m·utæn~ myr::;·~;' sett de!,. samme jir.gen på en ::::· __ ,s.r r._å en J il3yn<;la iende hclli. · 
.:-- ~~~~et~ i-~ -I?:_l~_:'f!c~!lu~~-ev_u~~ .til_: ~ __ .oz samme,11d .. -~~>·.:-_: ~ ._.:~ ~:·: ·:::::_ .:~~:~:_~::-~JO~sz;urs.'~Hun sa a t ~FOen ._ 
.. a .. u~e tau:-f.c z.oet. av :a.Kt,_2;: _- .. - . ·. .. : .-. ., ..•• ,;::. " :::'·· -!· ·: ·· -·~··· foreta,{ · en , . rr<sl~ · unnvike!1de . 
. ~; troke __ :.>ec.e . ehcr ··.d~ , oø~terne. :}", · Ia~..al:e1sene varlere_r- f~a:;< man0v~:-· st~z; kr:1ftig og hcld.t . 

~ .'s-::oriB_r,. fnu:n"$att .av nltq~ -eo~o· :~~-- - e_!'"!- --tlYY~nue . ta!h~rke!l ... J- ~tyri·_ ~---~ .. s er; · s t:ulestaende . t-n ~ stund 
: · : 1uge~, m;r x..!:1rt a. .. ov!'::·oc>v<se._.< ·1mg1!tg2.ve Ul et oyut fa r tøy - ffie!ls-:slen s•mdte ut ei 3 ter:,t 
} - -- g;:-~n.AE3vjern0 orr~ a t. rle g"!"tnske _me.G op~ly::te sm~ .-.y : -1duP-,.. · ~ 1ys..~ ~.- ···.:" ·::,, .. -."'.· .· _r._· · •. ~· • · •·· · 
{ ·.'-" .· .. · ~~-- ·;,~:,: . .;. · ...... : ..... ,. ... . ,..:'; .. : ... . ~.... ... .. ~-.. : "·" -i:f .'"" ·' '! · - ..... ~ .. ··. - .-':·.-; . -· -' ..r ~-.. -~ .... 

......,. .:-_. =- Det~-er- funnet ' ) ninexaler 1 
. som slett ikke skal høre hjemrrie i 
under slikei1ull. Bly,:-sølv"; titan l 

og niagnesium er noen slike,: og . 
vi ser derfor frarn til å få resulta
tet av prøvene ,som .ble tatt på . 
bunnen av Takholtlitjern Jør.dag , . 
sier,Askvik. · ·:, '). ': _·i!·> · :.~ .. :,) ~l 

--'i.· Vil dere gjøre .nye· dykker
forsØk til sommeren?: ' · •.: ;\_.1 ' 

,~. Denne ·'gangen . hadcie· ~i · 
med oss en 'profesjonell dykker: . 

. men vi v.il gjØrt:. forsØk .på å un- · 
' Qersøke bunnen på amatørbasis ' 
·i til sommeren. : ·.: >< ·: , .. /,:·. , . 

Ogdet er slett ,ikke ~·erkelig at 
UFO Norge {~teresserer ·seg for 
slike hull. Det.betales nemlig en 

. fantastisk k_ilopri~ for meteorit-
ter: ::, ':' ··. ;: .. · .. ' . ,, .. ' 

'>:!; '! 1i~ >u !FO;:-over<~~~l'ngsvEnga~r~~:=-~~~r_.~ ,,. l 
· ~~ ... :/~-~>~\:;; · tt· : . J · · -~:· .~·~:·.-_.e·~~~ - : ~~ ;-~t-t · J _;!f. ,:~.~f.. -. -:._~ :-::.~ .. - ::_~ ~:r-.~ -~ ·-::~~ --~:: ~?~~:..~.~~~t- i.:-~ 
t?<) li ,Sist~fredag,,."da· -klokl<~' var' if<kli~:forteie;::enn:<et :grfiåfly::.:;-::;:· i 
"i' ':··23·:o5, Så Torbjøm.Nilsen'på · ~sg 'åpnet .vinduedoi:å · høre·!\~-.; 
;;. ~; =Sør-Tråstad et merkelig hii'n- . ·'Eitter · tiydur:'~ ri1e'fi · hØttEi ··ilda!-:·.1=> 
.; .. c:r;nelfeg~me.'som ~l<om :Iett fra ~· - noe.-':, Di:i ,:_.: gjertstån"den·,;for- :-;;" 
''::< ~kog.en over. Nesteby· og"'gikk ~·:sva nr •,·bak· •· La'ngerudb~tgei~.: __ :~ 
,: ' motLangerudberget; ·' >7,,.,. ... o tenkte jeg at -nå ;smellek det;;:-.>~ 
:,-;_f..,_.;......,.,.....Jeg-. ·skulfe,.til--å :iegge .. -men jeg hørte ingen ting.:c ·.-,, ; ; . 
>~ ryteQ og. s'rdnet gardinen i so~ .- Det er:. sikkert 5 marige ·a~;;rf,' 

.. : • · v~være!sevinduet .d<r:j\ig '.fikk dre ~ i Kohgs\iin'ger' som ,også~~; ~ 
>~ se gjenstanden: Først trodde ·. ·Så UFO-en 'sist·-fredag' kveld. ;.,~~ 

• ~ ::, ief{"det ·'{ar m~nert)eg så~J.or . Når ·jeg:angir=klokkeslettEWså ~ - ::', 
.;: "tingen'· var· 6rarige '-·o~"~ Stor: =:nøye; •··er det~- fordi ··jeg .. :er:.'-~~: 

· .som~ e~nVmåne. Den ·kom branrirr1ann· o~{vant ' tiJ : å se ::.:-;·,: 1 

::J 'moCKongsviriger<i ~n--_hØy·de ·på " klokka i· :når/ nd~ t eksti-a~S~: 
:'~' fwor ''småflyene;" som nå ' hol- ' skje~:: Jeg tror~ 'ikke på ; UFO-::·r,:_ · ; 

.. ~~,d7~ til. på ~igernes~jøeri, p lei~ . ;er, 'men ·dat jeg ·så,·, kan ':je'g::o ;: 
·r; ·~er ÆL gå;~:<<lV.~nerni hadde :h .:·Ikke ..forklare·· h'va'.'·liar - sier: ~" 

..;_: ·slags siØr rundt' seg 'og. gikk . Nils~n <"':~Gii.tniidi~/~~)8'1'-J~ 



filmomtale ved Han s P. Halvors en. 

Org . tittel: STAR TREK - The Motion Pi c t ure. 
~,~ Am. prod . Par amo unt 1979 . 

Spilletid 2t. 10min. 
Al dersgr ens e: Barn 12 år. 

FIL~lliNS HANDLI NG: Jo r den er truet me d ut s l ettels e. En enorm g jenstand r aser 
g jennom ver densromme t med kur s f or Jorden, og med seks ganger lys ets hastig
het. Roms ki p f r a andre s ivilis asjoner s om enten har pr øvd å f å kontakt eller 
har forsøkt å øde l egge g jenstanden ha r a lle blitt t i l i n tetg j ort med strål e
ener gi. Nå er det bare Kapte in Ki r k og det nyomg jorte r omski p ENTERPRI SE s om 
står mellom g j ens t anden og J orden .••••• 

7 

Hekl amens ma kt er s tor, det s kal vær e s i kkert. Etter å ha ove r vær e t premier
en her på Hamar den 2. Påskedag , må j eg s i a t j eg s itter i g j en med en flau 
smak i munnen. Al dri ha r j eg se tt s å mange skuffede 12-åringer s om et t er den
ne filmen. For de s om eventuelt s kulle tro a t dette er en ny STAR WARS el l er 
NEHKONTAKT, så er de r e he r med advart. Fr a r ådes . 

KOM NER ! nT H E B L A C K H O L En 

ER 
PI LVJEN 
EN 
NY 

!!2001-
EN ROIVlODYSst; n? 

THE BLACK HOLE er en ny gi gantfilm som 
kommer til Norge, men ennå i kke er 
spillekl a r her. Den er produsert av 
Walt Di s ney Studio s , og i hovedrollene 
spiller s tjernene Yvet-be lVIimieux, Ernest 
Borgenine , Anthony Pe r kins og IVlaximilian 
Schell. Filmen handler om en ekspedi-

. sjon g j ennom e t s ort hull med roboter 
som piloter. 

ANDRE PI Ll\lEH SQI\1 KOIVTIVIEJR ER : 

SATURN 3.- med Farrah Fawcett og Kirk 
Dougl as . Om ro boter s om dreper. 

THE HtJIVIANOID. Ny UFO-f ilm fra Columb i a 
med Richar d Kiel. Om syntetiske roboter 
som angripe r Jorden . 

HVA SKJULER DE 
SVARTE HULLENE? 

• «Den mest fantastiske science fiction-film noen gang 
produsert.» Dette er karakteristikken filmkritikere har· gitt 
Walt Disneys siste spillefilm, «The Dlaei<: Hole» - «Det 
svarte hullet». Filmen handler om de svarte områder som 
finnes ute i verdensrommet, hvor gravitasjonskreftene er så 
sterke at selv ikke det minste lys slipper inn . Enkelste viten
skapsmenn fantaserer om at de svarte hullene - som virke
lig eksisterer - er døren til nye universer og nye dimensjo
ner. Kanskje også til vårt første møte med andre intelligente 
vesener. • ----------------------- ""'--------------------''·· 

}'o r de s om evt. skulle være i n t eressert e i mus i kk f r a 8 . F . f i l mer og UPO 
i nspi rert mus i kk med s pes i elle l ydeffekt er er de t endel LP- pl a t er ut e på 
ma r kede t. De f l es t e fåes ogs å på kasett. Han s P . Halvor s en . 

FILIVJIVIUS IKK: LP- Pl d\.TER , ORG. I NNSPILI,I NGBR. 
CLOSE 3NCOUN~' .BR OF THE THI RD KI ND : IVIus ic by John 1·1illi ams . AHI STA AL 9500 
STAR TR.EK - The IVIotion Picture : JVIus ic by J erry Gol dsmj_t h . CBS 701 7 4 . 
STAR WAHS . Hus ic by John Williams . Dobbelta lbum 20, Cer..tury ·Pox . 664 1 679 . 
SUPERIVIAN - The Hovie . Hus ic by J ohn Williams. Dobbel t a lbum WB 2BSK 325 7 . 
2001 A SPACE ODYSSE . MGM. 665 o96 . 

UFO HUSI KK NED SPES I ELJÆ LYDF~FFEKTER . 

UNIVERSAL ENERGY. ENI 2C00 6-1 4481 • 
:_C_ONQUEST O.E' THE STARS . SPACE PROJEC'r . RCA KKL-1 026 9. f orts . 



UFO musikk forts.: 

VOYAGE. Brian Bennett. DJF 20532. 
STAR PEACE. Barclay 90173. 
KRAFTWERK THE MAN MACHil\TE. Ca pi tol-EI'1I 7C062-85444. 

~.Clri\IE: Vi gleder oss over et sakte men sikkert økende medlemstall i 
UFO-NORGE. Blandt våre medlemmer er der sikkert noen UFO-in

teresserte som er fornøyde med å lese våre blad og følge med hva som skjer 
på UFO-fronten. Andre kan vel tenke seg å være aktive i UFO-sammenheng, men 
har kanskje for øyeblikket ikke anledning, grunnet f.ex. skolegang, spesi
ell arbeidstid eller annen tidkrevende aktivitet. Men det vi håper er at 
der også er ganske mange som har anledning til å være litt mer engasjert i 
UFO-arbeid. Oppgaver er det nok av, men de som foreløbig er mest aktuelle 
er: Oppta rapporter ved UFO-observasjoner med intervjuer og feltunders øk
elser; arbeide for opprettelsen av lokale grupper og drift av disse; Medlem
sverving ved bl.a. utdeling av våre informasjonsfoldere. 
Rådet vil nå gjerne høre fra dere som vil arbeide mer aktivt, så send oss 

noen ord like godt med de-t samme. Føler du at du mangler erfaring, så husk 
at vilje til å lære er vel så viktig. Vi håper om ikke altfor lenge å få 
sendt ut informasjoner med tips om utstyr og fremgangsmåter ved "arbeid i 
felten". De som måtte mene at dette burde vi gjort for lenge siden, har si 
sikkert rett, men husk våre midler av tid og penger er svært begrensede. 

fQLDE:RE: Vi har fremdeles informasjonsfoldere igjen, og oppfordrer 
dere til å skrive til oss å rekvirere slike foldere, og der

ved hjelpe til med å få UFO-NORGE til å vokse! 

VEILEDNING I GRUPPEARBEID Vi har laget en liten trykksak med denne tittel 
og eksemplarer kan rekvireres fra Rådet . 

.. UFQ-QBSER\fASJONER Om kvelden den 3 April, ble det fra en 
rekke steder i Akershus/Hedemarksområdet 

observert en eller flere UFO'er i form av en lysende s kive eller kule. 
Undersøkelser pågår melder Elbjørg Fjeldberg; - man vet ennå ikke siY~ert 
om det er samme objekt som er sett. En halvkule ble observert ved Takholt
litjernet (ref. hull i is fra midten av Mars) mellom kl. 23.06 og 23.30 
En kule ble sett syd for Disenå stasjon ca. kl. 22.30 og en halvkule ble s e tt 
nær Arneborg mellom 22.20 og 22.50 En observasjon har også vært gjort ved 
Gardermoen. Ytterligere opplysninger om observasjoner fra Skjærtorsdag kveld 
den 3 April ønskes! 

SILSETVANNET: forts. 
Den ene pa rt ha r standard forklaringer som swnpgass og værballonger, mens den annen part hen
fører alt som iv~e umiddelbart kan forklares til utenomjordiske vesener. Vågsett henviser 
til de tusenvis tonn skra p i form av utbrente r a kettrinn, utrangerte satelitter osv. som sve
ver over våre hoder, og sier at når disse kommer ned etterhvert brenner de små bitene opp, mens 
større lander i hvitglødende eller smeltet tilstand. Hvis gjenstander av slike høytemperatur
bestandige metaller kommer ned i smeltet(flytende) tilstand, vil de danne dråpeform sansynligvis 
og selvfålgelig lage runde hull i is. I tillegg til oppmagasinert varme kommer omdannelsen av 
bevegelsesenere i ved anslaget. O~ hvorfor, spør han, skulle det være umulig å slå hull i 50cm 
tykk is? Vi har panserbrytende granater som går g jennom samme tykkelse. 
Tils lutt sier Vågsett at han ikke avskriver UFO som mulig års ak, men la os s ikke latterlig
gjøre oss selv ved å utbasunere for all verden at noen hull i is nødvendigvis må skyldes små 
grønne menn som svever over vannene. 

KOT1ii'IT8NTAR: For å ta det siste først; så uttalte redaktøren i artikkelen om 8ilsetvannet i 
nr.1 '80, at han p.g.a. det foreliggende- of tidligere UFO erfaringsmateriale , 

ville gå sterkt inn for at et ukjent objekt hadde vært på ferde, og nevnte eks empler og teo
rier i den forbindel s e om hva som kunne tenkes å ha fore gått. Han avsluttet med å innrømme 
at han hadde tiltro til UFO i årsal:ssammenhenhgen i denne sak, men gjorde det samtidig helt 
klart at forkl a ringen hver ken behøvde å være Sl~pgass eller UFO, men en helt ~ som man 
ikke kan R:jenne eller forstå! Kanskje ikke Vågsett leste hele artikkelen. 

I alle fall synes det å kunne være huller i hans teori. For det førtte er det ~yre tvil
somt om et objekt bestående av !lytende metall ville få beholde noen dråpeform. Den samme 
luftmotstand som smelter metallet vil samtidig sørge for at det "blåser av" i smådråper 
etterhvert. Dersom, mot formodning, en stor"dråpe" skulle få treffe isen vil den utvilsomt 
bli spredt utover i alle retninger. Med en hastighet på ca. 9,8 m/s2 .(en G) vil va rmeenergi
en i "dråpen" ikke ha tid til å smelte isen nok til å lage et hull i den brøkdel av et se
kund isflaten treffes. (med et 80cm Ø stort hull får en o.25m3 is som skal smeltes). 
Skulle isen som er sprø bli truffet av en fast gjenstand ovenfra er det meget tvilsomt om 
hullet ville bli sirkulært med glatte sider som skrår innover, nedover, og uten sprekker 
ut fra det! 
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