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NYHETSBREV FRA NETI NR. 4 – 2007 
 

Kjære medlemmer. Nyhetsbrev nr. 4 er i boks. Håper dere finner mye 
spennende informasjon å lese i sommer fra dette nyhetsbrevet.   
 
Tilbakemeldinger gis til mailadr: kaotisk6@online.no   eller i brevpost:  
Kjell Arne Høviskeland, Rute 571, 2850 Lena. Tlf. 4734 8316. Sjekk våre 
nettsider: www.neti.ws  
 
Til dette nyhetsbrevet har vi intervjuet Randi Aspås Hasvoldseter, som  
opprinnelig er fra UFO-bygda Hessdalen, nå bosatt på Gjøvik. Under 
intervjuet kom hennes mor på besøk, så da ble det et dobbeltintervju siden 
hennes mor, Rutt Marry Moe, bor i Hessdalen og er en av to som har sett 
mest av ufo-fenomenet der.   
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REDAKTØRENS SPALTE.  
Hei igjen, kjære medlemmer. Når dette skrives, har vi kommet til juni måned 
og vi har gjennomført årets første medlemstur til Hessdalen, der det var 6 
påmeldte. Ny tur er satt opp i september i regi av Prosjekt Hessdalens venner 
og NETI. Styret i NETI avholdt et styremøte på Geilo andre helga i mai der 
flere viktige saker og arrangementer ble diskutert og behandlet. Året 2007 
skal være et aktivt år i NETI. Medlemstallet vokser og er i dag oppe i 93 
medlemmer på landsbasis. Ved årsskiftet var det ca 70 medlemmer så det er 
en flott fremgang vi har.  
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10 års markeringen av NETI er ment å avholdes helgen lørdag 24.- søndag 
25.november og for øyeblikket er Skullerudstua det mest aktuelle stedet hvor 
feiringen skal skje. Vi har foredragsholdere hver dag og vi har allerede flere 
klare som har sagt ja til å bidra. Vi kommer tilbake med mer info når den er 
klar, bare hold av denne helgen!   
___________________________________________________________________________ 
Tur til Hessdalen 7.-9.september i regi av prosjekt Prosjekt 
Hessdalens Venner. Denne helgen har forsker Erling P. Strand regien ved å 
vise oss rundt i Hessdalen samt holde et spennende foredrag. Høviskeland 
holder selv et lite miniforedrag for NETI-medlemmer. Meld din interesse så 
raskt som mulig. Overnattingssteder er allerede bestilt.  
__________________________________________________________________________ 
En av de merkeligste UFO-observasjonene i Hessdalen ble gjort 
18.september 1980 ved Elgsjøen, et lite vann innenfor Øyungen. August 
Holen er født i 1923 i Vang på Hedemarken, og arbeider i Parkvesenet i 
Skårer ved Oslo. Jakt og fiske har alltid vært hans store hobby. En høstdag i 
1980 ringte hans venn Rolf Thorvaldsen fra Lørenskog og spurte om Holen 
ville være med ham og Arild Sømo (opprinnelig fra Trysil) på rypejakt ved 
Elgsjøen.  
 
14.september var de på plass på hytta, og dagen etter begynte jakten. ”Det 
var første gang jeg var på disse trakter”, sier Holen. ”Terrenget var fint og 
været var rent sommerlig. 18.september mellom kl. 12.00 og 12.30 var vi 
inne på vidda ved Elgsjøen. Vi gikk på linje, og det var ikke lenger enn 60-
100 meter mellom oss. Jeg stoppet da jeg ble vàr en mørk skygge i terrenget 
foran meg. Hva i alle verden er det som kommer bak meg?, tenkte jeg, og 
snudde meg. Nei, der var det ingenting, og ikke hørte jeg noe heller. Jeg er 
ikke helt sikker, men det føltes liksom som om luften ble så rar rundt meg. 
Jeg kikket opp, og måpte! Tre gjenstander sto der på himmelen, den ene 
omtrent rett over meg. Det første jeg tenkte var at dette er noe rart de har 
laget nede i bygda.  
 
Gjenstandene var så vakre – en så vakker rødfarge hadde jeg aldri sett. Det 
funklet ubeskrivelig i den skarpe solen. De tre gjenstandene var runde i 
formen, som en hatt med brem. De hadde en forhøyning på midten. Mest 
minnet de meg om store kandissukkerklumper. Hver av gjenstandene hadde 
noe som lignet en antenne stikkende ut på den ene siden av kuppelen.  
 
”Bremmen” dreide hele tiden med voldsom fart rundt kjernen av farkosten. 
Den så ut som orgelpiper med mange små hull, ett på hver side. 
Gjenstandene var temmelig like, og de kunne vel være 4-5 meter i diameter.  
 

 
 
”Hvor nær var de?”  
Det hele var så utrolig. Den nærmeste kunne ikke være mer enn ca fem  
meter over hodet mitt. De sto bom stille alle tre – og det gjorde også jeg! Jeg 
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var som paralysert. Jeg syntes det var rart at jeg ikke følte det blåse rundt 
meg, så fort som ”bremmen” gikk rundt. Hvorfor følte jeg ikke noe sug? Jeg 
tenkte på hvordan det er når et helikopter står like over bakken, da legger jo 
all vegetasjon seg flat”.  
 
”Hva med lyder?”  
 ”Hele tiden hørte jeg en svak summing, som fra en humle i en fyrstikkeske. 
Intensiteten på lyden var jevn, selv da gjenstandene forsvant. Jeg tenkte 
også at hvis de satte seg på bakken, kom ”bremmene” til å ødelegge alt 
under seg.” 
 
”Du sier at hele gjenstanden var rød. Hullene også?” 
”Alt var rødt. Men man kunne lett skjelne at det var hull”. 
 
”Hva så de to andre?”  
”Jeg ropte flere ganger på Thorvaldsen, men han hørte meg ikke før etter at 
gjenstandene forsvant nordover. Mens jeg sto der, tenkte jeg at jeg burde 
hatt kameraet oppe – det lå i sekken. På samme tid var synet så vakkert og 
fantastisk at jeg var mer opptatt av å studere de tre gjenstandene. Som på 
kommando og til samme tid forandret de tre stilling. De bikket over på høyre 
kant, med kuppelen vendt mot meg. Til min overraskelse akselererte de så 
voldsomt og fløy av gårde med bredsiden (undersiden) mot fartsretningen. 
Jeg husker jeg tenkte at det virket da unormalt. I synsretningen mot nord lå 
noen fjell ca. tre mil unna. Det tok bare sekunder før gjenstandene var 
forsvunnet over dem.”  
 
”Kjente du noe lufttrykk da de akselererte?” 
Ingenting – ingen lukt, ingen eksos. Og dette var ingen drøm, intet 
synsbedrag. Jeg så gjenstandene så tydelig, og jeg var aldri redd. Til min 
store forbauselse hadde ikke jaktkameratene mine sett gjenstandene. 
Kanskje det kuperte lendet gjorde at de ikke kunne se oppover mot meg. De 
lo godt da jeg fortalte dem hva jeg hadde sett. Et helt døgn funderte jeg på 
hva det kunne være. Jeg tenkte at dette måtte vel folk i bygda kjenne til, at 
det var en slags flygende gjenstander som en eller annen drev med der. 
UFOer hadde jeg aldri trodd på. Hvis noen før dette hendte hadde kommet og 
fortalt meg at de hadde sett UFOer, ville jeg ha ledd av dem. Nå var jeg 
plutselig midt oppe i det selv.  
 
De fleste jeg fortalte om opplevelsen til, lo av meg. Men hva skulle jeg si? Jeg 
visste at jeg hadde sett noe, at det ikke var innbildning. Jeg forklarte i detalj 
og grunnet og funderte. Så ble det vinteren 1982 vist en reportasje i 
Dagsrevyen om UFOene i Hessdalen. Da kom jaktkompisene mine og 
arbeidskameratene og sa: ”Du hadde visst rett, August. Du er ikke alene om 
å ha sett noe i Hessdalen”.  
 
Jeg hadde ikke drukket noe, jeg drømte ikke. Jeg hadde hele tiden visst at 
noe hadde jeg sett. Jeg har sluttet å gå på jakt, og jeg knuges stadig av 
spørsmålet om hva dette var. Og hva ville de meg?  
Kilde: Boken ”UFO-mysteriet i Hessdalen, av Arne Wisth, fra 1983.  
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VITNEBERETNINGER.  
 
Oversatt av Berit Oftedal 
 
(fra kapittel 29 i Steven M. Greers bok: Hidden Truth – Forbidden Knowledge 
fra 2006.  Jeg har fått tillatelse fra Steven til å gjengi deler på norsk om jeg 
henviser til boken og tar med en oppfordring om å besøke CSETIs 
hjemmeside og at folk bes om å donere til CSETI) 
 
Det som følger her er deler av vitnemålene fra militære, regjerings- og andre 
høytstående personer som ble intervjuet under Åpenhetsprosjektet. (Jeg har 
tidligere redegjort for valget av oversettelsen av Disclosure Project til 
Åpenhetsprosjektet. o.a.).  Vitnemålene i sin helhet finnes på 
www.disclosureproject.org under overskriften:  ”Disclosure: Military and 
Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Moderen History”. 
 
Fortsettelse fra forrige nummer av nyhetsbrevet… 
 
Personell innen regjering/NASA/Deep Insiders: 
 
Merle Shane McDow,  USAs Atlanterhavsflåte: 
 
McDow kom inn i marinen i 1978 og fikk etter hvert top-secret (Zebra 
Stripes)klarering innen SCI (Special Compartmented Intelligence).  Han var 
tilknyttet Atlantic Operational Support Facility, Atlantic Command, som da 
var underlagt admiral Trane.  McDow var tilstede da en UFO ble sporet på 
radar og fysisk sett av piloter mens den opererte lynraskt opp og nedover 
atlanterhavskysten.  Kommandosenteret ble satt i Zebraberedskap og 
admiral Trane ga ordre om å tvinge UFOen ned.  McDow diskuterer truslene, 
latterliggjøringen og konfiskeringen av loggbøker som fulgte etter hendelsen. 
 
”.. Og det første varslingssystemet – jeg tror det kom inn fra en 
luftforsvarsbase på Grønland eller Nova Scotia – sa at vi hadde kontakt med 
et uidentifisert flyvende objekt som hadde kommet inn i vårt luftrom… 
Og innen få minutter hastet de inn admiral Trane til et utkikkspunkt i 
kommandosenteret, det lå rette under mezzaninen og det første admiral 
Trane ville vite var hvor mange kontakter vi hadde, hvor de var , i hvilken 
retning de dro og om sovjeterne kom med noen reaksjoner.  For vi visste at 
det ikke var sovjeterne som hadde kommet inn i vårt luftrom.  Dette var helt 
klart alt helt fra begynnelsen. 
 
Da admiral Trane fant ut at det ikke var sovjeterne og også ville vite hvordan 
sovjeterne responderte på denne trusselen, det var da han ga autorisasjon til 
å sende opp to fly for å se hva det var der oppe.  Og det var da at jakten opp 
og ned den østlige sjøkanten begynte.  Det ble sendt opp fly fra så langt nord 
som Grønland til NAS (Naval Air Station), Oceania.  Dette objektet som vi 
hadde på radaren – denne affæren varte i nesten en time.  Du kunne høre 
pilotenes stemmer inne på kommandosenteret.  Og de hadde 
synsbekreftelser på objektet og kom med beskrivelser av det.  Pilotene kom 
nært på det et par ganger og kunne tydelig se at det ikke var noe luftfartøy 
som vi var kjent med – det var ikke som noe vi hadde eller som sovjeterne 
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hadde.  Dette ble raskt fastslått.  Fartøyet eller hva det nå var de jaget der 
oppe viste noen utrolige variasjoner i flyving opp og ned langs kysten, 
høyhastighetsflyving…  
 
Ett øyeblikk var det her og neste øyeblikk svisj, så var det flere hundre miles 
nedover kysten i en ren lek… 
Bildene vi siden fikk inn på kommandosenteret kom fra 
førstehåndsobservasjoner som flyene hadde med objektet utenfor nordkysten 
av Nord Amerika.  De kom tett nok på til å få tatt noen bilder som senere ble 
overbrakt til kommandosenteret… 
 
Det som plaget admiral Trane mest; det som omtrent gjorde ham sprø, var at 
denne doningen hadde fullstendig kontroll over situasjonen og kunne 
befinne seg akkurat der den ville i løpet av sekunder.  Et øyeblikk holdt vi på 
å nærme oss den utenfor kysten av Maine, og i neste øyeblikk er den ved 
Norfolk på vei sør mot Florida.  Og alt vi greier er å få opp varslingsradaren 
langs kysten for å overvåke den greia som bare driver gjøn med oss. 
Admiral Trane og staben hans var ganske bekymret over dette for å si det 
mildt.  De var ganske bekymret særlig da de fant ut at det ikke var russerne 
og det ikke var oss selv og han ikke visste hvem andre det kunne være som 
hadde teknologi til å bygge noe som kunne bevege seg lett og så raskt.  Jeg 
husker veldig klart at jeg så over rekkverket til mezzaninen og observerte det 
kaoset som brøt ut pga. at de ikke greide følge denne tingen, hva det nå var. 
 

 
 
UFOen forflyttet seg så uforutsigbart og så raskt opp og ned langs kysten…  
De forsøkte å varsle så mange kommandoposter som mulig langs kysten for 
å følge denne greia eller å få  fly på vingene.   Admiral Trane drev og styrte og 
beordret fly på alle bauger og kanter, opp og ned langs hele den østlige 
sjøkanten for å prøve å avskjære denne tingesten og få noen fly fra nord og 
sør til bokstavelig å forfølge den og tvinge den ned.  Det var tydelig at de 
ønsket å få tak i den, å tvinge den ned uansett med alle tilgjengelige midler. 
Ordren ble gitt av admiral Trane til å prøve å få ned dette objektet, ned fra 
himmelen, om det var mulig, med alle midler som var tilgjengelige… 
Da denne affæren som jeg nå har fortalt om ebbet ut, så tok bare objektet 
som vi hadde jaget opp og ned nå utover Atlanteren, ut over Azorene.  Jeg 
husker at de sa at det hadde plutselig skiftet 66 graders retning opp idet det 
nærmet seg Azorene, og så, uten å sakne farten eller noe, endret det 
plutselig retning i 66 graders vinkel oppover og forsvant opp i rommet.  Det 
tok ganske enkelt av opp mot rommet og forsvant som dette (knipser med 
fingrene).  Jeg mener, det forsvant fullstendig.  Vi snakker om noe som for 
over tusenvis av km mens du blunket og så bare forsvant det og alle satt 
igjen og klødde seg i hodet.  ”Hjelpe og trøste, jeg lurer på hva det der var.” 
 
Det var på en måte komisk å se hvordan den ubegrensede miltærmakten i 
USA ble tatt på senga av noe de ikke hadde peiling på hva var, hvor kom fra, 
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hvor det skulle eller noe som helst.  Det eneste de visste sikkert var at det 
ikke var russerne og de var veldig klare på å ha funnet ut akkurat det…. 
…Om dette objektet hadde vært fiendtlig og hadde ønsket å fyre våpen eller 
raketter mot oss eller hva som helst, så ville det ha vært veldig lett for dem å 
gjøre det.  Det er ikke noen tvil om det.  Vi hadde ikke noe som ville kunne 
forhindre det.  Og det bare tok seg frihet i vårt luftrom og dro hit og dit som 
det selv ville.  Vi utgjorde overhodet ingen trussel mot det.  Dette var 
tydeligvis plagsomt; svært plagsomt.  Jeg mener helt bestemt at admiral 
Trane også tenkte sånn og var ganske redd.  Med ett ord kan man nok si at 
fyren var drittskremt… 
Det var fem stasjoner som jeg vet om som fikk denne UFOen inn på radar- 
og de lå fra Grønland helt ned til Florida, og det kan være flere som ikke jeg 
vet om.  Dette vet jeg fordi admiral Trane ga ordren til NAS Oceania: ”La oss 
få opp noen fly, få opp noen fightere”.  Og han ringte for å få varslet Dover 
Air Force Base, Patuxent River, Maryland, Cecil Field nede i Florida…” 
 
Admiral Lord Hill-Norton, femstjerners admiral, tidligere leder i det 
britiske forsvarsministeriet: 
 
Lord Hill-Norton er en femstjerners admiral og tidligere leder i det britiske 
forsvarsministeriet som ble holdt utenfor UFOsaker mens han satt i embetet.  
I dette korte intervjuet slår han fast at dette temaet har stor betydning og 
bør ikke lenger bli benektet og hemmeligholdt.  Han slår med tyngde fast:  
”…at det er en klar mulighet for at vi blir besøkt – og har blitt besøkt i årevis 
– av noen fra ytre verdensrom, fra andre sivilisasjoner; og at det ligger på oss 
å finne ut hvem de er, hvor de kommer fra og hva de vil her.  Dette burde bli 
et tema for seriøs vitenskapelig etterforskning, og ikke forbli et tema som 
latterliggjøres via tabloidene.” 
 
Sersjant Clifford Stone, USAs hær: 
Sersjant Stone kommer med en forbløffende beretning om historien rundt 
UFOer og utenomjordiske helt tilbake til tidlig i 1940-årene og enda før det.  
General Douglas MacArthur organiserte i 1943 en gruppe som kaltes the 
Interplanetary Phenomena Research Unit for å studere denne saken og de 
har fortsatt helt til nå.  Formålet deres er å samle inn objekter av ukjent 
opprinnelse, spesielt de som er av ikke-jordisk herkomst.  De samler 
informasjon fra felten og videresender den til de som er ”bevarere av denne 
informasjonen”.  Stone forteller at tom. Project Bluebook hadde eliteenhet 
mht. etterretning som lå utenfor Bluebook.  Denne enheten ble antatt å 
jobbe i samarbeid med Bluebook mens den i realiteten ikke gjorde det.  
Stone har sett levende og døde utenomjordiske under sin embetstid i et team 
i hæren som oppsamlet forulykkede ET-farkoster.  Han mener at de 
utenomjordiske ikke vil tillate oss å utforske det ytre rom før vi har vokst i 
åndelig betydning og at de vil gjøre seg til kjenne snart om vi ikke 
anerkjenner deres tilstedværelse først. 
 
Don Phillips, Lockheed Skunkworks, USAF og CIA Contractor: 
Don Phillips var i flyvåpenet ved Las Vegasbasen under en hendelse der 
UFOer ble sett mens de beveget seg i enorm fart nær Mt. Charleston, 
nordvest for Las Vegas.  Og han jobbet sammen med Kelly Johnson ved 
Lockheed Skunkworks – med design og konstruksjon av U-2 og SR-71 
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Blackbird.  Han bevitner at vi ikke bare har disse utenomjordiske 
gjenstandene, men at vi også har oppnådd utrolige teknologiske vinninger 
ved å studere dem.  Han fastslår at i 1950- og -60-årene drev NATO 
forskning rundt opprinnelsen til ET-raser og utga rapporter til ledere i ulike 
land.  Don Phillips slår videre fast at det finnes filer og opptak med filmet 
dokumentasjon av møter i California i 1954 mellom ET’er og ledere fra USA.  
Han lister opp en rekke av de teknologiene vi har vært i stand til å utvikle 
pga. ET’er; datachips, laseren,  nattsyn, kulesikre vester, og konkluderer: ”Er 
disse ET’ene fiendtlige?  Vel, om de var fiendtlige, så ville de med deres 
våpentilfang ha ødelagt oss for lenge siden- eller bedrevet skadeverk på oss.”  
Phillips utvikler nå for tiden teknologier som kan hjelpe med å eliminere 
miljøforurensning og redusere behovet for fossilt brennstoff, han jobber med 
systemer for energigenerering som bruker naturlige energier som finnes på 
jordplaneten. 
 
Teknologi/vitenskap: 
Fred Threlfell, Royal Canadian Air Force: 
Threlfell var kommunikasjonsinstruktør i Royal Canadian Air Force ved 
RCAFstasjonen i Toronto i 1953, da han var vitne til et eksperiment med 
dematerialisering og rematerialisering av et objekt.  Fordi han hadde 
toppklarering kunne han også låne fra basebiblioteket ting som originalfilm 
av opptak tatt fra fly under 2. verdenskrig.  Mange ganger mens han så på 
disse filmene la han merke til UFOer i opptaket – ulike posisjoner, ulike 
former, men definitivt UFOer.  Han har også selv sett UFOer som manøvrerer 
på himmelen. 
 

Bill Clinton om UFOer 
 
(september 2005) 
 

Tidligere president Bill Clinton henvendte seg forrige mandag til CLSAs 
Investor Forum i Hong Kong; i intervjuet etterpå stilte både ordstyrer og den 
fremmøtte forsamling han spørsmål.  
 
Ved spørsmål om ”hemmeligheter som overføres fra president til president”, 
emnet  UFO-forkomster svarte Clinton : 
 
”Vel, jeg vet ikke om alle har hørt dette, men i min andre periode som 
president, var det et jubileum for Roswell. Husker dere det ? Folk kom fra 
hele verden til Roswell, New Mexico. Det var også et sted i Nevada hvor folk 
var overbevist om at regjeringen hadde gravlagt en UFO og muligens også en 
Alien  så dypt at ingen ville finne det.  
Og øøh….nå kan jeg si, fordi det nå er offentlig……at dette stedet i Nevada 
var seriøst, at det var noe utenomjordisk der. Jeg sendte faktisk noen dit for 
å finne ut av det. ” 
 
Med hensyn til Roswell sier Clinton;  
”Jeg forsøkte å finne ut om det fantes noen hemmelige regjerings 
dokumenter som avslørte noe. I så tilfelle ble det skjult for meg også, og jeg 
ville ikke vært den første presidenten underordnede har løyet for, eller som 
byråkrater har ventet på at skulle gå av. 
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Men det kan finnes karrieremennesker ett eller annet sted, som gjemmer 
disse mørke hemmelighetene, t.o.m fra valgte presidenter. 
Men, hvis det er sånn, klarte de å unnslippe meg…..og jeg er nesten flau over 
å si  (innvendig latter )at jeg forsøkte å finne det ut.” 
 
Med hensyn til utenomjordisk liv sier Clinton; 
”Jeg tror at nå som vi vet at det ikke finnes hundrevis, ikke millioner, men 
billioner av andre solsystemer der ute, takket være Hubble teleskopet og det 
vi vet om de sorte hullene i universet, og alt det der, så er den fysiske 
dimensjonen sånn at det ville vært særdeles overraskende hvis det i løpet av 
livet til folk som ikke er mer enn 30 år gamle, ikke blir oppdaget noen form 
for liv i andre universer. 
Det er rimelig sikkert at det fantes noe på Mars en gang, som nærmet seg en 
slags livsform, basert på funn vi har gjort.” 
 

 
 
Vedrørende rom forskning :  
”Så, jeg sier dette for å ha sagt det; jeg håper alle dere, uansett hvor dere 
bor, vil fortsette å støtte romforskning, bemannet eller ubemannet er 
irrelevant, men at vi fortsetter med det. 
Og jeg er redd det vil bli en avtagende interesse for det i framtiden. Det 
mener jeg er en stor tabbe. Jeg synes vi skal fortsette å utforske grensene til 
vår eksistens, både til jorden og bak skyene. 
Da jeg var president oppdaget vi i bunnen av Amazon elven, (vi var bare en 
liten del av det, men vi fant det) to tidligere uoppdagete former for maritimt 
liv, så dypt inn i Amazon at de aldri tidligere hadde blitt oppdaget, til tross 
for marinebiologenes store innsats. 
 
Så jeg tror at det finnes mange spennende oppdagelser – biologiske, på 
jorden, og andre oppdagelser i himlene som de som er unge vi oppleve å få 
åpenbart. Dere vil få alle slags problemer med dem, men alt i alt vil det være 
positivt. Og det vil gjøre livet mer interessant.” 
Oversatt av Ingunn Glenster 
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UFOer kræsjet fransk nettside 
Det sa full stopp da den franske nettsiden skulle legge ut 30 år med 
rapporter om uidentifiserte flyvende objekter. 

 

 
 
Det franske senteret for romforskning CNES (Centre National dEtudes 
Spatiales) har akkurat bestemt seg for å frigjøre sine X-files for 
allmennheten. 
Dette er rapporter som er skrevet om uidentifiserte flyvende objekter siden 
1977. 
Enorm interesse 
De første rapportene ble lagt ut på senterets nettside den 22. mars, og fikk 
nettsiden til å kræsje umiddelbart. 
Det skal i følge svenske NyTeknik ikke være de utenomjordiske sin feil. 
Kræsjet skal ha skyldtes den enorme interessen fra de jordiske beboerne. 
Over en uke senere er det fortsatt ikke mulig å komme inn på nettsiden 
http://www.cnes-geipan.fr/ 
6000 øyenvitner 
Dermed er rapportene fortsatt ikke tilgjengelig for offentligheten, selv om 
franskmennene har valgt å avmystifisere dem. 
De frigjorte rapportene skal uansett inneholde mer enn 6 000 skildringer fra 
øyenvitner i løpet av den 30 år lange perioden. I tillegg kommer spor og 
undersøkelser fra politiet og andre. 
Rundt en fjerdedel av undersøkelsene skal ikke ha ført til noen naturlig 
forklaring og er forsatt regnet som uoppklarte saker. 
Så da gjenstår det bare å se om rapportene faktisk vil bli mulig for folk å se 
på CNES sine nettsider. 
 
Kilde. http://digital.no.msn.com  av 29.03.07  
 
FRANSKE X-FILES OM UFOER UT PÅ NETTET.  
Det franske romforsknings-senteret har nå gjort mer enn 400 UFO-
observasjoner tilgjengelig for allmennheten. Frankrike er det første landet i 
verden som har åpnet sine offisielle arkiver over observasjoner av UFOer. Det 
franske romfartssenteret CNES la før helgen 400 observasjoner ut på nettet, 
hvor du kan søke i og lese rapportene. Interessen var enorm, og det var i 
helgen nesten umulig å komme inn på siden www.cnes.fr  
 
Flyvende dolokk. I noen av rapportene som er sitert i mediene, betegnes 
UFOer som lysende toalettseter. I noen av sakene er det laget detaljerte 
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tegninger av det folk mener å ha observert. Arkivet omfatter observasjoner 
fra 1950-tallet og frem til i dag. Det er mer enn 1200 saker som ennå ikke er 
lagt ut, men CNES regner med at de vil bli lagt ut i løpet av dette året. Da vil 
hele det franske ”X-files” være på nett, tilgjengelig for UFO-fantaster. Men en 
talsmann for CNES advarte i helgen om at UFO-fantaster ikke vil finne noen 
scoop eller ting som ikke er kjent i den databasen som nå gjøres tilgjengelig.  
 
Mange svar. Sakene er kategorisert i fire grupper, fra A som definitivt ikke er 
en UFO, til kategori D som er uidentifiserte flyvende objekt. CNES har 
sjekket de øyevitneskildringer de har fått inn gjennom mer enn 30 års 
virksomhet. I de fleste tilfeller har observasjonene en naturlig forklaring, 
men det er noen som kanskje ikke er så lett å forklare likevel? Det franske 
senteret ønsker ikke å bli trukket inn i en debatt om det virkelig finnes liv 
der ute i rommet som dukker opp på besøk. ”Vår eneste oppgave er å gi 
publikum og forskere data”, sa talsmannen for CNES.  
 
Kilde: Aftenposten 28.03.07 Alf Ole Ask 
___________________________________________________________________________  
 
 

NYHETSBREVETS FORUM 
 

Vi ønsker innspill fra dere medlemmer landet rundt på hva du mener og tror 
rundt de forskjellige sidene med UFO-fenomenet. Vi ønsker svar fra dere på 
mail eller via brev med avsender eller anonymt via nickname.  
 
Dette blir etter planen en fast spalte som blir oppdatert i hvert nummer.   
 
I forrige nyhetsbrev kom jeg med følgende spørsmål:   
 
1. Tror du at de militære i USA samarbeider med utenomjordiske på 
hemmelige militærbaser i USA der de utveksler teknologi?  
 
2. Tror du at de utenomjordiske har sine egne baser her i Norge?  
 
3. Tror du at det finnes menneskelagde UFOer?  
 
4. Tror du at de utenomjordiske er å finne blant oss mennesker i bybildet?  

 
Vi fikk svar fra et styremedlem og et annet medlem samt mine egne 
synspunkter:  
 
 
 
Fra Ygre utenfor Voss kommer svar fra Gunnar Pedersen:  
 
1. USA har dessverre mørkelagt det meste når det gjelder ufo-objekter. Hele  
tiden har det vært neddyssinger og bortforklaringer om ufoer. USA har 
hemmelige militære baser som er strengt bevoktet. Det er mulig at USA har 
klart å finne avansert teknologi fra de havarerte ufo-fartøyene. Siden USA 
ikke gir noen opplysninger i det hele tatt vedrørende ufoer, er det umulig å 



 11 

uttale seg om det er noen samarbeid eller utveksling av teknologi. Av den 
grunn blir det bare teori og gjetninger i saken.  
 
2. Jeg er av den oppfatning at de utenomjordiske har baser i Norge. 
Naturområdene er enormt store og derfor skulle det ikke være vanskelig å 
finne skjulesteder i naturen. Med deres ukjente og antagelige avanserte 
teknologi som vi ikke har muligheten til å forestille oss, vil det ikke være 
vanskelig å finne skjulesteder i naturen. Jeg tror at den tunnelen som ble 
avdekket på Kinnegården i juni/juli 1986 (nær Voss), har vært et skjulested 
for ufo-objekt. Det var ved det helt øverste jordstykket i bratt terreng mot sør 
at tunnelen ble avdekket. Det ble arbeidet med gravemaskin da denne 
plutselig sank ned et par meter i grunnen. Det ble avdekket en 10-12 meter 
lang tunnel som var 2 meter bred og 2 meter høg. Det helt merkelige var at 
det ikke fantes steiner der og at det var isdekke enda det var i juni/juli 
måned, uttalte gårdbruker Agnar Kinne. I mars-april 1943 som 13-åring, så 
jeg en oransje lysende kule ovenfor gården Kinne og som fløy lavt vestover, 
dette er rapportert tidligere fra meg.  
 
3. Det er mulig at USA har benyttet teknologi som er funnet i ufoer som har 
styrtet der og at disse kan være benyttet under videre konstruksjoner bl.a. er 
det nevnt i forbindelse med bygging av Stealth-flyet. Siden USA er så lukket 
med informasjon på dette området, blir det også her teori og gjetninger.  
 
4. Det er store muligheter for at de utenomjordiske kan finnes blant 
mennesker uten at de blir oppdaget. Det må være interesse for jordkloden og 
livet her siden det er så mange observasjoner av ufo-objekter fra lang tid 
tilbake. Foreløpig holde de utenomjordiske seg på avstand for mennesker. 
Underveis har det forekommet en rekke såkalte nærkontakter på avstand. 
Spørsmålet har vært og er fortsatt når tid kan det bli mer enn 
avstandskontakt?  
 
Fra Flateby kommer svar fra Ingunn Glenster:  
 

1. Ja, det tror jeg. Det er altfor mye hemmelighetskremmerier til at det 
ikke skulle være noe i det hele tatt 

 
2. Nei, det tror jeg ikke, men de flyr nok over og følger med oss 

 
3. Nei.....ikke som mennesker har laget og sendt ut i verdensrommet. 

Kun de man evt bruker i film ;-) 
 

4. Ja, de er nok blant oss og observerer. Noen av de har nok høyt 
respekterte jobber innen f.eks data. 

 
 

 Fra redaktøren selv og leder i NETI, Kjell Arne Høviskeland, med følgende 
synspunkter:   
 

1. Ja, at militæret i USA og de utenomjordiske utveksler teknologi og 
annen informasjon tror jeg gjerne på. Det er mange som påstår dette 
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og jeg har grunn til å tro at kanskje andre land også gjør det samme, 
men ikke mange.  

 
2. Jeg ser ikke bort ifra at de kan ha baser her i Norge, for eksempel i 

Hessdalen. Sikker er jeg selvfølgelig ikke, men sannsynligheten er der 
til stede. Skulle gjerne hatt et klart og sikkert svar på dette spørsmålet 
i likhet med mange andre spørsmål som står ubesvart.  

 
3. Menneskelagde UFOer er laget for lenge siden og hvor mange det kan 

være snakk om, er vanskelig å si. Hvilke land utenom USA som kan ha 
slike menneskelagde UFOer, er ikke godt å si.  

 
4. Det finns nok utenomjordiske blant oss i gatebildet eller i andre 

sammenkomster. Enten det gjelder her i Norge, USA eller et annet 
land, så anser jeg dette som meget sannsynlig. 

___________________________________________________________________________  
 
INTERVJU AV RANDI ASPÅS HASVOLDSETER. 
Kjell Arne tok turen opp til Randi og hennes familie som bor utenfor Gjøvik 
og her kommer resultatet: 
 
KAH: ”Du er opprinnelig fra UFO-bygda Hessdalen, nå bosatt utenfor Gjøvik. 
Hvor lenge bodde du i Hessdalen?” 
RAH: ” Fra 1964 til 1985. I 1985 flyttet jeg til Røros og etter 10 år der, flyttet 
jeg til Gjøvik i 1995”.  
 
KAH: ”Når så du fenomenet for første gang?”  
RAH: ”Jeg så det første gang i 1982, det samme året som ”alle” de andre fikk 
sett det. En lyskule fra oppå ”kjøla” på kveldstid. I starten var det på 
kveldstid vi så fenomenet, så vi kunne stille klokka når det dukket opp siden 
det var til samme tid. Husker ikke helt når tidspunktet var, en gang mellom 
21 og 22-tiden. Vi så mange lyskuler, og noen ganger gikk det fort og noen 
ganger sakte. De danset på himmelen og gjorde sikk-sakk bevegelser. Aldri 
noen regelmessige bevegelser på de lyskulene. Når det kom et fly i retningen 
mot lyskulene, så ble de borte. Nett som om de slo av en bryter og lyset 
slukket. Og når flyet hadde passert, dukket lyskula opp igjen.” 
 
KAH: ”Hvor mange observasjoner regner du med at du har hatt i Hessdalen?”  
RAH: ”Vanskelig å si – har aldri telt etter. Kanskje 20 observasjoner totalt 
som jeg er sikker på”.   
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Fra venstre: Rutt Marry Moe & datter Randi Aspås Hasvoldseter  

 
KAH: ”Den mest spesielle observasjonen du har hatt, hvilken vil du trekke 
fram da?” 
RAH: ”Den er tilbake i 2001, ca 14.januar det året. Det var ved Øyungen. Vi 
var på hytta og vi så det mot Røhovde. Det var på kvelden og det var mørkt. 
Vi hadde ganske gode signaler på det siden Røhovde var i bakgrunnen og vi 
hadde scooterlys til å sammenligne med, og som ble et knappenålshode til 
sammenligning med det vi fikk sett denne kvelden. Sola vart også for liten i 
forhold til det som dukket opp. Ufoen lyste opp skogen og fjellets formasjon. 
En stor gul kule, som en stor appelsin, som delte seg i to halvmåner, men 
det var også synlig en firkant i midten som fortsatt var appelsingul, mens de 
to halvmånene inneholdt flere farger (grønt, blått, gult og blankt) og oppførte 
seg som diskoslys på himmelen. Så gikk de to diskoslysene (halvmånene) 
sammen igjen til en opprinnelig stor gul kule og så delte de seg igjen, meget 
fascinerende å se på. Og rart. Vi så dette i ca 10 minutter og det var mannen 
min som fikk øye på dette mens jeg var inne i hytta. Dette var første gang 
han fikk se fenomenet selv”. 
 
KAH: ” Hvor lang avstand kan du tenke deg det var fra dere til denne store 
gule kula?”  
RAH: ”I luftlinje kan jeg vel si ca 1 kilometer”.  
 
Så kommer hennes mor på besøk og her kommer hennes observasjoner fra 
Hessdalen, der ho bor den dag i dag.  
 
KAH: ”Hvor mange observasjoner vet du om som har forekommet i år?”  
RMM: ”Noe nøyaktig tall kan jeg ikke komme med, men jeg vet om 3 
observasjoner. Alle gangene er det lys som er observert”.  
 
KAH: ”Noen observasjoner du har sett som du spesielt husker igjen?” 
RMM: ” En søndagskveld, i 23-tiden, jeg og min far fikk øye på en 
sigarformet gjenstand. Vi satt inne og fikk øye på det mot Finsåhøgda, den 
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kom fra sør. Vi fant en kikkert og hadde fjellet som bakgrunn. Den fremste 
og den bakerste delen var opplyst, mens den delen i midten var som et mørkt 
brunt skrog. I luftlinje kan det være snakk om en kilometer….  
 
Rutt Marry forteller også om da hennes mann, Åge Moe, så fenomenet første 
gang. Han ble overtalt av sin svoger, Jon Arvid Aspås og Bjarne Lillevold, til 
å ta en tur på snøscooter innover fjellet , til stedet der de påsto at ”lyset” fløy. 
Av og til angret han nesten på at han ble med siden det er så vanskelig å 
forklare etterpå hva en har sett. Ingen kunne gi en skikkelig forklaring på 
hva det var. Det var i hvert fall verken fly, satellitt eller stjerner.  
 
Åge fortalte følgende til forfatter Wisth: ”Vi kjørte vel to mil innover med 
snøscooteren. Ved 22-tiden kom vi til en bakketopp og oppdaget tre 
”stjerner” som sto på fjellet rett i mot. Vi stoppet, og så til vår forundring at 
de to ytterste ”stjernene” begynte å bevege seg. De gikk opp og ned, og 
foretok noen forunderlige bevegelser før de satte seg igjen på hver sin side av 
den tredje. Eller hang de like over bakken? Ingen av oss er helt sikre på det. 
Så ble plutselig ”stjernen” i midten sterkt lysende. Den rødlige fargen den 
hittil hadde hatt ble nesten helt hvit.  
 
Med ett jòg den oppover. Hastigheten var enorm. Forskrekket fulgte vi den 
med øynene – og så ble vi oppmerksomme på en annen lysende ”gjenstand” 
som liksom kom ute fra rommet. De to stoppet ved siden av hverandre og ble 
hengende der oppe. Så kom den siste ”gjenstanden” vi hadde fått øye på 
sigende nedover. I måneskinnet kunne vi skimte noe som minnet om vinduer 
på den.” Åge skottet bort på forfatteren og må ha sett at han var skeptisk. 
”Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å fortelle hva vi så. Vinduene var noe 
avlange, og det så ut som sprossene satt skjevt på. Vi hørte ingen lyd. 
”Gjenstanden” var intenst lysende, men vi så noe inni i lyset – noe metallisk. 
Og så disse vinduene. ”Gjenstanden” satte seg på samme plass som den 
første hadde hatt. Den var nå forsvunnet ut i rommet.” 
 
Forfatter Wisth spør så Åge:” Hvor lenge observerte dere disse 
”gjenstandene”?  
Åge svarte:” I nærmere to timer. Det hele virket nesten for fantastisk. Noe vi 
ikke tidligere har fortalt til andre enn våre aller nærmeste, er dette: Rundt 
den ene, lysende ”gjenstanden” på bakken syntes vi at det plutselig kom flere 
små lys. Det så ut som små vesener med hodelykter som hoppet omkring. 
Eller så var det som beveget seg selvlysende, eller ga gjenskinn fra den 
lysende ”gjenstanden”.  
 
”Diskuterte dere noe av dette mens dere satt der?”, spør så Wisth. ”Vi 
snakket svært lite. Lillevold var meget alvorlig og tankefull da han sa: Dette 
kan vi da ikke fortelle til folk. Ingen vil tro oss.”  
 
”Da dere dro ned fra fjellet, sto de lysene ”tingene” der fremdeles?”, spør 
Wisth. ”Ja, de sto der da vi dro hjem ved midnatt. Hadde vi bare hatt med 
fotoapparat, men vi trodde aldri at vi skulle få se noe sånt. Ingen av oss vil 
noensinne glemme dette”. 
 
”Var dere ikke redde?” 



 15 

”Merkelig nok, ikke i det hele tatt. Synet overveldet oss. Det var så utrolig.”   
 
Rutt Marry Moe forteller også om at ho så en stor sølvgrå UFO ved noen 
hytter i 1984, som var avlang som et kneippbrød i fasong. Det var lysstråler 
inne i UFOen som var  200 meter unna. Det kunne være mellom 30-40 
meter i størrelse.  
 
En annen gang kom ho fra Ålen, på kveldstid, og på vei opp mot Hessdalen,  
ble det helt lyst rundt henne. En stor opplyst ”herrehatt” fløy over bilen 
hennes. Det var snøvær denne kvelden og en ung gutt fra bygda stoppet bak 
henne som også hadde sett det samme som henne.  
 
Verken mor eller datter har noe tro på at dette fenomenet i Hessdalen blir 
funnet svar på og dermed løst. Begge er enige om at det er ganske 
sannsynlig at fenome 
net kommer fra en annen planet, slik som mange av NETI- medlemmer selv 
tror at det gjør i likhet med redaktøren. Men noe sikkert svar er ikke å 
fastslå enda. Dessverre.  
 
Høviskeland takker så meget for dette dobbelt-intervjuet, som var både 
innholdsrikt og spennende rundt det som skjer og har skjedd i Hessdalen 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
MINE UFO-OBSERVASJONER – AV INGER MARIE SHKRETA.  
Første gang jeg så UFO var i 1962, en kveld i 22-tiden. Masse røde og grønne 
blinkende lys på samme sted, lavt på himmelen i ca 15 minutter. Jeg var på 
lokalet og dansa, var 16 år gammel. Jeg gikk før lyset ble borte (tilbake til 
dansegulvet). Avstand vanskelig å si, det var veldig mørkt. Husker ikke noe 
om årstiden, mulig høsten.  
 
Andre gang jeg så UFO, da bodde jeg på Vestli i Oslo. En svevende sak som 
fulgte åskammen og hadde bevegelser som en sommerfugl, så ut som en 
puppe også. Ingen lys eller lyd, dette var i 1980, kanskje i februar/mars. Jeg 
holdt på å amme min yngste sønn som er født 15.02.80 og han var ikke 
mange ukene gammel. Jeg lå i senga og hadde da fri utsikt gjennom et stort 
soveromsvindu til Romsås og Bånkallen på andre siden av Trondhjemsveien. 
Det slo meg akkurat at min sønn har vært tilstede ved alle UFO-
observasjonene som jeg har hatt etter 1980! Kan det ha en sammenheng? 
Tja – lurer på det.  
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Inger Marie Shkreta til venstre på bildet under en alternativmesse  

 
Tredje gang jeg så UFO var bare noen dager etter den andre gangen. Jeg lå i 
sengen og ammet da også, ca kl. 0100 om natten, begge gangene, veldig 
mørkt, men det var (er) jo masse lys fra Romsås, Vestli og Trondhjemsveien.  
MEN, skogen opp mot Bånkallen var (er) helt svart om natten. En 
asfaltfabrikk holder til oppi der, noe til høyre og høyere opp enn hvor jeg så 
denne UFOen. Denne var også en gråsvart ”masse”, men den var rundere. 
Den sto helt stille når jeg så den. Ingen lyd, jeg trodde først det var et 
helikopter med det samme. Den begynte å bevege seg litt hit og dit, hadde en 
masse (samlet) lys, gult forover, men hver gang den stoppet sendte den ut et 
hvitt lys ned mot bakken. Trærne ble helt gjennomlyst og jeg ”følte” at de 
”scannet” bakken for å se etter mineraler (dette var også våren 1980)  
 
Lyset virket fluoriserende som vi kaller det.  
 
4.gang (og siste) jeg så en UFO, var den til gjengjeld så nære du kan komme,   
uten å havne inne i den. Det var den 5.februar 1989, jeg og den samme, 
(yngste) sønnen min, som nå var blitt 9 år, satt å så på TV kl. 21.05 da jeg 
plutselig så ”noe” i øyekroken, ett hvitt blinkende lys (tenkte stjerne før det 
begynte å blinke). Den var lokalisert over Grorud, til venstre for Romsås. 
Altså, ganske høyt da. ”Se på den rare stjerna”, sier jeg til min sønn. Hadde 
ikke snakket ferdig før den begynte å bevege seg mot oss. Blokka var 
liggende sånn at vi kunne se Romsås og utover mot byen (Oslo). ”Den” leste 
altså tankene mine, noen hadde blitt skremt av det, ikke jeg, tar alt ukjent 
helt rolig. (Har opplevd/sett det meste og det hadde nok skremt vannet av de 
fleste).  
 
”Skynd deg og kle på deg og ta kikkerten så skal jeg ta bilde”, sa jeg. Det var 
beinkaldt, må ha vært 15-20 minusgrader. Jeg rakk ikke å kle på meg. Jeg 
tok masse bilder hele tiden, også når den til slutt var rett over hodet vårt ( 5 
meter max). Tok bilder under den også, den dekket da hele vårt utsyn. At 
den var stor som en fotballbane, er ingen overdrivelse, helt svart fasong som 
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stelth-flyet (tror det er det ”de” vil innbille noen at det er også). Hull under 
med røde flammer – der kom den susende lyden fra.  
 
 

 
 
Da vi hadde løpt inn snakket vi om det vi hadde sett. Klart at det er 
vanskelig å se på nært hold i en kikkert som forstørrer 50x. Vi var nemlig 
uenige om fargene på lysene. Ellers så jeg at det var vinduer, men ingen av 
oss så noen skikkelser eller bevegelser i dem. Jeg knipset bilder hele tiden, 
men jeg tok kameraet bort fra øynene av og til. Tror alt varte max 5 minutter. 
Vel, jeg sa til min sønn at ”jeg tar filmen og legger den under puta, men den 
blir nok borte for det” (har lest masse om at det skjer). Vel, noen dager 
senere fikk vi besøk av en venn og han ville se bildene (Jeg hadde glemt hele 
greia) Jeg gikk og skulle hente filmen – INGEN DER. Jeg ble ikke overrasket 
en gang, bare veldig skuffet, det hadde jo blitt LITT  av en sak i media, hadde 
jeg fått vist frem bildene.  
 
Oslo er kalt et ”UFO-vindu”. Vet at mange har sett UFO der. Ei venninne (vil 
ikke stå frem) hadde en skremmende UFO-opplevelse på tur opp til Romsås 
en gang i det samme tidsrommet. Et lys fulgte henne – hver gang hun stoppa 
for å se, slokket lyset og da ble hun livredd og kjørte til venninna si i 
”hundre”.  
 
Vel, det var det, har ikke sett noen UFOer senere. Ellers har jeg opplevd/sett 
det meste, og mer enn de fleste – noe som fortsetter. Noen synske har sagt at 
mye av det er fra andre verdener/dimensjoner/kloder. Jeg blir ikke redd når 
de ”kommer innenfor min intim sfære”, bare irritert/sint, og det holder dem 
til en viss grad unna. Alt starta som 6-7 åring og har fortsatt. Ikke alt er like 
morsomt.   Inger Marie Shkreta, Nordby. Se hennes tegninger på de neste 
sidene…  
___________________________________________________________________________  
 
CHILE`S MILITÆRSTYRKER OFFENTLIGGJØR UFO-RAPPORTER.  
Den chilenske hær avslører at de sitter på rapporter og videoopptak som de 
har samlet over de siste 30 årene.  
 
Dette forteller El Mercurio-avisen i en artikkel fra februar 2007. Materialet 
ble presentert på den 10. internasjonale UFO-kongressen, hvor 
høydepunktet var en 7 år gammel video hvor helikoptre fra hæren jager et 
UFO. Dette forteller Rodrigo Fuenzalida, leder for Agrupacio de 
Investigaciones Ovnilogicas (AION). 
 
En annen jakt fant sted 27. mars, 2000, da et Citation 2-fly var nær ved å 
kollidere med et uidentifisert flygende objekt. Objektet var 40 meter langt og 
befant seg i en høyde på ca 1000 meter ca 100 km fra den chilenske 
hovedstaden. 
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Offentliggjøringen av denne informasjonen var autorisert av Oscar Izurieta, 
sjefskommandør for det chilenske militæret, og er deler av en offisiell 
etterforskning som ble ledet av Rodrigo Bravo, kaptein i hærens 5. divisjon. 
Sistnevnte deltok på kongressen, som ble holdt på Viña del Mar, 120 km fra 
Santiago i Chile. 
 
Kilde: UFO-Norge med tillatelse 01.05.07  
___________________________________________________________________________  
 
UFO GRUPPA PÅ TOTEN BESØKTE HESSDALEN 5.-7.MAI. 
Det var fire av oss som tok turen til Hessdalen og vi hadde på forhånd bestilt 
den store hytta til fam Grønås. Turen startet på Gjøvik i 1300 tiden og vi 
kom frem til lokalbutikken i Hessdalen 15 min før stengetid. Der handlet vi 
alt vi behøvde for helgen og så innlosjerte vi oss på hytta.  
 
Vi holdt ut til kl. 03.30 om natta for å observere og se etter mulige ufoer, 
men begge nettene forble resultatløse. Det var for mye snø til at vi kunne gå 
lange turer i fjellet så det ble med turer i lavlandet i Hessdalen.  
 
På lørdagen i 16-tiden fikk vi et avtalt besøk av Rutt Marry Moe, som fortalte 
oss om sine observasjoner av fenomenet i bygda. Spennende var det å høre 
på det ho fortalte oss.   
___________________________________________________________________________  
 
UFO-OPPLEVELSER, FORFATTET AV BJØRG BINDE VÆRDALEN, 
TRØNDELAG.  
 
Jeg var ca 14 år (1956) da jeg hadde en opplevelse som satte spor. Militæret 
hadde hatt øvelse like ved der jeg bodde, dette var på etterjulsvinteren i 
februar, midt på lyse dagen. Ser et lysende objekt, en ring på himmelen, i en 
slags lysende gul farge. Den farer over himmelen, men tar seg god tid. 
Plutselig forsvinner den opp i himmelen og så er den borte. Syntes dette var 
rart, hadde ikke sett noe slikt før, men tenkte ikke mer over det før nå i den 
senere tid. Neste opplevelse var i år, også på ettervinteren. Da opplevde jeg 
også å se en UFO fra stuevinduet. Jeg hadde sendt ut et ønske om å få se 
en. Det var ganske mange skyer (grått skydekke) og plutselig kan jeg se inn i 
skyene og der seg jeg en UFO. Det så ut som et grått fly uten vinger. 
Øyeblikket varte ikke så lenge, men nok til at jeg kunne se at det var en 
UFO. En måned senere, også fra stuevinduet, ser jeg en annen type UFO helt 
tydelig. Lysende streker av en UFO på en mørk himmel. Denne lyser over en 
time og til slutt blir den til en stjerne som forsvinner. Disse opplevelsene har 
gjort noe med meg. Jeg VET og TROR at det finnes noe mer i universet enn 
jeg før trodde. Jeg har hatt og har, mange andre typer opplevelser. PS. 
Takker for turen til Hessdalen som var i juni måned.   
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INGER MARIE HAR HER TEGNET OG FORKLART SINE 
OBSERVASJONER  
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INGER MARIE HAR HER MED SINE 2 TEGNINGER FORKLART SINE 
OBSERVASJONER  
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Victoria 9 år, tegnet til redaktør Høviskeland. Tusen takk for den fine 
tegningen, Victoria   
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Jessica, 7 år – tegnet til redaktør Høviskeland. Tusen takk for den fine 
tegningen, Jessica   
__________________________________________________________________________  
 
Medlemstur til Hessdalen 7-10.6.2007. Referat fra et medlem. 
Startet i Rælingen 7.6 kl.10.30. Dro til Lillestrøm stasjon og hentet min 
venninne Eldrid som kom med tog fra Fredrikstad. Vi var på Rena kl.12. Var 
meningen vi skulle møte KAH og Richard der, men de var forsinket så vi dro 
og besøkte noen bekjente i nærheten av Rena. Dro derfra kl.13.45 og var på 
Røros kl.17. Underveis spiste vi på Tolga. Vi skulle hente Bjørg på Røros 
stasjon, trodde vi! Stor misforståelse, det var på Ålen, vi kastet vel bort 
nesten 1 time på Røros.  Dro til Ålen og hjem til Solbjørg som hadde henta 
Bjørg på Ålen stasjon. Vi var der kl.19.00. Der venta vi på KAH og Richard. 
Dro fra Ålen kl.20.30 og var på hytta i Hessdalen kl.09.00. Stor hytte. Vi tre 
jentene, Bjørg, Eldrid og jeg fikk hvert vårt soverom, rene luksusen. Vi koste 
oss med hvitvin og hvitløksfiskekaker. Det suser veldig fra elva Hesja like ved 
hytta. Gutta bor på gården ovenfor, på andre siden av veien. Vi skal ”våke” i 
natt. Litt iallefall!!. VI skal en tur på fjellet i morgen. Er litt slitne. Lang 
kjøretur. Bjørg forteller om sine UFO-opplevelser og vi satt oppe til kl.02.  
Veldig skyet, men lyst ute. Så ingen lys, kanskje.......en eller annen mente 
han så lys? Vi sov til kl.10.00 neste dag....tunge i hodet av for lite søvn og 
våking og at det var så lyst ute.  
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Bjørg har sine ”nærkontakter”, men det er en annen historie. Hun fikk 
beskjed om at vi skulle få se UFO`s,  natt til lørdag ved 03-05.tiden. Vi får se! 
Nå fredag kl.12 er vi klare for fjellturen. Vi har spist, pakka og er klare. Så 
ingenting på fjellet Rogne. 3 dro til toppen og 3 ble igjen halvveis, kondisen 
gav opp. Vi hadde også pakket sekken som om vi skulle på en ukes tur. 
...straffa seg.  Vi skal spise og så skal vi prøve å finne en ”spesiell” stein på 
Finsåhøgda. Folk har opplevd merkelige ting der. Vi fant ikke steinen, men 
en masse andre merkelige steinformasjoner, lagt i rader på renskurt fjell, 
ytterst på en topp, alle i samme retning. Spurte Solbjørg som er født der om 
hun hadde hørt noe om disse steinmarkeringene, men det hadde hun ikke. 
Vel, det så ut som om de hadde ligget der en stund. Vi fant masse flotte 
steiner i en bekk på Rognefjellet, en så ut som om den kunne vært 
bearbeidet en gang, ikke helt ferdig, tok den med selv om den var tung. Bjørg 
hadde fått ”beskjed” om å plukke masse forskjellige steiner for ”noen” ville 
sjekke dem for mineraler. Håper vi andre får høre mer om dette siden, 
spennende! Natta kom og jeg prøvde å få sove, Veldig urolig. Jeg ble vekka av 
”Avril”!! Hvem er han tro? Aldri hørt om han før, men jeg så han, ikke 
ansiktet, men konturene og med et lys omkring hele skikkelsen. Bjørg sa 
senere at det nok var en guide.  
 
Sov vel knapt et par timer fra 6-8. Vi sløva en del, leste, prata, drakk og 
spiste. På Finsåhøgda gikk vi rundt hele platået og lette etter steinen i over 
1,5 time. Visste seg siden at vi var for høyt oppe.  Men vi fant jo mange andre 
fine steiner. Ikke rart UFOène er interesserte i fjell og mineraler der oppe!!  
Kl. 22.30 om fredagskvelden henta gutta Ingunn på Røros togstasjon.  Så de 
sov nok mens vi vaka.  Vi så dem iallefall ikke. Vi ga oss kl.05. da var jeg 
tung i hodet. En blek halvmåne var alt vi fikk se. Skikkelig råkaldt og skodde 
oppover elva Hesja.  Jeg orka ikke stå ute, brrrr...Lyst som dagen.  På 
lørdagskvelden kl.19.00 kom Rutt Marry Moe for å fortelle sine UFO-
historier. Var veldig tung i hodet og jeg sov til kl.10 på dagen. Sto opp, men 
da våkna også Bjørg og Eldrid, så nå er det full fart. Vi må vaske og rydde til 
i kveldens gjest(er) kommer. KAH bestemte at vi skulle dra på Platået, opp 
bomveien. Vi dro vel ca.kl.14. Kosta 40 kr. I bomavgift. Støva noe enormt på 
grusveien. Vi så en artig ”UFO-ring” i snøen i en fjellside. Ble fotografert og 
videofilmet. Parkerte langt inne på fjellet og så gikk vi en tur på 1 times tid. 
Bjørg plukket lyng, einer, innernever og lyngblomster. Hun lager sine egne 
helt spesielle kremer, salver, sjampoer etc etc....det er en annen historie. 
Hun er i allefall alene om å lage denne type kremer og salver, etter 
oppskrifter fra en hjelper.   
 
På tur tilbake stoppa vi 3 steingale damer i et skikkelig stein-grustak. Fant 
mye fint som nå er havnet i min hage i Rælingen. Så tilbake til hytta for å 
spise. Eldrid og Bjørg måtte ha seg en på øret. Jeg vasket en nedstøvet og 
fluekræsja bil. Vet ikke hva disse over veien gjorde. Vi dekka flott bord til 
gjesten(e). KAH har kjøpt blomst til damen med UFO-historiene.- Rutt Marry 
forteller. I 1982 så hun et lys oppe på platået. Ikke noe stein platået, men 
ovenfor. Rutt Marrys hjemplass  ligger 10 min i gangavstand fra der og den 
omtalte steinen. Så fikk vi da vite hvor den er også.  I 1984 så RM en stor 
sølvgrå UFO ved noen hytter. Avlang som et kneippbrød i fasong. Lysstråler 
inne i UFOen. Den var ca.200 m. Unna. Hun var alene. En gang hun kom fra 
Ålen, ble det helt lyst rundt henne. En stor opplyst ”herrehatt” fløy over bilen 
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hennes. Det var snøvær. En annen bil stoppa bak hennes. Dette var i 1983. 
Det var en ung gutt fra bygda som så det samme som henne. Den stoppa av 
og til og så for den av gårde i vill fart. Hun hadde en ubehagelig følelse 
etterpå. Ble kvalm og ville ut i frisk luft. Bilen ble ikke påvirka. Hun har hatt 
forskjellig lengde på observasjonene.  Hun snakker så om alle hetsingen og 
baksnakkingen Hessdølene ble utsatt på 80-tallet. Dagbladet hadde vært 
verst. De ba til slutt om unnskyldning, men de ville ikke møte Hessdølingene 
ansikt til ansikt. Feigt!.  
 
Støtt opp om prosjekt Hessdalen, de driver et viktig arbeide.  Det er rundt et 
par hundre fastboende i Hessdalen. (fikk noe forskjellige tall). En del land 
støtter opp om prosjekt Hessdalen. RM vet om en 2-3 som har hatt UFO-
opplevelser hvor bilene har stoppet.  NRK-Oslo var her en gang. De dro 
innover til Øyungen sammen med RM`s mann på snøscooter. Der så det et 
rødt lys. Schæferen deres reagerte merkelig nok ikke. De tok bilde av det 
røde lyset. Ei dame har sett humanoid før. (hun er død nå så man kan ikke 
få hennes historie). Humanoiden hadde hatt en hoppende gange.  Ei på 
Lonke hadde en opplevelse: Hun ble dårlig etterpå, psyken. Ei eldre dame. 
Denne damen skal KAH forhåpentligvis få intervjue?? RM og hennes far så i 
slutten av februar en sigar. Starta som et lyspunkt. Den hadde lys foran og 
bak og et mørkt felt på midten. Den gikk i sakte fart nordover, helt lydløst.  
Hun mener at ”kneippbrødet” hun så, må ha vært minst 30-40 m i størrelse. 
Det er MYE  mindre aktivitet i Hessdalen nå og hun har ingen formening om 
hvorfor. Nevner at det er mye aktivitet i Dalarne i Sverige( riktig, det har jeg 
lest i svenske UFO-blad også).  RM synes det var en belastning i begynnelsen 
fordi folk oversvømte bygda, både natt og dag. RM lurer på hva ”UFOene” vil? 
Alle gjør det selvfølgelig! Så ble det snakk om spøkelser etc. De hører jo ikke  
hjemme her. RM har IKKE lyst på en tur med en UFO... Hun har et bilde 
hjemme tatt av Arne Wisth av en Ufo. Andre har nok andre bilder for noen 
har tatt bilder, det har hun hørt. RM tror IKKE at UFO-fenomenet blir 
oppklart.  Hun tror heller ikke at de er skapt som oss.  
 
Det ble diskusjon om mars og andre planeter og andre dimensjoner. Det er 
sett mange ulike UFO-typer i Hessdalen sier hun. Triangler også. UFOene 
kom alltid fra sør og dro nordover?! Og ofte på samme tidspunkt, sånn at en 
kunne stille klokka etter dem sier hun. Målestasjonen er i drift hele året, så 
går du inn på internett så kan du se folk som kjører forbi der og da. KAH 
fortalte om sin UFO-opplevelse i Bergen i 1979. KAH informerer oss om 
starten på NETI etc. NETI har 10 års jubileum i år. Det er nå 7 stk i styret. 
Høres mye ut, men alle jobber vel sånn at de trenger avlastning. Enkelte 
mener at det er en UFO-base i Hessdalen (blant mange andre steder). Vi dor 
opp til RM`s hjemplass(fraflyttet) der heter det Ospbølet. Vi dro.kl.22 og var 
der en times tid. Vi fant steinen. Masse energi i den sa Bjørg. Jeg ble 
svimmel da jeg sto oppå den. Den var ganske stor. Jeg fant 3 hvite fjær på 
forskjellige steder. Merkelig at jeg  ikke så ørn, pleier det, uansett hvor i 
verden jeg er! Kl.12 tilbake og spiste nattmat. Vi ble sittende ca.1 time til. 
Eldrid VIL se en UFO. Kl.12.30 kom det dalende en planet ned mot 
Finsåhøgda. Solbjørg har heller ikke sett UFO noen gang. Planeten er Sirius 
sier Bjørgs pendel. Neste dag, søndag, tidlig oppe, før kl.09.00. Bjørg er 
MORRASFUGL og jeg får ikke sove når folk tusler rundt. Først frokost, så 
vaska og rydda vi. Bjørg sier at nå har hun fått beskjed om at vi KAN drikke 
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vannet. (vannet var nemlig veldig dårlig. Et par av oss fikk urolige mager). De 
skal legge røret på dypere vann, håper det hjelper. Kommer fra en liten sjø 
ovenfor hytta. Helt smakløst.  
 
Jeg fikk gradvis opp et lysende hjul da jeg våkna. Glitra som av millioner av 
små gule diameter. Bjørg sier at det nok er ”livets hjul”. Merkelig at jeg skal 
se så mye jeg ikke pleier der oppe?! Må være enormt med energier der. Jeg 
mener det kunne være en svevende planet.  I løpet av 2 timer har vi spist, 
rydda og pakket alt ut i bilen og er oppe på gården og leverer nøkkelen. De 
sto klare til å dra til Nord-Norge på ferie med bobilen sin. De tre andre så vi 
ikke livstegn til, de sov nok. Var innom gården til Solbjørg i Ålen og leverte 
noe hun skal ta med til Bjørg i Værdalen. Bjørg satt på med oss til Røros der 
hun skulle ha toget.  Vi brukte kun 5 timer på turen tilbake til Rælingen. 
Her var det ALTFOR varmt og lummert, fikk lyst til å snu. Det var masse snø 
på fjellene i Hessdalen sånn at temperaturen var kjempebra. Myrene var 
hvite av multeblomster. Nydelig. Vi hadde en kjempetur allikevel, uten noen 
sikker UFO-opplevelse.  
 
Så til alle dere andre: Ta turen, dere vil ikke angre. Det eneste jeg savnet, var 
litt bedre tid på hvert sted. Ble litt ”masete”, men man kan planlegge hver for 
seg en annen gang, hvis man ikke har helt sammenfallende ideer om hvor 
man vil og hvor lenge. Og, for ikke å snakke om forskjellig kondis!! Takk til 
NETI- styret som hadde planlagt og ordnet med overnatting og 
foredragsholder.  
Skal også takke fra Solbjørg, Bjørg og Eldrid. De likte seg kjempegodt. 
Nå spørs det om de vil bli medlemmer etter hvert... 
Inger Marie Shkreta. Rælingen.  
___________________________________________________________________________  
 
Det er noe magisk med Hessdalen………… 
Jeg skal ikke skryte på meg å ha besøkt Norge på kryss og tvers, men jeg 
tviler på at det finnes noe annet sted i vårt land som er så magisk vakkert 
som Hessdalen. 
Det hviler noe overnaturlig over det stedet, som smitter over på de som 
besøker det.  
Jeg var så heldig å få oppleve magien helgen 8.-10.juni 07 
 

 (bilde tatt fra toget) 
 

Det tar meg 2 x tog og 1 x buss (på til sammen ca 5 timer) å komme meg til 
Tolga, hvor jeg blir hentet av Kjell Arne og Richard. Det passer min 
rastløshet perfekt å bli hentet på en tidligere stasjon enn Røros.  
Få minutter etter at jeg er framme kjenner jeg at skuldrene senker seg og 
roen brer seg i kroppen.  
Hva er dette for et sted ? Som har denne innvirkningen på meg ? 
Vel framme pakker jeg ut i det skjønneste lille rommet i et hus hvor tiden 
har stått stille. Her finnes ingen påvirkning fra storbyene eller en 
materialistisk hverdag. Hele huset er stille….alt bortsett fra en mann som 
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går igjen. Han viser seg tydelig lørdag kveld. Her er det han som 
bestemmer…vi er bare på besøk. 
 

   
 
Jeg sover nesten ingenting den første natten.  
Det blir ikke mørkt her i Hessdalen. Det er akkurat som om det ikke skal 
være mørkt her, for da går man glipp av noe. Jeg bruker store deler av 
natten på å titte ut av vinduet. Jeg ser ingenting, men er overbevist om at 
noen ser meg 
Lørdag formiddag går vi en tur i fjellet.  

    
 
Utsikten og naturen vi opplever ser nesten ikke ekte ut. Den er eventyrlig… 
Vi går lenge og bare nyter. Mest i stillhet. Jeg forsøker å fange alle små 
øyeblikk ved å ta bilder. Jeg tar bilde av hver bekk som sildrer, snøen på 
fjelltoppene, trærne, skyene, veiene…..alt som kan hjelpe meg å minnes 
stedet når jeg kommer hjem til hverdagen. 
Jeg vil bevare følelsen…….følelsen av total overveldelse. 
 

   (bilder tatt lørdag kveld) 
 
Etter foredraget lørdag kveld, blir jeg stående på veien mellom de to hyttene 
og bare lytte… 
Man kan ikke høre noe som helst. Det er stille. Det er helt stille…..det er 
nesten litt skummelt. Som i en film, hvor man bare aner at noe skal skje. 
Men det skjer ingenting. Det eneste som skjer er at jeg blir fylt av ren luft, 
ren kjærlighet, ren magi. Det eneste jeg hører er min egen pust. Jeg føler 
meg ydmyk over å få oppleve denne tilstanden.  
Jeg vil ikke forlate stedet.  
Jeg vil ikke gi slipp på energien dette stedet gir meg 
Jeg må reise hjem søndag formiddag, men jeg har forandret meg.  
Noe har hendt. 
Jeg vet ikke hva, men jeg er annerledes…. Det er en annen energi inni meg. 
Det er magisk. 
Det er noe magisk med Hessdalen….. 
(Ingunn Glenster  -  sekretær i NETI) 
__________________________________________________________________________  
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MEDLEMSTUREN TIL HESSDALEN 7.-10.JUNI.  
Vi var 6 stykker som besøkte UFO-bygda Hessdalen og også denne helgen 
ble resultatløs, ikke noe rart var å se. Nydelig natur og sene netter i godt 
selskap gjorde turen til en suksess og flere av oss kommer nok til å ta turen 
tilbake i september måned.  
En av deltakerne samt reiseleder 2, Ingunn, har skrevet et personlig referat 
fra turen og her har redaktøren lagt ved et bilde av deltakerne som var med 
denne helgen.  Været var vi heldige med og det var lyst til langt på natt, det 
ble egentlig ikke mørkt om natta. Noen snøflekker fantes det enda, og på 
lørdagskvelden kom Rutt Marry Moe på et nytt besøk, noe som gruppa satte 
stor pris på. Vi snakket med Hessdølingene på dagen i nærbutikken og praten 
gikk løst om ufo-fenomenet og hva vi hadde sett tidligere. KAH  

    
Til venstre: Reiseleder 1 Kjell Arne H og sekretær i NETI  Ingunn G  
Til høyre: En samlet tropp på fjelltur og Kjell Arne som fotograf  
VI OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å BESØKE HESSDALEN VED NESTE ANLEDNING, 
SIER KJELL ARNE, INGUNN OG ALLE DE ANDRE ” I KOR”  
__________________________________________________________________________________________  
 
 

STYRET I NETI ØNSKER DERE ALLE MEDLEMMER 
EN VARM, INNHOLDSRIK, SPENNENDE OG SOLRIK 

SOMMER. 
 
 

NESTE NYHETSBREV KOMMER I AUGUST MÅNED 
 

Hvis noen av dere har egne artikler som dere ønsker å dele med andre medlemmer i 
NETI, så send de til redaktøren. Innspill og ideer, tanker og meninger kan også 
sendes. Hvis noen av dere også ønsker å svare på de spørsmålene på side 10, så 
ønsker vi de også sendt inn så raskt som mulig. På forhånd takk for alt innsendt 
materiale.  
 
 

Nyhetsbrevet ble avsluttet søndag 24.juni 2007 
Artiklene i nyhetsbrevet ”UFO-Nytt” gjenspeiler ikke nødvendigvis NETIs offisielle 
syn på UFO-fenomenet. Det faglige ansvar for materialet som publiseres i brevet 
tilfaller derfor den enkelte forfatter. En stor takk til de som har hjulpet til med 

nyhetsbrevet i form av oversettelse, korrekturlesing  m.m. 
Med vennlig hilsen: Leder & Redaktør Kjell Arne Høviskeland 

 
 


