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REDAKTØRENS SPALTE.
Jeg gleder meg til å kunne markere 10-årsdagen til NETI, med mange flotte
og spennende foredrag i løpet av 2 dager i Oslo. Jeg håper at mange av dere
kommer og ta gjerne med dere noen dere kjenner siden det er også åpent for
alle interesserte i UFO-fenomenet. Vi ønsker å få påmeldinger fra dere i
forkant slik at vi vet hvor mange som ønsker å komme disse dagene, ikke
minst på grunn av mat, som er å få kjøpt og vi byr jo på bursdagskake også
Vi kommer til å sende en invitasjon til denne markeringen, men et program
vedlagt.
Vi er minst 7 medlemmer i NETI som tar turen til Leeds og UFO-konferansen
”Roswell 60” lørdag og søndag 20.-21.oktober. Alle forventer at ny
informasjon kommer fram under konferansen, og vi kommer tilbake med en
fyldig artikkel om denne konferansen i neste utgave av ”UFO-Nytt” i form av
synspunkter fra oss som deltar samt en oppsummering av informasjonen
som er gitt under konferansens to dager.

Ellers kan vi opplyse om at NETI og UFO-Norge har møter om å få til en
felles nordisk UFO-konferanse, som etter planen skal avholdes i september
2008. Organisasjonene har allerede hatt 2 møter og et nytt møte finner sted i
slutten av november. Vi kommer tilbake med mer info når den foreligger vedr
dette samarbeidet. Til slutt nevner jeg at vi er 99 medlemmer i NETI. KAH
__________________________________________________________________________

10 ÅRSDAGEN TIL NETI 24.-25.NOVEMBER.

Det nærmer seg med stormskritt markeringen av 10 års dagen til NETI og
den finner sted på Holmlia i Oslo, i gymsalen til Søndre Holmlia
Fritidssenter. Vi har så langt følgende foredragsholdere: Erling P. Strand,
som oppdaterer oss om ”Prosjekt Hessdalen”, Eva-Marie Brekkestø, som
oppdaterer oss om kornsirkler i 2007, Rune Øverby, Karen-Sofie
Thorstensen og Knut Aasheim (med et lite forbehold) som snakker om
stjernemennesker. I tillegg kan det ble ytterligere 1-3 foredragsholdere.
Program for dagen og endelig info blir sendt ut til alle medlemmer i god tid
på forhånd. Håper alle dere har mulighet til å komme der du får høre
spennende foredrag!
___________________________________________________________________________

UFO-MØTER I OSLO.

Initiativtaker, Sissel Tuveng, har fått ordnet følgende møtedatoer for UFOmøter i regi av NETI, sted: Det Norske Teatret, sceneinngangen fra
Rosenkrantzgt.9, og alle møtes i resepsjonen kl. 1800. Følgende datoer blir
det avholdt møter: Onsdag 10.oktober, Onsdag 7.november og Onsdag
12.desember. Kl. 1800 hver dag som nevnt.
Her vises det DVD-dokumentarer om UFO-fenomenet og det snakkes om det
som en har sett. Vel møtt.
___________________________________________________________________________

HESSDALEN 7.-9.SEPTEMBER 2007.

Opprinnelig så var det planlagt en tur til UFO-Bygda i regi av Prosjekt
Hessdalens Venner (PHV) og NETI denne helgen, men kort tid før avreise,
fikk NETI melding om at turen var, fra Prosjekt Hessdalens Venner sin side,
utsatt til helgen etter, 14.-16.september. Grunnet en misforståelse mellom
PHV og NETI, fikk ikke vi i NETI denne informasjonen. Dette medførte til at
fra å være 5 påmeldte, ble det kun Høviskeland som tok turen alene til
Hessdalen. Han fikk ikke sett fenomenet denne gangen heller, men fikk
intervjuet på nytt Rutt Marry Moe, under sitt opphold der. Intervjuet finner
du i dette nyhetsbrevet. Dårlig vær gjorde sikten elendig under denne helgen,
så vi prøver igjen til neste år.
___________________________________________________________________________
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ER DETTE FRAMTIDAS FLY?

Flygende tallerkener skal spare miljøet. Er dette framtidas fly?
Tekst: Sverre Bjørstad Graff
Foto: TU Delft
Nederlandske ingeniører mener det er på høy tid å gå vekk fra dagens
tradisjonelle flykonstruksjon. De har lansert et helt nytt design på
fremtidens fly, formet som en flygende tallerken.
CleanEra heter flyet som skal bli det mest miljøvennlige motorflyet i
historien.
– Det endelige designet vil neppe se ut som en flygende tallerken, men det vil
ikke minne om dagens fly, skriver Delft University of Technology på sin
hjemmeside.
Ingeniørene mener at det er vanskelig å gjøre ytterligere endringer med
dagens konvensjonelle fly, ettersom moderne flymaskiner allerede er så godt
utviklet.
De ultralette materialene i skiven gir CleanEra maksimal oppdrift, og
motorene er skjult for å gjøre luftmotstanden så liten som mulig.
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CleanEra vil kunne ta 125 passasjerer når det etter planen skal gå på
vingene rundt 2020.
CleanEra-prosjektet skal i utgangspunktet pågå på de neste fire årene.
Kilde: www.abcnyheter.no 27.08.07
___________________________________________________________________________

ER DET NOEN SOM KAN GODT ENGELSK, SPANSK, FRANSK
ELLER TYSK?
NETI trenger hjelp til å oversette artikler fra bl.a. engelsk, spansk, fransk og
tysk til norsk til bruk i vårt nyhetsbrev. Er det noen av våre medlemmer som
kan bidra med å hjelpe til med dette arbeidet?
Ta kontakt med Høviskeland på 4734 8316 eller via mail :
kaotisk6@online.no hvis nettopp DU kan trå til med slik verdifull hjelp.
På forhånd takk.
___________________________________________________________________________

MERKELIG LYSFENOMEN MANDAG 1.OKT.

En leser som kjørte gjennom Raufoss sentrum i bil mandag i 21.45 tiden, vil
dele en pussig opplevelse. ”Vi var midt i sentrum da vi så det vi trodde var et
stjerneskudd. Da skal en jo ønske seg tre ting, men denne gangen så vi lyset
mye lenger. Kanskje så mye som i 10 sekunder. Det kom nærmere oss, så ut
som det hadde retning rett mot oss, og det så ut som det kom en flamme ut
bak objektet da det gikk ned”, oppgir leseren. Hun undres på om andre så
det samme som henne, eller enda bedre, vet hva det var hun så. ”Jeg er glad
jeg ikke var alene i bilen da dette skjedde, ellers hadde jeg nesten begynt å
lure litt på meg selv”, humrer leseren.
Kilde: Oppland Arbeiderblad 05.10.07

SÅ OGSÅ LYSENDE KULE

”Jeg så også en merkelig, lysende kule på himmelen over Raufoss forrige
mandag”, sier en dame bosatt på Roksvoll. Hun kom fra Oslo og tok av fra
nye riksveg 4 på Reinsvoll ca. kl 21.40. Da fikk hun se et stort lys over åsen i
nordvest. Det beveget seg nordøstover i retning fra Sagvoll mot Prøvenfeltet.
Lyset gikk sakte nedover, og det så ut til å være en jevn, rund kule med en
slags flamme bak. ”Det kunne ikke være stjerneskudd, dertil gikk det for
sakte, og vitnet tror heller ikke det var fyrverkeri.” Det er for øvrig ikke første
gang hun ser mystiske lys på himmelen. En morgen i fjor vinter ble det
plutselig lyst et kort øyeblikk utenfor huset. Samme dag oppdaget en
raufossing et merkelig krater i snøen utenfor huset, og trolig var det
sammenheng mellom disse hendelsene.
Kilde: Oppland Arbeideblad, 08.10.07

4

FLERE SÅ MERKELIGE LYS

Rita Hoel Nerødegård fra Kapp så også et merkelig lysfenomen mandag. I
fredagens OA kunne vi fortelle om en leser som så et merkelig lysfenomen da
hun kjørte gjennom Raufoss sentrum ved 21.45 tiden forrige mandag.
Kvinnen oppga å ha sett lyset i nesten 10 sekunder, og beskrev det som om
det kom en flamme bak objektet da det gikk ned. På samme tid var Rita Hoel
Nerødegård på hyttetur i Skåbu, og oppgir å ha sett det samme
lysfenomenet. ”Det så nesten ut som en flammetatovering, mener Hoel
Nerødegård, som også har tegnet fenomenet.
Hoel Nerødegård sier hun har prøvd å bortforklare hendelsen, men når hun
så omtalen i OA forsto hun at dette måtte være det samme lysfenomen hun
selv så. ”Jeg så lyset på samme tidspunkt, da jeg var ute og gikk en liten tur
ved hytta”, forteller hun. Hoel Nerødegård sier lyset var kraftig, og at hun
nesten var redd det skulle begynne å brenne da lyset ”falt ned”. Hun så flere
meteoritter på himmelen samme kveld, og lurer på om det kan være
forklaringen på lysfenomenet.
”Jeg så også en lyskule på himmelen forrige mandag kveld, og har lurt på
hva det var”, sier en dame på Odnes i Søndre Land. Klokka var mellom 22 og
23 da hun satt i stua si og plutselig fikk øye på en lys kule på himmelen.
”Det så ut som den falt ned bak uthuset i nord. Kulen var omtrent på
størrelse med en fotball. Jeg så den bare i noen få sekunder”, forteller hun.
”Jeg aner ikke hva det var, men det er sikkert en forklaring på det”, tilføyer
hun. Vår innringer så ingen hale bak kulen, slik kvinnen på Roksvoll fortalte
om i mandagens avis.
Kilde: Oppland Arbeiderblad 09.10.07
___________________________________________________________________________

Sannheten er der ute

UFOer har vært en del av vår hverdag i større eller mindre grad de siste 50
årene. Hva er UFO? Hvor er de og hvem ser dem?
UFO er en forkortelse for Uidentifisert Flygende Objekt, og kan være så
mangt. Det finnes referanser til UFOer i gamle skrifter som Bibelen. I Bibelen
er det faktisk ganske mange henvisninger til UFOer. Den mest kjente er vel
fra Ezekiel 1:1-25 der han beskriver noen rare vesener og noen hjul av
metall. Det finnes også gamle skrifter fra ulike kulturer der man snakker om
diverse UFOer og UFO-relaterte temaer. Hopiindianerene snakker for
eksempel om at deres forfedre kommer fra stjernene og har mange profetier
om at disse ”stjernemenneskene” skal komme tilbake til jorden.

Det store krasjet i Roswell
De aller fleste er enige i at den moderne UFO-historien begynner på
begynnelsen av 1800-tallet. Da begynte diverse rapporter om flygende
luftskip å tikke inn i alle deler av verden. Noen i New Zealand, noen i USA.
Borgermesterene i både Oakland og San Fransisco gikk offisielt ut med at de
hadde sett sigarformede maskiner fly over himmelen. I 1892 skrev avisene i
Russland om noen særegne ballonger på himmelen og i 1897 ble
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sirkelformede objekter observert over hele USA, og snart kom rapportene fra
Asia og Europa.
Likevel ble det nok mest fart i UFO-historien etter krasjet i Roswell, New
Mexico, tidlig i juli 1947. Krasjet skal i følge en stor mengde
vitneobservasjoner være et utenomjordisk romskip som styrtet. Men i følge
de amerikanske myndighetene var det bare snakk om en værballong. Men de
mange vitnene som så vrakdeler, og som håndterte et fremmed, uhyre lett
materiale, samt de som var involvert i oppryddingen og som så de små
kroppene til dem som var inne i romskipet, er av en helt annen oppfatning.
På denne tiden var mye av UFO-verden fokusert rundt USA, og USA gjorde
det de kunne for å motbevise det hele med naturlige forklaringer og ved å feie
det hele under det berømte teppet. Etter hvert som rapportene ble flere og
flere fra hele verden samtidig som kildene til rapportene ble mer og mer
troverdige, måtte likevel amerikanske myndigheter til slutt krype til korset og
offisielt gå ut med at de hadde satt i gang etterforsking for å utrede hva som
faktisk var skjedd og om det kunne ligge noe mer bak alle disse rapportene.
Likevel avsluttet de prosjektene ett etter ett med naturlige forklaringer.
Siden har man fått servert UFO-historier jevnlig helt fram til i dag. Det er
mange ulike former for tilknytning til UFO-mysteriet. Noen av de mest
vanlige er bortføringer, slakting av kveg og buskap, og kornsirkler. UFOer
har blitt et eget fag med dedikerte forskere og studier.

UFO i Norge
I Norge har vi et par viktige organisasjoner som driver med UFOer og UFOforskning. UFO Norge er den eldste av disse to. UFO Norge ble stiftet allerede
i 1973, og skriver på sine nettsider bl.a. at de samler inn, bearbeider og
studerer alle tilgjengelige opplysninger om UFO i Norge. De etterstreber en så
langt som mulig vitenskaplig tilnærming til fenomenet. De har heller ikke et
offisielt standpunkt til forklaringsmodell. De stiller seg åpne for ulike
hypoteser og teorier. Som de skriver: ”Hensikten er - i samarbeid med andre
organisasjoner, grupper og enkeltpersoner, herunder også forskere,
Forsvaret og universiteter - å arbeide frem èn eller flere løsninger på UFOgåten. 'DEN STØRSTE VITENSKAPELIGE UTFORDRING I VÅR TID'”.
Den andre organisasjonen heter NETI (Norwegian organisation for the study
of ExtraTerrestrial Intelligence) og ble dannet i 1997. Denne organisasjonen
er helt klare i sitt standpunkt. De tror på utenomjordiske vesener. Det er lett
å skjønne når man leser vedtektene deres. Der kan man bl.a. lese at
”Organisasjonens formål er å: Samle og spre informasjon om
utenomjordiske intelligente skapninger, deres teknologi og åndelige
budskap.”.

Observasjoner
Det er i Hessdalen 12 mil fra Trondheim, man har den største samlingen av
observasjoner her i Norge. I desember 1981 begynte de som bor der å se
store lysende kuler som raste rundt nede i dalen. Fra da og frem til 1984, ble
det gjort hundrevis av observasjoner i dalen. Etter at dette ble kjent og
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skrevet om i avisene, begynte flere å reise til Hessdalen for å se fenomenene
med egne øyner. Det var opptil 20 observasjoner i uka på det meste, og det
ble gjennomført en del tekniske målinger. Noen fant tekniske ”bevis”, mens
andre ikke kunne vise til noe resultat. I dag er det fortsatt aktivitet i dalen,
men det er nå nede i 20 observasjoner i året. Det foretas fortsatt målinger
der etter at man opprettet en automatisk målestasjon i 1998. Hessdalen er
også kjent i utlandet og UFO-interesserte fra hele verden besøker dalen
jevnlig.
UFO-saken i Norge har jo også hatt sin ”høye beskytter” i en periode. Gry
Jannicke Jarlum ble i sin tid bortført av vesener i en UFO. Hun hadde sin
første første bevisste UFO- opplevelse av tredje, fjerde og femte grad den 9
mars i 1992. I 1993 skrev hun en bok i kanalisert form via sine UFOkontakter. Boken handler om meningen med livet på jorden. Året etter
kommer boken ”Du er Jeg”. Med boken følger også en CD med 28 spor.
Denne har solgt 20 000 eksemplar i Norge og brukes etter sigende i
undervisning ved flere norske skoler.

Lysene over Stølefjellet
En kald februardag i 1979 var Kjell Arne Høviskeland og to kompiser ute og
gikk på skøyter på Tysnes. De hadde utsyn rett på TV-antenna på Stord.
Plutselig så de to lys parkert rett over antenna. De stoppet opp for å se
nøyere etter. I det de så på lysene, begynte lysene å bevege seg. Mens de
bevegde seg hadde de en konstant avstand mellom seg. Lysene blinket
orange og rødt om hverandre. De hørte ikke noe slags lyd. Lysene var gode
300 meter unna dem. De sto slik og fulgte lysene med øynene i 1 ½ minutt
før lysene stoppet over Stølefjellet. Det var ca. 100 meter mellom lysene, og
de sto helt stille. Plutselig skjøt de fart og forsvant. Guttene så på hverandre,
men de da ingen ting. Så så de tilbake på TV-antennen, og der var lysene
igjen. Deretter fikk de en ”reprise”. Så forsvant lysene. ”Hva var det?” spurte
de hverandre. Et helikopter? Et fly? Ingen av dem kunne forklare hva det var
de hadde sett. De ble uansett enige om ikke å si noe til noen, og spesielt ikke
foreldrene sine. Høviskeland holdt dette for seg selv helt fram til 1996 da han
sendte en rapport til UFO-Norge. Han satte også inn en annonse i «Bladet
Tysnes». I annonsen spurte han etter andre som hadde sett UFO. Han fikk
overraskende mange svar fra andre som hadde sett det samme som han og
andre uforklarlige ting. Han ble også intervjuet av «Bladet Tysnes» der han
snakket ut om det han hadde sett. Han fikk etter dette mange
tilbakemeldinger. Mest positive. Kjell Arne har sett UFO 4 ganger siden dette.
Tre ganger i Hessdalen og en gang i Raufoss. Han er i dag styremedlem i
NETI og redaktør for nyhetsbrevet «UFONytt». Han er veldig interessert i å
komme i kontakt med andre vitner, og har du sett noe vil han gjerne
kontaktes på kaotisk6@online.no.
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Ingunn Glenster & Kjell Arne Høviskeland

Lyskuler og mørke menn
Gadgets har snakket med ennå et vitne. Ingunn Glenster har alltid vært
veldig skeptisk til UFO, og sett på UFO-folket som litt sære og sprø. Men i
november i 2006 var hun og en venninne på Alternativmessen i Oslo. De
hadde vært der hele fredagen og gått fra stand til stand, men hadde gått
raskt forbi standen til NETI, da de mente disse måtte være rare. Da de
omsider måtte gå hjem fordi messen stengte, hadde de begge en intens
hodepine. Det var deilig og kjølig ute, så de stoppet for å få litt luft. Da så de
begge to en ”pustende” greie på himmelen. Det var noe som så ut som, og
beveget seg som en manet. Fargen var matt som en lyspære, med et svakt,
men intenst lys. De lurte på om det kunne være en gassballong, men de kom
frem til at det var det ikke; de hadde aldri sett en ballong bevege seg slik før.
De sto midt i folkemassen som var på vei ut fra messen, men det virket som
om ingen la merke til dem. Selv om de sto og stirret opp mot himmelen. De
brukte lørdagen til å snakke om messen, men lite om opplevelsen de hadde
delt.
Da det ble søndag gikk de tilbake til messen igjen for å oppsøke standen til
NETI for å fortelle om det de hadde sett. Glenster ble senere intervjuet av
NETI. Senere på kvelden for intervjuet kom det plutselig en lyskule inn på
rommet hennes. Det gikk i åttetall rundt hodet hennes mens det ”observerte”
henne, før det forsvant ut gjennom vinduet. Hele tiden mens lyskulen hadde
vært der, hadde hun hørt en intens knitrelyd inne i hodet. Da hun dagen
etter skulle kjøre til et møte, fulgte lyskulen fra kvelden før bilen hennes.
Hun så kulen utenfor det lille vinduet helt fremme, før det forsvant. Sin siste
opplevelse hadde hun for ikke lenge siden. Da lå hun i sengen sin og
mediterte for å få sove. Plutselig smalt det høyt inne i hodet hennes. Hun
åpnet øynene og så et vesen ved siden av sengen sin. Dette vesenet var
mørkt og hadde et stort hode og en veldig tynn kropp. Han så på henne, og
det virket for henne som om det var for å sørge for at han skulle bli sett.
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Etter at de hadde sett litt på hverandre, forsvant han. Hun føler at alle disse
hendelsene skal hjelpe henne til å forberede seg for noe større som kommer
til å skje henne.
Faktaboks:
Vanlige feiltolkninger:
1. Overbelastning av CCD-brikke: Når man tar bilde rett mot solen, får
man ofte en sort flekk over solen. Denne kan for noen være en UFO.
2. Støvkorn på linse: Et støvkorn på linsen kan ofte se ut som litt av
hvert. For den ivrige, dog kanskje uerfarne, UFO-jeger kan dette fort
bli til akkurat det; en UFO.
3. Satellitt-triplet: Ved enkelte tidspunkt oppstår det at tre satellitter
opptrer i tett formasjon. Dette kan se ut som tre UFOer i formasjon.
4. Strølys/vanndråpe på linse: Små vann- eller duggdråper på den
ytterste linsen kan forårsake marmoriserte flekker som kan minne om
UFOer.
Faktaboks:
Anbefalte filmer/serier om UFOer:
1. Taken
2. Nærkontakt av tredje grad
3. War of the worlds (originalversjon)
4. The Abyss
5. Fifth Element
6. E.T.
7. The 4400
8. X-Files
Kilder:
http://www.qsl.net/w5www/history.html
www.ufo.no
www.ufo.se
www.forsking.no
Kilde: Bladet Gadgets – Intervju i februar 07 – blad utgitt i april 07
___________________________________________________________________________

Flere mystiske lys over Totenvika.

Hva slags lys er det som svever over Totenvika? For 2 uker siden skrev vi om
merkelige lys over Skreifjella. Nå kommer det flere rapporter…
Også lørdag for 14 dager siden ble det sett 3 gule lys på himmelen i
Totenvika. En far og hans datter kom kjørende fra Skreia ved 23-23.30 tiden.
Ved Hammerstad i Totenvika fikk datteren øye på noe merkelig på himmelen.
Lysende kuler. Det var 3 relativt store lyskuler som beveget seg i sikksakk
og i formasjon som en pilspiss over himmelen, forteller faren. De to gikk ut
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av bilen for å se nøyere. Været var bra, og det var ikke noen lyd å høre fra de
3 kulene, som beveget seg i formasjon over Fagervik gartneri og forsvant.
Kulene var på størrelse med en fotball, og over gartneriet så det ikke ut til at
de var så veldig høyt over bakken. De var heller ikke skinnende, men bare
lysende slik at man kunne se konturen av dem. Etter en stund kom kulene
tilbake og forsvant i retning mot Totenåsen. Mannen avviser fullstendig at
det kunne være fly, siden de beveget seg i sikksakk. Hadde det vært fly ville
man helt sikkert ha hørt det eller de, sier han.
Litt nifst. Vi synes det var en nifs opplevelse, og det minnet oss mye om hva
vi har sett på TV om UFO-dokumentasjoner, sier mannen. Jeg leste i avisen
om lyskulene som var observert på tirsdag den uka. Om det er de samme
kulene vi har sett er ikke godt å si, siden det er 2 forskjellige dager
fenomenet har vist seg, men vi kan umulig være de eneste som har sett noe
disse to gangene, sier observatøren.
Og vår redaksjon tar gjerne i mot meldinger fra andre som har sett spesielle
ting på himmelen i området, eller fra noen som har lekt seg med lysende,
flygende gjenstander over Totenvika…
Kilde: Totens Blad, torsdag 6.sept. 2007 Lars Smedsrud

________________________________________________________
HAN TAR UFO PÅ ALVOR. (side 1 i Totens Blad)

På vegen mellom Haugkrysset og Raufoss bor en UFO-entusiast av de
sjeldne. Han er leder for en landsomfattende interesseorganisasjon som
jobber nettopp med disse spørsmålene. Kjell Arne Høviskeland ønsker å
komme i kontakt med de som har sett de merkelige lysfenomenene over
Totenvika den siste tiden.
Skal registrere UFO-observasjoner. (side 5)
I løpet av de siste ukene er det sett uforklarlige lysfenomener på himmelen,
spesielt i Totenvika. Kjell Arne Høviskeland, som bor ved Haugkrysset ved
Kapp, er leder for NETI, som er en frittstående organisasjon som arbeider for
å finne svaret bak UFO-gåten. Høviskeland kjenner til flere observasjoner
som er gjort på Toten de siste årene.
Lars Smedsrud
lars@totens-blad.no
For 60 år siden skjedde det noe i USA noe som nærmest skapte en ny
dimensjon for menneskene. En pressemelding ble sendt ut i 1947 om at et
utenomjordisk fartøy hadde styrtet i Roswell i New Mexico. Begrepet UFO ble
skapt - flyvende uidentifisert objekt. Dagen etter kom en ny pressemelding
som forklarte at det bare var en værballong som hadde falt ned.
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I Leeds i England holdes det i oktober i år en UFO-konferanse, der sønnen av
mannen som oppdaget UFO-havariet i Roswell deltar. På konferansen deltar
også Kjell Arne Høviskeland.
- Jeg håper selvsagt at UFO-gåten en gang kan bli løst, sier han. Siden han
som smågutt opplevde noe merkelig og uforklarlig utenfor Bergen, har
interessen for temaet og fenomenene bare økt. Gjennom sitt virke i NETI har
han kommet i kontakt med mange observatører her i landet. De neste på
lista hans er de som i løpet av de siste ukene har sett lysende objekter på
himmelen over Totenvika.

Tok kontakt
Etter at han leste artikkelen i Totens Blad om faren og datteren som så tre
lysende objekter i formasjon over Totenvika, tok Kjell Arne kontakt. Han vil
snakke med alle som har observert noe.
- Tror du på alt du får vite?
- Ja. Jeg velger å tro på det de sier. Jeg vet mine egne opplevelser er både
utrolige og uforklarlige overfor de som for en hver pris bare skal avfeie det
hele som fantasier. Den største sannheten har kanskje Rolv Wesenlund sagt:
Det er mer mellom himmel og jord enn noe annet sted.
- Hva opplevde du som smågutt?
- Jeg og to kamerater gikk på skøyter en kveld på Tysnesøy utenfor Bergen.
Herfra kunne vi se over til Stord, hvor det er ei høy fjernsynsmast, og rett
over denne fikk vi øye på to rød-orange kuler. De begynner å bevege seg over
mot Stølefjellet. Avstanden mellom kulene var konstant, og når de sto rett
over fjellet stopper de. Plutselig skyter de fart og forsvinner ut
verdensrommet. Vi småguttene sto bare og måpte. Vi hadde sett det samme
alle sammen. Da vi så over til Stord igjen, sto kulene over masten på nytt.
Enten var det de samme kulene - eller muligens to nye. De beveget seg på
nytt mot fjellet og plutselig skytes de ut i rommet akkurat som forrige gang.

Norsk UFO-arena
Hessdalen-mysteriet har etter vært blitt meget godt kjent både her hjemme
og ute. På det mest intense kunne man gjøre opptil 20 observasjoner i
døgnet, men når har det stilnet betraktelig av.
- Jeg var i Hessdalen på min åttende tur for to-tre uker siden, men gjorde
ingen observasjoner denne gangen.
- Hva med Toten?
- Jeg kjenner til flere observasjoner på Toten enn de vi har hørt om de siste
ukene. I september i fjor skulle jeg på posten på Lena i firetiden om
ettermiddagen. Da jeg kommer ut på veien mellom Raufoss og Haugkrysset
blir jeg oppmerksom på ei kule som henger på himmelen. Den står omlag
150 meter over en kornåker, og ut fra avstanden kan jeg anslå at den er tre
meter i diameter. Det er fortsatt sol og jeg ser solrefleksene i den gråblanke
kula. Da jeg må konsentrere meg om å parkere i vegkanten, blir den borte.
Jeg så ingen konturer i den - bare blankt metall.
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Spennende konferanse
- Litt mer om Leeds-konferansen. Hva skjer der?
- En av foredragsholdere er sønnen av mannen som fant den havarerte
UFO'en i Roswell. Etter dementiet ble han latterliggjort, men ikke av sønnen.
Han var med og var i nærkontakt ned det havarerte fartøyet. Han fikk ta på
en del fra vrakrestene, og skal fortelle oss hva han kjente på. Det var et flak
av en aluminiumsfolie. Han skal ha krøllet det sammen til en liten ball og
kastet den fra seg. Da retter ballen seg ut til sin originale form uten å bære
preg av å være krøllet sammen noen sekunder tidligere, sier Kjell Arne, som
ser fram til denne konferansen i oktober.
Kilde: Totens Blad torsdag 20.september 2007
___________________________________________________________________________

Jeg så et fly uten vinger nede i elvdalen.
Nytt intervju med Rutt Marry Moe.

Under sitt opphold i Hessdalen i september, fikk Kjell Arne avlagt et besøk
hjemme hos Rutt Marry og stilte følgende spørsmål:
-

-

-

-

Tror du det er mange her i Hessdalen som begynner å bli lei av å
fortelle om sine observasjoner, gang på gang, til de besøkende?
Om det er mange, vet jeg ikke, men noen er nok blitt lei av dette etter
hvert, ja. Deriblant broren min. Han orket ikke mer av det.
Ønsker du selv at ufo-aktiviteten skal øke her til det den var på 80tallet, eller synes du det er greitt at det har avtatt ganske mye?
Det hadde vært artig om det hadde tatt seg opp igjen. For forskere så
hadde det vært perfekt om antall observasjoner hadde steget til 80tallsnivå.
Du har sagt at du ikke tror på at mennesker får besøk eller har
kontakt med de utenomjordiske?
Det stemmer, har dårlig tro på det ja. Det blir for fantastisk!
Hva sier du hvis det blir bevist at det virkelig skjer?
Da hadde jeg bøyd meg for beviset og trodd på det, men det må virkelig
bevises ekte at dette skjer.
Hvor mange observasjoner har det vært i år som du vet om?
Det kan jeg ikke svare helt sikkert på, men 4 observasjoner vet jeg om.
Jeg har selv sett 2 av disse 4 observasjonene, og alle har vært lys.
Hvor mange vet du om som har sett denne sigarformede gjenstanden?
Det kan jeg ikke helt sikker svare deg på, men jeg selv har sett den.
Også min far såg den. Vi har jo også sett triangelformede gjenstander.
Den teorien om at runde kuler blir sluppet ut av et større fartøy, har
du noen tro på det? Vi har sett flere eksempler på dette fra Mexico, der
et større fartøy, slipper ut kuler som også finner veien inn igjen i
fartøyet. Tror du at f.eks de kulene som går langs elven her i
Hessdalen, kan ha blitt sluppet ut av et støtte fartøy?
Det kan jeg ikke svare på og jeg vil ikke svare på det heller, men jeg
har tro på at et større fartøy slipper ut kuler, for det har jeg sett selv.
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Men jeg har ikke sett kulene gått inn i fartøyet igjen, nei. Kulene gikk
skrått ned fra fartøyet. Jeg såg et avlangt fartøy som det blinket lys på,
som slapp ut ei kule. Jeg og min mann kom kjørende fra Røros, på
Harborg, når du kommer fra Røros og nordover, rett før du krysser
jernbanelinja, det var der vi såg dette. Vi kjørte over jernbanelinja og
stoppet der, på en parkeringsplass. Det store fartøyet kom fra sør mot
nord, ut av fartøyet kom det ei lita lys kule, kula gikk skrått ned nord,
og da snudde fartøyet seg og gikk retning sør igjen.
Hvor stort kunne dette fartøyet være tror du?
Vanskelig å si.
Hvor høyt oppe var det?
Det var høyt oppe, men lavere om det hadde vært et fly. Fartøyet
hadde rødt og orange lys som blinket.
- Det at kuler som følger elvebredden her i Hessdalen, er sluppet ut av
et større fartøy, er det mange i NETI som tror skjer. De skal observere
og kartlegge, ta bilder for det jeg vet, sier Kjell Arne. Rutt Marry skyter
selv inn med spørsmålet: Tror du selv at et stort fly kan gå langs
elvebredden her i Hessdalen? Kjell Arne svarer jo nei på spørsmålet, et
fly kan ikke gå langs elvebredden… ikke mulig. Rutt Marry fortsetter:
Jeg såg et fly jeg, som fulgte elvebredden! Klokken var vel 14 på dagen.
Et fly uten vinger! Jeg kom kjørende, etter å ha vært på butikken,
Erling Strand var her oppe da, det var lyst om dagen da dette skjedde,
der fikk jeg sett et fartøy nede i elvdalen. Et mørkt brunt fartøy for
oppover elvdalen. Kroppen var rundt på fartøyet. – Fly, sa jeg til meg
selv, og jeg bremser ned for å studere dette nærmere. Men hvor er
vingene?, tenkte jeg. Det gikk sakte oppover elvdalen. Et mørkt brunt
skrog. Jeg startet opp bilen og tenkte da jeg kjørte videre at dette
måtte jo være et fly. Jeg traff på Erling Strand, som sa til meg at du
Rutt Marry, må forstå, at et fly kan ikke følge elvdalen, ikke mulig det!
Ja, men jeg såg det, sa jeg, minst 40 meter langt. – Slapp av, sa
Strand, det var ikke et fly du såg.
- Så da var det en sigarformet gjenstand, skyter Kjell Arne inn med. Kjell
Arne takker Rutt Marry for nok et intervju og håper i likhet med henne
at aktiviteten tar seg opp igjen.
________________________________________________________________________

-

Jeg så ufoer i Fana
– Jeg har sett ufoer i Fana to ganger, og jeg har kommunisert med dem, sier
Torgeir Hansen.
Av Marte Bjørklund
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Publisert 14.03.2004

Foto Morten Wanvik
Torgeir Hansen fra Laksevåg. Han leder Norsk organisasjon for studiet av
utenomjordisk intelligens (NETI).
Laksevåg-mannen er hovedleder for Norsk organisasjon for studie av
utenomjordisk intelligens (NETI), og har vært opptatt av de mystiske
fenomenene store deler av sitt liv.
Opplevelsen i Fana har satt spor.
– Jeg var ute om natten og så på stjernene, klokken var halv ett. Da dukket
de opp. Syv ufoer på en gang.
– De lå etter hverandre på linje, som perler på en snor. Jeg håpet at det var
noe annet, siden de var så mange. Det bakerste objektet gjorde en bue ut i
rommet, for så å falle på plass i rekken.
Hansen tenkte: «Hvis dette er det jeg tror det er, så gi meg et tegn!».
– Da kom det et sterkt blitzlys fra det forreste fartøyet. Enten så hørte de
meg eller…
– Eller hva da?
– Jeg vet ikke.
– Du mener at du kommuniserte med dem?
– Ja.
Ved en annen anledning så han to enorme, svarte objekter. Også det i Fana.
– De var kanskje to kilometer unna, i luftlinje. Det hadde akkurat falt snø i
fjellsiden, så silhuettene ble veldig tydelige. Jeg vil anslå at hver av dem var
på størrelse med en fotballbane.
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TELEPATISK KONTAKT
Til daglig driver Hansen med vedlikehold av idrettsanlegg i Bergen
kommune. På fritiden studerer han tegn og beviser på at menneskene ikke er
de eneste skapningene i universet som har utviklet intelligens. Han leder den
norske NETI-gruppen, som har 110 medlemmer. Rundt 20 av dem bor i
bergensområdet. Han holder stadig foredrag om ufoer, senest på Kvarteret
denne uken.
– Du er innforstått med at mange vil avfeie deg og det du har sett med at du
må være en overtroisk tulling?
– Ja, men det får de bare tro. Bevisene er formidable. I form av bilder, film og
vitneprov fra troverdige kilder.
– Men kan ikke slike bilder like godt være manipulerte?
– Nei, fusk og fanteri avsløres lett i dag. Eksperter kan enkelt se om bildene
er ekte.
– Møter du mye skepsis rundt deg?
– Nei. Sunn skepsis, bare. De fleste er interessert. At vi skal være alene i
universet er utenkelig. Matematikere sier at det er flere planeter der ute enn
det er sandkorn på jorden.
At mange holder kjeft om sine opplevelser med ufoer, tror han skyldes
frykten for å bli stigmatisert.
– 70 prosent ville svart at de tror på dem om de slapp å stå frem. Vi er
ganske opplyst i dag. Folk er ikke dumme.
– Men det høres veldig utrolig ut for oss som ikke har sett dem. Har du
forståelse for at folk er skeptiske?
– Absolutt. Det er mind blowing.
– Hvorfor tviler ikke du?
– Fordi jeg har sett det selv. Det kunne ikke vært noe annet.
– Hva tror du ikke på da?
– At de utgjør en sikkerhetsrisiko.
– Så du hadde ikke blitt redd om det landet et fremmed fartøy på
Festplassen?
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– Nei. Mange hadde nok blitt det, men jeg har sett det før. Hadde de villet
skade oss, hadde de gjort det for lenge siden. Når de kan reise hit, betyr det
at de har mye mer, og en helt annen teknologi enn oss.
– Så vi har ingen grunn til å frykte dem?
– Alt tilsier at det ikke er nødvendig.
Hansen forteller om vitneprov av folk med sentrale posisjoner i det
amerikanske forsvaret.
– En kilde hevder at det amerikanske forsvaret har katalogisert over 50 ulike
utenomjordiske raser. Selv har denne kilden sett flere av dem, både levende
og døde.
– Har mennesker drept utenomjordiske vesener??
– Ja. Troverdige kilder forteller om det. Amerikanerne skyter først og spør
etterpå.
Hansen forteller om en fransk rapport fra 1999 som uttrykker bekymring
overfor USAs hemmelighetskremmeri. Franske militærtopper, piloter og
vitenskapsmenn etterlyser mer åpenhet og tettere samarbeid både med USA
og innad i Europa.
– BEKYMRET FOR OSS
Hansen forteller om flere lignende episoder som i Fana. Selv anslår Hansen
at han har sett fremmede fartøy 15-16 ganger. Som den gangen han så fire
ufoer som fløy sammen i formasjoner, som krysset hverandre to og to. Om
tre objekter som fløy sammen over hotellet han bodde på, på Kreta.
– De hadde kraftige lys rundt seg, og lys i forskjellige farger som blinket inni
fartøyene. Jeg har gjort de fleste observasjonene de siste ti årene.
– Hvordan kan du være sikker på at det ikke var noe annet du så?
– Objektene flyr på en intelligent måte. Det kan ikke ha vært stjerner som
faller. De gir signaler ved hjelp av lys.
Hansen tenker seg om et øyeblikk.
– Hvordan kan jeg si at det ikke er vanlige fly? De har ikke de kjennetegnene
som fly har. Kun et sterkt hvitt lys.
– Hvem er det som sitter inni ufoene?
– Det kan vi bare spekulere i.
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– Men hvorfor kommer de hit?
– Fortsatt spekulasjoner. Jeg tror det er tid for å gjenopprette en kontakt vi
har hatt tidligere. At de er bekymret over vår fremferd. Jeg tror de vil hjelpe
oss å oppnå en høyere bevissthet.
– GRATIS ENERGI
– Et øyenvitne med bakgrunn fra NATO sier han så dokumenter allerede i
1964 som fortalte om fire forskjellige sivilisasjoner som holdt øye med oss.
Han viser til den høyt dekorerte offiseren Robert Dean, som har forsket på
ufoer i årevis.
– Noen mener «De grå» kommer 4,2 lysår fra jorden. Andre mener de har
reist 700 lysår for å komme hit.
– «De grå»?
– Veldig tynne vesener med store hoder og store svarte øyne.
– Som i science fiction-filmer?
– Ja, de fremstår ofte slik på film.
– Bor det noen på Mars tror du?
– Det vet jeg ikke.
– Hvorfor er Marsboere grønne på film?
– Det er nok gamle myter og forestillinger som har festet seg.
Hansen forteller om en Dan Sherman fra National Security Agency (NSA)
som skal ha blitt lært opp til å kommunisere med utenomjordiske vesen. Om
baser på baksiden av månen, kuppelformede bygninger og høye tårn. Han
forteller om fly i Peru som har hatt problemer med å lande fordi det har vært
så mye annen trafikk i luften.
– Hvorfor har jeg ikke sett det på nyhetene?
– Det er ikke stuerent. Myndighetene rundt om i verden holder
informasjonen hemmelig. Det handler om økonomi, religion – grunnleggende
oppfatninger om hvem vi er og hvor vi kommer fra.
Hansen hevder at ufoene drives av ukjente, gratis energikilder som finnes på
jorden.
– De ville fjerne markedet for olje og gass.
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Organisasjonen hans har flere ganger oppfordret norske piloter til å fortelle
hva de har sett på himmelen.
– De sier enten at de har fått beskjed av tidligere arbeidsgivere om å holde
munn, eller så vil de vente til de går av med pensjon, sier Hansen.
Selv er han altså verken i tvil eller redd for å stå frem. Og han har stadig
flere med seg i troen. Verden over.
– Fra slutten av 80-tallet og frem til i dag, har det skjedd ting i livet mitt som
gjør at jeg ikke lenger tror. Jeg vet, sier Hansen med ettertrykk.
– Jeg er overbevist om at det finnes annet intelligent liv, sier Torgeir Hansen.
– Fordi jeg har sett flygende objekter med mine egne øyne.
Kilde: www.ba.no 14.03.04
__________________________________________________________________
1982: Et flygende juletre, opp-ned. UFO-feberen raser igjen i den lille
fjellbygda Hessdalen i Sør-Trøndelag, og nylig kunne flere hundre
mennesker, som var samlet på fjellet, i lang tid studere de lysende objektene.
En av de mange som så fenomenet denne gang, gruvearbeideren Bjarne
Lillevold, forteller at han så UFOen på bare 70 meters hold. Den hang i
luften 3-4 meter over bakken. Lyset var intenst og glødende. Lillevold
betraktet gjenstanden i over en halv time. Gjenstanden var stor som en hytte
og hadde en underlig form. Jeg kan sammenlikne det med et juletre vendt
opp-ned, og det blinket og lyste. Helt nederst var det et rødt lys, i midten et
blågrønt lys og i kantene var det diffust og rødlig, men konturene var likevel
meget skarpe. Det beveget seg opp og ned som en yo-yo, sier Lillevold. Første
gang det ukjente, lysende fenomenet ble sett i Hessdalen var sannsynligvis i
september 1980. Den gang observerte en jeger tre lysende gjenstander midt
på dagen. Også den gang hang de stille i luften. Siden før jul er fenomenet
registrert nærmest kontinuerlig og er sett av mange hundre mennesker.
Kilde: Oppland Arbeiderblad 01.10.82
________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ble avsluttet torsdag 11.oktober 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
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