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REDAKTØRENS SPALTE.

Kjære medlemmer. Det er over 7 måneder siden første nummer for 2009 kom ut, og grunnen
til denne forsinkelsen av denne utgaven, er mange, men hovedgrunnen er langvarig sykdom.
Beklager dette! Forhåpentligvis kommer de resterende utgavene før nyttår. Hva har skjedd
siden påsken? En stor ufo-konferanse ble avholdt utenfor Barcelona siste helgen i juli der bl.a.
Dr. Steven M. Greer deltok.
Ufo-arkivet i Sverige er offisielt åpnet, men rapportene finns ikke på nettet, så her må man
besøke arkivet fysisk for å ta del i informasjonen. Talkshowet Larry King Live har på nytt hatt
UFO som samtaleemne, og denne gangen var det en overskrift i et tidsskrift om at NASA nå
skal avdekke sannheten av eksistensen av utenomjordiske på en, slik jeg skjønner det, en
seriøs måte.
Vi var 10 medlemmer fra NETI som tok turen til Hessdalen helgen 28.-30.august. Bra
påmelding m.a.o. og flere av de var i ufo-bygda for første gang, men ikke siste gang. Mer info
og reisebrev kommer i neste nummer. NETI var til stede med egen stand, som alltid, på
alternativmessa i Lillestrøm ( ble flyttet fra Oslo) 6.-8.november. Info kommer i neste
nummer.
Med vennlig hilsen: Kjell Arne Høviskeland

HVA HAR ELLERS SKJEDD PÅ UFO-FRONTEN I DET SISTE?
Torsdag den 1.oktober var foredragsholder og ufolog Steve Bassett fra USA i Oslo. Han
besøkte 30 europeiske byer i løpet av 2 måneder. Han holdt et foredrag for ca 60 personer og i
neste nummer av medlemsbladet, kommer mer info om hans foredrag.
Ufo-konferanse ble arrangert i Los Angeles, USA, 19.-20.september med tittel: ”Awake &
Aware in LA” som er sponset av Project Camelot. De som deltok var: Bob Dean, Duncan
O`Finioan og Dr. Pete Peterson. Et panel med tittel ”Woman Who Speak” finner vi Cynthia
Crawford, forfatter Miriam Delicado, historiker Richard Dolan, forfatter George Green,
rådgiver Marcia Shafer, forfatter Alfred Lambremont Webre, forfatter og regissør David
Wilcock samt direktørene i Prosject Camelot Kerry Cassidy og Bill Ryan deltok også.
Prosjekt Camelot`s hovedfokus er utenomjordisk besøk og kontakt, tidsreiser, mind control,
klassifisert avansert teknologi, fri energi, mulige framtidige forandringer her på Jorden m.m.
7th Annual UFO Crash Retrieval Conference ble avholdt 6.-8.november i Las Vegas, USA.
Her deltok bl.a. Stephen Bassett, Dr. Michael Salla, Peter Robbins og Richard M. Dolan som
foredragsholdere. Bassett tok for seg analyser av President Kennedys arbeid for å få frigitt
hemmelige ufo-dokumenter under hans presidentperiode. Mer info finner du på
www.ufoconference.com/content/2009-schedule
Dr. Steven M. Greer i CSETI arrangerte en spesiell konferanse som bærer tittelen ”Contact:
Countdown to Transformation” som fant sted i Rio Rico, Arizona, den 24.-26.oktober. De
som deltok foruten Greer var Colin Andrews, kornsirkeleksperten, Theodore Loder, som er
ekspert på ny energi teknologi samt Lynne D. Kitei, forfatter av The Phoenix Lights and other
ET contact events in the Arizona area.
Hver kveld samlet deltakerne seg under stjernehimmelen i ørkenen for å bruke lasere,
elektroniske toner og lys for å tilkalle UFOer. CSETIs protokoller blir gjennomgått og utført
for å kunne oppnå kontakt. Prisen var 495 dollar. Prisen inkluderte den nye boken til Steven
M. Greer: ” Contact: Countdown to Transformation – The CSETI Experience 1992-2009”,
som tar for seg 18 år med undersøkelser i regi av CSETI.
___________________________________________________________________________
TORSDAG 15.JANUAR 2009 KL. 21.15.
Denne kvelden observerte jeg 3 like lys på himmelen over nærliggende hus i min gate i
Halden. Trodde først det var et fly med lys på vingen, men lysene var alt for store. De dannet
en pyramideform og lysene lignet på frontlykten på en bil, men med veldig stor avstand. Det
var helt klart, at dette for meg, som ikke er overbevist om UFOer, at dette var noe utenom det
vanlige. Og heller ikke et fly. Det var altfor stort. Ringte da til en bekjent Irma som er svært
opptatt av dette og som da fortalte at lignende fenomen var observert av andre innom et gitt
tidsperspektiv. (Et trekantet objekt er det skissen viser, red.)
VIDKUN QUISLING SKREV BROSJYRE OM ROMVESENER I 1929!
Quisling selv fremviste samme livsfjernhet da han i 1929 utgav brosjyren Om at bebodde
verdener finnes også utenom jorden, og betydningen derav for vår livsanskuelse. Hans bevis
for at det finnes liv på andre planeter lød: «Universet er utenkelig uten vesener som er seg sin
eksistens og sitt virke bevisst.» Han konkluderte: «Således blir det mulig å skape en
enhetsforklaring av tilværelsen, bygget på vitenskap, som tilfredsstiller den menneskelige
tankes krav: UNIVERSISMEN, DEN NYE VERDENSRELIGION.» Kilde: Dagbladet 4.juli
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SE: EN UFO PÅ HJUL

Gir du fra deg en Aveo, og en bunke med penger - kan denne bli din. Sjekk bildene.

The Extra-Terrestrial Vehicle, eller ETV, er navnet på dette bisarre kjøretøyet. Den meget
futuristiske bilen er designet av Mike Vetter, og produseres i Florida ved «The Car Factory».
Bilen ligner på noe som kommer rett ut i fra den populære serien «Futurama», og kan trygt
betegnes som en UFO-bil. Donér en Aveo eller Boxster.
Og hvordan blir du eier av en slik UFO? Du må faktisk donere en Chevrolet Aveo eller en
Porsche Boxster. Mike Vetters arbeider nemlig med disse bilene, og omgjør de til en ETV.
Hvorfor noen i all verden skulle velge å donere en Boxster eller Aveo, undrer vi oss over...
Pris? Jo du må betale rundt 86.000 dollar for et slikt UFO-glis. Det vil si rundt 554.390 norske
kroner. Da ønsker vi å legge til at du får en helt normal Aveo for rundt 156.900 kroner, og en
splitter ny Boxster kabriolet til 860.000 kroner (priser fra OFV per 15.01.2009).

MERKELIG: Designet er noe helt utenom det vanlige, og ville garantert ha vekket oppmerksomhet. Foto:
The Car Factory
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Det ser ut til at det ville ha vært et lite problem å kjøre over fartsdumper...Foto: The Car Factory

KILDE: www.nettavisen.no

Publisert 24.06.09 13:41

EN STOR TAKK til dere medlemmer som kjøpte mange DVDer fra det forrige nummeret av
nyhetsbrevet. Det hjelper stort på vår inntektsside og muliggjør at vi kan delta på messer og å
arrangere aktiviteter. EN STOR TAKK også for den ekstra pengegavene til vårt fond for
kjøp av lerret og projektor. EN STOR TAKK til Ole-Jonny Brænne i UFO-Norge som gav
bort, igjennom ”først til mølla” prinsippet, mange bøker og hefter fra sin samling, som beriker
NETIs bibliotek, samt å kunne bidra med DVDer til NETIs stand under alternativmessa på
Lillestrøm.

JULEGAVETIPS:
Vi har mange DVDer samt bøker som potensielle julegaver, dere har tidligere sett en oversikt
i en utgave hva vi har på lager og gjerne ring til Høviskeland på tlf. 4734 8316 for en sjekk.
Bøkene til Karen-Sofie Thorstensen, Rune Øverby samt Tore Alfstad er populære og kan
anbefales.
DVDen av Terje Toftenes om Hessdalen anbefales på det varmeste! Han kommer om kort tid
ut med en ny DVD om UFO-fenomenet, nærmere info kommer når den foreligger.
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GREY WOLF`S BORTFØRINGS-HISTORIE (Fortsettelse fra forrige nr fortalt til IMH)
De tynne var veldig høye, minst 7 fot = 2,1266 m, altså vel 2 meter. De var ikke unormalt
tynne, kanskje sånn som modeller. Jeg er fortsatt sikker på at de bar kroppsnæreuniformer
fordi det skinte i dem og det så ut som et slags latexstoff eller lignende og det virket
stretchaktig. De øyebeskyttelsene de bar, fikk som sagt øynene deres til å se svære ut. Men jeg
vet, at under alt dette utstyret, er de veldig like oss mennesker, kun høyere. Hvorfor jeg vet at
de var veldig bleke, var fordi de ikke hadde noe på hendene (jeg kunne se fingerneglene
deres). En person var doktor, jeg er helt sikker, han undersøkte folk (de som var bortførte) på
et undersøkelsesbord. Jeg kan ikke si hvilket kjønn han var eller de andre, men de ”så” ut som
menn.
I et annet rom så jeg en person som jeg er helt sikker på var en kvinne på grunn av fasongen.
Det var rennende vann i det rommet, jeg kunne høre det rant og hun vasket noe i en slags
vask. Jeg kunne se dette. Du må huske at jeg var ikke i denne kroppen den gang. Så alt jeg
husker, er med hjernen, ikke emosjonelle minner. Jeg kom inn i denne kroppen i juli 1995 og
denne hendelsen skjedde høsten 1981. Men, jeg husker at den personen som hadde denne
kroppen jeg har nå, ikke var redd. Hun syntes å være ”vant” til dette. Noe jeg ellers husker,
var at noe ble operert under huden min mellom øynene (hun sier øyebrynene) jeg følte at dette
var en type av microchips og at denne kroppen hadde fått implantater før også for å kunne
”spores”. Akkurat som vi gjør med ville dyr for å spore dem for å studere deres adferd, så
denne kroppen fikk implantater ja (jeg spurte, IMH).
De besøkte meg igjen våren 1983 like før jeg fant ut at jeg var gravid med min sønn. Jeg satt
på balkongen utenfor mitt soverom her i New Orleans og observerte at flere lys på himmelen
begynte å samle seg for forme et triangel. Triangelet roterte og etter det mistet jeg to timer.
Jeg kan ikke gjøre regning for hvor de to timene ble av. Dette var kl 20:00, plutselig var kl.
22:00 om kvelden. Når jeg tenker tilbake på dette, tror jeg de tok meg opp for å undersøke
kroppen min og så satte de meg tilbake på balkongen. Jeg falt i allefall ikke i søvn fordi min
mann kunne ikke finne meg siden han hadde lett etter meg. Han sa at han hadde sett lysene på
himmelen også, men at de ble borte og så var jeg tilbake på balkongen igjen. Han trodde jeg
hadde gått inn til naboen, vi hadde sammenhengende balkonger. Jeg hadde ikke gått dit. Jeg
syntes det er et mirakel at min sønn ble født fordi jeg hadde mistet 3 barn før (de må ha gjort
noe?). Jeg mistet også en sønn etter dette da han var 6 år.
Bildene vi ble vist, ble vist på en vegg eller en slags skjerm, som et kjempe-tv og dette var
fremtidige hendelser og jeg kan ikke forklare hvordan de gjør/gjorde dette! Jeg så
vulkanutbrudd, tsunamier, alle slags fremtidige ødeleggelser, krigen i Irak, ødeleggelse av
Brasils regnskoger og mer. Det var også en del gode ting, sånn som at noen plantet trær eller
noe lignende, ikke helt sikker på hva de plantet. Men det meste vi fikk se, var
katastrofehendelser. De sa at vi måtte stoppe noen av disse tingene, i alle fall de som var
menneskeskapte, men de tvilte på om vi ville gjøre det. Noen ting var det naturen som
forvoldte og de kunne vi ikke stoppe. Jeg så en tid komme da det var mange færre mennesker
på denne planeten, men jeg vet ikke når eller hvorfor. Jeg så en blendende lyseksplosjon,
akkurat som en atombombeeksplosjon, et eller annet sted i Midtøsten, tror jeg.
De fortalte oss at de hadde vært her på Jorden i ualminnelige tider og at de fremdeles er her og
vil være her, det er ikke sånn at de kommer og går, nei, de ER HER HELE TIDEN. De lever
der vi ikke kan se dem. Det var andre ting jeg lærte også, men jeg må tenke meg om og
hvordan jeg skal fortelle om det. Dette virker liksom litt for fantastisk, men det er det ikke for
de er VIRKELIGE. Jeg vet at de er det. Her kommer litt mer vi fikk info om. Vår måne er

5

kunstig, en satellitt og DE bruker den. Når våre astronauter var der, oppdaget de noen av deres
operasjoner der og det skremte vettet av dem. Vi, her på jorden, ble ikke fortalt om dette
selvfølgelig (av NASA). De bruker også Mars for å lete etter mineraler og driver gruvedrift
der. De utvant masse mineraler på Mars for lenge, lenge siden men atmosfæren ble sugd opp
av en komet så de kunne ikke drive der som før, men de er der fortsatt og utvinner mineraler.
Mars startet som en ”mineralhage” for dem.
Så begynte de å intervenere på jorden for å lage ”mennesket”. Brukte dyr som lignet deres
DNA og blandet dyrenes med deres DNA og etter mange prototyper, endte de opp med OSS.
Vi er veldig like dem, men de lagde oss dummere. Det er så mye å fortelle. All slags ting. Jeg
kan ikke fortelle alt på en gang. De viste oss levitasjoner også. De var veldig interessert i min
mann fordi han var indianer. De sa også at vi har høyere konsentrasjon av deres DNA enn det
andre grupper har. Jeg lærte ikke alt dette på en gang, jeg har møtt dem mange, mange ganger.
Jeg husker noen av disse gangene. Det er mer, MYE mer. Du/dere må lese boken til Sitchen.
En del av dette de fortalte meg, dukker opp i hans bøker. Men, de har fortalt meg i det siste at
noe av dette i hans bøker, ikke er helt presist gjengitt. Åh ja, jeg er fremdeles i kontakt med
dem. Skriver mer senere. Margrete Grey Wolf, fortalt til IMH..
Nå kommer litt om Walk-Ins: Folk har en veldig misforståelse av hva dette er. Tenk på
kroppen som en bil du låner. Alle kan kjøre den. Så låner en den, så neste o.s.v. Du kan
kanskje kjøre/låne den for resten av livet, kanskje ikke. Ofte er det ikke noen ulykke eller
traume som skjer med kroppen. Den som besitter den, ønsker kanskje bare å forlate den så en
annen kan overta den? De/kroppen, har ikke alltid gitt tillatelse til dette. Ikke alle bryr seg om
hvem som bruker kroppen heller etter at de er ferdig med den. Akkurat som du blåser i hvem
som låner/leier bilen etter deg. Dette skjer hele tiden – kropper gir opp og noen andre tar over
den. Jeg tok over for en søstersjel, før det hadde hun tatt over for en dattersjel, som så hadde
tatt over for en annen.
Det har vært en hel prosesjon av sjeler som har brukt denne kroppen. Det er SÅ vanlig! Folk
er bare ikke klar over hva som foregår. Tenk deg at kroppen er til låns. Ikke tro alt du leser,
sånn som galningen Ruth Montgomery skrev, for en tosk hun var. Hun hadde faktisk de
riktige ideene, men det var så mye feilinformasjon som hun fortalte som sannheter. Folk leste
dette og trodde på det fordi de ikke visste bedre (vi hadde diskutert dette samt mye annet.
IMH)

Nyhetsbrevet ble avsluttet onsdag 25.november 2009
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: Redaktør Kjell Arne Høviskeland
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NYTT ARKIV ÅPNET: 18 000 SVENSKE UFO-RAPPORTER
Ingenting å gjøre til helgen? Dra til Sverige og les i UFO-arkivet deres som åpnes for
første gang.
I helgen åpnes det svenske UFO-arkivet for alle - over 18.000 ganger skal folk ha sett
uidentifiserte flygende objekter i Sverige. Den mest interessante observasjonen skal ha skjedd
på i 1980 i sjøen Nammajaure i Norrbotten.
”To personer var ute på skogstur i en nasjonalpark i slutten av juli. Ved sjøen Nammajaure så
de plutselig en sirkellignende farkost som kom flygende og landet på sjøen. Langsomt sank
den etter hvert til bunnen, forteller lederen for UFO-Sverige”, Clas Svahn, til Expressen.
Paret rapporterte hendelsen til militæret, men ingen har dykket i sjøen, så farkosten kan ligge
der fremdeles, legger han til. Tidligere i år har også danske myndigheter gjort historiske UFOobservasjoner tilgjengelige. I fjor gjorde også det engelske og det franske forsvaret det
samme.
I helgen. Allerede i 1973 begynte svenske myndigheter å samle inn rapporter om UFOobservasjoner. Arkivet vokste etter hvert kraftig. Nå er over 18.000 rapporter samlet inn.

”I begynnelsen holdt det med en bokhylle i Södertälje. Nå har vi et 250 kvadratmeter stort
arkiv i Norrköping med over 18.000 observasjoner som vi nå vil vise allmennheten i
helgen”, sier Svahn. Arkivet kommer nå først til å kun holde åpent 9. og 10. mai.
”Men hvis noen vil komme og titte en annen dag, så kan de bare gi lyd. Vi har ikke åpnet
arkivet tidligere fordi vi ikke har hatt personale til det. Det har vi nå på deltid”, forteller
Svahn. Foruten de 18.000 svenske observasjonene finnes også flere tusen fra blant annet
Danmark og Norge, samt hele det amerikanske UFO-arkivet på mikrofilm.
(VG NETT 07.05.2009 kl. 18:29. Av Anne Vinding 07.05.2009 kl. 18:29 Kilde: VG NETT

Hva mener du?
Tror du det finnes UFO-er?
•

1. Ja, absolutt!

•

73.01%
2. Nei, det er nok noe annet de har sett
26.98%

Antall stemmer: 4224
Dette er ikke en vitenskapelig meningsmåling. Den viser bare holdningen til de internettbrukerne som har valgt å
delta.
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DETTE ER IKKE GUTTESTREKER!

SIRKEL MED HAKER: Kornsirkelekspert Eva-Marie Brekkestø mener mønsteret er funnet
en gang tidligere i England, men aldri i Norge. FOTO: KAY STENSHJEMMET
I dag tidlig sperret flere personer øynene opp på vei til jobb. Kornsirkelen som ligger på et
jorde i Longsdalen i Rælingen, ved Øvre Åmodt Gård, Fjerdingby, måler om lag 50 meter i
diameter og er godt synlig.
RÆLINGEN: Ekspert vil se nærmere på mystisk kornsirkel. I dag tidlig sperret flere personer
øynene opp på vei til jobb. Kornsirkelen som ligger på et jorde i Longsdalen i Rælingen måler
om lag 50 meter i diameter og er godt synlig. Mønsteret består av en ring med to sigdformede
utstikkere. Det er verdt å merke seg at hele senteret i ringen utgjøres av stående korn, noe som
gjør det vanskelig å tenke seg at folk har vært på ferde.
Eva-Marie Brekkestø har som den eneste i Norden skrevet bok om fenomenet kornsirkler og
sier til rb.no at dette ser mystisk ut. ”Alt tyder på at dette ikke er guttestreker. Sirkelen er for
perfekt og det er ikke merker i midten av sirkelen så langt jeg kan se på bildene”, sier hun.
Hærverk. Hun forklarer at hvis mennesker skal lage en slik ring midt i en kornåker må de ha
et tau som er festet i midten for å få en perfekt sirkel. ”Uansett er det vanskelig å holde dette
tauet stramt slik at sirkelen ikke blir ujevn. Derfor mener jeg at dette ikke er menneskeskapt”.
TV Romerike har i dag vært på stedet og snakket med bonden som eier jordet. Han er
frustrert. Han karakteriserer dette som hærverk og er frustrert over at kornet der sirkelen er
utformet er ødelagt. Han ønsker ikke å uttale seg til rb.no.
Jordisk fenomen. Kornsirkelekspert Brekkestø vil selv inspisere sirkelen senere i dag, hun
mener den er svært interessant.
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”Hvis dette ikke er guttestreker, hva er det da?
”Ja, det er det ingen som har helt svaret på. Noen tror det er utenomjordiske fenomener som
slår til, jeg støtter ikke den teorien. Jeg tror mer på at dette er et jordisk fenomen, noe
uforklarlig, men jordisk”, sier eksperten.
Sjelden i Norge. Den første kornsirkelen ble registrert i Norge på Stange i 1950.
Etter det har det med jevne mellomrom poppet opp kornsirkler og i 2007 fant Cathrine
Harstad denne på et jorde i Nannestad.
”Her er det sikkert noen som har hatt det morsomt”, sa hun og utelukket gjester fra andre
planeter. KILDE: www.rb.no 20.08.09
___________________________________________________________________________

UIDENTIFISERTE FLYVENDE OBJEKTER
Før 1800 tallet. Observasjoner av merkelige fenomener på himmelen kan muligens ha
forekommet allerede før det moderne menneske dukket opp på verdensareaen. De aller eldste
beskrivelser av sylindriske objekter som ligner romfartøyer med noe som kan være deres
utenomjordiske mannskaper, er kanskje de som er innhugget i et granittfjell og på
steinblokker på en øy i provinsen Hunan i Kina. De er grovt anslått til en alder av 47 000 år,
hvilket skulle bety at de skriver seg fra samme tidsperiode som Neandertalmenneskene.
(Jacques Vallee: UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon)
En av de første skrevne beretningene om en UFO-observasjon er dette utdraget fra en
egyptisk papyrus, en del av nedtegnelsene om farao Thotmes III, som regjerte fra 1504 til
1450 f.Kr.:
I de 22.år, i den tredje vintermåned, i den 6. time på dagen… oppdaget de skriftlærde ved
Livets Hus at en ildring kom farende på himmelen… Den hadde intet hode, ånden fra deres
munn luktet ille. Dens kropp var fem meter lang og fem meter bred. Den hadde ingen stemme.
Deres hjerter ble forvirret ved synet; hvorpå de la seg ned på marken… De gikk til Farao.. for
å berette. Hans Majestet beordret… (en granskning av) alt som er nedtegnet i papyrusrullene i
Livets Hus. Hans Majestet funderte på hva det var som hendte. Nå, etter at noen dager er gått,
ble disse tingene mer tallrike på himmelen enn noensinne. De skinte sterkere på himmelen
enn skinnet fra solen og strakk seg helt ut til himmelhvelvingens fire fundamenter. Kraftfull
var ildringenes stilling. Faraos soldater bivånet med ham i deres midte. Det var etter
aftensmaten. Straks deretter steg disse ildringer høyere på himmelen mot sør… Farao bød at
røkelsesoffer måtte bæres frem for å bringe fred i hjertet… Og det som hendte, beordret Farao
nedtegnet i annalene til Livets Hus… slik at det kunne bli husket for all tid. (Brinsley Le Poer
Trench: The Flying Saucer Story)
Den romerske skribenten Julius Obsequens, som antas å ha levet i det 4. årh.e.Kr., baserte seg
på så vel Livy som andre kilder da han samlet stoff til sin bok Prodigorium liber. Han
beskriver mange besynderlige fenomener, blant dem også noen som kan tolkes som UFOobservasjoner. Her er bare noen få eksempler:
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(216 f.Kr.) Gjenstander som lignet skip, ble sett på himmelen over Italia..ved Arpi ( i
regionen Apulia eller Puglia lengst i sørøst ved Adriaterhavet) ble et rundt skjold sett på
himmelen… Ved Capua sto himmelen i flammer, og man kunne beskue figurer som lignet
skip … (99 f.Kr.) Da C. Murius og L. Valerius var konsuler i Tarquinia, falt det forskjellige
steder…noe som lignet en flammende fakkel, og det kom plutselig fra himmelen. Mot
solnedgang fòr et rundt objekt – lik en kule eller et rundt eller sirkulært skjold – over
himmelen, fra vest til øst. (90 f.Kr.) I distriktet Spoletium ( i provinsen Perugia i MellomItalia) falt en kule av ild, av farge som gull, roterende til jorden. Den syntes da å tilta i
størrelse, hvorpå den steg fra bakken mot himmelen, hvor den overstrålte solskiven med sin
glans. Den roterte i retning av den østre kvadrant av himmelen. (Harold T. Wilkins: Flying
Saucers on the Attack)
En senere krønikerskriver som var opptatt av uforklarlige fenomen, Conrad Wolffhart (en
språkprofessor som under psevdonymet Lycosthenes skrev kompendiet Prodigiorum ac
Ostentorum Chronicon, utgitt i 1567), nevner følgende tildragelser:
(393 e.Kr) Merkelige lys ble sett på himmelen da keiser Theodosius I regjerte. Plutselig kom
en skinnende kule til syne ved midnatt. Den skinte strålende opp tett ved dag-stjernen
(planeten Venus) omkring zodiak-beltet. Denne kulen skinte litt svakere enn planeten, og – litt
etter litt – dukket det opp et stort antall andre glødende sfærer som trakk seg inn mot den
første kulen. Det var som et skuespill der en sverm av bier flokket seg rundt birøkteren, og
lyset fra disse sfærer syntes å klaske voldsomt mot hverandre. Kort etter menget de seg med
hverandre, slik at de fremsto som en fryktinngytende flamme, som for øyet fortonet seg som
et grusomt to-egget sverd. Den merkelige kulen som først ble sett, tok nå form av en
kårdeknapp, og alle de små sfærer, sammensmeltet med den første, skinte like sterkt som den.
(Denne rapporten er sammenfallende med moderne beretninger om UFO-formasjoner.)
(Harold T. Wilkins: Flying Saucers on the Attack)
En sjelden, håndsatt bok – Liber Chronicarum fra 1493, nå bevart i et museum i Verdun i
Frankrike – inneholder hva som trolig kan være den eldste billedmessige fremstilling av en
UFO i Europa. Forfatteren, Hartmann Schedel, beskriver en merkelig brennende kule som i
året 1034 fòr i høy flukt over himmelen. Den holdt stø kurs fra sør til øst, for så brått å endre
kurs i retning av den synkende sol. Bildet som illustrerer beretningen, viser en sigarformet
gjenstand omgitt av flammer, som farer gjennom en blå himmel over et grønt landskap.
(Jacques Vallee: UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon)
En betegnelse som langt på vei tilsvarer vår tids begrep “flyvende tallerken”, ble faktisk
benyttet av japanerne over 700 år før den ble alminnelig her i Vesten. En usedvanlig
skinnende gjenstand som ble sett sent på kvelden den 27.oktober 1180, blir i antikke
dokumenter beskrevet som et flyvende ”leirkar”. Den kom til syne over et fjell i provinsen Kii
i nordøstlig retning, men etter en stund skiftet den kurs og forsvant under horisonten med en
lysende hale. (J.Vallee: Passport to Magonia)
Her er en klassisk beskrivelse av en flyvende tallerken som ble sett i England mot slutten av
det 12. århundre. Beretningen er hentet fra William of Newburgh`s Chronicle:
Det skjedde i Byland – eller Begeland Abbey (det største Cistercienser-abbediet i England) i
den nordlige del av Yorkshire Riding. Mens abbeden og minkene befant seg i spisesalen, fløy
en flat, rund og sølvglinsende gjenstand (”discus” er det ord som ble benyttet i den latiske
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teksten) over abbediet og forårsaket den ytterste redsel. (Harold T. Wilkins: Flying Saucers on
the Attack)
Noe som muligens kunne betegnes som den aller første offisielle granskning av en UFOsighting, ble foretatt i Japan i 1235. Etter leirslagning om kvelden den 24.september,
observerte general Yoritsume og hans soldater mystiske lys på himmelhvelvingen. I mange
timer ble lysene sett i sørvest, der de svingte og beveget seg i krumspring. Generalen beordret
”en gjennomgripende vitenskaplig undersøkelse” av disse merkelige begivenhetene.
Rapporten som til slutt ble overrakt ham, var preget av den ”beroligende” tone vi kjenner fra
de mange forklaringene som lanseres i vår egen tid etter UFO-observasjoner. Rapportens
hovedkonklusjon lød slik: ”Det var intet unaturlig i det hele, general. Det var … rett og slett
vinden som fikk stjernene til å svaie.” (J.Vallee: Passport to Magonia)
De europeiske nedtegnelser av mulige UFO-observasjoner fortsatte både gjennom det 14. og
det 15. århundre:
(År 1322) I den første natt-timen den 4.november… ble det på himmelen over Uxbridge i
England sett en ildsøyle på størrelse med en liten båt, blåblek av farge. Den steg opp fra sør,
krysset himmelhvelvingen i en sakte og dyster bevegelse, og forsvant mot nord. I forkant av
søylen skjøt en intens rød flamme frem med store lysstråler, og med stigende hastighet fløy
den gjennom luften…
(År 1387) I november og desember dette år var folk i grevskapet Leicester og i
Northampshire ved flere anledninger vitne til et flammende himmelfenomen, som vedvarte
gjennom store deler av vinteren. Noen ganger artet det seg som et brennende og rullende hjul
eller en rund flammetønne som utstrålte ild fra oversiden. Andre ganger hadde det form av en
lang glødende stråle.
(År 1461) Den 1.november ble en ildrød gjenstand sett på himmelen over Arras i Frankrike i
nærmere et kvarter. Den så ut som en lang jernstang på størrelse med en halvmåne. Andre
beskrivelser fortalte at den var ”formet som et skip som det fløt ild ut fra”. (Jacques Vallee:
UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon) (Harold T. Wilkins: Flying Saucers on the
Attack)
Den skildring som følger her, fra 1733, er nok et eksempel på en nesten klassisk beretning om
et av disse sølvglinsende legemer som vi i dag kaller ”flyvende tallerkener”. Et eller annet
dukket opp på himmelen i nord, men forsvant av syne da det passerte bak noen trær. Jeg sto i
en dalsenkning. Været var varmt, solen skinte klart. Plutselig dukket det igjen opp, spratt ut
og inn av mitt synsfelt, forbløffende skinnende. Det så ut som blankpusset sølv – og skjøt
frem med en hastighet som en fallende stjerne i natten. Men det var mye større og hadde et
slep lenger enn noe stjerneskudd jeg hadde sett….Neste dag kunne Edgecombe opplyse at han
og en annen herre hadde sett dette merkelige fenomenet på samme tid som jeg. Det var
omkring 24 km fra det stedet hvor jeg så gjenstanden på kurs fra øst mot nord.
Hovedvitnet ved denne begivenheten var en viss Cracker fra Fleet, et lite tettsted i Dorset i
England. Han sa at han så denne ”flyvende tallerkenen” i fullt dagslys den 8.desember 1733
(Fate, april 1951)
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Et ærverdig medlem av Royal Society i London var på vei hjem fra et møte den 16.desember
1742. Da han skulle krysse St.James Park, ble han meget bestyrtet ved synet av en
bemerkelsesverdig gjenstand på himmelen:
… Et lys steg opp på baksiden av trærne og husene i sørvest. Jeg trodde først det var en rakett
av anselig størrelse, med da det steg 20 grader, beveget det seg horisontalt og ”vinket” på
denne måten (han antydet en bølgende linje) før det fortsatte i nordøstlig retning. Det så ut
som om det var meget nær. Det beveget seg meget langsomt. Jeg kunne beskue det over et
strekk på omkring 800 meter. En lys flamme ble bendt bakover av luftmotstanden. Fra den
ene enden strålte det ut et glinsende skinn og en flamme som lignet glødende trekull. Den
enden var et rammeverk som øyensynlig besto av jernstenger og som virket helt
ugjennomtrengelig. På ett punkt – på den langsgående rammen eller sylinderen – flommet det
ut en lyshale. Den var skarpest i den ene enden av stangen eller sylinderen, men ble gradvis
svakere mot den andre enden av stangen eller sylinderen, slik at mer enn halvparten av
lengden var gjennomsiktig. Forparten av dette merkelige objektet så ut til å være omkring en
halv grad i diameter og halen nær tre grader i lengde.
Observatøren valgte å forbli anonym, sannsynligvis for å unngå å bli offer for latterliggjørelse
blant medlemmene av Royal Society (Harold T. Wilkins: Flying Saucers on the Attack)
Denne beretningen om en høyst ualminnelig observasjon skriver seg fra Monsieur de Rostan,
en amatørastronom som var medlem av det medisinske selskap i Basel, Sveits. Den 9.august
1762 observerte han gjennom et teleskop i Lausanne i Sveits en spindelformet gjenstand som
krysset synsfeltet i bane foran solskiven. Han kunne betrakte dette objektet nesten daglig i
nærmere en måned. Han var også i stand til å innfange omrisset med et camera obscura, og
bildet sendte han inn til det franske vitenskapsakademi i Paris. Uheldigvis finnes ikke bildet
lenger – sannsynligvis det første ”fotografi” som noensinne er tatt av en UFO. En venn av
Monsierur de Rostan observerte den spindel-formede gjenstanden mot solskiven, men for han
fortonte den seg spissere og ikke fullt så bred. Vennen så fenomenet fra sitt hjem i Sole, ikke
langt fra Basel.
Merkelig nok var fenomenet ikke synlig for en tredje astronom, en viss Monsieur Messier,
som studerte solen i samme tidsperiode fra sitt observatorium i Paris – en indikasjon på at det
ikke kan ha vært en solflekk, fordi ”fremmedlegemet” bare var synlig fra visse
observasjonsvinkler.
Det siste året av det 18.århundre markerte seg som det reneste ”UFO-år”. En utgave av
Gentleman`s Magazine brakte følgende historie:
Den 19.september 1799 kunne man ved 20.30-tiden over hele England beskue et vakkert,
blinkende hvitt lys som beveget seg fra nordvest mot sørøst. Det forflyttet seg hurtig og
lydløst, med en svakt dirrende bevegelse. Lyset det avga var svært livfullt, og det sendte ut
noen få røde gnister… Den 12.november passerte noe som lignet en stor, rød ildsøyle fra nord
til sør over Hereford og skremte opp folk i Forest of Dean noen kilometer unna. Sterke
elektriske utladninger blusset opp med en halv times intervaller flere timer før ildsøylen kom
til syne. Dette skjedde om morgenen ved 05.45-tiden… I denne natt, mellom klokken 5 og 6,
da måneskinnet var uvanlig klart, stanset plutselig skarpe lys opp på himmelen. Så fòr de brått
av sted, uten at det hørtes en lyd fra dem, og idet de forsvant mot nord, etterlot de seg vakre
slep av flytende ild. Noen var spisse, andre stjerneformede. Noen funklet og gnistret og noen
hadde store lysstråler… Ved 6-tiden om morgenen den 19.november ble folk i Huncoates i
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Lincolnshire oppskremt av intense lysglimt fra en ildkule som raste henover himmelen.
Glimtene varte i 30 sekunder.
FRA 1800 TIL 1948.
Noe høyst gåtefullt kom til syne på himmelen over Embrun i Frankrike den 7.september
1820, en formasjon av bevegelige gjenstander, som ble observert av en rekke vitner:
….Under en måneformørkelse ble merkelige gjenstander sett i bevegelse som på geledd. De
holdt nøyaktig innbyrdes avstand og forble på linje hver gang de foretok kursendringer. Deres
bevegelser viste en militær presisjon. (Jacques Vallee: UFOs in Space: Anatomy of a
Phenomenon)
Den 22.mars 1870, da det britiske skipet Lady of the Lake lå utenfor kysten av Rio de Oro i
det nordvestlige Afrika, iakttok kaptein F.W.Banner noe høyst merkverdig på himmelen. Da
mannskapet gjorde anskrik, kunne han observere en rund ”sky” med en innenforliggende
halvsirkel som var stykket opp i fire deler. Fra sirkelens sentrum stakk det ut en stang som
bøyde seg bakover…
Det som overbeviste alle om bord om at fenomenet ikke var en virkelig sky, var det faktum at
den ”beveget seg mot vinden”. Den nærmet seg fra sør og ”holdt stø kurs rett inn i vindøyet”.
Kaptein Banner betraktet denne UFOen i omkring en halv time, og hele tiden befant den seg
under skydekket. Da det begynte å bli mørkt, forsvant den av syne. Kapteinen laget en tegning
av gjenstanden, som ”så ut som en halvmåne med en lang stang som strakte seg ut fra
midten”.
Første gang betegnelsen ”tallerken” kom på trykk, var i 1878 – nesten 70 år før den berømte
Arnold-observasjonen gjorde begrepet nærmest ensbetydende med et uidentifisert flyvende
objekt. Den 24.januar det året fikk Texas-farmeren John Martin øye på noe mørkt,
skiveformet som seilte av sted høyt på himmelen over hans hjemsted like sør for Denison. Da
han fortalte hva han hadde sett, beskrev han tingen som en ”tallerken” som beveget seg ”med
fenomenal fart”. Lokalavisen Denison Daily Herald brakte neste dag en skildring av
observasjonen.
To gigantiske lysende hjul”, anslått til nærmere 45 meter i diameter, ble observert spinnende
over vannspeilet før de dalte sakte og forsvant i dypet i Den persiske bukt. Fenomenet ble sett
av mannskapet på skipet Vulture den 15.mai 1879. I mai året etter ble det fra dampskipet
Patna, som tilhørte British East India Company, sett ”hjul” av tilsvarende type i det samme
havområdet. I dette tilfellet kunne mannskapet dessuten fortelle at de så fosforaktig gnistring i
vannet som omga disse spinnende gjenstandene.
I årene som fulgte, føyde en rekke meldinger seg til dette mysteriet. Et enormt roterende hjul
ble observert i Den persiske bukt fra S/S Kilwa. Det skjedde kl. 20.30 den 10.april 1901. I
1906 ble et kolossalt hjul iakttatt fra en annen britisk dampbåt i Oman-bukten. I 1909 ble en
lignende sighting gjort av en dansk skipskaptein i Kinahavet. Ifølge kapteinen var hjulet –
som roterte på og like under havoverflaten, opplyst og utstyrt med et nav. Nok et hjul – som
fremsto som en horisontal lysskive over vannet – ble observert i august 1910 i Sør-Kina
havet, denne gang fra den nederlandske dampbåten Valentijn. Enkelte har tenkt seg at disse
spinnende hjul stammer fra havene eller muligens kan være undervannsgående romskip.
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Om morgenen den 12.august 1883 var direktør Josè A.Y. Bonilla ved observatoriet i
Zacatecas i Mexico opptatt med å studere solflekkene. Til sin forbauselse oppdaget han et lite
lysende legeme som krysset solskiven. Han hadde så vidt fått tatt et fotografi av dette objektet
da en hel prosesjon av disse eiendommelige legemer dukket opp foran solskiven med samme
kurs. Noen kom enkeltvis og de øvrige i par eller grupper på 15-20. I løpet av de to nærmeste
timer talte han opp ikke færre enn 283 gjenstander, og mange av dem fotograferte han. De
aller fleste syntes mørke eller svarte når de ble sett mot den skarpe solen, men ifølge senor
Bonilla strålte de ut et sterkt lys da de passerte solskiven. Neste dag kunne han mellom kl.
08.00 og 09.45 se ytterligere 116 av disse UFOene som krysset synsfeltet mot solen. Senor
Bonilla kontaktet andre observatorier i Mexico, men ingen av dem hadde registrert de
mystiske legemene.
Enkelte vitenskapsmenn på den tiden tolket de flyvende objektene som insekter, fugler eller
støv i den øvre del av atmosfæren, men dette er neppe noen sannsynlig forklaring. Bonilla lot
seg ikke rokke i sin overbevisning om at disse mystiske gjenstandene ”beveget seg i det ytre
rom nær jorden, men ikke så langt unna månen.” (Harold T. Wilkins: Flying Saucers on the
Attack)
Kilde: Boken ”Møte med det uforklarlige”, fra forlaget Det Beste, 1984.
Fortsettelse i neste nummer…
___________________________________________________________________________
Et kuriosum…
UFO-folket har levet på havbunnen i 10.000 år, hevder en amerikansk antropolog. Var
Buddha, Muhammed og Jesus opplært av romvesener for å lede de destruktive menneskene
inn på nye, bedre veier? Skrevet av Harry F. Edgington
Skapninger i flyvende tallerkener landet på Jorden for 10.000 år siden for å lære de primitive
mennesker bedre levemåter. Men mennesket var så grådig og hadde slike destruktive
tendenser at skapningene vendte seg bort i avsky. De gikk under vannet og fortsatte sin
jordiske tilværelse der. Dette lyder som galskap for folk flest. Men for dr. Roger W. Wescott,
44 år, professor og sjef for antropologisk avdeling ved Drew University, Madison, New
Jersey, USA, er dette mer enn en velfundert teori – det er alvor.
Professor Wescott mener at UFOer, eller mer kjent som flyvende tallerkener, med jevne
mellomrom blir sendt opp fra skapningenes undersjøiske baser for å undersøke om jordboerne
har forbedret seg. Ifølge dr. Wescott tar disse ikke-jordiske vesener med seg utvalgte
mennesker tilbake i havet hvor de trenes ifølge spesielle prinsipper. Undertiden blir noen av
disse spesialtrente menneskene sendt tilbake til landjorda for å virke som ledere. I tidens løp
har skikkelser som Budda, Jesus, Muhammed, Djengis Khan og Attila blitt sendt ut på
lederoppdrag. Noen forble gode, mens andre falt igjennom og ble korrupte som det ”vanlige”
mennesket.
Intervjuet i sitt hjem i nærheten av Drew-universitetet, sa dr. Wescott: ”Jeg tror at
tallerkenfolket ble sett på som guder av våre forfedre. De begynte å oppdra menneskene, men
så skjedde det som senere har vært ganske betegnende for menneskeheten – de begynte å
beherske sine omgivelser og dermed utviklet man også krig, slaveri og grådighet.
Tallerkenfolket måtte søke tilflukt under havflaten hvor menneskene ikke kunne nå dem.
Herfra kunne de observere menneskene og kanskje senere hjelpe dem. Dette hjelper til å

14

forklare to av de mest seiglivende legender som finnes så å si blant alle folkeslag, sier
professor Wescott. Den ene legenden går ut på at engang gikk guder omkring på jorden og
lærte menneskene. Men gudene dro sin vei da menneskene fikk ødeleggelseslyster. Den andre
legenden har sitt utspring i Atlantis som engang var et velutviklet land, men som så ble utsatt
for en katastrofe og sank i havet.
Denne Atlantis-legenden kan være en fordreining av en virkelig hendelse, som ikke var noen
katastrofe, men kanskje en forflytning av tallerken-basen fra jordoverflaten til havbunnen.
Siden den gang har tallerkenfolket bare besøkt kontinentene som observatører.
Professor Wascott har vært ansatt ved Drew universitetet siden 1966 og har fire eksamener fra
Princeton University, foruten sosialantropologiske studier ved universitetet i Oxford i
England. Da de spesialtrente menneskene ble satt til å virke på jordoverflaten, gjorde noen en
god innsats, andre gav opp og dro tilbake til havbunnen, mener dr. Wescott. Dette kan
forklare de religiøse overleveringer om hellige personer som helt plutselig forsvant fra jorda
og opp i himmelen. Dr. Wescott tror også hans teori kan gi en forklaring på de utallige UFOobservasjonene opp igjennom årene. Mange av UFO-rapportene går ut på at tallerkener er
kommet opp av, eller dukket ned i sjøen. Videre finnes rapporter om skapninger sett i
nærheten av UFOer, så like mennesker flest at det er grunn til å tro at dette er etterkommere
av de mennesker tallerkenfolket tok med seg en gang i fjern fortid.
Dr. Wescott forteller om noen av de fakta som er byggeklossene i hans teori: Påstander om at
besøkende fra verdensrommet har besøkt jorda har eksistert i tusener av år. Et eksempel er det
stadig gjentatte ”fuglemenneskemotivet” i forhistorisk kunst. Menn med fuglehoder ble i
Europa malt for 15.000 år siden. Det samme motivet dukket opp igjen i Peru før Kr. F. I både
jødisk, kristen og muhammedansk religionhistorie er de guddommelige budbringere eller
englene utstyrt med fuglevinger. Dette kan bety at menneskelignende skapninger har
nedsteget fra himmelen, sannsynligvis i farkoster, som det primitive mennesket bare kunne
forklare som fugler.
Bibelen indikerer også besøkende fra verdensrommet. Vi hører om Jacob, sønn til Isak, som
skuet en stige som nådde like opp i himmelen og han så Guds engler gå opp og ned stigen.
Dette refererer seg kanskje til en stige fra et svevende romfartøy på hvilken besetningen gikk
opp og ned, hevder Dr. Wescott.
I første kapittel i Esekiels bok får man en beskrivelse av glødende hjul som kom til Jorda med
levende skapninger som så ut som mennesker. Dette kan ha vært romskip og astronauter,
mener dr. Wescott. Det har også vært andre ting opp igjennom historien som kan tolkes som
UFO-besøk. For eksempel, sirkelsymboler er blitt brukt i mange religioner. De
kjempemessige steinblokkene som er plassert i en sirkel ved Stonehenge, England, kan ha
vært et tallerkensymbol skapt av fortidsmennesket som så et slikt tallerkenskip.
Hulemaleriene fra Sahara og Turkestan-steppene i Sovjetisk Asia, forestiller
menneskelignende skapninger med overdimensjonerte hoder. Dette kan tolkes som individer
iført romhjelmer. Jeg tror at tallerkenfolket som kommer fra en mye mer avansert sivilisasjon
enn vår egen, har vært på Jorda lenger enn oss selv, sier Dr. Wescott for fortsetter: Slike
skapninger kan sikkert lett oppnå en alder på flere tusen år. Husk at det finnes enkelte
livsformer her på Jorda som bare lever i noen minutter. Hvordan kan det ikke da tenkes at
atter andre livsformer kan leve den mangedobbelte tid av hva vi kan?
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Jeg tror at romfolket vil være villige til å gjenoppta kontakten med oss hvis vi bare kunne
kvitte oss med vår egen ødeleggelseslyst. Dette ville i så fall åpne døren for en teknologi som
vi bare tør drømme om i dag.
Kilde: Rogalands Avis, 16 desember 1969, hentet fra ufo-nyt, utgitt av S.U.F.O.I,
skandinavisk ufo informasjon, utgave juli/aug 1970.
NORSK UFO-LANDING.
Denne interessante nærobservasjonen kom UFO-Informasjon Norge i hende gjennom
ukebladet ”Hjemmet”, som først mottok den som leserbrev. Vår organisasjon fikk så kontakt
med observatøren.
Observatøren, Sverre Brevik, var i 1938 21 år gammel, og han beskriver i sitt brev sin
opplevelse slik: Dette her skjedde i 1938 om sommeren. Jeg ble med noen kjente til Herne for
å selge en fiskeskøyte. Det var varmt og deilig vær, husker jeg. Og jeg glemmer aldri det jeg
opplevde der.
Om natten fikk jeg ikke sove på grunn av varmen. Jeg sto opp og listet meg ned. Det var
deilig og befriende å komme ut i den friske luften. Jeg gikk i mot en sti litt lenger opp og satte
meg ned for å nyte den herlige utsikten. Det var et pent sted, dal og fjell møtes her.
Så plutselig hørte jeg en hvinende lyd, høy, intens av styrke. Så avtok lyden på ny. Dette
gjentok seg flere ganger. Det var som å høre en generator som økte sin hastighet. Og det var
ingen som hadde sagbruk eller slikt i nærheten. Og lyden var heller ikke slik som av et
sagbruk. Men plutselig som ved et trylleslag ble hele området der jeg satt, opplyst av et
intenst lys. Lyden som hadde holdt på en tid kom nå tilbake med fornyet styrke, og var hele
tiden økende. Jeg stakk fingrene i ørene for å stenge lyden ute, men selv da var lyden grusom
å høre og forårsaket smerter i hodet.
I et flatt terreng ca 20 meter høyere oppe fra der jeg satt, steg plutselig en underlig tingest
opp. Farven var blålig, samt at det hvilte et rødskjær over gjenstanden. Rundt undersiden var
det små hull som blåste ut blå-hvit eksos. Lukten var grusom, brent nafta og gummi minnet
den meg om. Det sved i øynene og halsen. Jeg så dens fasong meget tydelig. Den steg lydløst
opp. Men så sank den på ny mot bakken, omtrent som når man slipper et dun (et fallende
bladbevegelse). Det var vanskelig å si hvor stort det var i omkrets, men jeg antar at
diameteren kan ha vært 20-25 meter, høyden 2-3 meter.
Jeg lå hele tiden bare ca. 20 meter lenger nede enn tingesten. Jeg torde ikke røre meg på grunn
av det jeg så. Er litt av en motormann når det gjelder fly og motorer. Men det jeg så her hadde
ingen ting med våre fly å gjøre. På den tiden hadde vi gamle todekkere. Tiger Moth og
Fokkere, og hva de nå heter. Dette her var et fremmed vesen. For jeg hadde følelsen av å bli
iakttatt av den tingesten der oppe. Jeg så ingen komme ut av den. Kanskje av det at den lå i en
forsenkning i terrenget. Jeg forestilte meg at den hadde noe slags vanskeligheter.
Igjen steg gjenstanden opp, og den hvinende lyden hørtes. Den steg rett opp og tok en sving
over området. Stedet var igjen opplyst av de intense eksosgreiene eller hva det var. Nå gikk
den helt lydløst der den forsvant i nordlig retning. Jeg torde ikke gå opp der den hadde ligget,
det var som om noe hindret meg i å gjøre det. Ingen fikk vite noe om det jeg hadde opplevd,
da jeg ikke ville at jeg skulle bli utsatt for hån og latter.
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Brevik forteller at han hadde en lignende opplevelse også i 1948. Han var da ute og fisket i
motorbåt ved Leirstranda da et objekt maken til det han så første gang i 1938 viste seg i lav
høyde over sjøen. Observatøren var alene bortsett fra hans hund, som merket at noe var på
ferde før Brevik kunne oppdage noe uvanlig. Hunden begynte å pipe og ule og krøp sammen
mellom føttene på sin herre.
”Så meg rundt. Det var ingenting å se. Men så kikket jeg opp mot skyene. Der kom det en
gjenstand i svimlende fart ned mot sjøen. Objektet flatet ut og fløy i lav høyde over
vannflaten. Så stoppet den brått, og hang helt rolig i luften. Den var ca 30-35 meter fra meg.
Jeg vendte båten og satte kursen vekk fra gjenstanden. Men den hang på som en igle. Så kom
den rett over oss og motoren stoppet momentant. Jeg brukte starteren, men fikk ikke motoren i
gang. Så for tingesten av sted som en kule, bare to meter over havflaten. Jeg måtte riktig ta
meg sammen nå, for dette var litt av en påkjenning. Jeg peilet tanken. Det var nok bensin. Så
prøvde jeg starteren på ny. Motoren startet med en gang. Objektet var da forsvunnet ut av
syne, etter at det med lynets fart hadde hevet seg mot himmelen igjen. Også denne gang
merket jeg stanken som av nafta og brent gummi ved tingestens tilstedeværelse.
Observatørens hund ble etter denne opplevelsen redd for all støy og lyder og måtte etter en tid
avlives.
Kilde: UFO-NYT, S.U.F.O.I – Skandinavisk UFO Informasjon, nr. 4, juli-aug 1970 /
Hjemmet.
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