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Kjære medlemmer. Godt Nytt År til dere alle sammen! Så er utgave nr. 4 for 2009 klar og
først skal nevnes at det blir avholdt en ufo-konferanse siste helgen i denne måneden i regi av
www.starseed.no og konferansen bærer navnet starseed-konferansen. Sted for konferansen er
Eidsvold Verk, info finner du på side 12. Håper at mange har mulighet til å stille opp for å
høre spennende foredrag! Konferansen finner sted nøyaktig 10 år etter den store
internasjonale ufo-konferansen som ble avholdt i Oslo i regi av NETI og UFO-Norge.
NETI avholder årsmøte i Oslo en søndag i mars måned, mulig søndag 14.mars, men dette
kommer vi tilbake til i neste nummer.
I disse dager sender vi ut fornyelsen av medlemskontingenten for 2010 og vi håper at alle
fornyer sitt medlemskap i NETI slik at vi fortsatt kan stå samlet, alle ufo-interesserte, i en og
samme organisasjon. Vi kommer til å nedsette en redaksjonskomitè for medlemsbladet slik at
vi kommer til å holde riktige intervaller for utgavene av bladet.
Håper flere av dere medlemmer kan bidra med ufo-artikler til medlemsbladet som dere ønsker
å dele med andre medlemmer, gjerne med egne observasjoner eller synspunkter/tanker rundt
fenomenets mange sider. Vennlig hilsen: Kjell Arne Høviskeland

Grey Wolfs abduction-historie IV.(fortalt til IMS) fortsettelse…
Først, Grey Wolf er Cherokee (Tsalagi) Eastern band of Cherokee fra North Carolina.
Jeg er ikke sikker på hvordan de forskjellige entities plukker ut folk de vil ha kontakt med.
Jeg vet om den gruppen jeg har kontakt med, ikke så mye om de andre. Jeg tror de andre
gruppene plukker ut folk helt vilkårlig og de bryr seg ikke så mye om dem. De bryr seg ikke
så mye om individuelle personer. De bryr seg bare om oss, sånn som vi gjør med kjæledyr og
andre dyr. Jeg tror ikke de vil at jeg gir ut detaljert informasjon om dem akkurat nå, fordi de
ikke snakker til meg om det, og de unngår spørsmålet. Så, jeg må respektere deres ønsker. De
er veldig, veldig forsiktige og private.
Jeg kan kun fortelle deg noen få ting. De er fra en veldig vannfylt planet. Den er på en måte
langt unna, men ikke så langt unna som du skulle tro. Jeg kan ikke forstå hvordan mennesker
tror vi har den eneste bebodde planeten i universet, så tåpelig! Men, det er de som tenker
sånn. Ingen av disse forskjellige gruppene prøver å fortelle oss at vi ikke er alene, de driver
kun med sine egne ting. De bryr seg heller ikke om menneskene er her eller ikke, unntatt er at
de tar vare på noen få eksempler av forskjellige ting. Den gruppen jeg har kontakt med, håper
at menneskene vil involvere seg og bli nyttige, fredlige og produktive for universet. Noen
mennesker er det -mange er -men som gruppe, lager vi mange problemer. De prøver å finne
en måte å løse alle disse problemene på. Og selvfølgelig, jorden er en levende organisme,
som vokser. Dessverre er det for mange mennesker som er misbrukere av denne vakre
vidunderlige Mother Earth som passer på at vi har det vi trenger. Disse menneskene bør bli
borte. Jeg synes ikke noe synd på dem i det hele tatt. Jeg har ikke noe sympati for religiøse
nøtteskaller heller. Se på Midt-Østen!! For et rot.
Se på jordforskerne, de er ikke så kloke i det hele tatt. De må selvfølgelig ”hoste” opp noe
”smart” og dette erklærer de for å være sannheter og de nekter å se det annerledes. Det er for
mange dumme forskere. Vi har lite bruk for disse. De har sin agenda med å fabrikkere ting for
opinionen, men de fleste vet ikke hva de snakker om. Hvor mange ganger har vi hørt fra dem
” Hvor er bevisene”-enda de stirrer dem inn i hvitøyet! Hvor mye bevis trenger de idiotene?
Når det gjelder Sirius A og B kan jeg ikke si så mye da jeg ikke vet så mye om dem. Asthar
og Sirius A og B er en myte, akkurat som religioner. De ”grå” har ingenting å gjøre med dette.
En av mine kontakter fortalte meg at det er en del hjerne-kontroll-eksperimenter som fortsatt
foregår. Men, dette er noe jeg ikke vil vite noe om eller involvere meg i. De vil heller ikke
fortelle meg noe om dette.
Avril er et fransk navn og betyr april. Jeg tror denne guiden din er virkelig. (ims`s guide som
hun fikk navnet på i Hessdalen i 2007). Planeten mine kontakter kommer fra er en veldig,
veldig vannfylt planet, og veldig stor sammenlignet med jorden. De har noen vakre trær som
ligner på gran og som mister nålene sine. (kanskje noe som da ligner på våre lerketrær? ims)
Det er veldig stille der, veldig fredfylt. Lyset er veldig svakt og det er aldri kaldt eller varmt.
Vannet er tykkere enn her og det er ikke noe saltvann. Saltet ligger dypt nede i grunnen da,
men det må utvinnes. Jeg er ikke komfortabel med å fortelle noen hvordan de kommer seg hit,
jeg kan ikke fortelle det nå, det kan skade dem, og jeg vil virkelig beskytte dem i stedet. De er
veldig skjøre, men smarte og de er virkelig redde for menneskene.
Jeg har aldri hørt om en planet kalt IANOARI, men det kan jo hende at det er en virkelig
plass, det høres ut som Sumersk og vil oversatt bli noe som ligner på: ”stedet i luften”/eller
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”luftplassen”. Kanskje det er navnet deres på romstasjonen? Jeg har heller aldri hørt om
SUISI, men på fransk ville det lyde som ”han er”. Mye av dette du hører er ikke som du tror
eller blir fortalt. Det at ”de” snakker til deg på ditt språk, alle kan gjøre dette, de har
automatiske oversettere akkurat som når jeg oversetter på PCen. Jeg har oversatt artikler til
ca.40 forskjellige språk. Jeg liksom fant ”knappen”! Det finnes en ved navn Asthar som er en
slags ”filosof” eller en ”elder” for sin klan, blant mine nærmeste kom jeg på.
Angående microchips. Dette vil ta for lang tid å forklare nå. Jeg kan gjøre det senere, men
dette er kompliserte saker.(microchips som mange mennesker forteller at de har fått
innoperert, er det hun vil forklare om siden, hvis hun får lov da). Jeg vil fortelle deg mer
siden, jeg holder jo på med dette bokprosjektet mitt som tar masse tid og krefter. Den er om
folkeslagene som bor i New Orleans, historisk. Finner stoff på internett og har fortløpende
kontakt med en historiker sånn at ting blir korrekt. Bilder, tegninger og forklaringer på
hvordan man kan renovere gamle hus korrekt. Den vil bli veldig tykk og jeg beregner å bruke
et år på den.
Det er forskjellige typer av såkalte ”aliens”. De GRÅ er ”droner” en kunstig livsform, så de er
ikke lik mennesker, de er roboter og de er kun ”arbeidere”. De jeg jobber med ligner oss fordi
de har kjæledyr, de elsker, de gråter, de synger og danser, ler, spiser, lager musikk, kunst,
jobber med ting, de har alle de emosjonene vi har. Vi har jo deres DNA, så vi er ganske like
dem. Men, vi har også et apeaktig gen og DNA, så vi har de trekkene også. Jeg vet du finner
dette vanskelig å tro på, at vår DNA er blandet med aper, men det er det! Slutt å tenke som et
menneske, slutt å bringe videre noe av det du har hørt og lest før. Disse ”entities” er langt
viderekomne enn oss. De overgår oss mennesker på ALLE måter. Tenk FORBI alt du har fått
vite før.
Jeg vet om Lerketrær- vi har dem også, men oppe i nord. De trærne de har som jeg beskrev,
ligner på vanlige høye furutrær, med veldig , veldig myke nåler som drysser på bakken og
lager et teppe. Det er veldig stille der de lever. Ikke noe strider eller konflikter, ikke noe stygt,
ikke noen sol eller måne, kun et mykt svakt lys hele tiden. Ikke noe spesielt varmt eller kaldt.
Klimaet er alltid det samme. Planeten har thermo-kjernekraft, varmes opp innenfra. Ingen
stjerner. Ærlig talt, det finnes ikke noe sånt som stjerner i det hele tatt, dette er ikke som du
tror eller har blitt fortalt.
Vår ”måne” er en kunstig satellitt – de bygde den!! Og, de ønsker at vi holder oss unna den.
Den er IKKE til bruk for menneskene. De lever evig hvis de ikke dør ved et ”uhell”.
Kroppene deres er laget for å vare. Men, de har ingen barn lengre- de kan ikke- de er ikke
produktive. Derfor er det et ”eggsankingsprogram” som foregår nå. De har ikke en masse ting
som fyller opp hjemmene deres som er veldig store og spartanske. De er mer opptatt av
kvalitet enn kvantitet. De mener vi har ruinert jorden og ønsker den tilbake. De startet med å
bruke jorden som en hage og drev med gruvedrift. De importerte maten sin herfra. De gjør
fortsatt dette men ikke i så stor målestokk som før. De har utprøvd jordbruksmetoder på sin
planet, men på en litt annerledes måte. Deres hjemplanet består av 80 % vann, så de spiser
ting som vokser i vannet og de spiser masse fisk, litt kjøtt, men mest levende planter. Alt vi
har nå, her på jorden, kan vi takke dem for. Vi skylder dem absolutt ALT! De har ikke
religioner, de tror på universet. De har et veldig nært forhold til universet og de er veldig
spirituelle og synske. For dem er dette normalt, ikke unormalt. De mener at vi mennesker er
veldig dumme og voldelige og de er ganske redde oss.
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E.mail: rbeargreywolf@hotmail.com (hvis noen ønsker noen tilleggsopplysninger eller
mer utfyllende informasjon, så kan de maile henne. Ims).
___________________________________________________________________________
VATIKANET BY – Vatikanet avholdt en fire dagers konferanse for å diskutere mulighetene
omkring utenomjordisk liv.
Den Katolske Kirke inviterte astronomer, fysikere og andre vitenskapelige eksperter til
Vatikanet for å diskutere astrobiologi – studiet av liv og mulighetene for at det eksisterer i
universet.

Biskop Jose Gabriel Funes, direktør ved Vatikanet sitt observatorie, sa, ”spørsmål om livets
kilde og hvorvidt liv eksisterer andre steder i universet må tas alvorlig og fortjener seriøs
forskning”.
Oppdagelsen av utenomjordisk liv vil ha en stor betydning for skapelsen og Guds spørsmålet.
30 forskere, katolikker og ikke katolikker, kom fra hele verden fot å delta på denne
konferansen. Chris Impey, an astronom og professor fra Universitetet i Arizona, sa han hadde
ikke noen motforestillinger til at Vatikanet avholdt konferansen.
”Både kirke og vitenskapen søker svar på hvordan livet oppsto i et univers så stort og
fiendtlig,” sa Impey.
Biskop Fumes sa at utenomjordisk liv ville ikke kollidere med katolsk tro. ” Akkurat som det
er et mangfold av skapninger på jorden, så kan det være andre skapninger, til og med
intelligent liv der ute skapt av Gud. Dette har ingen motforestillinger i vår tro fordi vi ikke
kan sette begrensninger på Guds kreative frihet. Kilde: ukjent, oversatt av Torgeir S. Hansen
___________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ble avsluttet fredag 22.januar 2010
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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UIDENTIFISERTE FLYVENDE OBJEKTER (fortsettelse fra forrige nummer)
Centaurus-episoden fra 1954 er et av de beste eksempler på en temmelig typisk UFOsighting. Den inntraff om kvelden den 29.juni i luften over Labrador. Observasjonen ble gjort
av kaptein James Howard og hans besetning på en BOAC Centaurus ( en maskin av typen
Boeing Stratocruiser) som var underveis til London fra Idlewild (senere Kennedy) lufthavn i
New York.
Kl. 21.05 Labrador tid fikk kapteinen og hans annenflyver, First Officer Lee Boyd, øye på
flere UFOer. De observerte et stort opplyst objekt med seks mindre i nærheten. Gjenstandene
var omkring åtte kilometer unna og fløy parallelt med Centaurusèn. UFOene hadde følge med
flyet i 18 minutter over en distanse av 128 km. Det store objektet forandret form underveis –
eller syntes i alle fall å gjøre det, kanskje fordi det skiftet flyvningsvinkel. Og samtidig
justerte også de mindre UFOene rundt det sin posisjon.
Etter noen få minutters forbløffende observasjon av gjenstandene kontaktet kaptein Howard
flykontrollen i Goose Bay, som svarte at et jagerfly ville bli sendt opp for å undersøke hva det
kunne være. På dette tidspunkt hadde den store UFOen skiftet form fra den opprinnelige
pæreformen til en flyvende pil og deretter til noe som så ut som ”en gigantisk telefonmottaker
på størrelse med en osean-damper”. Nå kunne hele besetningen på åtte medlemmer og 14 av
passasjerene som fortsatt var våkne, observere fenomenet, idet de mindre UFOene begynte å
forsvinne. Navigatøren om bord, George Allen, som hadde vært en ivrig tilskuer hele tiden,
uttalte senere i sin rapport at det for han så ut som om de små UFOene forsvant inn i den store
i et forrykende tempo.
Kaptein Howard informerte den ankommende jetjageren om den gradvise forsvinningen til
UFO-flåten og dens ledsagende ”basefartøy”. Senere skrev kapteinen følgende i
uketidsskriftet Everybody`s Weekly for 11.desember 1954: ”Det finnes ingen fornuftig
forklaring – bortsett fra begreper som romskip og flyvende tallerkener. Altså må gjenstanden
ha vært en eller annen form for romskip fra en annen verden”. Han forble overbevist om at det
var virkelig romskip han så og at de var manøvreringsdyktige og intelligens-kontrollert på en
måte som muliggjorde forbindelsen mellom dem og baseskipet. (Brinsley Le Poer Trench:
The Flying Sauser Story, s. 34-36.)
Den gang Jimmy Carter, den tidligere amerikanske president, var guvernør i Georgia, så han
en UFO mens han ved 19.15 tiden den 6.januar 1969 ventet sammen med en gruppe på 12
personer utenfor den lokale Lions Club i Leary, hvor han skulle holde en tale. Her er
presidentens rapport, som gjengitt i National Enquirer 8.juni 1976:
Jeg er overbevist om at UFOer eksisterer, fordi jeg har sett en selv…Den var et meget
usedvanlig syn, og rundt 20 personer så den…Den var stor og meget blank, den skiftet farge
og var omtrent på størrelsen med månen. Vi holdt øye med den i 10 minutter, men ingen av
oss kunne bedømme hva den kunne være…
I oktober 1976 fylte guvernør Carter ut et meget detaljert rapportskjema, som han sendte til
den sivile UFO-organisasjonen National Investigations Committee on Aerial Phenomena
(NICAP). Han anslo gjenstandens høyde over horisonten til ca 30 grader, den var omtrent like
lys som – men litt mindre enn månen, og dens avstand fra observasjonsstedet varierte fra 300
til 900 meter. Han opplyste at den skiftevis nærmet og fjernet seg før den til slutt forsvant.
(The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.63-65.)
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Beboerne på Tasmania opplevet en bølge av “nattlys” i tidsrommet fra februar til november
i 1974. De tidligeste observasjonene ble gjort i den nordre og nordvestre delen av øya og de
siste for det meste i nordøstregionen i perioden mai-oktober. Her er noen av de mest
interessante rapportene: En mann i Derwent Valley-området la ved 04.20-tiden den 25.februar
merke til et rundt lys på nordøst-himmelen. Gløden tiltok i styrke og kort etter så vitnet – rett
over bilen sin – et blendende hvitt lys med en flat overside og en udefinerbar orange ring nær
ytterkanten. Han anslo bredden på UFOen til fem meter. UFOen ”holdt tritt med” bilen hans
mange kilometer før den forsvant.
Greg Thornton og hans venninne Sally Lamprey befant seg den 27.februar i nærheten av
Latrobe da de kl. 21.45 så en orange prikk som styrte ned fra himmelen mot bilen deres. Den
øket i omfang til den hadde en diameter som en tennisball. Til å begynne med så den ut som
”et triangel med avrundede hjørner”. Men da den la seg over på siden, ”så den ut som en
snorrett orangefarget linje, lik en blyant i 45 graders vinkel”. Et annet vitne så objektet noen
få minutter senere. Ut fra tilsynelatende størrelse og avstand fikk vitnet inntrykk av at den
faktiske diameteren måtte være nesten syv meter.
Tre personer fra det lille stedet Boobyalla Estate så 25.mai fra sin bil noe som de først trodde
måtte være månen, men ganske raskt forsto var et fremmedartet, stasjonært lys, ”omtrent
formet som en stor banan, men tykkere på midten. Det var skinnende orange på undersiden,
nærmest ildrødt i midten og skiftet gradvis til lysegult på toppen. Objektet var bare syv meter
over bakken”. Det begynte å bevege seg mot vitnene, og da det befant seg omtrent 200 meter
rett foran dem, flyktet de skrekkslagne. De anslo UFOens lengde til vel 30 meter.
To kvelder senere (27.mai) så 10-12 av Boobyallas beboere det samme eller en påfallende lik
gjenstand, denne gangen beskrevet som en banan eller en liggende halvmåne. Alle vitnene
erklærte at den beveget seg like over bakken og utstrålte et kraftig skinn som lyste opp
kveginnhegningene. (Flying Sauser Review, 21: 47-50, november 1975.)
Folk i Teheran, Irans hovedstad, begynte å telefonere til det iranske flyvåpens
kommandosentral ved midnatt den 19.september 1976, for å rapportere merkelige gjenstander
på himmelen. Beskrivelsene vekslet fra ”fuglelignende” og ”skarpt lys” til ”helikopter med et
skinnende lys”. B.G.Yousefit, assisterende nestkommanderende, besluttet å sende opp en F-4
jetjager fra luftvåpenets base i Shahrokhi for å oppspore og, om mulig, avskjære UFOen.
Flyet mistet imidlertid all kommunikasjonskontakt over en strekning på ca 65 km av sin
avskjæringskurs. Flyveren vendte tilbake til basen, og et annet F-4 ble sendt opp.
Da dette flyet nærmet seg UFOen, ble gjenstanden fanget inn på radaren, og ifølge rapporten
var radarsignalene de samme som man kunne vente fra en Boeing 707-maskin. Idet flyet
nådde det punkt hvor den første F-4 hadde mistet sambandet, øket plutselig UFOen farten og
gjorde det umulig for flyveren å ta innpå – enda jagerflyet på det tidspunkt hadde en hastighet
høyere enn lydens. Flyveren og andre besetningsmedlemmer merket seg det intense skinnet
fra UFOen; det artet seg som et rektangulært mønster av blussende fargelys.
Under fortsettelsen av UFO-jakten kom plutselig et mindre, glitrende objekt ut av UFOen og
styrte rett mot forfølgeren. F-4-piloten skulle akkurat til å avfyre en rakett mot gjenstanden
som nærmet seg, men instrumentene for våpenkontrollen sviktet, samtidig som også han
mistet alle kommunikasjoner. Flyveren snudde – og foretok et stup for å unngå det han antok
var et prosjektil fra UFOen. Men også den vesle gjenstanden skiftet kurs – og la seg med
letthet ”på halen” av jageren et stykke, før den steg til værs og gjenforente seg med UFOen.
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Jagerflyveren gjenopptok jakten. Da kom plutselig et objekt nummer to ut av UFOen. Den
styrtet med stor fart mot bakken og syntes å lande mykt i høydedragene langt der nede. Den
store UFOen øket hastigheten til mange ganger lydens og ble borte. Flyveren foretok en drøy
landingsinnflyvning og da fikk F-4-besetningen øye på en sylindrisk gjenstand omtrent på
størrelse med en jetjager som nærmet seg ovenfra. Den hadde skarpe lys i hver ende og et
blinkende lys i midten. Personellet i kontrolltårnet kjente ikke til at det skulle være noe annet
luftfartøy i nærheten, men kunne bekrefte at det hadde gjort samme observasjon.
Rapporten til det amerikanske militære etterretningsvesen, ble betraktet som uhyre interessant
og viktig i de fortsatte UFO-studier. (The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red.,
s.358-60.)
DAGSLYSSKIVER. Hele befolkningen (5000 mennesker) i Farmington, New Mexico,
borgermesteren, journalister og folk fra veipolitiet iberegnet – var tidlig på formiddagen den
18.mars 1950 vitne til at “hundrevis av merkelige objekter” gjennomførte halsbrekkende
luftakrobatikk på himmelen i over en time. Noen av gjenstandene, beskrevet som romskip, fòr
av sted i hastigheter som ble anslått til langt over 1600 km/t og deltok i gruppevis
”formasjonsflyvning ”. UFOene forsvant før middagstid, men var tilbake igjen utpå
ettermiddagen. Avisene meldte om ”utrolig manøvreringsdyktighet og hårfin beregning og
evne til å unngå kollisjoner”. Brinsley Le Poer Trench: The Flying Saucer Story, s.27; Harold
T. Wilkins: Flying Saucers on the Attack, s.128)
En merkelig skiveformet gjenstand ble fotografert av Paul Trent i Oregon den 11.mai 1950.
De to fotografiene er av stor betydning for ufologien på grunn av skarphet og fordi de har
vært underkastet grundige undersøkelser uten at ektheten er blitt trukket i tvil. Med stor
sikkerhet kan man si at et objekt, opptrådte på himmelen i nærheten av ekteparet Trents
bosted.
Fra sin farm i småbyen McMinnville i Oregon observerte de to en underlig tingets som så ut
som lokket på en rund søppelkasse, med en slags utstikker på toppen av den krumme
overflaten. Trent fortalte at gjenstanden skinte som polert sølv, fløy helt lydløst og ikke ga fra
seg røk eller damp. Eter noen få minutter satte den av sted mot nordvest og forsvant like over
horisonten. Han så den i kveldingen og anslo den til ca. 10 meter i diameter. Da den først kom
til syne, fløy den sakte, tilsynelatende uten noen rotasjon. . (The Encyclopedia of UFOs,
Ronald D. Story, red., s.223-26; Harold T. Wilkins: Flying Saucers on the Attack, s.131-32)
I løpet av oktober 1952 ble det gjort to bemerkelsesverdige og nesten helt like observasjoner
i de to byene Oloron-Ste.-Marie og Gaillac i Sørvest-Frankrike. Begivenhetene inntraff med
10 dagers mellomrom, og i begge tilfeller med hundrevis av mennesker som vitner.
Ved 12.50-tiden den 17.oktober, mens monsieur Yves Prigent – skoleinspektør ved Oloron
høyere skole – forberedte seg på å spise lunsj sammen med sin familie, ropte et av barna, som
satt og så ut av vinduet: ”Å, pappa, kom og se – det er fantastisk!”. Resten av familien styrtet
til vinduet, og det de så, var ifølge Prigents beretning dette:
I nord drev en merkelig formet, bomullaktig sky mot den blå himmelen. Like over den
beveget en lang, tynn sylinder seg sakte i en rett linje mot sørvest, tilsynelatende i en 45
graders hellingsvinkel. Jeg anslo flyhøyden til to til tre kilometer. Objektet var hvitaktig, ikkelysende og meget tydelig avgrenset. En slags ”fjærdusk” av hvit røk slapp ut fra oversiden av
bakparten. Et stykke foran sylinderen fløy omtrent 30 andre gjenstander i den samme banen.
For det blotte øye så det ut som kulerunde røkdotter, uten bestemte særtrekk for øvrig. Men
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gjennom en teaterkikkert var det mulig å oppdage en rød kule i midten, omgitt av en gulaktig
ring som hellet i en viss vinkel. Vinkelen var slik at ringen nesten fullstendig skjulte den
nederste delen av kulen, mens den øverste var fullt synlig. Disse ”tallerkenene” fløy parvis og
rykkvis med kjappe siksakbevegelser. Da to ”tallerkener” trakk seg bort fra de andre, kom en
hvitaktig strek til syne – som en lysbue. Fra alle disse fremmede objekter dalte et utslipp mot
bakken, samtidig som det spredte seg. Klumper av det hang fast på trærne, hustakene og
telefonledingene i flere timer etterpå.
Slike kingelvevaktige fibre, som fra tid til annen blir meldt funnet ved UFO-observasjoner,
kalles englehår av ufologene. De ligner bomull- eller nylontråd, og har en tilbøyelighet til å
oppløse seg raskt. Ved 17-tiden den 27.oktober var en rekke mennesker vitne til et lignende
skuespill på himmelen over byen Gaillac, 24 mil fra Oloron-Ste.-Marie. Omtrent 100 vitner
ga sammenfallende beskrivelser av hendelsen, som varte i 20 min.:
En lang fjærlignende sylinder, skråstilt i 45 graders vinkel, beveget seg sakte framover mot
sørøst, omgitt av et snes ”tallerkener” som glimtet i solskinnet der de fløy to og to med raske
siksakbevegelser. Det eneste avvik (i Gaillac-observasjonen) var at her opptrådte et eller annet
”tallerken”-par tidvis temmelig lavt, helt ned til en høyde som av observatører ble anslått til
300-400 meter.
Også i dette tilfellet så vitner ”englehår” som dalte ned, og igjen gikk substansen i oppløsning
straks etter at den var samlet opp. (Aimè Michel: The Truth About Flying Saucers, s. 145-50.)
Da den svenske politimannen Ernst W. Akerberg og hans kone Karin dro hjem fra sin
sommerhytte på Gotland utpå kveldingen den 5.august 1957, fikk de begge plutselig øye på
en skiveformet gjenstand som kom inn fra havet og rett mot dem. Da UFOen nådde stranden
noen hundre meter fra dem, gjorde den en skarp vending, la seg over på siden og sto og svaiet
noen sekunder. Skiven fortsatte omkring 600-700 meter, gjorde en ny brå dreining og fløy ut
av syne. Omtrent samtidig kom nok et objekt inn fra samme retning som det første og utførte
samme manøver. Begge objektene fikk vannet til å kruse seg og tretoppene til å svaie, til tross
for at de passerte i en høyde av rundt 200 meter. Ektefellene anslo gjenstandens bredde til ca
20 meter. De hadde form som en strømlinjeformet ”sykkelbjelle” og en metallisk, sølvgrå
farge. Nagleskjøter kunne skimtes i bunnen, og den øvre seksjon så ut til å rotere sakte over
den nederste delen. Begge skivene var utstyrt med et glødende ”kirsebærrødt rør”, og deres
kanter hadde et ”uklart, flimrende skinn”. De ga fra seg en ”klikkende” lyd.
Etter å ha etterforsket denne observasjonen, klassifiserte det svenske flyvåpen objektene som
”uidentifiserte”. (The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.152-53)
De siste månedene i 1978 inntraff noen ytterst usedvanlige UFO-hendelser på den australske
delen av kloden. Det tragiske tilfellet Frederick Valentich dannet innledningen til en rekke
visuelle, radar-registrerte og filmede observasjoner av bisarre flyvende objekter. ”Den
kommer ett mot meg fra øst”, rapporterte den unge australske flykapteinen Frederick
Valentich over flyets radiosender. 50 minutter før hadde han tatt av fra Moorabbin lufthavn i
Victoria for å gjennomføre en solotur i en Cessna 182 over Bass-stredet til King Island. Hans
klare og korte radiomelding fortsatte:
”Det ser ut som om den driver en eller annen form for lek. Den flyr i en hastighet jeg ikke kan
fastslå…Den flyr forbi. Den er lang…dukker opp rett foran meg nå… Den har et grønt lys og
et slags metallisk lys på utsiden”.
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Valentich sendte denne melding til flyvelederen Steve Robey i kontrolltårnet i Melbourne,
etter at han hadde anmodet om bekreftelse på en stor farkost med ”fire skarpe lys” og fått til
svar at det ikke var rapportert noe luftfartøy i området:
”Tingesten sirkulerer i bane rett over meg”.
Cessnaèns motor begynte nå å fuske og hoste, og Valentich kalte opp for å melde fra:
”Nærmer meg Kings Island. Ukjent luftfartøy kretser nå rett over meg…”
Med disse ord ble forbindelsen med den unge piloten brutt. En skarp metallisk lyd ble
registrert ved bakkemottagningen. Den varte i 17 sekunder, deretter døde all kommunikasjon
ut. Ingen rester etter fly eller flyver ble funnet – verken da eller i månedene som fulgte.
Forsvinningen – som skjedde over havområdet utenfor Tasmania sør for Melbourne – er den
dag i dag et uløst mysterium. (The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.379,
Flying Sauser Review, 24: 3-5.mars 1979)
RADAR/VISUELLE. Syv merkelige prikker kom plutselig til syne på en radarskjerm i
lufthavnen Washington National Airport sent på kvelden søndag 19.juli 1952. Da han ikke
klarte å identifisere signalene, ba flyveleder Edward Nugent sin overordnede, inspektør Henry
G. Barnes, å ta en titt. Det følgende er et utdrag av den rapporten som Barnes senere avga om
hendelsen:
”Tingestene” som forårsaket at Ed ropte meg over til radarskjermen, var syv blekt fiolette
glimt som samlet seg irregulært i det ene hjørnet…De tydet på at objektene – eller hva det nå
kan ha vært – befant seg i luften over et område omkring 15 km i diameter, vel 240 km
sørsørvest for Washington. Vi skjønte imidlertid at vi sto ovenfor en meget uvant
situasjon…Vi sporet de syv glimtene i omtrent fem minutter og fant snart ut at de beveget seg
med en hastighet av 160/210 km/t så lenge vi kunne observere dem. Men deres bevegelser
avvek radikalt fra det som er tilfelle med ordinære luftfartøyer. De fulgte ingen bestemt kurs
og dannet ikke noen slags formasjon, og vi var øyensynlig bare i stand til å følge dem
omkring fem kilometer av gangen…
Barnes ba flyvåpenet sende opp jetjagere – og fortsatte deretter å følge med på radarskjermen.
På dette tidspunkt meldte førerne av fly som kom inn, at de kunne se ubestemmelige lys på
himmelen. Også den militære flybasen Andrews begynte nå å registrere merkverdige
radarsignaler som samsvarte med dem i Washington National Airport. Bakkepersonellet så et
”skinnende orange lys”. En sivil ruteflyver rapporterte at han i et tilfelle så seks lys samtidig.
Hvert lys svarte til et radarglimt. Først mange timer etter at Barnes hadde kontaktet
flyvåpenet, dukket jagerflyene opp, men de kunne ikke finne noe – og på det tidspunkt kunne
man heller ikke lener se glimtene på radarskjermen. Men så snart jagerflyene hadde dratt sin
vei, kom signalene på ny til syne på skjermen i lufthavnen. Både visuelle og sammenfallende
radarrapporter fortsatte å strømme inn i løpet av natten.
Nøyaktig en uke senere – lørdag 26.juli – ble en tilsvarende serie av mystiske glimt sett på
lufthavnens radarskjerm, og de ble også bekreftet visuelt fra en rekke fly i luften. Denne
gangen kom imidlertid jagerflyene raskt tilstede, men bare èn pilot så noe. Han forsøkte å
korte inn på distansen mellom seg og fire lys, men klarte det ikke.
Fenomenet ble slått stort opp i avisoverskrifter over hele landet. En av dem lød: ”Dagen da
Tallerkenene besøkte Washington D.C.”. Flyvåpenet derimot, trakk offisielt den konklusjon at
begge tilfeller ”skyltes luftspeilingseffekter skapt av en dobbel temperaturinversjon” – en
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konklusjon som ble kraftig tilbakevist av dr. James E. McDonald, meteorolog og spesialist i
atmosfærisk fysikk ved University of Arizona. Han hadde gjort sine egne undersøkelser.
(The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.388-89)
Kilde: Boken Møte med det uforklarlige, fra forlaget Det Beste, 1984.
Fortsettelse i neste nummer.....
___________________________________________________________________________
UTENOMJORDISK GRAVPLASS

Vitenskapsmenn sier de har funnet en utenomjordisk gravplass i sentral Afrika som er minst
500 år gammel!
”Der må være minst 200 kropper gravlagt der og ikke en eneste av dem er menneskelig,”
fortalte Dr. Hugo Childs, den sveitsiske antropologen, til en journalist i Kigali, Rwanda.
”De er i utrolig god forfatning for å være så gamle,” la han til. ”Jord og vevsprøver viser at de
har vært i jorden siden 1400 tallet. Vi prøver nå å finne ut av hvor de kom fra og hva som
drepte dem.”
Dr. Childs og hans kollegaer oppdaget gravplassen under annet arbeid i den Rwandiske
jungelen. De trodde de hadde kommet over restene av en gammel landsby, men ved
utgravingene fant de bare utenomjordiske kropper, lagt oppå hverandre, 5 i høyden.
” Skapningene var mye høyere og tynnere enn mennesker,” sa eksperten. ”De var omtrent 7
fot høye og svært tynne. ”Hodene var noe større enn hos en vanlig mann og de hadde ikke noe
munn, nese, eller øyne å snakke om. ” Jeg antar at de kommuniserte telepatisk og til å
orientere seg beveget de seg rundt som flaggermus, kanskje med en form for biologisk radar.”
Uten videre undersøkelser er det ikke mulig å finne ut hva om drepte dem.
Men Dr. Childs spekulerer i om det var 200 utenomjordiske som landet her men som ble
smittet av et virus eller ligne. Fordi de hadde ikke noe immunsystem mot jordiske virus så
kunne noe så enkelt som influensavirus tatt knekken på dem, uttalte Childs.
”Noen av dem må ha overlevd fordi det ikke er funnet noe romskip,” sa Dr. Childs.
”Selvsagt, etter hvert som vår utgraving pågår er det ikke lett å vite hva vi kommer over.”
Dr. Childs ville ikke ta med noen journalist til utgravingsstedet i frykt for at kroppen skal bli
ødelagt. Han lovte derimot å avsløre stedet når utgravingen var ferdig. ” Dette vil endre
verden,” sa Dr. Childs. Da for vi bare vente i spenning å se hva som kommer ut av dette.
Kilde: World Weekly News oversatt av Torgeir S. Hansen
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www.starseed.no
Initiativet til Starseed (www.starseed.no ) ble tatt av Tatjana Ulvehjerte og Steffen Martinsen
september 2009 inspirert av andre disclosure prosjekter som Project Camelot , Disclosure
Project, osv.
Vi har lenge følt at det er mange også her i Norge som sitter inne med mye informasjon om
mange ting som media dessverre ikke ser viktigheten av å formidle gjennom TV og aviser.
Vi håper at www.starseed.no etter hvert vil samle relevant informasjon i form av video
intervjuer, konferanser og møter med informasjonsbærere innen ulike lag av det Norske
samfunnet, slik at flere vil våkne opp fra illusjonen i det gamle paradigmet, stå opp fra den
naive drømmen om at de som styrer i denne verdenen bare vil oss godt.
Tatjana Ulvehjerte: Jeg er av samisk og amerikansk-indiansk (Lakota Sioux)
opprinnelse. Født og oppvokst i nord Norge, Tromsø. Jeg er en pioner og
mystiker innenfor paranormale fenomener. Hadde min første kontakt med ETV
og ETB i en alder av 5 år. Har i ettertid hatt mange opplevelser og flere former
for kontakt med utenomjordisk intelligens. Anser meg selv som en frivillig
ambassadør for paranormale fenomener og andre eksistenser av høyere
bevisstheter på Jorden. Jeg er en sannhetssøker og vier mye av min fritid til å
få ut informasjon med en visjon og ønske om et skifte i menneskehetens
bevissthet og evolusjon på Jorden.
Steffen Martinsen: er fra Oslo og har bakgrunn fra frisør og
skjønnhetsbransjen som instruktør og kursholder. I lys av de utfordringene
jorden står ovenfor er det på høy tid at etablerte sannheter blir revurdert slik at
vi våkner opp fra den dvalen som i mange år har fortalt oss hva som er riktig
eller galt. Etablerte sannheter skapt av grådighet og maktbegjær fra politikere,
legemiddelindustrien, våpenindustrien, osv. At noen tjener på andres død og
sykdom er selvfølgelig ikke akseptabelt i en verden med ubegrenset potensial i
positiv retning. Jeg ser det som en plikt å gjøre informasjon fra andre som ser verden i et
annet lys tilgjengelig for alle. Slik at det er mulig å ta noen personlige valg som ikke bare
handler om usunn egoisme påvirket av overstyring fra myter om hvordan verden og universet
ser ut. La hjerteenergien på jorden bety minst like mye som den mentale.
Hensikten med Starseed:
Vårt initiativ går ut på å samle og publisere informasjon om blant annet:
Verdens nåværende tilstand og mulige kommende endringer på jorden
Avansert teknologi som f.eks. elektromagnetisme, tankekontroll, fri energi, dimensjonsreiser
og parallelle virkeligheter
Utenomjordisk besøk, kontakt og intergalaktisk samarbeid
Avsløring av planer som eksisterer for å kontrollere den menneskelige rase
Innsikter og visdom som øker vår bevissthet og gir håp til menneskeheten
Å gi informasjonsbærere muligheten for å få sannheten ut.
Å etablere trygghet i å være flere og forene de ulike fragmentene under en paraply .
For å beskytte informasjonsbærere som kan ha bekymringer for sikkerheten til seg selv og
sine kjære.
For å gi en hyllest til alle aktivister i paradigmeutfordrende felt som har arbeidet til det beste
for menneskeheten, og som har lidd eller blitt tvunget til taushet etter å ha snakket sant.
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Starseed konferansen 2010
Starseed har gleden av å invitere deg til årets første alternative konferanse 30. - 31.1.2010 på
Eidsvoll Verk
Temaer som berøres er fri energi - Utenomjordisk kontakt - ET teknologi - Starseed - Orbs Utfordringer jorden og menneskeheten står ovenfor i tiden som kommer.
Foredragsholdere: Karen-Sofie Thorstensen - Rune Øverby - Tatjana Ulvehjerte - Tore
Alfstad - Robert Dave Myrland - Silia Dahl - Ronny Korsberg.
Konferansen har som mål å samle mennesker under et høyt tak som har et ønske om å komme
sammen, med sine opplevelser og erfaringer som vi normalt ikke hører så mye om i media. I
løpet av disse to dagene blir det interessante foredrag med noen av de mest tilstedeværende
foredragsholdere på området, vi kommer til å organisere felles meditasjon begge dager,
panelsamtaler og mulighet til å dele dine tanker og opplevelser rundt temaet Starseed.
Mer detaljert program kommer i løpet av januar 2010 på mail og på www.starseed.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen
Den enkleste måten å komme seg hit på er tog til Eidsvoll Verk stasjon og 200 meter gange
til Søndre samfund, adressen er: Trondheimvegen 228, 2070 Råholt.
Det er gode parkeringsmuligheter. Konferansen starter kl. 10.00 begge dager, og er offisielt
slutt ca. kl. 20.00 lørdag 30. og kl. 18.00 søndag 31.1
Pris pr. dag 150,- Det vil være anledning til å kjøpe mat, kaffe og te
Program:
Lørdag 30.01.2010
kl. 10.00 Velkommen
kl. 10.30 Starseed - å føle seg fremmed
kl. 12.00 Energiløsninger og levitasjon
kl. 14.30 Meditasjon
kl. 16.00 Beamship og fri energi
kl. 17.30 Panelsamtale
kl. 19.00 Tromme meditasjon
Søndag 31.01.2010
kl. 10.00 Velkommen
kl. 10.30 Jordens astrologiske aspekt
kl. 12.00 Orbs, hva kan de fortelle oss?
kl. 14.30 Kontakt med andre virkeligheter
kl. 16.00 Åpent forum
kl. 18.00 konferansen slutt for denne gang
Sjekk www.starseed.no for ytterligere informasjon
”the truth will set you free, but first it will piss you off”
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VIL IKKE LENGER ETTERFORSKE UFOÈR.
Etter over 50 år mener det britiske forsvarsministeriet at det finnes bedre ting å bruke pengene
på enn UFOer.
(ABC Nyheter): Forsvarsministeriet i Storbritannia (MOD) avslutter sin UFO-etterforskning
etter over 50 år.
Begrunnelsen er at det så langt ikke er noen ting som tyder på at UFOer utgjør noen
umiddelbar trussel mot rikets sikkerhet. Dermed klarer ikke Ministeriet lenger forsvare
kostnadene forbundet med etterforskningen.
«MOD har ikke kapasitet til å identifisere UFO-rapportene. Det gagner ikke Forsvaret å drive
slik etterforskning, og det vil være en upassende bruk av forsvarsressurser å fortsette,» heter
det i en melding publisert på det britiske Forsvarsministeriets hjemmeside.
En epostadresse og et telefonnummer hvor folk kunne rapportere om UFO-observasjoner ble
stengt 1. desember.
En ansatt som skulle etterforske rapportene har blitt overført til en annen stilling.
14.12.2009 kilde: www.abcnyheter.no
___________________________________________________________________________
ASTRONAUTENE SÅ HUNDREVIS AV ENGLER I VERDENSROMMET.
Fra Tabloidavisen ”The Sun”, men det er ikke den britiske avisen med samme navn!
I flere år har NASA – astronauter sagt at de har sett hundrevis av disse himmelske vesener
mens de var i bane rundt jorden. En astronaut hevder at en av englene svevde over han mens
han var på spasertur ute i rommet. Russiske kosmonauter og en hærskare av astronomer
verden rundt, har også støtt på dem. Påstander om at engler tilsynelatende lever i det kalde,
tomme verdensrommet i vårt solsystem, er så godt kjent, at selv internasjonale religiøse ledere
er oppmerksomme på det.
Ifølge kilder fra romfartssentrene i Houston, Texas og Cape Canaveral, Florida, har
astronauter sett himmelske vesener på de fleste turene i verdensrommet. En astronaut hevder
at engler fulgte han tilbake til jorden. Russiske kosmonauter sier at de også har sett de enorme
englene sveve i verdensrommet. Og astronomer må motvillig innrømme at de har sett
bevingede skapninger ”gløde som enorme ildfluer” i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.
”Det er noe merkelig der ute, men alle er redde for å innrømme det offentlig”, sier Dr. Brian
Forsythe, som inntil nylig var ansatt ved NASA som forsker på utenomjordiske livsformer.
”Hvis de hadde sett UFOer, eller annen ”normal” fremmed aktivitet, da ville det ikke vært
halvparten så mye motstand som det er nå mot offentlig vedkjennelse. Men engler?
Ingen respektabel vitenskapsmann eller militær person er villig til å risikere sitt gode rykte,
ved å innrømme at de har sett engler. ”Ifølge Forsythe, er astronautene og astronomene som
har sett englene, ikke villig til å bruke det navnet på dem. ”De bruker heller uttrykket:
Vesener eller romvesener”, sier Forsythe.
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”Flere av dem er agnostikere og noen er ateister”. En liknende motvillighet finnes hos
russerne. Boris Sevenoff hadde følge av et halvt dusin engler i tre dager mens han sirklet
rundt jorden med romfartøyet sitt. Han sier bare at de er intelligente vesener, at de er ca 15
meter høye (50 feet) og at de har store vinger som kan tillate dem å fly i store hastigheter. Han
tok tiden på et par som hadde en hastighet på 8050 km/t (5000 miles).
”Jeg rapporterte ikke dette med en gang”, innrømmet Sevenoff. ”Hvis jeg hadde det, ville
sovjet-ateistene ha låst meg inne i et fangehull”.
Høyt ansette ledere i de kristne, jødiske og muslimske religionene, tror at svaret er enklere:
”De er nettopp hva de viser seg å være – engler fra Gud”, sier Monsignor Vito Brunelli.
Dr. Sheldon Baker, som er en ledende babtistprest, sier at ikke-troende heller vil godta de
merkeligste forklaringer om englene, ”enn å innrømme det innlysende – at Gud har sendt dem
for å våke over oss”.
Kilde: Bladet
___________________________________________________________________________
JAPANS NESTE STATSMINISTERFRUE HAR FLYDD I TREKANTET UFO TIL
VENUS!
Det var et veldig vakkert sted og det var virkelig grønt, skriver hun i bok.
(Dagbladet.no): Japans nyvalgte statsminister går
under kallenavnet «Romvesenet», men det er
kona hans som angivelig har hatt tettest kontakt
med andre verdener.
- Mens kroppen min sov, tror jeg sjelen fløy i en
trekantet UFO og dro til Venus, skrev Miyuki
Hatoyama (66), kona til den påtroppende
statsministeren Yukio Hatoyama i en bok som
ble publisert i fjor.
- Det var et veldig vakkert sted og det var virkelig grønt, het det videre, ifølge Reuters.
- Ville sagt «flott». Miyuki, som er tidligere skuespillerinne, beskrev den utenomjordiske
opplevelsen som hun sier skjedde for 20 år siden i en bok som heter «Veldig rare ting jeg har
opplevd.»
Da Miyuki våknet fortalte hun sin daværende mann at hun akkurat hadde vært på Venus. Han
sa til henne at det trolig bare hadde vært en drøm.
- Min nåværende mann har en annerledes måte å se ting på. Han ville trolig sagt «Å, det er
flott», skrev hun.
Kalles «Romvesenet». Yukio Hatoyama tar formelt over som statsminister 16. september
etter at partiet hans vant en knusende valgseier på søndag.
Japans neste statsminister er en styrtrik parlamentariker fra ett av landets mektige politiske
familiedynastier. Han går under kallenavnet «Romvesenet», angivelig på grunn av hårstilen,
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hans markante øyne og eksentriske oppførsel. Kona hans forsvarer ektemannens kallenavn og
sier at det er vel fortjent. I et intervju gjengitt på ABC News sier hun at han har gjort seg
fortjent til kallenavnet fordi han er forskjellig fra de klassiske politikerne i Japan og at han
motivene hans ikke er personlige interesser eller grådighet.
Kilde: www.dagbladet.no 02.09.2009
___________________________________________________________________________
ROMVESENET HADDE SKANDINAVISK AKSENT.
Det britiske forsvarsdepartementet frigir dokumentert UFO-etterforskning.
(Dagbladet.no): Det britiske forsvarsdepartementet
har frigitt en rekke UFO-relaterte dokumenter på
nasjonalarkivets sider. Svært mange av
observasjonene ble tatt meget alvorlig av
etterforskningsorganet DI55.
Blant dem en kvinne som hevder hun ble forsøkt
forført av et romvesen med skandinavisk aksent.
Bildet: UFO: Denne skissen av et diamantformet
objekt har lenge vært en av Storbritannias største.
UFO-gåter. Nå er dokumentene bak etterforskningen frigitt. Uten at gåten er blitt løst.
Mandag 20. november 1990 luftet en kvinne fra Norwich hunden sin da hun møtte en mann.
Han lurte på om hun hadde tid til å høre på hva han hadde å si.
- Vi lager kornsirkler
- Han spurte henne om hun var klar over kornsirkler på jorder i nærheten, og fortalte videre at
han var på en annen planet som var ganske lik jorden. Det var folk fra hans planet som hadde
laget kornsirklene og at de var vennlige, men redd for å kontakte menneskene direkte, står det
i dokumentet som ble sendt videre til forsvarsdepartementet.
Kvinnen ville ikke oppgi sitt navn og skal ha vært svært opprømt. Hun beskrev mannen som
middels høy, med lyst hår og en skandinavisk klingende aksent. Da mannen gikk videre
fortalte kvinnen at hun hørte en høy summende lyd og et sfærisk objekt som steg opp mot
himmelen og forsvant.
Saken ble regnet som alvorlig nok og kvinnen ble avhørt av forsvarsdepartementets
etterforskningsorgan DI55.
Fortsatt ikke løst UFO-gåte. Dokumentene som er frigitt og kan leses av offentligheten på
nasjonalarkivets nettsider inneholder ikke bare vitnebeskrivelser, men også tegninger av
mulige UFOer og en hel rekke tabloidutklipp.
En av Storbritannias største UFO-gåter blir også belyst, men ikke løst. Da flere vitner
rapportert om et diamantlignende objekt over en skotsk by i 1990, ble det slått full alarm. Det
var da avisen Daily Record publiserte bilder av den antatte UFOen at observasjonen ble satt
under etterforskning. Vitner skal ha fortalt at objektet svevde i løse lufta i over 10 minutter,
for så å fly rett opp med stor fart.
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Myndighetene varslet. Observasjonen ble tatt så seriøst at ministere og
forsvarsdepartementet ble varslet, og en bevisst mediastrategi for å behandle observasjonen
ble opprettet. Det ble også sett jagerfly ved åstedet, og ved hjelp av de publiserte bildene
kunne forsvarsdepartementet fastslå at et av objektene varsom ble observert var en Harrier Jet.
- Bildenes negativer har blitt regnet som relevante, og en Harrier Jet er bekreftet på åstedet.
Det er ingen endelige konklusjoner angående det andre store objektet, står det i rapporten til
forsvarsdepartementet. Etterforskningen rundt denne angivelige UFO-observasjonen holdt på
i over et år uten resultater.
Stort mysterium. ”Dette er den mest fascinerende av alle UFO-observasjoner. Dette viser at
forsvarsdepartementet var svært bekymret og ikke ante hva de skulle si til media. De visste
ikke engang hvor Harrier-flyene kom fra. Dette er et skikkelig mysterium, og myndighetene
tok det svært alvorlig”, sier UFO-eksperten Dr. David Clarke til The Telegraph.
Saken har vært hemmelighetsstemplet frem til nå, selv skissene av det diamantformede
objektet har vært utilgjengelig for offentligheten.
Dokumentene som er frigitt behandler UFO-observasjoner i perioden 1987 til 1993, og det er
over 1000 sider med all slags informasjon. Det ble også i
fjor frigitt dokumenter fra UFO-etterforskning i perioden
før 1987.
Romvesener spiste opp hund. Avisutklippet fra The
Sport med tittelen «Aliens Stole My Missus» har fått
æren av å bli inkludert i arkivet, men ble ikke
etterforsket.
I saken kan man lese om Enrique Cadillo som forteller
om romvesener som så ut som barn. De kom stormende
inn i stua og spiste opp ulvehunden Pepe, for så å
kidnappe kona Carmen.
- Folk sier jeg er gal, men jeg har bilder som beviser det.
Min Carmen er borte, sa Cadillo ifølge avisutklippet. Se
bildet til høyre i saken.
Er du interessert i litt enklere tilgjengelig UFO-stoff enn de nå frigjorte britiske dokumentene,
kan du sjekke Wikipedias fyldige artikkel. Bildet viser en skisse av en UFO vitner har sett
og tegnet.
Se også lista over de mest kjente UFO-observasjonene i verden, den eldste av Christopher
Columbus i 1492.
Kilde: www.dagbladet.no 22.03.2009
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