UFO NORGE NYTT

er medlemsblad for riksorganisasjonen UFO-NORGE.
Bladet bringer nyhetsstoff og meddelelser av interesse for medlemmene. Det skal
også tjene som forum for leserne og deres innlegg og bidrag er velkomne. Artikler
og innlegg som presenteres representerer ikke nØdvendigvis redaktØrens og/elle
Rådets syn. Bladet formidler også gjerne kontakt medlemmene imellom. Gjengivelse
av stoff fra UFO-NORGE NYTT (UNN) er tillatt med kildeangivelse. Bladet sendes
m~dlemmene gratis og utkommer 4 - 6 gan~er i året.
Ansvarlig redaktØr: Knut Aasheim.

Redaksjonsmedarbeider: Trond Engebretsen.

Redaksjonelt,.
De reaksjoner vi har fått på forrige nummer
av UNN tyder på at det var populært med flere lengre artikler. Dette er vel likevel
neppe verken ønskelig eller gjennomførlig
for hvert nummer. Stoffet vi presenterte
var kontroversielt, men vi tror - intere~
sant og tankevekkende. Vi sa A og sier nå 8
ved å følge opp med 11 å feie frem fra under
teppet 11 de mange budskap som kontaktoersoner
hevder å ha mottatt fra rommennesker. Det er
redaktørens oppfatning at en overveiende del
av ufologene undgår dette tema som en temmelig varm potet. Den eller de som tar denne
side ved UFO-saken opp setter seg i fare for
i beste fall å bli stemplet som uv{tenskaplig, og i værste fall for religiøs kultist.
Men i lys av verdens-situasjonen idag, tillater vi oss å spørre:Må, og bør det være
slik?
Slutten på fjoråret og begynnelsen på dette
markertes med et oppsving i UFO-aktiviteten
over Norge, og da spesielt det sentrale Østlandsområdet. I Danmark og Sverige har det
dog vært ennå større UFO-bølger. Som kjent
er også UFO-organisasjonene i våre naboland
også langt større og har bedre økonomi, noe
som igjen gir bedre medlemsblader. De som
holder UFO-ASPEKT har sikkert registrert som
nytt av Aret en 11 livgivende facelift 11 i presentasjon og innhold. Det andre store danske
UFO-blad UFO-NYT har nå kommet i A4 format
og nær professionellt preg. Vi gratulerer
henholdsvis FUFOS og SUFOI med fornyelsene.
Allerede i skrivende stund må vi innse at
bladet blir forsinket ut til medlemmene,
hvilket vi selvfølgelig er de første til å
beklage. Det har sine årsaker, som vi dog
ikke skal trette leserne med bortsett fra å
gjenta ennå en gang at der er meget som skal
gjøres og få til å gjøre det. Vi hører gjerne
fra lesere som har noe å bidra med, spørre
om eller som vil ha kontakt med andre, og
viser forøvrig til spørreskjemaet som følger bladet denne gang og som vi gjerne vil
. ha tilbake utfylt så fort som mulig.

LITTERATURHENVISNINGER
Nyere medlemmer som er interessert i vår
liste over bØker, tidsskrifter, forla~
oe foreninger i Norge oe Skandinavia som
omfatter UFO og beslektede emner, kan
sende oss i redaksjonen et brev og legge
ved kr. 2.- i frimerker.

Rlksorganisasjonen

UFO • NORGE

Postbox 38. 2045 LEIRSUND. NORWAY.

Tlf.: 02/725507.

Riksorganisasjonen UFO-NORGE er en sammenslutning av personer og grupper i Norge med
oppriktig interesse for UFO (Uidentifiserte
flygende Qbjekter).
Organisasjonens formål er:
-å innsamle, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO i Norge.
-å drive informasjonsvirksomhet om UFO-saken
overfor medlemmer og offentligheten for
derigjennom å bidra til større forståelse
for og om UFO som en realitet av stor betydning.
-å kunne ta opp for drøftelse, studium og
informasjon, UFO-sakens videre aspekter,
hvor spørsmål av oarapsykologisk, filosofisk og åndsvitenskaplig art står sentralt.
-å skape og formidle kontakt mellom UFOinteresserte personer og grupper i inn- og
utland.
Adresser: Medlemstegning/abonnement, kasserer og rapportavdeling.
UFO-NORGE, Postbox 38, 2045 Leirsund.
UFO-NORGE NYTT, redaksjonens adresse:
Postbox 142, 2073 Bøn.
Medlemskap/abonnement koster for 1 81 .kr.6D.-

If-HJHOLD

SIDE

Budskap til en Planet i

krise

UFO-oktivitet over Toten • • • • • • • • • • •

3

5

Gjøvikmann gjorde merkelig UFO-obs •• 10
Ildrod gjenstand blendet skolebarn

13

Utrolig UFO-observasjon i Al i
Hallingdal ••••••••••••••••••••••••• 15
Bokanmeldelse

••••••••••••••••••••• 18

Notiser •••••••••••••••••••••••••••• 1 ::J

®

"the MessagE"
Budskapettil en planet -i krise?
Del l· Andreasson
afæren fortsatt l
Vi lovet våre lesere i forrige nr, å bringe
budskapet som Betty Andreasson mottok (THE
ANDREASSON AFFAIR, U,N.N, Nr, 5/6 - 1 80)
Men først noen kommentarer:

UFO-situasjonen er idag den blandt interesserte og forskere verden over, at mæn
ikke lenger spør hvorvidt UFO eksisterer.
Det er såvisst nok andre spørsm å l som melder seg og som for en stor del fortsatt står
ANDREASSON -AFF ÆREN synes å være en unnubesvaret e}ler også er svar som er v a nsketakelse. Mens den inneholder mange likhets
lige å tolke og virker forvirrende, Det enepunkter med typen bortførelser, er der ogs å
ste som synes klart er at UFO-fenomenene er
mange forskjeller, .Betty ble invitert - går
uhyre omfattende og komplexe i sin natur.
frivillig ombord, skjønt resten av familien
Noen entydig løsning synes derfor fjern.
blir paralysert. Hun underg å r der en "typi sk 11
3 sentrale spørsmål synes å være: Hvem er
medisinsk undersøkelse, men opplever samtidde? - Hvor kommer de fra? - Hva vil de her?
ig så uendelig mye mer - samt at hun altså
Å forsøke å besvare eller søke løsningen på
får et budskap. Vi bringer her et utdrag:
disse uten hensyn til de mange om enn kontroversielle kontaktberetningene strander p å
Fra sekvensen da Betty ble brakt tilbake
sin egen urim e lighet. Ikke desto mindre blir
til sitt hus og skulle forlate romskipet,
de samme beretninger behandlet med stor og
bringer vi her Betty's gjenopplevelse fra
ikke skjelden subjektiv skepsis.
Dette både
en av hypnosesesjonene:
på grunn av at kontaktpersonen i de aller
Betty og hennes to fremmede ledsagere
fleste tilfeller har vært alene, - altså
sto
stille og ventet. De utstr å lte en aura
ing e n medvitner til å styrke troverdigheten,
av vennlighet og gjorde at Betty følte seg
samt at innholdet av den påst åt te samtalen
rolig. En dør åpnet seg og Quazgaa, i sin
med fremmede vesener har vært a v en slik art
~ølvdrakt kom inn i rommet. D~n lille man~ ofte budskapstypen - med hva noen kaller
nen så opp på Betty og strakte seg opp og
religi øse overtoner, at seriøse UFO etterla sine behansked e hender på henn es skuldforskere har følt disse for kontroversielle
re. Hans store. mongoloidliknende øyne stirtil å befatte seg med,
ret dypt inn i henn es . Han sa:"Barn, du må
Likevel - kontaktberetninger fra alle
glemme for en tid".
Quazgaa begynte s å å
k a nter av verden synes å åpenbare et nær
snakke telepatisk. Det ville bli h a ns farlikelydende budsk ap :"V å r sivilisasjon er
vel-bud skap til Betty. Han ville ikke fori fare; - atomvåpen er en overhengende truslate skipet med henne.
sel og store geologiske omveltninger er nær
Betty gjentar(stadig under hypnose)
forestående. Menneskene st å r i fare for å
_Quazg aa 's budskap til henne:
ødelegge seg selv og sine livsbetingelser
ja endog planeten selv, og dermed forhold
"H a n sier at min rase ikke vil tro meg f ø r
utenfor denne. Vi må lær e å leve i fred og
etter lan g t i d - v å r tid ••• De elsker den
endre vår utvikling ellers -"
menn esk lige rase. De har kommet for å hjelpe menneskeheten. Og ders om vi ikke vil ak I senere år har vi hatt en rekke beretnseptere denne hjelp, vil den ikke bli redinger om kontakt med fremmed e vesener som
det, den vil ikke l eve , •• Alle ting e r plan
er av en h e lt annen og skremmende karakter.
lagt. Kjærligheten er størst av alt. De ønDet er de såkalte "abductions"(bortførelser)
sker ikk e å skade noen - men p,g.a. stor
En av de tidligste og mest kjente er Barney
kjærlighet, sier de, - p å grunn av stor
.
og Betty Hill saken. Hendelsesforløpet er
kj ærlighet kan de ikke la menneskene fort11
ofte noks å likt: "Ofrene , ofte kjørende i
sette i sine n åvæ rende fotspor •••
Det er
bil, blir stoppet av en stråle, og i par a bedre å miste noen enn å miste alle, •••
lysert tilst a nd brakt ombord i et romskip
de har -teknologi som menneskene kunne nytte,
hvor de und e rg å r enslags medisinsk under- Det er gjennom å nden, men menneskene vil
søkelse. Svært ofte har personene helt el ikke søke dennd:Jelen(siden)."
ler delvis amnesia om hendelsen. Denne har
senere blitt br ak t i dag e n gjennom såkalt
Betty begynte alternativt å pause og å
gjenta Quazgaa's ord, Det var som om hun p å
regressive hypnose. I en del tilfeller der
fler e personer er sammen h a r ma n gode muligen eller annen måte v a r brakt tilb ake i
heter til å kontrollere de individuelle betiden og igjen lyttet til Quazgaa's gåte retninger mot hver a ndre.
fulle forelesning:
~
l

"Menneskene må forstå mange av de naturBetty ble i hypnotisk tilstand spurt om de
fremmede hadde noe å gjøre med et strømbrudd
lige ting på Jorden ••• Hvis menneskene bare
ville studere selve naturen, så ville de
i New York nylig.
Betty: De har krefter. De kan kontrollere
finne mange av de svarene de søker ••• Menvind, sjø og endog lyn.
neskeheten vil finne disse gjennom Anden.
o.w. : Fortalte de deg hensikten med strømMennesket er ikke bare kjøtt og blod •••
bruddet?
Det ville være lett A gi oss dem(svarene)
men det ville vise at vi ikke er verdige til ' Betty: Det var for å åpenbare for men neskA motta disse ••• Kunnskapen finnes gjennom
ene deres sanne natur.
Anden, og de som er verdige vil mottta •••
o. w. : Hva er menne skets sanne natur?
Betty: Mennesket søker å ødelegge seg selv.
De som er rene i hjertet, som søker med apriktighet vil bli gitt
I ild er der
Grå dighet, grå dighet, grå di ghet. Og
på grunn av gråd igheten trekke r det
mange svar, i aske - i det høyeste av de t
høye og det laveste av det lave er der mantil seg sk a del i ge ting. Alt er gitt
ge svar. Der er energi rundt omkring menmenneskene. Enkle ting. Menneske ne
neskene som de ikke kjenner til. Det er den
kunne ha avansert s å lan gt , men grå digheten kom mer i veien.
enkleste form for energi. Den er i atmosJ.s. : Eksisterer tid?
færen - denne atmosfære. Det har blitt gitt
Betty: Tid for dem er ikke lik vå r t id, men
for mennesket ••• Mange gåter vil bli gitt
de forst å r /k jenner vår tid.
De som er vise vil for~ tå - De (svarene) '
J.s. : De gjenkjenn e r tid som vå r dimensjon,
må forbli skulte på denne måten på grunn av
men de har no e annet, gjen nom tid?
korrupsjonen som finnes på Jorden ••• DerBetty: Ja, de kan r ev ersere ti den
som de ble . å penbart like frem ville menneskF.Y. : Er vesenene istand til å ko mme hit
ene bruke det (sukk) Han (Quazgaa) forteller
igjen?
meg forskjellige ting som vil skjs - de vil
Betty: De reiser . fritt. De rei ~e r fritt gjenkomme til Jorden ••• Menneskene vil frykte
nom hele Jorden
på grunn av det ••• Mange vil dog ikke bli
o.w. : Kan de reise inni Jorden ?
redde fordi de har overkommet frykten."
Betty: Ja, deres tetthet er me g et annerledes
Betty fortsatte å tolke og gjenta de me nmen de har meta ller som de ikke kan
tale inntrykk som det stirrende vesen overgjennomtre nge . De behøver disse metallførte til hennes sinn. Så avsluttet Quazgaa
er.
sin utredning med en overra skende erklæring:
o. w. Er d et ma nge av diss e grupper eller
Han sier a t han ha r hatt andre her ••• Ma nr ase r so m besøker J o r den nå fra man ge andre har hemmeligheter l ås t i sine sinn.
ge forskjellige planeter?
Han låser visse hemmeligheter inne i mitt
Bet ty: Ja.
sinn (sukk) ••• De vil åpenbares når tiden
o.w.
: Hvor mange?
er inne ••• Igjen legger han begge hender
Betty: Sytti
opp på mine skuldre. Og han sier:"Gå, barn,
o. w. : Sytti for skjell ige plane ter eller
na,- og hvil".
raser?
Betty: Raser
Vi bri nger og så utdr a g fra den 12 hy p nosD.w. : Sama rbeid er disse?
en i Juli 1 77. Betty føler at "De " kontr o lBet ty: Ja, på en nær.
lerer hva hun sier samt hennes armer og henJ.s. : De kommer altså fra fors kjell ige plader, og hun liker det ikke.
Plutselig beneter da? Er det riktig?
gynner hun å sn akke på et fremmed spr ~k, Bet ty: Noen. Noen ko mme r fra verdene r hvor
mekanisk som om noen annen snakket 9jennom
du ikke k an se deres gjemm e sted. Noen
henne! Det hørtes omtrent slik ut (ba se rt
kommer fra selve Jorden.
på bå ndoppt aket ) Betty: "Oh-tookurah bohuJ.s. : Selve Jord e n?
tut a h mawhulah duhduwa ma her duh ok a ht t urBe tty: Ja, der er et sted på d enn e Jor d e n
aht ( s ukk) nuwrl a ha htutr a h aw-hoe-hoe mari som dere ikke kjen n er til.
kota tutr a h etrah me ekohtutra h etro indr a
F.Y. : Kan de se fremtiden ?
ukreeahlah (sukk)"
Bet ty: Ganske bestemt
F.Y. (en av etterforskerne): Betty hva er
F.Y. : Kan de si hvorvidt vi vil komme fram
det du siertil oss?
til et svar?
Betty: Jeg sier det bare. Jeg vet ikke hva
Bet ty: Svaret er allere de her.
de sier til dere.
F.Y.
Nå r vil vi gjenkje nne d et i vAr tid?
Betty begynner igjen å snakke i det fr emBetty : Nå r du ov ergi r ditt hj e rt e
med e språket og så k ommer:
J • V • : Nå r hj e r tet blir overgitt til hv a?
Base 32 - ( s ukk) Base 32.
F.Y.: Betty kan du si mere?- refererer det
Betty: Til kjærlighet og sannh et .
seg til et nummer eller et sted?
Betty: Vet ikke. - Er det et sted? Er det
Mot slutten av boken sier forf atte ren:
et sted? - Krumning, - krumning,
' "Hvis a ut e nti sk , så har Quazgaa 1 s bu dskap
Sombleado. Stjerne Seeso. Somblea do.
noe kjent over seg. De t minn e r en om liknenStjerne Sees o.
de budskap nedt eg n et i tidli ge re å r hundr ede r
Betty fort se tter med me r fremm e d s prå k
Me nn es k e het e ns h ellige bøk e r inn ehol d e r ma ng e b e r etninger om hi mme lf en ome n, do g omfatD.W. ( an n en e tter f or s k e r): Betty, er d et
tet deres budskap oft e å ndeli ge t i ng . Og i
noe som de vil at vi skal forst å akløpet a v de senere år har da mange forfattere
kurat nå ?
virkeli g sammenliknet moderne UFO - ob serva•
Betty: (ett e r en pause( Ja.
sjen e r med bibels e be retninger om himmelD.W.: Ka n du fortelle hva det er?
feno men 09 assosier t de med reli giøse budBetty; (p a u se ) Noe om at viten s k a pen må be brin gere ( engler) f r a himm e len.
gr a v e fortid e n.
De t er en j e vn s trøm. Der e r bø l ger
Vi vil sener e , f o r håpe n t li g a ll e r ede i
so m blir se ndt ut. Og d e r er g a mle
n es te numm e r, gå n~r me r e inn på sp ø r s må l ene
murer som må brytes ned.
omkring hvorvidt de ro mbe sø kene bringer et
J.V.: Betty, du nevte stjerne Seeso, er det
bud skap til oss i denne - en helt spesiell
et sted?
tidsepoke?
. Bet ty: Ja
J.V.: Er det i vår Gal laxe?
Betty:Nei.

...............
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lJro~akti\litet _
oveL_Toten !
NÆRKONTAKTER AV FØRSTE OG ANDRE GRAD - MA NG E VITNER. ,

Vi synes her å ha fått en typisk UFO-"minibøl g e" ov e r et be grenset geogr afisk områ de,
neml i g Toten, inklud e rt Snertingdal og Søndre La nd. Dette forekommer er fa ringsm ess ig l
ikke skjelden~ . I tillegg har vi hatt enkelte spredte observasjoner fra andre kanter
av landet - hovedsaklig Østlandsområdete
Denne aktivitet representerer bestemt en øk
ning i forhold til 19 80 sett som helhet.
Det b eg ynt e a lt s å d e n 11 De s emb e r og ha r
,
forts a tt fram til for e l øbig den 3 Mars i årl1
Desverre har vi forel ø big kun f å tt inn et
f å tall a v de rapportskjemaer som er sendt
ut. Dette er svært bekl ag eli g , o g vi fr ykter a t en a vi s meldin g om a t krutt b r e nning
skulle vær e å r sa k t i l ly sen e s om var s ett,
ha r f å tt ma ng e t il å vurder e utfyllin g en a v
skjema en e for unødvendig. Dette er en h e lt
feil slutning, - noe som vi mener vil gå
fram av denne rapport e n. Av denne grunn må
vi for en stor del ho lde o ss til a vi s meldin ge r og kort e f or e l ø bi ge r a p porter vi ha r
mo t t a tt.
For o v e r si kt e ns s kyld s kal vi f ø r s t li ste
de individuelle observasj o nene i kronolog- .
isk rekkef ø l~e, og gir disse nummer (evt. i
også bok s t a v) som r e fererer seg til de nær-:
mere omt a l e ne og tildels kartet ovenfor.
l

l 'SA /W7 J!J50 I <J5: J%5 / % "7 / 973

•

UFO-bølger

Gn·clf h ri111i 11 /W>i-8 JCJ77

Spuin

/+.'nrth Africu !9SO

!Y50 196..'1
C f'tiiNJI A.frica 1966

Brn::_tl /957
C hilt> 1%5

C o/lr a/ Ama it tt 1965

/W:~

Au.\ lralia 1965
Nt'M' l t'lll<!nd 1960

De le sere s om ha r fulgt UFO - sak e n
i ma n ge å r , vil ha me r ket a t UFOe ne sy ne s å ko mme i s to re bø l ge r
o ver hel e ve rd e n . In g en vet hvorfo r . Det k a n ku n k on s t a nt e r e s a t
d e e r en r ea l i t e t . Siden vi he r
ha r bruk t u tt r ykk e t min i UFO- bølg e t e nk te vi l e s e r ne kunn e ha int e r es se a v å s e dette ka r t s om e r
a v e n g e lsk op p r ind e l se . Vi ha r nA
l å n t d et f r a bl a d et UFO-ASPEKT.
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ANTALL
NR:

TIDSPUNKT

DATO

1

'10-12-80

02.45

2

13-12-80

06.45

3

16-12-80

08.05

4a

18-12-80

l

l

zz
OBSERVASJONS STED

OBJEKTBESKRIVELSE

Trevatn, Søndre Land

lysende kule + 3

f-

Wf-

>-H

0:

l~

en wc::

o:::> w ohW

~stjerner'

2

4

lysende gjenstand

2

1

Ski, Akershus

lysende obj. blinket rødt

1

1

07.30

Breiskallen, nær Raufoss

2 røde lys

1

2

" "

11

07.55

Reinsvoli, Vestre Toten

orangerød kule

2

1

_c

11

11

11

08.30

Nymoen, v. riksvei 35, syd
for Holmen, Søndre Land

Orange lysende sirkel, som
etterhvert ble hvit

3

1

d

11

Holmen, v. riksvei 35,Land

orange lysende sirkel

1

1

:.e

11

" " 08.30
" 11 08.30
..
08.00" as. 30

orange lysende sirkel

3

1

Vardalsåsen, nordvest for
Gjøvik

orange-grønn lysende kule
med lysende sløyfe

1

1

18.30

Østbyhøgda i

Helikopterlignende objekt

1

1

b

f

11

. 11

g

11

11

11

- "-

-

11

-

Hov, v. riksvei 35,

s.

Land

Gjøvik

5

29-12-80

17.45+

Harstad og omegn

Rødt, lysende objekt

4

1

6

31-12-80

13.05+

Rodeløkka, Oslo

brun avlang gjenstand

1

1

7

02-01-81

01.0002.30

Midtre Snertingdal

avlang lysende gjenstand
som forandret form

3

1

8

08~01-81

08.05

Kraby, Østre Toten

rødorange lysende gjenstand 30+

1

9

15-01-81

kveld

Våler i

oval, sterkt lysende objekt

2

1

10

26-01-81

18.50+

Sørbøen, Ål i

rødgrønn lysende gjenstand

4

1

11

05-02-81

19.00

På E-6 nær Minnesund

2

2

12a

Solør
Hallingdal

2 lysende kuler

l

03-03-81

20.09

Aas kirke, Vestre Toten

gulrød lysende kule

1

1

b

11

"

11

20.10

Gjøvik

orangegrønt, rundt objekt

3

1

c

11

11

11

Nes pa Ring sak er

grønt objekt m. gul ring

1

1

d

11

"

11

Lunner~ter, Kuberget nær
Kongsvinger

lysende kule

e

osv.

Øvrige obs8rvasjonssteder:

lysende objekt med

ca. 20. DC
-

11

-

-

11

-

1
~ale

1

Ulefoss, Lillehammer, Oslo
Valdres, Notodden, Kapp,
Sør-Aurdal og Gardermoen.

Av denne oversikt kan man nokså umiddelbart se at i
objekt observert.

Videre at i

85% av observasjonene ble kun ett

60% av observasjonene var der mer enn ett øyenvitne.

Hovedsaklig har sirkulære, runde og kuleformede objekter sett. Objektenes farge har
ligget i området gul-orange-rødt stort sett.

Utenom en observasjon midt på dagen og

to på natten er tidspunktene samlet mellom 6.45 og 8.30 om morgenen og mellom 17.45
og 20.10 om kvelden. Er det fordi der er mest folk utendørs på disse tidspunkter?
Overstående er naturligvis et altfor spinkelt grunnlag å trekke slutninger på, men -

~-----------------------------------------~------~QO.

Ektepar ved Trevatn
så sterkt lysene kule·

OPPLA-NP

AR~t:JPEÆ·

8LAD.

Vi våknet med at soveværelset ·
· ble helt opplyst. Det var akkurat
som om det var noen som satte
på lampene inne i rommet. Ja,
kanskje mye skarpere. Vi ble veldig oppskaket over det skarpe lyset og trodde noen sto utenfor
med lyskaster på oss, hadde det
ikke vært for at soveværelset vårt
ligger i annen etasje.
Da vi kom bort til vinduet, så
vi en stor kule som lyste med
kraftig hvitt lys som forsvant
nordøstover. Like etterpå kom
det tre mindre gjenstander på
størrelse med en stjerne. De fløy i

en slags formasjon. Vi så også en
stålgrå sky stå igjen på himmelen.
Det er Johanne og Harald
Warpestuen, som sier dette. De
bor like ved veien fra S. Land til
Trevatn opp på åsen.
Tidspunktet for observasjonen.
var kl. 2.45 Il. desember. De så
også en lysende gjenstand kl.
6.45 den 13. desember. Ved den
første observasjonen hørte de en
slags lyd som av bier utenfor en
bikube, eller kanskje heller som
sangen fra lys-og telefontråder
som en hører om vinteren, når
det varsles kaldere vær.

2-f~8f

- Vi ble oppskaket, sier Johanne. - En hører jo så mye
rart om dagen. De har hatt slike
observasjoner flere ganger i fjor
vinter, blant annet engang et
skarpt, rødt lys. Det var stjerneklart under observasjonen. Ikke
en sky unntatt den stålgrå som
sto helt stille. Lyskula gikk sva:rt
lavt, og strålende fra den lyste
opp så det ble klarere enn dagen,
sier de.
Hva det kunne være. har de ingen formening om.

i

UFO OVER 51<1 :

SENTRUM? i
l

TRODDE ET HELIKOPTER HADDE FALT NED
Observasjonen fant sted Torsdag morgen den
16 Desember fra kl.OB.05 til 08.10 i, eller
nær Ski sentrum. Observatøren så et objekt
som minnet om et landingslys for fly, i
"Fritt fall" rett ned og som blinket rødt 2
ganger. Vedkommende ventet på flammer eller
r~yk. Objektet ble borte bak hus og trær.
Hovedbryter ved Dyrløkke falt ut kl.07.50
for linjen mot Ås og Skiseng bru på Vevelstad. Strømmen kom tilbake kl.DB.11. Grunen for strømbruddet ble antatt å være overbelastning. Ytterligere opplysninger mangler da rapport ikke er innkommet.
Oslo Radarkontroll kunne ikke melde om noe
uvanlig, og flykontrolltårnet kjente ikke
til noen observasjon.

~Mystisk lys

sett over
Breiskallen
ca
.

c~S.

·- -

- -

l:HiSaMSER l '
Det er ikke bare i Søndre Land
det er registrert mystiske fenomen
18. desember. En mann bosatt på
Breiskallen forteller at han ved
07.30 tiden samme dag observerte
to voldsomme røde lys på himmelen, som delvis var dekket av
skyer. Han trodde det til å begynne med hadde sammenheng
med nordlyset. men syntes det
var merkelig med to så sterke,
røde bluss.
Som tidligere skrevet i avisen,
oppdaget tre skolebarn i Søndre
Land en sterk lysende rød sirkel
med kraftig varmeutstråling da
de var på vei til skolen.

J~hanne Warpestuenforklarer Kjell Christensen fra
så
l l. desember.
hva. hun
.
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~ . Ingen UFO - det

var ei ildkule
- Det var neppe noen UFO
som folk i Søndre Land så om
morgenen den 18. desember.
Det var ei ildkule som for
over distriktet. Slik har skjedd
før. Jeg har sett maken tidligere, og er ikke i tvil om hva
det var denne gangen heller.
Det er Kolbjørn Sørlien på
Reinsvoll som sier dette til
Oppland Arbeiderblad.
- Både jeg og kona så det
som skjedde. Vi satt og hørte
på radioen. Litt før klokken
07.55 (ikke 08.30) ble hele
rommet vi satt i opplyst av et
orange/rødlig lvs. Den første

o~s,g·IZ

tanken som s1o meg var at det
var brann. Men så fikk jeg se
ildkula. Hele skogen omkring
oss ble lyst opp. Det var som
et enormt blaff. Det sterke
lysglimtet forsvant vestover.
At ildkuler løsner -er ingen
dagligdags hendelse, men det
har skjedd før. Jeg har sett
maken tidligere, og har hørt eldre mennesker fortelle om slike hendelser. Jeg er sikker på
at det verken var UFO eller
prosjektil
fra
RA's
prøveskytefelt, men en ildkule.
for
over oss,
sier
som
Kolbjørn Sørlien . .

~ - Først orange, så en
;_~ :.-:; '
<;;-4~
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helt hvit sirkel
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Befant seg-plutse!ig
•
•
enne
1 en

lysende

sirkel
Jeg befant meg plutselig midt
inne i en skarp oran gefarg~t sirkeL Det er Henry Nielsen som
bor mellom Randsfjorden og
Riksvei 35 syd for Hov som sier
dette. Han er en mann i Førti-års
alderen og var om morgenen tirs- l
dag 18. desember noe før kl. 8.30 l
ute For å strø grus på veien som i

Det er Eva Osflaten (14 år)
som sier dette. Klokken var
omtrent 8.30. Sammen med
henne så Torgeir Jansen (14
år) og Bente ~lette (13 år) dette lyset.
·
.
Det ble en stor sirkel. og lyset var temmelig skarpt etterhver_t. De hørte ingen dur og
sus 1 luften. Det kom så brått

Vi var på vei til skolen.
Kom gående en vei ned til
bussholdeplassen ved riksvei
35 ved Nymoen pensjonat i
Holmen. Plutselig begynte det
å lyse rundt oss i en sirkel
først · svakt, så sterkere o~
sterkere, og til slutt ,gikk lyset
som var orange over i hvitt og
forsvant.

Ve tre oarna ~urn ~å urt
mystiske lyset i Skrukli. Fra
venstre: Torger Jansen (14
år), Bente Slette (13) og Eva
Osflaten(l3 år).
og forsvant brått. De tenkte
ikke nærmere over det og ble
ikke nervøse.

~u ~nmcl~ ~mt ~m omd• l: ~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~i~i~ii~~~i~~~~~~~~d
i
gens regnvær. Den lysende sirke- l
len var ca . 70 meter i diameter
og lyskilden kom ovenfra og
nordøstlig retning. Det ble oran-

Ska-·rp·t -lyse_n-d--e-sa· ri< el

:~!~~~~tv~~n:ktar~~g~v~;ens~~~el~~~ -~ va~ ~!~~se~: r~;1:ra nt~~:~:· ~:~ l
ble varmt og godt, rene vårvar-

svært kra ftig. Det var mgen dur ;

@;"p~;i::i~:å~:~ [~ Sv1Vbte het0~b"te~nAde~taov" d~ensnYe~!A~~~~,ken
~

Merkelige gjenstander og lys er
blitt sett flere steder i distriktet i
det siste. Samme dag. som det
mystiske lyset bfe sett både i Fall
og Skrukli av noen skolebarn, ble
det ved 8-8.30 tiden også sett en
lysende gjenstand på Vardalsåsen. Kjøreskolelærer Per Otto
Strandlien fra Fluberg kom i bil
på vei til Gjøvik, da han plutselig
(ikk se en rund kule rett over
Mustadhaugen. Fargen var orange som skar over i grønt, like bak
kom en lysende sløyfe. Kula had- 1
de stor fart og var b a re synlig i i
noen sekunder før den forsvant '
over åsen i nordøstlig retning mot '
Snertingdal. Den gikk mye rask- .
ere enn et fly, og noe stjerne- 1
skudd var det heller ikke, sier
Strandlien .

..

sirkelen som kretset rundt oss
tre ganger. Luften ble trykkende varm, og vi kjente varmen gjennom kla~rne.
Det er de tre skoleelevene
Hege Johansen (9 år) Linda
Ellingsen (Il år) og Gj~rmund
Ellingsen (14 år) som sier dette. De var på vei over et jorde
ned mot Fryal skole i S. Land,
da de plutselig observerte at
en sterkt rødfarget sirkel svevde rundt dem tre ganger. Deretter forsvant den plutelig. Vi
skvatt litt til, men var ikke
nervøse etterpå, sier de. Gjenstanden, eller sirkelen m å tte
væ re en 6 meter i diameter, og
den svevde to meter over bakken. Mens Gjermuncl mener at
de ikke ble nervøse. så tilstår
Linda at de begynte å løpe et-

ter at sirkelen forsvant. Det
v_a r ikke mu~ig å se detaljer i
Sirkelen fordi den utstrålte slik
kraftig rødfarget lys. Det var
så .kraftig at vi så flekker etterpå . Noe i likhet med å se 1
på sola. Hvorfra lyset kom og
hvor det forsvant , er ikke mulig å angi, sier de, det varte
bare noen sekunder.
Noen lyd hørte vi ikke, heller ikke susing i luften. Linda
forteller at hun etterpå så et
stort sotfarvet hull i snøen og
rundt dette flere små hull også
sotfarvet. Senere snødde det
o? dermed fant ma n ikke igje~
disse fl e kkene ved befaring på
åstedet.
Det var flere skoleelver som '
så lyset, sier de, og det ble
snakket om det på skolen etterpå .

Ø

fortsatt

Det må ha
vært en
UFO som

skole
elever så
1

l SØndre
\

Tekst: Ole Mlkkelsen
Foto: Asb/Ørn Aasbekken

l

Vi våknet ved at soverommet var opplyst som noen skulle ha

~krudd på lampelyset. Ja, lyset var enda skarpere. Da vi så ut

gjennom vinduet. så vi en stor kule som beveget seg nord- østover. Like etter kula kom det tre små lys i formasjon. På ,
himmelen var det en stålgrå sky, den eneste på himmelen og i
størrelse slik vi så den kunne den være 2xl meter. Vi ble litt
engstelige.
Vi så en intens lysende rød sirkel på femseks meter i diameter, og minst halvannen meter høy. · Sirkelen for rundt oss tre
ganger før den forsvant. Vi kjente en intens varme gjennom
klærne.
Jeg ble plutselig stående i en skarpt avgrenset sirkel på ca. 70
meter i diameter. Lyset kom ovenfra og hadde en sterkt orange
farge. Jeg kjente en fin varme, akkurat som det skulle være våren .
.. --Vi"møttes tre skoleelever av oss, på vei til skolen. da det plutselig lyste opp rundt oss i en sirkel. Lyset kom ovenfra, først
· svakt, så økende til intens orangefarge for dernest å gå over i
blankt eller hvitt og så forsvinne.

.

l.ønd
Det er notater jg sitter igjen
med etter et besøk i Hov Fall og
Skrukli etter de mystiske observasjoner mange mennesker i dette
området
gjorde
torsdag
18.
desember mellom kl. 8.00 og kl. ·
8.30 om morgenen. Det første .
tilfellet var imidlertid om natten
Il. desember, også en torsdag.
Klart og konsist forklarte øyenvitnene hva de så, de la ikke til
det minste for å skape sensasjoner. Heller var de noe forbeholdne. Men det de så er jo sensasjonelt i seg selv .
FAHGERIKE
SIRKLER
En forklaring på hvorfor plutselig områder blir opplyst av '
fargesprakende sirkler fikk vi ikke. Med på besøket var også
Kjell Christensen i UFO Norge
og Asbjørn Aasbekken som
kJentmann og fotograf.
Meget mystisk var det etter .
UFO ekspertens mening . Ikke '
kunne det være fly,
ikke kulelyn, ikke \
Kjell Christensen sammen med de tre skoleelevene i S. Land Hege Johansen, Linda Eflingsen og G
ballonger og ikke ·
mund Ellingsen som etter Christensens mening trolig har hatt nærkontakt med en UFO.
1
planeten Venus som
er så lett å skylde på 1
for vitenskapsmennene.
Kjell Christensen tvilte ikke på
pass
blendet av det sterkt '
ter utenfor fergeleiet i Nordre
at en eller annen gjenstand har
rødfargede lyset at de ikke så
Brandbu. Samtidig oppdaget et
Yært i området på dette tidsnærmere detaljer på sirkelen. Den
ektepar som kom veien fra S.
punkt, og inntil en får en forklamåtte være halvannen meter høy
Land en «øy», svart av farge. på
ring på hva det var, må en si det
og ca . 6 meter i diameter.
7-9 meter på samme sted . Da de
\·ar UFO .
DET SKJEH MYE
kjørte der like etterpå var « øya» :
Minst tre skolebarn hadde nær:
LANGS HANDSFJOIWEN
borte. Det er flere meldinger om ·
kontakt med en slik UFO. Det
Det var tidligere skjedd mye
at det er sett orange og rødfargevar de som overfor Hov så den
merkelig
i distriktene
langs
de gjenstander langs fjorden .
store sirkelen sveve omkring to
Randsfjorden. l fjor reiste det
Denne gangen ble de rødorange
meter over bakken . Barna ble såseg . en vannsøyle på minst to mesirklene også sett i Gjøvik . Alle

fortsat t
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som har sett sirk'ene :nener de er ,
rod-orange, uten å h;:; sett lys kil- ,
.den . Skoleelevene
Hov så
øyensynlig ly sk ild en . 0 et er bare
de som har sett d en svevende to
meter over bak ken . og da var
sirkelen sterkt rød f ar g~ L
UFO , :-.lorge sam:::r nå inn
opplysnin ger ira ali:: som har
vært øyen vitner til .::en lysende
sirkelen i d isrr ik te l.
~ Fjellberg i U FO :"~orge har
unders økt m ~ det :::ti litære, og
så ,.el sivil luftfar~ myndighet
som Fors\·are t pa peL:r ar det ikke har n ::rt fly i d::cre området i
pa den ti d en . Der er .:a heller ingen som ha r horr nc·::n dur som
kan tyde på ar d et \ ·~ r fly . Men
hva er det da so m f\r rundt og
lager slike si rkl er run : [ om i distriktet?

OPPLAND ARBEIDERBLAD

Tirsdag 6. januar 1981

Gjøvik-mann gjorde merkelig U
på Østby-høgda:

\tERE uro
AKTI\'ITET \E'HET

Foreløpig ve t e:: ik ke dette,
ildkukr. ku lelyn , b~il onger og
andre « naturlige>> fe:o mener avvises. For en tid tili::.:.ke \'ar det
sterk
aktivi tet
a\
UFO
'Fodnesbergene ov afor i"agernes.
Siden
har
H a u;s bygd
og
Ringeriketrak tene vært sterkt inne i bilder. og na ser jet ut til at
Randsfjorddis trik tet ~ r kommet
sterkt. En kan vente :Iere observasjoner fra mover , :::ten er Kjell
Christensen i :\orsk UFO .
Sel\ sagr ka n de my;Tis ke lysende sirkler de fin eres so:n naturlige,
men bevisene manier. I mellomtida , ·elger svær: mange å
karakterisere disse son: UFO .
Vi er ikke alene, er ~t av UFO
Norges motto.
Men fantas:er i så måte er de
ikke. De søker å o;-pk lare alle
forunderl ige obser\';:.-; joner og
kartlegge hva som er sk f ~dd .
Kanskje løs ningen j gger i en
ikke alt for lanl! fra.:mid. I sin
siste bok << Be v i~>> rrener Erich
von Daniken a ha fu r.n et templet
profeten E sel.:iel b le ført til i
UFO i Pakistan . Så '..lngt er det
vel få som gå r i sin e L FO-teorier.
Nok om det. h\·a r::ed teoriene
omkring observ as jo nc::te i Søndre
Land ? Kjell Ch risren;.on er ikke i
tvil, stedet har h an ':'esøk av et
UFO.
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AV KU'1EL·TYPf.

- Gjenstanden lyste sterkt hvitt mot himmelen og var ialle fall
ingen ildkule, sier Leif Aashaug i Gjøvik.

- Tydelig at noe.
·beveget Seg inne
i gjenstanden
Det er ikke bare på Hadeland ! å se konturene av noe som rørte
på seg, sier Leif Aashaug.
og i Søndre Land folk har sett
UFO'er. Leif Aashaug i Gjøvik '
- Gjenstanden hadde også en i
kan fortelle om en interessant ob- ! hale som var litt mørkere og had- '
servasjon han gjorde tirsdag 18 . 1 de en liten bøy i enden . Under
desember ved halv sju-tida på
denne bøyen kom det noe som
kvelden:
· lignet rød varme. Det kom støtvis
- Jeg var inne i drivhuset vårt : og var ikke røyk . Den hadde
på Østbyhøgda da jeg fikk se et '
dessuten tre bein .
sterkt lys gjennom den ene plast- ·,
- Som nevnt gikk den sakte,
veggen. Jeg gikk ut og så straks
og jeg hørte ingen lyd . De}imot
en gjenstand som lyste sterkt
syntes jeg å kjenne en svak varme
hvitt på himmelen. Den kom
i det gjenstanden dro forbi . ~
nordfra og beveget seg veldig
UFO'en kom nord-østfra og forsakte. I over to minutter kunne
svant over mot Hadeland-Hur- 1
jeg betrakte gjenstanden, forteller
· dal , sier Leif Aashaug som også
Aashaug .
mente at gjenstanden ikke beve- Jeg har sett ildkuler og vet
get seg så veldig høyt på himmehva det er for noe, men dette var
len .
helt sikkert noe annet , sier Aashaug . Den så ut som et helikopterhus med vinduer. Alt var opplyst, og jeg kunlne tydelig se noe
fortsett e s neste side
som minnet om vindusstolper.
~
Bak vinduene var det også mulig

fortsatt ,
tydelige konturer av noe
bevegelse bak vinduene

lysende, gjennomskinnelig,
lys grønt helikopterlignende ob ekt.

Vær et denne kv e l de n va r l e t ts ky et o g

i ll e og d e t va r na turl i g vis mø rkt,
NÆRKONTAKT AV 2 GRAD. davin dst
ti d s ou nktet va r 18 .28. Te mp eratur e n var
(Eng. & int ernatl. bet ~ CE - CL OSE ENCOU~J TE R)
LEIF AASHAUG FAR GJØVIK ER EN AV DE FA SOM
VI HAR FATT RAPPORTSKJEMA I RETUR FRA, OG
DENNE INN EHOLDER NO EN INTE RESSANTE DETALJER - HAN FORTELLER:
"Jeg befant meg i et av våre veksthus,
(Aashaug er handelsgartner) denne kvel de n,
altså torsdag den 18nde. Så fikk jeg e t
skimt av et forferdelig sterkt lys og b l e
sna r t klar over at det hverken var fr a fl y
ell e r bil. Jeg spran g da ut og fikk d e nne
farko s t e n i ø yesyn. De n pass ert e ga n s k e sa
kte så jeg fikk god tid til å studre det,
og kunne tydelig se kontyrer av noe som var
i bevegelse bak vinduene. En orangeliknende varme kom støtvis fra under halen, men
ikke regelmessig. Jeg kunne kjenn~ en go d
vå rv a rme nå r den p a ss e rt e . Ob se rv as j o n s tiden va r nær mer e to o g e t h a lvt minutt."

Kruttbrenning
årsak til lyssirklene i Hov?
Lysfenomenene som folk i
Søndre Land så om morgenen

-4°C. Ob jektet ko m fra nord og b e veget seg
sørov e r. Størrelsen ble angitt til ca en
fs;r- ~ r ·:~ ne

pA

torsdag l g P<!'~i~b~t:- skrev seg
trolig fra krmtbrennmg som RA
har på Bradalsmyra ved Reins- ·
voll. Det er Erling Bergum fra
Kolbu som sier dette. Han har
selv vært vitne til lysende ringer i
forbindelse med slik brenning, sier han. Lyset reflekteres og former seg i sirkler, og fargene blir

KOMM ENTA RER :
For s l ag e t om a t krutt b r e nnin g s kull e vær 8
års a ken til alle UFO-observasjonene for Torsdagen den 18 De s ember er altf o r lettvin d t og
tar overhod e t ik k e h e nsyn til ut s agn e n e til
d e mange vi t n e ne, men f ø r s t o g fr e ms t e r de t
d e n g e ogr af i ske a vst a nd e n me ll o m d e for s k j e lli ge o b se rv asjo n ss t e d e n e som s o m t il s i e r a t
vi k a n se b o rt f r a kru ttb r e n n i n g s o m å r s a k.
De n ob s e rva tø r so m bo r nær me s t d e r k ruttbr e nning e n f or egå r, n e mlig K. Sø rli e n p 5
Reinsvoll beskriv e r fenom e net som "ei ildkule som ly s te opp hel e skogen" (s e 4b).
Ved kom me nd e vill e n a turli g vi s vær e kj e nt me d
krutt b r e nnin g o g hv o rl e d es d e tt e va r s ynlig .

ut s t. ~ k t

arm , o g l'i t ;:et

~l f'lg i :::

hastig het en til ca. 60k m/t.
Vi ha r g runn
til å ant a at obje k tets høyde over b a kken
ikke v a r s ærlig s t o r, b~ de f o rdi de t p ass e r te bak no e n trær, o g f o r d i v itnet kj e nt e
V FJ !' rn l?. f r 2 d e t - me d hans eg n e o r d : 11 so m
god vår varme 11 •
Vi k a n karakter i sere denne o bser va sjon
so~ en næ robservasj on a v anne ri g ~ q d ( CE I I )
' p.g, a . den fysiol ogi s k e p åvir k nin g , altså
. va r mef ø l e lsen, og fo r d i v i t ne t ogs ~ ~ u n ne
r a ppor t e re a t en h es t var bli t t urol i g o g
o pp s k a k e t . De tte s is t e , er for u f o l o o er et
v e lkj ent f e nom e n i f o r b indl es e med nær o bservasj o ner. På s p ørs må l om le g emli g e reaksjon e r ha r vitnet ogs å angitt e n f øl else av '
tomhet.
For øv rig kan oper a sjonsoffi s er en på Gardermo e n f lyst a sjon f o r t elle a t i n g e n helik opt e r s be f a nt se g i Gjø vi kcm r ådec pa de t
a ktu e ll e tid s punkt.

omtre.n t som når en ser en regnbue.
Han sier også at disse lysende
ringene kan avgi varme, det har
han selv erfart.
Han forteller at hans barn om
morgenen samme dag så flammer
på himmelen fra · myra. De var
orangefarget .

i

!

Fo rm a n n e n i Tot e n As t r o nomi s k e f o r en i ng fr em holder i et innleg g i Oppl a nd Arb ei d er bl ad
d e n 5- 1- 8 1 at det i kk e v a r UFO 'er ma n ildkuler som ble ob se r v er t den 18-1 2 ! Ha n k a n
h e ll e r i k k e h a l est o b s e rv a t ø r enes be s kr i ve l se r- sæ rlig n ø ye, e .ll:; r

D Qs·~.

i ~ r-; or~J : ~ r

~: 2 r ,

d em . I l dk u le r - i be t yd nin g e n meteo ri t t e r
b e v eg er se g s o m ha n sie r i s t o r e hø yd e r o g
me d s t o re hasti g h e te r. Skul l e de o bse r v e r es
i så l a v hø yd e a t ma n k j e nt e va r me f r a d e ,
vill e de f a lle ned o q ville hell e r ikke
vær e lyd l o se . Ei h l l2 r v i lle d e b ov e g e S 2 Q
i si rkle r ell e r s t
s till e o g s k i f t e form
o g/ e ller fa r ge .

•
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UFO minibølgg

@
UFO 0\/ER HARSTAD

~

Fredag den 29 Desember, ca. kl. 17.45 ble
et rødt lysende objekt observert av ialt 4
personer i Harstad og omegn.
2 skilopere ~å en fjellhoyde utenfor
byen så det r ød e lyset i hele 15 minutter,
mens det beveget seg sakte i noe forskjellig
retning e r. Lyset skal ogsci ha blitt sett av
et vitne inne i byen og et i Harstadvika.
Det var blitt antydet at det skulle dreie
seg om et lys i fallskjerm.
Vi har ennå ikke mottatt noen rapporter derfra og kan ikke gi nærmere detaljer. Observasonene sto omtalt i en svensk avis i forbindelse med observasjoner der.
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UlfO over· Oslo?
Fløy det en UFO over Oslo midt på.

banke formiddagen 31. desember? Ja,
det mener i hvert fall Einar Engstrøm
(89) som satt hjemme i leiligheten på.
- Den må nok ha kommet fra
er. galakse i verdensrommet
flere lysår herfra, og det må og·
sJ ha vært folk ombord, sier
Engsuom.
- J~g satt og horte på radioen, o~ g,ennom vinduet så jeg
plu~saliv er, ajenstand som jeg
izxe h:Ir s.g:t m3ken til før. Den
vcr brun , bt..tt i begge ender og

-
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,.,. ~·
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Rodeløkka og så en brun avlang gjenstand som fløy med retning nordover;
At det var en UFO han så., er han ikke·
det minste i tvil om.

mest ut som en humle uten vinger. UFOen må ha fløyet ca. en
halv mil bort og den forandret
plutselig retning. Da så jeg
fronten på den som var firkan·
tet. Det hele begynte klokka
1305 og varte ca. ett minutt.
Engstrøm forteller at UfOen
passerte like i nærheten av
bloi:Ka hans. Fire sekunder et-

motor, og han har regnet med
at UFOen dermed fløy i ca 1200
meters høvrle. - Jeg lurer sannelig på hva slags drivstoff den
må ha brukt, sier Engstrorn.
Han har hørt og !est om UFOer
i mange år, og noe må det være
i det, mener han.
frode
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Svelvik-dame så
merkelig lys over
·Midtre Snertingdal
En kvinne fra Svelvik på hytte.tur i Midtre Snertingdal ble vitne

- Ntl JCom O\ e-r ho.ll no l< med en l){roliq historie Ol'll
bork neie 1\Gllten.

hvorfor ha" har Vll'rt
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SVErJSKE POLITIMENN FORFULGTE UFO
i
Den 2 Januar ved 21 • 1 5 tiden om kvelden
kjørte 2 politifolk etter et rundt varmrodt '
l
l
objekt i netsen en halv mils vei.
Samme objekt ble trolig sett av 2 personer i en annen bil. Beskrivelsen l o d på en
;
11 jgttestor" rund knall rod ring på himmelen
l
som l yst.e meget k2.~-ct, M,J'J s?-. obj~kt ~:' t ur. d 2 ·• l
l
ca. 4km kjøring.
··-~ ·

4\ii>'T#l TAI.L.IrllKtr'NTY,.

søm Il

..

...,. Så ble det borte, kom igjen og
ble borte på nytt. Hele tiden var
. det i bevege! se horisontalt og verti kalt. Ved 02.30 tiden var alt
borte for go dt, etter at jeg hadde
observert ly set i minst en halvtime, sier kvi nnen.

til et mystisk· lysfenorrien på hirri~
melen natt til fr.edag.
- Vi var to par og ut på kve!~
den gikk våre venner fra Oslo,
tilbake til deres hytte. På veien
oppdaget de et blått og blågrønt
lys over Tranafeltet på syd-vesthimmelen. De iakttok fenomenet
en stund før de gikk til hytta ved
~ahgevannet.·

· Jeg gikk og Ia meg, ·men våk~
net ved ett-tiden på natta av et
sterkt, grønnhvitt lys som lyste
opp hete hytta . Først trodde jeg
det var månen. men sto opp og
gikk bort til vinduet. Over skogen
ved Tranafeltet så jeg en kjempestor lysende stjerneformet gjenstand. Plutselig dreide lyset på
seg og · ble avlangt. Samtidig begynte det å gnistre ut av denne
bunten med lys, både under og .
over den, faktisk i alle retninger. ;
Etter en stund spraket lyset og
samlet seg til en slags akse, og
ble seende ut som et ko~

·UFO også observert l Østre Toten: ,
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blinde
den sterke rødfarTorsdag 8. januar er en dagen, sier Synnøve. Synet varte
to som mange mennesker i
i ca. et lh minutt. Det er troområdet Kravy og Lena sent
lig at de var omtrent rett unvil glemme. Fra en mørk sky
der den, for de la ikke merke
dalte nemlig en ildrød gjenstil om gjenstanden gikk opp
tand. ned mor jorden. Den var
og ned slik andre mener å ha
nesten nedtil bakken. Deretter
setf den. Gjenstanden var avforsvant den opp i skyene iglang og på størrelse med en
jen, for deretter på ny å dale
stor bil, som lå på taket og
mot jorden, før den forsvant i
en bil plassert på den igjen i
sydvestlig
retning.
Gjenvanlig stilling.
standen ble s.ett fra flere forRundt gjenstanden sprutet
skjellige steder, og sentret for
det rødt lys, det var som sagt
gjenstandens senkning mot
meget skarpt. Inne i den lyse
bakken er fastlagt til å være
ringen kunne hun skjelne noe
jordet til Fodstad gård mot
..mørkt også. Hva det var vet
Hovsvangen skole.
hun ikke.
Folk ,.:i har snakket med etHun forteller at jevngamle
ter en rundtur på Østre Toten
Torill Gran kom fra en annen
kan ikke sil< kert si · hva det
kant og så det sterke røde lyvar. Gjenstanden beskrives
set mot henne. Altså måtte det
som en bil med taket ned og
befinne seg mellom dem en bil plassert på hjulene dens.
Altså akkurat slik man har - Jeg. så en stor, svart sky, og! med andre ord over Fodstadsett UFO aYbildet tidligere. plutselig kom det en ildrød kule jordene.
Det \·ar et slerkt rødt lys, vi ut fra den og ned mot bakken l
KULE SENKET
ble helt røde alle sammen og forteller Anne Lise Raddum.
'i
SEG FRA SKYA
skiene mine rom var helt blå,
Jeg så en stor svart sky og
ble helt rød farget, sier Synngjenstanden har ikke vært neplutselig kom det en ildrød
øve Rognlien. Alle som så
de ved bakken. Men det er
kule ut fra den og ned mot
gjenstanden og det sterke lyset
iallefall klart at tre barn har
bakken. Den dalte samtidig
vært tett opptil den.
ble meget forskrekket, fortelsom det lyste opp hele omler de oss.
ALT BLE RØDT
rådet. Kula gikk ned mot bakRådsmedlem Eldrid FjellSynnøve Rognlien (13) var
ken, og gikk så opp over sky' berg i UFO Norge er ikke i
ene men kom så igjen. Det er
tvil om at dene var et UFO og på vei til skolen på HovsAnne Line Raddum (12 år)
også en næ rkontakt av meget vangen sammen med Anja og
Jarle Stensrud. De gikk på
som sier dette. Hun var på vei
sjelden forek omst.
mot Hovsvangen skole sam· I hele helg.a har UFO-Norge ski. Plutselig ble det ildrødt
men med Elisabeth Gihleengen
folk vært i Østre Toten og lys rundt dem . Vi ble røde alle
og Line Nordvold. Alle tre ble
foretatt undersøkelser. Etter sam'men, snøen var rød, ja
meget nervøse av det de hadde
det vi har hørt har de ikke selv skiene som var blå før ble
. sett.
funnet noe landingssted så også sterk røde. Vi ble nesten
1

sen.
MAN.G E

ØYENVITNER~

·""-"'
·~

Jorun Kristiansen (12) var
også på vei til skolen og gikk
på ski over et jorde. Gjenstanden var avlang og lyste
sterkt rødt. Ellers er det svært
mange som har sett denne
mystiske gjenstanden i Lenadistriktet. Hele tredje og
fjerdeklassen ved Hovsvangen
bortsett fra et par elever så
fenomenet. Alle forteller at de
ble redde med det samme, og
noen trodde det var sola som
sto opp. Men det gjør den

@
som kjent ikke i vest, sa ungene som kunne sin lærdom om
universet.
- Jeg trodde først det var
lysene fra en bil og så meg
rundt, men plutselig fikk. jeg ,
se den rød orange kulen. Jeg
var lengre unna enn Synnøve
Rognlien og så at kula først
dalte for deretter å gå oppover
igjen for å komme ned igjen
og forsvinne vestover.
Det er lærerinne ved Havsvangen skole, Kari Raddum,
som sier dette. Da jeg kom på
skolen, sa jeg til mine kolleger: Lurer på hva det var jeg
så på vei til skolen idag? En
kollega sa at hun hadde sett
samme fenomen , men de som
ikke hadde sett noe sa det
måtte være solen som sto opp.
Det var bare det at kulen lyste
mot vest.
Ellers er det flere skolebarn
som så fenomenet og Anne
Margrete Aarstad (Il år) var. slet også NRK distrikstsendingen f Oppland. Oppland
Arbeiderblad kunne melde fredag at fire skoleelever ved
Bøverbru også hadde sett den
orange kulen.
·
Det ser ut til at de som hadde lengst hold syntes gjenstanden hadde orangefarge,
mens derimot · de som var nær
ved den sier at den var ildrød.
Det samme sa øyenvitner
om fenomenet i S. Land 18.
desember.

!
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st~r k~__J_
<:)t -~l~Forsl a g til hvorj 3n objektet kan ha sett ut
Skis se n er basert på skoleb a rnas be skrivelser o g de res u ~ =eking av objektfo r me ne 15,
19 og 23 på vårt r appo rtskjema . Synnøve Rognlien, som var n2r ~est , sier at ru ndt g jen!
stand en s prutet jet r ødt lys og det va r meg- i
et sk a r p t. Inn e i den ly se ringen kunne hun '
skjelne no e mør kt og s å .
Man kan ten ke seg at det i nt ense lyset
kom hove dsaklig fra r ing en og a t resten av
objektet var mørkt unnt a tt de buede feltene
som va r lyse re - kanskj e var disse vi nduer?
Det er fristende a t re kk e paralellene med
noen av observasjonene f ra den 18/1 2- 1 80 :
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DE NN E OBSERVASJO NEN PA FODSTADJDRDET PA
-Mange rapp ortskjer.J aer er delt ut i forbi ndelKRABY OM MORGENEN DEN 8 JA N UA~ ER GA NSKE
se med sake n, men nes te n ingen har kom met inn
E NEST~ENDE UT FRA DET FAKTU M AT DER VAR
Vi sett er dette t il dels i samm enheng med ut30 - 40 ØYENVITNER.
sa gnet i lok a l a vi se n om at lysob se rv a sjonene
skull e s kyld es k ru t t br en nin g v ed Ra u fos s'
De r va r ialt 8 s kolebarn på vei t il HovAmmuni s j o nsf a br ikke rs kruttbrenning (av avsetervangen skole som så lyset. I tillegg
fall)
var det to klasser på skolen samt to lærere
Elbj ø rg Fjeldberg var i kontakt med di rektør
som også var øyenvitner.
Gr avdal ved fabri kke n. Ma n fikk op ply st at
Representanter for UFO- NORGE har vært på
slik br e nning f8 egi kk ved S-tid en om morgenKr aby ialt 3 gangen i denne forbindel s e.
en i f o r m a v et ntenst lys i ca. 20 sekund e r. !
De t o før s te ga ngene va r for å und e r sø k e omAv s t a n d en i lu f t i nj e me ll om Ra ufoss og ob se rvas jon s t e d e t Kr e y e r 14.3 km . , hvilke t sk ull e
r åde t og inter vju e e nd el a v s kol e ba rn a som
si nok om d e n se e n. Væ r e t denn e morg e n va r
ha d de se tt det ly send e objekt e t på forholds disig med lit e e ler i nge n vind, og - ?o c.
vis nært hold. Av disse var det 3 som var
meget nære, j a kanskje nærmest delvi s un der
lyset. De gikk etterhverandre i skisporet
og Synnøve Ro gnlien som gikk først sier hun
ble så bl en det a t hun kj ø rt e ut a v sporet .
Henn es ly seblå s ki så ut som gl ø d e n de j e rn.
Hun fo r k l a r te ogs ci a t ly se t ble s t e r ke r e o g
~ UFO over Våler
'
s vake r e og sterkere ig j e n f ø r det for s va nt,
Vidar Bjørnengen og T o m Roog vitner l enge r unn a sier objektet kom n e d
ger Ottesen undres på om de så en
nesten til bakken, gikk s å opp men kom ned
UFO over Vestsiden i Våler ~r~
igjen før det forsvant i vestlig retnin g .
da g kveld. Guttene, som var ute på
Det virke t ikk e som om barna var blitt noeæ
-~ ble oppme rksom me på
spesielt s kr em t a v oppl e v e l se n.
en oval sterkt lysende gjenstand i
sa kte fart nord o ver. De hørt.e inDen i S Fe bru a r ha dde vi l e id l okale på Le na
gen lyd fr a det fl yve nde o bjektet,
vider egåe nd e skole for å inform e re om UFO saken . Vi hadde a nn o n se rt, o g s tilt e opp med
~om ugså sendte ut blink i gult og
utstillin g , brosjyremateriell, still-film og
rød t. De mener bestemt at det ikk e
kå seri. 20 - 25 person er derav endel av ba rn a
var noe fly, da gjenstanden var
som var vitner til hend e lsen hadde funnet
stor so m en måne, og helt opplyst.
v e i en. Int e r esse n var sto r, med ma n ge sp ø r s må l fr a enkelte .
-+-

Onsdag 4. februar 1981 \
t

- Jeg har alltid trukket på smilebåndet når det gjelder UFO'er og denslags.
Men nå er jeg sannelig ikke sikker
lenger. Jeg kan ikke annet enn tro det
jeg selv har sett. Hadde jeg vært alene
om denne opplevelsen, hadde jeg
trolig holdt kjeft og aldri fortalt et ord til
noen, men vi var fire stykker som så
- Vi hadde nettopp gjort oss
ferdige i fjøset, klokka kunne vel
ha vært omkring sju om kvelden.
Kona mi hadde gått inn i
forveien, og jeg var på vei ned
låvebrua da jeg ble var at noe
lyste på sørveggen på våningshuset. Jeg trodde først det var en
bil, men et rødlig skjær fikk meg
til å tro at det var Heimevernssetra på Torpomoen som sendte
opp raketter. De pleier vi å se
godt herfra. Jeg gikk tilbake opp
på låvebrua for å se bedre, og
borte på jordet, ca. 100 meter
unna, så jeg noe jeg først trodde
var et helikopter. Det lyste i rødt
og grønt. Men det var noe som
ikke stemte, og jeg stusset. Jeg
hørte ingen lyd fra rotorblader
eller motorer. Det kom ikke en
lyd borte f~a jordet. Jeg gikk
frampå bakken for å studere
o

den. - Bonde Ola Roen i Liagardene i
Al er såvisst ikke blant dem som ser ·
syner i utrengsmål, men at opplevet- ·
·- sen mandag den 26. januar om kvelden
gjorde et forvirrende inntrykk på ham
og de tre andre som var til stede, kan 1
neppe sies å være rart. Han forteller
selv hva som skjedde.
Eilev Medgard, som nettopp var
kommet og sto og betraktet
gjenstanden, idet den sakte vant
høyde og begynte å bevege seg
oppover langs åssiden. Jeg løp
inn og varslet kona og svigerfar,
og sammen sto vi fire personer
og så fenomenet fjerne seg i
høyde med trekronene før det
lettet høyere og forsvant over
åsen.
I godt over fem minutter
hadde det vart. Et besynderlig
opptrinn uten sammenheng med
kjente, håndgripelige ting. Et
lydløst og fargesprakende skuespill helt på grensen av den
tilvante virkelighet. Men allikevel så absolutt reell for de fire
som var vitner. Det er voksne,
sindige folk det dreier seg om. -

saken nærmere.
En flat gjenstand med en litt
oval form, ca. 7-9 meter i
diamefer, lå helt urørlig på
bakken. Men det merkelige var
lysene. Intens rødfarge, med en
slags grønn bord rundt kanten.
Med jevne mellomrom va r det
som om det skjedde en slags
utladning. Rød- og grønnfargen
forsvant, og noe i likhet med en
sveiseflamme lyste opp så kraftig at hele landskapet rundt om
ble opplyst. Jeg kan ikke si hva
jeg egentlig tenkte, . men jeg
begynte å gå mot gjenstanden.
Plutselig, på ca. 50 meters hold,
begynte den å røre på seg. Lettet
fra bakken. Da var det ikke fritt
for annet enn at jeg begynte å
lure. Helt lydløst skjedde det.

Jeg gikk raskt tilbake mot
gardstunet og traff naboen min,

o
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FLERE DETALJER DM OBSERVASJONEN
Da Ola Roen er en av de vi har mottatt
rapport fra, foruten at han har hatt besøk
av en journalist UFO-NORGE har sn~kket med,
kan vi bringe en del ytterligere detaljer:
Objektet kom fra sydlig retning og passerte bl.a •. over Torpomoen HV-skole. Det
var forøvrig fru Roen som først oppdaget objektet som en stjerne som skiftet i fargene
rødt, grønt og hvitt. Etter som det kom nærmere trodde hun det var et helikopter, men
undret seg over at hun ikke hørte noen lyd
Likevel gikk hun inn i våningshuset.
Ola Roen som kom fra fjøset littsenere
trodde også det var et helikopter og at det
hadde landet ute på jordet ca. 100m fra husene. Han ville gå å snakke med karene, men
da han kom nærmere så han en gjenstand som
lå i en senkning på jordet, og bakken rundt
var opplyst. Objektet virket ovalt og under
hang noe som Roen beskrev som tjafser.
Han var ca. SOm fra det da et intenst lys
som en sveiseflamme blaffet opp fra det.
Roen ble helt blendet og stoppet til virkningen gikk bort, så tok han ytterligere
noen steg mot det. Men på nytt ble et blendende lysblaff sendt ut, samtidig som objektet lettet. Roen løp nå altså mot husene for
å varsle. En nabo sto allerede å betraktet
det hele og de var altså ialt 4 vitner.
Men gjenstanden beveget seg oppover åssiden
i tretopphøyde og i nordvestlig retning,
sendte det ut nok et lysblaff som badet hele
landskapet i lys. Under hele episoden hørtes
ingen lyd overhodet. Det forsvandt over ås- .
kammen.
Roen fikk aldri se objektet rett under,
da det bikket fra ham under oppstigningen.
Roen og frue mente at gjenstanden var styrt.
Objektet ble ikke observert fra HV-skolen
på Torpomoen. Det ble ikke målt noe radioaktivitet på landingsstedet. Noen landingsmerker ble ikke funnet p.g.a. storm med
mildvær og snø den påfølgende natt. Prøver
av jorden på stedet vil bli tatt.
Intervju og div. undersøkelser ble foretatt av journalist P. Skogaas.

1954, som skjedde ved kraftlinjene mellom Ål
og Gol. 1954 var et usedvanlig godt UFO-år
hvis det går ann å bruke et slikt uttrykk,
over store deler av verden, også i Norge.
Redaktørens egne første kilpp er fra dette
år forøvrig. Det var, pussig nok i lys av
de ferske observasjoner fra Toten, 3 skolebarn som den 23 November hadde en skremmende
nærobservasjon som er så interessant at vi
bringer omtalen i lokalavisen HALLINGD ØLEN
som rapportsjef Elbjørg Fjeldberg har funnet:
"FL YGMDE TALLERKEN r•1ED FØR AR SYNER SEG FOR
TRE GJENTER I TORPO!"

:?tftrj~~2~!J;~~~;~11~:~~~~1W~~~ft:.~;:;;t;'!l.påj; >E.f nierkeleg':nwtorie ··.oll). '. ein'
·flygande ~tallerken..hlfr, ~fortålrt i
Torpo . . Dcl .•;var ' tySdrig ,den .23.
novmbcr •at :tre gjen'~r,~yar; på
!v..·e~ heim. f.rå sl.mlen.. De;'t .v ur den
9 ar gamle Tora Gnyth~ S toreda-1
'o.ir syster: h~iuj·ær,, .AD.:na, .s aman
1nu;:d ·1117!\ ·~:, ~~~:~a,ni,].~, g9:.ra,. M~'Y~
~augo .. · · ·>>,:.,,, ;: ~;'•: . :: ; L '.'<z·i ; ·::·'
:::ToraStoredal'var.det 5oin fyrst

\han •handiake{Jor.. å ·rtrykka ,

I

og :det •gneåstra stygt, som. om

.melen; . De1· sto ,.nedamor ::Vesle:- .
IQ.ahl, . bixtla:g 400 'meter •Jrå riks~
}Yegen; €'in 'kilometer }r~ .Tor~o
sent_:um: Klokla.1 var, fia omla~
1•5,lo. !ora Store?aLstod :v~d €Jl
furu,. <like ved .rlm ,to ·lk ra[thn;en,;
me11omAI og GoL.Kula ·kom sa

redd for ho trudde kraftle~dmn
gan~ wHe Mllta ned på henne, og
la på spranget, .~allerkenen gjo;r-;d~ , cin sving :og ,.vartbo.rte: .~·:,.: :,:t
• Kva så med dei<to andre'.gjen"'
•tene'? •Tora ·. May' l!augo'. ·s åg .tde'tl
mesteiavdette' iriienhoivå:rheile '

.fra.d en :me!"j(~leg~ f<>:rJro:.>ten:]~

ste gjenta;;:. .fuiiia..' $t.oreda1. ,\'&

to kr~ftlinene .• ;J<ul;I ; ~nudde; : ~

folk ma-tte ,fylgja hen~ he'..ni

På ;

knappa~ ...:·
:;Vnst_rument_bor~t~ .
IDet ,_v..ii<.lil!lt •.hoc såg han . gjorde.!

1Ein gong 'sm,1dde han påhoyu,qlil~
o...gstirde .•på. h~nne
. . ,;.;.,~.> ~·.:· ,:.~.•:, ;-:
.', Då · fur kosten . etter .; ·ei,.: .. kort
stU·n'd . ·ror\ :sin .: veg, fylgde ' ·han
k.ra.a>linene · cirt 'li'te st.yikke .. Bråt;t

høy.rde,gj~illta •ein ·.kraft.ig :s.meH

~~~~, ZJ!;~:r;ngf{~~~:-r;t;~~. i:r:i~t:;d;~~~;;. ;JJe~:~~~

nær:····t_tfriui ·:an;nØen ~iotok. ' .tH ;_~ ti:? a •liv8f1de re'dd, -og gtejdde ~~-J
!Clryssa ned, . !or det .. •b les stenK~ lkJ·e !fylgJa så godt med.. Den.mm-

Ta_sprang .~r.n:lag l~ I?~t.er ~enge~ og~å·mykje ~d; Tora. May ·~'ar
lf!Mm, og ~og~a ;rrudt..iJP~Hom de~ så oppskaka ; laV ,det ho . såg; ·,at

rett, ymk~l fra·.-fiuruaj; og , dala G;entene rO:rtaiite straks foreldra
~~ rett m:Hom <l,~i tQ!, kT:U,tlinE:i' si~e alt de:i hadde sett. Storle'i ken 1
ne.,
oo
.m
.' .'s. ~ar. .3··fo11t':l
. m·.e:tera!· ~...ra
. :kv.
«r7.· j i.'tverrmål.
på ·k ula ~u
~..:r :·:.•r\
andre.
,GJenta
den
;. un~
·: ....,:n.ne
.•. ,,... '.n
:~·.~r·:.· a.··.;,;3!5
: ...m.et
· :·<.'":>

:de;lege kul~ ,Y'<Ir berre f-'1~ meter , • _Gjentene'. har fur1alt ,.Jæraren
~ fra hcnn~, ,og hang .?PPl .l::'f!ta:. sin, .T orbj. , Tr.ageton; . oni : denne
D.et vare..m sre.rk d~r. . a:fa. ~ko.sten ~ merkele~e hendinga. Tom S.,tC,,t~
da ha!_l nærma seg, ;JU\OI'l. · d~ han tda·l er ennY'kJe, uredd og glpgg

l
l

sto Sttlle : høyrd~ ; ho ,noko ,.som !gjenrt:e. . : :t~. ,. :• · ~l' : ,·;• · :· :: ·\ ·; ..;· ,
a,i~na. på ,d~!J)dpg, K':l~a; '·rars'va;"t 1.:: T1·e ,hefaol . irå;,'Torpomoeri r'iiar;.
pa fa-rge, og,hu~~e,rauds . t,~tsta: lvo.re påstaderi og . Jci<ta ·'etter.
Vi har fått kjennskap til at det i 1977 ble
funnet 5 runde flekker på et jorde nær Toroo. 100de faggar, .~··' ITI!1U!Tlell,om. var ;merke etter !farkosten~ '.Då hari
!(let · gu;le . telL :Gjen,npm.' cit , fir~ !tok svingen like ·før: han . for av.:.
Alle flekkene hadde lik diameter. Sist høst
Q<an;ta .,'.glas ·såg.: .h9.' ty9el~g r ein : istad, var han mY'kie ,,nær bakvar de fremdeles synlige, men vanskelige å
'mann·
smn .S2Jt· . ~ : . •kula, det var kan; og snw.>pruJen:·st?;,Loytnmt
oppdage. I flekkene var det en annen type
:herre ,f øtene ,- hmt$ ho ilckje 'såg; . Bæra fontel at 'ein .fann ei stripe
vekst enn utenfor. Hvorvidt noe objekt ble
iMann::ny.ar ikledd i ~SVarte klede; ; på 23 meter der snøen var blesen
sett her i '77 vites ikke. Dette sted er
:mør'k li <;mdl~te~, 9g .· haude bort: Det va·r l rfQ!x)grafel1t\på staaltså ikke mange kilometerene fra åstedet
1store. 'lyseraude utstaande augo, : tlen . .
:·i'·' . . ..
.
for overnevnte observasjon.
1som . :gjerne ·. •kunne ,vera briller:: ·· ··Eliter det V'i .høy·rer har dei ikeit : kj~ 'VOre noko 'helikopter på de.s-:
Videre skal disse flekkene ligge bare ca. /Han >held i'ito . h•andtak
200-300m fra åstedet for en nærobservasjon i 11inStrumen-tbord, :Ein_ gon:g· slepte se 'traktene ')lemnde dag. •

TIDLIGERE OBSERVASJONER I OMRADET
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UFO'er OVER SKREIA
Torsdag den 5 Februar så to
damer på vei sydover i en bil
på E-6 mellom Ham ar og Minnesund
to UFO'er over skreiaåsene. Det
v a r ved 1 9-ti den at de så en
st o r lysende rød kule som sendte
to lysstr§ ler rett ned. En mind~
re lysende kule ble også sett.
V2ret var delvis skyet, det var
vinstille og temperaturen var
-1 0°C Vi avventer rapport.

12 C

LY S GRØNT OBJEKT OVER fU ØSA
. Rings ake r Blad me lder at Arvid
. Bekkevold ( ra Ne s observerte et
lysfenomen, så vidt vi fors tar
på det aktu e lle tidspunkt ca.
kl. 20.10 Det var lys grønt med
lys gul ring omkring og me d en
lys og mørk rød hale.

!

•·
1

KD Mf·1E NT AR
Det k a n vel ennå ikke med si ke rhet sies hva det fenomen var som
ble sett overst ore deler av Østlandet ved å tt et iden den 3/3 , og
vi h a r derfor tatt det med her .
I allefall synes det som om vi
ha r å gjøre med UFO -ob se rv as joner samtidig med de n e vt. mete o r.

l'

's"'

· Det var trolig en stor
meteor som var synlig
over store deler av Osloområdet tirsdag kveld.
Flere personer observerte et sterkt lysende
punkt med hale, og observasjonene var såpass
nøyaktige at Aftenpos·
tens stjernehimmelekspert, Johnny Skorve,
mener bestemt at det
måtte være en meteor.
En av observasjonene kom
fra Gardermoen, og vedkom·
roende hadde sett en gjenstand med et kraftig lysende
punkt og med lysende hale.
Han mente at lysfenomenet
kom østfra og beveget seg l
retning vestover i en stadig
synkendebane.Lysetvarca.
30-35 grader over horison·
ten da det først viste seg og
sank til ca. 15 grader. Bred·
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len var tre-fire
nens størrelse.
s e g omen ~eget

ganger må·
Det dreide
kraft'g
ko;t
1

gasshale. Avbrenningen var
så sterk at molekylskyen
bak var sterkt lysende.
Aftenposten fikk også tele·
foner fra folk i Kolsås·området som hadde observert
samme lysfenomen.
Johnny Skorve sier at disse observasjoner har så sto·
re likhetspunkter med me·
teorobservasjoner at det trolig dreier seg om en meget
stor meteor. - Lyspunktet
og halen kan være meget
klart synlig, sier ha n. Det er
ytterst sjelden at slike meteorer fa ller ned på overfla ·
ten, som oftest brennes de
opp i kontakten med atmosfæren. Johnny Skorve for·
teller at Jorden l perioder
befinner seg i områ der med
skyer av materialer som er ;
tettere enn normalt, og at
dette kan gl m a nge meteorobserva sjoner. Imidlertid
er Ikke Jorden Inne i et slikt
område akkurat nå. Men me·
teorer forekommer sporadisk likevel.
For over 20 år siden var en
kjempemeteor synlig over
Oslo, men det viste seg at ,
meteoren befant seg over ·
Vestlandet og eksploderte
m ed et kraftig smell.
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UFO:en først'sctt-vcd Aas kirke i-Vestre Toten;' og vel eat minutt ·euer l
over Gjøvik: Ener o~sitrl\.ejs~ne Opphmuj i\_ru~iut:ri•l.i',; i;~r f~ii, ei ::.;.:\

ga~:~e,;~~.~-~~;;~1~~{:Y:-~~;( ;~ir;:f~.-:~-~~)~t,~ ~\~~!j{;i~\~·~--~·'\ti;~g;:i8?:,:~·· -- ~l

Vidar S'æ tl}e.- ;: forteller •a(_,hilri :;}{lil.i J..iJ.:~ . ~tierpå .ririger,_J)ystcjn ·,
så UFO'en·. stå'' stille' .•over/ A as '; Ha.'1sen :':J :: Kiel!andsgate .-•. Y< i / i
kirke i vel et halvtminutt':;: ,.;,;,.;. /,.:: : GjøvH:i Både _h an og·familien' har. ,
. ri <; ;~ :>~: ': :.' .-. ;.;;_{ <J!;f..·_; ;,: ,~ fra sttievinduet gjort·:en lignende 1
....- Jeg kom 'kj'øreride {bilen daY, obserY!1sjon: ·l ·dett~ ,tilfellet st<? !
jeg fikk se
gul/rØd nind ·gjen:- ~~' •UFOicil;ri){tigiiok :ikke stille;.•rrien ·;
stand like over l<irkespiret. Klok~ '. 'beskrivelsen av fenomenet . stem:: ,
ken var 20.09: Jeg'stbppe( og så:.;;.
;i ellers : 'godt ~ overens :' med. i'!
på det merkverdige ,~ fenomenet.;f: ~~th~rs·observasjo'il. · ' '"- ,,.· :~~ ·' ;' l
For meg var størrelsen son{ en-'':c:• .-:} i<'/-.i.-';;.(\ ' )~t ':~· :.';' 1::=,": ·.-'·( -:!r\
stor badeball, og jeg . vjt anslå at ~ _:, -;-,Værmeldingen i Dagsrevyen '
den befant seg ca. 30 meter over ,,var slutt, og de_n neste prog:am" ·
spiret den tiden den sto .stille. Så . posteu: nettopp mn,ledet da vt fra
plutselig tilto~ fargen i styrke, og .·, sttievilldue_t · klart : kunne .se den,
den. fikk . en · fire meter· lang hale lys~nc~ .gJenstanden ko~me p~.
av lid etter seg mens den gikk i skra . over. Hovde_toppen. . Da :var
sikksakk i stor fart .oppover. Ly~ : . det at den plutsehg så ut til å «gå
set fra (<halen))·.- ga· gjenskinn på · ned)) ,ved Fastl~nd._ Den var_rund, :
snøen. . Den brukte kanskje titt orange, _kanskJe · ,htt grøn hg, og_
mer enn , 30. sekunder -på å - for~ - .· had?e .en «~ale>}~ • }\Ile tre så den
svinne. Jeg kunne ikke · hØre ••a( :·. tydhg, og v1 lurer .fælt på hva det
gjenstanden laget noen lyd.
kan ha væ_rt, ·.forteller , Øy~tein
Dette fortalte Vidar Sæther til....Hansen, - og det er han tkke \
Oppland Arbei~erblad over ~ tele~· ': alene om skulle vi tro.
...
,. .

en

mer

1

.....M__,lø.r--;~~~~-. .r~~t~~~n. . . .
falt
ned her
• d· t ·kt t?
l ls n e .

.- Meteoritten som ble sett
over distriktet her tirsdag
kveld, så ,vitterlig ut til å falle
ned her et sted, sier en mann
på Lunderseter. Sammen med
en annen så han den lysende
kula tydelig, del var ved 20tida om kvelden, umiddelbart
etter Dagsrevyen i fjernsynet.
- Vi så den- gjennom' stue•'" •
vinduet. den gikk fra øst mot ·
·' vest og hadde stor fart. Del vi··
stusset mest over, var at den .
gikk så lavt. Slik vi så den,
var den tydeligvis på vei ned.
Avstanden kunne ikke være
så stor heller, jeg mener vi
måtte se den mol et ganske
høyt berg, Kuberget, som ligger bare en kilometer fra der
vi bor, sier mannen.

BOKANMELDELSE:

HIEROGLYFFERNE
VAR
HERMENEUTISKE
Astro~arkæologi

ved

Bjarno Finderup.

FRA KnYPTERNE UNDER DENDERAHTEMPLET I ÆGYPTEN.
Slang ens navn er " Se r e f " hvilket b etyd er GLCD. Soklen til lampen s krives med hieroglyffer " Snn". Det b etyder " LYSENJ E"
F~ptolo g er tyder kabl e t , der fra lampen ender i en kasse, som
vær ende en bå d .Jeg mene r det er e l ekt riske l amper .

I årene siden Erich von Daniken skrev
sin første bok ERINDRI NGER OM FREMTIDE N,
har etterhvert ganske mye litteratur sett
dagens lys omkring dette fascinerende emne
som kalles fortidsforskning, eller også,nå
senere k a lt astroarkeologi.
Hva som kanskje er mindre kjent er~vi
også her i Skandinavia har forskning på
dette område. Svensken Henry Kjellson skrev
allerede i 50-årene bøkene FORNTIDE NS TE KNhK og FORSVUNNEN TEKNIK, der han foregrep
Danikens teorier. Desverre ble Kjellsons
bøker ikke oversatt til noe hovedsprå k, og
fikk derfor ikke d e n innflytelse på forskningen som den kunne ha hatt.
Dansken Frede Mehedegård kom i 1970 ut
med boken TUT-ANKH-AMON ER VAKNET. Han er
inspirert både av Kjellson og DMniken og
har gjort meget for å utbrede deres tank e r
men driver også sin egen forskning og h a r
inspirert andre, spesielt i Da nmark til det
samme. I boken skriver han bl. a .:"At der i
gjennom å rhundr e r i vå r fortid ha r vært
fremmede intelligensvesener på besøk på vår
klode, og at de har påvirket vår kultur i
meget mere vesentlig grad enn noen ennå a n
er, har jeg nå funnet beviser for".
Nå har redaktøren mott a tt en annen liten
men inter essa nt bok HI ER OGLYFFERNE VA R HERMENEUTI SKE av Bj a rn o Findrup s om e r tilknyttet Me lhed egå rd s TUT- AN KH- AM DN in s titut t et
med en avdeling i Skive. Han arbeider videre med Melhedegårds oppdagelser, og sier i
forordet bl.a.:"Jeg vil her fortsette med

tydninger som jeg me ne r er vikti ge i ndisier
for et hø yt utviklet k jenskap t i l tek nologi
i forti d en". At elek t risiteten, i hv ertfall
til e n viss gr a d , va r k jent i ol dt i den tør
være h ev et over enhv e r tvil s e l v om det er
svært li t e an e rkj e nt. I et mu se um i Ba gdad, Ira k , finnes et e k semplar av en akkumulat o r eller batteri element so m er datert
ca. 25 Df.kr. Minst 1D slike skal være funnet
og en fullt brukb a r mo dellkopi vær e laget.
Finderuos bok er bå de interess an t og t a n
kevek ke nde. La det ik k e herske no en tvil om
at d e r er meg e t i g j e n å op p dag e og ma nge
a r keolo giske funn bø r s es i et nytt lys o g
fra en ny synsvinkel begrunnet i dag ens tek
nologi. Den rikt i ll ustrerte bo k en tar fot
seg egyptiske bil l e dmotiver o~ d e r blir på vist en hel rekke mu li ge nye for kla ringer
til bildene. I en d e l av eksemplene synes
p å st ~ ndene nokså t ynt underbyg get, men på
d e n b a kre om s l a g s sid e sier for fat teren selv:
"Hv is bl ot 10% af d en n e bo gs in dh old er s a n t
s å er d e r grund til r e volution". Ba k erst i
boken finnes en innholdsrik littera t ur- og
kild e liste, men man kunne ønsket s eg en direkte henvisning fra de enkelte si t atene og
illustra sj onene. Vi an befaler boken , men må
adv a r e : Man k a n r i sik e re å bli bi tt av basill e n! - Fortid sfo rs ke rb a sill e n!
Bok e n er mykinnbundet på 10 3 sid e r og
rikt illustrert med t e gnin g er og f oto grafier. Den koster danske k ron~r 4 B.- plus porto og kan bestilles direkte fr a :

TUT-ANKH-AMON Instituttet,

SKIVE atd.

v/ Bjarno Finderup, Granvænget 18,
DK-7800 SKIVE, tlf.: 07- 52 46 06
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Tre barn
som befant seg om
bord i det havarerte
indonesiske
passasjerskipet
«Tam.pomas~... kan takke en
gruppe d e lfiner for at
de fortsatt er i live.

· • Som en flokk reddende engler svømte
delfinene bort til de
skrekkslagne barna
som i panikk hadde
hoppet i vannet og
skjøv dem i r e tning
av nærmeste livbåt.

.

A V DELFINER
Den yngste av barna
kunne
·ikke
selv
svøm.me, men greide
å. klamre seg til ryggen at>en tjenestevi~
lig delfin som brakte
h e nne i sikkerhet.
• - D e t var akkurat·

som om noen hadde
sendt dem til oss og
som om de forstod alt
vi sa, fortalte de utmattede smårollingene etter at de var
plukke t opp av e t rednings fartøy.
·

VG l
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• Om lag 1,00 m.enne,~-l .
ker er fortsatt s avnet ·
etter at skipe t i forrige uke gikk n ed utl?nfor øya Ja v a i Stillehavet. F or e ldre n e tiz'
de tre barna e r blan t
de savnede.

---------~-----------~--~~----~--~~-~--~--drept, eller rettere slaktet i hundrevis
DELFINER er kjent for meget hØy intelligens
og er derfor gjenstand for studier i mange
marinbiologiske forskningsstasjoner rundt
om i verden. I Japan derimot blir delfinene

Det er fiskere som hevder delfinene tar
fisken for dem. En amerikamsk naturvernble arrestert for å ha sloppet fri 250.

