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UFO-OBSERVASJONER I NORGE 1563 - 1946.
Av Ole Jonny Brænne.

Dette er UFO-Norges spesialhefte for 1993, en utvidet versjon av heftet "Pre-1947
UFO-Type lncidents in Norway'' -utgitt privat i juni 1992. Heftet inneholder en
oversikt over samtlige (mulige) UFO-observasjoner vi har kjennskap til i Norge, i
tidsrommet 1563-1946, en periode på 383 år.
Dette er et felt som er forholdsvis lite kjent- det
har tidligere ikke vært undersøkt her i Norge. En
og annen sjelden gang har det dumpet en gammel sak ned i UFO-Norges rapportarkiv eller en
referanse har dukket opp i litteraturen. Vi kunne
selvsagt ønske bedre dekning for enkelte perioder, men arbeidskapasiteten strekker rett og
slett ikke til. Ideelt sett burde man jo ha gjennomgått samtlige aviser, bøker og andre opptegnelser. Men hvem greier vel det? Nå er jo denne
typen rapporter noe usikker, siden vi ikke har
mulighet til å etterforske dem (bortsett fra enkelte saker der vitner fremdeles er i live). Jeg har
dessverre ikke hatt tid til å følge opp f.eks. rapportene fra 1946, men forhåpentligvis vil det bli
mulighet for dette i nær fremtid. Dette heftet er
derfor mer å betrakte som en preliminær undersøkelse, samtidig som det et et forsøk på folklore/folkeminneforskning.
En annen vanskelighet er å avgjøre hva som
bør tas med - bl.a. hvor langt tilbake vi kan gå,
men vi regner med at leserne selv har evne til å
skille litt mellom gode og dårlige rapporter.
Fra den norske folkloren og folketroen har vi
mange historier (om bergfolk, haugfolk, huldrefolk, underjordiske, og åsgårdsreien) som ofte
har paralleller til senere tiders UFO-rapporter.
Huldrefolket levde i en annen dimensjon, og var
vanligvis usynlige for mennesker. Tiden gikk i en
annen hastighet hos de underjordiske og bergfolket - et par timers besøk kunne vise seg å ha
vart i opptil flere århundrer når bergtatte mennesker kom tilbake. Åsgårdsreien kunne fly
gjennom luften, og deltagerne har bl.a. blitt beskrevet som "veldig små folk, som 4-6 år gamle

gutter". (Altså 100-120 cm høye- som vår nyere
tids meget populære grå ufonauter!) Bergfolk,
underjordiske og åsgårdsreien, kunne ikke bare
stjele dyr, men også kidnappe mennesker. Vi har
eksempler på at folk har vitnet i retten om dette,
til ·og med med vitner. De har bl.a. beskrevet
hvordan det så ut inne i fjellet. Der forsøker
bergfolket å få mennesker til å drikke eller spise,
men gjør de dette så er de tapt for alltid og kan
ikke komme tilbake. Bergtatte folk kunne ofte
bli merket for livet dersom de slapp ut; enten ble
de mentalt ustabile eller ·de kunne bli synske.
Motivet bak disse kidnappingene var at haugfolket eller de underjordiske trengte å innføre
friskt blod i rasen sin. (En klar parallell til våre
dagers "abduction"-historier/CE-4 rapporter,
og teoriene omkring genetiske eksperimenter!)
Men det som er viktig å merke seg er at rapportene i dette heftet viser at UFO-FENOMENER IKKE ER NOE NYTT! Folk har. sett
merkelige og ukjente fenomener i atmosfæren
til alle tider, og gitt de forskjellige navn som
"luftskip", "spøkelsesfly", "spøkelsesraketter"
osv.
Dersom leserne skulle komme over saker av
interesse som ikke er nevnt i dette heftet, oppfordres de til å ta kontakt.
Desember 1563; 19.30-21.00; Bergen
"Lit for iuel saag ieg vdi luchten denne syn,
huilken som skede da klocken var slagen halff
Angående den vedlagte postgiroblanketten, henvises det til annonse for brakkeprosjektet bakerst i
bladet.
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otte oc varede til hun var fult nie. Christern Ulff
o c en guldsmed o c begge de ris quinder o c tienestefolk saage det da de ginge aff By badstuffuen ... " Slik innleder bergenspresten Absalon
Pederssøn Beyer beskrivelsen av et himmelfenomen observert over byen sent på året 1563, en
tildragelse han gir stor plass i sin dagbok og som
han også forsøker å tegne. Han forteller videre
om hvordan en rund, unaturlig, sort "sky" farer
forbi månen og dekker den til. Straks slår det en
lue av røyk og ild ut av den runde "skyen", og det
høres en lyd som får presten til å spørre Christern Ul ff hva det er som suser. Skyen beveger seg
så "hastelig frem og tilbage" og forsvinner. Beyer innrømmer at han ikke har anelse om hva det
er han har sett, men som det var vanlig på den
tiden, tolker han himmelfenomenet som tegn på
pest, død og ulykke.
John Armand & Bjørn Holm-Hansen: UFO'er
over Norge. 1971, Oslo: Gyldendal, side 73.
Påsken 1564; 06.00 eller 18.00; Bergen
Noen måneder senere - i påsken 1564 - gikk
Absalon Pederssøn Beyer i haven sammen med
sin hustru og sådde kål. Han skriver: "Klocken
kunde vere sex. Da syntes os heden vid Alle
Helgens kircke noe der var lige som et gloende
Suerd der slo tre gonger neder mod iorden oc
rychte seg huergong hastelig op igien, siden skildes det at udi tre parter, ligeruis som tre skonroger med knopper paa ..."
John Armand & Bjørn Holm-Hansen: UFO'er
over Norge. 1971, Oslo: Gyldendal, side 73-4.
2. januar 1568; ?; Bergen
Absalon Pederssøn Beyer kommer også senere
i sin dagbok inn på underlige fenomener. Således skriver han 2. januar 1568: "Ere vnderlige
tegen seet i himmelen offuer Bergen... "
John Armand & Bjørn Holm-Hansen: UFO'er
over Norge. 1971, Oslo: Gyldendal, side 74.
11. april 1569170; ettermiddag/kveld; Bergen
Absalon Pederssøn Beyer skriver videre: "Paa
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denne dag saa ieg Absalon Person it vnderligt
te gen rundt som en soel og icke dog saa stor, med
huide stribe som foranledis til blodsfarue. Saa
forsuinde den runde ting oc himmelen var klar
oc solen nedgongen ... "
John Armand & Bjørn Holm-Hansen: UFO'er
over Norge. 1971, Oslo: Gyldendal, side 74.
November 1569; ?; Oslo
Absalon Pederssøn Beyer igjen; han nevner underlige ting over Oslo-himmelen, som ligner
"brennende ris".
John Armand & Bjørn Holm-Hansen: UFO'er
over Norge. 1971, Oslo: Gyldendal, side 74.
31.januar 1686; ?; ?
Materiale som lignet brent papir eller aske falt
ned fra himmelen.
(Kirkwood: MeteoricAstronomy. Side 66.)
Charles Fort: The Complete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover, side 57.
1700-tallet; ?; Oslofjorden
Et stakittgjerde hadde landet med et brak, nær
en bondegård og ble nøye undersøkt av datidens
lærde, og folk valfartet fra fjern og nær for å
beskue dette "underet" fra himmelen.
(Charles Fort: The Complete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover.)
Det Ukjente, 2/1988, side 43.
15. april1752; ?; Stavanger
Sterk storm sammen med en merkelig, funklende, åttekantet gjenstand på himmelen.
Charles Fort: The Complete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover, side 241.
Frank Pedersen (red.): UFO-Orientering. 1966,
SUFOI, side 7. .
18. november 1769; middag; Arendal
Hr. Abo (Captn-Leutnant) og hr. Drejer (Controleur) observerte tåke og flekker på solskiven

ved middag, gjennom kikkert. Flekkene beveget
seg ikke i løpet av den tiden de var synlige.

Kongelig Privelegert Adresse Contoirs Efterretninger Udi Christiansands Stift, No. 5 - 20. nov.
1769, side 5.
Agderposten, 14. feb. 1983.

•

den tillåtes det". Den himmelska episteln ar
tryckt på ena sidan af ett stort qvartblad med rod
stil, och texten omslutes af en ram. Hvar den i
brefvet omnemnda Mikaelskyrkan ar belagen,
omnamnes ej, men man erfar, att en man, vid
namn Just, boende nara Assens by i Norge, hade
en dag mott en yngling, "hvars klader voro till
fargen bruna; han hade inga knappar i rocken;
på hufvudet bar han en stor mossa". Denne yngling var en engel, hvilket han bevisade dermed,
att nar han slog upp sin rock, "så lyste han lika
klart som solen". Det var just han, som gaf det
ifrågavarande brefvet."
Per Gustaf Berg: Svensk Mystik. 1871, Stockholm: P.G. Berg, side 59.
Per Gustaf Berg: Svensk Mystik. 1981, Stockholm: Rediviva, side 59.
Våren 1870; ?; Ålen

Lars Lillevolds bestemor så noe som hun senere
beskriver som en flygende gjenstand. Hun mener også at noen oppe i denne gjenstanden vinket til henne.
13.juni 1822; ?; Christiania

Asfalt- eller tjære-lignende materiale falt ned
fra himmelen.

(Rept. Brit. Assoc., 1860, side 73.)
Charles Fort: The Camp/ete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover, side 74.

JanS. Krogh: Hessdalsrapporten. 1984, Trondheim: NIVFO, side 11.
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report. 1985,
Trondheim: NIVFO, side 7.
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report. 1990,
Trondheim: NIVFO, side 7.
27. mai 1884; ?; Tysnes

1852; 16.00; ?

Tre runde objekter kom fra vest og fløy mot øst.

Flying Saucer Review, feb. 1956, side 11-12.
1869; ?; Assens by(?)
"Ånnu på sommaren 1869 utkom i Sodertalje en
kurios skrift, hvars fullstandiga titel lydde:
"Himmelsbref. Genom tron varda vi saliga. Afskrift af ett bref, som Gud sjelf med guldbokstafver skrifvit hafver, och hvilket ar upphangdt i St.
Marci kyrka på Mikealsberget ofver altaret;
Den, som dette bref vill taga, fOr den vill det
flyga, men hvilken detta bref vill afskrifva, for

(That a meteorite had fallen; that the turf was
torn up at the spot where the object had been
supposed to have fallen; that two days later "a
very peculiar stone" was found near by. The
description is - "in shape and size very like the
fourth part of a large Stilton cheese".)
- (At en meteoritt hadde falt ned; at torven var
brukket opp på det stedet hvor objektet var antatt å ha truffet bakken; at to dager senere var
"en veldig merkelig stein" blitt funnet i nærheten. Beskrivelsen er - "i form og størrelse veldig
lik fjerde delen av en stor Stilton ost".)

(Nature, vol. 30, side 300.)
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Charles Fort: The Complete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover, side 108.
· 25. desember 1885; 16.10; Evje
"Emissær J.S. Stueland skriver: Sistleden juledagsaften kl.16.10 ble jeg på en gård i Flatebygd
i Evje prestegjeld oppmerksom på en ualminnelig sterk og deilig stråleglans i et tynt skylag i
sydvestlig retning. Jeg gjorde folket der på gården oppmerksom på dette deilige fenomen.
Omkring kl. 16.30 var dette mest storartet. Nede
ved randen av horisonten lå et parti grå skyer i
retning fra vest til øst. En stor strekning av himmelrommet overfor denne skykant var det speilklart med en alminnelig lysglans av den i
vesterhavet nedgående sol. Høyere oppe på
himmelrommet lå et lettere skylag fra vest mot
øst. I dette skylag var det, jeg kunne se den
vidunderlige stråleprakt i mere enn alle regnbuens syv farger. Strålene lå også i retning øst til
vest, men beveget seg ikke, like lite som noen
kunstmaler på vår klode ville kunne makte å gi
oss et fullstendig bilde av det. Kun de, som med
egne øyne så denne selsomme glanssky, er i
stand til å gjøre seg forestillinger om dette, som
noenlunde kan svare til virkeligheten".

(Vestlandsposten, 2. jan. 1886.)
Hedemarkens Amtstidende, 15. jan. 1886,
side 3.
3. november 1886; 20.00-21.00; Hamar
"En merkelig sky ble iakttatt her på himmelen i
går aften mellom kl. 20.00 og 21.00. Det hersket
ved denne tid på himmelen et gjennomtrengende mørke, da viste det seg plutselig en hvit lys
sky, som hurtig drev mot nordøst, fra tid til annen
ble det utsendt lysende striper til flere sider.
Skyen beholdt under sin hurtige flukt hele tiden
den samme form".

Oplandenes Avis, 3. nov. 1886, side 2.
Nature, 16. des. 1886, side 159.
Charles Fort: The Complete Books of Charles
Fort. 1974, New York: Dover, side 287.
Thomas E. Bullard: Mysteries in the Eye of the
Beholder. 1982, Ann Arbor/Michigan: Universi-
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ty Microfilms International, side 191.
Thomas E. Bullard: The Airship File. 1982, Bloomington!Indiana: T.E. Bullard, side 379.

6. november 1886; 02.00; Hamar
"En ildkugle iagttoges her i Byen ved To-Tiden
inat. Den kom langsomt dalende ned imod Mjøsen, bøiede derpaa af i horisontal Retning og
forsvandt ude i "det blaa", efterladende sig en
bred, lysende Hale, der skinnede i alle Regnbuens Farver".

Hamar Stiftstidende, 6. nov. 1886.
April 1892; kveld; Skien
"Ildkugle: Lørdag Aften saaes i Skien en Ildku··
gle, omgivet af et meget sterkt lyseblaat Skin
samt med en lang rød Stribe efter sig at dale ned,
tilsynelatende i Nærheden af Brække. Den gik
med stor Hurtighed, og var saa klar at det blev
ganske lyst inde i Værelsene".

Drammens Tidende, 12. apr. 1892, side 2.
Drammens Tidende og Buskeruds Blad, 10. apr.
1992, side 27.
27.juni 1895; natt; Ålen
"Nat til torsdag den 27de juni saa nogle fiskere
ved Hesjøen et lysende legeme falde ned imellem det sted, hvor de befandt sig, og den modsatte fjeldskraaning. Det lysende legeme, der saa
ud som en sopelime, faldt lodret og saaes ifra den
tid, det kom ind i synslinjen mod øverste rand af
den paa modsatte side af sjøen værende fjeldskraaning, og med denne som baggrund, indtil
det faldt ned eller forsvandt omtrent midtlies,
det vil sige i synsvinkelen af horisonten og vandfladen. Uagtet luften var klar og blikstille, kunde
ingen lyd mærkes. Afstanden kunde være saa
omtrent l kilometer. Som iagtager af dette syn
maatte jeg uvilkaarlig kalde tilbage i erindring,
hvad jeg i min barndom havde hørt gamle folk
fortælle om 'draksten'".

Fjeld-ljom, 8. juli 1895.
Aftenposten, 3. apr. 1990, side 3.
UFO, 1/1991, side 36.

14. august 1897; ?; i nærheten av Norge
Mannskapet på et skip skal etter sigende ha
observert en 'ballong'.
Thomas E. Bullard: Mysteries in the Eye of the
Beholder. 1982, Ann Arbor/Michigan: University Microfilm International, side 226.

21. august 1900; ?; Telemark
En mann ble noe fortumlet da et kulelyn eksploderte i nærheten.
Janet Bord & Colin Bord: Modem Mysteries of
the World. 1989, London: Guild, side 346.

Mars 1901; 21.30; ?
Med fullmånen oppe, ble det iakttatt et rundt
blankt objekt komme fra nordøst og gå høyt over
vitne(ne) og forsvinne i vest. Hastigheten var
lavere enn en meteor, men raskere enn jetfly
(anslått i 1956), og etterlot ingen gnister e.l.
Flying Saucer Review, feb. 1956, side 11-12.

27.juli 1907; ?; Drøbak
Et objekt svevde over et skip, et fotografi ble
tatt.
(Official UFO, vol. l nr. 13.)
Louis Winkler: Catalog of UFO-like Data befare
1947- Parti. 1988, Arcturus Book Service, side
35.

Høsten 1907 (?); kveld; Tviberg
Vi skalla vitnet selv fortelle: " ....om en ukjent
gjenstand på himmelen i bevegelse som jeg i min
ungdom så en høstkveld. Jeg var da antakelig 12
år garnmel og, sammen med to kamerater - som
nå er døde - vitner til at en lysende gjenstand,
med stor hastighet fløy fra nordøst mot sydvest.
Det fremheves ofte ved beretninger i massemedier at vitnenes troverdighet må vurderes. For
bedømmelsen av min troverdighet, skal jeg presentere meg. Navn: Theodor Tviberg, født 1895
i Askvoll, et Herred på øya Tviberg. Som ung
fisker, men ved oppnådd alder tilsatt som politimann i Bergen, og etter 40 års tjeneste, pensjo-

nert politistasjonssjef. Det jeg vil fortelle er at
jeg og to kamerater befant oss en høstkveld på
området utenfor bolighusene til Br. nr. 2, på
Tviberg. Høstkvelden var i året 1907, såvidt jeg
husker. Det var klar himmel, lite vind, dog med
lyse, lette skyer i ca. 200 meters høyde, med klare
åpninger mellom skydottene. Østhimmelen
klart synlig, hvor månen stod noen grader over
fjellene. På Tviberg, mot nord hvor vi tre kamerater stod, er et bratt fjell kalt Stauren, ca. 180
meter høyt med nesten stupbratt fjellside mot
øst. Avstanden hvor vi stod til Stauren var ca. 500
meter, og fjellet stengte for utsikt til horisonten
mot nord. Det vi så, var en blank rund gjenstand
som kom fram halvt oppe på Staurens bratte
østside, og hadde fartsretning fra nordøst mot
sydvest. Den hadde en hastighet som lå meget
,h urtigere enn nåtidens hurtigste fly. Høyden var
under synsranden til månen. Gjenstanden forsvant mot sydvest over Geita fyr. Et stjernerap
har en hale etter seg, men dette himmellegemet
hadde ingen hale. Den var på størrelse som måneskiven. Vi tre kamerater hadde kjennskap til
de såkalte værlys, også kalt kulelyn, som eldre
mennesker hadde fortalt de hadde sett, helst
under fart på havet i mindre godt vær, og som
forekom som små lysende gjenstander, så vi ble
enige om at vi hadde sett et uforholdsmessig
stort værlys, for flygende tallerkener var det ikke
snakk om på den tiden, og opplevelsen vi hadde,
ble nesten glemt. Dag og dato for det jeg her
forteller er glemt, selv årstallet er noe usikkert. ... "
UFO, 1/1983, side 38.
l. april1908; 12.20; Notodden
Vi skal her stifte nærmere bekjentskap med en
aprilsnarr (trolig en av tidenes mest vellykkede?): "Det var merkelege meldingar. Iltelefon
frå Notodden, stod det. Vitjing frå Mars? Merk
spørjeteiknet. Heile Telemark på veg til luftskipet. Og rarare og rarare vart det. Fyrst, klokka
12.20 heitte det at skipet var landa med to ferdafolk "som ikke hadde noen likhet med noe vesen
på vår klode", men eit par timar etter hadde
korrespondenten fenge tak i eit augnevitne og
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visste meir å forteija. Skipet var på skap som eit
egg, og bygt av eit ukjent metall som skein som
nordljos. Det hadde teke til å krinsa om salpeterfabrikken, og det måtte truleg koma av dei
umåtelege elektrisitetsmengdene som hadde
fått det ut av bana si. Skipet var landa, og veggene hadde opna seg, det var som dei gl eid til side,
og to ferdafolk synte seg. Dei såg ut som ein
mellomting mellom ein alligator og ein fugl,
hadde vengjer som var "i stadig svirrende bevegelse", "strålende øine og et helt uforståelig
sprog med smukt modulerede fløitetoner". Men
dei gjorde teikn og fakter og fekk i alle fall gjort
greie for at dei kunne ikkje koma seg i veg att.
Så drog dei seg inn i skipet sitt "og deres blikke
var ikke til at tage feil av", triste og sorgfulle. Dei
verka avgjort sympatiske, etter denne vesle glytten folk hadde fått av dei. Siste telefonmeldinga
kom klokka 3. Då låg skipet der endå, men folka
såg dei ikkje meir til. Den gongen, i den lukkelege tida som ligg så langt borte no, kunne ein
tenkja seg ei slik fredeleg vitjing, og at vi stort
sett skulle stå der og kjenna oss ovanpå. I våre
dager ville vel folk heller hatt Mars-mennesket
til Wells i tankane, og ottast at vitjinga varsla
invasjon, atombomber og slike ting. Den som
laga soga, fortener all mogeleg hei der. Ho er full
av smådrag som ein ser for seg og diktar vidare
på; det er så vidt nemnt ein bakgrunn for hendinza og. Den tida var det mykje snakk om Tesla,
som freista få samband med Mars, og det var
ikkje så heilt urimeleg ein tanke at dette var eit
svar. I neste nummeret fortel bladet korleis
skjemten verka. Dei var ikkje fri for å finna
påfundet vellukka, og det kunne det nok og ve ra
grunnar til. Telefonen stod ikkje, beiter det. Alt
skulle folk ha greie på. Kva var gjort? Var det så
at styret i Geografisk Selskap hadde reist til
Notodden, eller var det Socialkomiteen? Hadde
kongen tinga ekstratog? Mange tok i veg sjølve
og. Bladet påstod det var kome rekning frå ei
dame på eit kontor. Ho ville ha att pengane for
6 billettar og løn til vikar, 2 kroner til det siste;
det måtte vera den gongen.... I Stockholm slo dei
meldinga stort opp, det kom iltelegram frå Telegrambyrån om nærare opplysningar. Nordmennene var helst litt brydd då dei fortalde korleis
det hang saman. Svenskane tok det bra, det var
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stilt nokre sekund, så kom det: "Den var sju
tusan lyckad"."
Fri Presse, l. apr. 1908, side 2.
Fri Presse, 2. apr. 1908, side 2.
Fri Presse, 4. apr. 1908, side l.
Syn og Segn, 1947, side 127-8.
(Bergens Arbeiderblad, 30. mars 1983.)
UFO-Observatøren, 5/1983, side 8.

"Ma~Qen :

fra Mars''
l

Revy

l

l Akt.

Forøvrigt alle fNyheder,
!
Specialiteter og de enei
.
staaende Atr~ldioner.·
30. juni 1908; ?; ?
Det ble ikke registrert seismologiske effekter
her i Norge, som følge av eksplosjonen i Tunguska!Sibir, siden målestasjonene ikke var i drift
på denne tiden. Hva med meteorologiske eller
andre effekter?
Institutt for den den faste jords fysikk, U niversite-

tet i Bergen. Tlf. samtale aug. 1993.

Høsten 1913; 20.00; Auggedal
P.O. Moller (sammen med Tor Flaten og Finn
Berget) fikk se en lysende kule komme rett fra
syd mot nord og passerte på 10 meters hold,
mellom vitnene og en låve. Høyden over bakken
var på ca. 5-6 meter. Størrelsen var som en fotball på 10 meters avstand. Kulen steg så opp og
forsvant over dalsiden. Objektet var sterkt lysen, de og vitnene hørte en susende lyd. I løpet av de
ca. 40 sekunder fenomenet var synlig, tilbakela
dette en strekning på ca. 10.000 meter. Dette gir
en anslått hastighet på 250 m/s, dvs. 900 km/t.
UFO-Rapportskjema (SUFOI), 31. mars 1965.
Ca. 1914(?); ?; Mo
Tidligere redaktør i "Helgeland", boktrykker
Gyldenhammer, sto en dag og studerte himmelen i bankkasserer Helleviks stjernekikkert, og
fikk da se en skivelignende gjenstand som beveget seg over himmelen.
(Helgeland, 31. aug. 1954, side 3.)
JanS. Krogh & K. Stenødegård: Mosjøenrapporten. 1984, Trondheim: NIVFO, side 34.
2.august1914;?;Stavanger
"Et Biplan av ukjendt Nationalitet er set kredse
over Tungeneset syd for Stavanger. Det forsvandt bak et Høidedrag og siden har man ikke
set noget til det".
Morgenbladet, 3. aug. 1914, side 4.
Thomas E . Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E . Bullard, side 36.
3. august 1914; ?; Mo i Rana/Helgeland
"Meddelelsen om Flyvemaskinen, som passerte
herover Mandag synes at bekræfte sig. Den skal
være gaat ind over Sverige Mandag Middag og
returnert Mandag Aften ved Nitiden. Den fløi
meget høit".
Morgenbladet, 6. aug. 1914, side 3.

Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bullard, side 36.

17. september 1914; ?; Alta
"Fra Alten meddeles, at der Tirsdag Aften ved
9-10 Tiden av flere og fra mange Hold observertes et eiendommelig og hittil uopklaret
Lysfenomen. Himlen var fuldstændig overskyet
og det var aldeles mørkt, da et lysende Punkt
som en meget stor stjerne viste sig østfra over
Bosekop, forsvandt bak Skoddevarre, kom frem
igjen ved Kvænvik og efter forskjellige andre
Bevægelser forsvandt i Retning av Talvik. Lyset
var som Regel blankt, men skiftet tildels over i
rødt og blaat. Det blev bl.a. observert i Kikkert
fra en liten Dampbaat "Sina". Man gjætter naturligvis paa Aeroplan. En enkelt Mand skal ha
hørt en surrende Lyd oppe i Luften, uten at han
dog har set noget. Lyset bevæget sig i forskjellige
Hø ider og som Regel med ikke særlig stor Fart,
uten da det forsvandt".
Morgenbladet, 24. sep. 1914, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T .E. Bullard, side 37.
22. oktober 1914; 21.00; Bodø
"Fra Knaplund inde ved Saltstrømmen, Bodin
meddeles, at der ved 9 tiden saaes 2 Luftskibe
som passerte østover. De saaes av 9-10 Personer,
der ogsaa hørte som Dur av Motorer. Luftskibene hadde Cigarform og saaes tydelig mot Aftenhimlen. Efter Opgivende blev Skibene observert
av flere voksne paalidelige Mænd, hvis Navne er
opgit for Deres Korrespondent".
Morgenbladet, 23. okt. 1914, side 4.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplem ent I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bullard, side 38.
16./17. november 1914; ?; Tjøtta
"Paa Tro i Tjøtta har man de to sidste Aftener
seet et Lys paa Himlen østover mot "De syv
Søstre". Lyset har bevæget sig fra Vest mot Øst,
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tildels ganske sagte, staat stille, sænket og hævet
sig, hvorefter det igjen har fortsat med større
Fart. Lyset har været iagttat av flere voksne
· Mennesker samtidig".

forsvant i den vestlige horisont. Den var brunrød
og var i diameter dobbelt så stor som Månen,
stående i lav horisont. Været var klart.
UFO-NYT, 3/1972, side 118.

Morgenbladet, 19. nov. 1914, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bul-

lard, side 38.
21. november 1914; ?; Tjøtta
"Paa Mindlandet i Tjøtta blev atter sidste Lørdag Aften set en Luftseiler kredse om Skjærvær
Fyr som den belyste med Lyskaster. Luftskibet
som holdt sig i en Høide av ca. 700 Meter gik ned
i ca. 400 Meters Høide hvorfra det lot Lyskasteren spille paa et forbipasserende Skib. Derpaa
hævet det sig igjen. Mellem 20 og 30 Mennesker
iagttok det samtidig".
Morgenbladet, 25. nov. 1914, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bul-

lard, side 38.
21. desember 1914; 08.00; Skien
"Her skal være setet Luftskib ved 8-Tiden idagmorges. Flere troværdige Folk bl.a. Lensmanden i Solum har iagttat Luftskibet. Lensmanden
saa paa det i Kikkert. Det var svimlende høit
oppe og bevæget sig først indover Land, men
svinget saa sydover og blev borte over Sjøen".
Morgenbladet, 22. des. 1914, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bul-

lard, side 38.
1915; 23.00-tiden; Bergen
En aften så Henr. Angel Hansen i Bergen, på
nordhimlen, en stor lysende måneskive, flat og
kulerund. Den sto helt stille i ca 1!2 minutt.
Deretter dalte den langsomt, for å stå stille i ca.
1/4 minutt. Den hevet seg igjen, for å stå stille på
samme punkt som før, også ca. 1!4 minutt. Den
hevet og senket seg en to-tre ganger med samme
tidsintervall. Deretter fikk den fart på seg og
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Sommeren 1915; ?; Sulitjelma
På denne tiden var det full gruvedrift ved anleggene på Jakobsbakken. Bjarne Westvand var
den gang i seksårsalderen og på vei hjem til
Jakobsbakken i Sulitjelma etter lek med andre
barn. En mørk klokkelignendelbjellelignende
gjenstand daler langsomt ned fra himmelen i
vest og ser ut til å lande bak haugen til venstre
for Bjarne, hvor gruvebyens søppelplass lå. Bjarne sto fjetret til veien og fikk øye på to menneskelignende vesener som kommer over haugen
og går ned mot veien foran ham og mot broen
for så å smi og komme tilbake mot Bjarne. Den
ene stanser og blir stående, mens den andre
nærmer seg Bjarne med et smil. Vesenet var på
høyde med Bjarne selv, ca. 100 cm høy, hadde
langt, mørkt og bølgende hår. Huden i ansiktet
var grå. Hodet var stort i forhold til kroppen.
Vesenet var kledt i en mørk kjeledress. Like før
de to skilte lag og den ene av humanoidene
nærmet seg Bjarne, hadde de samtalt på en buldrende måte. Etter dette korte møtet, returnerte
de to humanoidene til haugen og forsvant bak
den. Like etter dukket den klokkelignende gjenstanden opp igjen bak haugen og forsvant raskt
ut av syne på himmelen.
Rapportnytt, 4/1981, side 3-4.

13.juli 1915; ?; Østre Slidre
"Tirsdag Kl. 1!2 12 kom 4 kvindelige Gjæster fra
Fredheim Hote! gaaende nordover Hovedveien
og da de var ret opfor Gaarden Vals tad, hørte de
pludselig en sterk Larm fra en Motor, som de
mente skrev sig fra en Automobil i Anmarsch.
De gik av Veien og ventet at Bilen skulde komme, men til deres Forundring saa de ingen Bil,
derimot saa de 2 Fruer, som var litt foran de
andre, en Flyvemaskine komme susende ret
over dem med Kurs i nordvestlig Retning. En
Officersfrue, som saa Maskinen, er sikker paa,

hun ikke kunde ta feil paa at dette var et Aeroplan, da hun oftere har set Flyvemaskiner i Fart.
Men nu kommer det besynderlige: Fruen hadde
kun iagttat Maskinen et kort Øieblik, da Motoren med ett ophørte at arbeide og Maskinen som
et Lyn faldt ned i skraa Retning, pekende mot
Volbufjorden. Alt dette saa hun ganske tydelig
og bendes Indtryk var at Maskinen og Flyveren
her gik sin Undergang imøte. Lensmanden i
Østre Slidre blev straks varslet om Tildragelsen
og denne foretok sammen med 4 andre straks en
Undersøkelse nede i Skogene utenfor Rognegaardene likened ·til Fjorden, uten at de opdaget
det ringeste. Igaar var flere Mand avsted paa
begge Sider av Fjorden, likesom hele Volbufjorden blev undersøkt paa kryds og tvers. Under en
Samtale, vi hadde med Lensmanden i Østre Slidre, oplyste han, at man endda ikke hadde fundet Spor efter det mystiske Aeroplan. Paa
fornyet Spørsmaal til Officersfruen hævder hun
bestemt, at det er et Aeroplan, hun saa. Det føler
hun sig absolut sikker paa".
(Valdres, juli 1915.)
Morgenbladet, 16. juli 1915, side 4.
Thomas E. Bullard: The A irship File - Supplement I. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bullard, side 40.
20. august 1915; 21.40; Christianiafjord
"Det kan være al Opfordring til at rope et: Se op!
i denne Tid. Jeg traf en Mand, hvis Paalidelighet
jeg ingenlunde betviler, tvertimot- han har bestandig paa mig gjort et mere end almindelig
troværdig Indtryk i de 20 Aar, han har staat mig
nær, og denne Mand kom fortrolig og meddelte
mig, at han Fredag Aften - Klokken manglet 20
Minutter paa 10- da den fæle Tordenbygen gik
over Fjorden og Østlandet, stod i Vinduet i sit
Hjem og saa i syd østlig Retning utover Fjorden.
Pludselig ser han en mørk Gjenstand tegne sig
mot den lysende Horizont henover i Retning
mot R auer, og da den mørke - som han først
trodde- Skydot kom opover mot Himlen med en
for en Sky ualmindelig stor Hastighet, skjønte
han, det maatte være noget andet. Han tok sin
Kikkert og gik ut paa Gaardspladsen. Nu rettet

han den i den Retning som han mente den mørke Gjenstand skulde være og- ganske rigtig: den
nydeligste Zeppeliner i fuld Vigør svæver over
Christianiafjorden. Som han nu staar og iagttar
den i Kikkerten faar han se et sterkt Lys komme
frem omtrent midt paa det svære Legeme; det
lyste intenst l Minut omtrent og blev saa borte.
Straks efter kunde han se, at Skibet vendte og
svævet avsted i sydlig Retning og forsvandt snart
overett med den mørke Luft.
(Gjengangeren, aug. 1915.)
Morgenbladet, 25. aug. 1915, side 4.
Thomas E . Bullard: The Airship File - Supplement I . 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bullard, side 42.
13.januar 1916; ?; Dyfjord
''Et stort Luftskib paastaaes at være set igaar Nat
fra Dyfjord. Man saa seks Lys, et grønt, et rødt
og fire klare, og mener ogsaa at ha set Skibets
konturer. Efter en Stunds Forløp slukkedes de
fire klare Lys og en skarp Lysbundt som fra en
Lyskaster for ret nedov~r. Det formentlige Luftskib dukket op i Syd-Sydvest, gik saa østover og
forsvandt tilsidst i sydøstlig Retning. Synet blev
iagttat av flere troværdige Folk, deriblandt hele
Mandskapet paa den i Dyfjord stationerte Redningsskøite, og ingen av dem næret den ringeste
Tvil om at det var et kjæmpemæssig Luftskib de
hadde set''.
(Finnmarksposten, jan. 1916.)
Morgenbladet, 15. jan. 1916, side 2.
Thomas E. Bullard: The A irship File - Supplement I. 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bullard, side 41.
19. januar 1916; ?; Rolvær
"Kaptein Bergfjord paa Dampskibet 'Ofoten'
beretter, at da han inat kom ind Ofotenfjorden,
saaes en Zeppeliner over Rolvær i ca. 500 Meters Høide".
Morgenbladet, 19. jan. 1916, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplem ent I. 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bul-
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!ard, side 41.
15. mars 1916; 23.00; Vesterålen
"Stadig meldes der i Aviserne nordenfjelds om
mystiske Flyvemaskiner som om Nætterne sees
flyvende ind over Landet og pludselig synker i
Jorden. En Gang er det sør paa Helgeland etsteds, næste Gang langt nord i Finmarken og saa
igjen en mørk Nat over Ofotenavsnittet. Nat til
Torsdag i forrige Uke, fortæller nu en Brevskriver i "Ny Tid", saaes tydelig en Flyvemaskine
over Vesteraalen. Den kom flyvende med stor
Hastighet ute fra Havet, og gjorde først helt om,
da den var over Børøylandet inde ved Stokmarknes. Under Flugten saavel indover som tilbake
skiftet den næsten til Stadighet Lys i rødt, blaat
og blankt. Det saa nærmest ut som om den signaliserte. Det var om kvelden ved 11-Tiden dette tildrog sig og der var flere Mennesker som i
det klare Maaneskin tydelig kunde iagtta den
ubekjendte natlige Gjest. Fra Havet kom den og
til Havet strøk den atter."

(Ny Tid, mars 1916.)
Morgenbladet, 24. mars 1916, side 4.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement 1. 1983, Bloomington/Indiana: T.E. Bullard, side 41.
4. april 1916; ?; Jæren
"Et Par Havnebetjente og en Politikonstabel saa
igaar fra Kaien i vestlig Retning over Jæderen
Lys i Luften, antagelig fra en Zeppeliner. Lysene
forsvandt i Vest."
Morgenbladet, 5. apr. 1916, side 4.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bullard, side 41.

16. april 1916; 08.00-09.00; Stavanger
En rekke elever i 3. - 7. klasse ved Stavanger
Folkeskole så en slags 'åpenbaring', som kanskje
har sammenheng med UFO-fenomener. Vi lar
et øyenvitne selv fortelle: "Jeg kom i går fra
Stokkevannet sammen med en annen gutt (S.).
Stanset på Byhaugen en lang stund. Så så hanS.
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opp mot himmelen. Da ble han var en stor svart
sky som for bortover himmelen. Han så også at
det ble rødt, akkurat som det skulle være varme
bak den. Han varskudde nå meg. I det samme så
vi også noen store bokstaver: "Omvend eder, ti
Jesus kommer snart!" Så kom det en engel fram
og sa amen. Ved hans side så vi også et stort
kors. Engelen hadde noen store, hvite vinger.
Vi stod lenge og betraktet dette syn. Det stod
som i en bue på himmelen en lang stund. Det
var i vest. Vi ble meget forferdet ved dette syn.
Det var som om det skulle være ild alt sammen.
Hele tiden var det ganske lyst. Men baketter ble
det meget mørkere. En svart sky skjulte hele
greia. Vi gikk nå heim og fortalte mor og far,
hva vi hadde sett. Bokstavene var meget store.
Vi kunne se dem tydelig. De ville også gå ned
og se dette syn, men de fikk ikke se det."
(Stavanger Aftenblad, apr. 1916.)
(Stavanger Aftenblad, mars 1917.)
(Stavanger Aftenblad, mars 1918.)
Albert Hiorth: Lebesbymannen. 193-?, side 45-8.
Stavanger Aftenblad, 19. des. 1942.
(Stavanger Aftenblad, apr. 1943:)
UFO, 1/1989, side 22-3.

20. april 1916; 02.00; Stafjorden
"Bergens Aftenblads Korrespondent paa Florø
melder, at da Nordre Bergenhus Arnts Dampskib "Fjalir" Kl. 2 Nat til Skjærtorsdag befandt
sig paa Stafjorden, vest for for Svanøen, passerte
en Zeppeliner forbi. Den var oplyst og Surringen
av Motorene hørtes tydelig. Den forsvandt i
nordlig Retning."
(Bergens Aftenblad, 22. apr. 1916).
Morgenbladet, 23. apr. 1916, side 4.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplem ent I. 1983, Bloomington/lndiana: T.E. Bullard, side 41.

24.juni 1916; 23.00; Bergen
"Ved 11-Tiden Lørdag Aften blev der set en
Flyvemaskine over Ulrikken, meddeles der
'Berg. Aftenbl.'. Det var en Todækker, som blev
observert av flere Personer. Den fløi i en saa stor

Høide, at den saavidt kunde sees uten Kikkert.
Det saa ut, som om den styrte tilhavs."
(Bergens Aftenblad, 26. juni 1916.)
Morgenbladet, 27.juni 1916, side 2.
Thomas E. Bullard: The Airship File - Supplement I. 1983, Bloomington!Indiana: T.E. Bullard, side 42.
1920; 21.00-tiden; Oslo
Fra en abonnent i Fredrikstad har vi mottatt en
beretning om en observasjon fra 1920. Vår abonnent skriver: "Vedlagte observasjon ble gjort av
min nå avdøde bestemor og hennes mor i 1920,
og er etter min mening et fint eksempel på en
psykologisk UFO-opplevelse." Og her er historien: De ovenfornevnte kvinner oppholdt seg
om kvelden i et hus i Lakkegaten i Oslo. Det var
klarvær, vindstille og mørkt. Ingen måne synlig.
Det begynte med at de hørte harpemusikk som
spilte melodien "Ungdom, ja ungdom, jeg ber
deg." De gikk da bort til vinduet og åpnet dette
da musikken syntes å komme utefra. De fikk da
se et sterkt rødlig lysende objekt, som en femkrone målt i utstrakt arm. Det befant seg da rett
over Hausmarks bro, men ble mindre og mindre,
mens musikken ble svakere jo lengre objektet
fjernet seg fra dem. Da objektet ble borte, hørtes
ikke lenger musikken. (For ordens skyld: det bør
nevnes at dette er',e n melodi av religiøs karakter.
O.J.B.)

Rapportnytt, 3!1980, side l.
Oktober 1924; 19.30-19.33; Stavanger
Harald Bjornulf Rage observerte en stillestående lydløs rød lyskule som sendte ut en lysstråle.
Vi lar han selv fortelle: "Med ryggen til, så jeg et
veldig lysskjær, slik at skyggene av grenene skalv
svakt, der de falt til jorden. Da jeg snudde meg
og etter en stund så en rød kule bli tent på
himmelen følte jeg bare nysgjerrighet. Men da
en rød stråle ble sendt ut og den senere ble rettet
i retning av meg ble jeg grepet av en veldig
redsel. Da strålen beveget seg fra meg i retning
høyre forsvant redselen og jeg tenkte den bare
søkte efter noe. Jeg var interessert, og var lei

meg da den sluknet." Den kvelden observasjonen fant sted var været lettskyet med klar luft og
vindstille. Fenomenet var på størrelse med en
ert i utstrakt arm, men lyset det spredte dekket
et stort område. Observatøren svarte følgende
på spørsmål om hva han trodde han så og hva han
tenkte mens han iakttok fenomenet: "En maskin, et instrument laget av intelligente vesener
som kjenner naturens (Guds) lover og tar dem i
bruk" og "Dette er noen, det er ikke et naturfenomen, noe større, men jeg forstår det ikke."
UFO-Rapportskjema (SUFOI), 27. des. 1964.
UFO-NYT, 5/1966, side 188.
1920-åra;?;Stavanger
Igjen Harald BjornulfRage: "Jeg var meget ung
og skulle straffe en katt som var stygg og var i
kjelleren. Mens jeg var igang med min skjennepreken og katten var både redd og sint, kom en
tingest som lignet mest på en tennisball rett
gjennom glasset i vinduet. Den danset i baner,
sto stille, men da jeg ville ta den med hendene,
for den enten opp eller ned, for til pumpen ved
brønnen, sto stille, gikk i uregelmessige sirkler
mot vinduet og for ut gjennom det uten å skade
glasset. Katten slapp straff." Kulen, som hadde
mange farver, var på 80-100 centimeters avstand
på det nærmeste. Ute var det mildt og regn.

UFO-Rapportskjema (SUFOI), 27. des. 1964.
1930 eller senere; kveld; Bardu/Setermoen
Ranveig Alstad kom en mørk kveld gående på
veien fra nedre Bardu oppover mot Setermoen
sammen med en venninne. Da fikk de se to
lysende gjenstander som kretset over Setermoen. De to lysende gjenstandene var synlige i
lengre tid, og enkelte ganger sto de helt stille
forholdsvis lavt over tettbebyggelsen. Av og til
tok de en sving innover mot Lifjell.

(Fremover, 10. des. 1966.)
UFO-NYT, 1/1967, side 10.
4. januar 1933; 17.30; Namsskogan
"Til å begynne med såes bare en svak lysning,
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som blev sterkere og sterkere, inntil det blev så
sterkt at det opplagt måtte skrive sig fra en lyskaster. Tilskuerne stod i fritt, oversiktlig terreng,
og fikk lysskjæret like i ansiktet. Maskinen må
imidlertid ha gått meget stilt, da der ikke hørtes
noen dur. Lyset kom i retning over Tronesfjellet
fra Helgeland, og forsvant over Tromsfjellet i
østlig retning mot Gadden."
Namdalen , 8. jan. 1934.
Ole Jonny Brænne: Riksarkivets Arkivmateriale
Vedrørende "Spøkelsesfly" over Norge og Sverige.
1993, Drammen: 0.1. Brænne.

12. desember 1933; 18.00; Telefonst. i Humbornes, Vik
Lys i sørvestlig retning mot Kjørsvik, først i lav
høyde, steg og såes da mellem Humbornes og
Holmsfjellet i Bindal under bevegelse fra Humbornes, gjorde samtidig en krapp sving mot vest
og forsvant i sydvestlig retning bak Holmsfjellet.
Lyset såes mot fjellet som bakgrunn og beveget
seg med stor fart. Motordur hørtes ikke (mange
motorer var igang på fjorden) . Vitner var gårdbruker Julius Hamer Humbornes (47 år) og hustru Nelline (42 år), samt endel sildekjøpere.
Brænne 1993.
30. desember 1933; 16.00; Hjelmset i Vik
Fisker Nalvik Hjelmset, 24 år, oppdaget et
blankt lys, av størrelse som en skibslanterne, som
kom frem bak en fjellknaus i vest- nordvest.
Beveget seg med stor fart i sydlig retning. Senket
seg og forsvant etter ca. 10 minutter bak en
bakkekam på Hjelmset. Kunne ikke forveksles
med aftenstjerner.
Brænne 1993.
9.januar 1934; 17.00; Leines
"Landpostbud Helge Marhaugved 17-tiden idag
sammen med tre andre voksne menn observerte
et lys sørover Foldenfjorden. Lyset beveget sig
frem og tilbake og op og ned. De som så det var
ikke i tvil om at det måtte skrive sig fra en
flyvemaskin. Lyset forsvant i sydvestlig retning.
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Det var så langt borte at det var umulig å høre
duren fra flyvemaskinen hvis lyset skrev sig fra
en sådan."
Bergens Tidende, lO. jan. 1934.
Brænne 1993.

11. januar 1934; 19.50 og 20.40; Kval øy i Vikna
Lys på sjøen i retn. østkant av Løvøya. Så lyset
mot sjøen og land, ikke mot himmelen. Kom
bort et par gange efter noen min. Kl.20.40 såes
lys omtrent på samme sted stige opp i luften over
Barfallet og bevege seg ganske fort sydover mot
Gjeslingen. Lyset såes først mot land og, da det
steg mot himmelen og forsvant etter 3-4 minutter. Motordur hørtes ikke. Det var ikke reglementert lys fra båt. Mener det måtte være et fly.
Vitner var kj.øbmann Jo han Sed erland (57 år) og
fisker Frits Helmar Kvaløy (25 år).
Brænne 1993.
12. januar 1934; 20.00-20.30; Åfarnes i Veøy
"ArnulfVikhagen, 35 år, skomaker, bopæl Åfarnes, bekjent med vidneansvaret forklarte : Vidnets hustru varslet ham fredag den 12. januar
sistleden mellem kl. 20 og 20 1/2 om at hun så et
merkelig lys over Veoy (eller lengre vest). Veoyen ligger ca. 6 kilometer vest for vidnets bopæl
på Åfarnes, rett i vest eller vest-nordvest. V. så
da nærmere på dette og opdaget to lys, nemlig
et meget stort lys og litt op på skrå til hoire så
han et svakere lys. Det må i tilfelle ha vært to
flyvemaskiner. Det store lys måtte enten være en
stor lanterne eller et sokelys. V. og hans hustru
stod og så på dette ca. 5 minutter, da forsvandt
det nedover og vestover. Været var skyet, så det
var ingen stjerner å se. Der er ingen bebyggelse,
hvorfra lyset kunde stamme på Veo og heller
ikke på det bakenfor liggende terreng (nemlig
Otteroy, langt vest for Molde). Lyset blev forovrig ikke sett mot terrenget, men mot himmelen.
V. forsokte å hOre om der var motordur, men
horte intet. Han slukket lampen i værelset for
bedre å kunne se. Han gikk ikke ut, men lukket
op vinduet. Det blåste endel, nærmest syd (sydsyd-ost). V. er sikker på at det han så var "noget

unaturlig". Vidnet har sett efter to kveller senere, specielt med henblikk på stjerner, men han
har intet opdaget. Stjerner var det absolutt ikke."
Rapport fra lensmann i Romsdal til politimesteren i Molde, 15. jan. 1934.
Brænne 1993.

16.januar 1934; 18.45; Vik kirkested i Bindalen
Sterkt rødt lys kom frem bak en fjellknaus på
Sømhovdfjellet. Beveget seg i sydlig retning med
forholdsvis stor fart til rett over Skalvikfjellet.
Lyset beveget seg i bølgegang. Forsvant mot syd
til sydvest i lav høyde. Iaktatt ca. 4-5 minutter.
Hørte ingen motordur. Forveksling med stjerne
regnes for utelukket. Vitner var Kristine Nilsen
(18 år), Bendik Nilsen, Eldor Hansen Sande,
Einar Gjerdet, og Sigurd Nilsen m.fl.
Brænne 1993.
18. januar 1934; 22.00-22.30; Fjellstuen - Fossestuen i Stod herred
Sett et lys som de trodde var en ildkule bevege
sig i nordlig retning, og forsvant bak Bjorndalsåsene. Senere ble skogen omkring oplyst et par
min. Vitner var Jorgen Flækstad og hustru.

sørvestlig kuling og sneilinger.
Brænne 1993.
8. februar 1934; 00.30; Sigerfjord
Sterkt lys gikk i bølger opp og ned. Skiftet farve
og lysstyrke. Forsvant i syd. Sett av fiskerne Olaf
Edvardsen (26 år), Nikolai Jensen (20 år), Edmund Hove (20 år).
Brænne 1993.
8. februar 1934; 00.30; Sigerfjord
Grønt lys, kom antagelig fra Kvæfjord, fløy rundt
i fjorden og satte lyskasteren på fjellsidene. Vitne var Arne Ellingsen.
Brænne 1993.
11. februar 1934; 06.30; Tromsøysundet
Lys flammet opp og delte seg i to lys, avstand 400
meter. Det ene beveget seg langs vannet mot
Balsfjord med svær fart. Det annet større lys øket
etterhvert farten som et dampskip og ble iakttatt
i 15 minutter. Kurs mot Balsnes. Vitner var Ottar
Marinius Sørensen (32 år) og Sigurd Mathisen.
Brænne 1993.

Brænne 1993.
19. januar 1934; 20.00.; Elvegårdsmoen
Blankt lys kom ostfra mot Elvegårdsmoen, oplyste plassen med lyskaster, tok en runde mot
Mebyfjell og Holbergene, over Elvegårdsmoen
og forsvant med svær fart i vestlig retning. Vitnet, Johan Knutsen (71 år), har sett og hort fly.
Det slo han at det måtte være Gisken Jakobsen
som var ute og floi.
Brænne 1993.
29. januar 1934; 22.45; Bodø
Tre mannskaper, Nils Aanes/Harald Sorfjord/Anders Nygård, så fra skoiten til ankers ved
Briksvær et sterkt lys over Steinsvær som fra
lyskaster. Bevegelsesretning vestover og nordover, obs. tid 1/2 - l minutter. I oieblikket sterk

11. februar 1934; 22.30-23.30; Strand/Gornitak
Et sterkt rødgult lys langt vekk og høyt opp i
retning av Kirkenes, fulgte Varangerfjordens
nordende (omtrent om Mortensnes). Ca. kl.
23.00 såes et annet og mindre lys av samme farve
lavere og langt mot sydvest (Latnæringen). Det
første lys beveget seg da med voldsom fart mot
det sydligste, idet det samtidig senket seg. Etter
denne kursendring fortsatte det første lys mot
NW og forsvant bak en mørk sky. Returnerte
etter ca. 5 minutter i den retning hvor det først
såes. Det annet lys kunne enda sees, men ble
mindre og mindre og forsvant i sydøst (snebyge).
R. Falk mener at det største lys hadde kurs mot
nordvest da det forsvant siste gang. Lyset så sterkt
og klart og dets bevegelser så tydelige at forveksling med stjernelys er utelukket. Motordur kunne ikke høres. Vitner var Rolf Falk (27 år), hustru
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Petra Lovise Falk (36 år), hennes bror Julius
Johansen (28 år), Ingå Johansen (28 år), Georg
Johansen og hustru.
Brænne 1993.
11. februar 1934; 22.30-23.00; Gornitak
Stort sett som foranstående, men så bare det
store lyset kom fra nordlig retning og kretset
omkring. Observerte i 1/2 time, da de gikk og la
seg. Bor ca. to kilometer fra de ovennevnte. Vitner var Per Andersen, Anna Magga Andersen,
Anders Persen, Nils Persen, Klannet Persen.

Brænne 1993.
15. februar 1934; 23.00; Gallyjokk
To lys beveget seg fra Latnæringen mot og om
Meskelvfjorden, hvor den første laget en hvitgrå
sky, som begge lys ble borte i. Vitne var Martin
Anders Hansen Lam (46 år). Det ene lys ga sterk
gjenspeiling på Meskefjorden.

Brænne 1993.
15. februar 1934; 23.30; Gornitak
I mot Latnæringen i ganske stor høyde, kom et
stort hvitt lys som lyskaster på en bil, mot Gornitak. Etter ca. 15 minutter kom et grønt lys fra
samme kant. Begge lys ble borte i en sky, som
syntes laget av det første (himmelen ellers skyfri). Skyen gråaktig og løangstrakt, det blanke lys
strålte over denne. Begge lys sto da over Meskelvfjorden, i retning mot Alapnes. Vitner var
Nils Petter Paulsen (58 år), hans sønn Henrik (27
år), og Anna (38 år).

5. mars 1934; 21.00; Steinmarksfjord/Øksnes
Lys som av små runde ventiler/vinduer i rekke
etter hverandre, gikk mot vest over fjelltoppene,
1/2 mils vei borte. Bare hvite lys. Vitner var
Aksel Berg og en 15 års pike.

Brænne 1993.
13. mars 1934; 23.00-01.00; Skreifjord/Seiland
syd for Hammerfest
Lys kretset over Skreifjord/Seiland, en rakett ble
sendt ned. Sett av flere personer.

Harald Johannessen (6. Divisjon, Harstad) til
Kommanderende General, 15. mars 1934.
Brænne 1993.
14. mars 1934; 19.00; Valfjord/Måsøy
Vitnet, Ester Jakobsen ( 13 år), hørte først motordur, så deretter lysene. Kom fra nord, gikk sydvest
til sør i sterk fart fra (Nordhavn) mot Stoppelfjord. Så konturene av et stort langstrakt legeme
nærmest som en lysskygge. Flyet hadde en mengde lys av forskjellig farve, mest blanke, lysene satt
foran og på siden, sterkest foran. Stjemeklart.
Ingen måne, litt nordlys. Vindstille. Ingen skyer.
Stasjoner i flyretning varslet, intet observert.

Brænne 1993.
14. mars 1934; 19.00; Kautokeino
Stort blankt lys som kastet en "lyskulp" foran seg
og en lysstripe bak seg, gikk i sydøstlig retning
over Aiddejavrre mot Suopatjavrre i ca. 1500
meters høyde.

Brænne 1993.
Brænne 1993.
2. mars 1934; 22.00-23.00; Gornitak
Lys, forfra ovalt. Fra siden tre lys, to sterkere
foran og et svakere bak. Kom over Varangerfjorden fra sør (sørøst?), kretset over fjorden. Steg
og sank plutselig opp og ned. Vitne var statspolitibetjent Olufsen m.fl.

Brænne 1993.
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"Forrige mandag"; mars/a pr. 1934; 22.00; Husvær/Sandnessjøen
Lærer Ludvig Lundh stod sammen med fem
andre voksne mennesker på kaien i Sandvær, da
de i retning mot Skjærvær og Sonnan så et sterkt
klart lys som syntes enten å komme inne fra land
eller nedover mot dem langs kysten. Det var ikke
mulig å avgjøre det med bestemthet. Da lyset
tilsynelatende befinner seg rett over Skjærvær

.

forandrer det plutselig kurs vestover og setter
tilhavs. De kan følge lyset som det beveger seg
utover i henved tre minutter inntil det forsvinner
i horisonten. -Det kan ikke være tale om forvek·
sling med stjerner? spør Tidens Tegn lærer
Lundh. -Nei, langtifra! Vi stod jo selv stille på
kaiP-n og så lyset beveget seg rettlinjet mot den
skydekkede himmel. Og vi så det forandre kurs
og fortsette tilhavs! Der finnes ingen annen na·
turlig måte å forklare dette lyset på, enn at det
skriver seg fra et fly, awiser lærer Lundh enhver
protest. Forklaring er avgitt til lensmannen, som
har sendt rapport til divisjonen. Lærer Lundh
oplyser dessuten at han tok tiden for lysets bevegelser mellem de punkter i dets rute som man
kunne stedfeste. Og hastigheten mentes å passe
for et hurtiggående fly.
Tidens Tegn, 3. apr. 1934.
Brænne 1993.

Sommeren ca.1934; ?; Skår/Osterøy ved Bergen
Berit Clemmensen, som var ca. syv år gammel på
denne tiden, lå i en høysåte like ved løen på
gården. Ingen andre personer var i nærheten.
Plutselig får hun øye på et lysende objekt som
kommer ned fra fjellet som ligger østenfor går·
den (300-400 meter unna). Hun husker at hun
observerte det noen sekunder mens det nærmet
seg, deretter er det et nærmest sort hull i hukommelsen. Hun har ingen erindringer med hensyn til hva som skjedde videre eller hvordan
objektet forsvant.
UFO, 1/1992, side 11.

12. august 1934; 01.30; Fagerfjell
Denne observasjonen ble foretatt fra to forskjellige steder, med et par kilometers avstand fra
hverandre. De to vitnene var stallmester Paul
Bøckman ved Malmbolaget i Narvik og hans
brors (Peder) kone. Det så ut som om det var en
veldig rakett som ble sendt opp. Bøckman: "Like
før jeg skulle legge meg, ved 1/2 2-tiden om
natten, gikk jeg ut for å se på noe arbeid jeg holdt
på med til et nytt hus. Og da får jeg plutselig,
omtrent i nord-nordvest se et sterkt lys flamme

voldsomt opp over Fagerfjellet, eller nærmere
bestemt den del av fjellet som heter Svartfjellet".
På spørsmål om han kunne høre noen sus eller
noen annen lyd i forbindelse med det merkelige
lyset, svarer han: "Nei, det kunne jeg ikke. Avstanden mellom meg og lyset var jo som nevnt
ganske stor". Ifølge Bøckmans forklaring synes
det å være helt på det rene at lyset kom fra
jordoverflaten og ikke fra himmelrommet. Kometer, stjerneskudd eller denslags skulle det altså ikke kunne være tale om.
Tidens Tegn, l. des. 1934.
Brænne 1993.

13. desember 1934; 01.00; nord for Tromsøya
To småbåtfiskere som dro line, Monrad Lunde
og Kare! Johansen, observerte et sterkt lys som
kom seilende over fjelltoppene på Ringvassøya
mot Kalfjordeidet og sydvestover til det forsvant
over Tisnes. Begge var overbevist om at det var
fly. Forrykende uvær og totalt overskyet.

Brænne 1993.
13. november 1935; aften; Laukvik/Lofoten
Tre lys - rødt, blått, blankt - stor hastighet i lav
høyde. Sett i et kvarters tid, forsvant så utover
mot havet. Været var overskyet og grått.
Morgenbladet, 17. nov. 1935.
Brænne 1993.

17. november 1936; 19.00-19.15; Tromsø
"Da jeg igår gikk en tur opover Tromsøen hørte
jeg noen gutter snakke om lys og det mystiske fly,
idet de samtidig stirret op mot himlen. Klokken
var da 19. Jeg stanset op og så straks et lys litt
mere rødt enn stjernene. Det var helt stjerneklart og ikke en sky på kimlen. Lyset syntes å
bevege sig, hvorfor jeg tok peiling på to stjerner
like under hverandre, lyset passerte disse hvorfor jeg atter tok peiling på en ny stjerne lenger
øst. Da lyset også passerte denne stjerne følte jeg
mig overbevist om at lyset var i bevegelse. Jeg
stod hele tiden på samme plett med ansiktet rett
mot nord. Lyset beveget sig fra vest til øst, et
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stykke nord om Tromsøen (hvor langt er vanskelig å bedømme) og"så høit på himlen, at det er
utelukket at lyset skyldes ting som beveget seg
på jorden. Jeg stod stille og så på lyset i 10-15
miP..utter, Da jeg gikk videre opover øen, og lyset
da var kommet lenger østover, kunne jeg ikke
mere opdage det. Ærbødigst, Erling Steen."

Rapport fra Distriktstollinspektøren i Tromsø
Tolldistrikt til General C.J. Erichsen i Harstad,
18. nov. 1936.
Brænne 1993.
1936/37; ?; Gjersjøen

H.M. (77 år i 1976) hadde en merkelig opplevelse på Mosseveien ved Gjersjøen. Et objekt hadde landet på veien foran bilen. Dens størrelse var
på ca. 20 meter, omtrent tre veibaner den tiden.
I motsatt kjøreretning kom det også en bil som
likeledes ble sperret av objektet. Ingen av bilførerne kontaktet hverandre etter at fenomenet
hadde lettet.

Brev fra Eldbjørg Fjeldberg til NRK Bergen/Middagsstunden, 15. nov. 1976.
Brev fra Eldbjørg Fjeldberg til Hans Myhre, 16.
nov. 1976.
28.januar 1937; 05.45; Ofotfjorden

Vakthavende styrmann Karl Tidemann på DIS
"Hammerø" observerte, sammen med losen
Stemland og rormannen/matros Gerhard Hansen, en skumstripe som etter en båt i stor fart
utover Ofotfjorden. "Farten var så stor at vannet
lå som et belte efter den merkelige gjenstand".
Ettersom skumstripen kom nærmere syntes
også skroget av en gjenstand. Gjenstanden, som
var synlig i ca. ett minutt, passerte på ca. 120
meters avstand og forsvant så under havflaten
igjen, idet det siste som kunne ses var en skumstripe. Tidemann mente også å kunne se en
staug. Det var klart vær og måneskinn, men de
kunne ikke skjelne noen konturer av gjenstanden, som ikke førte signaler eller kjennetegn.

Utdrag av journal fra DIS "Hammarø", 28. jan.
1937.
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Rapport fra 6. Divisjon i Harstad til Generalstaben, l. feb. 1937.
Brænne 1993.
18. februar 1937; 01.00; Finnmarkskysten utenfor Berlevåg

Kaptein Thoralf Skog (43 år) på DIS "Raftsund"
observerte, sammen med losen Reidar Bertinusen, et fartøy med sterk belysning ombord. Det
ble sendt spiralformede lysstråler opp i luften.
Avstanden, 2-3 kvartmil, var såpass stor at han
ikke kunne se skipets konturer, men mente at
det måtte være ganske stort. Han iakttok dette i
ca. et kvarter før det inntraff snetykke. Før var
det måneskinn og godt siktbart vær. Hendelsen
inntraff utenfor 4-milsgrensen.

Rapport til politimesteren i Ålesund, avgitt av
politibetj. A.. Furland, 26. feb. 1937.
Brænne 1993.
Sommeren 1938; natt; Herne

Observatøren, Sverre Brevik, var i 1938 21 år
gammel, og han beskriver sin opplevelse slik:
"Dette her skjedde i 1938 om sommeren. Jeg ble
med noen kjente til Herne for å selge en fiskeskøyte. Det var varmt og deilig vær husker jeg.
Og jeg glemmer aldri det jeg opplevde der. Om
natten fikk jeg ikke sove på grunn av varmen. Jeg
sto opp og listet meg ned. Det var deilig og
befriende å komme ut i den friske luften. Jeg
gikk i mot en sti litt lenger opp. Og satte meg ned
for å nyte den herlige utsikten. Det var et pent
sted, dal og fjell møtes her. Så plutselig hørte jeg
en hvinende lyd, høy, intens av styrke. Så avtok
lyden på ny. Dette gjentok seg flere ganger. Det
var som å høre en generator som økte sin hastighet. Og det var ingen som hadde sagbruk eller
slikt i nærheten. Og lyden var heller ikke slik
(som av et sagbruk). Men plutselig som ved et
trylleslag ble hele området der jeg satt opplyst av
et intenst lys. Lyden som hadde holdt opp en tid
kom nå tilbake med fornyet styrke, og var hele
tiden økende. Jeg stakk fingrene i ørene for å
stenge lyden ute, men selv da var lyden grusom
å høre og forårsaket smerter i hodet. I et flatt
terreng, ca. 20 meter høyere oppe fra der jeg satt,

Sommeren 1938; natt; Herne.
!Illustrasjon ved observatøren:

steg plutselig en underlig tingest opp. Farven var
blålig, samt at det hvilte et rødskjær over gjenstanden. Rundt undersiden var det små huller
som blåste ut blå-hvit ekshaust. Lukten var grusom, brent nafta og gummi minnet den meg om.
Det sved i øynene og halsen. Jeg så dens fasong
meget tydelig. Den steg lydløst opp. Men så sank
den på ny mot bakken, omtrent som når man
slipper et dun. Det er vanskelig å si hvor stort det
var i omkrets, men jeg antar at diameteren kan
ha vært 20-25 meter, høyden 2-3 meter. Jeg lå
hele tiden bare ca. 20 meter lenger nede enn
tingesten. Jeg torde ikke røre meg på grunn av
det jeg så. Er litt av en motormann når det
gjelder fly og motorer. Men det jeg så her hadde
ingen ting med våre fly å gjøre. På den tiden
hadde vi gamle todekkere, Tiger Moth og Fokkere, og hva de nå hette. Dette her var et fremmed vesen. For jeg hadde følelsen av å bli iaktatt
av den tingesten der oppe. Jeg så ingen komme
ut av den. Kanskje av det at den lå i en forsenkning i terrenget. Jeg forestilte meg at den hadde

noe slags vanskeligheter. Igjen steg gjenstanden
opp, og den hvinende lyden hørtes. Den steg rett
opp og tok en sving over området. Stedet var
igjen opplyst av de intense ekshaust-greiene eller hva det var. Nå gikk den helt lydløst der den
forsvant i nordlig retning. Jeg torde ikke gå opp
der den hadde ligget, det var som om noe hindret
meg i å gjøre det. Ingen fikk vite noe om det jeg
hadde opplevd, da jeg ikke ville at jeg skulle bli
utsatt for, hån og latter." Brevik forteller at han
også så det samme eller et lignende fenomen i
1948.
(Hjemmet.)
UFO-NYT, 4/1970, side 159-60.
Anders Liljegren: A Bibliography of References
to UFO Incidents during World War Il. 1987,
Norrkoping: AFU, side 2.
1939; ?; Kristiansand
Vi lar vitnet, Linnea, selv fortelle: "Jeg kan ikke
lenger huske om det var vår eller høst. Tingen
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var da vest for byen h~r, den var stor og hadde
form som et lysende kors, antagelig en formasjon
av temmelig mange fartøy, hvis det har vært noe
slikt jeg så. Jeg ble redd den gang, trodde det var
opptakten til en visjon, noe som jeg bestandig
engstet meg litt for- jeg er litt clairvoyant og blir
uvel og fryktelig trett etterat disse visjonene har
kommet for meg."
UFO-NYT, 4/1969, side 162.
Anders Liljegren: A Bibliography of References
to UFO Incidents during World War Il. 1987,
No~rkoping: AFU, side 2.
Høsten ca.1939/40; kveld; Røskeland/Osterøyved
Bergen
Berit Clemmensen, 12-13 år gammel på dette tidspunkt, var sammen med Dagveig Berntsen på et
sted som heter Røskeland (ca. to kilometer nordvest for Skår (deres hjemsted) i luftlinje, om lag 3-4
kilometer langs veien) en høstkveld. De gikk langs
veien da de plutselig merket at landskapet ble
kraftig opplyst. Den underlige belysningen varte
noen sekunder uten at de var istand til å retningsbestemme lyskilden. De følte at de var omsluttet
av dette lyset, på en måte helt ulikt alle andre
lyskilder de kjente til. Lyset forsvant og vitnene var
svært redde og oppspilt. De kunne ikke gjøre rede
for hvordan de kom tilbake til Skår. Været ved
observasjonen skal ha vært fuktig med yr/regn,
samt tåke og det var etter mørkets frembrudd.

UFO, 1/1992, side 11.
UFO, 2/1992, side 9.
Under 2. Verdenskrig;?; Otterøy/Namsenfjorden
Lorentz Johnsen (samme mann som så et UFO
eksplodere over Namsenfjorden i 1959) opplevde at Otterøy ble hjemsøkt av små lysende skiver, nærmest selvlysende kuler. De holdt
forbausende rett kurs og kunne vike unna hvis
det var nødvendig.

UFO-NYT, 2/1973, side 56.
Under 2. Verdenskrig; ettermiddag; Sandefjord
Fru Edvardsen og en venninne hadde følgende
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opplevelse under krigen da de selv var ca. 12 år.
Det var sommer og sent på ettermiddagen, men
årstallet huskes ikke. De kom syklende langs
veien ved Gjein og så plutselig fikk de se en 3-4
lysende gjenstander i nordøstlig retning mot uthusene til Homtvet. Gjenstandene var like store
som låven på Homtvet, hadde glofarge og skiftet
stadig plass og beveget seg nesten som insekter;
ned ved bakken. Det hele gjorde et mektig inntrykk på jentene og det står selv idag klart frem
i hukommelsen. Jentene skyndte seg hjem for å
fortelle og få foreldrene til å komme å se hendelsen. Men alt var forsvunnet da de kom tilbake. Selv om gjenstandene var i en avstand på ca
300-400 meter på jordet mellom jentene og uthuset så hadde de tilsynelatende ingen konturer
men de virket meget konkrete. Den nærmeste
beskrivelse av fargen var som en glødende glo
selv om det var fullt dagslys.
Brev fra Arne Foss, 22. okt. 1977.
Høsten ca.1941; kveld; Valestrandsfossen/Osterøy ved Bergen
Vitnet (forøvrig en slektning av Berit Clemmensen) var sammen med noen venner på vei hjem
fra den lokale kinoen på Valestrandsfossen en
mørk høstkveld rundt 1941. Himmelen var klar
og full av stjerner. Plutselig får de se et lysende
fenomen mot vest, i stor fart over Osterfjorden
på vei nordvestover. Det kunne nærmest beskrives som en kraftig ildkule, og i utgangspunktet
passet beskrivelsen på en kraftig meteoritt (bolid). Ifølge vitneutsagnene, syntes den imidlertid
å fly svært lavt over fjorden; de så faktisk ned på
fenomenet fra sitt observasjonssted. Dessuten
var det hele synlig i minst et halvt minutt, noe
som gjør bolid-hypotesen litt mindre sannsynlig.
Ingen lyd kunne høres og observatørene ble
svært oppskaket over dette uvanlige synet.

UFO, 2/1992, side 9.
Juli/august1941/42; 11.00; Marøy/Nordhordland
Irene Skram, ca. 17 år da hendelsen skjedde, og
hennes kusine samt kusinens daværende mann,
tannlege Minde Olsen i Bergen, og hans kame-

rat, pluss en kvinne til, var vitner til denne rapporten. Irene Skram forteller: "Det var i juli-august 1941-42, og været varfint. Helt vindstille og
ca. 18-20 grader. Jeg var på landet i Marøy,

Illustrasjon ved observatøren.
Nordhordland. Min kusine og jeg lå i hagen og
solte oss. Vi pratet om det fantastiske været, helt
stille og uten en sky. Solen var varm og sto som
vanlig kl.11.00 en sommerdag. Da ser vi plutselig
en blank ting liksom stige opp av bakken sydøst
for oss ca. 300 meter borte. Veien skråner nedover fra dette punkt mot syd, ellers er det flatt
landskap til en haug rett bak vårt hus hjemme.
Vi satte oss opp og ropte til de andre tre som stod
utenfor hagegjerdet, to menn og en dame. Gjenstanden som så ut som en sølvtallerken og dreide
rundt seg selv, men ikke fortere enn at vi så
bevegelsen. Den steg langsomt til den var rett
over oss. "Merkelige saker", tenkte jeg, "det ser
jo ut som en sølvtallerken." "Hva i all verden er
de tre grå dottene som henger som en hale etter
den?" Gjenstanden så nå ut til å dale og de tre
grå dottene den hadde etter seg falt ned ca. 100
meter nord for vårt hus. Gjenstanden forsvant,
vet ikke hvor. De to mennene løp avsted for å
hente nedfallet, og kom tilbake med tre høyeller håsåter. Det var ellers intet merkelig ved
disse. Naboen i syd sa det var blitt borte noen
såter for ham. Uten at han visste om dette."
Fenomenets utstrekning var som en 2-krone på
utstrakt arm, ca. 100 meter unna på det nærmeste, lydløs, sølvblank av farge, og beveget seg fra
sydøst mot nordvest med ca 30 km/t, og ble sett
i ca. to minutter.
UFO-Rapportskjema (SUFOI), 6. jan. 1965.
UFO-NYT, 5/1966, side 188-9.
Gunnar Bertelsen: UF0-80. 1980, Hauglandshella: UFO-Forlaget, side 65.
Anders Liljegren: A Bibliography of Ref erences

to UFO Incidents during World War Il. 1987,
Norrktiping: AFU, side 8.
14. mars 1942; 17.35; Banak

"Hauptmann Fischer" skal etter sigende nettopp ha landet på flyplassen Banak. Da plukker
radaren opp et ukjent objekt, og Fischer blir
bedt om å gå opp og identifisere det. Ved 10 000
fot ser piloten objektet og beskriver det som et
enormt, strømlinjeformet fartøy, 300 fot langt,
og omtrent 50 fot i diameter. Objektet holdt seg
i horisontal posisjon en god stund før det steg
vertikalt og forsvant med stor hastighet.
Mulig falsk rapport!
(Sighting Report, 1944, Sonderbiiro No 13- Luftwaffe.)
Henry Durrant: Le Livre noir des Soucoupes Vafantes. 1970, side 84.
Ovni Presence, nr. 28 -des. 1983, side 27-29.
Ovni Presence, nr. 30- juni 1984, side 27-31.
Anders Liljegren: A Bibliography of References
to UFO Incidents during World War Il. 1987,
Norrktiping: AFU, side 8.
(Nexus, ?)
Enigrnas, nr. 31- feb./mars 1993, side 5.
19. november 1942; 07.15; Sigdal

No torsdag morgen kl 7.15 ble det i Sigdal observert en lysende kjegleformet ting på himmelen i sørvestlig retning. Den gikk ganske lavt på
himmelen med retning nedover, og hadde stor
fart. Den var sterkt lysende, og falt uten lyd. Den
gikk så lavt at den ble borte bak Grågalten.
Dramme~ Tidende, 21. nov. 1942, side 2.
Drammens Tidende og Buskeruds Blad, nov.
1992.
Juni/juli 1943; ?; Båttjønndalen/Hessdalen

Jon Aspås var på fisketur med sin onkel Martin
Lyng. De sto der med fiskestengene da Jon så et
lysglimt i vannet. Han trodde først det var onkelen som hadde tent en fyrstikk, og at det var
refleksen av flammen han så. Men da han kastet
blikket oppover, ble han oppmerksom på noe
merkelig. Nesten rett over dem sto tre "gjenstanUFO SPESIAU93 21

der" på himmelen,· alle i forskjellig størrelse.
Den største var så stor som månen, den andre litt
mindre, mens den minste så ut som en liten
stjerne. Den minste beveget seg forbi den største. Så skjedde noe rart. Det så ut som om det fra
den største kom en ullen sky som la seg rundt
dem. Så "renset" gjenstandene seg for denne
skyen og forsvant nordover med voldsom fart.
Arne W. Wisth: UFO-Mysteriet i Hessdalen.
1983, Oslo: Bladkompaniet, side 43.
Jan S. Krogh: Hessdalsrapporten. 1984, Trondheim: NIVFO, side 11.
.
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report. 1985,
Trondheim: NIVFO, side 7.
Leif Havik: UFO-Fenomenet. 1987, Trondheim:
Vision, side 13.
Anders Liljegren: A Bibliography of References
to UFO Incidents during World War Il. 1987,
Norrkoping: AFU, side 10.
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report. 1990,
Trondheim: NIVFO, side 7-8.
Desember 1943; 22.00-23.00; Oslofjorden
En forhenværende sekretær i et norsk shippingfirma har rapportert en underlig UFO-observasjon som hun og hennes venner hadde ved
Oslofjorden. Vitnet sier at observasjonen fant
sted mellom klokken 22.00 og 23.00 en aften i
desember 1943. Og her er hennes beretning:
"Noen venner og jeg spiste aftens et sted ved
Oslofjorden vis-a-vis en kai og losseplass. Plutselig så vi et lys som syntes å være på kaien. Da
vi fryktet sabotasje, skyndte vi oss i bilene og
kjørte til kaien. Idet vi kjørte langs fjellveien,
kom vi inn i en S-sving. Da vi var omtrent i den
indre "S" i svingen, kom vi i direkte linje til
objektet. I denne stilling stoppet alle bilene, og
det var umulig å få dem startet igjen. Vi forlot da
bilene og løp ned en snedekket bakke mot objektet som syntes å ha et tåket orange lys, og på
fasong som en kirkeklokke. Da vi kom frem fra
trærne til det åpne, flate område hvor objektet
befant seg, ville mine tre ledsagere vente i tilfelle
en sabotasje skulle finne sted. Dette avslo jeg, og
vi gikk alle fire nærmere objektet. En susende
lyd hørtes fra det, omtrent som når luft slippes
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fra en luftkompressor. Da jeg hørte det, kastet
jeg meg flatt ned på sneen, da jeg fryktet at noen
ville skyte på oss. Men et øyeblikk senere hevet
objektet seg til9-18 fot over vannet. Det tok av
med en fantastisk hastighet uten noen synlig
aksellerasjon. Til sist fikk det en dyp blå farge
idet det forsvant ut av syne mot den åpne Oslofjorden. Så snart objektet var forsvunnet, undersøkte mine ledsagere og jeg stedet hvor det
hadde stått, og vi fant en krateraktig ned trykket
flekk som lignet skålen til en tekopp. Den indre
ring av fordypningen var omkring 4,5 fot i diameter og ca. tre fot dyp. Utenfor denne diameter
var sneen smeltet som om objektet hadde utviklet varme. Heten hadde fått sneen til å smelte
på en slik måte at i en avstand av 54 fot var sneen
urørt, men innenfor denne diameter var sneen
tinet gradvis inntil den var smeltet fullstendig
ved 4,5 fots diameter."

(Australian Flying Saucer Review, 7!1968.)
(Merseyside UFO Bulletin, vol. 6 nr. 1.)
Ted Phillips: Physical Traces associated with
UFO Sightings. 1975, side 5.
Rapportnytt, 4/1979, side 4-5.
Gunnar Bertelsen: UF0-80. 1980, Hauglandshella: UFO-Forlaget, side 66.
Anders Liljegren: A Bibliography of References
to UFO Incidents During World War Il. 1987,
Norrkoping: AFU, side 11.
12. januar 1945; om kvelden; Hessdalen
Rubin Langmo, en kjent motstandsmann under
krigen, var sammen med to andre personer på
flukt fra tyskerne. De gikk på ski i området nær
Hessdalen; kveldsmørket hadde nettopp satt
inn, og de ble plutselig var et merkelig fenomen
foran seg:
"Langt der fremme glimter det plutselig til i
mørket, det er et lysende øye som først hvirvler
att og fram med vinden, så stopper det og seiler
langsomt nedover mot en usynlig horisont.
Hva i all verden er dette? Et lysende punkt på
vandring mellom vindene? Rubin stopper opp
og roper til de to andre: "Ser dere lyset der
borte?"
"Ja," roper det tilbake, "vi ser det. Hva kan det

En hverdag etter 20.
juli 1945; 14.00; Sørreisa.
Illustrasjon ved observatøren.

være?''
"Jeg vet ikke, men det er sikkert et elektri~k
fenomen på grunn av stormen og været."
Et elektrisk fenomen, javel. Rubin kunne like
gjerne ha sagt at det er øyet til Fandens oldemor som stirrer på dem, for dette er et helvetes
vær, men en naturvitenskapelig forklaring avdramatiserer følelsene og gjør det lettere å gå
videre."
Oddmund Berg: Operasjon Norge. Rubin Langmos Krigsopplevelser 1940-45. 1981, Oslo: Tiden
Norsk Forlag, side 207-208.
En hverdag etter 20. juli 1945; 14.00; Sørreisa
Einar Pedersen Bjørkly og hans mor observerte
fem sorte objekter. Vi lar som vanlig vitnet selv
fortelle: "Etter å ha spist middag gikk jeg ut og
satte meg på kjøkkentrappen. Værforhold: høyt,
lyst, nærmest sammenhengende skydekke,
varmt vær og helt vindstille. Det var ingen støykilder som "utvisket" det noe fjerne, men dog
intense og på en måte noe rytmiske suset jeg
mente måtte komme fra stor høyde. Jeg prøvde
da å fokusere øynene i dens retning suset syntes
å komme fra, men så ikke noe. Irritert og nysgjerrig over ikke å se noen forklaring på hva
dette for meg ukjente suset var og hva som forårsaket det foretok jeg roterende øyebevegelser
omkring og foran i den retning suset forplantet
seg og med ett så jeg klart og tydelig fem sorte
runde gjenstander som markerte seg mot skydekket som bakgrunn. Til tross for den store
avstand (høyde) mente jeg at de måtte være
større enn "kanonkuler" som jeg først tenkte var

skutt ut fra Bardufoss. Men den tanken slo jeg
fra meg øyeblikkelig da jeg så at deres sidebevegelser var nøye avpasset i fartsretningen og
dessuten var avstanden mellom alle fem lik hele
tiden mens observasjonen pågikk. Det var vanskelig å ha noen formening om hastigheten til
gjenstandene, men jeg kan bare si den var enorm
i forhold til hastigheten av de hurtigste flyene på
den tiden. Med det samme jeg fikk øye på gjenstandene ropte jeg på min mor som oppholdt seg
på kjøkkenet. Hun kom ut i en fart for å høre hva
som sto på, men til tross for min anvisning med
pekefingeren greide hun ikke å få øye på noe,
men hun hørte suset. Gjenstandene, som da var
meget mindre grunnet den enda større avstand
idet de hele tiden fjernet seg, forsvant til slutt
som ørsmå prikker noe ned mot horisonten. Til
slutt vil jeg si at i de 10-15, kanskje toppen 20
sekunder observasjonen pågikk sto jeg der med
en følelse av å ha sett et fenomen som jeg aldri
hadde hørt eller lest om og som vel ingen kunne
gi noen forklaring på."
Brev fra Einar Pedersen Bjørkly, 15. mars 1983.
Brev fra Einar Pedersen Bjørkly, 18. apr. 1983.
UFO-Rapportskjema (SUFOI-Norge), 18. apr.

1983.
Etter 2. Verdenskrig; om dagen; Kristiansand
Linnea (samme vitne som i 1939-rapporten) observerte tre "bobler" i skimrende regnbuefarger
gå lavt over en ås vest for byen, ved et utsiktspunkt kalt Gråmannen: "Jeg så dem tydelig, de
utførte en rekke vanskelige manøvrer som jeg
husker jeg undret meg over. Jeg satt på heia i et
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vell av skjønne høstfarger og strålende solskinn
og så disse tre gjenstandene "leke sisten" i luften
ikke så langt fra meg. Straks jeg så dem ble jeg
redd, jeg hadde ikke den gang hverken hørt eller
lest om UFOer, bortsett fra det man kan lese om
gamle tiders luftfartøy kalt Vimana'er i sanskritoversettelser. Da en av dem så ut til å nærme seg
fjellplatået hvor jeg satt, fikk jeg plutselig en god
og fredfylt følelse, og jeg betraktet interessant
leken til de tre "boblene". De tok til slutt av fra
stedet og forsvant vestover i det fjerne."
UFO-NYT, 4!1969, side 162.
1946; kveld; Hornstølen- Jotunheimen
Vitnet, Guri Lykken, forteller: "Det het seg at
man ikke skulle arbeide utendørs etter at det var
begynt å mørkne. Dette for ikke å forstyrre haugfolket unødig. En gang gjorde jeg akkurat det og det var forresten første gang jeg så en av dem.
De er stort sett usynlige, vet du, men en sjelden
gang i blant lar de seg se, som den kvelden ved
bekken hvor jeg sto og vasket tøy. Det var i 1946.
Plutselig kom jeg til å se opp, og der sto det en
haugkall og lente seg mot skigarden. Han var
ikke direkte småvokst. Han var ganske stor til å
være liten, om du skjønner hva jeg mener. Blå
busserull. Brune bukser. Jeg så ham på 3-4 meters avstand. Jeg syntes dette synet var så rart at
det glapp høyt ut av meg: "Men i Herre Jesu
navn, hva er dette?'' Og da ble hele figuren
veikere og veikere og gikk i oppløsning mens jeg
sto og så på... "

Hjemmet, nr. 27- 6. juli 1993, side 2-4.
1946; kveld/natt; Førde
Halldis Pettersen så en orange gjenstand som
beveget seg lydløst over nattehimmelen.

(Haugesunds Avis, 21. feb. 1981.)
NIVFO-Bulletin, 3/1981, side 24.
8. juli 1946; 23.35; Vuoremijoki
Vitnet (en tidligere norsk offiser) hadde natten
mellom 8. og 9. juli vært sysselsatt med laksefiske i Grense Jakobselv (Vuoremijoki på kartet),
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nærmere bestemt der Korpvandselven (vassdrag fra Korpvannet) flyter ut i det før nevnte
vassdrag. Dette danner der en utvidelse som
kalles Langvand. Den andre siden (øst for)
Langvand er russisk område, som domineres av
fjellmassivet Kivitunturi. Dette består av to i
hovedsak parallelle åser, hvorav den østlige er
brattere og høyere. Kl.23.35 hørte vitnet to kraftige detonasjoner, hvilket nærmest virket som å
stamme fra sprengning. Umiddelbart deretter
hørtes et fresende, men veldig sterk lyd (omtrent
som fra et sveiseapparat, men mer omfangsrikt).
Over den for vitnet bortre delen av Kivitunturi
skjøt det fram en smal, langstrakt sky av "damp
og varme" av hvilket det utløstes et objekt, som
virket som et prosjektil. Den formodede prosjektilbanen hadde en vinkel på 30-40 grader
oppover. Retningen var sydvestlig. Avstanden til
fenomenet ansJos til 5-8 kilometer. Sikten var
god og solen var oppe. En fiskekamerat (tidligere underoffiser) til vitnet, som befant seg noen
hundre meter unna, gjorde samme iakttagelse.
Vitnet anslo prosjektilets lengde till0-15 meter,
men mente at dette var noe usikkert.
Ette" etningsrapporl/p.m. (Hemlig), bverste C.
Kempff, Stockholm 26. aug. 1946.
Il. juli 1946; 14.30; Andebu
På gården Berg var man i full gang med høyonna,
da man plutselig hørte et kraftig nedslag. Det var
ved 14.30-tiden. En så da temmelig store bølger
spre seg utover vannflaten på gårdsdammen omtrent som en ville ha kastet et legeme ned der.
Det dannet seg skum på overflaten i 6-8 meters
bredde. Over det hele svevet en blå røyk. Det var
egentlig denne som trakk oppmerksomheten i
retning av dammen.

(Tønsberg Blad, 12. juli 1946.)
Buskeruds Blad, 13. juli 1946, side l og 7.
Dagbladet, 13. juli 1946, side 16.
Drammens Tidende, 13. juli 1946, side l og 7.
Vålt Land, 13. juli 1946, side l.
Friheten, 15. juli 1946, side 7.
Anders Liljegren: Spokraketema 1946- Nyhetsbyråmaterialet. 1977, Norrkoping: AFU, side 9-

10.
Loren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, Fremont/CA: L.E.G., side 10.
13.juli 1946; 23.00; Stavanger
Sist lørdag kveld omkring kl. 23 ble endel Stavangerfolk som tilbrakte helgen på Osken, plutselig oppmerksom på en lysende gjenstand som
kom inn over Uskenkalven fra sørøstlig retning.
Det så ut som et prosjektil, hadde stor fart og
gikk i nokså stor høyde. Prosjektilet strålte ut et
meget skarpt gulrødt lys, og en kunne følge dets
bane til det omsider forsvant i nordvestlig retning. Det holdt hele tiden samme høyde, og
iakttagerne, det var i alt fire personer, sier at det
ikke er mulighet for at det kan ha vært en meteorstein. Retningen var hele tiden horisontal.
(Stavangeren, 16. juli 1946.)
Dagbladet, 16. juli 1946, side 8.
Aftenposten, morgenutgaven 17.juli 1946, side4.
Morgenposten, 17. juli 1946, side 8.
Nationen, 17.juli 1946, side 2.
Verdens Gang, 17. juli 1946, side l.
CIA etterretningsrapport, 9. apr. 1947.
Anders Liljegren: Spokraketema 1946 -Nyhetsbyrtzmaterialet. 1977, Norrkoping: AFU, side 10.
Lo ren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rockets.1982, Fremont/CA: L.E.G., side 12.

14.juli 1946; 22.50; Son
En mann observerte det lysende fenomen i Son
ca. kl. 22.50. Vedkommende opplyser at legemet
skiftet farge og fikk et mer blågrønt skjær. Farten var kolossal, og etter to minutter var det uråd
å se noe mer til det hele. Vedkommende mener
at høyden var ca. 1000 meter.

utter på kl. 23 ble oppmerksom på en stor, lysende stjerne. "Stjernen" hadde gulhvit blendende
farge og dukket fram fra horisonten i sørlig retning. Man ble imidlertid straks klar over at det
ikke dreide seg om noe astronomisk fenomen,
da det etter hvert lyste mer blålig. Den lysende
gjenstanden holdt helt rett bane i stor høyde og
hadde så stor fart at den ikke brukte meget over
et minutt fra den dukket opp i horisonten i sør
til den forsvant i nord-nordvest innover mot
Oslo.
Aftenposten, 15. juli 1946, side l.
Aftenposten, 16. juli 1946, side 5.
Bor& Tidning, 16. juli 1946.
Buskeruds Blad, 16. juli 1946, side 2.
Dagens Nyheter, 16. juli 1946.
Fremtiden, 16. juli 1946, side l.
Verdens Gang, 16. juli 1946, side 6.
Viistagata-Demokraten, 16. juli 1946.

15.juli 1946; ?; Oslo
Forsvarets Overkommando etterlyser rapporter
om "spøkelsesraketter":
17. juli 1946; 12.50; Oslo
En ingeniør på Ullern meddelte at han onsdag
kl. 12.50 hadde observert et lysende legeme som
kom fra øst og passerte i sørvestlig retning. Med
kikkert betraktet han legemet som utviklet en
tykk, gråhvit røkstrime etter seg. Vedkommende
kunne med sikkerhet si at noe vanlig fly var det
ikke. Den rakettlignende gjenstanden passerte
over Fornebu flyplass. Ved oppringning dit ble
det bekreftet at en hadde observert noe usedvanlig på hirr1melen. Nærmere detaljer ble ikke gitt.

Aftenposten, 15. juli 1946, side l.
Aftenposten, 16. juli 1946, side 5.
Bor& Tidning, 16. juli 1946.
Buskeruds Blad, 16. juli 1946, side 2.
Fremtiden , 16. juli 1946, side l.

Fremtiden, 19. juli 1946, side 8.
Morgenbladet, 19. juli 1946, side l.
Anders Liljegren: Spokraketema 1946- Nyhetsbyrtzmaterialet. 1977, Norrkoping: AFU, side 112.
Loren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, Fremont/CA: L.E.G., side 16.

14.juli 1946; 22.55; Jeløy
En mann som sammen med tre venner befant
seg i Bjerkebukta på Jeløy sier at man fem min-

17. juli 1946; ?; Skien
"Et par troverdige menn her i byen melder at de
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mener å ha sett den samme raketten som ingeniøren på Ullern meldte om forleden. Det var
en lang hvit strime med røyk etter den, og de
trodde først at det var et fly som var ualminnelig
høyt oppe."
Morgenbladet, 22. juli 1946, side l.
18. juli 1946; 11.35; Son
Objekt med vinger, skyer fra enden, skarpt lys,
dur.

Kart over norske Observasjoner, Krigsarkivet i
Stockholm.
18.juli 1946; 12.00-12.30; Mjøsa
To "flyvende X" ble sett dale ned i Mjøsa. Det
hendte torsdag middag mellom 12 og 12.30, og
de ble sett av flere personer i Feiring. Fungerende lensmann fikk fra flere hold bekreftelse på at
de to "flyvende X" var sett i det de kom i lav
høyde over Feiringskogene fra vest og falt ned i
Mjøsa ca. to kilometer fra vestre bredd og ca. syv
kilometer fra Minnesund, hvoretter han varslet
Hærens Overkommando. De "flyvende X" passerte rett over gården Bålsrud hvor de ble sett av
gårdbruker Sigvart Skaug, hans kone og voksne
sønn (Henry Skaug) og datter (Åse Skaug, nå
Tandberg). Bålsrud ligger omtrent midt i lia i
sørenden av Feiring. Det var fru Skaug og datteren som så dem først. De var helt oppe på toppen
av åsen på et sted som heter Badstuåkeren og
høyet. De hørte plutselig en sterk dur i luften og
trodde først at det var et fly som kom. Men lyden
lignet ikke flydur, det var snarere som et kraftig
sus. Straks etter fikk de øye på to flylignende
gjenstander som kom fram over skogkanten i en
voldsom fart og så lavt at de to kvinner uvilkårlig
kastet seg ned på marken. Luftdraget var så
sterkt at tretoppene svaiet. Nede på gården sto
Sigvart Skaug og hans sønn og så "de flyvende
X" fra siden, men i noe større høyde, antagelig
ca. 50 meter. Skaug sier at de lignet V-l av bilder
han har sett i avisen. Alminnelige fly kunne det
iallfall ikke være. De var sigarformet, ca. 2,5
meter lange og med ca. en meter lange vinger.
Vingene satt ca. en meter fra spissen, og forpar-
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ten og bakparten var metallglinsende, men midtpartiet med vingene var svart. Det så ut som det
var festet et apparat, muligens et styreapparat,
bakpå. Vingene blaffet litt som om de skulle
være av tøy. Noen ild eller lys sås ikke. Prosjektilene gikk i liten avstand fra hverandre, det ene
litt foran det andre. De beskrev en slak bue,
omtrent som når man kaster en stein, og falt
samtidig ned i Mjøsa, så vannspruten sto flere
meter til værs. Noen eksplosjon hørtes ikke.
Himmelen var helt klar, og Mjøsa lå blikk stille.
"Jeg tok peiling på stedet hvor de falt ned", sier
hr. Skaug, "og jeg tror godt jeg kan peke det ut.
Men dybden er her 300-400 meter, så det er nok
ingen mulighet for å bringe de to mystiske gjenstandene for dagens lys igjen." På gården Tasterud, som ligger nærmere Mjøsa rett ned for
Bålsrud, ble de "flyvende X" sett av Nils og
Gustav Tosterud, som gir samme beskrivelse av
dem. Datteren på gården var inne i stuen, men
kom springende ut da hun hørte duren, og ropte:
"Men hva i allverden var dette?'' Hun fikk ikke
se de "flyvende X", de var allerede forsvunnet i
Mjøsa da hun kom ut.
Ifølge Aftenposten for 19. juii 1946, skal fenomenet også ha blitt sett av folk på Hasselbakken
gjestgiveri og på gården Årnes.
Ifølge Aftenposten for 20. juli 1946, merket ikke
folk på Hasselbakken gjestgiveri noe til fenomenet.
I telefonintervjuer med Clas Svahn, 2. og 3. februar 1987, opplyser Åse Tandberg og Henry
Skaug at det dreide seg om kun ett objekt.
Aftenposten, aftenutgaven 19. juli 1946, side l.
Aftenposten, morgenutgaven20.juli 1946, side l,
5 og 14.
Arbeiderbladet, 20. juli 1946, side 14.
Buskeruds Blad, 20. juli 1946, side l.
Drammens Tidende, 20. juli 1946, side l.
Fremtiden, 20. juli 1946, side l.
Gateborgs-Tidningen, juli 1946.
HD, 20. juli 1946.
Svenska Dagbladet, 20. juli 1946.
Morgon- Tidningen Social-Demokraten, 21. juli
1946, side 18.
Aftenposten, morgenutgaven22.juli 1946, side l.

Arbeiderbladet, 22. juli 1946, side L
Fremtiden, 22. juli 1946, side L
Morgenbladet, 22. juli 1946, side L
Flying Saucer Review, vol. 15 nr. 2 - mars/apr.
1969, side 18.
Official UFO, okt. 1976, side 6L
Loren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, Fremont/CA: L.E.G., side 14-15.
AFU Newsletter, nr. 27- jan./des. 1984, side 4.
Brev fra Clas Svahn til Ole Jonny Brænne, 1L
mars 1991.
19.juli 1946; 13.00•13.30; Møsvannet
Klokken 13.00-13.30 om ettermiddagen hørtes
plutselig en sterk dur som av et fly. Lyden kom
fra sydvest og ble stadig sterkere og sterkere til
det kulminerte i et brak som når et veldig fly
styrter ned. Det hørtes ut som det suste i vinger
og barduner. De tilstedeværende trodde det var
en meteor. Fra lyden ble oppdaget og til den
forsvant gikk det ikke stort mer enn et par sekunder. Det merkelige er at ingen ting kunne
sees, bare den voldsomme og rare lyden som
plutselig kom og forsvant.
Fremtiden, 22. juli 1946, side 6.
20. juli 1946; ?; Oslo
Konferanse i Forsvarets Overkommando der
det ble pålagt Luftvaktinspeksjonen å oppta etterforskning angående meldingene om observasjoner av "flyvende X".
Aftenposten, morgenutgaven22.juli 1946, side L
Drammens Tidende, 22. juli 1946, side 5.
Expressen, 22. juli 1946.
21. juli 1946; 18.40; Hurdal
Mørk gjenstand, stor fart, sus, høyde ikke over
200meter.

Kart over norske Observasjoner, Krigsarkivet i
Stockholm.
22.juli 1946; 01.00; Gardermoen
Tre stk. flypersonell observerte en lang, lysende
gjenstand passere over flyplassen med stor has-

tighet. Høyden kan ha vært 2000-3000 fot. Alle
vitnene sier at ild og gnister kom ut fra halen,
men ingen lyd kunne høres.

Kart over norske Observasjoner, Krigsarkivet i
Stockholm.
Official UFO, okt. 1976, side 61.
Loren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rockets. 1982, Fremont/CA: L.E.G., side 17.
26. juli 1946; 00.53; Oslo
Over store deler av Oslo klokken 00.53 hørtes to
kraftige smell, som brakte de som var gått til
sengs til å fare opp på samme måte som i krigens
tid, mens de som var utendørs forskrekket stimlet sammen og spurte hverandre hva det kunne
være. Noen hadde hørt bare ett smell, andre
hadde hørt to. Det andre kom ikke et sekund
etter det første og var litt svakere, så det er mulig
det kan ha vært ekko. Samtidig sås et sterkt, hvitt
blaff, som lyste opp himmelen og avtegnet hus
og trær i skarpe silhuetter. Brannvesenet fikk
ingen melding, men politiet som fikk en masse
telefonoppringninger, rykket ut og gjennomtrålet byen på kryss og tvers uten å finne det minste
spor etter eksplosjonen. En person var på hjørnet av Drammensveien og Huitfeldtsgate da han
hørte eksplosjonen. Han mener det var bare ett
smell. Sommernatten var lys og mild og det var
mange mennesker på Drammensveien og i
Slottsparken. Han beskriver sin opplevelse slik:
"Smellet ble etterfulgt av et sterkt hvitt blaff som
lyste opp hele himmelen over Slottet og den
nordre delen av Slottsparken. Det var betydelig
sterkere enn et lynglimt, og da jeg så hvordan
trærne sto som siluetter mot himmelen, sluttet
jeg det måtte ha funnet sted en eksplosjon på
bakken. Men dette kunne kanskje også komme
av at det var så langt borte. Det lignet ikke de
bombenedslagene vi så og hørte så mange av
under krigen. Jeg merket ikke noe lufttrykk og
ikke noe brak - det klirret ikke engang i de store
speilglassrutene langs Drammensveien. De spaserende på gaten samlet seg straks i klynger og
begynte å diskutere det de hadde observert.
Noen mente å ha sett lysskjæret over strøket
omkring Harbitz gate, andre mente som jeg at
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det var over Slottsparken. Det var også noen som
mente det var i sørlig retning over havnen. Imidlertid kom en av politiets patruljevogner oppover Drammensveien. Jeg stanset den og fikk bli
med. Vi kjørte nu en runde rundt i byen helt til
klokken nærmet seg 2. Overalt traff vi folk som
hadde hørt smell og sett lysskjæret, men det var
vanskelig å få lokalisert eksplosjonen, og vi begynte til slutt å helle til den oppfatning at den
måtte ha funnet sted over byen." I gardevakten
ved Slottet forteller man om at man der både
hørte to smell og så lysskjæret, men der hadde
man inntrykk av at detkom fra sør og man trodde
at det var hendt et eller annet nede på havnen.
Da det imidlertid kom folk og fortalte at de
hadde sett lysskjæret over Slottet, dro vakten ut
og undersøkte hele Slottsparken uten å finne
antydning til at noe usedvanlig var hendt. Vi har
forhørt en rekke steder i byen og omegnen, men
alle steder er man like uvitende om hva det kan
ha vært. På Frognerseteren har man ingenting
merket, heller ikke ved de fleste av politistasjonene i Oslo og Aker. Skogbrannvakten på Haukåsen hørte smellene, men han hadde lagt seg,
og da det hørtes ut som det kom nede fra byen,
undersøkte han det ikke nærmere.

kikkert et sigarformet objekt med lysende forhøyning bak. Retning sydøst til nordvest med
konstant fart og kurs i stor høyde. Ble antatt å
være en sperreballong med styreinnretning. Skyhøyde 3000 meter og god sikt. Objektet kunne
ikke ses med blotte øyet fordi avstanden var for
stor.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
5. august 1946; 19.45; Eidsfjord/Vesterålen
Lysende eller sterkt lysreflekterende objekt ble
observert av to vitner kl. 19.45, og var i syne i 20
minutter. Objektet beveget seg raskt fra øst mot
vest i stor høyde.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
7. august 1946; ?; i nærheten av Bergen
Et flertall bomber iakttatt i nærheten av Bergen.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, 21. Sep. 1946. ·
11. Aug 1946; ?; Oslo-området
En del bomber ble observert i Oslo-området.

Aftenposten, aftenutgaven 26.juli 1946, side l og
2.
Dagbladet, 26. juli 1946, side l og 6.
Verdens Gang, 27. juli 1946, side 5.
Morgenbladet, 29. juli 1946, side 2.
Flying Saucer Review, mars/apr. 1969, side 18.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, 21. Sep. 1946.

3. august 1946; 00.30; Finnfjordsvann
Vitne observerte kl. 00.30 en rakett, som fra
sydøst i retning nordvest passerte over Finnfjordsvann i ca. 1000 meters høyde. Raketten var
ca. fem meter lang og mørk i fargen. Hastigheten
anslått til ca. 1000 km/t.

(Daily Telegraph, 17. aug. 1946.)
Loren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, Fremont/CA, L.E.G., side 38.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
5. august 1946; 19.15-19.35; Eidsfjord/Vesterålen
Mellomkl.l9.15 og 19.35 observerte et vitne med
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17. august 1946; ?; Tromsø
Mystisk eksplosjon knuste vinduer.

23.august1946;1935;KJrkenes
Klokken 19.35 ble det observert en flyvende
bombe i sydsydvestlig retning fra Oksebaasneset. Bomben passerte mellom nevnte nes og Renøen (nord for kirkenes).

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, 21. Sep. 1946.

24. august 1946; ?; Sør-Norge
Flyvende bomber observert fra et flertall plasser
spredt over hele Sør-Norge.
Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, 21. Sep. 1946.

24. august 1946; 20.00; Russeviksodden
Vitne observerte-fra DIS "Hekkingen" kl. 20.00
en lysende kule stige opp over horisonten mellom Holmengråvika og Rød berget, gikk i krokete bane og falt ned halvveis mellom sjøen og
horisonten mellom Holmengråvika og Rødberget. Etter nedslaget kunne ingenting ses i ca l/2
minutt, hvoretter et stort bål flammet opp, hvilket brant med klar rød låge i ca. tre minutter. DIS
"Hekkingen"s posisjon var 314 nautisk mil nordøst for Russeviksodden med kurs syd halv vest
mot Kirkenes. Lyskulens kurs var omtrent fra
nord til vest. Den kunne ses litt til babord. Vitnet
er ikke istand til å eksakt bestemme kulens fart,
men sier "veldig fort" "som et lyn". Fra det
øyeblikk vitnet fikk øye på den til den falt ned
gikk det ca. fem sekunder. Han oppgir høyden til
ca. l/2 finger bredd over horisonten, hvilket etter
antatt posisjon til DIS "Hekkingen" ans! os til ca.
400 meter over havet. Avstanden fra observasjonsplassen ca. to nautiske mil. Sikt: skumring,
disig, duggregn. Vitnet kunne skimte konturene
av fjellryggen i terrenget der kulen falt ned. Skyer i ca. 1000 meters høyde. Nedslagsplassen ble
undersøkt, men ingenting ble funnet, bl.a. på
grunn av de vanskelige terrengforholdene. Samme objekt ble også sett av en passasjer ombord på
DIS "Hekkingen". Denne så ikke kulen falle, men
kun brannen, som han beskriver som en klar rød
flamme med hvit røyk, av varighet ca. tre minutter. Observasjonen ble gjort med kikkert.
Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.

24. august 1946; 20.55; Oslo
Helt uavhengige av hverandre kunne to personer fortelle om en "spøkelsesrakett" på presis
samme måte. Kl. 20.55 passerte en sterkt lysende gjenstand over byen. Lyset kom inn fra nord-

øst og forsvant i sørlig retning med omtrent samme fart som et jagerfly. Begge benekter muligheten av at det kan ha vært et stjerneskudd.
Lyset var større og klarere enn en vanlig stjerne, og det etterlot seg en liten hale av røyk. Helt
nøyaktig kunne man ikke bestemme høyden,
men det virket som den holdt normal flyhøyde.
Gjenstanden holdt absolutt vannrett kurs hele
tiden. Aftenposten fikk senere en masse oppringninger fra mennesker som hadde sett fenomenet.
Aftenposten, morgenutgaven 26. aug. 1946, side
l.
Aftenposten, aftenutgaven 26 aug. 1946, side 2.
Anders Liljegren: Spokraketema 1946 -Nyhetsbyråmaterialet. 1977, side 28.
Loren E . Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, FremontiCA, L.E.G., side 45.

24. august 1946; 21.00-tida; Sande
To karer som lørdag kveld ved 21-tiden lå i
Sandebukta med en pram og lurte på ender, så
plutselig en flylignende gjenstand komme med
stor fart fra nord. Den fortsatte sørover, men det
var ingen lyd å høre. Gjenstanden, som gikk i et
par hundre meters høyde, var omgitt av et gulgrønt lys, men da den var kommet innover skogen, omtrent til Orebergvannet, slokket lyset
plutselig.
Buskeruds Blad, 26. aug. 1946, side 5.

26. august 1946; 21.00-tida; Engerdal
To pålitelige personer hadde observert en rakett
over Femundselven ved 21-tiden mandag kveld.
Den mystiske gjenstand beveget seg i sydøstlig
retning, hadde en fart som et jagerfly og etterlot
seg en hale av røyk. Raketten skinte noe klarere
enn en stjerne, beveget seg vannrett i luften og
kunne sees en god stund.
(Hamar Arbeiderblad, aug. 1946.)
Arbeidets Rett, 28. aug. 1946.

26. august 1946; 23.00; Årsteinfjellet
Klokken 23.00 observerte to vitner, som kom
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roende hjem fra en· fisketur, et lysende objekt
som kom fra sydøst i retning nordvest. Objektet
kunne ses på grunn av et intensivt grønt lys samt
gnister som kom ut bak. Høyden kunne være
mellom 300-400 meter. Fart og retning var konstant. Været var klart og sikten god. Ingen lyd
hørtes. Objektet var synlig i ca. tre minutter til
det kom inn over Årsteinfjellet der det plutselig
deltes i to deler, av hvilke den fremre var minst.
Den ble antatt at delene falt ned, men det er ikke
helt sikkert. Terrenget er blitt undersøkt, men er
vanskelig tilgjengelig. Ingen funn.
Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
27.august1946;?;Rørås
Rolf Wintervold observerte et pussig fenomen
mot sommerhimmelen, med kurs-, høyde-, og
hastighetsendringer. Fenomenet var gråfarget
og så ut som en røkring, ca. en meter i diameter,
kom seilende over taket på Bergstadens hotell og
det aksellererte meget raskt og forsvant bak terrenghøyde - retning nord/nordvest. Fenomenet
hadde bra fart (500-800 kilometer/t), men kunne
ikke ha noen hjelp av vinden, da det var omtrent
vindstille. Høyden anslått til ca. 20-50 meter.

Arbeidets Rett, 28. aug. 1946.
UFO-Rapportskjema (NUFO C), 29. juli 1973.
UFO Forum, 4/1973, side 7.

28. august 1946; ?; Oslo
Diskusjon om "spøkelsesraketter" og angivelse
av nærmere opplysninger som observasjonssted,
fart, retning, osv. forbys i pressen.
(Daily Telegraph, 31. aug. 1946.)
Lo ren E. Gross: The Mystery of the Ghost Rackets. 1982, Fremont/CA: L.E.G., side 47.
12. september 1946; 21.00; Nedrevann/Porsangerfjord
Vaktposten i Nedrevann så et lys i nordvestlig
retning omkring kl. 21.00. Lyset ble større og
større og beveget seg i nedadgående bane og
forsvant.
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Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
13. september 1946; 21.10; Nedrevann/Porsangerfjord
Klokken 21.10 ble det observert et prosjektil
som beveget seg i nordvestlig retning. Det ble
først sett av en fenrik i retning over Kalkkavare.
Prosjektilet hadde nesten horisontal bane (gikk
svakt nedover) og forsvant i retning mot Uivnjavarre. Prosjektilet hadde stor fart og bak den
syntes tydelige eksplosjonsflammer. Flammene
var hvitglødende med røde striper og de forsvant
raskt. Været var klart, men måneskinn og nordlys og enkelte lette skyer. Utenom fenriken ble
fe-nomenet også observert av fire til pluss vaktposten ved Nedrevann, pluss vakten ved Banak.
Det var vanskelig å si noe bestemt om fart og
avstand, men vitnene antok at projektilet passerte Porsangerfjord innenfor Børselv. Den
måtte ha hatt minst 2000 meters høyde, og farten var veldig stor. Banen var svakt nedadgående i forholdet ca. 1:40.

Etterretningsrapport (Hemlig), Sveriges Forsvarsattache, Oslo, l. okt. 1946.
7. oktober 1946; 00.10; Ås
Et mystisk brennende legeme falt kl 00.10 natt
til mandag 7. ds. ned i Ås, tre mil fra Oslo.
Nattevakten på Bjørnebekk Kursted som meddeler dette sier at en mystisk lysende gjenstand
som ble synlig på nattehimlen kom nord vestfra,
var tydelig sylinderformet - gikk litt hurtigere
enn et alminnelig fly, antakelig i ca. 1000 meters
høyde. Det så ut til å være reaksjonsdrevet idet
det flammet akterut. Forspissen var konisk og
svakt lysende. Den var synlig i ca. ett minutt eller
litt over, da det plutselig styrtet loddrett ned og
forsvant. Nattevakten som er en eldre pålitelig
mann sier at det ikke kunne være tale om noe
stjerneskudd, for da ville han ikke ha lagt merke
til det engang. Fra det sted hvor han befant seg
kunne han ikke høre noen eksplosjon da rakettD
flyet styrtet mot jorden.

Vårt Land, 8. okt. 1946, side l.

KONTORBRAKKEPROSJEKTEf
Først vil vi få takke de av dere som ofret en slant på brakkeprosjektet som ble
presentert på siste side av forrige nummer. Noen ofret langt mer enn en slant, og
takk for det.
Brakken er innkjøpt, og anbrakt nesten på plass. Det mangler fremdeles 1OD meter
til den står på sine nye grunnmurer og det håper vi skal skje i løpet av høsten.
Så langt har dette kostet oss kr. 5.500,- (meget rimelig), og det som gjenstår er
som sagt de siste metrene samt diverse kabler for å gjøre kontoret "levende". (1 DO
meters kabler er dyre, men nødvendige.)
Derfor håper vi, ved å gjenta vår bønn om flere kroner til prosjektet, at vi i neste
nummer kan bringe bilder av det nye 24-timers UFO-kontoret, fiks ferdig i all sin
prakt.
Benytt postgirokonto: 0804 4006961
UFO-NORGEs PROSJEKTFOND
Postboks 24
3133 DUKEN

TING Å MERKE SEG

Skriv til vår kontaktadresse:

Redaksjonen tar gjerne imot artikler og innlegg til tidsskriftet. Manus bør være maskinskrevet med dobbel linjeav-

UFO-NORGE

stand. Hvis artikkelen ledsages av illustrasjoner (fotos
og/eller tegninger), må disse være i svart/hvitt og av god
kval~et. Det må angis i teksten hvor man vU ha disse
plassert sammen med eventuell bildetekst. En god rettskrivning er også viktig. Det tas forbehold om retting/forkorting av artikkelen fra redaksjonens side. Det er også
mulig å levere inn tekst og bilder på disketter for innlesning

3133 Duken

på PC. Diskettformatet kan være både 3,5 og 5,25 tommer;
720 kB/1,44 MB eller 360/1 ,2 MB DOS.<Jisketter. Teksten
bør være skrevet i WordPerfect, versjon 4.2 eller senere.
Kontakt redaktøren for nærmere detaljer.
Redaksjonen mottar gjerne utklipp fra norske eller utenlandske aviser og tidsskrift av interesse, som mulig stoff
for "UFO". Lesere som kan være villige til å oversette
artikler fra andre språk, bes kontakte redaktøren.
HUSK VÅR INFORMASJONSFOLDER
Hjelp til å gjøre UFO-NORGE bedre kjent og skaffe flere
medlemmer ved å sende /dele ut foldere.

Postboks 24
Herfra kan du rekvirere foldere slik at de straks kan bli
distribuert videre ut til mulige interesserte.
STØTIEFOND FOR UFO-NORGE!
Grupper og foreninger som forsøker å arbeide aktiv1 for
en sak har alltid behov for midler, og UFO-NORGE er
intet unntak. Vi har mange oppgaver som må utsettes
pga. mangel på penger. Mye må gå av egne midler, men
dette begrenser seg selv: Vi vet at mange i og for seg
meget interesserte medlemmer ikke har anledning til å
arbeide aktivt selv. En måte som de likevel kan støtte
saken på er å gi et beløp- stort eller lite- til UFO-NORGEs
støttefond.
Benytt vårt postgironummer 08 09 3 07 08 10, merk
talongen STØTIEFONDET og send beløpet til:
UFO-NORGE
Postboks 1155
5001 Bergen

VINN EN VIDEO!!!
Svar på følgende seks spørsmål og vær med i trekningen av en splitter ny video
av filmen "FIRE IN THE SKY", som nettopp har gått på kino i mesteparten av den
vestlige verden, bortsett fra her i Norge da, men det er jo ingen sensasjon. Den lå
en stund blant de 10 mest sette både i USA og England. Filmen handler om
tømmerhoggeren Travis Walton som i følge sine arbeidskamerater ble slått knockout av en stråle fra et UFO. Han kom til bevissthet flere dager senere i skogen og
hadde en fantastisk historie å fortelle.
1. Hva står forkortelsen UFO for?
2. Nevn navnet på to amerikanske presidenter som hevder å ha sett UFO.
3. Rakk noengang den nå avdøde Dr. J.AIIen Hynek, en av UFOiogiens grunnpilarer, å besøke Norge?
4. Hvor mange personer er det i UFO-NORGEs daglige ledelse?
5. Det er altfor få kvinner i UFO-NORGE, finnes det noen med styrende verv
overhodet?
6. Hvilken norsk visesanger har sett UFO i syden?
1. Øystein Sunde 2. Lillebjørn Nilsen 3. Finn Kalvik
Send svarene pr. brev eller postkort til
UFO-NORGE
Postboks 24
3133 DUKEN
innen 1. desember og du kan vinne den splitter nye "Fire In The Sky" til jul!!!

Objektiver selges!
En god del objektiver selges meget rimelig, helt ned mot 1/3 av nypris.

Vidvinkel -Zoom - Tele
Ring og snakk med
Dag Rune Markeng
Moto Foto Tønsberg
Tlf: 33 31 77 24

Kanskje noe passer Q!!1 kamera?!

