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UFO-FORSKERE OG PUBLIKUM 
VED ET VEISKILLE I TID OG PERSPEKTIV 

av Paula Harris 

De~ nye tusenåret hadde akkurat startet da NETI og UFO-Norge inviterte 
publikum til å høre syv internasjonale og to norske UFO-forskere fortelle om 
sine erfaringer og funn under den to dager lange UFO-konferansen 1 

Kongressenteret Folkets Hus den 29. og 30. januar 2000. 
Tilstede var også den italiensl{e journalisten Paula Harris som her vil gi sitt 
i!lntrykk av hva hun så og hørte under konferansen. 

H ,·is en ser UFO-Iooien i et 
kronologisk persp~kti \ sit 
nt r konferansen i Oslo 

kulminasjonen m· tiår m 
forskningsarbeide. Konferansen 
presenterte oss forst for den fremste 
forskeren av Aneient Astronaut
teorien - teori en om besok av 
utenon~jordiske i fortiden - Erich 
Yon D~iniken. S\ eitseren som tente 
dr interesse i 1968 med hans bok 
Erindringer om .fi ·eJIITiden og 
m·sluttet med den nyeste s~jernen i 
mengden av moderne forskere. 
USWEBs Joe Finnage. en ung 
millionær og geni som hevder å ha 
va:11 i kontakt med utenomjordiske 
vesener og som finansierer kanskje 
det sto rste forskningsprosjektet 
mnen UFO-Iogien noensim1e. 
Konferansen inkluderte også den 
amerikanske impl antalspesiali sten 
Dem~! Sims. psykologen Dr. Richard 
Boylan. ogsa fra USA. CSETI
direktoren Ste\·en M Greer. han ogsa 
fra USA. dei1 tvske etterforskeren 
Michael Hesemmm. den 
meksikanske etterforskeren Jaime 
Maussan og til sist Erling Strand og 
Odd Gunnar Roed fra Norge. Og de 
var alle der sammen med nesten 700 
besokende. 
Det var et mote mellom forskjellige 
meninger og forskningsst.rategier- og 
om rader. In or noen. som Erling 
Strand. holder seg til nærkontakter 
a' forste grad gjennom Prosjekt 
Hessclalen Han fortalte meg at disse 
lysfenomenene begynte i 1981 og 
har holdt pa helt frem til i dag. Disse 
lysene blir sett ganske nær bakken 
av beboerne i Hessdalen. Fonnen pa 

oversatt av Pål Aune 

disse lysene va rierer med 15% og gar 
fra sirku la:re til pilfonnede. og de 
blir na iC.nografert av el automatisk 
kameraoven åkingsutstu Sch om 
den storste aktiviteten endte i 198.+ 
forsaker forskere a fume ut Il\ orfor 
akkurat denne dalen er interessant for 
mulige utenomjordiske besokende. 
En hypotese er at Hessdalcn har den 
storste koppergruven i Euro pa. samt 
andre mineraler som jem og SYovel 
og at dette er a\ interesse for de 
besokencle. Jeg har stot1 pa er 
lignende tilfelle i New Me.\ico hvor 
de lokale indianeme sier at de 

Merkelige h s sett om natten er 
hvordan det.hele begynte. i f~lge 
den n~t avdode astronomen J 
All en Hynek. . som skapte 
betegnelsen nærkontakt av L 2. 
3 og .t grad Forskere som von 
Daniken og Derrel Sims tar for 
seg na::rkonrakt a\· 2 grad~ 

f\ siske spor og avtrykk. 

Jeg molte \'Oil Diiniken under 
middagen som fo11alte meg at 
han ikke hadde væl11~jemme hos 
familien i Sveits p~t seks u.ker. 
Vi vi sste jo alle at h<m ville være 
den 
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populære foredragsholderen under 
konferansen. Han presentenc p:r en 
utrolig energisk mate. han er tross alt 
65 c1r gammeL Ill\ c spennende 
materiale fra sin n:- c bok !Judskape! 
f ra .\ 1c ca. Diiniken er en utstrakt 
"globetrotter" og reiser l UO-t u sener 
m mil 1 il de J]ernestc steder pa 
jorden for ~~ fiiUlC be' is for at 'i har 
hatt. og fremdeles f:rr. besok a\ 
utenomjordiske Han etterforsker 
merkeli ge eldgamle gjenstander og 
strukturer som ikke p;rsser inn i elet 
n~l\ ærendc ul\ iklingshistoriskc 
forlop. si1kaltc anomalier. Det meste 
aY foredraget dreide seg om et 
omr~rdc i Peru. den mr sa kJente 
NaL.ca-sletten. og ' is te oss 
fantastiske panor:nnaer fra n \ il\ :ille 
de merkelige lil~Jcne og fi gurene. 
Mange <l\ disse lii~Iene er nerc mil 
lange og snon ctte. og ender ikke ' cd 
slcttens :-llerpunkt men fonset ter 
O\ er ljellssiden og 'i dere Ofte 
ligger ]inJCne i Ocrc lag og skaper et 
Yin ar a\ geomet risk art. , ·on 
Diinikcn ' et ikke sch lm r disse 
liJ1jene og ligurene skal uttrykke. 
men han prcsisene sterkt at de m~rttc 

Yære laget for a kunne sees 0\ en i 
fra. da ingen m l i i~Jene og ligurene 
kan sees p~r bakkeniY<L 
En armen som ogsa \·ar usikker pa 
Il\ a 1\siske spor bet~ r ' ar Derrel 
Sims. men her clrciclc det seg om 
implantater. an og utslcll p<i 
personer som p~1 star :1 ha bli tt 
bortfort m utenomjordiske. Ha n 
framla mange ubes\ arte sporsm<il 
bla om NASAs handlinger de siste 
par ~l rene angaendc il\ a som skjer 
eler ute i rommet: mystiske tap aY 
feks Mars Polar Lander og andre 
satelitter og romsonder. hnl som 
skjedde med Cassini -prosjcktet som 
skulle kartlegge manen. In o for 
SOHO-satelitten som skulle 
o Yen åke solens aktiYitct ble sl<in a'. 
og hYorfor informas_1onssatclittcr 3 \ 

og til uforklarlig slar seg m . Han 
sti lte seg ogs:1 undrende til russiske 
vitenskapsmenns uttalelser om at 
SD l og Star Wars 'ar ment som et 
s:- stem for <i registrere. O\ elY:.ike og 
sk:-·te ned UFO-trafikk. mens 
amerikanske m:- ndigheter sier at 
programmet er ment til i1 sk·Yte ned 
interkontinentale ballistiske missiler 
- ICBMS. Derrel spurte da publikum 
om hYorfor \ i ikke kan fa \ite 
sannheten omkring disse 
sporsmMene. N~1r det gjelder 
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bortforings- og implantatfenomenet 
sa han at det hele er et mysterium. 
Han sa at han hadde noen biter a' 
puslespillet men folte at fenomenet 
' ar a\ en slik sto1Telsesorden at han 
enn:J ikke hadde filll noe helhet lig 
bi Ide a' elet. Han mente at fo r <1 

komme til bllllllS i det hele m~r ;:r Ile 
rei term 'itcnskapcn bmkes. ogsi1 elet 
spirituelle '' Alt. og ikke bare lin a\ 
alt lll<l bmkcs for ;r lose gatene" sa 
han og det stiller jeg meg fullt bak. 
Hans arbeide bcstar 1 ;) grundig 
amrh se re mennesker som hem ender 
seg til ham og pas1 ~1r at eie har bli tt 
bortfon a\ utenonqorcliske ' esener. I 
eie tilfe llene han foler seg 0\ erbe\ ist 
om at dcue er tilfellet. setter han i 
gang sitt tilknyllede "Dream Team" 
aY spesiali ster som bcst ~1 r m 
kardio,·askul ære kirurger. leger. 
Yitcnskapspersoner og spesialister. 
h\ ora' noen hadde en skeptisk 
bakgnnm. men som er blin 
mnbe\lst om at disse impl:mtatcne 

er reelle. hoyst merkelige og kreyer 
et Yitenskapelig studium. Sims \'iste 
bilder a\ fysiske merker p~r personer 
og de Gernecle implantatene fra dem 
"Implantatene. sier han. har forandret 

seg O\ er tid. fra a \ære a\ metall 
eller keramikk til ~~ ' ære rent 
biologiske stmkturer. og er 
meget \ anskelige a oppdage'' 
Det mest bemerkelses\ erdige 
Ycd implantatfcnomenet hcYder 
Sims. er at di sse ikke bare er salt 
i1u1 aY utenomjordiske. men 
ogs~1 a' mennesker fra diw rse 
hemmelige grener <l\ elet 
anrerikanske militæryesen. 
Metoden er ~~ simulere en 
borLfori ng ved a bruke ELF -
elektromagnetiske lm trchente 
bolger - som bla kan "lamme" 
personer rnicllert iclig. for demest 
<1 fore dem til spesial lagcle 
"laboratorier" lr, or de sil f::rr 
implante11 en "l racker" - en slags 
racliosoker - og blir braJ...i tilbake 
til der de ble tatt. Sims mener at 
delte er meget bek~ mringsfullt. 
da han la frem et scenario Jl\·or 
hele befolkninger er ''styrt" pa 
denne mMen a\· myndighetene 

Men direk1e kontakt med 
Yirkelige utenomjordiske kan 
ogsa q1;re mild og spiti tuell. 
fremsatte neste foreclragslwlder 
Richard Boylan som begynte 



med <i presentere i et historisk 
perspckti\. bla ved a referere til 
Bibelen og Zaccharia Sitchins 
arbeide om at menneskeheten hele 
tiden har han kontakt med 
utenomjordiske og muligens har hatt 
en finger med i utviklingen av Homo 
Sapiens Sapiens. nemlig mem1esket. 
Boylan. som er forfaner av diverse 
boker om UFO-fenomenet og aY 
yrke er hypnoseterapeut og 
atferclspsykolog har arbeidet med 
utallige bortfori.ngsti.lfeller og 
foretatt hypnoseregresjoner på disse 
personene. Boylan interesserer seg 
særlig for det :'mdelige budskapet 
som disse wsenene overforer til · 
mem1esker. og har nylig satt i gang 
et unikt prosjekt kalt ST AR 
CHJLD REN SCHOOL Denne 
skolen er lokalisert i California hvor 
barn eller ungdom som har blitt 
bortfort. og som tidligere har hatt 
hoy intelligens og PSI-evner og fatt 
dette forsterket gjennom hendelsen. 
k;m lære <i le\ e med og beherske 
bedre disse e\·nene. Disse bama og 
ungdommene foler seg i sterk grad 
som "annerledes", og mange har 
\ ·ært "problembarn" siden verden 
ikke har f01·statt dem Han kom også 
irm på Michael Wolfs bok Catchers 
of Hem·en. hvor Wolf sier at Yi er 
ved et krysningspLmkt 1 v<:h 
evolusjon h\ or vi er nodt til å 
konsentrere oss om å helbrede denne 
sykdoms-. k.rigsbesatte- og 
fomrensede w rclen. Boylan sa at vi 
uvegerlig vil skifte fra en 
firedimensjonell verden til en 
feindirnensjonell hvor en tilpasning 
m spirituell art er helt nodvendi.g. 
"Det som skjer i dag er som en 
vekkerklokkes ringing som ber oss 
om ~l v~1k.ne opp til et skifle a\ 
paradigme" sa Boylan til slutt. 

Neste foredragsholder ut var CSETls 
(Center for the Study of E:->.tra 
Terrestrial lntelligence) DrSteven M 
Greer som snakket om hva som best 
kan kalles nærkontakt av 5 grad: <1 

lede eller guide i1m et utenomjordisk 
faiioy ' ed bruk ay spesielle 
teknikker. Slike hendelser har flere 
ganger blitt filmet ay CSETI
medlemrner I Florida. Greer 
appellerte til alle lands myndigheter 
om ~l lette pa sloret i UFO-saken og 
dermed sette en stopper for denne 
hva han ka lte tåpelige tilsloringen 
Han trollbandt publikum fullstendig 

med sin kraftfulle presentasjon da 
han la frem at de 1·er. myndighetene i 
alle verdens land vet. Bill Clinton og 
hans stab vet men ble fOiialt at han 
ville ende opp som Jack Kennedy 
hvis han begynte å blande UfOer og 
politikk. og UfOer er politikk for de 
som er del av de svarte prosjektene 
som onsker å kontrollere UFO-
teknologien og 
infonnasjonsstrommen g]ermom 
media. l hans nye bok 
Extraterrestrial Comact: the 
l!l'idence and implicatiuns gir han 
detaljerte beskrivelser av moter med 
nmærencle og tidligere offentlige 
Uenestemenn pa hoyt niv<l. Han 
legger særlig skylden for tilsloringen 
på de mektige globale selskapene 
som olje- og energiprodusentene. bil-
og f1yprodusentcne. de store 
forsknings- og 
utviklingsinstitusjonene samt 
romfa11sindust1ien. Han forisatte med 
å si at vi kunne ha fremstilt ren 
energi uten mfallsstoffer allerede p~\ 

IY50-tallet. men at clem1e 
teknologien ble bestemt il holdes 
hemmelig for oss. General 
Eisenhower advarte oss om elet 
militæriJiclustrielle kompleks ret1 for 
han .dode og som fremdeles sitter p~l 

disse hemmelighetene. Greer sa at 'i 
alle kum1e fa tilgang til dem1e 
teknologien og til og med bn[ke den 
til a reise interstellart med. "Vår 
fremtid har blitt kapret fra oss, og 
dette skal ikke forsette t1 være vår 

skjebne" ropte han fra scenen og 
beskrev hvordan dette hadde 
blitt behandlet opp gjemlOm 
~Irene. Han gikk over til a 
fortelle om ]l\ orclan han hadde 
tenkt i\ knekke denne 
sammensvergelsen ved El samle 
forsteh~mds-\itner til en åpen 
horing slik at publikum få r vite 
sannheten om In em som har 
kontrollen og l1vorfor de med 
alle midler vil holde p~l disse 
hemmel ighetene. Han sa at de 
fleste innen kongressen og elet 
politiske systemet i USA står 
utenfor og ikke vet særlig mye 
om hva som skjer pf1 innsiden. 
Hele UFO-saken hviler pa svæ11 
få avdelinger og hender. og "den 
hoyre h~mden vet ikke hva den 
venstre gjor" som Greer 
formulerte elet. Han la også en 
del a\' skylden for tilsloringen på 
de store religiose institusjonene 
som har en interesse i å fa oss til 
å tro at det ba re finnes en planet 
i hele universet med liv på. Han 
satte sokelyset p~l såkalte USAPs 

Unak.nowledged Special 
Access Programs (Ikke 
Offentlig Erkjente Programmer 
med Spesiell Tilgang) som ikke 
engang Clinton og staben hans 
vet om. Han snakket her om 
programmer som bla annet 
innebar bOiiforing av mermesker 
utfort av kunstig fremstilte 
"Grå" og 1mder militæn 
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overoppsyn. Disse Gra blir fremstilt 
og klonet ved Duke. en undCijordisk 
base i Ne\\ Me:-;ico. og hele vitsen 
med dette. å kopiere en bortforing. er 
~i oppna en frYkt mot de ekte 
utenon\jordiske slik at SD l og Star 
Wars-\ ~l pen kan brukes mot dem. 
Greer sa at det fantes en \am·ittig 
plan som im oh e rer et angrep p<l 
uskYldige mer mesker \cd ;1 bmkc 
mcrmeskefremst ilte UFOer og 
menneskefremstiltc Grh for denned i 
stor stil ;1 ktumc skape en krig mot 
de ekte utenomjordiske Dermed har 
det militære berelliget s in fonsal\c 
eksistens. USA og \ erden har fillt en 
ny fiende. og milliarder m dollar 
kan brukes til vapenfremstilling etc 
etc. Han ad\ arte oss mot for 
eksempe l den superhemmelige 
spionsatelille n Eche lon som ha r en 
slik opplosrting m bildene og er 

utstyrt med instrumenter slik at du 
kan observeres inne i ditt eget hJem 
fra en hoyde a\ .V-' 000 km m er 

jorden. Greer sa tillegg at 
e lektronisk "sinns- e ller 
hjemckontroll" nil er blin s;l m anscrt 
at man kan manipuleres til il tro at 
man for eksempel samtaler med Gud 
og at man i \·erste tilfelle kan bli 
"O\ erta It" til ~l beg~l drap. 
Han forklane at di sse teknolog iene 
nti befinner seg i de ga.lc(sl hender. 
men at de utenomjordiske kan steppe 
inn og hindre f eks en milit;uiseiing 
a\ rommet eller en cYentucll reise til 
en annen planet i den hensikt el legge 
denne rmder seg. Han sa at de 
utenomjordiske i mange tiLfe ller har 
tatt 0\ cr kontrollen a\ Sl)rings- og 
operasjonssystemene til for 
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eksempe l kampfly og 
atormakettanJegg Han sa at \1 ikke 
\ille kunne komme langt ut i rommet 
for \i har \ ist oss som en fredelig. 
voksen og <lllS\ arsben sst 
menneskehet 
Greer fortalte a t formMet til CSET!s 
CE:l-lnitiatiYe \ar il organisere og 
trene mennesker opp til il bl i 
ambassadorer med en god \ilje mot 
\are bcsokende utenomJordiske 
siYilisasJoncr Han er i likhet med 
Dr. Boylan. 0\ erbe\ ist om at de 
besokende utelukkende er frede lige 
og at apen kontakt \il gagne hele 
menneskeheten Grcer og teamet 
hans har \ cd mange anJedninger hatt 
suksess i ;1 skape kontakt med Uf Oer 
\ed hjelp a\ laser!\ s. h d og 
Cohe rcnt Thought Scqucncing 
(Felles Tanke Koordinering) - en 
form for telepati . Han oppfordret ti l 
de som hadde h st blant publikum a 
melde seg pil hans CE:l-kurs t 

England den 23 til 30 juli 2000 

Den siste foredragsholderen denne 
dagen \ ·;Jr e t. satelitt tO\ e rfort fored rag 
a\ Joe Firmage. som sa seg \illig til ;1 

finansiere enll\ e r forskning som 
kunne be\·ise at intcrste!Jare reiser 
\ar mulige Han sa at \i m~l folge en 
logisk \ itenskapelig metode pa v~1r 
\ei mot stje rnene. og <li han \il dmme 
en koalisjon eller gruppe som tenker i 
de baner han gJor Han fortalte a t han 
sch hadde hatt UFO - og 
nærkontaktopplew lser og at 

interessen for c1 firme S\ ar på h\ a han 
hadde opple\CI forte til at han gikk ;n 
som lede r for multimillion-selskapet 
US 'vVeb Som ung mangemillionær 
foler han at han er blitt gitt en 

oppgm c i il fremme forskning 
pa UFO-teknologi Han sa at han 
hadde blitt mott med motstand 
a\ bilde den tradisjonelle 
\ itenskapen og mange a \ UFO
samfwmcts talspersoner. Dette 
fordi eie ko nsen a tiYe 
\ itenskapsmiljoene ikke 
;merkjenner UFOer sorn 
\ irkelighet. og derfor ikke 
onsker il forske p<i elet. og at 
mange UFOloger hal s oyer hode 
skal ha de utenomjordi ske b lant 
oss ute n <i tenke p~t 

konsetn·cnsene for de som ikke 
e r rede for slike sarmheter Joe 
F i rmage mener her at 
tradisjone lle \i tenskapclige 
metoder \ il fore oss frem til 
sannheten og ut til stjernene Og 
Joe finnage er ung. ri k. sulten 
p;l sannheten og Yil helt sikken 
\ære en ' iktig brikke i UFO
forskningen fremO\ er. 

Neste dag sto scenen k lar for 
Michae l Hcsemann og Jairne 
Ma ussan. Begge to fremragende 
forskere og foredragsholdere. 
Hesema nn hadde som \ anlig 
med seg mange spennende 
\ ideoklipp og in ter.juer fra 0\ er 
hele \·e rden. Særlig \ ar de 
l\\ Cste klippene fra NASAs 
romferger og 1'v1TR interessante. 
Her kunne \ i se h lfiO\ e r komme 
inn fra rommet og fors\ imte ned 
i atmos l~cren Han hadde. 1 

likhet med Greer og Boylan. en 
O\ erbe\ isning om at de 
ute non1jorcliske besokende ' ar 
fredelige og at de \ ar her for a fil 
oss med i et intergalaktisk 
fellesskap. Og i likhet med 
Greer sa han at menHeskeheten 
emn\ ikke \ar rede for dette 
fellesska pet. og a t det måtte en 
global endring til for at detle 
sku lle bli \ 1rkelighet. Hesemallll 
::!\·sluttet sitt fo redrag med en 
tyve minutter lang sek\ ens m 
filmklipp fra Holocauste t mot 
.JOdene under den Il verdenskJig. 
Og dette \ ar sterke saker, hvor 
Hesemann. smerte lig klar over 
l1\·a hans tyske forg jengere 
hadde begMt a\ grusomheteL 
gang pil gang sa: Aldri mer. aldri 
mer l! 

S~l sto scenen klar fo r 
meksikaneren Jaime Maussan 
som Yiste oss fenomenale 



, ·ideoklipp fra Mexico. l dette landet 
er UFO-obsenasjoner blitt sa 
'anlige at folk nesten ikke gidder 
lenger it filme og fotografere dem. 
Og na har profesjonelle kamera-crew 
begynt a filme dem. noe som har gitt 
en helt annen kvalitet over bildene 
og 'ideoene. Flere av videoene viste 
nærbilder m UFOer hvor en 
nænuest k mme se sveisesommene 
og fremdriftsapparatet. Han \'iste 
ogs~1 en filmsek\ ·ens som ham selv 

hadde tatt av en rekke lysende 
, ·esener i nærheten a\ en UFO 
Under derme sehensen ble han 
meget intens og opphisset og t.rampet 
i scenegulvet mens han utbrot at Na 
vet jeg at det er sannhet nå vet jeg at 
disse lysvesenene fim1es. for jeg har 
sett dem sel\·! 

Og så var det hele mer. To 
spennende dager med en perfekt 
teknisk gjennomforelse. Og 

publikum ,-ar engasjerte hele 
tiden. selv om det ikke kom nok 
av dem til å dekke um 
kostnadene ved arrangementet 
Men NETI og UFO-Norge viste 
at de behersket storformatet ved 
il planlegge arrangementet r 
nærmere halvam1et år for det 
skjedde. Og de viste at to 
organisasjoner kan samarbeide. 
seh om fundamentet for 
organisasjonene er forskjellige. 
Og alle foedragsholderne \ 'ar 
meget fornoyd med 
arrangementet og konuner 
gjerne tilbake hvis det blir en 
neste gang. Konferansen viste 
gjennom de forskjellige 
ståstedene og 
forskningsomrMene aY 
foredragsholderne at det er en 
plass. en funksjon. en retning og 
en berettigelse a,· alle disse 
fasettene som utgjor UFO
fenomenet. Jeg tror at vi alle har 
en misjon og flmk~jon a (vlle i 
dette nye tusenaret som gjor at 
\-i kan se frem til en nærkontakt 
av ~jette grad - en åpen kontakt 
og kanskje en reise til stjernene 
sammen. 



SANNHETEN . • • 

mener vitenskapsmannen og astronauten 
som satte foten på månen 

J eg er en amerikansk astronaut og 
utdannet vitenskapsmann, og pga. 
min stilling har folk på hoyt hold 

· tiltro til meg. Og som en folge av det er 
jeg ikke i tvil om at de utenomjordiske har 
besøkt denne planeten. USA's regjering 
og regjeringer rundt om i verden har 
tusenvis av arkiver om UFO
observasjoner som ikke kan forklares . 
Som en tidligere astronaut er folk innen 
det militære. som har adgang til disse 
arkivene, mer villig til å snakke med meg 
enn folk som regnet meg for å være bare 
en forskrudd type. Beretningene jeg har 
hort fra disse menneskeL som i hoy grad 
er mer kvalifisert enn meg til å snakke om 
UFO'eL gjør at jeg sitter igjen med det 
inntrykk at det er ingen tvil om at 
utenomjordiske allerede har besøkt 
jorden. 
Jeg har vært interessert i temaet helt siden 
jeg begynte hos NASA for 40 år siden. 
Sannsynligvis mitt mest visjonære 
øyeblikk var da jeg faktisk landet på 
månen med Apollo 14. Jeg fikk en 
overveldende fornemmelse av at selve 
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av Edgar Mitchell 
universet på en måte er et vesen med 
egen bevissthet. 
Dette betyr at alle former for liv, om det 
er her på jorden eller andre steder, så er 
alle en del av en gjgantisk bevissthet. 
Etter at jeg ble fortalt at de 
utenomjordiske virkelig eksisterer var jeg 
ikke alt for mye overrasket. Men det som 
sjokkerte meg da jeg begynte å 
etterforske rapporter om utenomjordiske 
et tiår tilbake, er i den utstrekning 
rapportene er blitt dysset ned. 
Det er ikke bare den amerikanske 
regjering som har holdt tett om besøk fra 
utenomjordiske. Det ville være arrogant 
av en amerikaner som meg selv å anta at 
ET's ville ønske å besøke kun mitt land. 
Jeg har faktisk overbevisende beretninger 
om at regjeringer over hele verden vet 
om besøk av utenon~jordiske - deriblant 
den britiske regjering. 
Ikke alle regjeringer er engstelige med å 
holde stilt om deres funn. Belgia har 
innrømmet at utenomjordiske kan være 
der ute, og har frigitt informasjon om 

observasjoner som ikke kan 
bortforklares som militære fly , 
værfenomen osv. 
Det er en ganske enkel grunn til 
hvorfor regjeringer har vært så 
henunelighetsfulle: frykt. 
Moderne UFO-observasjoner 
begynte virkelig med Roswell
episoden i 194 7, da et nedstyrtet 
fartøy inneholdt lik av flere 
utenomjordiske som ble funnet i 
Roswe!L New Mexico. Det er ikke til 
å ta feil av, Roswell skjedde. Jeg har 
sett hemmelige dokumenter som 
viser at regjeringen visste om det -
men bestemte seg for ikke å fortelle 
om det til offentligheten. 
Det var temmelig gode sikker
hetsgrunner for ikke å informere 
offentligheten om Roswe!L 
Simpelthen så ville vi ikke ha skjønt 
hvorledes vi skulle forholde oss til 
teknologi fra intelligente vesener som 
er avansert nok til å sende et fartøy til 
jorden. Verden ville bli grepet av 
panikk hvis vi hadde visst at 



.. 

romvesener besøkte oss. Spørsmålet om 
utenomjordiske fremdeles besøker oss 
eller ikke er mer komplisert 
Vår eksisterende hemmelige teknologi er 
slik at det som ser ut som et 
utenomjordisk fartøy kan godt vise seg å 
være et topp- hemmelig militærfly. På den 
annen side kan farkosten være et 
utenomjordisk romfartøy. Uansett 
personlig må jeg si, "Ja, det er godt mulig 
at vi for øyeblikket blir besøkt". Hele 
spørsmålet om de utenomjordiske burde 
bli sett på i en historisk sammenheng. For 
fem hundre år siden ble astronomen 
Copernicus dømt for å være en kjetter ved 
å si at planeten Jorden ikke var sentrum i 
universet, men bare en liten del av det. 
Nå ler vi av de forlengst døde "tosker" for 
ikke å ha lyttet til sannheten. Folk som 
tror på romvesener er ikke alle 
"forskrudde" og noen kan bli sett opp til i 
fremtiden som visjonære i likhet med 
Copernicus. I mellomtiden tror fremdeles 
majoriteten av oss at "menneskeheten" er 
det biologiske sentrum i universet. 
Vi nekter å akseptere at intelligent liv 
eksisterer utenfor jorden inntil vi 
personlig "kommer borti" et romvesen 
mens vi er i butikken og handler. Er 
denne innstilling egentlig mer ulik enn 
den fra de "enfoldige tosker" for 500 år 
siden? 
Min utdannelse hos NASA tillater meg 
bare å forholde meg vitenskapelig til 
tingene. Selv om beviser ikke er blitt vist 
meg på en utenomjordisk landing på 
Jorden, må antagelsen være at et eller 

annet sted i universet er en annen planet i 
stand til å opprettholde utenomjordisk 
liv. 
De livsformer behøver ikke å være "små 
grønne menn". Vitenskapsmennenes 
definisjon av intelligent liv er om det kan 
eller ikke kan gjøre bruk av og behandle 
informasjon. Selv den mest primitive 
mikrobe på jorden kvalifiserer til 
definisjonen, og selvsagt er det lignende 
blomstrende mikrober på planeter i hele 
universet 
Hvis du begynner me.<f å tro at det å gå på 
månen henledet min hjerne og det at jeg 
ville tro hvilken som helst "gammel 
tullete teori" om E.Ter, så tro om igjen. 
Jeg vil beskrive meg selv som en kyniker. 
Jeg ble ikke overbevist om eksistensen av 
utenomjordiske før jeg startet å snakke 
med "veteraner" i militæret som var der 
på samme tidspunkt som Roswell 
skjedde. 
Jo mer jeg ble fortalt om regjeringens 
dokumenta~jon av romvesener, desto mer 
overbevist ble jeg. Det må understrekes 
at det gjør forferdelig mye skade for · 
saken jo mer sprø eller eksentriske folk er 
som befinner seg på kanten av UFO
temaet. 
I motsetning til rykter så er det ingen 
utenomjordiske byggverk og strukturer 
på månen. Jeg burde vite det fordi jeg var 
der! Jeg ble til og med oppslukt av disse 
rykter da en teori startet med at en 
månestruktur ble reflektert på min hjelm 
samtidig med fjernsynsoverføringen av 
min landing. Det er rett og slett ikke sant. 

Det er den slags desinformasjon som 
stopper troverdige personer i å 
innrømme at de også tror på 
utenomjordiske. Gudskjelov, ting 
endrer seg til det bedre. Det er en 
snøballeffekt jo mer 
vitenskapsmenn innrømmer at ETs er 
et gangbart prosjekt, desto mer blir 
det etterforsket på en vitenskapelig 
måte. Og jo mer det siger, desto 
større er sjansene for oss å finne sikre 
bevis på utenomjordiske. 
Det hjelper også at de som innehar 
dokumentasjon om besøk fra 
utenomjordiske starter med å melde 
seg. De militære personer jeg har 
snakket med er lei av 
hemmeligholdelsen omkring Roswell 
og lignende saker, spesielt siden 
korrekt informasjon er i ferd med 
lekke ut. 
Jeg tror bestemt at denne 
dokumentasjonen må offentliggjøres 
i løpet av de neste tre eller fire år. Og 
hvis bevis for ET'er omsider gjøres 
kjent for alle, vil ingen andre enn 
meg bli mer glad. 
Hva jeg ikke tror vil skje er at jeg 
noen gang vil se et romvesen. Jeg vil 
mer enn gjerne se en, selv om det 
ikke har den største prioritet i mitt 
liv. Men, som man sier i TV-serien 
X-Files: sannheten er der ute. 

Kilde: The People (London) 25 oct 1998 
& John }:<_arfs 

86% tror ET er vennlig 
The Associated Press 
AP-NY-1 2-15-99. 
WASHINGTON (AP) -
De fleste amerikanere tror at det 
finnes intelligent liv på andre 
planeter - mer intelligent faktisk 
enn her på Jorden. 
935 personer av begge kjØim mellom 18 og 
70 år ble telefonintervjuet mellom den 5 og 
7 oktober siste år, og resultatene viser en 
klar tendens til at folk mener at det finnes 
intelligent liv på andre planeter da 60% 
svarte ja og 40 % nei på dette spørsmålet. 
På det neste spørsmålet; om dette livet var 
mindre-, det samme-, eller mer intelligent 
enn oss, svarte 47% av respondentene at de 
trodde at ET ene var mer intelligente enn 
oss. 13% mente at de utenomjordiske var 
mindre intelligente enn oss, og 40% mente 
at de lå på samme intelligensnivå som oss. 
Det mest hyggelige var at hele 86% mente 

at våre galaktiske naboer var hyggelige fremfor fiendtlige. Selv om disse målingene var positive var respondentene delt i sitt syn på 
romprogrammer og bevilgninger til dette. 47% mente at det ble bevilget for mye, mens 43 % mente at myndighetenes bevilgninger var 
akseptable, og l 0% mente at det kunne gjeme bli bevilget mer. På spørsmålet om romprogrammer var en god investering svarte 45% ja, 
mens 55% mente at investering i andre programmer heller ville lønne seg. Personer mellom 18 og 60 år støttet sterkt ideen om liv på andre 
planeter, mens de over 60 forkastet dette med en margin på 67:33. 
Ki lde: http://www.cseti .org/ 



~-::.:w:..idHIII':ii'IJ. r. .. I ; M~. : j, .~, 1;"1 ,., f'l 

!b . ~.: --H 

:-::.:v..x:::.:-1tn~.: '0~. i':=I ;u:.:l.lJ1is~·:..t.:..:·'-:-'---~ ;:;;- c.' IS :ti"n EI.CtJ-:::.ar·:·;u. 
.,~ r.:.n:·:-: 7 1'1;•." .Ai?.":-t-'-::::. 

rur; -~::?}:::':'.f.'~ 1.-? t.l-8 .. E~l ~r.:::,:: 

f.E~ _;_~o;.'4U.:i..sl L.:t~L.t·H:-~ ~~~ :'1-1.)!1 .);:;; •.:'lL.:l~j__:j_.,:.J 
:;,:,c~..:..-J-1~i : u' -::-:,:. :-: l"'r.11"1J t-.2'1...: -~- Ji'.".~:..:··· ~.: -J;=~•="-:-!~.·?" 
:...Ct.: .. d. ! ::ll ~x\..r •:;.c-,-:-.-:..- r-~1-::- .. t.'~t~.·~u~ 

: -~ ~'1':'. :.;;..;:;1. ,1: : 1 ~ ~ :-. t:·J:- [o\'J:::~.-o~•nt .:tl:lil;,.at-; :J! r: h~ trn..1.:::J!(I. Et.Jt ~~u 
:- ~~- ~;~r.:::r~-: 1....::11'1 .,.__._t•:•::. 8":: -i.: ·~-~ ~\.1.r r-~-i.~~ ~Wo -':1 :-1?~1:'~t::1-n~ J.or:;:t::h•r. :.-.:: .:: t.: 

rr:~·r~~ :•··1~F!~"~~~~~:_:~:~";[:;;;:tJ;~: ~~}.;:_:,:·~:"~~·:~::· ' 
'U'TI~IJ:h-:-...r .... :J.M::1 n.:~ :.~·;·, ;:. -.•.: ·.·.:.~el!~ d ;.=.;L:-:·IT~ t1 .::r. C'•:O:.o~::;.ii U:u.: 
•.--_Ht .:: w'...i.n'i l::•r;:;,l;i-.•.;..., -.·.;...,_ .. ~,(~,;.;Ill~ jilllrr;.,.-: :!J i:i C.\: .1: . ::;. f.~tll(U. II 
: ::.llllr'J:':O:::{ •:·X-~• l t_;:,.._ ;7.1 't" "1:-l~ r: PI' :'l -:;.~~:J.n•~ l~CU'=lcu. IUIIIU." t.':;r-•"l-: I.:Z 

· _,t.., , :f·~·,.:.._,::_..._ L'.r.:::c-• . ,r-.j" ::"1!-~o:t : ·~- 1 • :.:1 t.,.-:~.- ih•:u .:::.~ :_ wLw rr= lur.l'll 
p:·cr~"!:h-:<Il .:.•;..lJ:!"" r.-:1noJ .:;:.-:;rp;- 1" :;.~ ,o-,:1 J t~t-:;:,; t:::~u: -:.~0: :+::H:1 Hl'l=!l f;:l!' r;-c 
h:,;.:., T;">;;.;.·.J ::: M1~-::" ;:1~-~c;:or:~J t:::·~.t •.·,:.:::.;J,:.1 i..::J:.f.Ji.J.-,. L..:tM 'J te;;::J,:,~.1: ~ •:· r 

-~ ~~-~ f:!~ ~ ~ ~~ "; ~~;;~-=·=~-~,.:·~~·=~·~:.~=~-i~:"::~~~~;~; : ~1 '";~~ ~;.~·~-~~~·~~y 
( ..::..1 r: ~.-- ~-~::.L· ~-l..:.!:-1 J~.&.··: 1:--.....·~ l r :: ~. 

V<.-t::.:l:..;q IIHr~ : :-• .:.:; 1~:-:•Jn•t.:: j t) ! f.:.l 11."~ -.lf r: hl!f: 1. n. :ile .It•!<!rl.::c o:: 
~·~·i-. ., E':-.:cl r.:..:a.• .. :.it-!1 H :~ ~<•i :l. i :t : . , 1,.=->P:> ~-~~17'J:t::r: ::::tii~ (; L 'lu ".:..i.~-:1 : ~'\.:.:l 

~~~~~~~- ~~~~~ -i~~~~ ~~ ~~~~~-~~~-F~~~~~~~: l-~ ~ ~-;~-.~~~~~~.~.·~·~J 
pa:::::::cb l ·:'11' 1'1:1) l bit t::::.~ 4'1:..:_..:_,.,::._U_-.ilil:•,• .:'Ir- ~-=-~~-:·C:LZet.Ur': :.:d ..:t._: ~· 

-~--~~~t~~-;~·~ :: d~~~~J~~~~~~~~:~Ht~. -~:::~;~ g;~~r ~~~·~: ~:~<~~~;~ : l 
:u~-.!: · · t·t,':!ll: .. ~:.-..:..::.•...; l""·=.r, f'<" -1'1"" rll:--:1'1:;~~;:-.:-- •:-r ~.~..)..:..l ; il'l-:1 ; n:""-,:-r:o~~·-,-," -

Ihc ;; • .::~:::-l.: ·~, , _,-~- •::K :h.•: ;u ::: :; -:.:··: ·~ i::: :.:.:;;:L·~:t..i:-:~<r~ ::,n~ .;:: l, ;t~o:,-.:t tr:'l 
'!=ui:: l.:..::.':·, thl.~ ;:~~:c:::r.l r,,:, ;: l ~·r• ii; t?•~ ~'\.li•.r::: ~o~.L ibo~;~:t:' . 

Clinton opprettholder sitt presidentvedtak om at 
opplysninger om Area 51 må forbli hemmelige 

av Christine Oorsey 
Las Vegas Review Journal, februar 02. 2000 

OYersatt a' P<tl Au ne 

WASHINGTON -President 
Clinton informerte kongressen 
tirsdag om at han vi l f011sette å 
holde all informasjon klassifi sert 
om flyvåpenets aktiviteter ved en 
hemmelig base nær Groom Lake. 
"Informasjon angående 
aktiviteter ved de operative 
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lokalitetene nær Groom Lake har 
blitt bestemt å holdes klassifiserte, 
og at avsløring vil være skadelig 
for nasJonens sikkerhet" , skrev 
Clinton angående president
beslutningen han erklæt1e den 20 
september 1999. 

Presidenten har årlig skrevet 
under på et . lignende 
dokument hvor han erklærer 
at informasjon om basen -
kjent som Area 51 - skal 
være en hemmelighet 
En advokat i Washington 
s1er at tidspunktet for 



presidentens brev er bundet til 
tvistemålet fremsatt av tidligere 
arbeidere ved basen, som 
forsøker å frigi informasjon til å 
støtte deres påstander om å ha 
blitt utsatt for giftige gasser ved 
basen. 
Jonathan Turley, jusprofessor ved 
George Washington University 
som representerer familiene, sa at 
tirsdag var "deadline" for 
myndighetene til å overlevere en 
utskrift fra en lukket høring som 
kunne vise om representanter fra 
myndighetene eventuelt løy 
offentlig om saken. 
"l dag var det meningen at de 
militære myndigheter skulle 
overlevere til dommer Philip Pro 
utskriften fra en meget viktig 
lu)<ket høring" sa Turley 
Han sa at utskriften vil røpe hva 
etter hans memng er en 
uklassifisert diskusjon hvor 
statsadvokatene forlangt e 
informasjon om reportere som 
hadde snakket med arbeiderne på 
basen, så vel som om 
klassifiserte manualer omkring 
basen som i stor grad har vært 

tilgjengelig på internett. 
"Utskriften ville ha vist hvem av 
oss som løy" sa Turley. 
"Åperibart, kan jeg love dere, når 
utskriften dukker opp, vil dere 
finne at myndighetene løy, og da 
vil jeg simpelthen la det være opp 
til mediene hva de ønsker å gjøre 
med saken". 
Turley sa at Clintons brev til 
kongressen tirsdag bare vil 
bestyrke myndighetenes posisjon 
om at frigivelse av informasjon 
om Area 51 vil være til skade for 
landets sikkerhet, den dagen 
dommeren mottar en utskrift om 
saken. 
"De, statsadvokatene, er fremdeles 
ubekvemme ved å frigi denne 
utskriften grunnet frykten for 
offentlig forlegenhet , så de 
fortsetter å hevde disse tåpelige 
sikkerhetsårsakene, og at 
presidentens beslutning hjelper 
dem med å f011sette med dette" sa 
Turley. 
Det Hvite Hus overførte 
forespørsler om Clintons brev til 
The National Security Council , 
som ikke var villig til å 

iErlig talt Zorg, så ser de lilæ ut for meg aHe sailllllBll? 

kommentere 
tirsdag . 

saken sist 

Arbeiderne og deres 
familier har forsøkt 1 mer 
enn seks år å overtale 
myndighetene til å 
mnrømme at Area 51 
eksisterer og at ulovlig 
tømming av farlig materiale 
forekommer der. 

Ki lde http://11 11 ·11 Jnj.com/ 

Dr . Stev en M Greers meget 
informative og velskrevne 
bok EYtraterrestrial 
Contact: [he Evidence and 
lmplications er et absolutt 
"must" for alle som ønsker 
seriøse svar på sine 
spørsmål om UFO
fenomenet 
CSETis direktør leder deg 
gjennom 550 sider 
"smoking gun facts" og 
filosofiske betraktninger om 
hva ekstraterrestriell 
kontakt vil komme til å bety 
for DEG og alle jordens 
mennesker. 
Boken kan du få kjøpt bla 
hos Tanum bokhandel i 
Karl Johansgt. , Oslo. 

Se ogsa CSETis hjemmeside 

for mer informa~jon 
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Den amerikanske 
skyggeregjering; 

identifisering og analyse 
av Dr .Richard Boylan 

fra hans artikkelsamling Laboured Journey To The Stars 
oversatt av Pål Aune 

Dette er en kortfattet rapport av de 
elementene av den hemmelige 
organisasjonen (som vi vil kalle 
skyggeregjeringen) som virker som en 
parallel-regjering til den offisielt valgte og 
utpekte regjering i dette land (USA). 
Den inkluderer de elementer, som er kjent 
for denne forfatter med en tilstrekkelig 
grad av sikkerhet, som kan bli positivt 
identifisert, og hvis sikkert rapporterte 
funksjon kan beskrives. 
Det er ganske sikkert at det finnes andre 
elementer (særlig i området innen "svarte 
budsjetter" og "spesielle operasjoner") 

som kan ha unnsluppet studiet og ikke er navngitt her. 

I likhet med de offisielle amerikanske 
myndigheter har også 

skyggeregjeringen forskjellige 
departementer. Men til forskjell fra de 
offisielle myndigheter. har 
skyggeregjeringen bare ansvar for å 
fordele diverse funksjoner. men ikke å 
oppnå en maktfordeling slik de utøvende, 
lovgivende og juridiske amerikanske 
myndigheter har. Dette er fordi 
skyggeregjeringen er et vesen bestående 
av en maktelite, som ikke trenger å være 
redd for å bli dominert av et instrument 
skapt av dem selv. 
I skyggeregjeringen kan fem 
departementer identifiseres. 

Disse departementene er; 
Administrasjons Departementet, 
Etterretnings Departementet, 
Krigs Departementet, 
Departementet for 
V åpen industri 
og Finans Departementet. 

Rapporteringslinjene for 
Etterretningsdepartementet og 
Krigsdepartementet til 
Administrasjonsdepartementet er rett 
fram og åpenbar. Krigsdepartementet 
eksisterer for å forsyne 
Etterretningsdepartementet med 
tvingende makt til å utføre 
Administrasjonsdepartementets politikk 
som kan bli møtt med publikums 
motstand. Avdelingen for "spesielle 
opera~joner" innenfor 
Etterretningsdepartementet og 
Krigsdepartementet eksisterer for å utføre 
politiske direktiver som nødvendiggjør 
skjulte aksjoner og offisiell benektelse. 

Departementet for 
rapporterer 
Administrasjonsdepartementet 

Våpenindustri 
til 

for det 
Krigs

og/eller 
(for 

meste indirekte, gjennom 
Departementet 
Etterretningsdepartementet 
våpensystemer finansiert av "svarte 
budsjetter"). Teoretisk rapporterer 

Finansdepartementet til 
Administrasjonsdepartementet for 
skattepolitiske implementeringer, 
men i virkeligheten rapporterer .de 
også direkte til de internasjonale 
maktforhandleme som har skapt 
skyggeregjeringen. 
Finansdepartementet tjener til tider 
direkte som deres instrument for 
skattepolitiske implementeringer. 

En analyse av den overordnede 
hensikt til disse fem avdelinger 
antyder at den overordnede hensikt 
av skyggeregjeringen er å utøve 
hemmelig kontroll gjennom; (l) 
innsamling av omfattende og utstrakt 
institusjonell og personlig 
informasjon, (2) etablering av 
nasjonal og internasjonal politikk 
uavhengig av de etablerte 
myndigheter, (3) gjennom utvikling 
av høyteknologiske våpen og utstyr, 
etablering av små, spesialiserte, svært 
mobile, militære eliteenheter til å 



effektuere denne hemmelige politikken 
når behovet er nødvendig, uten å måtte 
være avhengig av det offisielle 
militærvesen, ( 4) gjennom utvikling av en 
væpnet styrke som kan avverge en trussel 
mot status quo (inkludert den usikre, 
samfunnsutviklingsmessige, sosiale og 
økonomiske innvirkning ved en avsløring 
av virkeligheten av UFOer og 
utenomjordiske veseners tilstedeværelse 
på jorden) gjennom en utvikling av "Star 
Wars"-, bakke- og romovervåkingsutstyr 
og et nettverk av SDI (Strategic Defense 
Initiative) våpen, (5) gjennom benektelse 
av all informasjon om skyggeregjeringen 
som kan være kompromitterende for den 
fra alle de på utsiden som er på et "need 
to know"-politisk nivå og (6) gjennom 
kontroll av pengetilførselen, tilgang til 
kreditter, og verdien av penger, gjennom 
politiske avgjørelser tatt på utsiden av de 
offisielle myndigheter. 

Alle disse kontrollmekanismene tjener til 
å opprettholde og utvikle en agenda for en 
internasjonal gruppe som er i besittelse av 
vesentlig makt. Denne agenda er i følge 
senator Barry Goldwater at nasjonale 
grenser skal slettes og en verdensregjering 
etableres (With No Apologies, Berkley 
Books, New York). 

Det mest synlige instrument for denne 
gruppen er The Council on Foreign 
Relations, som fremmer en endring på 
jorden fra å være en klynge av nasjonale 
selvstyrte stater til å være under en global 
regjering. En må heller ikke undervurdere 
innflytelsen av The Trilateral 
Commision (som koordinerer 
økonomiske irut:mtiver av G7-gruppen 
med andre I-land vis a vis U-land). Heller 
skal man ikke feilbedømme makten til det 
henunelighetsfulle Bilderberg Grou11 
(som konsentrerer seg om de militære og 
strategiske vurderinger foretatt av mektige 
vesteuropeiske og nordamerikanske 
maktforhandlere). 
Hva som følger er en kortfattet 
identifikasjon og beskrivelse av lovlig 
valgte byråer som gjelder for hver av 
grenene i skyggeregjeringen. 

Administrasjons
Departementet 
Denne grenen inneholder den utøvende 
politiske skapelse og kontrollstrukturer 
bakenfor teppet av de synlige, 
demokratiske myndightetsstrukturer. 

a. Council on Foreign Relations 
(CFR) som bl.a inkluderer 
George Bush, Bill Clinton, 
nåværende sjef for CIA og leder 
for Joint Chiefs of Staff. 

b. Tri-Lateral Commision (TLC) 
som inkluderer David 
Rockefeller, Henry Kissinger, 
John D Rockefeller, Alan 
Greenspan, David Gergen, 
Zbignew Brzezinski, Anthony 
Lake, John Glenn, David 
Packard, David Gergen, Diane 
Feinstein, Jimmy Carter, 
admiral William Crowe etc. 

c. The Bilderberg Group som 
bl.a inkluderer Prins Hans
Adam av Lichtenstein, Prins 
Bernard av Nederland, Bill 
Clinton, Lloyd Bentsen etc. 

d. National Security Council 
(NSC) som utformer den 
nasjonale og internasjonale 
politikk og er kontrollgruppe for 
sikkerheten. NSC rapporterer 
direkte til presidenten, til den 
hemmelige 5412-komiteen (som 
styrer svarte eller skjulte 
operasjoner) og dens 
underkomite PI-40 (tidligere MJ 
12 som utøver den politiske 
styring og kontroll av UFO
tilsløringen). 

e. Joint Chiefs of Staff s Special 
Operations Compartment. 
Den spesielle avdelingen som 
implementerer ordrene fra NSCs 
5412 komite og som benytter 
The US Special Forces 
Command som instrument. 

f. National Program Office som 
betjener the Continuity of 
Government Project, et hele 
tiden igangværende hemmelig 
prosjekt som skal sørge for 
opprettholdelse av ledelses-, 

(FEMA) 
føderale 

som opererer 
preventive 

og 
sikre 

forvarings
interneringsleirer og 
underjordiske 
beskyttelserom for eliten 
under nasjonale katastrofer. 

Etterretning 
Departemente 
Denne grenen behandler funksjoner 
for nasjonal og internasjonal 
overvåking og etterretning, og et 
hemmelig politi/ tvangsfullbyrder
vesen .. 

a. National Security Agency 

(NSA) som overvåker og 
søker IgJennom all 
telefonisk, -telegraf-, 
modem-, radio-, fjernsyn-, 
mobiltelefon-, mikrobølge 
og satelittkommunikasjon, 
og elektromagnetiske felter 
av interesse rundt om i 
verden, og orkestrerer 
informasjonskontroll og 
tilsløringsaktiviteter relatert 
til UFO-hemmeligholdelse 
og overvåking av 
utenomjordiske operasjoner. 

< t~'/ , Nation~l Recon nai.s.satlce Office 

kontroll-, kommunikasjons- og 
etterretningssentre under en 
ekstrem nasjonal krise, ved å 
operere hemmelige, sikre byer 
under jordens overflate av 
stedfortrederpersonale for 
nasjonale ledere på bakkenivå i 
mellomtiden. 

g. Federal Emergency 
Management Agencys Black 
Pro.iects Compartment 

b. National Reconnaissance 
Office (NRO) som 
kontrollerer og innsamler 
informasjon fra 
spionsatelitter, overvåker 
UFO-trafikk som entrer og 
forlater jordens atmosfære, 
koordinerer avfyring av 
energistråle-våpen fra Star 
Wars satelitter mot utvalgte 



C. 

d. 

bakke-, luftbårne- og 
utenomjordiske mål. 
National Reconnaissance 
Organisation (NRO) som er den 
operasjonelle militære
/etterretningsarmen av Pl-40 og 
utfører overvåking, 
uskadeliggjørelse, innfanging og 
konfiskering av UFOer og deres 
utenomjordiske mannskap av 
etterretnings- og nasjonale 
sikkerhetsgrunner. NRO 
overvåker og "spiller på lag" 
med personer som har opplevd 
nærkontakt med utenomjordiske, 
inkludert Jevne fysiske og 
seksuelle sinnskontroll-
kidnappinger forkledd som 
bortføringer foretatt av 
utenomjordiske for psykologisk 
krigførings- og 
desinformasjonsårsaker. 
Central Intelligence Agency 
(CIA) som leder, kontrollerer og 
koordinerer innsamlingen av 
oversjøisk informasjon fra 
spioner (HUMINT -human 
intelligence ). elektronisk 
overvåking (SIGINT -signal 
intelligence) samt andre metoder. 
CIA utfører skjulte-. 
ukonstitusjonelle- paramilitære-, 
kontmspionasjeopcrasjoner og 
forebyggende politiske 

pasifikasjonsprosjekter ved 
overtredelse av internasjonale 
lover, så vel som 
mottrekksoperasjoner mot 
utenlandske agenter. De 
engasjerer seg i manipulering av 
den politiske prosess grunnet 
"den nasjonale interesse". i 
direkte motstrid til kongressens 
charter. De opererer firmaer med 
"falske fasader" som bl.a brukes 
til narkotikasmugling under 
dekke av "nasjonal sikkerhet" og 
immunitetsregler, og 
samarbeider med NSAs UFO
hemmeligholdelsesoperasjoner. 

e. FederaJ Bureau of 
Investigation Counter 
lntelligence Division (FBI) 
som etterforsker, overvåker og 
nøytraliserer utenlandske 
etterretningsagenter som 
opererer innenfor USAs grenser, 
og samarbeider med NRO om 
overvåkingen av de involverte i 
nærkontakt med UFOer og 
utenomjordiske. 

f. Department of Energy 
Intelligence som utfører interne 
sikkerhetssjekker og eksterne 
sikkerhets mottiltak, ofte 
gjennom sin sivile motpart The 
Wackenhut Corporation. 

g. NSAs Central Security Service 
og CIAs Special Security 
Office som spionerer på spioner, 
og utfører spesielle operasjoner 
som ikke kan betros "vanlige" 
agenter. 

h. US Army lntelligence and 
Security Command hvis 
oppdrag inkluderer psykologisk 
og psykotronisk krigføring 
(PSYOPS), parapsykologisk 
etterretning (PSYINT) og 
elektromagnetisk etterretning 
(ELMINT). 

1. US N a vy Office of N aval 
lntelligence som ii:msamler 

informasjon som berører 
marine operasjoner, og har 
en avdeling som innhenter 
informasjon om UFOer og 
USOer (Unidentified 
Submerged Objects). 

j. US Air Force Office of 
Special Investigations som 
innsamler inforn1a~jon om 
atmosfæriske operasjoner, 
og som har en egen avdeling 
som undersøker UFO
observasjoner, kontakter 
med utenomjordiske og 
IACs (Identified Alien 
Craft). 

k. Defense InteUigence 
Agency som koordinerer de 
innsamlede 
etterretningsdataene fm de 
forskjellige Armed Services 
etterretningsgrener og 
forsyner dem med 

mottrekkstiltak, som 
inkluderer sikkerhet ved 
ul trahemmelige 
installasjoner ved å 
utplassere "tankepoliti", som 
bruker Remote Viewing- og 
andre parapsykologiske 
teknikker for å hindre 
inntrengning av andre 
Remote Viewere. 

l. NASA Intelligence som 
innsamler data relatert til 
romferder, sabotasjetrusler, 
astronauters- og 
overvåkingssatelitters møter 
med UFOer og 
utenomjordiske, og 
koordinerer overførselen av 
utenomjordisk teknologi til 
de amerikanske og alliertes 
romoperasjoner. 

m. Air Force Special Security 
Services som er en felles 
NSA/USAF 
etterretningsavdeling som 
steller med mulige trusler 
mot romoperasjoner fm 
andre land, jordiske eller 
utenomjordiske. 

n. Defense lndustry Security 
Command som utfører 
etterretningsoppdrag innen 
og på vegne av sivile 



leverandører som er engasjert 
klassifisert forskning og 
utvikling. 

p. Defense Investigative Service 
som utfører lllldersøkelser av 
personer og situasjoner som kan 
anses å utgjøre en trussel mot 
enhver operasjon av Department 
ofDefense (DoD). 

q. Naval Investigative Service 
som undersøker trusler mot alle 
maritime operasjoner. 

r. Air Force Electronic Security 
Command som utfører 
overvåking og forhindring av 
trusler mot sikkerheten av 
flyvåpenets elektroniske 
transmisjoner og telemetri. 

s. Drug Enforcement Agency 
Intelligence som utfører 
overvåking og forhindring av 
narkotikasmuglere. Dette gjelder 
ikke CIA som legitimerer sin 
narkotrafikk med å henvise til 
"nasjonale interesser". 

t. Federal Police Agency 
Intelligence som koordinerer 
etterretning relatert til trusler mot 
føderal eiendom og personell. 

u. Defense Electronic Security 
Command som koordinerer 
etterretningsovervåking og 
mottrekkstiltak mot trusler mot 
militært elektronisk utstyr og 
elektroniske 
slagmarksoperasjoner. 

v. Project Deep Water som er de 
pågående effektene av 
overenskomsten mellom 
personell, kilder og metoder fra 
importen av tyske Nazi-
etterretningsoffiserer, som 
generdl Reinhard Gehlen, brukt 
til å oppdatere og videreutvikle 
det amerikanske 
etterretningsapparat. 

w. Project Paperclip som er de 
pågående resultatene av den 
hemmelige importen av tyske 
vitenskapsmenn fra 
Peene~unde, samt våpen- og 
romfarts/ UFO-teknologi. 

Denne grenen er involvert 
høyteknologisk våpenutvikling og 
operasjoner av skjulte spesialstyrker. 

a. CIAs Directorate for Science 
and Technology som innsamler 

informasjon med løfte om 
vitenskapelig forskning og 
teknologisk utvikling som vil gi 
en fordel for, eller vil være en 
trusel mot den nasjonale 
sikkerhet. 

b. Strategic Defense Initiative 
Office som koordinerer 
forskning, utvikling og 
utplassering av Star Wars 
elektromagnetiske pulsvåpen, 
dødelige lasere, partikkelstråle-, 
plasma-, og andre avanserte 
romvåpen. 

c. Department of Energy som er 
involvert i utvikling av 
spesialiserte kjernevåpen; 
kompakte-, fusjonsdrevne-, 
partikkel- og strålevåpen, 
inkludert elektromagnetisk puls
' gravitasjons-/ antigravitasjons-, 
laser-, høy energi-, 
"usynlighets"-, og plasmavåpen. 

d. Lawrence Livermore National 
Laboratories som er involvert i 
"forfinelse" av kjernevåpen, 
utvikling av nye trans-uranske 
elementer til våpen og 
energiapplikasjoner, utvikling 
av antimaterievåpen, 
laser/maser-teknologiske 
applikasjoner, og 
teleportasjonseksperimenter. 
Stedet LLNL holder til går 
under navnet "DødsByen". 

eksperimentell 
kjernefysiske- og Star Wars
våpensystemer foretatt ved 
Los Alamos og Lawrence 
Livermore til praktiske, 
brukbare våpen. 

g. Tonopha Test Range som 
er et realistisk testområde 
for alle mulige våpen. 

h. Haystack USAF 
Laboratory som er et 30-
etasjers tlllderjordisk 
ultrahemmelig anlegg for 
rekonstruksjon av UFOer
og ET -teknologi. 

i. Los Alamos National 
Laboratories som er det 
fremste laboratoriet når det 
gjelder kjernefysisk-, 
subatomisk partikkel-, sterk 
t magnetfelt-, 
utenomjordisk-metallurgisk, 
utenomjordisk biologisk 

forskning. 
J. Defense Advanced 

Research Pro,jects Agency 
som koordinerer 
anvendelsen av de siste 
vitenskapelige oppdagelsene 
til utviklingen av neste 
generasjon av 
våpensystemer. 

k. US Space Command som 
er hovedkvarter for 
operasjonen av "den neste 

l NE EL ltlt.I110 NtUional Engineering 
~ and Etwironmenttll Labomtorr 

e. Idaho National Engineering 
Laboratories som huser talløse 
undet:jordiske fasiliteter i et 
enormt ørkenområde større en 
Rhode Island. INEEL er 
involvert i kjernefysiske-, høy 
energi- og elektromagnetiske 
våpen. 

f. Sandia National Laboratories 
som "oversetter" teoretisk og 

krigen som vil finne sted, og 
bli vunnet, i rommet". 

l. North American 
Aerospace Defense 
Command som overvåker 
alt som befinner seg 
innenfor og utenfor 
atmosfæren fra sitt 
hovedkvarter dypt inne i 
Cheyenne ~ountain 

m. National Aeronatics and 
Space Administration som 
har en stor andel militære 
oppdrag av hemmelig art 
som også inkluderer 
overvåking av UFO trafikk 
som entrer og forlater 
jordens atmosfære. 



n. NASAs Arnes Research Center 
som står for SETI-prosjektet og 
forskning på utenomjordiske 
biologiske livsformer. 

Departementet 
for våpenindustri 
Denne grenen er 
svarte prosjekter 
utviklere og 
våpensystemer. 

involvert i "private" 
og er hemmelige 
leverandører av 

a. AT&T som utvikler Star Wars 
våpen og videreutvikler NSAs 
kommunikasjonsovervåkingssyst 
em er. 

b. Stanford Rescarch Institute 
som er involvert 
cttcrretningsprosjekter som 
innebærer psykotronisk-, 
parapsykologisk-. og PSY-WAR 
forskning 

1-~Iev·litL _!-f~JYT:Jl Rand 
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c. Rand Corporation som er 
involvert 
etterretningsprosjekter, 
våpenutvikling og utvikling av 
undeijordiske anlegg. 

Jl~EGxG' 
d. Edgerton, Germhausen & 

Grier Coq>Oration (EG&G) 
som er involvert i Star Wars 
våpensystemer. anvendelser av 
fusjonsreaktorer og ansvarlig for 
sikkerheten ved AREA 51 - Site 
4 og ved alle kjernefysiske 
anlegg. 

/ntegrøted Business Services 

~J5!~~.:3:J~~I;;JD(;l 
Security Corrections Stafling 

e. Wackenhut Corporation som 
er involvert i alle Top Secret og 
Black Budget prosjekter, både de 
som befinner seg over bakkenivå 
og under bakkenivå, og som 

leverer sikkerhetsutsyr til disse 
gjennom EG&G. 

NØRTHRØP 6RUHHAN 

f. Northrop Grumman 
Corporation som lager 
antigravitasjonsfarkoster 
rekonstruert på grunnlag av 
styrtede UFOer. 

g. PS l-TECH som er involvert i 
etterretningsprosjekter ved bruk 
av Remote Viewing-, 
parapsykologiske-, og 
psykotroniske teknikker. De har 
i tillegg prosjekter for oppnåelse 
av kontakt med utenomjordiske. 

® 

h. Science Applications 
International Coq>oration som 
er involvert psykologisk 
krigføring. 

Finans
Departementet 
Derme grenen sørger for inntekter til 
utforskning, utvikling og produk~jon av 
våpen og våpemelaterte systemer 
gjennom ofte ulovlig 
utenomkonstitusjonell finansiering 

a. Federal Reserve System som er 
et kartell av private banker som 
blir fort tilsyn med av superrike 
og derfor svært innflyelsesrike 
finansmenn., som Rockefeller, 
Mellon. DuPont, Rotchild, Gates 
osv. som bl a dikterer til 
myndighetene mengden av 
pengestrømmen, verdien på 
kursen og rentenivået. 

b. CIAs seh1inausiering som 
foregår gjennom operasjoner/ 
kontroll av kokain-, heroin-, og 
marijuanasmugling, og 

innntekter gjennom ulovlige 
f orretrtingsmetoder skjult 
bak falske firrnafasader. 

c. Department of Justice sin 
seh1inansiering som 
foregår bl.a gjennom 
beslagleggelse av 
"undersøkelsesmål", 
bestikkelser og "spesielle 
prosjekter". 

d. Special Forces sin 
selvfinansiering foregår 
gjennom konfiskert "bytte" 
fra hemmelige militære 
operasJoner. 

Hvilke konklusjoner kan så bli dratt 
etter denne overfladiske analysen av 
skyggeregjeringen? En første 
konklusjon er at denne regjeringen er 
en meget stor, velorganisert, 
mesterlig kamuflert, parallel 
maktstruktur. Historien forteller oss 
at den har tjent sine herrer vel, da 
dens forkjærlighet med å operere 
utenfor syne og oppmerksomhet, selv 
om det ikke har onde hensikter, så er 
dette akkurat slik menneskene på 
toppne vil ha det --ikke tiltrekke 
oppmerksomhet, manipulasjon av 
den offentlige maktstruktur bak 
scenen og gjennomførelse av 
operasjoner som ikke lovformelig 
eller politisk kan gjennomføres i det 
åpne. 
Hva skal så være holdningen i mot 
denne skyggeregjeringen? Siden den 
blomstrer og trives i mørket, må vi få 
en full "opplysning" av dette 
"vesenet". Da det var vi vanlige 
borgere som grunnla dette landet, og 
som basis for dette var åpenhet og 
demokrati fra de vi ga lov til å styre 
oss en rettesnor, må vi nå kreve 
tilbake landet tilbake til de det 
tilhører ... det an1erikanske folket. 

Derme merkelige skapningen ble påtruffet, 
og drept, av Jonathan Reed 19 okt 1998 ved 
Cascade Mountains, Washington State. Han 
var på jakt med hunden sin da denne ble 
"overfalt" av skapningen. Reed drepte 
skapningen med en baseballkølle. Lin en er 
dukket en UFO opp som han fikk tan bilder 
av. Han tok med seg skapningen hjem. 
Senere dukket noen MIB opp og tok med 
seg skapningen. Ingen har sett den siden. 



Er USAFs TR-3B, som er et triangulært, atomdrevet, 
gravitasjonskontrollerende fly, utviklet innenfor et Black Operations 
program ved hjelp av utenomjordisk teknologi, og finansiert gjennom 
The Shadow Government? 

Edgar Rotchild Fouche, (bildet) og medforfatter Brad 
Steiger k.omrner i boken Alien Rapture - The Chosen- med 
forbløffende uttalelser om det hemmelige "svarte" 
prosjektet som førte til utviklingen av et fly som minner 
svært om en UFO. Det nye flyet er operativt og kan ha blitt 
obser·vert en rekke ganger de ti siste årene, til forbløffelse 
for både vanlige mennesker og militært personell. l følge 
fouche ' og Steiger er det bekymringsfullt at utvikling og 
bruk av slik teknologi foregår under de strengeste 
sikkerhetsforanstaltninger av en rekke sivile og militære 
institusjoner, med bruk av svimlende summer som kommer 
fra skattebetalemes lommer, men som il\.ke er oppgitt i noe 
statsbudsjett. Det er også bel<ymringsfullt, mener 
forfatterne, at utenomjordisk telmologi blir brukt til 
utvikling av våpen og systemer av nærmest "magisk" art 
uten at vanlige mennesker får vite noe som helst om det, og 
at den utenomjordiske tilstedeværelsen samtidig blir 
benektet fra de samme kildene som benytter seg av den. 

Denne artikkelen er et oversatt foredrag av Edgar Rotchild Fouche' 
gitt under MlJFONs International UFO Congress i august 1999. 

G od ettennidclag. .Mjtt nm n er 
Edgar Rotchilcl fouchc' Jeg er 
SI~Te.lcder i Fouche Media 

Associates. og er her for ~t snakke om 
min nye bok Alien Raplu re- The 
C hosen 
Jeg 1 il takke Don Waldrop i MUFON 
og Terr~ Bro1111 fra The International 
UFO Congress for im ilasJonen til <\ 
komme hil og holde et foredrag. 
Jeg er her for 2t snakke om henunclig 
statlig teknologi. Black Programs. og 
det nye topphemmelige TR3-B fl~ 1 ende 
triangel. som jeg har skre' et om i A lien 

oversatt av Pål Aune 

Rapt u re-The Chosen. sammen med 
Bracl Steiger 
Tusem is av disse O~' ende trianglene 
har blitt obsen ert. rapportert on L 

fotografert og ct1erforsket 01 er hele 
verden Det amerikanske JJyyapen 
USAF benekter a ha et slikt fana' . 
USAF benekter ogs;J a ha erstattet 
SR 7 l -Biackbircl med elet n,, ende 
triangelet TR-38. Ha delte i bakhodet 
nar jeg na fortsetter: 
Astronautene Edgar Mitchell og Gorclon 
Cooper s1er at m c 

ctterforskningsprosjekter garantert 
k01111ner om UFOer: 
Mitchell . som 1·ar den sjette 
mannen p~t m~men i Apollo l 4 sier. 
"bc1 isene peker hen lllOI elet 
faktum al Roswell var en Yirkclig 
hendelse og at elet Yirkelig styrtet 
et fremmed romskip og at 
materiale fra elet ble fraktet bort fra 
krasJ stedet" . 
Milchell sier at han selv ikke har 
sett en UFO. Men han sier at han 
har moll ho:v1stående militære 
offi serer som innrammer å ha vært 



itwolvert i ut enomjordisk teknologi og 
"hardware". 
Og Cooper fortalte til en komite i FN 
nylig at: "h\ er eneste dag i USA. t~mger 

v ~1 re radarer opp objekter <l\ ukjent form 
og oppbygning''. Han spekulerer pa om 
publikums skepsis til UFO-Cenomenet 
vil skifte dramati sk. 
Na hn omkring min bakgrunn. Jeg har 
itmehat1 stillinger innen USAF som 
kre' de Top Secret og "Q"-klarering og 
Top Secret-Cnpto klare1inger Jeg er 
femte generasjon fransk-amerikaner. og 

mange a\ mine slektninger har i 
generasJoner. 'ært im oh ert med 
myndighetene 1 omn:ldene for 
etterretning. Black Projccts. kn ptcrings-
og hemmelige utYiklingsprosjekter. 
Denne formen for arbeid for 
myndighetene g~lr helt tilbake til den 
franske re' olusjon. da Joseph 
Fouche ' yar statsminister under 
Napoleon Bonaparte Han 'ar O\ erhode 
for den franske nasJonale politi styrke og 
en direkte sleklning aY meg. Joseph 
Fouche startet og kontrollerte \ erdens 
forste profesjonelle og organiserte 
ettcrretningsbyra med a\ delinger rundt 
omkring i Europa. 
CIA KGB. l\115. Mossad og mange 
andre ettenetningsorganer bmker og har 
utvidet hans metoder for innhenting m 
data. nett\ erksbygging og politisk 
overle\ else. Jeg har ogs~l arbeidet med 
etterretning og krypteringsrelaterte 
programmer. men grunnet min 
taushetsplikt. kan jeg ikke dele detaljer 
omkring dette med dere . 
Men jeg kan pa den annen side forsyne 
dere med aktuell detaljert informasjon 

om S\ ar1e prosjekter 1'v1itt engasJement 
med ut\ i kling a' Stealth-fly gJennom 
S\ arte prosJekter er fortsatt klassiftsert. 
men jeg kan fortelle dere at _1eg er den 
eneste person hittil som kan beYise at 
_1eg har jobbet ' ed den topphemmelige 
Groom Lake Air Base. innenfor A.rea 
51 Jeg har tidligere bcYist at jeg har 
innehatt stillingen. treningen og 
sikkerhetsklareringen til ;i Ya:: rc der. 
Jeg skre\ Alien Rapture-The Chosen i 
Il)Y.f-':!5 ener mtn siste re1se til 
California. Ne'' Mc.\ico og NC\ada. De1 
beg~ nte da noen ga mle yenner m meg 
moues \ arcn l lJ 'J( l i L1s Vegas. 
Det \ar fem il\ oss ela . 
l . Den forste <lY \ermene mine. som 

rw er docl. \ar tidligere ansan i NSA 
(National Sec urit~ A gene') ved 
TREA T-aYdclingen TRE AT star 
for Tactieal Reconnaissance 
Engineering Assesment Team Han 
JObbet ogsa for DOE (Department 
Of Energy) som National Securit~ 

I m·estigator Derme stillingen \ar 
egentlig for a dekke O\ er lwns 
\ irkelige engas.JClllent for NS A. 
Jobben hans besto i ~l O\ en ake 
personer med Top Secret- og "Q"-

_) _ 

klarermger \ ed Los Ala mos 
Na l iona l Laboratorv. Sandia 
National Laboratories. White Sands 
Testing Grouncl. Ne\ a da Test Sne 
og Nellis R:lllge som iiiJduderer 
Area 51. 
Den andre m ' ermene mine jobbet 
tidligere direkte for NSA med 
Electronic lntelligcnce og ble 
senere ansvarLig for le\ eranser a\· 

ctterretmngsutstyr til :fars\ aret. 
Den tredJe a' \ enn ene mine er en 
tidligere pilot for SR-71 og testpilot 
for lJS/\F \Cd Ed\\arcls Air Force 
Base. 

-+ Den Gerde m ' ermene mine og jeg 
gjorde tjeneste sammen under 
Vietnamkrigen og jeg har kJent ham 
siden tidltg p~1 -70 tallet. Hans r::1r 
JObbet nærmere 20 ar for NSA 

5. Den femte a\ \ennene mine. som 
og sa n~l er docl. \ar ansatt i DoD 
(Department of Defense) og er 
utdannet clektronikk-ingenior. Han 
har JObbet med Top Secret 
ut' iklmgsprOSJCkter som im1ebar 
Elektroniske Mottrekks Tiltak. 
Radar M~llsoking og 
Varslingsutstyr. ECM Stoyscndere 
og I nfraroclc Mottagere 

Det berorte oss alle. da \i fant ut at \i 
alle hadde opp le' elser som innebar 
merkelige fenomener. ekstremt il\ ansen 

teknologi og \ ært Yitner til kontakt 
med lJidentifiscrte Fl~' ende 
Objekter som elet ikke tidligere 
hadde blitt rapportert om. 
l 1990 hadde JCg ingen intensjoner 
ont a skriw om mitt engasjement i 
Black Pr~jects p~l grunn m de 
edserklæringene jeg hadde a\ lag1 
O\ erfor lll\ndi ghetene Jerald. en 
a\· de fem 'ennene mine. spurte 
om jeg hadde hort om elet !hwncle 
tnangelet. Sa klart _1 eg hadde hort 
rYkter om et delta- eller 
fl aggermus\inge-formet ih som 
ble testet yed Groom Air Base. 
Jerald sa at en tidlig testmodell ble 
obsen ert a\· fl ere hundre personer 
over Hudson Valle) midt pit -80 
tallet: at elet \ar en rekk UFO
obsen as.Joner i Belgia og at llere 
tltsen mennesker hadde obsen en 
triangelet og jakten p~1 det m F-16 
jagere som senere ful gte. 
l de folgencle fire <1 r skrev l l\ er a\ · 
oss ned sa Ill\ e som muli g <l\' 

informasjon om merkelige 
fenomener og u sed\ anli ge 
obsenasJoner. M\e m det nune 
,-enner og deres kontakter skre\ 
ned ' ar skremmende. 
Chuck. som \ar pilot for SR 7 l . 
fortalte om en hendelse han hadde 
han pa -70 tallet under en 
O\ en itkings1Jight. l en ho, de m 
7-t OOU for og i en has ti ghet p:1 
Mach .3 ble han oppmcrksorn pil 
noe som blinket pil ho\Te Side m 
\Ingen hans. SYe\·ende oyer 
Yingetippen så han en ball a\ tell 
plasma-l ik.J1ende l~ s Ballen skinte 
st1 sterkt at omcne hans ble s{lfe 
etter bare {l ha sett p~l den noen fa 
sekunder. Han Jorsok te 3 bruke 
UHF. HFog VHF 
ko1mnunikasjonsut stvret. men 
ingenting fTmgerte. Han sa pa 
lyskulcn som uten vanskeligheter 
kretset omkring 1Jyet hans. Pa et 
tidspunkt plasse rte lyskulen seg 
foran luftinnsugnings-im1tal<et og 
sYeYet der i flere sekunder Det 
enorme l11ftdraget burde ha suget 
inn og knust dette merkelige 
obJektet. men den syntes uberort. 
LYskulcn fulgte ham helt tilbake til 
Beale A.FB. og posisjonerte seg 
rundt omkring flyet hans. som for 
a undersoke det. og forlot ham 
forst da han hadde 1Jybasen i sikte 
Det forsyant med en stadig okende 
hastighet sa lenge han kunne se 
elet. 
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Han fortalte til rneg at denne lyskulen 
helt klart oppforte seg pa en intelligent 
og kontrollert mi1te. Jeg hJr hort 
dusim is a\ liknende historier fra andre 
piloter on1 chssc Foo-fighterne som de 
ble kalt under U Yerclensk.rig 
l l 9-f-t mens 1 i sl ass mot t) skcrne og 
japanerne. rappor1erte tl) gcre om 
mystiske hsblaff og sterke orange og 
rode lys Disse lysene bc1 eget seg 
hunig. 'ar under en form for kontroll og 
kurme plutselig stoppe og de mest S\ e' e. 
for siden hw1ig a forsvinne. Foo betH 
ild pa fransk. og pilotene kalte da disse 
uforglemmelige h sende kulene. sorn 
kunne stige 1 e rtikalt. akse lrere og foreta 
vendinge r i hastigheter som irUlebar 
store G-krefter. som intet fh eller 
menneske kurme tiile pil den tiden for 
Foo-fightere . 
lkle langt fra den engelske 
MacRahanish Air Force Base ble et 
triangulært n:--vende objekt obsen ert 
over Skottland Denne flybasen har elet 
gått rykter om at er et senter for 
uttesting av Black Projcct- ut\ ikleclc ll) 
Basen er ogs;] en Stand By base for 
NATO. 
Personell fra RAf har fortalt at de i 
1997 sa et triangulært fartoy over R/>..fB 
Boscombc, og at et slikt fartoy styrtet 
over Boscombc Dmm i 199-f. Et rykte 
går p~1 at elet fl)' ende triangelet som ble 
sett r Belgia yar stasjonert ved 
Boscombc Dom1 og Royal Nm al Air 
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Station Y cm ilton. hYor andre 
obsen asjoner a\ triangulære farkoster 
har blitt gjort 
RAf har en lang hrstorie a1 ten 
sa marbeicl med amerikanske svarte 
a merikanskc Aerospace programmer. 
Nokkelpersonell ved RAF og britiske 
forskere har v;en im·oh ert ved Groom 
Air Base siden 19:'7 og U-2 
programmet. 
For et par ar siden skre\ elet britiske 
magasinet UFO Realil\ dette om de 
fly' cucle trianglene: " En sjef i BBC 
fortalte at det eksisterer en sakalt D
Notice pa rapponcr om disse 
triangula:re f:1rkostene D-Notice betyr 
at en] l\ er rapport. uansett In or mange 
vitner. ikke \il bli mcdclc.lt gjennom 
noen fonn for media . l folge den BBC
ansatte produceren. som er atlS\ arlig for 
et m· de mest popula:re 
'itcnskapsprogr;umucne. beordret 
m~ ndighctenc denne sensuren gjennom 
a peke pil de nasjorlale sikkcrhctslm ene. 
som onsker a beskytte n~'c milita:re 
prosjekter. og clermccl a wmlate a 
rapportere om slike hendelser. 
Sommeren l 976 ble jeg rclokaliscrt fra 
Ecl\\arcls AFB til Nellis AFB nord for 
Las Vegas hYor jeg oppholdt meg de 
neste 3.5 ar Jeg jobbet i hovedsak med 
F-15. Elektroniske Mottrckks Tiltak og 
Automatrsk Test Utstyr. Jeg fikk hore 
rykter om flybaser på steder som ble 
kalt tvlcrcury. Indian Springs og andre 

' som ikke en gang hadde noe na\n. 
For sammenbruddet i Russland 
snakket ingen om deres 
klassifiserte JObb-opp le' el ser. eller 
bcclrC\ ryktespredning om Top 
Secret teknologi- og flytyper. De 
aller l1cste m oss som hadde Top 
Secret klarering for1altc ikke en 
gang til kona h1 a man drev med pf1 
jobben. og hvor man jobbet. Jeg 
bel:1nt meg f eks 6 mnd i Vietnam 
mens kona trodde jeg befant meg 
pa en skole i Colorado. 
Jeg 'ar en de fa 'cd Ncllis AFB 
som haclclc Top Secret klarcnng 
med Crypto aksess. Jeg var 
sertifisert til bla.a a arbeide med 
Mocle .f !FF ( et n~ S\Stcm som 
reagerte pa hemmelige. kryptene 
koder) 
Pa gnu1n a\ en kombinasjon m 
tilfelclighctcr og tckrusk kunnskap. 
ble jeg beordret til et av disse 
stedene uten navn. Min 
oYerorclnedc fortalte meg at jeg 
skulle g~1 til et kontor p~l basen og 
melde meg. men visste ikke In or 
jeg skulle eller Il\ a jeg skulle 
arbeide med. Og la meg bare si at 
han ikke 'ar særlig glad for at han 
ble "etterlatt i morkc" omkring 
mitt nye oppdrag. 
Jeg dro en tidlig mandag rnorgcn 
lenge for soloppgang. Klokken var 
O-L30 ela jeg entret en morkebla 
Air Force buss hvor en ikke kunne 
se ut gjennom noen aY rutene . Det 
yar 28 andre personer med bussen. 
ikke inkludert de to 
sikkerhetspoliti mennene bevæpnet 
med M- ]() automat\ apen og 
bussjMorcn. Vi ble alle og cnJl\ er 
fortalt ela vi entret bussen at: "Ikke 
snakk om bord på bussen. lliUltatt 
ll\is du blir snakket til". Og det er 
ingenting som kan inspirere til 
lydighet som elet a ha en M-16 
pekende rett i fjeset p;-1 en. Etter en 
del timers fullstendig taushet var vi 
fremme ved clcstinasjonspunk:tct. 
og da 1 i steg ut av bussen ble vi 
fortalt at \'i befant oss ved Groom 
Lake- Sitc .f. 
l l !J50 begynte byggingen il\ den 
superhemmelige Groom Lake
basen for <1 utvikle og teste ClAs 
U-2-spionfly. Stedet ble kalt S-.f 
og ligger sor for Groom Lake. 
Area 51 ligger nord for Groom 
Lake og tilhorcr Ncllis Test Range 
Siden 1950 har alle avanserte 
Oytypcr blitt testet heL slike som 



SR-71. B-2 og na det uiangula:rc flyet 
TR-38 Astra. 
For tiden blir et par tusen arbeidere 
daglig !lydd inn til Area 5 L fra 
McCarren Air port i Las Vegas og fra 
Ed\Yards AFB i Califomia. Andre bytter 
fra fl: til buss 'cd den nordlige 
inngangen utenfor b' en Ra c heL og 
andre b:-tter p:1 samme mate 'cd lndian 
Springs eller Mcrcun som ligger sor for 
Las Vegas 
Kort tid etter at jeg hadde beg:- nt a 
arbeide eler. oppdaget jeg nar jeg skulle 
fjerne en modul fra et multippel! 
arrangement m kommwlik<ISJOnsutst\T 
til en satellitt. at elet blallt kablingen pa 
itmsictcn bct~mt seg en forseglet enhet p;l 
stOJTelsc med en dokumentmappe med 
NSA identifikasjonsplatc pa. Ved 
nærmere inspeksjon fant JCg en annen 
plate h\ or det sto D1rcct Orbit:ll Code 
Link pa. Jeg s~ ntcs dette \ :1r rart 
ettersom satelitten 'ar del m en digital 
kommunikas_1onslink brukt utelukkende 
til <1 kommunisere med hemmelige Air 
Force !l). Det 'ar ukJent for meg pil den 
tiden a,· noe militært romprogram som 
ikke \aJ relatert til NASA Husk :11 dette 
Yar p<l slutten m -70 tallet. og at 
romfcrga ikke flo y for i 1<)8 l 
A\ ren nysgjenighet koblet jeg den 
mystiske enheten fra. og tok :1' 
bakplaten. Til min forbauselse oppdaget 
jeg seks store integrerte kretser. Il\ or:1' 
den storste. som 'ar pa stonclse med en 
Zippo-lightcr. hadde mer 500 hart\ nne 
ledere tilkmttet seg. Denne l C-kJetsen 
Yar stemplet med :Jrstallct 1')75 . l l '!75 
hadde den raskeste computeren en 
hastighet pa -l millioner kalkui;Js_loner 
pr.sekund Denne ettheten hadde en 
hastighet pa l milliard kalktll:iS.JOner 
pr. sekund Denne t~ pc :1' prosessorer. 
med slike kalkul:lSJonshastighctcr. sa jeg 
ikke for det 'ar gi1tt mer et tiar. og ela 
Yar det 'cd et Top Secret ;Jcronautisk 
ul\ iklingsprogram 'ed !TT 
I forbindelse med denne chipcn tralT JCg 
i 1979 en maru1 som hadde blitt lill for 
glad i tlasken. og som derfor ble 
a\·skjediget fra jobben sin ute 1 orkenen 
Ycd Groom Lake. Han fortalte til nun 
forbloffelse Olll et ubelll:llUlCl tl\ SO lli. 
p{l r: ggen a' en B-52 ble skutt ut i 
rommet for siden ~l lande pa Ne\acb 
Test Site Han fortalte meg s:1 at: 
"farkosten ble J]cmst~ rt. og 
kOl11111lUlikaS.JOnen med 0! Cl ble gjort 
med DOCILE-utstuet \ed Groom Lake. 
du \Cl Direct Orbital Commumcations 
Link... Bingo. det \ar jo akkurat dette 
utstyret jeg hadde sen noen ar tidligere. 
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I messehallen \cd Groom horte jeg ord 
som Lorcntl-kraftfcltcr pulsdctonasjon. 
s\klotronisk straling og hast krYstall 
energilinser. Jeg bie fortalt at 
hasikn staller \ar nokkclen l! l et helt 
HYll felt :l\ fremdrifts- og 
kommunikasjonstekuologter Jeg Yil 
rorklare dere nærmere om de fysiske. 
optiske og elekttiske egenskapene Yecl 
disse k\ asikn st;illcne 
l en publikasJon fra l9X-l h\ or 
oppdagelsen ''' b asik.rYstallen og il\ a 
den er kom frem: to distinkt forskJellig 
metalliske kr' staller bundet sYmmet nsk 
sammen. I klasstsk krystallograft er en 
kr~ stall definert som et tredimensjonalt 
periodisk dn·angemcnt a\ atomer med 
forJh tninger a\ penodisitetcn langsmed 
de tre hm cdakscne. ho yde. bredde og 
lengde Stclcn hasikn staller mister 
periodisiteten langs minst en akse. er det 
tkkc mulig :1 beskriYC' dem et 
treclimcnSJOllalt rom like lett som 
nonna le kr: stallstrukturer. Derfor blir 
det 'anskcligere a finne nwtematiske 
forma !ismer lor tolkningen og anah sen 
:l\ cltffraks}onsclataene (a\ bo' ningen ;l\ 

strakr) 
For oppdagelsen ;l\ k\ asikn staller i 
ll)X-l 'i ste den bnt iske matematikeren 
Roger Pcnrose en mate a dekke en 
Jlykropp pa med to ikke-penocliske 
t\per m fliser. Etter at hasikr: stallene 
ble oppdaget merket man seg den store 
O\ ercnstcmmelsen mellom de ikosa
hcdrale hasikrystallene og det 
tredimensjonale Pemosc monsteret. 
Fjon en ar :l\ studtet m k\ ai krystaller 
har etablert eksistensen m Cl) mengde 
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stab i le og metastabile 
hasikrystaller med fire. åtte. ti og 
toh dobbel symmetri. med 
Jnerkeligc strukturer og 
interessante egenskaper NYC 
'erktoy har nunet bli ur' ikJet for 
studier og beskri \dser a' di sse 
særegne materialene. 
Jeg f~mt ut :11 den hemmelige 
forskningen har Jon ul at 
kl asikn staller er lm ende 
kandidater !or lagring a' sto re 
mengder energi. til bindemiclclel 
mellom forskjellige metaller. til 
tenniske barrierer. til eksotiske 
kledninger. til it1frarocte sensorer. 
til applikasjoner til hoyencrgilascrc 
og til elektromagnetiske apparater. 
Noen legeringer med hoy styrke. 
samt en del kirurgi ske wrktoy er 
allerede pa markedet. 
En :1' de historiene Jeg horte. og 
som ble fortalt meg mer enn en 
gang. 'ar at en a\ de to 
krystallparenc som ble bmkt til 
fremdrift a\ RoS\\ el! romskipet Y ar 
et h~ drogenkn stall Inn l! l u~ lig 
'ar det utenfor \ <1r rekke' idde a 
lage et hydrogcnkn sta ll. Ni1 er 
dette blitt til \ irkelighct. l et Top 
Secret program. under DOE. har 
det siden l')l)-1 blitt utYiklet en 
metode til a produsere 
ln drogenkrysta Iler. 
Gitt en erket i hydrogenlmsta Il et. 
og et ;mnet materiale som ikke har 
noen betegnelse. danner basisen 
for plasmaskJold fremdriften for 
Ros\Yell fartovet. og \ar en 



integrert del m det biokjemisk 
konstruerte farta;. et. En myriade a' 
3\ anser! krystallog rafi. som ikke en 
gang ble dromt om a' forskere. ble na 
oppdaget 3\ forskere og ingeniorer som 
eyaluerte. analyserte og forsokte ~l 

rekonstntere Ros\rell fa11oyeL samt atte 
andre fartoyer som har kra~jet siden 
l Y-1 7. 
Og nå til rosinen i polsa: den nå 
operasjonelle TR-3B flyyende triangel. 
Om natten den 30. mars 1990 bestemte 
en kaptein i det belgiske nasjonale politi 
seg fo r å forfolge rapportene som hadde 
kommet inn om trekantformede UFOer 
To raclarinstallasjoner. en fra en 
forsyarsgruppe innen NATO og den 
andre en belgisk si' il og militær radar. 
bekreftet ogsa rapportene. 
Det vaJ ypperlige atmosfæriske forhold 
og ingen mulighet for fa lske ekkoer 
gnmnet temperaturinversjoner. Ved 
fem -tiden pa morgenen registrerte 
radarskjermene på to F -1 6 jagere elet 
fly,·encle trianglet og låste seg på 
objektet. 
Seks sekunder etterp{t akte objektet 
hastigheten fra 280 km/t til 1.800 km/t 
pa sanune tid sank elet i fra en hoyde pa 
3.000 m ned til 1. 700 m. så ned til 200 
111. noe som gjorde at F -1 6 jageme 
mistet "Lock On" . 
Dem1e manowren skjedde i lopet ay 
under et sekund. Akselrasjonen ble 
kalkulen til å 'ære -W G, noe som vil 
, -ære 32 G 0\·er elet en menneskelig pilot 
kan klare. 
l motsetning til hva en skulle tro. sa 
oppsta elet ikke noe noe hdmurssjokk 
Yecl det fly, ende triangelets manover. 
Dette fenomenale politi- og roverclrama 
bie observert a\ 20 politimem1 og 
hunclreYis a\· andre \·itner.. som alle sa 
det trekantede objektet og de to F-16 
Jagerne. Jakten gjentok seg to ganger til 
i lopet av den neste timen. 
l Belgia er all informasjon om detme 
episoden gjort offentli g. i motsetning til 
myndighetene 1 USA. som ikke 
innrammer noe som helst om UFOer, 
sch ikke om de er Yilre egne. 
Jcrald. som Jeg lwr nemt tidligere. sa at 
han aldri kan glemme den "alien 
looking" TR-3B som han s::1 p::1 bakken 
ved Papoose Lake. f arkosten kom uten 
en lyd over rullebanen \'Cd Groom Lake 
i retning mot Papoose Lake. stoppet for 
s<:t å sveve i nænnere JO m.inutter for 
den forsik1ig, fremdeles uten en lyd. 
landet pa betongunderlaget. Til tider 
gladet en korona a\ soh blatt lys rundt 
den massive TR-3B. Den operasjonelle 
modellen maler 600 fot på tvers. 

Prototypen m det fl~Yende triangelet 
\ar. p~l 200 fot og flo) allerede i 
begynnelsen p<1 -90 tallet. 
Det trekantfonnede. atomdreyne 
fartoyet ble ut\ iklet w1der kodenavnet 
Aurora. finansiert av penger fra SDI
pro~jektet (Strategic Defense lnitiative) 
og fra The Black Budgct 
A u rora er elet hittil dyreste og 
hemmeligste utviklingsprosjekt 
noensmne. Det er finansi ert og 
operasjonelt stut m The National 
Reconnaissence Office. NSA og CIA. 
Det flyyendc trianglet ble \ irkelighet i 
lope a\ -80 tallet. og er det 
ut\ iklingsprosjektet som bruker mest m 
rekonstmert "alien" teknologi. 
Den \tre kledningen er b~ gget opp a\ 
elektrokjemiske materialer. og som 
reagerer p~1 RF raclarstimul;:mser ved <i 
kmme fora ndre refleksjon. farge og 
signalmengcle TR-3B er det forste 
fartoyet som bruker hasikrystaller som 
kledning. Denne huden av polymerer. 
sammen med fanoyets innebygde 
Electronic Counter Measures. 'il apt isk 
kurme få TR-3B til <1 se ut som et 
mindre fa11oy . eller en flywnde 
svlinder. ell er at den pa radar kan 
fortone seg som silhuetten til en mengde 
forskje llige andre typer m fly. intet B:
ell er to fly pA forskje llige steder. Det 
finnes noe cleklassifiscrt materiale om 
"electro-chromatics" som vil kunne 
forklare di sse effektene nænnerc . 
En sirkulær. plasmaf:.It ring ka lt The 
Magnctic Field Dismpter (MFD) 
omkranser den roterbare cockpiten. 
Denne plasmaen. som er 
h ikksoh basen . er sa tt under trvkk til 
250.000 atmosfærer \ ed en temperatur 
på l 50 grader Keh·in. og siden akselrert 
til 50.000 omdreininger prminutt for ::) 
kunne skape en superledende plasma 
med resulterende gra,;itasjonsendringer. 

MFD-teknologicn genererer et 
magnetisk virvelstromsfelt som 
endrer eller no:-traliserer 
gravitasjonseffekten 1 nærheten 
med inntil 90%. Dette er ikke det 
samme som antigravitasjon. ela 
antigra' itasjon frembringer en 
frastotningskaft som kan brukes til 
fremdrift l\1FD-utstyret derimot 
genererer en endring aY jordens 
naturlige grm itasjonskraft på 
massen im1enfor den sirkulære 
akselratoren Akselratorens masse 
og all masse innenfor den. så som 
mannskapet. i'vlFDen. diverse 
elektronisk utstyr. den 
kjernefysiske reaktoren og 
miljosystemer. får sin masse 
redusert med 90% MFDen i TR-
3B gjor a t farkosten blir ekstremt 
lett og i stand til å utm::monere alt 
som finnes av komen~jonelle fly. 
unntatt de ekte utenomjordiske 
UFOene. TR-3B er ment a operere 
i store hoyder. fra 120.000 fot og 
oppover Opp til denne hoyden kan 
den holde en hastighet av irmtil 9 
mach. 0Yer clerme hoyden kan den 
plukke den opp mer fa rt. bme 
m hengi g av hva matmskapet kan 
titl e a' G krefter. Det betyr at 
fartm et kan gå svært fort. da all 
masse allerede er redusert med 
':lO~(. , stt en kan anta at faJkosten 
kan fore ta manon er irmtil 40 
vanlige G Dette vil da foles som 4 
G for mmmskapet. r den senere tid 
har NASA og russerne innrammet 
betydelige gjem10mbrudd innen 
teknologi som bruker plasmaskjold 
til romfarkostcr. Hvis du er kjent 
med historien om de hemmelige 
sva rte pro~jektene, vi l du vi te at 
når NASA begynner {l forske på 
noe. er elet allerede gammel eller 



bevist teknologi NASA er blitt stebama 
i forskning og ut\ ikling etter 
romfergeprogra nm1et. 
Fremdriften aY fartoyet sk_1er gjermom 
tre skyvekraft-moduler som er plasser1 i 

, hvert hjorne a' trekanten som utgjor 
fartoyets underside. De tre sk:-' ekraft
rnodulene er egentlig rakettrnotorer som 
bruker hydrogen eller metan og 
oksygen. eller en blanding a\ di sse 
elementene som dri\ stoff 
Rakettmotorene kan operere innenfor 
atmosfæren med sk~ yekraft fra 
atomreaktoren. i den o n e at mosfa::ren 
.med hydrogenet som fremdriftsmidclel. 
og utenfor atmosfæren med en bl ~mding 

a\· ~~~drogen/oksygen l et n:- lende 
hydrogen/oksygen rakett system. beslirr 
85% av dette oksyge n Den nukleære 
tenniske rakettmotoren bruker hydrogen 
til fremclrif1, forsterket med oksygen for 
<) kunne le\ere mer kraft 
Kjernereaktoren , ·armer opp det 
flyt ende hYdrogenet og spro,·ter 
samtidig mn !lytencle oksygen 1 

supersoniske el~ ser. slik at h\ dro genet 
brenner samtidig med oksvgenet 
etterbrermeren. 
Fra evolusjonen a\ eksotiske materialer. 
avansert fl) elektronikk og nYe 
fremdriftsmaskiner kom Stealth-!l) ene. 
Spwng innen teknologien har blitt g jort 
ved ij kunne rekonstruere nedstyrtede 
utenomjordiske fm1 oyer Kontrollen 
OYer dette materialet. og den pafolgende 
forsknings- og utYikl ingsfasen J\ 

diYerse prosjekter ligger \cd elet 
su_perhemmelige laboratoriet kalt 
Defense Ad' anccd Rescarch Center 
(DARC) lokal isen' ed Area 51 -Site -L 
Jeg mener a t den m lig anlocle Phil i p 
Corso. som fort alte om myndighetenes 
engasjement i utenon~jorclisk teknologi 
gjennom boken l'l1~: Dm· .{!kr Rus,t·e/1. 
Yar en ærlig mann. som bcskrcy hYordan 
det utenon~jordiskc materialet ble 
fordelt til industrie lle og militære 
foretak for forskning og utYikling. 
N<1r du leter ornkrmg pa intemcttet ' il 
du fitme mange interessante nye ideer 
og forskning innen 1~ sikl<. som feks om 
hasikrystaller. Fra Herbe11s bok om 
onnehull i uniYerset. som kan bety at 
reiser raskere enn 1:-·set e r en nmlighet. 
til Puthoffs teon som ant: eler at 
gravitasjon er en konsek\ ens a\· ' akuum 
elektromagnetiske nullpunks 
svingningec til Poclkletnm og 
Neiminens rapport om superleder 
cksperi men ter med used\ an]jge beYiser 
for et mulig gravitasjonssk_1old. er det 
blitt stadig yanskeligere a holde tritt 

med fremskrittene innen \ itenskap og 
teknologi 
Jeg 'il a\ slu ne med {J si at den reisen 
som jeg og mine fem ' enn er pa begynte i 
l 990. og sont sa langt har blitt til boken 
Alien Rapture-The C hosen. langt i fra 
er 0\ er. Vi har bare S{l 'idt skrapet i 
O\ erflaten m al t som foregar uten Y<i r 
, -it en. og _1cg Yil fortsette a lete etter The 
Shadm\ Gm enunents hemmeligheter. 
Takk for ;J t de re ' ille ha meg her. 
Kilder 

En ekte ET? 

Dette bildet skal Yisstnok ha blitt tatt om 
bord pil elet amerikanske hangarskipet 
USS Shiloh i august l 999. Bildet ble 
sendt anonnnt til 

ET-
NÅTIDENS KVEGTYV'? 

Britiske tenåringer 
tror mer på "aliens" 

og spøkelser enn Gud. 
Reuters Lom/on 18. des.: 
En sponeundersokelse blant 1000 
personer mellom 15 og 25 ;-1r viste at 
70(!·~ trodde p{l spokelser. og 61 (:,;) p<l 
"aliens" Bare J9(!.·iJ trodde pa 
kri stendommen. K irkeledere er ikke 
o\·errasket 0\ er resultatet. En prest 
mener at "personer i den alderen er 
tradisjonelt mer opprorske og gir ela 
kanskje opp religionen. men kommer 
som regel tilbake senere i li\ et". 
http: //www.Nc" s. t·xt ite. c om/ 

Er dette det første 
fotografiske bevis for 

hvordan ETer 
"bortfører" gård sd yr? 
Bildet er innsendt (sukk) nok en gang 
a\ en a non~ JH person. og skal i folge 
den knappe info rmasjonen Yære tan i 
E ngland ganske n:-·Jig. 
Bildet er i h\ ert fa ll imeressant nok pt:r 
flere punkter 1'vlan kan. hvis trykken 
pi.l bildet er bra nok. se et sYakt X
formet felt som kommer ut fra urOens 
underside og som omslutter kua. Med 
dagens clatautst~ r kan man ikke se bort 
fra at bildet er en fo rfa lskning. og at 
personen som sendte det inn Yil ' 'ære 
anom m g jor meg ytterligere skeptisk. 
- men elet ser ekte ut p<1 alle mMer etter 
min oppfa tning. 

· .. 



UFO-opplevelser er ikke bare begrenset til"vanlige" menneska", men også 
til de som har hatt og har en fremtredende plass i mediebildet. 
Noen berømtheter har fortalt rett ut at de har opplevd å se UFOer, mens an
dre p akker det mer inn og gjen gir det i skjulte vending er i sangtekster, dikt, 
malerier o. a. 
Av uttalelser gitt av disse menneskene har UFO-opplevelsene vært en klar 
posistiv inspirasjonsldlde i deres profesjon enten de er musikere, forfattere, 
malere ella" annet. 
I denne artikkel en skal vi ta for oss en rekke b er.øm te musiker es UFO
opplevelser og se på hva det har betydd for dem selv, og hvordan de har flet
tet dette inn i sitt kunstneriske uttrykk. 

David Bowie: 
David Bowie er kanskje det nålevende mennesket her i 
verden som mest har prøvd ut rollen som et utenomjordisk 
vesen, da særlig som Ziggy Stardust som han "ble" så vel 
som på scenen som i privatlivet. Bowie innrømmet senere at 
Ziggy etter hvert ble et problem som tok over livet hans i en 
slik grad at han måtte se til å bli kvitt han. Men han måtte 
først spille en utenomjordisk kalt Newton i 1976-filmen The 
Man Who Fell To Earth for å ta ham delvis ut av blodet. 

Her brukte han alle sine kunnskaper om det å være en 
fremmed på jorden. Skriptforfatteren Paul Mayersberg sier at 
rollen krevde lite skuespill fra Bowies side. "Han hadde ingen 

problemer med å portrettere den kalde utenomjordiske 
rolleskikkelsen". Men Bowie har alltid siden hatt en liten 
utenomjording i seg som dukker frem med jevne 
mellomrom, men da igjennom tekstene. Mange av disse 
reflekterer omkring UFOer, guder, magiske våpen, 
blinkende lys og lyn og masse annet "sprøtt". En 
gjengivelse av deler av to sangtekster vil vise dette. Den 
ene er Laving The Alien fra 1984-albumet Tonight, og 
den andre Looking For Satelittes fra albumet Earthling 
gitt ut i 1999. 
Laving The A lien: Watching them come and go 
But if you pray all your sins are hooked upon the sky. 
Pray and the heathen Iie wil l disappear. 
Prayers they hide the saddest view (Believing the 
strangest things, laving the alien) 
And your prayers they break the sky in two (Believing 
the strangest things, laving the alien) 
You pray til the break of dawn (Believing the strangest 
things, laving the alien) 
And you'll believe you're laving the alien (Believing the 
strangest things, laving the alien) 
Watching them come and go 
Tomorrows and the yesterdays 
Christians and the unbelievers 
Hanging by the cross and nail 

Looking For Satelittes: There's something in the sky 



Shining in the light 
Spinning and far away 
REFRAIN (backing vocals, x 4) CHORUS: Satellite Satellite 
Satellite Satellite 
Looking for satellites Looking for satellites 

l et intervju med Creem Magazine tilbake i februar 1975 
forteller han at; "For seks år siden ( 1969) arbeidet jeg for to 
personer som ga ut et UFO-magasin i England. Jeg hadde den 
gang adgang til et observatorium hvor jeg seks eller syv 
ganger pr. kveld over en tid av et år så UFOer. De kom med 
jevne mellomrom, som den som kom presis 18. 15 for å møte 
en annen. De ville stå stille en halv time for så å forsvinne 
hurtig ti l hver sin kant". 

Mare Bolan: Født 30 sept. 
1947 som Mark Feid. 

l første halvdel av 60-årene foretok 
han en reise til Paris hvor han 
forteller at han møtte en trollmann 
som bodde i et slottslignende 
residens. l november 1965 gir så 
Mare Feid ut sin første single under 
sitt nye kunstnernavn Mare Bolan ; 
A side: The Wi::ard og B side: 
Beyond the rising sun. Tekstene i 
disse sangene refererer til dette 
møtet med trollmannen i Paris. 

Mare gir i 1969 ut en diktsamling kalt The Warlock ofLove 
hvor han i et dikt forteller om; "et opplyst skip av rytme som 
flyr uberegnelig omkring på himmelen, og lander rullet 
sammen som en eikenøtt". 
Mickey Finn, gruppemedlem i T.Rex, forteller at han var 
overbevist om UFOenes eksistens og sa at han hadde sett en 
ved G lastonbury og at også Mare hadde sett flyvende 
tallerkener. 
l 1970 gir T.Rex ut sitt første album og i sangen The Visit 
forteller han om et besøk av en sølvfarget UFO. l 1971 på 
albumet Electric Warrior er det en referanse i en sang hvor 
Mare blir tatt om bord i en UFO, og hvor hodet hans blir 
undersøkt (used like an Exploder) av The Planet Queen. l 

1973 kommer albumet 
Zinc Alloy and the 
Hidden Riders of 
Tomorrow ut, og det 
virker her som han 
refererer ti l den 
berømte Soccorro 
hendelsen i 1964 hvor 
politimannen Lonnie 
Zamora var vitne til 
en landing. Zamora sa 
at den ytre kledningen 
på romskipet minnet 
han om sink. Dette 
temaet blir også 
gjentatt i 1975 
sangen Think Zinc. 

Den 16 september 1977 dør Mare Bolan etter å kjørt ut av 
veien og krasjet med et tre. 

John Winston Ono Lennon: Født 9 okt 1940-
død 8 des 1980 etter å ha blitt skutt i ryggen 
fem ganger av Mark David Chapman utenfor 
The Dakota Building i New York 

John Lennons observasjon av et uidentifisert fartøy uten
for The Dakota Building den 23 august kl 09.00 på 
morningen i New York i 1974 sammen med hans 
samboer på den tiden May Pang, er en av de best 
dokumenterte UFO observasjonene gitt av en berømt 
person noensinne. l et intervju med Andy Warhol 
beretter han om denne hendelsen; 
W: Nå som du har bodd tre år i New York, føler du 
fremdeles ... 
L: Hvis du kikker nøyere på albumet Walls and Bridges 
som er ute nå, vil du se at det står; jeg så en UFO. Kan 
du ikke spørre meg om det? 
W: Å, det la jeg ikke merke til. Så du virkelig noe sånt? 
Var du full? Høy? Hadde et anfall? 
L: Nei, faktisk så var jeg helt edru. Jeg lå naken på 
sengen da jeg fikk denne trangen ... 
W: Får vi ikke alle .. ? 

;!·fli_ .1 : ;;r 

' ··j 

L: . .. Såjeg gikk bort til vinduet, drømmende rundt i min 
vanlige poetiske sinnstilstand, da jeg så denne tingen 
svevende over nabobygningen en l 00 fot unna ... med 
vanlige elektriske lyspærer blinkende av og på, og en 
stor rød på toppen som ikke blinket. Hva i Nixon er dette 
for noe, spurte jeg meg selv? Er det et helikopter? Nei 
jeg hører jo ikke noen lyd. Kan det være en ballong? Nei , 
den ser ikke ut som en ballong og den er altfor lavt nede 
til å være det, og den flyttet seg langsomt, med en fart av 
l O km/t fant jeg ut senere. Hele tiden mens den var der 
tok jeg ikke øynene fra den, og jeg ropte til May at hun 
måtte komme hit og se. Så hun kom løpende til og 
bevitnet det hele sammen med meg. Ingen andre 
uheldigvis var til stede. Vi forsøkte å ta bilder med et 
Polaroid-kamera men "dritten" ville ikke virke, så vi tok 
noen bilder med et vanlig kamera. Filmen ga jeg til Bob 
Gruen til fremkalling, men han sa at filmen kom ut 
blank, akkurat som om den hadde gått gjennom 
røntgenstråleapparatet i tollen på flyplassen. 
W: Sjekket du med . .. 
L: Ja, Ja, den neste dagen ringte Bob Gruen til The Daily 
News, Times og politiet for å høre om andre hadde 
rapportert noe. To andre personer, eller grupper av 



personer, hadde rapportet1 at de hadde sett noe ... uansett vet 
jeg hva jeg så. 
W: Er du ikke redd for at folk ikke skai tro deg ... at de tror du 
har tørna? Jeg mener ... Lennon/Maharishi/dop etc.? 
L: Det er vel bare en av byrdene jeg må bære i disse tider av 
Waterbabies (Watergate), inflasjon, Generation Crap 
( Generation Gap-generasj onsski Il et) ... .. . 

May Pangs uttalelser om den san~ime hendelelsen; "Den så ut 
som et flattrykt kremmerhus med et strålende lys på toppen". 

John Lennon om hvordan The Beatles fikk navnet sitt: 
l fan-magasinet Mersey Beat, i juli 1961 , svarte John Lennon 
fleipende på spørsmålet om hvordan gruppen fikk navnet sitt: 
"Det kom til oss i en visjon. En mann steg ned fra denne 
flammende paien og "buldret dette budskap til oss": Fra nå av 
heter dere The Beatles med en A". 

Blondie (Deborah Harris): 
"Jeg vet ikke helt eksakt hvor jeg kommer fra fordi jeg ikke 
vet hvem mine foreldre er. Chris (medlem i gruppen Blondie) 
sier at jeg definitivt er en "alien" fordi han leste i en bok at 
jeg passer nøyaktig til beskrivelsen av en rase av kvinner som 
blir plasse11 her på jorden fra rommet". 

David Byrne (medlem 
i gruppen Talking 
Heads): 
"Vi hadde disse partyene og 
David delte noen ganger ut 
spørreskjemaer, og de var 
som regel om 
verdensrommet. Og 
spørsmålene var ofte 
utformet slik: Tror du det 
finnes liv på andre planeter? 
Han hadde en virkelig 
interesse av slike spørsmål" . 

GaryNuman: 
(tidligere medlem i 
gruppen Kraftwerk) 

"Von Daniken senket seg 
selv ved å forsøke seg med 
en bløff, men teoriene hans 
om at Yahweh (Gud) var 
en astronaut har mye for 
seg. Jeg og en venninne av 
meg så en UFO en gang. 
Den så ut som en pyramide 
som stod opp ned. Vi 
tenkte da vi så dette - Jesus 
Kristus! Det skremte 
nesten vannet av meg!. 
Bemerk for øvrig tittelen 
på hans nye bok Praying 
To The Alien. 

Peter Gabriel: 

Olivia Newton John: 
The Mai! on Sunday, April 
20 1997 -- Olivia Newton 
John ser UFO. 
ONJ hevder hun så en 
UFO da hun krysset et 
ørkenområde i Australia. 
Den 48-årige sangerinnen 
sier: "Den beveget seg 
rundt på himmelen ulikt 
noe annet jeg har sett. Det 
er noe mystisk som foregår 
der oppe, det er jeg sikker 
på nå". 

"Jeg vil si det er utrolig arrogant, 
for enhver som har brukt mer enn 
fem minutter på å se opp på 
stjernene, å anta at vi er den 
eneste planeten med liv på. 
Hvordan vil de være og se ut 
spekulerer jeg noen ganger på? 
Jeg tror at til og med insekter kan 
behandle en planet meget bra". 

The Bangles: 
Debbie Peterson: 
Faren vår så en gang 
en UFO på femti-tallet 
i et ørkenområde. Han 
er veldig konservativ 
og fortalte ikke om det 
før det hadde gått 
mange år, han ble så 
redd visstnok. Det 
kunne ikke ha vært 
noe annet, for Star 
Trek og alt det der 
hadde ikke rukket å 
prege folks sinn, og på 
den tiden fantes det 

Gary Glitter: 
"Selvfølgelig er vi ikke de 
eneste . Jeg sitter akkurat nå 
og ser ut på alle blomstene i 
hagen min og det er jo bare 
utrolig. Og så ser du opp på 
stjernene og tenker på 
hvorfor de ikke har 
oppdaget noen ennå? Jeg 
har ingenting i mot å tenke 
på at når vi dør så går vi til 
en annen planet og bor der i 
vårt neste liv". 

ikke noe militært fly som kunne fly sidelengs med en 
fantastisk hastighet, for så å bråstoppe, og etterpå 
fortsette videre i en annen retning med den samme 
supersoniske hastigheten" . 



Vickie Peterson: "Det må også ha vært noe med spøkelser, 
poltergeist, utenomjordiske eller Gud vet hva ved huset vårt, 
fordi lyset slo seg av og på stadig vekk uten at vi hadde rørt 
bryteren. Vi hadde en elektriker flere ganger hos oss, men 
han fant aldri feilen". 

The artist formerly known as Prince: 
" ... Det var en X-files , ... ··;9~·':\~ stemning mot slutten av 

::/·'· .• >> pressekonferansen da The 
Artist ble spurt om hvorfor 

han i det siste hadde blitt så 
/ pratsom og tilgjengelig. Tidligere 

under pressekonferansen hadde han 
lovprist fil men Contact med Jodie 
Foster i hovedrollen, og sa at han 
identifiserte seg med rollekarakteren 
fordi ; "Karakteren er hele tiden på 

søken. Jeg tror jeg nå er er mye mer 
bevisst på å finne ut hvorfor vi 
mennesker er her på jorden -
hvorfor jeg er her på jorden". En av 
journa listene reagerte med å spørre; 

"Tror du på UFOer"? The Artist gliste bredt og sa; "Det vil ta 
omtrent en time å besvare det spørsmålet der". 

Julian McMahon eller John Grant: Australsk 
skuespiller som bl a har spilt i TV -seriene Home 
and Away og The 
Profiler. 

" ... Noen "aliens" landet i 
bakhagen min for noen år 
siden. De bortførte meg for 
en liten stund, men de brakte 
meg tilbake og jeg følte meg 
ganske normal etterpå. Jeg 
kan ikke huske hvordan det 
var, det var en av de 
hendelsene du ikke kan 
huske, men jeg vurderer å gå 
i terapi for å prøve å trekke 
det frem". 

Michael Jackson: 
"Hvis ET ikke hadde kommet til Elliot, ville han ha kommet til 
Michaels hus. Jeg har aldri møtt noen som Michael, han er et 
følelsesmessig stjernebarn". 
Steven Spielberg 

Michael Jackson er vel en av de få nålevende berømte 
personer som er et stort mysterium. Hans "sprø" livsstil hvor 
han bla daglig går rundt med munnbind, sover av og til i en 
oksygentank, bygger et Never/and, komplett med en Saucer 
Ride, hjemme hos seg selv, er stadig på jakt etter merkelige 
relikvier, som bla levningene etter "elefantmannen" John 
Merrick, og hvis videoer i mange tilfeller handler om 
spøkelser, monstre og aliens. l følge et intervju i New York 
Post den 7 juni 1990 var han på utkikk etter å kjøpe et 
landområde i Nevada, staten hvor det berømte Area 51 ligger, 
i den hensikt å bygge en landingsplass for UFOer. Dette 
landingsområdet skulle ha utstyr for å kunne "lokke" til seg 
utenomjordiske besøkende. 

Under en konsert på Wembley stadion den 31 juli 1992 
oppdaget mange tilskuere en UFO hengende over taket 
på stadionet. En tilskuer; Yvonne, sammen med sin 
mann så denne merkelige farkosten og beskrev den som 
ganske lik de UFOene Carlos Diaz har fotografert i 
Mexico. 

Yvonne og mannen hennes trodde til å begynne med at 
det var en del av Michaels show, men da de spurte to 
sikkerhetsvakter, som også hadde sett UFOen, sa de at 
det absolutt ikke dreide seg om en integrert del av 
Michaels opptreden. 
Michael har i flere intervjuer sagt at han elsker filmer av 
typen ET og Nærkontakt av tredje grad, og at han føler at 
han har en misjon her på Jorden, å være en Guds 
budbringer, ved å synge og danse et budskap om 
fellesskap og glede. 
Hans etter hvert. mange plastiske kirurgiske inngrep, hvor 
han i dag fremstår nærmest som androgyn, har også 
paralleller til ETer, da mange rapporter fra mennesker 
som påstår å ha møtt utenomjordiske, sier at de så ut som 
en blanding av kvinne og mann. 

Kate Bush: 
Denne engelske artisten, kjent for sitt mystiske og 
eksotiske image, sa at et dikt av Alfred Lord Tennyson 
inspirerte henne til å skrive sangen The Ninth Wave på 
albumet Hounds of Love. Dette diktet handler om den 
"magiske" herkomsten til Kong Arthur og jeg gjengir det 
her i engelsk språkdrakt: 
-From the castle gateway by the chasm. Descending 
through the dismal night - a night in which the bounds of 
heaven and Earth were lost. Behold, so high upon the 
dreary deeps. It seemed in heaven, a ship, the shape 
thereof A dragon winged, and all from slem to stern, 
bright, with a shining people on the decks. And gane as 
soon as seen. And then the two dropt to the cave and 
watched the gr eat sea fall. W ave after wave, each 
mightier than the last. Til! the last, the ninth one, 
gathering half the deep, and full of voices, slow/y rose 
and plunged. Roar ing and all the wave was in a fl ame: 
and down the wave and in the wave was barn a naked 
baby, and rode on the wave to Merlins f eet. Who stoopt 
and caught the babe, and cried- A King! An heir is here 
for Uther! 
Og med denne berømte dikters beskrivelse av 
sannsynligvis et romfartøy, avslutter jeg disse 
eksemplene på berømte personer som på en eller annen 
måte har blitt inspirert eller påvirket av de besøkende fra 
det ytre rom. 



"Jeg har møtt mange stjerne
. -~elll!_es~er i l~p~t_!l_v _3Q_å.~"-

ET INTERVJU lVIED KNUT AASHEIM 

Etter mange medlemmers ønske og fra intervjueren selv, tok Kjell 
Arne Høviskeland kontakt med forfatteren Knut Aasheim for et 
intervju som her blir presentert. Først litt historikk: 

K nut Aasheim \ar med a starte 
riksorganisasjonen for Ufo-Norge 1 l <J7l) og 
han \ar redaktor for Ufo-Norge Nyt! fra l 979 

til ll!82 . l l'JS 2 ble riksorganisa~jonen sbHt sammen 
1ncd Norsk Ufo-Senter og UFO-Norge ble da dannet 
Den 1-l. Oktober J<J<)() ble han interYJuet i det S\cnskc 
TV -programmet «Sjundc sinnet» og lort alte om sine 
telepatiske kontakter med rom mennesker. Han har ellers 
\ '<t:rt med i rnange aHdrc (\·-programmer rundt temaet 
ufo-fenomenet. Pa et tidligere tidspunkt. i 1%4_ startet 
han og ') andre Ufo-informasjon . som Yar en gruppe 
som tnottok obscn·asjoncr fra publikum og de hadde 
egne rapportskjemaer. 

Han h;n- skre' et boken <cS tjcrncfolket blant· oss - de 
fri' illi)!e og deres misjon ». Den kom ut i l 'JlJ5 p<! hans 
eget forlag !~CA l boken forteller han om sine 
tckp;lliskc kont:Jktcr 111ed ronuucnncskcr sorn Sirius. 
Tal mod. Zccbr t fr: l S;ll unt). Ko-ma. Sand u. Sa-dat med 
n,:rc 

Uttlt·a)!. fra hokcn: "Det er en ukJent \ irkclighet at ikke 
bare hlir JOrden 01 crvakct a\ romskip bemannet med 
mannskap fr<l andre planeter og dimcm;joncr. men deres 
representanter le\ er iblant oss. Dette er sjeler fra ho~crc 
u11 i klede Sl\ ilisasjoncr som er IC•dt i jordiske legemer. 
De er her for ;\ hjel pc oss og har kommet med spesielle 
oppg:l\er i en spesiell tid . i\1ange a' disse har imidlerird 
glemt sin opprinnelse. og dermed ogsa Il\ orfor de er 
her l disse tider forcgin derfor en opp' aknings- og 
bc1 ·issgjori ngsproscss . 

Begrepet stjcrnerncnneskcr kan vi rkc sokt for mange. og 
noen kan fole at det kanskje rommer t:mkcr om a 'ære 
mer enn andre. Men ser vi mol andsvitenskapcn ser 1 i at 
intet lc1 ende vesen kan 'ære noe mer enn andre. l 
begrepet stjemcmenneskcr ligger del an at en Yiss :meld 
a\ Jordens rnenncskcr ligger ut\ iklingsmcssig noe foran 
den O\Tigc mciuH.:skchcL og har sit! egentlige hjemsted 
p;i andre kloder i kosmos. Deres primære oppgave p~i 

Jorden nil er a bidra ti l ;1 hjelpe til med a forankre de n~ c 
energier m forsU1clsc og kjærlighet. Dette er , ·anligvis 
frcd(vlte. kreative og kunstneriske mennesker som ofte 
har dct til felles at de ikke foler seg hjemme pa Jorden . 
De kan ha fc:,d noen få inkarnasjoner pa Jorden for slik 
bedre a lære <1 forsta li' et her. og de er na igjen fodt inn 

pa Jorden for a skulle va.:rc nettopp loclsclshjclpcre i 
den kosmiske lodsclsproscss som kloden na skal 
igjennom. 

Din misjon pa Jorden pa dette tidspunkt er a bli hva . 
du 'irkelig er. Nilr du erindrer h\ clll du er. , -il du 
\Ckkc i andre minne om Il\ em de er .. » 

1-Itl\islicland: ··lha er dilt budskap i den boken du 
har skrevet'~" S\·ar: «Boken ble skrc1·ct for i1 na 
fram til de sljerncmcnncskcnc for ;i lorlcllc Il\ ilken 
oppga,·c de har her pil Jorden og for ;i gi de en 
forstadsc pa hvem de er. Boken er et 
samarbciclspro~Jckt med mine kontakter og som jeg 
har mottatt mye informasjon fra . iv1angc a\ disse 
menneskene har glcm1 al de er st_icrnernenncskcr og 
boken vil gi disse 1nenncskcnc nok informasjon til 
al de selv finner ut at de kommer inn under denne 
gruppen. 

Hovisl<cland: ··N;ir begynte du a interesse re deg for 
ufo-renomcnet'r· Snw .. Aret , -ar 1952. del 'ar en 
ufo-obscn asjon 0\ er Hardangcn i elda YCd en 
solformorkclsc og Fihtw, ·isa i Oslo viste en film fra 
observasjonen som 'iste ncrc lyspunkter som ikke 
kunne forklares Videre \'Okstc min interesse for 
fenomenet ved a lese boken til George Adamski i 
l 954 ... Flyvende tallerken har landet". 

Htnisl{eland: ··Nar hadde du forstc gang kontakt 
gjcnnorn telepati med en utcnomjordiskT. S\ar:" 
Det begynte i 1972. og f01·stc gang var det kun 
cm·ciskommunikasjon gjennom e11 tredje person til 
meg eler jeg fikk informasjon om meg sch· og jeg 
fikk 1·ite at jeg sch var et rcinkarncrt romrnenncskc 
(sljemcmcnncskc). Det kom sclvlolgelig som et 

sjokk for meg. Men jeg fikk c((cr hvert ncre be\'iS 
p;l at dette stemte. l l ':185 fikk Jeg 
toveiskommunikasjon med et medium og siden har 
jeg hatt denne kontakten .·· 
HoYiskcland: ··Hvor mange ganger har du sett 
uloer·r. Svar: ··1 5-20 ganger. tenker jeg. Forstc 
gang 'ar i Seattle i USA Det var i l 957 der jeg så 
l 5-20 lyspunkter pit nattehimmelen som holdt en 
stor fart og som etter 2-3 sekunder plutselig ble 
"knipset .. bort. Et annet <ir sa jeg et kjempeSY(Cfl 
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objekt som 'ar sigarett formet med et grontskja:r m 
farge, som la i en hahtime mer b~en Sea ule . En mektig 
opplevelse ... 

HltYiSiiCiand: "Har du flere bokproSJekter pa gang')" _ 
Svar: «Ja. jeg er i gang med flere pro~jekter og et m de 
er basen pa nfo-tcnomenet Jeg kan neme :11 jeg helt fr:1 
et tidlig tidspunkt ikke forst og fremst har '<L~n opptatt 
ay om Yi har bcsok. n1cn heller 'a:rt opptatt ''' a ga i 
dybden pa h' orlor ,-i har besok og Il\ em de er so1n 
besokcr oss. 

HoYisl•cland:.. Det herser mange forklaringer pa 
hYorfor de utcnomJorcl iske bort forer mennesker. In a er 
dine tanker rundt dette - Il\ a mener du sch om elet '.' 
s, ar "Det finnes flere arsakcr til dette . Det finnes flere 
grupperinger :1\ ufo-ycscncr. Stjcrncmenncskcr som 
ikke har yaknet og ikke er klar 0\ er sin miSJOn her pa 
Jorden 'il opplc\ c a bli tmt med opp gjennom en slik 
bortforing der de far informasjon Olll sin tilstcdcqerelse 
pil Jorden. Andre blir tatt opp a\ helsemess ige arsaker" 

Htniskcla11!1: "Sa et sporsmal som alle gJerne 'il ha et 
1iktig war pil -- som det nok ikke finnes et fasits\ ar pa 
N;ir tror du at Jorden far en offi siell konwkt med 
utenomjordiske \CSencr slik at dette blir allment 
akseptert so111 en' irkcl1 ghct''·· Snu : "Na r dette skjer. er 
yanskclig a si - det blir som en demnmg som brister. 
Det er mange krefter som mbeicler akti\t f()r at dette 
skal holdes skjul! og' 1 mennesker ikke skal 1;1 inns~ n i 
Il\ a de , -et Det er ingen t\ il om at '1 nlem1csker har en 
frykt i oss - ikke minst for elet ukJente og 'i 'il 1kkc fa 
noen offisiell kont<Jkt lar ;d lc regjeringer i hele 'erclen 
Yil godkjenne at dette er en rea litet og at de er 
Yelkommcn ned til oss uten ;1 bli uts:1t1 lar angrep og 
lignende Forst ela ' i l en kontakt bl i ctablcrL men elet er 
m isst nar dette skjer·· 
H(n·iskcland: "1--h or m;mge stjerne menncske r mener du 
selv har mott ·r-

s, ar ··Det er 'anskclig a tallfeste dette. men jeg 
antar et sted mellom 200-.\00 mennesker 1 perioden 
l 'J6'J-19'J9. al sa .lO ar" . 

H~t\i .,kcland: 1-hordan kan du se at et menneske er 
et stJcrnemenneske'1 .. _ s, ar: "l de neste tilfellene er 
det min egen intuisJon som forteller meg det. Ofte 
, -ia samtaler med mennesket og at de kommer med 
tilbakemeldinger om at boken jeg har skre\Ct har 
\ irket som en stimulans for de .. _ 

Hmiskdand: "Kornsirkclmystcriet er en ''' mange 
sider med ufo-fenomenet. Hvilke tanker og 
meninger har du til det at sirklene er formet som et 
budskap til oss''.. s, ar .. Ja. det stemmer at elet er et 
budskap til oss. men det er ikke bare den ;l!·saken 
Pa det stedet monsteret er laget tilforcs det ny 
energi til Jorden siden cncrgifcltel rundt Jorden er 
S\ ekkel og at Jorden trenger ti l forse! a' mer energi. 
Kornsirklenc li gger ofte na:r cncrgifelter/linjer. Jeg 
husker ilt i l ')9:'. i Enebakk. 'a r det formel en 
kornsirkcl som et atlet all. og som jeg l~mt ut senere 
la \Cd en _iordstralc . De korusirklcnc som ble laget 
'cd Raufoss i l '.195. som 'ar formet som en nokkel. 
s:11nt i l 'J%. Yilr begge ekte og ikke falske som 
noen kom som en forklaring etter il ha pastalt at de 
sch hadde laget disse IHonstrene ... 

Vi ncYner til slutt at de som er imcrcsscrte i a kjopc 
boken til Aasheim "Stjcrncfolket blant oss --- de 
friYilligc og deres misJon··. kan kontakte han pa 
tlf. nr 63 95 15 65. Boken koster 
kr. 175.- inkl porto (forskuddsbetaling for :1 unnga 
oppkraY) . 

NETI ' l ·Kjell Arne Ho1 iskcland takker sa Knut 
Aashcini for intcnJuct 

UFO-OBSERVASJON P Å BIRI 
SØNDAG 2. JANUAR 2000 KL.20.00. 

av Kjell Ame Høviskeland 

B odil de \Vit og hennes sonn. Dan Robbic. kom 
kjorenclc fra Biri. et ter et bcsok hos guttens 
besteforeldre. opp Ovcrll\ gds' egen pa 'ei 

hjcnloYer. ca. 2 __ :;_, km fra sentrum. chl de fikk o' c p;l et 
rodt , litt ullent hs pa himmelen. pa ho' re side for seg. 
som minnet om en sl:~gs lyspa:rc oppinecl . KJell Ame 
Ho\iskcland bcsoktc t~l!nilicn pa Biri og Bodil forteller 
11\a som skjedde ""Vi trodde forst det 1ar et fly. men det 
blinket ikke. sa 1 i fiilgtc med det i ca. 1-1 5 km 
"Vi fikk se det foran bilen. usikker pa den lange 
aYstanden, men uten forvarsel snudde det seg og kom 
mot oss og stoppet sa ren 0\ er bilen. Det Yirket som om 
hoyden avtok pa lyset. 
"Jeg stoppet sil bilen. Vi skjontc at dette ikke var noe 
fly. Det rode lyset \ar na blitt omgjort til et ll\ itt lys 
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son1 okt c 1 l~ sst,rke. Jeg stoppet motoren og slo aY 
l~ sene og gikk ut ;n bilen Vi ho ne ingen hel Det 
Il\ i te hset v;l r k:jcglcfonnct og elet ble tent noen 
gule h s under dette In it c h sct. Lyset rakk ned til 
' cien . Sonnen min 'ar hell i fra seg der han satt i 
bilen - han qr redd for at jeg sku lle bli dratt opp i 
dette kjcglcfonnct hsct -- dette hadde han sclt pa en 
ufo-fi lm". 
"Sa begvnte lvset a bcYcgc seg 1 retning 
Snertingdal. Jeg satte meg inn i bi len for ;l starte 
bilen. men den stoppet 2-.l g<:mgcr for jeg endelig 
fikk snudd den . Sonncn min Yille at \i skulle kjorc 
ned igjen til besteforeldrene hans lordi han turde 
ikke at 'i skulle kjore 1 i dere hjcmoYer. Han 'ar helt 
\Cttskrcmt. Vi ser det forsvinner og min sonn 



mener bestemt. at elet hadde en lysende hale etter seg. 
LYset forsyant O\'er askammen"' . 
l ·ettertid har det \ ist seg at andre har sett noe lignende 
både for og elter denne obsenasjonen.. Muligvis 
kommer elet. flere rapporter inn - i sa nlii kommer de i et 
annet nununcr a\· 

"'Ufo-nytt" . Uansett -· de tte \ar en skrenunencle 
opp le\ el se for de to nf1r en i dag ikke vet hva dette 
lyset var for noe unntatt at elet lar seg ikke fork la re 
med noe jordisk Iysobjekt. 

UFO over Halmrast, på Fall. 
D et sto i Oppland Arbeiderblad den 23.03. at 

Harry Knudsen og hans familie så en mystisk 
lysende gjenstand over Halmrast ved 23-tiden 
ti rsdagskveld den 21.03. Gjenstanden ble sett i 
retning Lornsdalen. Den skiftet farge fra rødt til 
grønt og hvitt og beveget seg raskt fram og tilbake. 
F arnilien har stått og sett på gjenstanden i kikkert , 
men det er nesten umulig å følge den på grunn av 
at den beveger seg så raskt. Fly tror jeg ikke det 

kan være på grunn av de raske bevegelsene, 
sier Harry Knudsen. Han håper at andre kan 
ha sett den mystiske gjenstanden og kan gi en 
forkla ring på hva det kan være. 

Kjell Arne Høviskeland har vært i kontakt med 
familien og venter på å få tilbake en rapport på 
denne observasjonen. 

Merkelig lys ved Vindhytta, 

U nder klubblangrenn på Vindhytta onsdag 16 
februar ble det observert et merkelig lys på 

kveldshimmelen . Klokken var ca . 19.15 da en 
person fulgte sin sønn på 7 Y:. år rundt 
"Barkeløypa", og da de korn ut på sletta etter 
utforkjøringen, så de et underlig lys rett over 
tretoppene i retning nordover. Lyset forsvant etter 
5-1 O sekunder. Lyset var litt flarnrneaktig og kunne 
minne om lyset som en ser når man titter inn i 
jetmotoren på et fly bakfra Det var rundt og ca. 1 ,5 
meter i diameter i forhold til stø rrelsen på trærne. 

Helga Lunden svarer: "Jeg har aldri sett UFO. Jeg 
vet ikke hva det kan være, men jeg tror det er noe i 
verdensrommet" . 

nær Gjøvik. 
Fenomenet frambrakte ingen lyd. Lyset ble 
også observert av to fjerdeklassinger som sto 
og ventet på å få starte på langrennet ca. 100 
meter unna. 

Kan det være en meteoritt disse personene har 
sett? Eller er det noe helt annet? 

Kilde: Oppland Arbeiderblad 
Skrevet av: Kjell Arne Høviskeland 

Kilde : Oppland Arbeiderblad 
Skrevet av Kjell Arne Høviskeland 

Fly, helikopter, satellitt, ballong eller noe annet? 
--·-·------------------------ - ------·--·--·-··--------------------------------- -- -------------------

E n lysende gjenstand, ikke helt ulik en 
gammeldags kaffekjele i formen. Øvre del 

smalner av mot et svart felt på toppen På 
undersida skimtes både et rødt og svart felt. Den 
mystiske gjenstanden er festet på videofilm i 
Gjøvik i midten av juni i fjor. Men hva er det 
egentlig vi ser på videofilmen? 

Dette var overskriften og innledningen til en 
avisartikkel i Oppland Arbeiderblad fredag 
4 februar og Kjell Arne Høviskeland besøkte 
familien Thorsø i Gjøvik kort tid etter 
avisoppslaget. Undertegnede fikk se originalfilmen 
som 15 år gamle Thorbjørn Thorsø og hans familie 
hadde filmet samt opptak som var kopiert over til et 
videobånd. Jeg må si at dette var meget 
interessant og etter avtale med familien ble all 

materiale sendt over til Ufo-Norge ved Odd
Gunnar Røed for analysering. Pr.dags dato, 
02.04.00, er analysen ikke ferdig . 

Familien hadde ikke hatt kameraet så lenge og 
det viser seg at autofokus hadde stått på hele 
tiden . Det er blitt konkludert fra sikre hold 
under analysen . Derfor kan det som filmes ofte 
gi feil bilde av det som blir filmet , og feile 
konklusjoner kan tas. 

Ved hjelp av kameralinsas kraftige forstørrelse, 
opp mot 75 ganger, tok det lysende punktet 
form som en svevende konkret gjenstand , 
lysest midt på, med mørkere felter på over- og 
undersiden og en slags rosa eller rød "tåke" på 
undersiden. Thorbjørn Thorsø mener også å 
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ha sett gjenstanden fiolett på den ene sida og gul 
på den andre. Mye av filmen er tatt opp kontiuerlig 
og veksler mellom oversikt- og nærbilder. l flere 
frekvenser sees først Odd Fellow-bygningen med 
gjenstanden som et lysende punkt over taket. 

Tidsrommet for filmingen av dette objektet begynte 
den 15 juni i fjor og etter fire dager forsvant 
gjenstanden Det som gjør at teorien om at det 
kunne være Venus ikke er helt så mulig er at 
gjenstanden var borte en dag under dette 
tidsrommet . 
Thorbjørn Thorsø sier at det ikke nødvendigvis er 
besøk fra en annen planet. Riktignok er han hektet 

på ufoer, besøkt ufobygda Hessdalen to 
ganger - uten å se noe spesielt, og iakttatt 
mystiske blå lysende kuler i retning Elton gård 
da åkersirklene gjorde stedet til turistattraksjon. 

Forhåpentligvis vil analysen til slutt gi et svar 
på denne observasjonen. Kjell Arne 
Høviskeland kommer tilbake med videre 
informasjon om denne observasjonen når 
analysen er ferdig . 

Kilde Oppland Arbeiderblad ( sitat fra avisen) 
Skrevet av Kjell Arne Høviskeland 

------------------------------0-G- KUL TU RH_O_S ___________________________________ _ 
UFO-SENTER 
[Mandag 14.2.00] Går det som Holtålen kommune og nystiftede Norsk UFO-senter AS ønsker, skal 
det bygges et UFO-senter til 20 millioner kroner i Alen. 

D ette senteret skal være hovedelementet i kommunens satsing på UFO-turisme, og vil blant annet 
inneholde en UFO-utstilling, presentasjon av UFO-teorier, et opplevelsesrom og et UFO-bibliotek 

Bygget skal også brukes som kulturhus. 
Som et eventuelt andre byggetrinn ved UFO-senteret planlegger Norsk UFO-senter et observasjonstårn 
i Hessdalen . 

Norsk UFO-senter AS, som nylig ble etablert av Holtålen kommune, lokale bedrifter og privatpersoner, 
har en aksjekapital på 124.000 kroner. Hvis planene om et UFO-senter realiseres, vil kommunen gå inn 
med ytterligere tre millioner kroner i aksjekapital. Elleve aksje-millioner er tenkt å skulle komme fra 
private investorer. Mens resten av finansieringen vil komme i form av SNO-tilskudd (2 ,5 millioner) og lån 
(3,5 millioner) . 

Kilde Adresseavisen 

Har strømmet på med n e UFO-observas·oner 
TØNSBERG: Reaksjonen :ot ikke vente på seg 
etter at Tønsbergs Blad tirsdag skrev om 
observasjoner av lysende objekter på himmelen 
over Tønsberg. Odd Gunnar Røed i UFO Norge 
skal nå samle og analysere observasjonene 
Hva er det som på kveldstid tidligere i februar har 
svevet over kveldshimmelen i Tønsberg? Om 
kvelden 8. og 1 O. februar ble det observert to 
lysende kuler som beveget svært raskt nordover 
etter å ha hengt i ro på østhimmelen sett fra 
Tolvsrød-distriktet. 
Etter at Tønsbergs Blad skrev om fenomenet 
tirsdag har det strømmet på med nye 
observasjoner inn til Odd Gunnar Røed i UFO 
Norge. 
- En familie i Våle så 11. februar, i sør-østlig 
retning to lysende gjenstander liggende over 
hverandre forbundet med en slags lyssøyle. 
Samme dag ble et lignende fenomen observert av 
en familie på Torød på Nøtterøy. 9. februar så en 
familie i Åsgårdstrand to lysende kuler som de 
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antok befant seg over Barkåker-området. 
Kulene gled først langsomt i retning Tønsberg 
før de forsvant i stor fart , sier Røed. Flere av 
personene som har gjort observasjoner skal 
treffes for å utveksle opplysninger. Røed skal 
for sin del analysere og sammenligne de ulike 
observasjonene. 
- Kan fenomenene skyldes laser eller annen 
forklarlig virksomhet? 
-Vi vet jo ikke hva dette kan være, men laser 
må ha skyer eller tåke for å kunne synes som 
kuler eller lyspunkter på himmelen. Jeg har 
sjekket at det var klarvær da flere av 
observasjonene ble gjort. Det er heller intet 
som tyder på at lysene stammer fra helikopter 
eller fly . Lyskulene har hatt stor fart og beveget 
seg uten lyd. Observasjonene utelukker også 
at det kan ha vært satellitter man har sett, sier 
Røed 

Kilde : Tønsberg Blad 



CHILENSK TV -STASJON VISER BILDER A V UFO 
TATT FRA EN GEOSTASJONÆR SATELLITT 

CHILE - Tirsdag 26.januar 2000 kunne 
forbausede TV -seere i Santiago, Chile, se 
stillbilder av en UFO tatt fra en 
geostasjonær satellitt Bildene viste en 
sirlrulær UFO med en diameter på flere 
hundre kilometer. Stillbildene fra videoen 
ble ~ av Television da la 
Universidad Oltolica på Kanal 13. Videoen_ 
ble filmet av_ The Geostationary Orbital 
Euv:i.tonmemal . Satelitte 8 (GEOS-8), som 
befinner seg i geostasjonær bane 36.000 
kom over jordoverflaten den 17 juli 1992, 
og viser et •· stort sirkelrundt objekt som 
kommer inn fta rommet vest for den 
chilenske ](;yst. Objektet ble fotografert tre 
ganger • ·to minutters intervall. 

)< ·. ', ··~·····"'*"'' 

~··.· ... ·~.!~ 

Den samme UFoen har også blitt fotografert ved en senere 
anledning av den samme satelitten. 

I følge den chilenske UFO-logen Luis Sanches Perry, er den 
gigantiske UFOen minst 400 km i diameter. Bildene ble tatt av 
Servicio Aero Fotometrico Ltda, en bedrift som driver med 
luftfotografering pg som holder til i hovedstaden Santiago de 
Chile. "Linjene som sees på bildene foran UFOen skyldes 
elektromagnetiske forstyrrelser som stammer fra farkosten." 

- •.. forklarer Sancbes Perry .. 
_, ,.{ '~··· Den andre videoen fm GEOS-8 ble tatt den 7 april 1996, og 

UFOen befant seg denne gang over den brasilianske kyst. Under 
kringkastingen av bildene ble de diskutert og kommentert av Dr. 
Mario Dussuel fra Comite de Estudios de Fenomenos Aereos 

- Anomalos (CEFAA) og Rodrigo Cuadra fra Equipe Superior de 
1 u • :11 '~ Investigacion Ovniologica (ESIO). CEEF A er en offisiell 

nasjonal . studiegmppe, bestående av representanter fra myndighetene, lokale UFOloger og The Fuerza Aerea de Chile (det 
chilenske flyvåpen). 
webmaster@Yfoinfo.com 

Senator og utslått presidentkandidat 
John McCain svarer på spørsmål om 
UFOer på pressekonferanse. 
Fox News, 29 februar 2000 - Under en pressekonferanse gitt i The Memorial Auditorium i 

SQn: :.JOMIIIOQIIil{RoiAril.l Stockton, California ble, John McCain gitt et spørsmål omkring søksmålet fra Peter Gersten om 
åpning av UFO. materiale fra det militære og fikk journalistene til å le av sitt både humoristiske 

og alvorlige svar. Følgende uttalelser fra John McCain fant sted; 
SpønmAI frtjouruljaten Deonis Roberts: .. . Senator, en advokat ved navn Peter Gersten har anlagt sak mot myndighetene i 
Arizona, hvor han hevder at de militære myndigheter benekter all kjennskap til materiale om UFOer, og har gjort det i dusin"is 
av år. Millioner av menuesker bar sett disse objektene på himmelen og mitt spørsmål er, er dette et område av interesse for deg 
i det hele tatt?.McC.m: Alltid-av stor interesse. Jeg vil poengtere at det var en sak for et par år siden i Arizona (lysene over 
Phoenix i mars 1997) som ikke har blitt fullstendig forklart hva var. Men jeg må si dere at jeg ikke har noen form for bevis 
overhodet om •atiens• eller UFOer ... unntatt, vella meg introdusere ham ..... ( McCain nevner et navn eller sier noe som får 
pressekorpset til å le). Ea aDDen journalist spør spøkef'ullt; Tror du at du kan vinne deres (de utenomjordiskes) stemmer 
også? McCaia: De er ikke registrerte borgere, men så snart de lander sender jeg ut Bill Jones så han kan registrere dem ... . Så 
får vi bare håpe de deler de samme konservative verdiene som oss. 
Bill La ParL wil247@mix-net.net. 
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