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Leder 

Heisan! Vel overstått som
mer og velkommen til en 
spennende høst. 
En høst hvor NETI vil være 
representert på alternativ
messen i Oslo. 
Hvem er så jeg som skriver? 
Mitt navn er Torgeir Hansen 

og ble valgt til leder av NETI i mars. 
Jeg er bosatt på Askøy, men er fra Bergen og har 
vært med NETI siden starten for snart 5 år siden. 
Jeg har også drevet møtevirksomhet her i Bergen 
for NETI"s medlemmer. 
Bladet blir nå i sin helhet laget i Bergen. Vi har hatt 
litt startproblemer og håper dere medlemmer tilgir 
oss for det. 
Jeg tar med glede imot innlegg fra dere medlemmer. 
Vi trenger noen som vil oversette, og jeg vet at det 
finnes noen der ute som gjeme vil fortelle medlem
mene om sine egne opplevelser, tanker omkring 
ufofenomenet. 
Send evt. innlegg på disse mailadr. 
O ba ja@ start. no eller northlight37@ hotmail.com 

Det skjer mye spennende ute i verden! Disclosure 
Project går sin gang, selv om 11 september satt en 
brems på tingene, observasjoner her i Norge og 
observasjoner med overflygninger av flere fartøyer/ 
objekter sprer seg, sist nå i Peru og Japan. 
I Washington ble 2 F16 fly sendt opp for å av
skjære et uidentilisert objekt. 
Objektet og flyene ble observert av vitner, objektet 
fløy lett ifra disse to F16 flyene, sier et vitne. 

I Peru har det blitt satt ned en egen gruppe som 
skal se på det som skjer fordi at flygeledere for 
ikke gjort jobben sin pga. den store aktiviteten på 
himmelen. 
Lokale ufo forskere sier at objektene viser en viss 
interesse for figurene på N asqasletten! 

Litt om mine egne opplevelser! Jeg har sett fartøyer 

opprettet en kontakt som har gitt meg mye i årene 
som har gått. 
Vi fikk opplæring i meditasjoner, jeg fikk "varme 
hender" og råd og vink til bruk i vår hverdag. 
De viste seg og ved noen få tilfeller, så jeg har sett 
disse "menneskene", og å reise i skip var en tung
vint måte å forflytte seg på, så det var som oftest i 
en "energiform" 
De var "stasjonert" på Pleiadene fordi det var 
mest hensiktsmessig med tanke på hyppige besøk 
til jorden. 
Det er mye her jeg kunne fortalt, nok til en bok! 
Mine "varme hender" bruker jeg , og har utviklet 
evnen til å kunne se og føle hva som er årsak til 
ubalanse i kroppen til en person, og håper å 
komme skikkelig i gang i egnet lokale. 

Jeg er opptatt av at vi skal jobbe med å få laget 
en "informasjonspakke"til den Norske regjerin
gen, jeg ønsker og å få til en ny internasjonal UFO 
kongress denne gang lagt til Bergen. 
Jeg vil og at vi prøver å få tak på vitner i Norge 
som har eller har hatt tilsvarende yrker som de 
CSETI har greid å grave frem, så kjenner du noen 
som kanskje kjenner noe osv ... så spør! 

Et annet spørsmål vi som organisasjon bør disku
tere er hva vi gjør den dagen når informasjonen 
kommer om at vi er ikke alene? Den dagen kan 
komme i morgen! Det er så mye informasjon ute 
nå at nå trenger vi bare seriøs presse som tør å ta 
dette på riktig alvor! 

Jeg ser heller ikke nødvendigheten av å bruke tid 
på å finne frem til de som måtte styre vår verden, 
og derigjennom stigmatisere folkegrupper. 
NETI vil ha fram sannheten om UFO-fenomenet, 
grave frem beviser og ta et nytt skritt mot et 
galaktisk samfunn. De eller dem som" styrer oss" 
vil før eller siden surfe til overflaten ved egen 
hjelp! 

På gjensyn! 

som lysende objekter, men også en gang "hard- ror~ tl~ 
ware" helt fysisk, det var faktisk i Stavanger. 
For de av medlemmene som kjenner til Ashtar 
kommandoen så er det og en gruppe som jeg kjen-
nertil. 
Jeg og min xkone ble kontaktet i 93, hvor det ble 
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UFO l 
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VOSSEOMRADET 
skrevet av Karl Mala 

I Voss er det fra og med omkring 1984 blitt observert svært 
mange ukjente lysfenomener. Mange, inkludert meg selv, 
har sett disse objektene, men særlig den nå pensjonerte 
Gunnar A. Pedersen, bosatt på Y gre ca. 10 min. kjøretur 
(ca. 6 km) øst fra Vossevangen har fulgt med bevegelsene 
til disse objektene jevnlig f.o .m. 1984 t.o.m. i dag. 

I all hovedsak er det snakk om ulike former for lysobjekter 
sett om natten, men også enkelte objekter er observert og 
filmet om dagen. Et eksempel på et objekt filmet og obser
vert om dagen er objektet Pedersen filmet lørdag 9 januar 
1999 i tiden 16:46 til16:50 (videofilmet i ca. 3 min. og 20 
sek.). Et stort kryss eller x-formet objekt med rødt regel
messig blinkende lys i midten, og gulhvite, runde mer ure
gelmessig blinkende lys på hver av de fire utstikkende 
delene. Lysene bak hadde 
blålig fargetone. Objektet 
kom fra vest og flø østover 
til det snudde 180 grader om 
og fløy tilbake mot vest. Det 
fløy svært nært, nesten like 
over der hvor Pedersen bor 
og ganske lavt. 

Noe av det interessante som 
kan sies i forbindelse med 
dette objektet er at da TV
Hordaland skulle lage en re
portasje om denne UFOen, 
som også ble omtalt i lokala
visa Hordaland, så mente de 
at de kunne se, etter analyse 
av filmen, at logoen til Braathen stod å lese på dette objek
tet. Noe som Pedersen grundig fikk avkreftet kunne være 
tilfelle etter å ha sendt filmen til en flyger og en flytårn
personalmann i Braahtens. Da disse hadde sett på film~n 
av objektet var de sikre på at dette ikke var et fly, som de JO 
påstod i TV Hordaland at det var. Og de kunne fortelle at 
ingen Braahens-fly hadde vært i det aktuelle området på 
den tiden Pedersen observerte dette objektet. Og hvem 
har vel sett et passasjerfly fly i en retning for så å snu 180 
grader og fly tilbake i samme retning som det kom fra? De 
faktiske forholdene når det gjelder flytrafikk på Voss er slik 
at det er vanlig å se passasjerfly fly i ganske stor høyde 
over Voss, særlig sør og nord for Voss på dagtid. Om nat
ten er nok lysene til disse ganske svake ettersom de flyr 
såpass høyt og enten langt sør eller Nord for Voss. Og ved 
Flesland flyplass i Bergen har de uttalt at det ikke går an å 
se rutefly på natten. 
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De fleste av objektene som Pedersen observerer og filmer 
med sitt videokamera er mye nærmere og det er mange 
typer. Det er mange objekter med svært ulikt utseende, og 
de fleste av dem flyr etter et noenlunde forutsigbart møn
ster. 

Noen eksempler på de ulike typene av objekter, her som 
utdrag fra Pedersen's rapporter som han sender i posten til 
alle som er interessert: 

Mandag 05.02.2001 kl. 18:43-18:46 fløy en UFO vestover 
over Skrehovden, Skutle, Sonvesåsen, Bordalskaret og mot 
nordvest mot nordsiden av Gråsida. I kikkert ( 16X50) så 
jeg skarpe kvite og røde blinklys: Senere viste det samme 
objektet seg som 2 gule og kulerunde blinkende lys. (filmet 
med video forstørret 25 ganger i 25 sek.) 

Torsdag 22.02.2001 kl. 21:24-21:26 fløy en UFO vestover 
med skarpe kvite og røde blinklys og med "uryddig" fly
ging oppover, nedover osv., lavt over horisonten fra Helg
aset til bak Håsethorgi. 

Nok en annen UFO med samme "uryddige" flyging var 
observert 19.12.2001 kl. 21:24 i ca 
25 sek. Sør for Mønshaugen , 
Helgaset og bak Håsethorgi, vest 
for Helgaset. 

En tredje type (er lignende som 
en fallende stjerne); Onsdag 
08.08.2001 kl. 00:03 så jeg et stort 
gult lysende objekt i stor fart over 
B jørkeornrådet fra nordøst og med 
retning mot skredhovden-ornrå
det lavt på himmelen. Det samme 
har jeg sett tidligere. 

Nok et dagslysobjekt; Torsdag 
11.01.2000kl. 12:07-12:08 så først 
Ottar Vinje og straks etter Gunnar 

A. Pedersen et merkelig objekt over Grauenolten på 
nord vestsida av Y gre. Objektet var sølvblankt og fløy sakte 
vestover og deretter mot nordvest. (med tegning) . 

Dagen etter Fredag (12.05.2000 ca. kl. 15) observerte As
bjørn Hjørnevik et merkelig kvitt aluminiumslignede objekt 
som lignet på en "ubåt". Objektet fløy vestover under 
Sonvesås- horisonten og blinket sterkt i solen. Plutselig 
steg objektet oppover i Bordalsskaret. Han gikk for å få tak 
i kikkerten. Da han igjen oppdaget objektet kort tid etter 
hadde det retning mot Rong i Bordalen mot sør (med illus
trasjon). Det må nevnes at Asbjørn Hjørnevik har en fan
tastisk utsikt over Vossebygda mot øst, sør og vest. 

Kommentar: Det var tydelig store likhetstrekk mellom dette 
objektet og det foregående som var observert dagen før. 
Jeg har også selv sett et slikt avlangt eller rektangulært 
sølvfarget objekt uten noen utstikkere og lignende. Tids
punktet var den 4 Mars 1995 kl10:23, sett fra sykkel og 
gangveien i Mønshaugen der jeg er fra. 
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HER FØLGER ET UTVALG AV DE MEST 
INTERESSANTE UFO-OBJEKTENE SOM 
PEDERSEN SELV HAR VALGT UT TIL Å 
VÆRE MED I DENNE ARTIKKELEN: 

Fredag 15.5.1992kl.22:57-23:01: Ufoen så ut som en sølv
farget kule med kvite blinklys som fløy vestover over 
Sonvesåsen og over sørenden av Gråsida. Det var lyst om 
kvelden slik at åser og fjell er synlige som i dagslys. Denne 
ble videofilmet i ca. 2 minutter. 

Fredag29.01.1993 ca. kl. 11:43 såjegikikkert(7x50) et smalt, 
mørkt objekt som fløy østover i sør bortenfor 
Mønshaugområdet!Bjørgum. Jeg gikk opp i andre etasje 
for å se med en sterkere (16x50) kikkert, men da var objektet 
borte. I tiden kl. 11 :45-11:50 fikk jeg øye på noe helt merke
lig lavt over sørhorisonten sør for Mønshaugenområdet 
mellom Bulko og Skrehovden. I (16x50) kikkert så jeg et 
langt, smalt og mørkt objekt som lignet på en lang og me
get smal enkel v sett forfra. 

Da jeg begynte å filme med videokamera med 12x forstør
ring hadde ufoet dreiet noe mot vest slik at jeg så det fr~ 
siden. Objektet hadde kurs i retning mot sola som stod 1 

sør litt øst for Håsethorgi. Etter hvert ble objektet gradvis 
større og lengre da det gradvis kom nærmere mot Y gre 
( observasjosstedet som ligger ca. 6 km øst for Vossevan
gen i Voss kommune). Det så ut som at objektet hadde et 
kuleformet hode foran på en lang, smal kropp og mørk 
kropp. Bak objektet var en lang hale med kvitgrå røyk. 
Objektet kan ha vært langt borte siden det beveget seg 
svært sakte. Gradvis fløy objektet nærmere mot solen og 
lysstrålene fra den ble mer og mer dominerende og obj~k
tet ble borte i disse. Jeg ble ganske overrasket over hva Jeg 
hadde observert og var glad over at jeg fikk videofilmet 
dette store objektet i ca 4 minutter. Kan dette ha vært et 
romskip? 

Disse to omskrevne rapportene ble dessuten sendt i Norge 
Rundt 23.04.1993 i form av videoklipp på til sammen 3min. 
og 20sek. 

Onsdag03.11.1993 kl.19:19-19:21 fløy"Kjegleobjektet" vest
over rett over Y gre, videre over Tjukkebygda, Palmafos-

sen og litt nord-nordvestover mot Voss. Objektet hadde 
røde, grønne og gule lys. Videofilm i ca. l min. som viser et 
lite objekt som flyr på skrå oppover i bratt stigning foran 
"kjeglen". 

Onsdag 17.11.1993 kl. 19:16-19-19 fløy "Kjegleobjektet" ut 
fra Håraldsdalen og nordvestover rett over Y gre, og bygda 
vestover med kurs mot Hangoren som ligger nord for Vos
sevangen. Objektet hadde en rekke med grønne faste lys 
til venstre og mye rødt lys sakte blinkende på høyre side i 
fronten. Objekte fløy omlag mellom 80 og 90 grader oppe 
på himmelen. På grunn av bratt vinkel var det vanskelig å 
vvideofilme, slik at jeg måtte bytte plass 2-3 ganger. Video
opptak i ca. 3 min. Det fantastiske var at da jeg kopierte 
filmen overtil videokassett via TV. Da ser jeg tydelig et 
klart, gult objekt som flyr på skrå nedover bak "Kjegle
objektet". Omtrent samtidig er det et gult objekt som flyr 
nedover foran 2Kjegleobjektet". Litt senere flyr et gult 
objekt omtrent vannrett fra vest mot øst under 2Kjegle
objektet". Personer som har sett dette videopptaket er gan
ske overrasket da de ser dett. Noen ganger tidligere har jeg 
også filmet objekter som jeg ikke har visst om før jeg spiller 
av filmen. 

Fredag 19.11.1993 kl. 17:06-17:09 fløy et ufo vestover. Det 
fløy ut bakfra Mønsberget, videre over Bjørgum, 
Mønshaugen, Vivåskamben, Skutle, Sonvesåsen. Objek
tet hadde et stort gul oransje fast lys og så ut som en stor 
planet som fløy ganske sakte. Jeg filmet objektet i ca. 3 
min. og fikk med Sonvesåsen samtidig som ufoet fløy sta
dig lavere mot vestsiden av Sonvesåsen. Objektet hadde 
blinklys og det så ut som om objektet fløy ganske lavt over 
sørenden av Gråsida. Et grantre stengte for sikten da ob
jektet ble borte over horisonten. 

Søndag 10:11.1999 kl. 16:46-16:50 fløy et ufo mot øst-sør
øst over Y gre, Bjørke mot Håraldsdalen og videre nord
over mot Tverrbergsdalen. Der svingte objektet vestover 
mot Tundal, Osgjerd, Y gre og mot nordvest mot nordsi
den av Voss. En stor gran stengte for sist edel av flygin
gen. Ufoet hadde gulkvite faste lys foran og bak og blink
lys imellom. På strekningen underveis var det stadig for
andring av lysforholdene: Det var skarpe store gulkvite 
lys i fronten og sterke blinklys. Da objektet nærmet seg 
Y gre så det ut som en stor X. Objektet hadde 5 store runde 
lys. De to lysene foran hadde gulkvite blinkende lys. De to 
runde lysene bak hadde gulblålig fargetone i lysene. Fil
men viser en meget hurtig gjenstand som beveger seg ned
over foran objektet. Ufoet hadde også en svak summen de 
lyd, men dette høres bare i fem sekunder. Det røde lyset 
hadde regelmessige blink. De fire andre lysene så ut til å ha 
ujevnere blinking. Denne observasjonen er hittil den stør
ste jeg har og er videofilmet i ca.3 min. og 20 sek. 

Torsdag 28.01.1999 kl. 19:13-19:18 fløy et ufo ut fra bak 
øvre delen av Mønsberget, videre over Mønshaugen, Viv
åskamben, Skutle, Vikje, Sonvesåsen, Bordalskaret og mot 
midtre delen av Gråsida. Ufoet fløy over Gråsidehorisonten 
mot nordvest der det ble borte. Først så jeg uten kikkert et 
høyreist objekt med oransje faste lys som et "juletre". I 
kikkert ( 16x50) så jeg et stort guloransje fast lys foran og to 
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små runde gule faste lys bak og kvite blinklys imellom. Det 
samme så jeg i videokamera (25x forstørret). Senere så jeg 
to kulerunde store faste gule lys på vannrett linje. Dette er 
en av de store videofilmopptakene som er foretatt i dags
lys i ca. l min. 

Torsdag 21.10.1999 kl. 19:13-19:18 fløy et ufo utfra baksi
den av Mønsberget vestover over Bjørgum!Mønshaugen, 
Skrehovden, Skutle, Vikje, Sonvesåsen, Bordalskaret og 
nordvestover mot nordsiden av Gråsida. (Borte bak nabo
huset) Først så jeg et stort gult rundt lys bak og skarpe 
kvite blinklys foran. Senere forandret lysene seg til to 
kulerunde lys på skrå opp mot høyre med et lite gult fast 
lys bak under det store og gule blinklys imellom. Deretter 
kunne jeg se mørke deler av objektet i tillegg til de lysene 
som er beskrevet. På siste delen av flygingen der ufoet 
fløy lavt over åser og fjell og over horisonten på nordsida 
av Gråsida akkurat der nabohuset stengte for videre ut
sikt. Dette er et stort og meget bra videoopptak i 2 min. og 
8sek. 

Søndag 22.10.2000 kl. 19:01-19:05 fløy et ufo vestover over 
Bjørgum/Mønshaugen, Skrehovden, Skutle, Vikje , 
sonvesåsen, Bordalskaret og mot nordvest mot nordsi
den av gråsida (bak nabohuset). I kikkert(l6x50) så jeg 
skarpe, kvite og røde blinklys. I videokamera (25x forstør
ret) så jeg to kulerunde gule faste lys på skrå opp mot 
høyre og med kvite blinklys imellom, senere samme lysfor
hold vannrett og på siste delen av flygingento kulerunde 
gule faste lys vannrett uten blinklys, men en tydelig mørk 
del av objektet mellom lysene. Stor observasjon og fine 
opptak med lyse forhold og med åser og fjell. Video i l min. 
og lO sek. 

Tirsdag 30.01.2001 kl. 17:47-17:51 fløy et ufo vestover over 
Mønshaugen, Skrehovden, Skutle, lavt over Sonvesåsen, 
så lavt at objektet fløy bak trærne. Videre i Bordalskaret 
mot nordvest mot Gråsida (bak nabohuset). Objektet hadde 
skarpe kvite og røde blinklys sett uten kikkert. I video
kamera, det samme som før, så jeg to kulerunde gule faste 
lys vannrett og kvite blinklys imellom. Senere så jeg et 
stort gult, rundt og fast lys foran og et mindre rundt gult 
lys med faste lys bak og kvite blinklys imellom. Jeg så også 
den mørke delen av objektet og på siste delen av flygingen 
hadde objektet to kulerunde gule faste lys vannrett uten 
blinklys. En stor, fin observasjon på video i l min. og 55 
sek. 

Jeg må nevne den aller første observasjonen som jeg hadde 
omtrent i Mars-Aprill943. Den gangen var jeg 13 år og 
skulle på skolen fra Y gre som ligger omtrent 3 km fra Pal
mafossen (Palmafossen ligger mellom Y gre og Vossevan
gen). Det var omtrent kl8 om morgenen og litt disig med yr. 
På sørsiden av dalen omtrent mellom 2 og 3 km i luftavstand 
fra Y gre ser jeg en oransje lysende kule som flyr vestover 
fra over gården Kinne, lavt over husene og under 
Sonvesåsen og mot Bordalskaret sør for Vossevangen. 
Farten var lignende som på et småfly. 
O line Vikje som var på vei inn i fjøsen på gården ble helt 
blendet av det sterke lyset som objektet hadde. Jeg selv 
og Ottar Vinje har hatt en samtale med henne det var om
trent i 1986-87 om denne hendelsen som er ganske unik. 
Vedkommende er død for noen år siden nå. 
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I denne forbindelse må jeg nevne den merkelige tunnelen 
som ble avdekket på øvre venstre del (sørsiden) på gården 
Kinne i Juni-Juli 1986. Det ble arbeidet med gravemaskin 
på dette området da gravemaskinen plutselig sank 2 meter 
ned i grunnen. Da ble det oppdaget en tunnel som var 10-
12 meter lang og 2 meter bred og høy. Det var ikke noen 
steiner eller ujevnheter å se, men det merkelige var at det 
var teleis i tunnelen enda det var høysommer. Denne opp 
dagelsen ble omtalt i en artikkel i bladet "Hordaland" på 
Voss Onsdag 9 Juli 1986. Arkeolog ble tilkalt, men det 
kunne ikke gis noen forklaring på dette fenomenet. 

Onsdag 03.02.1999 i kll6:26-16:58 så jeg noen merkelige 
gulkvite skarpe lys ved nedre delen av en steinur i bratt
lendt terreng under Mønsberget. Lysene varierte hele ti
den med både faste og blinkende lys som jeg så i kikkert 
( 16x50). Og filmet det samme med videokamera (25x) i to 
og et halvt minutt. kl. 16:58 ble lysene plutselig borte. Jeg 
selv og Ottar Vinje har vært i dette område og f~ konsta
tert at det ikke er noen vei i bratthenget som består av en 
stor trekantet steinrøys. 

Onsdag07.04.1999kl21 :05-21 :15 så jeg skarpe kvite faste 
lys på samme stedet i venstre hjørnet av densamme tre
kantede steinrøysa i Mønsberget. Det var to skarpe kvite 
faste lys . Det venstre lyset var større enn det til høyre. 
Lysene beveget seg litt før de ble borte kl21:15, videofilm 
i l min. og 23 sek. viser dette. 

Samme lignende lysforhold ble observert og videofilmet 
den 03.02.1999 kl. 16:26-16:59. Ottar Vinje observerte lig
nende lysforhold i 19-tiden i 
februar, kort tid etter den forrige observasjonen. Han for
søkte å kontakte meg om dette, men jeg hadde en lengre 
telefonsamtale samtidig. 

Disse observasjonene som er de største av et antall på 
7 68 videoopptak i tidsrommet November 1991 til Desem
ber 2001, med unntak av 1997-1998 da videokameraet var 
i ustand og det dermed ikke ble noen opptak. Det er mange 
fine opptak også blant de som ikke er tatt med her. Jeg har 
videofilmer av objekter som slukker og tenner lysene opp
til4-5 ganger under flygingene. Enkelte ganger kommer 
andre objekter inn i nærheten av den jeg filmer. "Kjegle
objektet" hadde flyginger sånn omtrent i tidsrommet 1988-
1996, dette objektet har jeg observert 280 ganger og video
filmet omtrent 100 ganger. Det hadde motorlyd og fløy 
alltid ut fra Håraldsdalen og vestover over Gråsida. Jeg 
har i tidsrommet Desember 1984tildesember2001 (i 17 år) 
observert og loggført i alt 2219 objekter fordelt på 941 
observasjonsdager, "kjegleobjektet" inkludert. 

Roar Krogshus har fått tildelt hele rapportmappen 
og 1 videokassett på 3 timer som inneholder: "Norge 
Rundt" 23.04.1993, ufo-objekt 15.05.1992 og 
29.01.1993 i tidsrommet 29.01.-19.11.1993 og mer
kelige ting i nærheten av sollys. 01.01.1994 i Flåm 
kl. 00:02 og kl. 00:07 under fyrverkeriet der. Neti ved 
Kjell Arne Høviskeland er tildelt en 4 timer lang vi
deokassett med opptak fra 1998 som dekker tids
rommet '?.7 .05-10.12.1998, 08.01-19.11.1999, 04.02-
22.10.2000, og 04.02-14.02.2001. Til sammen om 
lag 204 objekter. 



NETIS REPRESENTANTER KJELL ARNE 
HØVISKELAND OG THARALD BECK BE
SØKTE DEN SPENNENDE UFO-RINGEN 
PÅ ESPEVÆR NOVEMBER 2001. 

Rett nord og vest for Haugesund ligger en stor og vakker 
øy som heter Bømlo. Bømlo Kommune har en turistbrosjyre 
utenom det vanlige. En av kommunens største severdig
heter er "UFO-Ringen" på den lille øya Espevær. Det var 
en typisk høstgrå novemberkveld at Kjell Arne og Tharald 
satt spent på den lille hurtigbåten som het "Espevær-ek
spressen". Endelig skulle vi få se på ufo-ringen. Etter at vi 
var blitt fulgt fra kaien til et utmerket rimelig overnattings
sted, sovnet vi som to steiner der ute i havgapet. 

Espevær har en liten befolkning med 2 km vei og 3 biler. 
Innbyggerne var veldig lett å komme i kontakt med og 
pratet villig vekk med oss. 

Vi våknet til pøsende 
regnvær og kraftig vind. 
Allikevel tok vi sjansen 
og marsjerte ut i naturen 
hvor vi fulgte en merket 
sti. Veien fram til ringen var 
ikke tilrettelagt og det gikk 
opp og ned av små berg 
og over myrer før vi etter 
40 minutter kom fram til 
UFO-Ringen. 

Det første vi får øye på er 
en sølvgrå UFO som sto 
på bakken ved siden av 
ringen. Dette var en UFO 
som var plassert der som 
et symbol på hva som hadde skjedd der sommeren og høs
ten 1975. Aluminiums-ufoen var laga av Johanne Getz og 
Vilde von Krogh i et Kulturby Bergen-prosjekt, og diame
teren på ufoen var seks og en halv meter. 

Ringen ble funnet 7 .oktober 197 5 av skolestyrer Rolf Erik
sen på Espevær på sopptur sammen 
med en del andre personer. Avtrykket ligger på den store 
gres sletten Åkerkve ved Svartaneset. Gress tråene lå pres
set ned i samme retning rundt i ringen, og det var et tydelig 
søkk i bakken som gjorde avtrykket godt synlig fra alle 
kanter slik at Eriksen fikk øye på det. 

Det skal også nevnes at i forkant av denne oppdagelsen 

av ringen, var blitt sett mange fenomener på himmelen over 
den sørlige delen av Vestlandet. Anna Solvang, som feri
erte i Toll vik på øya Bømlo like innenfor Espevær, sto uken 
før sankthans det året og så på noen katter gjennom et 
vindu. Klokken var halv to på morgenen og det begynte å 
demre av dag. Plutselig oppdaget hun at strømåleren be
gynte å svirre vilt, og da hun igjen så ut av vinduet, opp
daget hun et todelt flygende gjenstand, bronsefarget og 
med kjegleform, som svevde opp og ned over tretoppene 
med kurs vestover, mot Espevær. 

Senere samme sommeren ble merkelige lysfenomener som 
beveget seg like over havflaten sett av flere fartøyer uten
for Bømlo. Lysene beveget seg raskt og avga ingen lyd. Så 
merkelig var dette synet at skipperen om bord i "Nord
tank" noterte observasjonen i skipets loggbok. 

UFO-ringen var fortsatt godt synlig ved vårt besøk denne 
dagen og det første vi foretok oss var å danne oss et bilde 
av størrelsen på ringen, kjenne på hvor kompakt og hard 
jorden var i selve avtrykket samt å ta bilder av ringen både 
på kort hold samt fra lengre avstand. Selve ringen har en 
omkrets på 63 meter og på det tidspunktet ringen ble opp
daget var avtrykket mellom syv og 10 centimeter dypt. 

Etter å ha studert avtrykket vel og lenge, følte vi begge at 
sannsynligheten for at en stor UFO har satt dette avtryk
ket, er eneste forklaring på denne merkelig ringen. 

Vi vurderte det som svært vanskelig å manøvrere et så 
stort fartøy med en elipseformet diameter på over 60 meter 

ned på den lille gress
som ligger om
av små fjell med 
på 10-20 meter. 

atta før ringen ble 
fortalte de 

huset at hunden 
oppført seg helt 

merKe:U·g. De fortalte vi
at etter denne hen

fulgte hunden 
som gikk stien fa 

deres til ufo-rin
De fortalte også 

en interessert obser-
on. Deres nære 

slektning som bor over 
sundet mot Bømlo, hadde i 2-tiden på natten, som hunden 
reagerte, sett en stor klokkeformet kobberfarget gjenstand 
med noe lys under, på vei mot Espevær. 

At dette er snakk om et av verdens særegne visittkort, er 
det ikke tvil om. Forsvaret landet md et av sine store Sea
king-helikoptere som veier atskillige tonn i midten av sir
kelen. Helikopteret satte ikke et merke! Eksperter fra Luft
forsvaret kunne ikke finne noen forklaring. De konkluderte 
med at intet norsk luftfartøy kunne ha etterlatt seg et slikt 
avtrykk. 
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Det må derfor være en UFO i superklassen som landet på 
Espevær denne natten i 1975. Det har også vært foretatt 
jordstrålemålinger som viser andre verdier innenfor sirke
len enn utenfor. 

Kjell Arne og Tharald kravlet seg tilbake over stien og 
dumpet slitne ned i vårt hyggelige losji. Vi er skjønt 
enige om at ette var en tur helt utenom det vanlige og vi 
kan bare anbefale denne turen og opplevelsen på det 

varmeste! 

KORNSIRKLER SCORER HØYT PÅ KINOTOPPEN 

Fll.MEN"SIGNS"INVADERTEKINOERSISTHELG 
(USA) OG SATI NYE REKORDER FOR STJERNEN 
MELGIBSON OG PRODUSENTM. NIGHT 
SHYAMALAN. HISTORIEN OM UTENOMJORDISKE 
OG KORNSIRKLER TO KINN 60.3 MILLIONERDOL
LARDENFØRSTEUKEN.DETVARSÅLANGTDEN 
STØRTSTE DEBUTEN MED MELGIBSON OG FOR 
SHYAMALAN, SOM LAGET "DEN SJETTE SANS" I 
1999. 
KORNSIRKELFENOMENETHAR V ÆRfTILHJELP 
MED Å FÅ FART PÅ "SIGNS", SIER DICK COOK, FOR
MANNVEDWALTDISNEYSTUDIOS. 

, t l ' ) j ' \ t ~ , 1 ~ < ' ' 

~· ._ T 1\ K E N 
• \' •.·, 1 .r ~ r•r ~ •n'1 

"TAKEN" 
NYTV-SERIEBASERTPÅHENDELSERHVORMEN
NESKERERBLITTBORTFØRT AVUFOER. 
SERlENERLAGETAVSTEVENSPIELBERGOGHITTIL 
DEN MEST PÅKOSTEDE TV SERIE NOENSINNE. 
SERIEN HAR PREMIERE TIL HØSTEN lUSA. 
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F-16-fly jakter på UFO over 
Washington 
28.7.2002 03:37 

Washington (NTB-AFP): To F -16-fly ble lør
dag sendt opp på jakt etter et uidentifisert 
flygende objekt (UFO) som var observert 
over Washington. Men gjenstanden var for
svunnet i løse lufta. 

En talsmann for de militære, Mike Snyder, sa at 
flyene ble sendt opp for å klargjøre situasjonen, 
og at oppdraget var utført på en tilfredsstillende 
måte. 
Men da han ble spurt om flyvåpenet hadde vært i 
stand til å identifisere objektet som var registrert 
på radar, svarte han: 
-Den siden av saken er et mysterium, men vi løste 
situasjonen på en tilfredsstillende måte. 

Det var etter at en flyger meldte at han hadde sett 
noe og flyvåpenets radarer registrerte spor, at de 
to F-16-flyene ble sendt opp. 
En mann i Washington, Renny Rogers, sa til 
Washington Post at han hadde sett et lyseblått 
objekt som forflyttet seg utrolig raskt, og som ble 
forfulgt av et jagerfly. 
For femti år siden ble både Koreakrigen og 
presidentvalgkampen for en stakket stund skjøvet 
bort fra Washington-avisenes førstesider etter at 
UFOer angivelig var observert. 

Vi trenger mere stoff til bladene, så hvis du 
har sett noe lignende som bilde viser under, 
er du hjertelig velkommen til å skrive inn. 



• 

BESØKENDE LANGT VEKKE IFRA 
BLE JORDEN "SÅDD" TUSENVIS AV ÅR SIDEN? 
Oversatt av Torgeir Hansen med tillatelse fra Ufo 
Magazine v/ Graharn W. Birdsall. 

De nylig annonserte oppdagelsene av hittil ukjente 
gamle byer og for lengst glemte sivilisasjoner gjemt un
der vann i gulfen ved navn Kharnbhat og i 
Guanahacabibes Peninsula, sammen med de utrolige 
funnet ved Caral, en gammel by av pyramider først fun
net i ørkenen i Peru i 1994, som har skapt bølger i den 
akademiske verden at dens forståelse av vår klode kan
skje straks trenger en revisjon. 
Mens flere og flere utrolige funn blir gjort kan bevise 
komme fram som viser en aktiv utenomjordisk intelligens, 
en som har etterlatt et uomtvistelig "merke" på mennes
ket tusenvis av år siden. 

Det er en fantastisk tanke, men de som fremskynder sitt 
syn og det at jorden ble rammet av en eller en serie av 
katastrofer som ødelagte store deler av jordens overflate, 
ethvert avslørende bevis av "First Contact" har blitt 
tapt, begravet på havbunnen og begravet i sand over tid 
på landjorda. 
Alt som er igjen er spredte og svært intersante spor som 
merkelige gjenstander, malerier, stein, og hulemalerier og 
historiske skrifter som beskriver merkelige besøk fra luf
ten og til og med"mennesker" med et merkelig utseende, 

Jakten på arkeologiens "Hellige Gral", den såkalte 
"Moderbyen" og den såkalte "Missing link" har fanget 
mang en vitenskapsmann gjennom generasjoner. 
Det er primært fordi at menneskehetens historie slik som 
den er beskrevet er bare en dråpe i havet, men til tross 
for den noe flyktige beskrivelsen av menneskehetens 
opprinnelse og sivilisasjoner er full av store hull, så er 
det kommet frem beviser som sprer nytt lys over hvor
dan livet på jorden måtte ha vært for de som regjerte på 
planeten vår for tusenvis av år siden. De bevisene er 
slående! 
For eksempel, det populære synet på steinaldermannen
som en primitiv og arrogant forløper av oss selv ble 
knust da Richard Rudgley PHD, som ble den første vin
ner av "The British Museum Promethus award" i 1991, la 
frem beviser for den "Subhuman Neanderthals" byget 
teknologiske og symbolske samfunnsstrukturer - noe 
som man ikke trodde eksisterte for 40.000 år siden. 
Rudgley introduserte og bein med inskripsjoner som 
viste at en "månekalender" ble skrevet ned for 30.000 år 
siden. 
Han fremla overraskende forsking på den 5300 år gamle 
ismannen som ble funnet i Alpene i en isbre, som viste at 
akupunktur ble praktisert i Europa lenge før de sannsyn
ligvis begynte i Kina. 
Og forbløffende Rudgley avslørte at steinverktøy funnet 
på den den isolerte øyen av Flores i østre Indonesia, 
viste at Homo Erectus kanskje har foretatt reiser på flåter 

over åpent hav allerede 700.000 år før Kon-Tiki! 
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Med arkeologiske beviser har Rudgley utfordret det 
vanlige synet på det forhistoriske mennesket, og ved å 
gjøre det gav han den akademiske verden skikkelig ho
depine. 
Det fulgte og tidligere aksepterte tidsaspektet når det 
gjelder menneskets evolusjon var, i følge Rudgley, mis
tenkelig på sitt beste, eller total feil på sitt verste. 

De nye oppdagelsene av minst 3 for lengst tapte byer og 
sivilisasjoner bare gjør saken mer intersant. 
Men kanskje noen av disse arkeologiske funnene vil 
hjelpe til med å kunne forklare hvordan steinalder
mennesket kunne utvikle seg til en rase som utviklet 
god nok intelligens, som mestret evnen til å fly 
bemannende farkoster og plassere en mann på månens 
overflate i løpet av 70 års eksplosiv teknologisk utvik

ling. 

Logikken tilsier det at hvis Rud gle y har rett i sin tenke
måte at våre forfedre brukte flåter for ligge ut på reiser 
over det åpne havet for over 700.000 år siden, da ville 
den menneskelige evolusjon ha utviklet seg mye raskere 
enn hva den ser ut til å ha gjort de siste 690.000 år. 
Og fremdeles, av grunner ingen kan fatte, mennesket 
begynte plutselig å få ting for ca 10.000 år siden, resten 
som de sier er historie. 
Eller er det? Kan mennesket ha mottatt litt hjelp fra andre 
"der ute" for å hjelpe dem litt på veien. 
Professor Hermann Oberth, den store pioner av rom
reiser, mente så absolutt at så var tilfelle. 
Han sa ikke bare at Ufoer er reelle og at romskip besøkte 
oss fra et annet eller flere andre solsystemer, men at han 
også etterlot seg dette skrivet: "Vi kan ikke ta all æren for 
vår rekordaktige utvikling i noen vitenskapelige områder 
alene, vi har fått hjelp fra folket fra andre verdener!" 

Hvilke var disse vitenskapelige områder Professor 
Oberth viste til, og hvem va disse menneskene fra andre 
verdener? 
Den typen som kunne lage et kart over kystlinjen i An
tarktis og detaljerte lengdegrader århundrer før vitenska
pelig visdom forteller oss det var mulig? 

Det er intersant å notere at Graham Hancock, ved begyn
nelsen i sin bestselger, "Fingerprints of the Gods" viste 
til Piri Reis kartet laget i Konstantinopel i 1513. 
Kartet, tegnet av admiral Piri Reis, gjengir eksakt kyst
linjene ved Dronning Mauds land i Antarktis fri for is, 
og samtidig er det vitenskapelig bevist at dette området 
har vært dekket av is de siste 6000 år. 
Hvordan ble da dette gjort? Og hvem fremskaffet lengde
grader når vitenskapen forteller oss at kronometeret, 
nødvendig for å måle lengdegrader, først dukket opp i 
1780? 
Fra de som vi introduserer som samlere og drev jakt, 
steinaldermennesket, som mennesket stammer fra slik 
som vi ser i dag? 
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Tusenvis av å siden skjedde det noe med forskjellige 
sivilisasjoner på jorden, de begynte å konstruere mas
sive monumenter og pyramider for å vise sin respekt for 
"gudene". 
Mens astronomiske linjer truer den vanlige viten, så for 
hieroglyfer akademisk oppmerksomhet som refererer til 
de som bygde "Barna fra stjernene". 
Stoffet av myter eller legender, eller arv hugget i stein, er 
det fra en viktig periode da de "besøkende" kom? 
La oss gå ut ifra at dette er sant, la oss anta at vi har hatt 
"besøk" en gang, kanskje disse "besøkende" har fortsatt 
å komme i faste former for å studere og følge vår utvik
ling!? 

BEVISER OM DEN "FØRSTE KONTAK
TEN" 

Ved siden av tusenvis av ufo-rapporter, utallige 
fotografier, video, radar registreringer, dokumen
ter, etc. soden 1947, er det noen avslørende bevi
ser som viser en tidligere tilstedeværelse på vår 
himmel? 
Robert "Bob" Dean en amerikansk etterforsker 
var blant de få utvalgte som fikk muligheten til å 
utforske denne muligheten. 
I 1994, Dean presenterte noen av sine funn i et 
foredrag ved den 13 Leeds internasjonale ufo
kongress. Han har siden fått selskap av andre i 
arbeidet. Den beste blant de er Matthew Hurley. 
Som Dean har Hurley etterforsket og samlet en 
fascinerende portefølje av kunstverk som innehol
der fresker, tapetstrier, illustrasjoner og olje
malerier, som ikke bare viser et som de fleste ville 
kalle en klassisk ufo, men som kan dateres flere 
hundre år tilbake i tiden. 
Selv om noen av kunstverkene viser faktiske ob
servasjoner, så viser andre ufoer i en rele gi øs 
sammenheng, sier Hurley. 
Man kan bare gjette på hvorfor disse kunstnerne 
valgte å plassere en ufo i sine kunstverk. 
Hadde de en observasjon den dagen og ønsket å 
tilføye de i bildet? Kanskje de hadde en indre 
trang til å male de på!? 
Samme hva som er sannheten, det er ufoer i disse 
stykkene av kunstverk, og en kan bare undre seg 
over dem. 
Isolert, den merkelige formen her og der ville ha 
betydd svært lite for de som så på bildet gjennom 
århundrer, men sammen er en helt annen tolkning 
omkring deres eksakte mening i ferd med å 
komme frem i dagen. 
Når du studere disse bildene vi ligger frem her 
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skal du vite at det mange flere arbeider som ven
ter på å bli oppdaget. 
Så vi håper våre lesere blir såpass interessert at 
dere vurderer å oppsøke biblioteket og bok
forhandlere, og neste gang du besøker gallerier, 
studerer fresker og malerier, ved å vise ekstra 
oppmerksomhet mot bilder som viser himmelen 
kan du kanskje være så heldig at du kommer over 
beviser som viser de "besøkendes" ankomst. 

Den føPste kontakten? 

l. Disse bildene av to riddere dateres tilbake til 
12-århundre, og referer til en UFO-observasjon 
beskrevet i" Annales Laurissenses"(bøker om his

toriske og reli
giøse hendel
ser) skrevet 
ved begynnel
sen av det 8-
århundre. 

Det beskriver 
en hendelse i 
året 776 etter 
Kristus, under 
en beleiring av 
Sigiburg slott. 
Sakserne 
hadde beleiret 
og omringet 
de franske 
innbyggerne. 
Det var slås
sing da det 
plutselig duk
ketoppen 
gruppe av 
ufrn(~ 

skjold)som lå å svevde over en kirke. Det kunne 
se ut som om at Franskmennene ble beskyttet av 
disse objektene så Sakserne flyktet. 



• 

• 

2. Dette teppet gjengir livet til Maria. De hattefor
mede objektene og også tilstede på et lignende 
kunstverk i den Franske basillica N otre-Dame i 
Beaune, Burgundy. 

3. Dette udaterte maleriet av en ukjent kunstner er 
på en treskuff iblant møbler som tilhører Jar lene 
av D"Oltremond, Belgia. Moses for sine ti bud og 
flere objekter er å se på himmelen like ved . 

4. En illustrasjon som viser et "brenneden hjul" 
over Japan 900 etter Kristus. 

hundre med tittelen "Madonna med St. 
Giovannino". 
Palazzo Vecchio sier at kunstneren er ukjent. 
Over Marias høyre skulder er det en scene helt 
ute av sammenheng av det maleriet forteller. 
Kunstneren har valgt å ta med en ett objekt som 
er synlig i sin form og som stråler ut lys. 
Kunstneren har også brukt tid på å gjengi mannen 
som løfter sin høyre arm, sannsynligvis for å be
skytte øynene mot det skarpe lyset. 
Dette er ikke solen! Hva kan det være? En hen
delse av en eller annen sort fant sted for over 400 
år siden. 
Var kunstnerne vitne til hendelsen, og er dette en 
nøyaktig gjengivelse av han og muligens andre så? 

6. Detter en fresken fra det 17 -århundre som er å 
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7. Dette bildet er fra den franske boken "Le Livre 
Des Bonnes Moeurs" av Jacques Legrand. Det er 
å finne i museet Chantilly Conde. 
Noen sier at dette er en ballong, men det var in
gen ballonger i Frankrike i 1338. 

8. Denne fresken med tittelen "Korsfestelsen" ble 
malt i 1350. To objekter med figurer inni. 
Bildet er å fmne over alteret ved Visoki Decani 
klosteret i Kosovo, Jugoslavia. 
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9. Dette maleriet av Carlo Crivelli ( 1430-1495) 
med tittelen "The Annunciation"(1486) heger i 
Nasjonalgalleriet i London. 

10. Dette bildet av Paolo Uccello (1396-1475) 
med tittelen "La Tebaide" (malt ca. 1460-1465) 
Forstørrelsen viser en klassisk ufo. 

Til Venstre: 
11. Denne ekstraordinære scenen, hvor en klas
sisk ufo blir sett når den sender ut lysstråler på 
Kristus og Johannes Døperen er fra bildet malt av 
Aert De Gelder og har tittelen "Dåpen av Kris
tus". Det henger i Fitzwilliam Museet i Cambridge 
og erfra 1710. 
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12. Denne illustrasjonen, datert til1660, gjengir 
en observasjon gjort av to Franske skip i Nord
sjøen. 
Det ser ut til å være to objekter i forskjellig 
størrelse.Dette er å fmne i en bok med tittelen 
"Theatrum Orbis Terrarum" av en fransk general 
med navn Blaeu. 

13. Dette store bildet av Samual Coecius illustre
rer en ekstraordinær hendelse på himmelsen over 
Basel i Sveits i 1566. Det er en del av Wickiana 
samlingen og er å finne i Sentralbiblioteket i 
Zurich. 

14. Disse illustrasjonene er boken "Journals of 
Two Expeditions in North-West an Western 
Australia-1837,1838 & 1839" 
Forfatteren, Lt. Grey, ledet den 19 århundres 

ekspedisjon til huler nær Glenelg River regionen 
av Kimberly, Nord Australia. 
De er trodd til å være fra før Aborriginiene , men 
hvis det skulle være tilfelle så ville den akademiske 
verden være i opprør. 
Mange Australske ufo-forskere har blitt slått av 
den mulige sammenhengen mellom urbefolkning
ens myter og legender og" besøkende" fra stjer
nene. 

15. Dette hulemaleriet fra Val Camonica i Italia, 
ser it til å gjengi to vesener i beskyttende drakter, 
komplett med hodeutstyr, og holder merkelig ut
styr. Dette er datert til å være laget l 0.000 år før 
Kristus. 

16. Disse petroglyfene ble laget for tusenvis av år 
siden av Indianere i den Amerikanske Sørvesten. 
Ifølge Indiansk folkefortellinger så kolliderte to 
objekter høyt oppe på himmelen og en av de 
krasjlandet i Death Valley. Noen menn ankom, 
sannsynligvis i et annet skip, og tilbrakte noe tid 
ved det krasj ete skipet og reparerte på det. 
Disse to bildene gjengir trolig det skipet som men
nene kom i for å reparere på det krasje te fartøyet 
(innfelt) som ser ut til å gjengi skader. Bildene er 
tatt i fra en TV serie med tittelen "På søken etter" 
ledet av Leonard Nimoy. 
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17. Disse reptillignende figurene ble funnet i Irak 
og er å finne i det Britiske Museum. 
De er datert til5000-4500 før Kristus. 

18. Dette tempelvegg maleriet ble oppdaget i gull
gruvene av Kush(Nubia), Egypt. Her kan vi se 
noe som er forbløffende lik en moderen rakett, 
komplett med neseparti og vinger. Det er selvsagt 
for enhver og tolke dette som man vil, men er det 
en pyramide like ved, eller et flygende triangel? 
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BEIJING:: Kina vil bygge en base på månen 
iår 2010, skriver avisen China Daily. l 

-Kina kommer til gjennomføre sin første utfors
kning av månen i år 2010. Kina vil etablere en 
base der, som vi gjorde det på Sydpolen og 
Nordpolen, sier Quyang Ziyuan, vitenskapelig 
leder for det kinesiske måneforskningsprogram til 
aVIsen. 

Kina er allerede i gang med at trene astronauter til 
Kinas første bemannede romferd, som skal finne 
sted i 2005. Etter planen skal Kina på denne rom
ferden bygge en kinesisk romstasjon og etablere 
forbindelser til internasjonale romstasjoner, skriver 
ChinaDajly. 
(NTB 20.05.02kl. 18:21) 

OPPSTANDELSE: 

- Fire ufoer over Beijing 
Nettavisen 26. apr 2002 09:41 

Flere innbyggere i Beijing rappor
terte mandag at de hadde obser
vert fire ufoer svevende over den 
kinesiske hovedstaden. 

De fire ufoene var omgitt av et sterkt gult lys da 
de ble observert over byen, melder Ananova. 
Ufoene skal ha beveget seg i par, om lag ti kilo
meter over bakken. 

Ufoene skal ha vært synlige i om lag en time, 
skriver Shanghai Star, som siterer Beijing Tnnes. 

Planetariet i Beijing understreker imidlertid at det 
ikke er bevist at ufoer eksisterer. 

Ifølge Lan Songzhu ved den astronomiske 
observasjonsstasjonen i Xinglong skal det være 
registrert 10.000 ufo-observasjoner de siste 100 
årene. Rundt 95 prosent av disse kan forklares ut 
fra astronomiske fenomener. 



Finner grønne menn 
innen 25 år 
AvROYFREDDYANDERSEN 
NEW YORK (VG) Innen 25 år har mennes
kene oppdaget liv på fremmede planeter. Det 
er forskerne som leter etter grønne menn, 
helt overbevist om. 

Det er de dramatiske forbedringene i teknologien 
som gjør at forskerne ser svært lyst på mulighe
tene for å oppdage liv i verdensrommet- og der
med finne svaret på det vi mennesker har undret 
på siden vi begynte å løfte blikket mot stjernene: -
Finnes det andre enn oss her på planeten Tellus? 
Er vi virkelig alene i dette enorme universet? 
- Vi leter etter nålen i den høystakken som er vår 
galakse, men det kan være tusenvis av nåler der 
ute, sier Seth Shostak til Reuters. 
-Med de mange stjernesystemene vi håper vi kan 
få sjekket, skulle vi klare å finne en av disse om 
25 år, fortsetter han. 
Skuffet 
Shostak er seniorforsker ved det private Califor
nia-instituttet Search for Extraterrestrial 
Intelligence, SETI, som siden 1984 har sendt ra
diosignaler ut i rommet, lyttet etter signaler fra an
dre og kikket i teleskoper. 
De tekniske nyvinningene og gigantteleskopene 
som har kommet de siste årene, gjør at muligheten 
for å lete effektivt er langt bedre, mener Shostak. 
Millioner av hittil ukjente sijemesystemer kan bli 

sjekket, og nylig kom nyheten at forskere har fun
net en planet i en av disse. 
Foreløpig har forskerne undersøkt 500 av l 000 
stjernesystemer de har fattet interesse for. Og ja, 
de har mottatt radiosignaler, men er blitt like skuf
fet hver gang: 
- Vi får signaler hele tiden, men når vi sjekker 
disse, viser de seg å være skapt av mennesker. 
De er ikke fraE.T., menmerfraAT&T (et 
telefonselskap), sier forskeren med et smil. 
Han tror at hvis utenomjordiske vesener har en 
karbon-basert organisme som oss mennesker, vil 
de sannsynligvis ha mange likhetstrekk med oss, 
som øyne, en munn eller to, føtter og være i stand 
til en eller annen form for reproduksjon. 
-Det vi sannsynligvis finner, vil være så langt foran 
vårt eget nivå at det ikke engang trenger å være 
biologisk, men en kunstig form for liv. Ikke forvent 
at du, en svær, slimete alien, er i enden på utviklin
gen, sier han. 
(VG24.07.02kl. 07:18) 

Kommentar til VG reportasje publisert onsdag 24. juli 2002. 
25 år til vi helt sikkert finner intelligent liv på andre plane
ter!? 
Har vi ikke allerede bevis på at det er en realitet? Som vi alle 
vet så var det en avsløringskonferanse iWashington den 9 
mai 2001, hvor personer på svært høyt nivå fortalte om sine 
opplevelser og erfaringer som de hadde gjort gjennom job
ben sin. 
Går journalistene med skylapper? 
Burde ikke en slik reportasje bli satt opp mot vitnemålene til 
disse 20, av 400, slik at vi (leserne) fikk en viss innsikt i det 
noen vet om liv andre steder i universet? 
Muligens ville vi da også få en offentlig debatt omkring 
fenomenet, hvem som snakker sant og hvem som driver 
med tilsløringen, men som tidvis gir små drypp til pressen 
for å forbrede oss på den endelige kunngjøringen: "Ja vi 
vet nå at det finnes annet intelligent liv der ute" 

Torgeir Hansen 
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''Magisk Sommer'' 
Skrevet av 

Torgeir Hansen 

Det var ferietid og turen hadde gått til Halden og Ide
fjorden. Det var bading, fisking og stjemetitting som sto 
på programmet. Stjemetittingen var vel mer for å se etter 
flyvende objekter, skulle vi få se noe der ute denne som
meren. Sommeren er heller ikke så kjent for å være god 
tid for stjernetitting, litt for lyst kanskje!?? Men vi var nå 
ute og tittet så lenge myggen ikke ble plagsom! 

Randi Andreassen som er eier av sommerhuset var der 
sammen med sin venn Morten Eriksen, og de tok hjerte
lig imot oss når jeg kom med min familie etter lang kjøre
tur fra Bergen. 
Det var fint vær og det så ut til å holde seg noen dager 
så den etterlengtede badingen så vi fram til. 

En dag vi hadde vært å handlet og var på vei tilbake til 
huset, jentene i en bil og barn å gutter i en annen så ob
serverer våre respektive et lavtflyvende objekt over et 
jorde. 
De kjører litt lenger bak 
oss så vi får ikke helt 
med oss deres entusi
asme og overraskede 
utrykk, ikke før vi er 
fremme ved huset og 
foretellertrangen tar helt 
overhånd. 
Joda de hadde sett et 
rundt objekt som fløy 
lavt over terrenget og 
hadde forsvunnet i stor 
fart. 

Skal vi tro på disse to? 
Jeg og Morten gikk hardt ut i å avkrefte deres observa
sjon, det ble mye spøk fra vår side, mens jentene ble mer 
og mer sint fordi vi ikke ville ta historien seriøs. 
Ut på kvelden mente vi at vi kunne sjekke dette litt nær
mere ved hjelp av kanalisering. 
Morten ble den som tok på seg oppgaven og under ka
naliseringen kom det frem at det var et 
rekonoseringsfartøy. Fartøyet var ikke så stort, men 
hadde sin klassiske tallerkenform. 
Vi fikk videre vite at jorden blir jevnlig skannet og at de 
(les utenomjordiske) ved hjelp av slike fartøyer regis
trerte forurensing, tankemønstre og bevegelser i jord
skorpen. Ved hjelp av den informasjon de samler ,pluss 
den informasjon de får av mennesker som er om bord i 
skipene deres, danner de seg et bilde av jordens og det 
enkelte lands tilstand og mulige hendelser i fremtid. 
Skanningen foregikk over hele kloden, hvert eneste land 
blir registrert og dette blir gjort i faste sykluser. 

Etter denne informative seansen ble det diskutert rundt 
bordet, og to av oss måtte da tro på det som hadde blitt 
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sett. 
Dagene gikk med sommeraktiviteter og vi skulle også 
selvsagt inn til Svinesund og Strømstad for å handle. 
Alltid litt spennende å gå rundt på markedet i Svinesund 
mye rart og noe nyttig å se. 
Vi kom oss etter hvert til Strømstad og etter en stund 
havnet vi i en steinbutikk. Steingalen som vi var måtte vi 
inn for å se på utvalget, så inn vi gikk, og ivrige hender 
og ivrige øyne fikk gjennomgå i søket etter noe fint og 
spennende. 
Etter hvert kom vi i snakk med innehaverne, et hyggelig 
svensk ektepar, Gustav og Mariann. 
Vi kom i samtalen inn på UFOfenomenet og mannen 
kunne fortelle oss om en landingsplass like ved der han 
bodde! 
HALLO! ! ! ! ! Vi trodde knapt våre ører, en landingsplass 
like her i nærheten. Denne landingsplassen måtte vi få 
se! 
Vi avtalte å møtes allerede samme kveld og jeg skal jo 
være ærlig å si at vi var ikke nedpå, stemningen var høy 
og forventingene store da vi satt i bilene våre på vei 
tilbake til Halden. 

Middagen gikk unna i en fei og tiden før vi kom oss av 
gårde gikk utrolig sent! 
Vi hadde fått beskrevet veien, 
vi skulle ta av ved Løk
holmen og følge beskrivelsen 
derfra. 
Vi var endelig på vei og var 
stemningen høy på vei hjem 
tidligere på dagen, så var den 
ikke mindre nå som vi satt i 
bilen på vei til LANDINGS
PLASSEN. 
Vi fant frem ganske greit, det 
lå tre hus der, det var helt 
flatt og skogen rundt besto 
av høy gran og bjørk. 
Vi hilste igjen på hverandre 

og praten gikk lett, som den gjør når du treffer mennes
ker med felles interesser. 
Vi lytter spent mens Gustav forteller at det er to år siden 
det var en landing her, og at han så fartøyet!! 
Så du virkelig fartøyet? Han fortalte videre at den kvel
den så skulle han lufte hunden og som vanlig slapp han 
den, en stor schæfer, ut på tunet. Den snudde og kom 
rett inn igjen og satt seg i døråpningen med ørene rett 
opp som om den sanset noe der ute. 

Han ville i hvert fall ikke komme ut igjen, men så plutselig 
hørte Gustav en merkelig lyd inne fra skogen, han tok en 
stein og kastet den innover i skogen. Plutselig kom det 
noen kraftige lys på der inne i mørket og han så lysene 
stige, over tretoppene ble det som kom opp fra skog
bunnen stående stille i luften. Det var en flyvende taller
ken ca l 2-15m i diameter, den sto stille noen sekunder før 
den forsvant utover i stor hastighet. 

Litt av en opplevelse, men hvor er stedet den landet!!?? 
Like inn i skogen her, ca 300 meter, sier Gustav. 
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Hva venter vi på? 
Vi lå oss tett på Gustav da han viste vei inn i skogen. 
Terrenget var flatt utenom noen små bergknauser rundt 
om. Da vi var kommet ca. hundre meter inn åpenbarte det 
seg en stor lysning og oppe i det ene hjørnet som stien 
førte mot var det en sirkel, litt oval i form. Gustav fortalte 
at det hadde stått et lite bjørketre inni i sirkelen som var 
bøyd ned, ikke knekt men bøyd som om det vokste langs 

bakken ikke opp fra bakken. Han forteller videre at treet 
senere visnet og døde. 
Vel fremme i sirkelen så vi tydelig sirkelen i terrenget, noe 
dere kan se på bildene. 
De trer som står rundt sirkelen har mistet alle sine grener 
som vendte inn mot sirkelen. 
I halve sirkelen kunne jeg føle en energi som gav meg 
kribling i hele kroppen dette følte jeg når jeg gikk rundt i 
den. 
Gustav fortalte at det hadde vært tatt jordprøver og at de 
ble sendt til USA og TV 4 blant flere hadde vært på be
søk. 

Dette var litt av en opplevelse for oss bergensere, det å 
få komme til en så fersk landingsplass og se det vi så var 
en sterk opplevelse. 
Vel tilbake i huset til G og M gikk praten livlig, og Gustav 
hadde mer på lager! 
Han forteller at en kveld så roper datteren på de, dette 
var et hus med 3 etasjer med verandaer i andre og tredje, 
han kommer inn på soverommet til datteren som er i 
tredje etasje. Hun forteller at det so en mann på altanen! 
Det var sikkert en ugle! Sov nå! 
Noen dager senere sitter Gustav og blar i et ufo magasin 
hvor han kommer til en side med en tegning av en 
utenomjordisk hvor da datteren utbryter at, en slik var 
det som sto på altanen. Gustav bedyret at hun aldri 
hadde sett en slik tegning før. 
Altså besøk i huset av de som mest sannsynlig hadde 
landet i skogen. 

Videre forteller han om en episode da han hadde besøk 
av en kamerat og for telepatisk beskjed om at i kveld kl. 
2300 kommer vi på besøk. 
Kameraten hans ler selvsagt av det hele, og sier at han 
ikke tror på dette, men bestemmer seg for å være tilsted 
om noe skulle skje. 
Tiden går og klokken nærmer seg 2300, de går ut på alta
nen men det er ikke noe å se, men så påpeker kameraten 

som er noe høyere enn Gustav, noen lys i bevegelse 
som ser ut til å komme nærmere. 
Der kommer de!!! 
Gustav løper inn etter en lommelykt og begynner å sig
nalisere til objektene. Det viser seg å være to objekter 
som kommer flyvende i retning huset hans. 
Objektene stopper opp står stille i luften, så signaliserer 
det ene objektet tilbake, hvorpå kameraten utbryter:" 
Hva faen er det dere holder på med". 
Objektene kommer nærmere flyvende over tretoppene. 
De flyr mot huset, men svinger av i en fin bue for så å 
forsvinne utover. 

Vi sitter som skolelys i lytter til det han har å fortelle. 
Dette var sterk kost for ferierende bergensere, men det 
var fint å få treffe mennesker som har den samme forstå
else omkring fenomenet og noen av de samme opplevel
sene. 
Vi ble sittende og prate utover kvelden og utveksle erfa
ringer/opplevelser, men tiden innhentet oss og turen 
tilbake til Halden måtte iverksettes. 
Det ble klemmer og et hjertelig farvel. 
Turen tilbake til Halden husker jeg ikke så mye av, det 
jeg husker er den kriblingen som jeg fikk i kroppen etter 
å ha vært inni ringen den satt i noen dager. 

Det som kan sies er at det var noen magiske sommer
dager vi hadde sammen. Det har gått noen år siden vi 
var der så det hadde vært spennende å se plassen igjen! 
Neste sommer kanskje!? 
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"AVSLØRING PÅ RUSSISK" 
(Avsløringer som holder ansatte ved NASA 
våken om natten) 
Kilde: Ufo Magazine september 2002 

Oversatt av Torgeir Hansen 

KOSMONAUT 
MAJ.GEN. 
VLADIMIR 
KOVALYONOK, 
SALJUT MISS/ON, 
1981 

"Mange kosmonauter har 
sett fenomener som er 
langt unna det som en 

vanlig jordboer for oppleve. I ti år holdt jeg munn om 
slike hendelser. 

Den hendelsen du spurte meg om skjedde den 5 mai 
1981, omkring kl. 1800, under Saljut oppdraget. Rundt 
den tiden var vi over Sør Afrika, i bevegelse mot området 
rundt det Indiske hav. Jeg holdt på å trene, mens jeg så 
foran meg gjennom et vindu, et objekt som jeg ikke 
kunne forklare, det er umulig å si noe avstander i rommet. 

Et lite objekt kan komme til syne, stort og langt vekke, og 
motsatt. Noen ganger kan en sky av støv fremstå som et 
stort objekt. 

Jeg så dette objektet og så skjedde det noe som jeg ikke 
kan forklare; noe umulig i henhold til fysiske lover. Ob
jektet hadde denne formen: Elliptisk og det fløy med oss. 
Da jeg observerte objektet i front så det ut til å rotere i 
flygeretning. Det fløy bare rett frem, men så skjedde det 
en slags eksplosjon, veldig vakkert gyllent lys og det var 
utrolig fint å se på. Så en 3-4 sekunder senere, en eksplo
sjon nummer 2, og to objekter kom til syne, gylne og 
svært vakre. 

Etter denne eksplosjonen så jeg bare hvit røyk, så et 
sky lignende farkost. Før vi gikk inn i mørket, "twillight 
zone" mellom dag og natt. Vi fløy østover, og da vi gikk 
inn i jordens skygge, kunne jeg ikke se dem lenger og de 
to farkostene dukket aldri opp igjen" 
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KOSMONAUT 
MUSA MANAROV 
MIR MISS/ON, 1981 

"Det skjedde under et 
besøkoppdrag, da hele vår 
oppmerksomhet var foku
sert på den sakte tilsyne-

! komst av rom kapselen. 

Jeg var nær den store åpningsluken, hvor jeg kunne se 
våre besøkende som kom nærmere. Jeg fulgte nøye med i 
alt som foregikk. Da rornkapselen kom nærmere begynte 
jeg og filme med et profesjonelt Beta kamera. 

Plutselig la jeg merke til noe under romskipet, som ved 
første øyekast så som en antenne. 
Bare når jeg så nærmere og analyserte situasjonen så jeg 
at det ikke var en antenne i det hele tatt, men jeg trodde 
først at det var en del av konstruksjonen. Men så be
gynte dette objektet å bevege seg. Det bevegde seg bort 
i fra romskipet. Så jeg tok kommunikasjonsradioen og sa 
til dem: Hei gutter dere har mistet noe! Dette gjorde selv
sagt dem beskymret. 
Med all min erfaring, spesielt ved manøvrering i rommet. 
Jeg kan fortelle at i denne fasen er det ingenting som kan 
brekke av. Hvis noe hadde vært løst så ville det løsnet 
lenge før, ved avgang, manøvreringene, noen av disse 
energikrevende flyfasene. 
Nå bare gled vi sakte mot hverandre, men så dette "noe" 
begynte å bevege seg nedover. Da det fløy vekk i fra oss 
ble vi oppmerksom på det. Det så ut til å rotere. Det var 
vanskelig å si noe om proporsjonene her. Om det var 
nært eller fjernt var vanskelig å si, i rommet er det van
skelig å kunne si noe om størrelse eller avstand. 
Men det har måtte vært et stykke unna fordi jeg hadde 

satt kameraet på full zoom. 
Hvis det hadde vært en skrue eller noe annet nært oss så 
hadde det vært ute av fokus. 
I alla fall avstanden må minst ha vært 300 fot, siden dette 
var avstanden til rornkapselen, og jeg hadde inntrykk av 
at objektet var lenger vekke. 
Det er mulig at dette var en slags UFO. Vi kan ikke si med 
sikkerhet hva det var. 

Det var ikke noe romskrot, en rakettdel eller noe annet 
skrot. Alt større skrot blir loggført og deres fly bane blir 
loggført både av oss og av Amerikanerne. De blir fulgt 
vært minutt. Skulle slikt romskrot ha kommet nær Mr ville 
vi fått beskjed fra dem. 
Jeg tror ikke det var noen form for romskrot. Det er mye 
av det rundt jordens bane- satellittdeler, rakettdeler, alt 
mulig, men vår romovervåkning finner dem og ifølge 
dem var det ingenting" 

KOSMONAUT 
GENNADU 
STREKHALOV 
MIR MISS/ON 1990 

"På de to siste flyturene så 
jeg noe ... under turen i 1990, 
jeg ropte på Gennadij 
Manakov, vår leder om å 
komme til vinduet. 
Uheldigvis, men dette er ty-



pisk, så rakk vi ikke å få film i kameraet for å få filmet det! 
Vi så Newfoundland, atmosfæren var helt klar. Med ett 
dukket det opp et objekt. Jeg vil sammenligne det med et 
dekorert juletre; vakkert, skinnende og glitrende. 

Jeg så det i ti sekunder. Objektet kom til syne og ble 
borte på samme måte. 

Hva det var, og størrelsen på det , det vet jeg ikke. Det 
var ikke noe jeg kunne sammenligne med. Jeg var som 
lammet av dette fenomenet. Den hadde perfekt form, 
glitrende som dekorasjonen på et juletre. Jeg rapporterte 
til kontrollsenteret på jorden, men jeg sa ikke at jeg 
hadde sett en UFO. 
Jeg sa at jeg hadde sett et fenomen. Jeg måtte være for
siktig med valg av ord. Jeg vil ikke ha noen som spekule
rer for mye eller gjengir meg feil." 

KOSMONAUT GEN. 
PA VEL 
ROMANOWICH 
POPOVICH, 
RUSSISK FLYVÅPEN 

"Jeg hadde personlig bare en 
kontakt med noe ukjent, noe 
vi ikke kunne forklare. Det var 

i 1978, da vi fløy fra Washington til Moskva. Vi fløy i en 
høyde på 30.600 fot. Med ett, mens jeg så ut gjennom 
vinduet så jeg noe som fløy 4500 fot over oss på parallell 
kurs. En skinnende hvit triangel som så ut som et seil. 

Siden hastigheten vår var 600mph, så måtte triangelet ha 
hatt en hastighet på rundt 900mph siden det tok oss 

igjen. 

Jeg meldte til alle passasjerene og besetningen om hva 
jeg så. 
Vi prøvde å finne ut hva det var, men det var ikke mulig å 
det identifisert opp mot noe vi kjente fra før. 
Objektet så ut som UFO, og det forble uidentifisert. Det 
så ikke ut som noe fly, siden det var en perfekt triangel 
og intet fly hadde den formen på den tiden." 

Kommentar: Hva hadde skjedd hvis det var amerikanske 
astronauter som hadde vært like frittalende? Hva om de 
amerikanske og de russiske kunne samordne og spre 
informasjonen samtidig? Pressen ser ut til å ligge i dvale 
og ser ikke ut til å være i stand til å skrive om fenomenet 
på en seriøs måte. Det handler kanskje litt om at sannhe
ten er for vanskelig og for fantastisk, kanskje avslørin
gene er mer fantastisk enn fantasien så derfor blir det så 
vanskelig å skrive seriøst om fenomenet. 
Men vi ser fram mot flere slike vitner av en slik kaliber 
som skaper bølger i den akademiske verden og vi ser 
fram til at de blir sitert riktig og informativt til jordens 
befolkning. 

Selger UFO-gjenstand for 89 mill. 

Et objekt som ifølge ei
eren kan forklare feno
menet antigravitasjon, 
er til salgs for 89,5 mil
lioner kroner. 

Nettavisen 
James Hughes fra Port St. John hevder overfor tv
kanalen Local 6 News at gjenstanden stammer fra 
en UFO. 

I en annonse i The Florida Today påstår Hughes 
like godt at objektet kan romme hemmeligheten til 
antigravitasjon, hvordan den universelle 
tiltrekningskraften mellom alle masser i 
verdensrommet kan oppheves. 

Dumpet fra UFO 
Hughes sier at en venn befant seg på en 
søppelfylling i New Jersey for 45 år siden da en 
sigarformet UFO dumpet den fjell-aktige 
gjenstanden. Ifølge Hughes overlot vennen 
gjenstanden til ham fordi han var fysiker. 

Etter at annonsen stod på trykk, har ikke telefonen 
til Hughes stått stille. Han skal også ha fått et tilbud 
på 7,5 millioner dollar- 67,5 millioner norske kroner. 

Positiv test 
Hughes sier at han har testet objektet ved et 
universitetslaboratorium og fått bekreftet at det 
inneholder uvanlige metall-legeringer. 

Hvis saken ender med at Florida-mannen selger 
UFO-tingesten sin, planlegger han å bruke pengene 
på flyplass-sikkerhet. 
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