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OPPSUMMERING 
Forfatterne av denne artikkelen har ikke til hensikt å klarlegge den  
opprinnelige grunnen til Hessdalen-fenomenene, men ganske enkelt å  
presentere noen fysiske betraktninger som kan knyttes til en hypotese  
om fenomenets natur, basert på eksperimenter og målinger på stedet.  
Forfatterne mener at det kan være en stimulans for eksperter innen forskjellige  
vitenskapelige områder til videre forskning. 
Etter 12 år med omfattende undersøkelser, og med periodiske reiser til Norge, 
mener forfatterne å ha kommet et viktig stykke videre for å forstå  
fenomenene. De antyder en "elektrokjemisk modell" som kanskje kan bli  
en hypotese som til sist kan bekreftes med måleinstrumenter. 
De elektriske uregelmessighetene som er registrert, og de spesielle forholdene når det 
gjelder geologien og mineralforekomstene i dalen, kan hjelpe oss til å formulere en   
nyttig arbeidshypotese. Forfatterne mener at fremtidig forskning kanskje vil  
kunne bekrefte tankene om det som vi kan kalle "naturlig batteri". 
 
INNLEDNING 
Hessdalen er en liten, men velkjent dal i Midt-Norge, et par grader sør for 
Polarsirkelen. 
Denne norske dalen er kjent ikke bare for sin naturskjønnhet, men også for  
uidentifiserte "lys" (sett i luften av hundrevis av mennesker - innbyggere i dalen, turister 
og nysgjerrige). I 80-årene da de først ble sett, ble de kalt UFO.  
Som følge av mange samtidige observasjoner i de neste årene ble forskere,   
teknologer og vitenskapsmenn interessert i å forsøke å forstå oginnhente data om 
fenomenet. 
 
Det dreier seg om kuler av lys i forskjellig størrelser, form og farge, med 
middels eller sterk lysstyrke. De kan bevge seg langsomt eller raskt som ”lyn” med 
tilfeldig  bevegelsesmønster med så forskjelligartede kjennetegn at det er komplisert å 
forstå dem og hva de er. Fremfor alt takket væreden norske forskeren Erling Strand fra 
Høgskolen i Østfold kan man ikkebare putte fenomenene i den store sekken som kalles 
eksotiske og esoteriske"mysterier". Han har samlet forskere og vitenskapsmenn fra USA, 
Russland, Kina, England, Tyskland, og senest Frankrike og Italia. 
Forskerne beskjeftiger seg med fenomener med egenskaper som ligner 
det man ser i dalen. De er eksperter på ioniserte former, kulelyn,  
seismisk lys, osv.   
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Siden 1997 har italienske grupper vært til dalen, og de startet senere 
prosjektet EMBLA, sammen med norske teknikere i Prosjekt Hessdalen. 
Det er forskere som arbeider ved Radiotelescopio di Medicina, og er eksperter på å  
bygge instrumenter for astrofysikk i frekvensomrrådet for radio. Siden 2001 har de 
arbeidet med støtte fra Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen (CIPH). 
Hessdalen ble dermed det første stedet i verden for metodiske studier av 
uvanlige lysfenomener i atmosfæren (forskjellige fra de som ble gjort av 
lidenskapelige ufologer i Hessdalen på 80-tallet, som heller ville ha oppsiktsvekkende 
vitnebeskrivelser enn å foreta vitenskapelige målinger). 
 
Området Hessdalen har dermed vært overvåket i ti-år, og takket være 
innsamlede data har man kunnet sette i gang en diskusjon i vitenskapelige 
kretser om fenomenet med disse mystiske lysene. Hittil er ingen 
rimelig forklaring gitt, på tross av de mange data som er samlet inn og alle 
observasjonene som er kommet i løpet av mer enn 12 års aktivitet etter at 
EMBLA 2000 ble satt i gang. 
 
Samme året begynte en mangesidig vitenskapelig forskning i samarbeid med det 
som var CNR Instituttet for Radioastronomi, som installerte måleinstrumenter i dalen 
konstruert med tanke på astrofysisk forskning og da i frekvensområdet for radio. Det var 
første gang man satte ut i terrenget vitenskapelige instrumenter for på nært hold å 
studere den fysiske mekanismen i disse merkelige "lyskulene" ved å bruke de samme 
teknikkene som man brukte i astrofysikken. Hensikten var å se på fenomenene i dalen 
som om de var ”stjerner i atmosfæren". 
 
I denne artikkelen vil vi ikke gi "løsningen" på opphavet tilfenomenene i Hessdalen, men 
ganske enkelt presentere noen fysiskebetraktninger som har sammenheng med 
fenomenets natur, basert påeksperimenter og målinger i dalen, som kanskje kan være en 
stimulans til videre undersøkelser for forskere fra forskjellige vitenskapelige områder. 
 
Etter 12 år med dyptgående forskning er vi kommet det som vi synes kanvære en viktig 
stykke på vei for å forstå disse mystiske fenomenene. Her antyder vi”en elektrokjemisk 
modell", som kan bli en hypotese, og som eventuelt til sist vil kunne bekreftes med 
måleinstrumenter. 
De elektriske avvikene og de spesielle geologiske og minerale forholdene 
i dalen, kan hjelpe oss til å formulere en nyttig arbeidshypotese.  
Fremtidig forskning kan kanskje bekrefte våre tanker om det vi kaller 
"et naturlig batteri". 
I løpet av disse årene er det blitt spesifisert fire kategorier av fenomener   
som kan defineres som ALP (Anomalous Luminous Phenomena). 
 

• Fenomener nær bakken, også store (størrelser) og tilsynelatende ustrukturerte, 
med lang levetid (mer enn 10 sekunder). 

• Fenomener som flyr tilfeldig, ikke strukturert, med halv-lang levetid(1-10 
sekunder) 
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• Mikroflash-fenomener, både nær terreng og flygende lavt i atmosfæren,med svært 
kort levetid (under 1 sekund) 

• Flygende fenomener, tilsynelatende strukturert. 
 
 

 
 

 

 
 

Fig. 1: Fenomener i Hessdalen. Ovenfra til venstre: fenomen nær bakken, 
flygende fenomen, mikroflash, og tilsynelatende strukturert, flygende fenomen . 
 
Her skal vi ikke behandle den siste kategorien, fordi de er vanskelige å skille fra 
UFO-observasjoner, og fremfor alt er de ikke dokumentert vedobservasjoner med 
instrumenter under de forskjellige ekspedisjonene. 
Som hypotese refererer vi derfor spesielt til de første tre kategoriene, som 
lettere kan inkluderes i de fysiske spesifikasjoner som gjelder "plasmer", eller ionisert 
gass som består av nøytrale ioner og elektroner.  

• Men hvordan kan "plasma" dannes inne i dalen? 
• Hvilklen kraft er det kraft som holder denne ladningen samlet? 
• Hvordan kan ALP bevege seg så fort inne i dalen? 
• Hvor kommer enegien fra som genererer disse lysende fenomenene? 

 
Det er formulert mange hypoteser for å svare på slike spørsmål, noen 
er i absolutt \i ytterkanten av vitenskap. Det er lansert ideer som magnetiske 
monopoler, mini svarte hull, og til og med at det er åpninger til tid og rom. 
 
Men som det ble uttrykt i den XIV århundre av filosofen og franciskanermunken 
William di Ockhams tanker som av mange blir fulgt som prinsipp og som man kan 
referere til moderne vitenskapelige prosesser: 
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Det er ikke nødvendig å formulere flere teorier enn det som er helt nødvendig    
for å forklare et komplisert fenomen. Rasoios metafor uttrykker faktisk den ide 
at det fra et metodologisk synspunkt er fornuftig " forsiktig å fjerne de mest 
kompliserte hypotesene bit for bit,og dermed er den enkleste forklaringen 
å foretrekke".  

Og slik ble det... 
Vi er overbevist om at dette prinsippet også er gyldig for Hessdalsfenomenet. 
 
FRA KALDT PLASMA TIL IONISKE KULER 
Som vi vet er ordet "plasma" brukt for å beskrive en samling ladede partikler som holder 
seg nøytrale, hvor tettheten i de positive ionene er den samme som i de negative. Denne 
frie ladningen gjør at plasma er en god elektrisitet lederog ligner mye på 
elektromagnetiske felt. Som nevnt kan den anses som en sky av ioner som bevegelser 
seg "kaotisk". Minste avstand mellom positive og negative ioner er oppkalt etter Debyes.  
 
Når man ser på forholdet mellom temperatur og tetthet, uten å gå inn i de fysiske 
detaljene, trenger vi bare vite at ved Jordtemepratur (som ansees som kald) kan det 
eksistere plasma med lav tetthet. Dette betyr at interaksjonen og kreftene mellom ioner 
er mye svakere enn ventet i en så stor kule av plasma. 
Dette kan være tilfelle i Hessdalen, hvor formen på slike fenomener, nettopp på grunn av 
denne dynamikken, ikke blir homogen og strukturert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 Plasma-typer; forholdet mellom tetthet og temperatur 

 



Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen    Italian Committee Project Hessdalen 
March 2013 

 

  5 

Hvis kald plasma blir påvirket av en energi som kommer fra et sted innenforeller utenfor 
kulen, kan de, som vi skal se etterhvert, sende ut energi i form avlys eller 
elektromagnetisk stråling. Motsatt kan de forbli i en tilsynelatende"usynlig" form, og kan 
påvises bare ved hjelp av iinsterumenter av radar-typen, i og med at den frie ladningen 
interagerer med de elektromagnetiske bølgene. På den måten kan man kalle disse kalde 
plasmaene ioniske kuler eller skyer. 
 
HESSDALEN OG "DET NATURLIGE BATTERI" 
Bjørn Gitle Hauge kom med tanken i 2006, men lite ble gjort, så den er dessverre ennå 
ikke er bevist. Men geologien i dalen er av en slik art at den på avgjørende måte kan ha 
innflytelse på hvordan lysfenomenene oppstår. 
Geografisk er dalen delt i to av elva Hesja. Av geologiske kart kan manse en spesiell 
fordeling av metalliske mineraler: sink og jern på vestsiden ogkobber på østsiden. 
 
Det er velkjent i elektrokjemien at slike soner kan virke som elektroder i et galvanisk 
element der anoden er definert som elektroden der oksideringen skjer (sonen med sink 
og jern), mens katoden er elektroden hvor reduksjonen skjer (sonen med kobber). For å 
få til en reaksjon, må de to elementene senkes i en oppløsning (elektrolytisk), som da får 
som oppgave å transportere den elektriske ladningen fra den ene elektroden til den 
andre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Snitt av Hessdalen ved Pålsgruva. 
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Fig.4: Elektronisk visning av mineraler på vestsiden. Merk den store mengden av jern og 
sink. 
  

 
 
Fig.5: Elektronisk visning av mineraler nær elven. Merk mengden av S 
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Fig.6: Elektronisk visning av mineraler på østsiden. Merk mengden av Cu (kobber). 
 
 
Det manglende elemenet for ”naturlig batteri”-modellen fant vi i 2012. Da besøkte vi en 
nedlagt svovelkisgruve midt i Hessdalen. Den hadde vært i drift til 1933 da selskapet gikk 
konkurs. 
 
Tilbake i Italia begynte vi å gruble på hvilken innvirkning disse gamle gruvene har på den 
kjemiske profilen i dalen. 
Vår hypotese er at vann fra gruvene som renner ut i Hersja kan inneholdet svovelsyre 
(H2SO4). 
I den gamle gruven fikk vi hint om at så er tilfelle: 

• Stikking i huden var tydelig merkbart allerede ved inngangen til gruven. 
• Delvis mangel på fisk i elven.  
• Det er kobbesulfat i gruven. 

 
Etter vår mening vil et nytt viktig skritt være å forta kjemiske analyser av vannet i Hersja 
for å se om det innheloder svovelsyre. 
 
 
Forøvrig er det et sjeldent fenomen at rennende vann inneholder svovelsyre, 
men det finnes kjente tilfeller. 
 
Det at dette finnes, bekrefter tanken om at dalen fungerer som et enormt 
batteri, der svovelsyre fungerer som elektrolyse og genererer oksyd-reduksjon mellom 
mineralene kobber, sink og jern som ligger på på hver sin side av elven. 
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Hvordan en hel dal skulle kunne fungsjonere slik, er svært komplisert, 
og ingen vet hvordan. Men antagelig er det den sammensatte geologien i Hessdalen og 
interaksjonen som kan skje mellom alle mineral-strukturene som gjør at den kan 
funksjonere som mange galvaniskeminiceller i serie, og dermed skulle den kunne 
generere et ikke ubetydelig og målbart felt. 
Faktisk ble dette uvanlige elektriske feltet som ble generert av det "naturlige batteriet" 
målt i 2010 med måleren EFM (Electric Field Meter) plassert ved gården til Peder 
Skogaas 
 

   
 
Fig. 7: Funksjonsprinsippene for EFM under normale forhold og 
i nærvær av en ionisk kule. Til høyre instrumentet som var i drift i 2010. 
 
Det at det elektriske feltet er nesten statisk, lar oss bedømme forskjellen i 
potensial (på en viss høyde) mellom jorden og ionosfæren, som om det dreide   
seg om innmaten i en kondensator. Meteorologiske forhold, f.eks. storm som nærmer 
seg, kan ha innflytelse på styrken av det elektriske feltet i løpet av 24 timer, men det er en 
tendens til at styrken er konstant i flere dager. 
 
I 2010 ble ble det gjort installasjoner for å forstå om ioniske kuler kunnegenerere lokale 
uregelmessigheter, som når virkelige metaller plaseres i et elektrisk felt. Dessverre ble 
det i løpet av den uken vi målte. ikke registrertnoe observasjoner, men på ca 600 
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metershøyde (der instrumentet var plassert) ble det på en uke målt et middels felt, som 
var svært forskjellig fra det vi ventet,noe som indikerer en mulig ekstern kilde for en 
potensiell forskjell. 
 

 
Fig. 8: Styrken på det elektriske feltet målt 9.september 2010 i 600 m høyde. 
Gjennomsnittsverdi på 500V/m, mot den forventede 650V/m 
 
I fremtiden kan vi med installasjon av et nettverk av EFM-sensorer    
over lengre tid måle elektrisk avvik som skyldes det "naturlige batteri",  
og få bekreftet eventuelt nærvær og forming av ioniske kuler. 
  
KJEMIEN I IONISKE BOBLER 
Alle fenomener som genererer ladning kommer inn under én kategori: 
ionisk strøm. 
Denne strømmen finnes over alt, alltid og over hele verden (naturligvis 
av forskjellig intensitet fra område til område), og tjener til å gjenopprette 
balansen i det elektrodynamiske system på jorden som kommer av naturlige 
lyn. På jorden er det 16 millioner tordenvær i året, ca 44 000 pr dag, med 
100 lyn i sekundet. Denne mengden av ladning av jorden må 
kompenseres ved at den ioniske strømmen flyter i motsatt retning, 
for å bevare ladingen.Denne strømmen kan skape konsentrasjoner 
av ioner (med andre ord "kald plasma" og/eller "ioniske bobler"). 
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Fig. 9: Plansje over elektriske strømmer på jorden 

 
Noen forskere har antydet at kald plasma kan skyldes mikro-jordskjelv, dypt nede i 
Jorden. Modellen for dette antyder at skjelvene kan skape ionisert støv, såkalt Dusty 
plasma. 
Dusty Plasma er tett støv i mikrometer-størrelse, og som ligger i en "cocktail"  av 
elektroner, ioner og nøytrale partikler. Det ioniserte støvet generers av den seismiske 
aktiviten som sprenger på mineraler og kvarts nede i grunnen. 
 
Det er meget mulig at noen typer ALP på forskjellige plasser på jorden, også kalt  
”jord-lys" ,kan ha oppstått på denne måten. Men i Hessdalen er det aldri registrert 
noe jordskjelv av noen størrelse som kan ha sammenheng med statistikken over 
de lysende kulene som er observert i de siste årene. 
 
Også av den grunn - når man tenker på at man i 2012 igjen begynte å se  
på svovelgruvene i dalen - kan man tenke seg at i vårt tilfelle kan  
det kalde plasmaet eller ioniske kulene være ionisert aerosol som er 
formet ved kontakt med svovelgasser (H2S, SO2, SO3) som kommer  
opp fra grunnen og kommer i kontakt med den konstante fuktigheten i dalen 
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Fig. 10: Inngangen til den nedlagte gruven(Pålsgruva).  Merk formasjonen (øverst) av 
kobberoksyd. 
 
I et slikt miljø vil stabiliteten av de formede ionene være garantert på grunn av det kalde 
vannet   
Størrelsen på kulen avhenger av mengden av aerosol i skyen. Den ioniske skyen kan 
være i en ikke-eksisterende tilstand (den gir ikke fra seg noe lys og er kun påviselig med 
radar), eller også i en synlig tilstand (når den opptrer som en lysende kule). 
 
Uansett kan de ioniske kulene bevege langs de elektriske kraftlinjene som er generert av 
det naturlige batteriet i dalen, eller stå stille i områder med likevekt i det elektriske 
potensialet.  
Disse kan skape store "sekker" nær bakken eller i små soner høyere opp , og under 
spesielle forhold kan de gi mikroflash, som er registrert fra 2003. Disse helt kortvarige 
lysglimtene kan bli skapt av utladninger inne i den lille ioniske kulen på grunn av 
spenningen som blirskapt av effekten av batteriet i dalen (samme prinsipp som ineonlys). 
At det formes store områder med ioniske kuler, kan forklare radar-ekkoene  
som ble registrert i dalen i 2002. Den gang registrerte instrumentet,  på 
UHF-båndet i frekvensen 415 MHz, "noe" uregelmessigeten av gården til Peder, 
men uten at noe ble observert.  
 
Radar-funksjonen er ganske enkel og intuitiv. Instrumentet måler tiden på signalet, dvs 
den som ligger mellom overføringen av et monokromatisk signal og mottaket av et 
eventuelt ekko. 
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Når man vet at bølgen som sendes ut, går med lysets hastighet, og når man kjenner 
farten på signalet er det lett å beregne avstanden til det s 
om reflekteres.Dermed er det mulig å anslå hastigheten ved å måle variasjonen i avstand 
som vises ved ekko. Den gangen målte radaren en utrolig fart på 8000 km/t. 
 

 
(1) 

 
(2) 

   

 
(3) 

 
(4) 

 
                                                        
Fig. 11: 1 til 4: Merk toppen av ekko som flytter seg, hastigheten anslått til 8000 km/h. 
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Fig. 12: Prinsippet for deformasjonen av den ioniske kulen som kan forklare 
den antatte farten målt av radaren. 
 
Modellen av ioniske kuler som ikke er aktive (ettersom de ikke er synlige som 
lysfenomener) kan forklare en lignende måling. Det kan den skyldes mange refleksjoner i 
av forskjellige stadier når skyen blir deformert, og at det da genereres en kunstig 
bevegelse som i virkeligheten ikke er der. 
  
MEKANISMENE FOR STRÅLING FOR DE IONISKE KULENE 
La oss anta at våre tanker om de ioniske kulene er riktige. Da er det mulig å lage en 
modell for strålingen fra dem. 
De fysiske mekanismene for hvordan plasma kan utstråle lys, er kjent: 

• Linjestråling fra nøytrale eller ioniserte atomer. 
• Bremsestråling eller freefree (Bremsstrahlung) av elektroner i samspill med kjerne 

Ettersom de mest fremtredende egenskapene ved fenomenene i Hessdalen nettopp er 
lyset, hvordan kan de passes inn i disse beskrivelsene? 
 
Lyset i de ioniske kulene som en effekt av linjestråling kan forklares ved 
bombardement i lav høyde av partikler fra solvind eller kosmiske stråler som kan  
utløse ny sammensetning av ioner og dermed utstråling av fotoner i det synlige spekteret. 
En mulig sammenheng med nordlys -også det kommer av interaksjon mellom solvind i de 
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høyeste delene av atmosfæren)- kan det også ha noe med lysene i Hessdalen -det har 
vært antydet en stund.   
At Hessdalens ligger så langt mot nord ,kan være gunstig for denne typen fenomener, 
fordi styrken i jordens magnetiske felt er større nærmere jorden her, noe som kan være 
gunstig for forekomsten av fenomenet.  
 

 
Fig. 13: Nordlys i 2012 fotografert på Aspåskjølen 19.september 2012 

kl 20.40 UT. Midt i bildet ser man sporet etter et lysfenomen (eksponering 
30 sekunder). 

 
Dessverre støttes ikke hypotesen om rekombinasjon og dermed linjestråling, av de 
optiske spektre fra 2007. Her ble det ikke beskrevet noen emisjonslinjer og heller 
ikke absorbsjon på grunn av metningen i spekteret. Spektrene ble fotografert 
med fotoapparater med CCD. 
. 
Det er ikke mulig å trekke noen konklusjon fordi: 

• Spekteroppløsningen er dårlig. 
• De fleste spaktra ser ut til å være mettet 
• Spekterresponsen til sensoren i kameraet er begrenset til 450-600nm 
• Linsene kan ha filtereffekter 

For å utforske denne arbeidshypotesen bør man i kommende år utvikle 
mer målrettede undersøkelser for å finne et bredere spekter, og bruke 
profesjonelle instrumenter, lik de som brukes i astrofysikken. 
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Fig. 14: Optisk bilde av fenomenet i Hessdalen, tatt 
fra Rogne 20.september 2007 kl 21.58 UTC. 
Utsnittet: Analyse av det optiske spekteret fra 2007, merk den typiske 
gauss-formen på en varme-utblåsning av typen freefree. 
Dessverre gjør metningen at vi ikke kan bedømme om det finnes 
spektral-linjer eller ikke. 
 
Den typiske klokkeformen (gauss) som vi ser i spekteret ser ut til å antyde 
at stråle-mekanismen er freefree.  
I så fall blir hypotesen om aktivt kaldt plasma gyldig bare hvis man tenker seg 
en intern eller ekstern energikilde som kan aksellerere/descellerere  
elektronene i den ioniske kulen. Nærværet av et elektrisk felt generert av  
det "naturlige batteri" i dalen vil kunne gi den nødvendige energien for å gi 
denne effekten. Fordi de energiene som er i spill ikke kan produsere fotoner 
med høy frekvens, er det sannsynlig at Bremsstrahlung  skulle være mer  
konsentrert mot infrarøde bølgelengder og radiofrekvenser. 
Mange vitner forteller at det har vært forstyrrelser i elektriske apparater som radio og TV i 
forbindelse med at fenomenet har vært synlig. 
(I noen tilfeller skal bilmotorer ha stoppet. O.a) 
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KONKLUSJON 
 

Denne korte artikkelen fremsetter en 
arbeidshypotese som man eventueltkan bruke til 
å utvikle en fysisk modell av opprinnelsen av 
fenomenene i Hessdalen. 
Som en spekulasjon antyder vi at her at kaldt 
plasma og/eller ioniske bobler 
skapes ved en kjemisk effekt, og takket være 
selvkonsistens som skyldes det kalde vannet. 
De beveger seg og kan bli fraktet via kraftlinjene 
i det elektriske feltet av effekten fra det "naturlige 
batteri" som oppstår pga geologien i dalen. 
Aktiviteten i det kalde plasmaet og dermed 
utstrålingen av fotoner kan være generert av en 
rekombinasjons-mekanisme som skyldes 
bombardement av partikler fra solvinder/kosmisk 
stråling, eller av en freefree-effekt ved at 
partiklene i boblen blir tiltrukket og frastøtt av det 
elektriske feltet i det naturlige batteriet. 
 
 
 
 

 
 
Note: A Norwegian translation can be downloaded here (thank you Peder Skogass). This file is 
not the latest and updated version including the Dr. Shmatov's suggestionsn (CIPH-ICPH) 
 
Takk: Spesiell takk til prof.Giuseppe Zanardi fra Universitetet i Bologna, 
fakultet for organisk kjemi, for råd når det gjelder elektrokjemiske prosesser. 
Prof.Giorgio Gasparotto. U i B, fakultet for biologi, geologi og miljø for 
analyser av bergarter i Hessdalen.  
Nico Conti for vakre tegninger og Vania Visani for korrektur og verdifulle råd under 
innsamlingen av stoff til artikkelen. 
  
Referanser 
Fryberger, David (1997), A model for ball lightning, Proceeding First 
international workshop on the unidentified atmospheric light phenomena in 
Hessdalen. SLAC‐PUB‐6473, October, 1994 (T/E), available for upload: 
http://www.slac.stanford.edu/slacpubs/6250/slac‐pub‐7473.pdf 
Hauge, Bjørn G. (2007), Optical spectrum analysis of the Hessdalen phenomenon. 
Preliminary report June 2007. The 7th Biennial European Society for Scientific 
Exploration, Meeting, August 17‐19, 2007 R� os, Norway. Strand, Erling P. 
(Editor), Proceeding, ISBN: 087‐82‐992639‐1‐7, pp. 31‐42 
Hauge, Bjørn G. & Montebugnoli, Stelio (2012) Different states of the transient 



Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen    Italian Committee Project Hessdalen 
March 2013 

 

  17 

luminous phenomena in Hessdalen valley, Norway, XY 710 EGU 2012 ‐ 12098 
Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen Italian Committee Project Hessdalen 
1 febbraio 2013 
Paiva, Gerson S. & Taft, Carlton A. (2012) A mechanism to explain the spectrum of 
lights Hessdalen Phenomenon, Meteorology and Atmospheric Physics, vol.117, 
n.1‐2, pp1–4 
Paiva, Gerson S. & Taft, Carlton A. (2010), A hypothetical dusty plasma 
mechanism of Hessdalen lights, Journal of Atmospheric and Solar‐Terrestrial 
Physics, n. 72, pp. 1200–1203 
Paiva, Gerson S. & Taft, Carlton A. (2011), Hessdalen Lights and Piezoelectricity 
from Rock Strain, Journal of Scientific Exploration, vol. 25, n. 2, pp. 273‐279. 
Teodorani, Massimo & Strand, Erling P. (2001), Data Analysis of Anomalous 
Luminous Phenomena in Hessdalen. ICPH Articles, n.3 
Teodorani, Massimo (2004), A LongTerm 
Scientific Survey of the HessdalenPhenomenon, Journal of Scientific Exploration, Vol. 18, 
n. 2, pp. 217‐251 
Turner, David J (2003). The Missing Science of Ball Lightning, Journal of Scientific 
Exploration, Vol. 17, No. 3, pp. 435–496, 2003 
 
© Copyright (2013) Jader Monari, Stelio Montebugnoli, Romano Serra e CIPH/ICPH 
Quale espressione dell'attività intellettuale dell'autore, questo materiale è protetto dalle leggi 
internazionali sul diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna riproduzione, copia o trasmissione di 
questo materiale può essere eseguita senzam il permesso scritto dell'autore. Nessun paragrafo e 
nessuna tabella di questo articolo possono essere riprodtti, copiati om trasmessi, se non con il 
permesso scritto dell'autore. Chiunque utilizzi in qualsiasi modo non autorizzato questo materiale 
è perseguibile a norma delle vigenti leggi penali e civili. 
As an expression of intellectual activity by the author, this material is protected by the international laws 
on copyright. Allm rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this material may be made 
without written permission by the author. No paragraph and no table of this article may be reproduced, 
copied or transmitted save with written permission by the author. Any person who does any 
unauthorized act in relation to this material may be liable to criminal prosecution and civil claims for 
damages. 


