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UFO kontakt - af første, anden, tredje og fjerde grad! Arne-Harder Hent PDF Forlaget skriver: Arne-Harder
har set en UFO og ikke kun på himlen, men på jorden i en grusgrav på Sjælland i 1956, og han har også mødt

besætningen.

Her giver han en præcis dokumentarisk skildring af, hvad der skete den dag for mange år siden, og hvilken
betydning oplevelsen af en UFO på nært hold har haft for ham samt hvilken betydning hændelsen har for

troværdigheden af den påståede månelanding i 1969.
Denne beretning har været gemt væk i en skuffe i mange år af frygt for repressalier, da Arne-Harder havde
ansættelse i bl.a. forsvaret, hvor den slags oplevelser ikke er velsete. Men nu da Arne-Harder er blevet

pensionist, skal historien frem - koste hvad det vil!

Farvelagte tegninger af tegneren Johannes Lund Rasmussen lavet til bogen samt S/H fotos af forfatteren.

Arne-Harder, f. 1946, sejlede med rederiet J. Lauritzen 1962-1963. Han fik hyre som kokkeelev og senere
som kok. Derefter kom han i lære hos Tøj-eksperten. To dage efter at han var udlært, blev han værnepligtig i
artilleriet. Derefter tog han en sergentuddannelse og kom på officersskolen. Han forlod forsvaret i midten af

1970’erne som premierløjtnant og var derpå i 17 år ansat i postvæsenet, bl.a. som kontorpakmester.
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