Kroksjö trodde sig ock av den anledningen, att i luften
kvarliggande rökstrimma sedanpro jek tilen försvunnit, denna
beskrev en S-kurva, förstå att projektilen ändrat kurs.
F.hemäg. Ludvig Johansson, långviken har uppgivit, att
han en dag troligen mitten av maj iakttagit ett föremål
gående västerut på hög höjd med mycket stark fart. Själva
projektilen kunde icke iakttagas men han hörde ett starkt
surrande ljud och såg en rökstrimma bildas på himlavalvet
sorn måste härleda från någon projektil passerande luftlag
ren i ho rins ån tal riktning. Bökstrimman kvarlåg i luften
c,a en halv timme efter det den bildats. Himlen var i det :
närmaste klar med någon enstaka molntapp och syntes rökstrim
man över större delen av himlavalvet.
Ett liknande fenomen observerades någon'av dagarna
vid månadsskiftet juni - juli av hemmansägaren Oskar Karls
son i Långviken. Fenomenet iakttogs samtidigt av ytterligare
fyra personer tillhörande Karlsson familj. Även i detta fall
kunde endast själva rökstrimmans bildande,från början en smal
stråle som successivt vidgades, iakttagas, utan att det före
mål som utsläppte röken kunde ses.
Även i detta fall kvarlåg
rökstrimman i luften en längre tid
c*a 30-40 minuter.
Fredagen den 15 augusti klockan 2115 uppmärksammade
fröken (runborg Ludvigsson énlluftprojektil passerande över
Långviken med nordostlig kurs. Hon beskrev projektilen lik
nande cigarrform på c;a 1 m längd med en bakre svansliknande
Jjfmest likt en ekorrsvans11/ med rödgul t sken lysande del.
Projektilen skulle enligt Ludvigssöns uppgift gå med stark
fart men e:j särskilt högt, då den efter kort stund försvann
bakom skogstopparna i ilordväst. Huruvida projektilen alstrade
något ljud kunde hon icke avgöra. Ilon höll det dock troligt
att hon hört något ljud som gjorde att hon kom att -titta upp
mot himmeln och då fick syri på projektilen.
Iiär beskrivna projektiler, utom den sistnämnda, hava
passerat ungefär mitt över Långvikens by.
februari och månad
skiftet juni-juli iakttagna synes båda hava haft ostnordostlig
kurs. Den av Ludvig johansson i maj iakttagna synes hava haft
rakt västlig kurs. Len av fröken Ludvigsson den 15/8 iakttag
na synes hava haft nordostlig kurs.
Sedan förestående skrivits har en man från ett lag arbeta
sorn från en plats vid Trehörningen iakttogo projektilen i feb
ruari meddelat, att dessa trott sig se att projektilen ifråga
hade en lysande kärna i spetsen. Dessutom hade den rökstrimma
som bildats efter esa en tiinme sjukkit ned mot'marken till en
höjd av c:a 100 m, där den kvarlåg tills den helt förtonat.
Ev. inkommande ytterligare uppgifter i ärendet koiuma att
inrapporteras i den mån de lämna anses vara av någon vikt.
Tavelsjö söm' ovan

