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Avskrift av avskrift»

Rapport
över verkställd rekognosering i Gällivare 23/7
anledning av 22/7
kl I63O inkomnen anmälan från hvobef Gällivare om ett förmodad nedslag
av en rymdprojektil i sjön

Vasarajärvi (-träsk) 400 m

vrister Gällivare

kyrka.
1) Anmälan inkom 22/7 ^1 1630, varav framgick, att telefonisten
Fröken H. Frid järrfce Avdelningsföreståndare P. Axberg med fru och dotter
stabsch VI. nilo för

fredagen 19/7 från verandan till en Fröken Frid tillhörig cportstuga
belägen 600 n norr r i Vasaraj kl 1500 hort kraftigt motorbuller saxat

ytterligare undersök

iakttagit visea, fenomen på vättnet, som övertygat dem om att något före

ning med specialperso

mål med myckct stor hastighet fallit i vattnet.
2) Avresa skedde från Kiruna ned bil kl 0900och

översändes till

nal.
®

Nils Aldgren
Avdch.

framkomst till

Gällivare kl 11J0. Kl 1300
nåddes sportstugan.
3) Närvarande förutom undertecknad jämte bilföraren Vesterlund
vorot Fröken Frid? Herr Axberg och Fröken Aa(berg.
4) Av ögonvittnenas beskrivning framkom
att "projektilensM rörelseriktning var väst-östlig,
att "projektilan" cynes ha kommit på röreket låg höjd och träffat vattnet
med cia 30° anslagsvinkel,

att
VI. Militärområdet
att
Militärbofälsstaben
Avd Io
Ink 1/8 1946
753*1
att
Avg 2/8 1946 nr 753*1
Bestyrkes och meddelas
Ch Ing 5 verkställer i
att
samråd med bef fo 65—66
anbefalld undersökning
med^ueciclpersonal.
W å befallning
2m
A.G. Hallström
Stabschef.

den fortsatt under vattnet cia 2C0 m där den synes ha sjunkit,
den synes ha haft nycket stor hastighet, vilket förorsakat kraftigt
luftdrag i strandbuskarna,
den åstadko^nit ett vinande ljud likt det en granat åstadkommer i
nedåtgående grenaa av banan,
fenomenet föregåtts av kraftigt motorsurr som från en flygmaskin,
vilket dode u hort cia en minut innan övriga iakttagelser gjorts.
5) En undersökning med störar av botten visade att djupet är cia
och botten mycket dyig.
6) Vid undersökningen kunde någon "projektil11 icke anträffa».
Kiruna 2^/7 1946
N. Winstrand
Stabschef.
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