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VPM

I

äng tillvaratagna rester efter nedslag i samband med
observerade eldfenomen.
Samtliga till Luftförsvarsavdelningen insända fynd ha översänts till Försvarets
forskningsanstalt, där analysering ägt rum under ledning av laborator K.I. Skärblom.
Proven ha omedelbart underkastats undersökning beträffande radioaktivitet, men har så
dan i samtliga fall varit obefintlig.
Nedslag
den

I övrigt ha analyserna givit följande resultat
Resultat av analys

Plats

9/7

Njurunda

Tre prov:
1.Provet utgöres av ett fettämne med insprängda fibrer och
förefaller att vara en ren naturprodukt.
2.
Hartsliknande stycken av organiskt ursprung. Ingen form
av sprängämne. Brinner vid antändning. Därvid uppstående
aska dock av annat slag än de övriga fynden.
3. Liknande sammansättning som vanlig masugnsslagg.

9/7

Glanshammar

Ett finporigt material.
slagg.

9/7

Stöde

Omvandlad kalkkväve.
fyndplatsen.

10/7

Riksby

Skifferslagg. Rottrådar.av gräs påträffade inuti provet.

10/7

Enskede

Skifferslagg.

Rottrådar av gräs påträffade inuti provet.

10/7

Norrtälje

Gjuterislagg.

Rottrådar av gräs påträffade inuti provet.

Samma sammansättning som skiffer

Denna hade angripit gräset runt

Samtliga dessa prover förefalla att ha legat en längre tid i terrängen och kunna
knappast härröra från rymdprojektiler.
Av större värde äro två fynd, det ena från Brusaholm i trakten av Eksjö samt det
andra från Stigsjö i Norrland,
Det förstnämnda, som består av två a\ycket små korn, har påträffats i håret på en
person efter ett njycket säreget ”grusregn från klair himmel” den 9/7 på kvällen.
har icke slutanalyserats, men det synes bestå av ett flintliknande ämne.

Provet

‘
Stigsjöfyndet består av en femöringsstor metallklump, som möjligen i smält till
stånd kan ha kommit ned i droppform på marken.

Ämnet är starkt magnetiskt och består

till stor del av järn. Fyndet gjordes omedelbart efter ett observerat nedslag den 15/7
Anaiys av detta prov pågår.
Analys av följande fynd har ännu icke påbörjats.
Nedslag
den

Utseende

Plats

9/7

Brantshammar, Sigtuna

Tre slaggliknande klumpar, varav en betydligt
tyngre än de övriga.

9/7

Lunde

Slaggliknande klumpar.

9/7

Gnarp

Slaggliknande klumpar.

9/7

Löre, Glanshammar

‘
Slaggliknande klumpar,
Stockholm den 26. juli 1946.
G. Stangenberg
Tjf avdelningschef vid
luftförsvarsavdelningen.
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