Land: Finland.
Sekretess: Förtroligt.
Helsingfors
”arinattachén
Avg. n** 131/1946
T’edd nr 68
1 bil.
I Finland efter den 15.7 »46
Iakttagna ljusfenomen

Till Chefen Tor Försvaraetabens utri esavdelning

FÖR
UT«‘>£

Ink ? /'/

(R1333

X

Sorn fortsättning på av militärattachén tidigare insänds
uppgifter rörande i Finland gjorda iakttagelser av ljusfenomen
m.m. får jag härmed överlämna nedanstående sammanställning av
kanda iekttegelser rörande event, "spökprojektiler" efter den
15. juli. U;pgifterna havé erhållits jenom Huvudstabens förmed
ling samt från tidningspressen.
Å bifogade kartblad hava observationer före den 15. juli
in itats med blåkrite och samtliga efter samma dato g orda
iakttegelser med rödkrita.
7.7.46. kl. 23.52.

I Varkaus sågs ett ljusfenomen i form av
en grönt ljus utstrålande raket, som med
mycket hög hastighet rörde sig från v: ster
mot öster.
-7.7.46 kl. 23.30. Ett liknande fenomen iakttogs i Padasjoki
den 27.7.46 kl. 23.30.
28.7.46
sågs i Lahtis ett långsträckt lysande fö
remål med svindlande hastighet på hög höjd
röra sig i sydvästlig riktning. Det syntes
4-5 sek. och lämnade ej någon rök efter
sig.
28.7.46. kl. 0009
sågs ett ljusfenomen i Veikkola Pitkäjärvi
röra sig i nordvästlig riktning.-JDet synes
mycket tydligt och följdes av en lysande
dimsvana. Fenomenet syntes ca. 30 sek.
28.7.46 kl. 00.50 iakttogo några kampare i Esbo ett fenomen,
som de togo för en raket.Tet syntes väs
terut och rörde cig med mycket stor has
tighet i nordvästlig riktning. Ljusfenome
net var synnerligen klart och lämnade efte
sig en lång rökslinga, vilken 4-5 sek. se
nare försvann. Fenomenet ver å cycket stor
höjd och kunde enligt samstämmigt vittnes
mål ej vara en vanlig illuminationsraket
och ej heller något stjärnfall.
,8.7.46 ca. kl. 01.00 sågo 4 sportmän från Helsingfors, vilka
promenerade på en landsväg i närheten av
Riihimäki ett ljuofenomen i västlig rikt
ning, vilket rörde sig från söder mot
norr. Fenomenet syntes endast några sekun
dur,och uppskattade sällskapet dess höjd
till 6-7000 m.

