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Prov nr 3 : 2 .
Prov nr 3:2, erhållet genom Försvarsstaben den 16/7 1946
utgöres av det "raster", som Dr. Bäcklund vid Cellulosabolagens|
Centrallab. preparerat fram ur prov 3*1.
Provet åtföljt av följande skrivelse:
"Sundsvall den 12.7.46.
Till Försvarsstabens luftförsvarsavdelning.
På begäran av kapten Ragnar Westlin, Lv 5, Sundsvall,
översänder jag härmed ett fragment - sehackrutad filmeller pappersremsa - som plockats fram ur material,som
tros härröra från en iakttagen "projektil".
Projekti
len i fråga siktades mellan kl. 14 och 14.30 tisdagen
den 9 juli 1946 vid Norrvikssand inom Njurunda socken,
Västernorrlands län.
Iakttagare till "nedslaget" voro
bl.a. en trafikflygare Lindén samt en fru Söderlund.
Båda hade sommarvillor ute på den plats, där nedslaget
säges ha skett.
Några mindre rester överlämnas av mig
till dr Bäcklund vid Cellulosabolagets forskningslaboratorium i Kubikenborg och det är han, som plockat fram
detta fragment under mikroskopet.
Det kan ju möjligen
ha något intresse för den vidare forskningen i denna
sak.
Sundsvalls tidning vore tacksam att få ett separat med
delande om de iakttagelser luftförsvarsavdelningen
gjort i denna sak och de slutledningar ni anser vara av
värde att ge allmänheten.
Högaktningsfullt
Eed. A. Morelius"
Okulär besiktning:
"Rastret" utgöres av en oregelbundet formad folie av ca
10 mm

o

storlek.

Ytan är tecknad med genomskinliga kvadratis

ka rutor av något varierande storlek.

Dessa rutor äro orien

terade efter två vinkelräta koordinater.

De större rutorna

omgivas av svarta rutor av nästan samma storlek, medan de mind.
re, genomskinliga rutorna omslutas av svart bakgrund.

"Rast-

ret" synes bestå av ett homogent genomskinligt material.
Då provet kunde antagas vara ett reproduktionatekniskt
material att döma av "rastret" gjordes den 7 d:s genom förmed
ling av ing. Stuube

Esselte ett besök hos herr Köller Esseltes

reproduktionsavdelning.

Efter att ha studerat provet i mikro

skop uttalade herr Möller bestämt, att detsamma utgöres av

