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Provet tillvarataget den 11/7 li46 & Husby, Glanahacmar.

troget inkommet till F0A,1 den 16/7 1946.
Åtföljt av följande skrivelser:
'örebro PO
Stabaaxpeditionen
*vd. I a
Sr. 29*23
Ben 13,7 1946-

Till försvarsstabens luftiöravaraavdelning.

Qnder hänvisning till skr Rögle? Jet/i. 12/6 1946
nr 7*49 får j-g höraed vördsamt insända frän landsfis
kalen i Clanshumoara distrikt, 'rebro, denna dag initusn .t och av fJiirding ömannen i ulansfcummar upprCttat ik
*/, &ng. ljusfencaen vid Husby - ^torsioise i CltjnshusÄara
socken.
De i i* cani'sanda föremålen, soa eynee härröra från en
meteor, översindes separat i poetpaket.
Arthur orsberg
tjf stabaohef
rebro försvarsområde
Ink.d 13/7 1^46 Dnr 29*129
Eap.d 13/7 1946 Kr 23*33
ÄVd. I a

r M
Torsdagen den 11 juli 1946 anmäldes till under
tecknad per telefon, att förre lantbruk»ren Thaooor
Karisson i Husby, Glanahommar vid 14.30-tidcn tisdagen
den 9 juli i år Iakttagit en myotiek eldkula, sorn rlagit ner pÄ lantbrukaren Halvar i ursoons ägor i ;toraicke, Oluhahtunmar*
Torsdagskv ällen den 11 juli inatilldc- i>ig underteoknad hos förre lantbrukaren gustuv Theodur Karleson
1 Husby, ai_näha«Msar, eom om iakttagelsenberc.ttide
följande.
Vid 14.30-tiden tisdagen den 9 juli i ir hade han
uppehållit eig på sitt rua beläget i övre vlningen i
fastigheten Husby 1-2. lönstrei mot Kater var Öppet
ooh av en tillfällighet >tom han att titta ut i riktning
mot storsicke. Hon fick di se an eldkula i storlek med
e t tefats diameter komma i nordostlig riktning mot
Husby.
Kldkulen var gulaktig till iurgen uch Åtföljdes
av en ritt lång svana i samsa färg. Kultens hastighet
v r ej ator ooh fenomenet kunde i .jettagaa en god stund»
Under tiden n .raade sig <cul ji snett mot maiken och elog
ner på Halvar Perssone ägor i Storsicke, några hundra
meter frln carlssons observationsplats, själva nersla
get kunde han ej ae, enar en ator björk skymde eikten.
Karlsson, aom varit i tillfälle iakttaga åsknerslag, ville n r e a a t karakterisera fenomenet sorn ett så
dant. Så det under dagen var klart och soligt väder -

