Söndagen den 11 augusti 1946 klockan 20.45 uppehöll
han sig i hörnet av Västra Nobelgatan och Hertig Karls allé
här i staden* Klockan 20.48 observerade han på himlen i nordnordostlig riktning och på relativt låg höjd ett klotliknande
föremål av ungefär en fotbolls storlek samt försett med en
meterlång svans* Föremålet rörde sig i nordnordvästlig rikt
ning, vågrätt och i en svag båge mot jorden samt med ganska
stark hastighet. Det försvann ur synhåll efter cirka 30 se
kunder. Framtill utsände föremålet ett mycket starkt fosforliknande sken. Svansen var något mörkare och utsände ett mera
gult sken. Vid tillfället rådde klart väder. Någon körtrafik
fanns ej, och något ljud från föremålet kunde ej uppfattas.
Hustrun Rut Sigrid Roos, född den 19/8 1905, skriven
och boende Nygatan 72, Örebro, hörd den 12/8 1946:
Söndagen den 11 augusti 1946 klockan mellan 20.30 21.00 och troligen klockan 20.40, då hon varit på besök hos
sin svåger och dennes hustru, poliskonstapeln Folke Jander
och Inga Jander, Gesällvägen 10 här i staden, och uppehållit
sig i bostadslägenhetens kök samt framför det östra fönstret,
hade hon plötsligt på himlen lagt märke till ett eldklot, som
försvunnit norrut. Hon hade sett att föremålet var it runt
till formen och haft ett ganska kraftigt sken.
Hennes syster, Inga Jander, hade även lagt märke till
föremålet.
Hustrun Dagmar Ingegärd /inga/ Jander,-född den 25/5
1907, skriven och boende G-esällvägen 10, Örebro, hörd den 12/8
1946:
Hon berättade i likhet med sin syster, hustrun Sigrid
Roos. Hon hade tydligt lagt märke till föremålet, som varit
runt till formen och liknat en sparkboll. Från detsamma hade
kommit ett klart, kraftigt sken. Föremålet hade även haft en
svans, varur mindre eldkulor eller gnistor kommit. Vid till
fället rådde klart väder.
Litografen Olof Ragnar Holmer, född den 17/4 1899,
skriven och boende Ekersgatan 31 a, Örebro, hörd den 13/8
1946:
Söndagen den 11 augusti 1946 klockan 16.25 uppehöll han

