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sig i sin bostad och stod i ett mot nordost vettande fönster.
Det var delvis mulet väder. Han observerade då på minst 150 200 meters höjd en projektil med en diameter av minst 75 cen
timeter och med en längd av till synes 7 - 8 meter. Den rörde
sig med en hastighet något överstigande en flygmaskins och i
riktning sydväst till nordost och var, då han upptäckte den
samma, norr om honom. Projektilen var synlig ungefär 25 sekun
der. Den utsände rök baktill och var till färgen silverskimrande. På sidorna var den försedd med fenor. Kursen var vågrät
utan avvikelser. Den försvann i ett moln, men konturerna skym
tade hela tiden genom molnet. Holmer såg, att projektilen gick
över I 3:s kasern - nordost eller öster - där den försvann
helt.
Vid förhörstillfället medförde Holmer en med blyerts
utförd teckning av den iakttagna projektilen, som återfinnes
å bilaga 1 till huvudrapporten.
Bokföraren Olov Valfrid Boström och dennes hustru Tyra
Boström, 40 år gamla, skrivna och boende Slussgatan 15 b, Öre
bro, hörda den 12/8 1946, samstämmigt:
Söndagen den 11 augusti 1946 klockan mellan 20.50 21.00 cyklade de Skebäcksvägen österut mot Södra Skyttegatan.
Då de befunno sig norr om Betlehemskyrkan iakttogo de på him
len ett klot med svans, vilket kom från sydost och försvann
mot nordväst. Föremålet befann sig på cirka 200 meters höjd
och gick ej särskilt fort. Intet ljud uppfattades.
Disponenten Bror Vilhelm Eklund, född den 4/8 1903,
skriven och boende Oskarsplatsen 5, Örebro, hörd den 12/8 1946:
Söndagen den 11 augusti 1946 klockan ,20.45 befann han
sig vid sitt sommarställe vid Bornborn i Nora socken här i lä
net, cirka 4 kilometer nordnordväst Nora stad. Från sin plats
hade han en mycket vidsträckt utsikt åt alla håll. Skymning
rådde. Vid tillfället iakttog han en s.k. spökraket, som passe
rade rymden i nordnordostlig riktning och på omkring 300 meters
höjd. Farten var sannolikt mycket hög. Raketen var klotrund
och lämnade ett mycket starkt sken efter sig. Sprakande ljud
uppfattades, och vita gnistor kastades ut efter föremålet.
Detsamma var synligt 6 å 7 sekunder och observerades även av
lantbrukarna Zandén, Bornborn, och Lindberg, Risbacken, Nora

