▼inklär, som tagit» från olika platser, att höjden varit un* 4 mil och
hastigheten ung 4 ku/sek. Det är därför troligt, att det den 11/8 obser
verade ljusskenet var av celest natur.
I övrigt har inkom/dt några observationarapporter varje dag.

Fet har gjort en aammanställning av samtliga rapporter under tiden
25/4-16/6 och sacEianfört den i grupper t.ex. ljusfenomen, verkliga före
mål

utan vingar och föremål roed vingar. Qm observationerna den 9/7 och

11/8 borttagas, är ljusfenomen 52 )<.av samtliga rapporter och av de rap
porterade föremålen anges endast ung 8 > ha vingar eller atabiliaeringaytor.
I Storsjön i Jämtland har rapporterats ett nedslag. Undersökning av
detta pågår.
Undersökningen vid Gällivare har avslutats utan positivt resultat.
Sn observation, aom gjorts samtidigt vid Åkers styckebruk, Mariefred
och Strängnäs med höjdvinkelmätning, undersökes närmare av FF.
Till Fst har inkonmit rapporter om rake tförsök i ockuperade länder
bl.a. från Penemiinde och Baltikum* Fartyg, eom den 15/7-19/7 skulle pas
sera Ösel, ha genom ryska örlogsfartyg dirigerats andra vägar, besättning
arna ha sett raketer, sorn komtdt från Ösel. Aven vid Pork^la har det
gjorts vissa iakttagelser och de finska tidningarna skriva nu mera allmänt
om saken* Finska astronomer anse dock, att det är celesta fenomen.
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Följande undersökningar ha gjorts av FFs
För att kontrollera uppgifterna i rapporten från hellsten den 5/8
flögs den 13/8 en J9 i vissa banor och observerades i instrumentet på
Mollsten av samme man, aom gjorde observationen den 5/8. Härvid frankom
att det den 5/8 obaervarade föremålet skulle ha befunnit sig på ett av
stånd av 15000-20000 m, kurs VSV, flyghöjd ca 100 m, hastighet minst 350
ny'sek, haft en längd av 10-15 m och varit längre i förhållande till tjock
leken än en J9» Förväxling med ett flygplan anses utesluten. Särskild
rapport finnes*
En kasernvakt vid Oskar Fredrikaborg, aom den 12/8 kl 2200-2400
gjort vi8aa iakttagelser, har förhörts närmare i FF. Han meddelade då, att
han under den angivna tiden sett 9 st ”ljuskulor" och 2 at verkliga före
mål samtliga på under 1000 m höjd och med i stort 8ett oätlig kura* Före
målen voro spolformade med stabiliseringsytor baktill och en skiss, som
mannen ritat, visar en projektil av V2-utseende. Baktill fanns ett kraf-

