horisonten, vilket efter uppskattning av d/e "Hekklngen^s
position senare analoga till oa *K)0 m över havet.
från observationsplatsen oa 2 nautiska mil.
disigt, duggregn.

Avståndet

Sikt: skymning,

E kunde skymta konturerna av fjällryggen

1 terrängen d&r kulan föll ned.

Molnhöjd uppges till samma

som på Kirksnes en halvtimme senare d v s ca 1000 m.

Upp

givna nedslagsplatsen har senare undersökts men ingenting
har kunnat anträffas, bl a på grund av de svåra terrängför
hållandena.
2^.8. Samma föremål iakttogs av en passagerare ombord på
d/s *Hekklngen*.

Denne, F, såg dock ej kulan falla, utan

endast branden, som han beskrev sorn en klar röd flamma med
vit rök, vilken varat i oa 3 min.

Iakttagaleen gjordes med

kikare.
26.8. (Jod iakttagare.

G uppger! den 26.8 kl 2300 kom Jag och

en kamrat H, Holandshamn (Raftsund, Vågan), roende hem från
en fisketur då vi observerade ett lysande föremål, som kom
från sydost i riktning nordväst.

Föremålet kunde ses på

grund av ett Intensivt grönt ljus samt gnistor som kommo ut
där bak.

Höjden kunde vara mellan 3-1*00 m.

var konstant.

Fart och riktning

Vädret var klart och sikten god.

Intet ljud

hördes.
Föremålet - eller raketprojektilen - var synlig i ca 3 min
tills den kom in över ÅrstelnfJellet där den plötsligt delades
i två delar, av vilka den främre delen var minst.

Det antogs,

att delarna då föllo ned, men detta kan loke sägas med bestämd
het då det var mörkt.
Något fartyg kunde icke ees vid tillfället.

Terrängen vid

Årsteinfjellet har undersökts men är svårtillgänglig.

Inga

fynd.
13.9 - Mycket god iakttagare.

J meddelar: fredagen den 13.9

kl 2110 observerades från Nedrevann en projektil som rörde
sig i nordvästlig riktning.
riktning över Kalkkavare.

Den sågs först av fänrik K i
Frojektilen hade nästan horisontal

bana (svagt nedåtgående) och försvann i riktning bort emot

