Den 24/8 observerades vid Trehörningen i närheten av Umeå ett torpedliknande gråaktigt föremål med vingar och ”någon slags fena",
och

m långt

m mellan vingarna. På samma plats har liknande observationer gjorts

i maj, den 5/7 och 8/7* TJndersökes av Pst i första hand betr möjligheten
av modellfpl*
Över de observationer som den ll/ö gjordes vid Åkers styckebruk, Marie
fred och Strängnäs har en rapport inlämnats av lie* Grabe, FOA och under
sökning har även gjorts av FF« Det observerade föremålet synes ha befunnit
sig på en höjd av minst 5 mil och en hasti^iet av ung. 4 km/sek. Då detta
stämmer med de observationer, som gjorts av prof* Lindblad och tidpunkten
sammanfaller med den stora anhopningen av rapporter, behöver detta icke
göras till föremål för ytterligare undersökningar*
Fst har undersökt tidpunkterna för de indikeringar, som gjorts av FRA,
men dessa synas icke ha något samband med de rapporter, som inkonmit till
Fst*
Någon förbindelse mellan FV Er-stationer och KA Er-stationer har ej
upprättats, då personal f n ej finnes vid Väddö och då stationen på Hell
sten ej blir klar förrän omkr 1

/fryk

Fst anser, att en mobilisering av luftbevakningen är en för vidlyftig
apparat och konmer ej att förordas av Fst.
Fst avser att inkomna med en skrivelse till CFV om, att under FVövningen någon jaktrote kan få ligga i särskilt hög beredskap för att vid
behov insättas mot dessa prj*

2*

Fst har haft förbindelse med en engelsk rake tspeciali st och FF med en
annan. Dessa ha dock ej kunnat lämna några viktigare upplysningar i hit
hörande frågor*

3.
Rapporter ha inkorrmit från F? ER vid Fl och Fl6, men i flera fall ha
flygbanorna ett sådant utseende, att om det inte varit ett vanligt fplt det
är mycket troligt, att indikeringarna härröra från någon större fågel*
Tiden för en av F16 indikeringar stänmer med en observation, som gjorts
i Helsingfors*

