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R a p po rt

Måndagen den 26 augusti 1946.
Ang.
Flygtorpeder över
sjön Trehörningen.

Lölhagen den 24 augusU klockan 15,15 meddelade tegelbruksägaren Sigfrid Forsberg, Västervik, Umeå socken, född
år 1914, tel# Trehörningen 32, per telefon till undertecknad,
att ett okänt föremål troligast hänförligt till någon slags
lufttorped under sommaren vid fyra olika tillfällen passe
rat över byn Västervik med västlig kurs över sjön Trehörning
en. Vid en samma dag företagen utredning i Västervik har föl
jande framkommit.
Någon av dagarna i slutet av maj månad 1946 uppmärksam
made ovannämnde Sigfrid Forsberg samt arbetarna Tycko Anders
son, Trehörningen, född år 1901* och Holger Sandström, Tre
hörningen, född 1927> alla vid tillfället sysselsatta i ett
Forsberg tillhörigt husbygge vid östra stranden av Trehör
ningen, omkring klockan 16 ett föremål i luften på omkring
1-200 m. höjd. Föremålet beskrives hava haft ett torpedliknande utseende, gråaktigt till färgen och försedd med något
slags vingar och möjligen någon styrfena. Längden bedömdes
till omkring 1 m. likaså bredden vingarna inräknade, alltså
mellan vingspetsarna, c :.a .1 m. ”Torpeden” gick med stark fart
med ett ljud mest liknande de ljud som uppkommer då en flyg
maskin går med stark fart men med frånslagen motor. Inga
ljus eller rökfenomen kunde iakttagas. Torpeden fortsatte i
västlig riktning över sjön på konstant höjd. När den kommit
ungefär till mitten av sjön ändrade den kursen till något
tiotal grader mera sydlig kurs. Kursändringen syntes åstad
kommas genom att torpeden lutade över åt vänster. Efter
kursändringen försvann torpeden ur synhåll.
Fredagen den 5 juli vid 11-tiden iakttogs åter en tor
ped av samma typ som förut beskriven av byggmästare J.B.
Forsberg, Västervik. Aven denna hade samma kurs alltså väst
lig, gick på omkring 100 m. höjd med stark fart. Den gick
in över sjön c:a 300 m. söder om förut beskrivna torped och
fortsatte ur synhåll med bibehållen kurs och höjd.
Måndagen den 8 juli vid 16-tiden iakttog ovannämnde
J.B. Forsberg och dennes sonhustru fru Britt Forsberg åter
en torped av förut beskriven typ med samma bana som sist
beskrivna. Höjden var i detta fall c:a 75 - 100 m. då östra
sjöstranden passerades. Hastigheten var i detta fall mindre.
Forsberg säger om detta, att den tydligen gått ut sig. Så
väl Forsberg som Britt Forsberg sågo tydligt att torpeden
dalade mot sjön och träffade vattenytan sedan den kommit
esa 7-800 m. ut på sjön. Fru Britt Forsberg iakttog ett

