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ansåg detta möjligt, enär det syntes sänka sig. Vid tillfället rådde
vackert väder med solsken och molnfri himmel»
Föremålet passerade Forsberg på ett avstånd av omkring 100 meter,
varför han ganska väl lade märke till dess utseende. Det liknade mest
en stor fågel samt var mörkt till färgen. Föremålet hade en längd av
omkring en meter och en bredd, mellan vingspetsarna räknat, av omkring
en meter. Det blänkte inte, och några avgaser eller dylikt syntes inte
komma från föremålet.
Beträffande föremålets form, se bifogade skiss, bilaga 1 . vilken
upprättats av Foreberg.
På särskild fråga förklarade Forsberg, att h»n varken förr eller
senare sett något liknande fenomen.
(Den 16 september 1946. F. Johansson.)
Arbetaren Johan Martin HolKer Lundström, född den 15 mars 1927,
skriven och boende i Trehörningen, Umeå socken, postadress Tavelsjö,
telefon n:r 29, Trehörningen}
Lundström bestyrkte Forsbergs uppgifter samt uppgav, att han
under arbetet i grustaget plötsligt fick höra ett "blåsljud", som var
ganska kraftigt. Han såg sig omkring och upotäckte då ett föremål, som
kom genom luften från öster och över trädtopparna på en bergshöjd
strax söder om grustaget. Föremålet fortsatte med mycket stark fart
över sjön Trehörningen, där det enligt vad Lundström kunde se ändrade
riktning något åt söder. Kursändringen var emellertid mycket obetydlig.
Vart föremålet tog vägen såg han inte, enär det skymdes av träd. Dess
utom flög det mycket fort, och solen var även besvärande. Lundström höll
emellertid för troligt, att föremålet hamnade i sjön Trehörningen, enär
det syntes sänka sig under flykten.
Beträffande föremålets form, se bifogade skiss, bilaga 2 . vilken
upprättats av Lundström.
På särskild fråga förklarade Lundström, att han varken förr eller
senare sett något liknande föremål.
(Den 16 september 1946. F. Johansson.)
Arbetaren Anders Tycko Andarsson, född den 23 december 1901, skri
ven och boende i Trehörningen, Umeå socken, postadress Tavelsjö, tele
fon n:r 14, Trehörningen:
Andersson uppgav i tillämpliga delar i likhet med Forsberg och

