omkring en meter under det att avståndet mellan vingspetsarna var något
längre. Föremålet v&r mörkfärgat. Bet syntes inte länna efter sig några
avgaser eller dylikt.
Fru Forsberg ville framhålla, att hon såg föremålet mycket tydligt,
varför hon var fullkomligt säker på sina iakttagelser.
Beträffande föremålets fora, 3e bifogade skiss, bilaga 5 . vilken
upprättats av fru Forsberg.
Ovannämnda föremål hade ävon uppmärksammats av fru Forsbergs svär
fader, byggmästaren Johan Bernhard Forsberg, vilken uppehöll sig på en
äng omkring 50 meter från fru Forsberg.
(Ben 17 september 1946. F. Johansson.)
Byggmästaren Johan Bernhard Forsberg;;
Forsberg bestyrkte fru Brita Forsbergs iakttagelser. Han såg näm
ligen föremålet samtidigt med henne. Betta var i stort sett likt det
föremål han iakttog den 5 juli 1946.
Enligt Forsbergsuppfattning flög föremålet på en höjd av omkring
50 meter. Det hade betydligt mindre hastighet än det föremål han tidi
gare sett. Bet flög inte riktigt säkert utan vinglade något. Vart före
målet tog vägen,såg Forsberg inte, enär han vid tillfället stod i en
fördjupning i marken och därför endast kunde se ett kort stycke av
föremålets färdbana.

4. Lördalen den 24 augusti 1946.
(Ben 17 september 1946. F. Johansson.)
Fru Brita Harja Forsberg;
Lördagen den 24 augusti 1946, då hon klockan omkring 11.30 tillsam
mans med sin svärmoder, fru Tekla Forsberg, befann sig på sydöstra stran
den av sjön trehörningen, fick hon plötsligt höra ett underligt vinande
ljud. Betta skilde sig tydligt från ljudet av en slåttermaskin, som var
i arbete omkring 250 metar från den plats, där fru Forsberg och svärmodern uppehöllo sig. Fru Forsberg gjorde svärmodern uppmärksam på lju
det och i samma veva fick hon se ett föremål komma genom luften från
öster och så gott som ovanför den plats, där hon stod, på en höjd av
omkring 50 meter, varefter det fortsatte västerut Över sjön Trehörningen.
När det kom över sjön, girade det, och det verkade som om det följde
sjöns form åt söäer. Bet syntes som om föremålet slog ned i vattnet
tämligen nära västra stranden av sjön. Fru Forsberg var emellertid inte

