säker på att det hamnade i sjön, enär föremålet hade mycket stor has
tighet och avståndet var tämligen stort. Vid tillfället rådde vackert
väder med solsken och troligen molnfri hirnirel.
Beträffande föremålets utseende uppgav fru Forsberg, att det i
stort sett liknade det föremål hon såg måndagen den 8 juli 1946. Det
verkade emellertid vara endast hälften så stort som det föremål hon ti
digare sett. Föremålets färg var mörk. Fru Forsberg ville framhålla,
att hon inte så noga kunde iakttaga föremålets form, enär det var täm
ligen litet och flög mycket fort.
På särskild fråga förklarade fru Forsberg, att hon inte vid något
ytterligare tillfälle sett något liknande fenomen.
(Den 18 september 1946. F. Johansson.)
Fru Tekla :.'aria Forsberg, född den 23 december 1887, skriven och
boende i huset nsr 7 vid Bankgatan i Umeå stad, telefon nsr 1842, Umeåi
Fru Forsberg bestyrkte fru Brita Forsbergs uppgifter. Här hon
blev uppmärksammad på föremålet, hade detta passerat den plats, där hon
stod, varför hon endast s&g det snett bakifrån. Föremålet fortsatte
i västlig riktning över sjön Trehörningen, och då det nådde västra
delen av sjön, försvann det plötsligt ur sikte. Något ögonblick däref
ter såg fru Forsberg ringar på vattnet i den del av sjön, där föremå
let befann sig, då hon tappade det ur si ;te. Ringarna på vattnet syntes
mycket tydligt, enär vattenytan på sjön i övrigt var spegelblänk. Fru
Forsberg antog därför, att föremålet hamnade i vattnet på den plat 3 ,
där ringarna på vattnet bildades.
^ t r ä f f a n d e föremålets utseende uppgav fru Forsberg, att dett mest
påminde om en ljusfärgad sjöfågel. Enär fru Forsberg endast såg föremå
let bakifrån, kunde hon emellertid inte bilda sig någon mera bestämd
uppfattning om föremålets form.

I samband med förhören med ovannämnda personer framkom, att ytter
ligare fenomen skulle ha iakttagits i rymden ovanför Tavelsjö-trakten.
Med anledning därav verkställdes en undersökning, varvid framkom, att
vid nedannämnda tidpunkter följande personer gjort iakttagelser:
5. En dag omkring den 26 februari 1946.
(Den 17 september 1946. F. Johansson.)
Hemmansägaren Jonas Alfred Sandström, född den 14 augusti 1883,
skriven och boende i Trehörningen, Umeå socken, postadress Tavelsjö,

