Trehörningen:
En dag våren 194-6 klockan omkring 12.30 kom Karlssons sonhustru,
fru Märta Karlsson i Långviken, in i Karlssons bostad och omtalade, att
det var något "underligt" i luften. Karlsson skyndade sig ut tillsammans
med sin hustru, och han fick då se/I en rökstrirama, som sträckte sig
rakt över himmeln i riktning sydväst - nordost. I nordost var rökstrim
man mycket smal under det att den vidgade sig gradvis mot sydväst.
tillfället rådde vackert väder med solsken och så gott som molnJJigy him
mel. Rökstrimman var ljus till färgen, och den upplöstes efter omkring
fem minuter. Något föremål såg Karlsson inte i luften, och inte heller
hörde han något ljud.
På särskild fråga förklarade Karlsson, att han varken förr eller
senare sett något liknande fenomen.

8. En dag i slutet av maj eller bör.lan av ,1uni 1946.
(Den 17 september 1946. P. Johansson.)
Handlanden Per Gust.v Hubert Högberg, född den 9 maj 1905, skriven
och boende i Kroksjö, Umeå socken, postadress Kroksjö, Umeå, telefon
n:r 6, Kroksjöby:
3n dag i slutet av maj eller början av juni 1946 klockan omkring
14, då Högberg uppehöll sig inne i sin affär i Kroksjö, fick han plöts
ligt höra ett "dån". Han skyndade sig med anledning därav ut och upp
täckte då en rökstrimaa, som sträckte sig i en rak linje över himmeln.
Han följde rökstrimman med blicken och fick då syn på ett föremål, som
med mycket stor hastighet kom från väster och avlägsnade sig mot öster.
Föremålet passerade så gott som rakt ovanför den plats, där Högberg
stod, på en höjd, som Högberg uppskattade till 2.000 meter. Det var
runt och avlångt till formen samt hade inga vingar. Enligt Högbergs
uppfattning var föremålet ungefär lika stort som en vanlig flygmaskin.
Föremålet lämnade efter sig en mörk rökstrimma, som vidgade sig efter
hand och låg kvar över hela himmeln omkring en halv timme, över Kroksjö
låg rökstrimman alldeles rak, men längre österut såg den ut att vara
vriden något åt söder. Omedelbart efter upptäckten av föremålet kallade
Högberg på sin hustru och gjorde henne uppmärksam på föremålet och
rökstrimman. Föremålet hade då hunnit ganska långt österut.
Vid ovannämnda tillfälle rådde vackert väder med solsken och full
komligt molnfri himmel.

