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Beträffande föremålets utseende, se bifogade skiss, bilaga 8 .
vilken upprättats av Högberg.
På särskild fråga förklarade Högberg, att han inte vid något yt
terligare tillfälle sett något liknande fenomen.
(Den 17 september 1946. F. Johansson.)
Fru Conny Gunborg- Högberg, född den 30 augusti 1909, skriven och
boende i Kroksjö, Umeå socken, postadress Kroksjö, telefon m r 6, Kroksjöby:
Fru Högberg var hustru till handlanden Hubert Högberg i Kroksjö.
Hon bestyrkte de uppgifter, som hennes make lämnat. Vidare upp
gav hon, att hon uppehöll sig inomhus, då hennes make kallade på henne.
Dessförinnan hade hon hört, att det var något som "dundrade"utomhus.
När hon kom ut, gjorde hennes make henne uppmärksam på rökstrimman
och föremålet. DetXhade då hunnit ganska långt österut.

På sn karta ha de i rapporten omnämnda personerna angivit de plat
ser, där de uppehöllo sig, då de gjorde sina iakttagelser, samt de
iakttagna föremålens färdriktning. Kartan bifogas rapporten som bilaga 9 .

(Den 18 september 1946. P. Johansson.)
Fjärdingsmannen j Tavelsjö distrikt Karl Viktor Sundguist. Tavelsjö:
Sundquist kände samtliga de i rapporten omnämnda personerna. Dessa
voro enligt hans åsikt fullt trovärdiga. Sundquist ville särskilt fram
hålla, att handlanden Hubert Högberg, hemmansägaren Oskar Grehn, tegel
bruksägaren Sigfrid Forsberg och byggmästaren Johan Bernhard Forsberg,
vilka han kände mycket väl, voro synnerligen omdömesgilla och i orten
väl ansedda män. Något tvivelsmål beträffande riktigheten av de uppgifter,
som de i rapporten nämnda personerna lämnat, ansåg Sundqvist för sin del
inte kunde framställas.

Slutligen bör anmärkas, att det enligt inhämtade uppgifter inte fin
nes någon, som brukar syssla med modellflygning i Tavelsjö-trakten, ^ör
övrigt är terrängen kring Trehörningen och Tavelsjön synnerligen olämp
lig för modellflygning. De närmaste orter, där flygklubbar finnas, äro
Umeå och Vännäs, vilka äro belägna omicring tre mil från Tavelsjö.

Samtliga i rapporten omnämnda bilagor samt de av landsfogden i Väs-

