pplumsande och_en vatt erika,simri där tor;--edan traffr.de vatten
ytan. Denna torped synes också hava (ett endast svagt ljud
frän sig* Enligt Forsberg var des gång Vacklande och osäker
dä den dalade mot sjön.
Ovannämnda Britt Forsberg och hennes svärmoder fin;. Tekla
Forsberg sago vid 11,15-11930-tiden lördagen den 24 augusti
åter en torped på c:a 25-50 m. hö$d kommande från öster och
styrande ut över sjön mot väster . Även denna skulle enligt
iakttagarnas uppgift hava gått ned på sjön c:a 1800 m. väster
om den plats där iakttagarna ,beff
ann sig. Aven denna d,alade
sakta mot sjön men synes hava haft rätt stark fart. Vid ned
slaget syntes icke någon vattenkaskad. En strimma, i vattnet
skulle dock hava iakttagits sLaxziaitäxeiz stras efter och en
stund efter nedslaget. Denne torped, vars form syntes överens
stämma med tidigare iakttagna, har uppgivit vara av mindre
typ, eja 1/2 m. lång och likt. bred mellan vingspetsarna.
Avståndet till den påstådde, nedslagspunkten seddi fråfa Väster
vik är dock så lång och nedslagspunkten ligger så nära västra
stranden, att misstag möjligen kan föreligga huruvida tor
peden verkligen iok ned på sjön eller icke. Fru ritt mors
berg uppger sig dock hava stått i spänning undrande över .hu
ruvida torpeden skulle landa i sjön eller möjligen på andra
sidan, då den i senare fallet hade kunnat återfinnas.
Ingen av torpederna synes have Marsa utveklat rök eller
någa ljusfenomen• De hava alla passerat in över sjön på ett
område av c;a 450 m. Högsta höjden uppskattas till högst
200- och lägsta till .25 m över. den plats eller platser as
iakttagarna befunnit sig i re^el c:a 10 m. höjd över sjöns
yta.
Sjön Trehörningen beräknas hava ett största djup av
c:a 25 m. I sjön finnas en del grund, xiii,;. dock endast i
ett fall i närhet av västra stranden, gå över vattenytan.
öreträdesvis norra stranden är långgrund på vis
platser
Vattnet ar ganska klart och botten torde kunna ses på 3-4
m. djup under gynnsamma ,förhållanden. Sjöbottnnn består av
blandat sand och lerbotten med dy på större djup. Ilöjlighet
att tömma sjön ±aacg kan möjligen förefinnas genom kanal till
Fällforsån dit sjön har sitt utlopp.
1 bifogad karta har inritats torpedernas banor enligt
de uppgifter iakttagarna lämnat.
har tidigare inrapporterats av undertecknad per. telefon till
Fo-staben Umeå, mottagare kapten Wall, i samband en Rapport
om vissa andra iakttagelser under senaste åren.
Formen å ovan nämnda, torpeder enligt iakttagarnas upp
fattning återges här.

Tavelsjö som ovan

