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der över

bruksägaren Sigfrid Forsberg, Västervik, Umeå socken, född år

sjön Tre-

1914, tel. Trehörningen 32, per telefon till undertecknad, att

hörningen,

ett okänt föremål troligast hänförligt till någon Blags luft
torped under sommaren vid fyra olika tillfällen passerat över
byn Västervik med västlig kurs över sjön Trehörningen. Vid en
samma dag företagen utredning i Västervik har följande fram
kommit.
Någon av dagarna i slutet av maj månad 1946 uppmärksamma
de ovannämnde Sigfrid Forsberg samt arbetarna Tycko Andersson,
Trehörningen, född år 1901, och Holger Sandström, Trehörningen,
född 1927, alla vid tillfället sysselsatta i ett Forsberg till
hörigt husbygge vid östra stranden av Trehörningen, omkring
klockan 16 ett föremål i luften på omkring 1-200 m. höjd. Fö
remålet beskrives hava haft ett torpedliknande utseende, grå
aktigt till färgen och förseod med något slags vingar och möj
ligen någon styrfena. Längden bedömdes till omkring 1 m. likaså
bredden vingarna inräknade, alltså mellan vingspetsarna, c:a
1 m. "Torpeden" gick med stark fart med ett ljud mest liknande
de ljud som uppkommer då en flygmaskin går med stark fart men
med frlnslagen motor. Inga ljus eller rökfenomen kunde iaktta
gas. Torpeden fortsatte i västlig riktning över sjön på kons
tant höjd. När den kommit ungefär till mitten av sjön ändrade
den kurs-en till nå*jot tiotal grader mera sydlig kurs. Kursänd
ringen syntes åstadkommas genom att torpeden lutade över åt
vänster. Efter kursändringen försvann torpeden ur synhåll.
Fredagen den 5 juli vid 11-tiden iakttogs åter en torped
av samm» typ som förut beskriven av byggmästare J.B. Forsberg,
Västervik.

Även denna hade samma kurs alltså västlig, gick på

omkring 100 m. höjd med stark fart. Den gick in över sjön c:a
300 m. söder om förut beskrivaa torped och fortsatte ur synhåll
med bibehållen kurs och höjd.
Måndagen den 8 juli vid 16-tiden iakttog ovannämnde J.B.
Forsberg och dennes sonhustru fru Britt Forsberg åter en torped
av förut beskriven typ med samma bana som sist beskrivna. Höj
den var i detta fall c ta 75 — 100 m. då östra sjöstranden passe
rades. Hastigheten var i detta fall mindre. Forsberg säger om
detta, att den tydligen gått ut sig. Såväl Forsberg som Britt

