Lundström. Under arbetat i grus .ropen fick han klockan omkring 16 höra
ett "bullrande oljud” österifrån. Han såg sig omkring och fick då syn
på ett föremål, som kom flygande från öster på ganska låg höjd över
trädtopparna med mycket hög fart. föremålet liknade mest en stor sjö
fågel samt hade vingar, som sträckte sig ett stycke från och längs
själva flygkroppen. Vingarna rördes inte, och några avgaser eller dy
likt syntes inte komma från föremålet. Bnligt Anderssons uppfattning
var ljudet från föremålet kraftigast, då han uppmärksammade detta, var
efter det avtog i styrka. Föremålet avlägsnade sig i västlig riktning
över sjön Trehörningen, och enligt vad Andersson kunde se "vickade det
till", när det kommit ett stycke över sjön, samt ändrade riktning något
åt söder. Vart föremålet tog vägen, kunde Andersson inte se, enär det
skymdes av skog och solen var besvärande. Huruvida föremålet hamnade
i sjön Trehörningen, ville Andersson inte med bestämdhet yttra sig om.
Han var emellertid av den uppfattningen, att det sänkte sig, sedan det
passerat den plats, där han stod.
Beträffande föremålets form, se bifogade skiss, b lia.--,a 3 . vilken
upprättats av Andersson.
På särskild fråga förklarade Andersson, att han varken förr eller
senare sett något liknande fenomen.

2. Fredagen den 5 .juli 1946.
(Den 17 september 1946. F. Johansson.)
Byggmästaren Johan Bernhard Forsberg, född den 22 juni 1882, skri
ven och boende i huset n:r 7 vid Bankgatan i Umeå stad, telefon n:r
1842, Umeå:
Fredagen den 5 juli 1946 klockan omkring 11, då Forsberg var sys
selsatt med att slå gräs på gårdsplanen till sin fastighet i Västervik,
Umeå socken, fiok han plötsligt höra ett "durrande" ljud. Till att bör
ja med trodde han, att det var någon mindre jordbävning eller någonting
annat i jorden, men efter några ögonblick fick han syn på ett föremål,
som kom genom luften från öster på en höjd av omkring 100 meter. Bet
passerade så gott som rakt ovanför Foreberg och fortsatte med mycket
stor hastighet västerut över sjön Trehörningen. Forsberg såg emellertid
inte vart det tog vägen, enär ett närbeläget hus skymde sikten. Han var
dock av den uppfattningen, att föremålet måste ha tagit mark någonstans
på bergshöjden väster om sjön Trehär ningen eller i själva sjön. Vid till-

