fället rådde mycket vackert väder med solsken och så gott som molnfri
himmel samt svag vind.
Beträffande föremålets utseende uppgav Forsberg, att det var
omkring 80 centimeter långt och omkring 12 centimeter brett på det
bredaste stället. Vidare var dett försett med vingar, vilka mätte
omkring en halv meter mellan vingspetsarna. Föremålet var brunaktigt
till färgen med undantag för ett "aluminiumgrått" band runt själv*
flygkroppen strax framom vingarna. Enligt vad Forsberg kunde se lämna
de förer,ålet inte

fter sig några avgaser eller dylikt.

Forsberg ville framhålla, att han var fullkomligt säker på sina
iakttagelser, enär han såg föremålet mjcket tydligt.
Beträffande föremålets form, se bifogade skiss, b i l a g a 4 . vilken
upprättats av Forsberg.

3. Kåncagen den 8 .juli 194-6.
(Den 17 september 1S46. F. Johansson.)
Fru Brita Maria Forsberg, född den 6 juni 1923, skriven i Umeå
stad, men numera boende i Västervik, Umeå socken, postadress Flurkmark,
telefon nsr 32, Trehörningen:
Måndagen den 8 juli 1946 klockan omkring 16.30, då fru Forsberg
ensam satt ute på gårdsplanen till sin svärfaders, byggmästaren Johan
Bernhard Forsbergs fastighet i Västervik, Umeå socken, hörde hon plöts
ligt ett vinande ljud. Hon tittade sig omkring och fick då syn på ett
föremål, som kom genom luften från öster. Föremålet passerar,e så gott
som rakt ovanför den plats, där fru Forsberg uppehöll sig, på en höjd
av omkring 100 meter samt fortsatte väaterut över sjön Trehörningen.
På grund av att solen stod i föremålets färdriktning bländades fru Fors
berg, när hon med blicken sökte följa föremålet, varför hon för ett
ögonblick tappade det ur sikte. Hon fick emellertid syn på föremålet
igen, då detta befann sig över sjön, varvid hon såg, att det dalade
och slog ned i vattnet ungefär mitt i sjön. Vid nedslaget bildades en
vattenkaskad, som dock inte var särskilt stor. Föremålet flög med en
hastighet, som vida översteg ett flygplans hastighet.
Enligt vad fru Forsberg nu kunde erinra sig rådde vid ovannämnda
tillfälle vackert väder med solsken och så gott som molnfri himmel.
Beträffande föremålets utseende uppgav fru Forsberg, att det hade
formen av en torped samt var försett med vingar. Det hade en längd av

