telefon nsr 20, Trehörningen:
3n dag omkring den 26 februari 1946 klockan omkring 14, då Sand
ström tills mmans med hemmansägarna Helmer Lövgren, Konrad Johansson,
Gustav Jonsson, Oskar Jonsson och Frans Jonsson, samtliga från Trehör
ningen, arbetade med en vattenbrunn omkring 400 meter nordost om Sand
ströms fastighet i Trehörningen, fick Sandström syn på en rökbildning,
som sträckte sig från sydväst till nordost i en rak linje. Rökbildningen
liknade mest den rökbildning, som uppkommer från ett i gång varande
lokomotiv. Sandström följde rökbildningen med blicken och fick då i
dess nordöstra ända se ett föremål, som hade formen av ett ägg. Rök
bildningen och föremålet voro på mycket hög höjd, och föremålet avlägs
nade sig med mycket stor hastighet. Sandström hörde inte något ljud
från föremålet. I detta sammanhang ville han emellertid framhålla, att
stenborrning pågick i vattenbrunnen, varför föremålet mycket väl kunde
ha gett ifrån sig något ljud, utan att han lagt märke till detta. Sand
strön gjorde sina arbetskamrater uppmärksamma på föremålet, och alla
undrade vad det kunde vara för fenomen.
Vid ovannämnda tillfälle rådde uppehållsväder, men himlen var molntäckt och solen lyste inte.

Rökbildningen syntes dock tydligt, enär den

hade betydligt ljusare färgän molnen. Sedermera
upplöstes strax ovanför trädtopparna i den

sänkte den sig och

intilliggande skogen. Rök

bildningen nådde aldrig marken, varför Sandström inte kunde känna någon
lukt eller göra några andra

iakttagelser.Upplösningen av rökbildningen

tog en tid av omkring fem minuter.
Beträffande föremålets utseende, se bifogade skiss, bilaga 6 . vil
ken upprättats av Sandström.
På särskild fråga uppgav Sandström, att han inte vid något ytter
ligare tillfälle lagt märke till något liknande fenomen.

6. Ln dag i slutet av februari eller början av mars 1946.
(Den 17 september 1946. P. Johansson.)
Hemmansägaren Johan Oskar Grehn, född den 7 december 1S92, skriven
och boende i Tavelsjö, Umeå socken, postadress Tavelsjö, telefon n:r 3,
Tavelsjö:
En dag i slutet av februari eller början av mars 1946 klockan om
kring 13.30, då Grehn och hemmansägaren Asel Teodor Andersson samt den
nes son jordbruksarbetaren Ingvar Andersson, båda från Långviken, Umeå

