En händelse på Torslanda flygplats kl.17 den 26 september 1968

Av en ren tillfällighet då jag var ute och gick den 26 september 1968 med min 3-årige son Lars, för att titta på flygplanen som landar och startar på Torslanda flygplats – råkade vi gå rakt in i en fingerad flygolycka klockan var 17:00.

Man hade fingerat att en Caravell med 96 passagerare hade störtat några hundra meter norr om flygplatsen under en inflygning för att landa. Om detta visste vi intet, då vi promenerade upp på en gräsbacke norr om fältet som de första personerna kl.17:00 då man startade övningen.

Ett par övningsledare (ett polisbefäl och ett befäl från räddningstjänsten) märkta med blå/gula armbindlar, tittade på oss och noterade något i sina papper, kanske att två civilister av en händelse råkade komma gående in bland alla döda och skadade som låg runt oss överallt. I terrängen låg också stora flygplandelar som brann friskt och avgav tjock svart rök.

I kanten av gräsbacken låg två personer och spelade kort, en av dem hade mycket röd tejp runt halsen. Lars frågade honom samtidigt som han pekade mot halsen, -Fabon ont?  –ont,  svarade han, -jag är död, det står på en lapp under klocklänken. 

En MC-polis kom sakta stående på sin MC körande upp på gräsbacken, han frågade övningsledarna om detta var en övning? Agera! fick han till svar. Han pratade i sin kommunikationsradio och sedan var ”cirkusen” i full gång.

Det kom mycket personal som rusade hit och dit. Ambulanspersonal med bårar, släckningspersonal som drog slangar och andra från Räddningstjänsten som bar folk på bårar från terrängen ner till gräsbacken där vi fanns, här sorterades de upp i två grupper. Den ena gruppen av personer gjorde man inte så mycket med, medan sjukvårdsfolk plåstrade om och arbetade en del med den andra gruppen. En del bars i väg på bårar, troligen till väntade ambulanser. Efter en stund landade en Vertol-helikopter på gräsbacken. Man lastade in skadade och den gav sig av och den återkom gång på gång.

Mitt i allt detta skriker plötsligt en person, ta mig innan jag blir fallfrukt. Han hängde över en gren högst upp i ett träd som stod i kanten av gräsängen, det är nog jobbigt att hänga över en gren en längre stund. Nu blev det fart, fram med stegar och så plockades han skrikande ner.

Så småningom ebbade verksamheten ut en del och vi promenerade därifrån. Man skulle kunna tro att denna upplevelse skulle sätta sig djupt i minnet hos en 3-åring, kanske t o m var lite skadlig, men nej, Lars är dag över 50 år och med bra och gott minne, men detta minns han inget av.

Det var en utflykt det – och den hade ju med flygplatsen att göra.
Hörde senare att all brådskande trafik mellan olycksplatsen och sjukhus hade ställt till det i trafiken med långa köer för medelsvensson. När de då senare fick veta att det var en övning hade man en del åsikter om detta. Det var utan tvekan en behövlig övning, eftersom man hade konstaterat att det var mycket som inte fungerade som det var tänkt.
Kjell Weber

Man skrev en artikel om detta i Lokalbladet februari-mars 2016 Nr.2. Den artikeln grundar sig på texten ovan och de båda tidningsartiklarna ETT och TVÅ från GT 27 september 1968.

