
ETT SORGLIGT 50-ÅRSMINNE FRÅN BROMMA .

En vårdag i maj 1958 , just efter lunch-rasten . Jag hade varit i Kantinen och lunchat 
och var på väg tillbaka till kontoret i hangar 1. Från kantinen A går vägen förbi 
motorverkstaden som låg mellan "ettan" och matsalen.
Det var sol och varmt , luften nästan darrade i värmen . Killarna som jobbade i 
motorverkstaden satt efter lunchen och solade intill väggen på verkstaden . Jag kände 
nog en svag doft av bensin , när jag gick förbi , men reflekterade inte mera över det .
Tjugo meter längre bort svängde jag om hörnet B och in i hangar 1. och började gå upp 
för trappan i flygplansdocken .

Bild 1.

Vi hade totalunderhåll av SAS's DC-6 och DC6B på den tiden . Halvvägs upp i trappan 
till docken hördes en kraftig explosion .
Ljudet var som om det kommo från jordens indre . Grunden och docken med trappan 
skakade till . Jag stannade, vände mig om och tittade mot portöppningen . Då såg jag en 
av våra mekaniker som just innan hade suttit i solen på utsidan . Han kom springande 
och började dra ut brannslangen som sto uppställd inom hörnet på hangarporten .
Jag ropade till mina kolleger att något hade händt . Vi sprang ut och såg svart rök som 
vällte ur krossade fönster och andra öppningar på motorverkstaden . Folk som jobbade 
i apparatverkstäderna ovanpå motorverkstaden kom klättrande utför brannstegarna på 
ytterväggarna C .
Den första av bilarna till brannkåren kom från Alvik brannstation !
Dom hann långt innan flygplatsens egen brannkår fick summat sig .Folk mumlade om 
att flygbrandkåren hade tagit in några malajer (militärnekare ) och att dom var lite 
likgiltiga i tjänsten . Detta blev bara viskat man och man imellan (inofficiellt).
Fem personer dog varav den ena var chefen för motorprovrummet i källaren .
Nede i källaren satt chefen i provrummet och körde motorprov på överhalade motorer . 
I verkstaden utanför provrummet fans nedsänkta monteringsgropar .
Där jobbade tre killar med montering . Dom dog antingen av explosionstrycket eller 
möjligtvis av drunkning under släknings-försöket . Uppe i verkstaden på markytan stod 
en montör mellan en uppjiggat motor och arbetsbänken .
Då det smallt vällte motorjiggen så att montören kom i klemm mellan motoren och 
skruvstädet på arbetsbänken .
Nede i källaren intill provrummet fans en öppen jordkällare . Där hade man ställd upp 
en V-8-motor som drev kompressorn till trycktanken . När lufttrycket i tanken sjönk
till ett lägre nivå , startade motoren igjen och höjde trycket i tanken . Tryckluften var 
avsedd för luftdrivna verktyg och dylikt . I jordkällaren intill motoren var uppställd en 



40-liters oljekanna som fungerade som bensinkanna . Mellan tanken och motoren gick  
en bensinslang eller ett rör .
Man förde log på när kannan fylldes med bensin .
Orsaken menade mann den gång skyldes bensin som läckt ur bensinkannan till 
V-8-motoren som drev kompressoren till verkstaden . Efter vad man kunde läsa ur 
tankningsloggen för kompressor-motoren kunde det maximalt vara 7 liter soppa som 
läckt ur när explosionen inträffade . De materiella skadorna var enorma .
Den enorma tryckvågen från explosionen brädde sig ut över hela källarutrymmet enda 
till baksidan som vände ut mot Ulvsundavägen . Se bild 2 .
Där fans en stor portöppning var lastfordon kunde komma in och ut . Den stora tunga 
porten slets loss och slängdes helt upp från kulverten , som var gjord för in- och 
utkörning mellan källarnivån och markytan . Se bild 2 punkt D .

Bild 2.

En av dom halvmeterhöga pucklarna som nämns i boken var nog orsaken till att motor-
jiggen vällte och krossade huvudet på mekanikeren . Vi kunde dagen efter med egna 
ögon se forödelsen . Dagens Nyheter hade dagen efter en stor rapport om olyckan och 
med bilder av dom avlidna .
Några dagar senare arrangerade SAS en minneshögtid för alla anställda nede i
hangar 3. där Åke Rusck höll ett vackert tal .
Denna berättelse har jag skrivit kun för dig Michael Sanz och därför tillåtit mig att 
använda bilder från din egen utmärkta bok om Bromma .
Hoppas du förstår min svorska (svensk-norska) . Du får handskas med detta som du 
själv finner nyttig . Det var i allafall sådär jag upplevde det hela . 
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