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Flygolycka
uppmärksammas

Haveriplatsen

Föreningen har iordningsställt
platsen där flygolyckan i Åsebol
skedde år 1942.
Sedan gammalt finns ett
minnesmärke uppe på en höjd.
Nu har stigen upp röjts.
Vi har också röjt upp kring
minnesmärket.
Och vi har satt en skylt nere på
Gårdsjö –Åsebolsvägen samt en
informationstavla uppe vid
minnesmärket.
Platsen för olyckan ligger cirka 300
meter innan vägkorset till
Smedsbolet framme i Åsebols by.
Minnesmärket står om man kommer
från Gårdsjö på vänster sida cirka
100 meter från vägen uppe på en
höjd.
Texten på informationstavlan lyder
så här:
19 maj år 1942
”Jag störtar, jag störtar”

Några hundra meter innan vägkorset, med vägen till Smedsbolet, i Åsebols by,
står skylten till Minnesmärket för flygolyckan.

Det är den 19 maj året 1942.
Europa och världen brinner. Det
andra världskriget rasar.
Det är några månader efter Röda
arméns förintelse av den tyska
armén vid Stalingrad. Kriget är på
väg att vända.
I luften kring Åsebol kan byborna
höra ljudet av ett flygplan.
I planet sitter reservofficersaspiranten och värnpliktige Folke
Blomdahl från Göteborg.
Han är 22 år och har 136 timmar i
luften bakom sig och har denna dag
lyft från F6 i Karlsborg.
I sitt plan av typen B5C med
nummerförteckningen 7089 tränar
han dykövningar. Han dyker på
höjder mellan 1.500m ned till 900 m.

Minnesmärket är en del av propellern från det störtade planet.

Så plötsligt förändras väderleken
drastiskt –till det sämre.
Blomdahl övergår till
orienteringsflygning istället.
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Men vädret är inte med Blomdahl
från Göteborg.
Molnhöjden sjunker dramatiskt ned
till beräknat ungefär 40 –50m.
Blomdahl tappar orienteringen.
Planet slår i trädtoppar och störtar
lodrätt rätt ned i marken.
Planet fattar eld vid kraschen och
Blomdahl omkommer omedelbart.
Haveriplatsen
Haveriplatsen är klassad som
minnesplats.
Minnesmärket består av en del av
propellern.
Källa för ovan textbearbetning:
Haverikommissionens rapport, KFF
(Kungliga Flygförvaltningen) nr lp
220/42.

Läs mer nyheter >

Uppe vid minnesmärket och olycksplatsen har föreningen röjt och även satt en
informationstavl
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