
Intervju med Börje Johansson 
 
Vad var det som hände med flyget på Hovby hösten 1989? Kan du berätta. 
 
”Jag var på väg till ett styrelsemöte i Karlstad när plötsligt min mobiltelefon ringde. 
Det var Jan Källsson som berättade att Golden Air är i kris vi måste göra något 
omedelbart annars försvinner flyget från Hovby. Jan hade en plan klar och föreslog 
att jag skulle ta över chefsskapet och bli VD för flygbolaget” 
 
Vad tänkte du och vad svarade du Jan? 
 
”Jag tänkte med en gång att han inte kunde mena allvar och svarade att det är 
omöjligt för jag kan inget om flyg så du måste försöka hitta någon annan.     
Men som du vet Jan var en envis man och förslog att vi snarast skulle träffas och 
diskutera frågan”. 
”Jag kände Jan väl genom vårt samarbete i Näringslivskommittén då han var 
ordförande och jag var verkställande ledamot/sekreterare. Vi drev bland annat en del 
stora frågor som vårt remissvar på Grundsynen och jag kände Jans stora kapacitet 
och vi fungerade bra tillsammans”. 
 
Vad hände sen? 
 
”Mitt problem var att jag hade många andra uppdrag så min dagbok var full men jag 
tänkte att vi kunde träffas och diskutera frågan.  
När jag dagen efter kom hem från Karlstad träffades vi på Jans kontor. Jan gav mig 
en ingående information och jag förstod att läget var mycket akut”.   
 
Vilka var de största problemen? 
 
”Jan berättade att ett nytt plan för 50 mkr stod i Norge. Planet fick inte användas då 
Golden Air inte hade varken operativt tillstånd eller koncession för tung luftfart. All 
personal, flygchef, flygvärdinnor, teknisk personal och piloter gick och väntade på 
Hovby. Alla var anställda och lönen tickade ut utan att någon verksamhet kunde 
bedrivas.  
Ett annat problem var att man inte fick skifta pilot från lätt trafik till tung trafik. Så 
piloterna för tung luftfart fick man inte använda. Dessutom var det operativa 
tillståndet på Köpenhamn återkallat och tillståndet för stationen var inte klart för tung 
trafik. Som du ser var det många problem att lösa”. 
 
När du fick klart för dig alla dessa problem var du då villig att åta dig uppdraget? 
 
”Efter betänketid och genom Jans Källssons engagemang och med påtryckning från 
bland annat Gunnar Dafgård beslöt jag att ta timeout från alla andra uppdrag och tog 
på mig ansvaret att försöka få ordning på flyget”   
 
Vad hände sen? 
  
”Jag började med att åka till Hovby flygplats och samlade all personal. Jag berättade 
att jag blivit tillstatt som chef för Golden Air. Faktum var att jag inte vågade registrera 
mig som VD förrän senare när jag bedömde att det var riskfritt.  En VD har ju det 



övergripande ansvaret såväl för olyckor och  ekonomin. Jag valde istället att arbeta 
med en generalfullmakt. Det visste ingen om (utom banken) inte ens Luftfartsverket”.  
”Jag informerade personalen om situationen och vilka problem som vi tillsammans 
måste lösa. 
Personalen hade däremot fullt förtroende för den kvinnan som skötte ekonomin. Hon 
blev den fasta punkten med ordning och reda”. 
  
Hur mottog personalen den beska informationen? 
 
”De flesta var helt på det klara med att bolaget hade problem och att jag nu fått 
uppdraget att försökte lösa dessa. Alla mottog beskedet positivt och lovade att hjälpa 
till” 
 
Vad blev nästa steg? 
 
”Jag hade gjort upp en handlingsplan som styrelsen stod bakom och jag kände att 
jag hade styrelsens och främst Jan Källssons fulla förtroende. Jag förstod också att 
jag måste agera omgående” 
  
Kan du berätta hur handlingsplanen/agendan såg ut.   
 
”För det första var det bolagets ekonomiska problem som måste lösas och det fanns 
två utvägar antingen att välja konkurs eller ackord.   
Konkurs hade varit det enklaste sättet men då fanns det ett stort problem. Alla 
tillstånd och koncessioner fick sökas om”.  
”En av de första åtgärderna var att ha samtal med de båda kommunalråden och 
diskutera situationen. Det var först mycket oklart vilken väg man skulle välja, konkurs 
eller ackord. Det var planerat att jag efter mötet med kommunalråden skulle  
informera personalen. För den skull hade skrivit två tal ett som låg i vänster ficka där 
det stod konkurs och ett i höger ficka där det stod ackord på. Efter mycket diskussion 
med kommunalråden enades vi om att välja ackord och det var säkert det bästa 
beslutet”   
 
Och därefter informerade du personalen? 
 
”Ja, jag åkte ut till Hovby och nästan alla i personalen som stod på lönelistan var 
samlade. Efter beskedet att vi inte skulle gå i konkurs blev alla glada. Det var 
”många glada flygare” i gänget. Många med en gedigen kompetens som ”Kongo 
Lasse” och Göran Linden, erfarna piloter”.    
”När det gällde ekonomin hade jag som tur var god nytta av ekonomiavdelningen. 
Ordning och reda är ju ett stort krav inom flygbranschen med all den egenkontroll 
som måste till”.  
 
Men hur löste du detta med ekonomin? 
 
”När jag hade meddelat personalen så var ju nästa steg att göra upp med 
Skaraborgsbanken. Banken hade fodringar på Golden Air på en summa på ca 6 mrk. 
Jag hade fullmakt att agera och efter diverse turer så fick vi ner fordringar till 50 %.  
Nästa steg var att lösa ut denna summa. En ny bank, Nordbanken, engagerades och 



de fodringar som fanns på Skaraborgsbanken skulle lösas och denna summa 
hoppades vi kunna låna från Nordbanken”.  
 
Men hur kunde du få Nordbanken att låna ut så mycket pengar? 
 
”Planen var att ett konsortie bestående av företag från Lidköping och Götene skulle 
stödja Golden Air med finansiering. Problemet var att konsortiet inte kommit långt så 
att det var klart med kapital. Det var Thunbolaget som i första skedet var finansiär. 
Jag ringde upp Jan för att få en fullmakt men han var inte hemma men till slut fick jag 
kontakt med honom på en restaurang i Bryssel. Jan skrev en fullmakt på en servett 
och skickade den till mig. Med denna unika fullmakt kunde jag gå till Nordbanken och 
lämna densamma och fick loss begärda pengar. Stolt stegade jag vidare till 
Skaraborgsbanken och reglerade den överenskomna summan”.  
 
Men det fanns andra problem att lösa? 
 
”Ja, nästa problem att lösa var att få tillstånd för lätt luftfart. De operativa 
tillstånden för såväl lätt som tung luftfart saknades. Tillståndet för luftfart med Metron 
var indraget. Det gällde att rätta till de anmärkningar som fanns. Och nu fick jag hjälp 
av många goda krafter på Hovby som medverkade till att anmärkningarna blev 
tillrättade. Jag tog med mig Göran Linden och åkte till Luftfartsverket. Göran var 
mycket kunnig och i vissa fall kunde han mer än Luftfartsverkets inspektörer och 
tjänsteutövare. Första gången vi var där fick vi avslag. Tyvärr så var 
”förtroendekapitalet” för Golden Air naggat i kanten. Men vi tog nya tag och vid andra 
tillfället när jag var där på egen hand fick jag mitt begärda tillstånd. Luftfartsverket 
meddelade då att de såg engagemanget från konsortiet som mycket positivt. 
   
Vid nästa möte med Luftfartsverket fick vi tillbaka det operativa tillståndet för lätt 
luftburen trafik.  
Jag kan också nämna att jag fick bra kontakter med Luftfartsverket inte minst med 
dess representant på Landvetter”. 
 
Hur löste du frågan med Vdn? 
 
”Jag hade fått klart för mej att det inte gick att ha Golden Air som ett bolag som man 
bara skulle förse med kapital, även om man försäkrade genom att ta flygplanen som 
säkerhet.  Vi kommer vare sig att få nödiga tillstånd och ha möjligheter att reda ut 
gamla surdegar som delvis är sammanblandade med tidigare misstag.    
Det enda som gällde var att få till stånd en uppgörelse med tidigare Vd. Jag föreslog 
att han tills vidare flyttade sitt kontor till sin bostad och därifrån tjänstgjorde som pilot 
på Metron. Vi var eniga i att detta var den bästa lösningen, och så skedde”.  
”Det var naturligtvis en hel del fodringar som måste klaras ut. Där ord stod mot ord 
och där fordringsägarnas uppfattning inte stämde med Vd uppfattning. Men det 
mesta reddes ut efter hand.  
Jag hade nu registrerat mig som VD för bolaget.  
Det kom senare också fram att av tre metroplan så ingick endast två i Golden Airs 
balansräkning. Ett problem som senare reddes ut mellan Jan och Vdn” 
 
Fanns det fler problem att klara ut? 
 



”Ja, nu måste vi också få till ett tillstånd för tung luftfart.  Till trafiken på Arlanda fanns 
det både personal och flygplan. Men inget operativt tillstånd för tung luftfart. Nu 
måste jag sätta mig in i vad detta innebar. Två digra handhandböcker som handlade 
om organisation, säkerhet, föreskrifter och mängder med föreskrifter av egenkontroll 
fick jag plöja igenom. En för vardera Flyg och Teknik. Enligt uppgift så tar det normalt 
ett år och ta fram dylika. Men jag hade tur för jag fick tag i en man som tidigare varit 
vice chef på Luftfartsverket och som hjälpte mig”.  
”Det fordrades också att personalen måste ha vissa timmar förinflygning med det nya 
planet . Ambitionen var att vi skulle starta med F 340 SF den första januari 1990. När 
det gällde tillståndet för stationen för tung luftfart så hade stationschefen Björn 
Wengström det tillståndet och det var inga större problem. Det berörde inte Golden 
Air som operatör”. 
”Ett större problem var att klara av det operativa tillståndet, som normalt skulle ta ett 
år, på åtta veckor. Stort tvivel fanns givetvis. Men med hjälp givetvis av många 
kunniga bl.a flygbefälen och den tekniske chefen Lasse ”Kongo” Larsson löste vi 
detta.  Förarbetet var ju påbörjat tidigare så det fanns en del halvfärdigt material. Vi 
startade ett febrilt arbete. Avstämningsmöten hölls och Luftfartsverkets tjänstemän 
kom till Lidköping och förste piloten fick ”köra upp” med det nya planet” Det blev 
godkänt men nu började det närmade sig julen 1989.  Jag fick Luftfartsverket att lova 
att vi skulle få ett godkännande före jul. Jag kollade faxen ett flertal gånger varje dag. 
Dagarna gick och det hade inget besked kommit på julafton, inget på juldagen men 
på annandan kom det ett operativt tillstånd”.  
 
Man kan säga att det var en trevlig försenad julklapp? 
 
”Ja verkligen, och på nyårsdan flög vi med F 340 B från Hovby till Arlanda. Jag var 
själv med på premiärturen. Jag drog en lättnadens suck. Jag hade blivit flera 
erfarenheter rikare och fast besluten att jag i fortsättningen skall hålla mig på marken 
och med de fordon som sköter de markbundna transporterna.  
Jag ansåg att jag hade gjort mitt och ville nu medverka till att Golden Air fick en VD 
med rätt kompetens. Så skedde också och de fick det bästa tänkbara när det gällde 
flygkunskap när överstelöjtnant Åke Sweden, tidigare chef för Herkulesflottan, 
tillträdde i början av 1990.  
Och jag kunde efter mina ”flyginsatser” återgå till mina bordlagda andra uppgifter”.   
 
 
 


