
  
 

 

 

Viktiga händelser: 
 

1984  
 Avtal med Golden Air Koncession på Lidköping-Jönköping–Oslo söks som avslås 

1985  
 Koncession söks av Golden Air Lidköping-Arlanda, som beviljades till utgången 1988 
 Remissupplaga Faktadel och remissvar Reguljärflyg ”Reguljärflyg i Skaraborg” 

1986   
 Förslag Regulärflyg Skaraborg. Olika alternativ. Hovby Hasslösa, Knistad, Moholm  och 

Karlsborg.   
 Efter debatt återstår Knistad, Hovby och Viglunda som  är ett nygammalt förslag, Även 

detta förslag  spricker. 
 Länsstyrelsen med nya landshövdingen agerar för Skövde i  linje med Grundsyn för Skara-

borgs Län   
1986-1987  

 Golden Air hade vintern haveriproblem med sina Metroplan Start igen 26 januari               
1987 

 AVIA övertar flygverksamheten med större plan av typ Sho 
 SLUSS  (SEKUNDDÄR-LINJE-UTREDNING-SÖDRA-SVERIGE )  Av  utredningen framgår  

att  värdet av Hovby var 100 mkr och var en av de bästa flygplatser i Södra Sverige. Efter 
Stockholm, Göteborg och Malmö i paritet med Visby och Jönköping. 

 Hovby breddas och ny asfalt med högre belastningskrav, Skövde planerar Knistad 
1988 

 Golden Air kommer igen. Det gäller Linjen Lidköping-Köpenhamn vv.  AVIA trafikerar tills 
vidare Lidköping – Arlanda vv 

 1988 
 Golden Air får ekonomiska problem. Ett flygkonsortium bildas av ett antal företag. Det vi-

sade sig för att få grepp om verksamheten bl.a gällande såväl lätt som tung flygfart måste 
Golden Air övertas. Samtliga tillstånd var ogiltiga under slutet av 1989. Men med den nya 
ägandet blev alla tillstånd intakta såväl för stationen som för lätt och tung luftfart Tillståndet 
för tung luftfart erhölls via fax på annandagen och den 31 december lyfte nya planet, F 340 
för första gången till Arlanda 

 
Som framgår av ”viktiga årtal” så hade Hovby redan 1956-1958 flygverksamhet genom Linjeflygs 
tidningsflyg i kombination med persontrafik. 1969 Länsstyrelsen utreder. Förslag om ny flygplats 
vid Viglunda. Planerna fullföljdes inte. Skövde ville förbättra tågförbindelserna och Lidköping förde 
fram Hovby som ett alternativ. Under åren 1974 -1976 trafikerar bolaget Lidair sträckan Hovby-
Bromma på måndagar, onsdagar och fredagar. På tisdagar och torsdagar en tur Lidköping –
Köpenhamn. 
 
Det har t..o. m  1984 gjorts stora satsningar på Hovby Flygfält. Dessa skall ge förutsättningar för 
en framtida flygtrafik i på första hand trafik på Stockolm. Satsningar på hangarer, terminaler, banor 
och utrustning har skett och planerats. Det har tagits kontakt med framtida flygbolag och koncess-
ioner och tillstånd har söks eller ämnas att sökas. Nedan följer ett antal utdrag ur protokoll och 
andra handlingar som Näringslivet var involverad i.  
   
Utdrag ur styrelseprotokoll Näringslivskommittén (NLK )840620  

”Leif Eriksson informerade om att sammanträde kommer att hållas mellan Lidköpings och Jönköpings kommu-
ner den 4 juni och där man förhoppningsvis kommer fram till ett positivt besked i flygförbindelsefrågan, 
Jönköping-Lidköping-O s l o .  M a n  r ä k n a r  m e d  a t t  p l a n s t o r l e k e n  m å s t e  v a r a  



  
 

 

f ö r  2 0  p e r s o n e r  f ö r  a t t det skall vara attraktivt. Han presenterade också ett förslag till terminalbygge 
på Hovby flygplats på c:a 400 m2.  Man räknar med att kunna bygga den för 2.000 kr m2. Diskussioner har 
också förts med tullen. Enligt planerna s k u l l e  s t a r t e n  a v  d e n  h ä r  f l y g f ö r b i n d e l s e n  
k u n n a  s k e  i  j a n u a r i  1 9 8 5 ”  

 
Utdrag ur styrelseprotokoll  Näringslivskommittén (NLK )840627 
”T v å  f l y g b o l a g  f i n n s  k v a r  i  d i s k u s s i o n e n  o m  v i l k e t  b o l a g  s o m  s k a l l  a n -
f ö r t r o s  d e n  h ä r  f l y g n i n g e n  o c h  d e t  ä r  S E - f l y g  o c h  G o l d e n  A i r .  J a n   
K ä l l s s o n  n ä m n d e  a t t  h a n  v a r i t  i  k o n t a k t  m e d  l e d a n d e  p e r s o n e r  i  G o l d e n  
A i r  de s e r  p o s i t i v t  p å  a t t  t r a f i k u n d e r l a g e t  p å  d e n  h ä r  l i n j e n  g a n s k a  
s n a r t  k o m m e r  a t t  b l i  t i l l räckl igt  stort. Jan Käl lsson betonade att  det  är viktigt att 
välja ett företag som dokumenterat sig som effektivt och seriöst, vilket Golden Air har gjort. Arne Frisinger 
betonade vikten för utvecklingen på längre sikt för en ort att det finns bra kommunikationer även med flyg. 
Lars Nordqvist deklar e r a d e  a t t  kommunen nog f å r  s t ö t t a  i  t r e  å r  f ö r  a t t  d e t  
h e l a  s k a l l  k o m m a  igång och att man är införstådd med det. Arne Frisinger nämnde 
att Näringslivskommittén kan ta kontakt med kolleker i Falköping och Skövde om fördel a r n a  a t t  
s a t s a  p å  f l y g p l a t s  i  L i d k ö p i n g .  d e t  n ä m n d e s  f r å n  k o m m u n e n  a t t  f l y g -  

platsbygget i Falköping står och faller med den stöttning man kan få från Kinnarp. Leif Eriksson nämnde 
att kommunen avstått från att taga kontakter med kringliggande kommuner i flygplatsfrågan, då man bedömt 
att det arbetet knappast skulle ge något resultat”. 
 
Utdrag ur styrelseprotokoll  Näringslivskommittén (NLK )840622 

”B e t r ä f f a n d e  f l y g f ä l t s f r å g a n  o c h  f l y g  f r å n  H o v b y  t i l l  O s l o  o c h  J ö n k ö p i n g  a n s å g s  a t t  
f l y g e t s  k o s t n a d e r  s k u l l e  b ä r a s  a v  f l y g b o la g e t  p å  r e n t  k o m m e r s i e l l a  g r u n d e r  o c h  a t t  d e t  
b ä s t a  f l y g f ä l t e t  i n o m l ä n e t  v a r  H o v b y .  F ö r  s a m o r d n i n g  a v  f l y g f r å g a n  b a d s  I w a r  R o d e r t  

ta  kontakt  med Handelskammaren i  Jönköp ing ” .  

 

Utdrag ur styrelseprotokoll NLK 841128 
” Flygtrafik - Ännu har inget beslut fattats i kommunikationsdepartementet om koncession för 
sträckan Jönköping – Lidköping - Oslo och åter. För att påskynda ärendet har kommittén skrivit till  
departementsrådet för att försöka påverka beslutet. 
Noterades även landshövdingens positiva inställning till Hovby som länsflygfält”. 

 
Under åren 1985 och 1986 kom det tre dokument som behandlade flyget i Skaraborg. 

 Faktadel för remisser 
 Remisser 
 Förslag 

Nedan följer utdrag ur dessa dokument 
 

1985 
Kommunen slutför de investeringar som är nödvändiga för en linjetrafik och ett avtal sker 
med Golden Air om att avtal t.o.m den 31 december 1988.  
Luftfartsverket och Länsstyrelsen tillstyrker och regeringen meddelar Golden Air tillstånd 
att bedriva luftfart på sträckan Lidköping-Stockholm v.v. 
Beträffande frågan om flyglinjen Hovby- Jönköping-Oslo ligger den hos departementet. 
Men har blivit ytterligare fördröjd. Kommunen och näringslivet bearbetar departementet 
                  

Näringslivskommittén i Skövde går emot en flygtrafik från Hovby. Se brev av den 850904 
ställt till Västsvenska Handelskammaren med följande lydelse: 
 
Reguljärtrafik i Skaraborg 



  
 

 

 
Med anledning av Ert brev den 1985 07 01 har vi vid ett AU-sammanträde i vår kommitté enats om 
följande uttalande som svar på frågorna 1-3. 
 

1. Vi har vid ett allmänt möte den 1985 09 04 varvid drygt 20-talet representanter från kom-
munens näringsliv och institutioner  var närvarande fått ett mycket kraftfullt stöd för ett läns-
flygfält i Skövde från samtliga närvarande. Det är ingen överdrift att ange siffran 5 på den 5-
gradiga skalan för ett flygfält i Skövde 

2. Som framgår av bifogade skrivelser, vilken i transumerade delar överensstämmer med vår 
pressrelease, kan inte någon annan lokalisering än Skövde vara tänkbar eller försvarbar. 

3. Beträffande utredningar ställer vi oss frågande till beräkningsmetoden avseende bedöm-
ningen av avståndsfaktorn för olika orter och alternativa lokaliseringar.   

 
I övrigt hänvisar vi till ovanstående bifogade skrivelse 
 
Skövde 1985  
Näringslivskommittén i Skövde Kommun 
Gösta Carlsson 
Ordf. 
 
NLKs kommentar på brevet: 
”Man kan redan nu förstå att det kommer att bli oenighet om Skaraborgsflyget. Man kan 
konstatera att Skövde inte får gehör för en lokalisering i Skövde, Det är Skövde kommun 
och dess näringsliv som är de stora förespråkarna. Även i den utredning som gjorts enligt 
ovan framgår det att det råder stor oenighet mellan Skövde och kommunerna i västra Ska-
raborg.  Falköping och Tidaholm har en dragning å Axamo och Jönköping. Mariestad vill ha 
Moholm. Vi kan notera att Luftfartsverket konstaterar att Hovby flygfälts resurser och erfa-
renheter bör tas tillvara”. /Styrelsen 
 
1986 
Det slutliga förslaget kom februari 1986 
REGULJÄRFLYG 1  FÖRSLAG  FEBRUARI 1986 
 
Infoga 4:12  Sidorna 12-14  
 
 
Utdrag ur sammanfattning och bedömningar från de olika remissvaren i utredning  Reguljärflyg i Skaraborg: 
 
Det anses att såväl Skövde som Skarlanda har ett centralt läge. Skövdes attraktionskraft som centralort skulle stär-
kas.  Vid sidan av ett centralt alternativ anser utredningen att länets behov tillgodoses genom  två flygplatser  Skövde 
och Lidköping . Skarlanda förordas som första alternativet i andra hand Skövde i kombination med Hovby ? 
Skara kommun fick i uppdrag att inleda diskussion med myndigheter och markägare 
 
Den 21 jan 1986 framkommer att de förhandlingar som sker kommer Skövde inte att acceptera Hovby. De förordar 
Skarlanda om Lidköping också ställer upp på detta. Lidköping har Hovby som ett huvudalternativ men de kan tänka 
sig flytta den nuvarande flygverksamheten, under vissa premisser till Skarlanda 
 
Den 5 september 1986 träffar styrelsen i NLK Lidköping företrädare för näringslivet i Skara och Skövde. Lidköping 
hävdar att länet bör ha en flygplats, som accepteras av alla. Men ”skynda långsamt” och fortsätt att driva Hovby som 
länsflygverksamhet. Tills vi har vunnit erfarenhet och fått klarhet om Skarlanda går att förverkliga . Bilda ett flyg-
platsbolag ned representanter för hela länet. Detta bolag har ju sedan möjligheter att styra verksamheten och flytta 
verksamheten. Men måste ha klart för sig att bygga ett flygfält med markköp och anläggningar tar tid. Skall man 



  
 

 

dessutom söka koncessioner och tillstånd och förhandla med flygbolag tar det ytterligare tid. Hovby har ju klarat hela 
den biten, så det är ju bara att flytta verksamheten. Detta accepterade vare Skövde eller Länsstyrelsen? 
 
861010  
Kommunerna har sagt nej till Skarlanda. 
Fortfarande rådde stor oenighet i länet. Med utgångsläge från detta och vår tveksamhet till ett ”nytt” flygfält före-
slog vi i Lidköping - utred Hasslösa med kartläggning av investeringskostnader och utred en uppdatering av nuva-
rande flygfält Hovby till en bredd av 45 meter. Försvaret kommer att göra en rejäl satsning på högre belastning för 
tyngre flygplan och i samband med detta kommer en breddning av banan att vara gynnsam. Men detta accepterades 
inte utan i stället tillsatte länsstyrelsen en beredningsgrupp med inriktning Skövde. Detta enligt förslag 2. Hasslösa 
avfördes bl.a på grund av militära skäl. 
 
I slutet av 1986 manade vår nya landshövding Orehag till en enighet kring Skarlanda. Vi representerades i bered-
ningsgruppen av Nils Bertil Wickberg. Vår inriktning stod kvar beträffande investeringar och att man inte hade tagit 
hänsyn till snabbtåg i framtiden. Vi i näringslivet i Lidköping ansåg att ”alla korten måste på bordet” innan vi tar be-
slut om att sätta ”spaden i jorden”. 
Politiska företrädare vill följa den nya landshövdingens uppmaning och uttalar sig för ett nytt försök med Skarlanda. 
Arbetsgruppen bestod av fem tunga politiker- Karl Erik Axelsson och Evald Nordström (c), Sten Svensson (m), Johan 
Svensson (fp) och Lars Johansson (s) 
 
Ny utredning Länsstyrelsen i Skaraborgs Län utredning juni 1986 ”Reguljärflyg i Skaraborg” 
 
NLKs kommentar: 
”Man kan konstatera att såväl Hasslösa som Skarlanda går ej att genomföra. Lidköping har förklarat sig villiga att 
flyga från annan plats i länet om det ses som gynnsammare. Men förstör inte det vi skapat på Hovby. Starta ett ge-
mensamt flygbolag med en styrelse som tar ett beslut om när verksamheten från Hovby skall flyttas. Faktum är att 
de resurser som finns på Hovby klassas högt av såväl Luftfartsverket som av Flygvapnet. Förslaget som kom från  
Länsstyrelsen förordade i första hand Skövde men också trafik från Lidköping? Skövde såg ett hot i om Lidköping ut-
vecklade flyget och flygplatsen under tiden, som det byggdes en ny flygplats Skövde. Länsstyrelsen var influerad av 
Grundsynen och centralortstänkandet”./Styrelsen 

 
Utdrag ur styrelseprotokoll NLK 890321 
”Rapporterade N-B Wickberg från länsflygplatsutredningen. Näringslivskommitténs synpunkter är att Hovbyfältet är 
huvudalternativ, men man är beredd att acceptera "Skarlanda" som länsflygfält då klara fördelar föreligger med ett 
flygfält i länet och Skövde klargjort att om inte "Skarlanda" blir verklighet kommer man att bygga flygfält i Skövde. 
Rapporterade N-B Wickberg från flygstart och pågående aktiviteter beträffande flyglinjen Hovby-Arlanda” 
 
 
Utdrag ur styrelseprotokoll NLK 861002 
§6 Flygplats Skaraborgs län 
Nils-Bertil Wickberg informerade om att utredningen fortsätter med ”styrning” åt Skövde sedan skarlunda ej fått 
förankring i länet.  
Nils-Bertil hade framfört vissa betänkligheter och framfört följande i utredningegruppen: 
- Investeringskostnaderna i Skövde på 40-45 mkr är för låga när Hovby beräknas kosta 125 mkr. 
- Hasslösa har fokucerats som lämpligt att utreda som ett ”centralt” alternativ.  
Styrelsen delade Nils-Bertils uppfattning. 
 
Våren 1987 hölls ett möte i Skara angående förslaget om en flygplats Skarlunda. 
Deltagare var representanter från ett antal kommuner i Skaraborg och företrädare för Näringslivet i Skaraborg.  
Lidköping representerades av kommunalrådet Lars Nordqvist och av Börje Johansson NLK.  
Resultatet av mötet blev att det inte fanns tillräcklig enighet för att förverkliga planerna för Skarlanda    
Faktum kvarstår att Skövde angav det största skälet, att stärka sig som centralort. De hade inte så stort intresse för 
Skarlanda eller ett samarbete med Lidköping. Länsstyrelsen ambitioner att lansera Skarlanda vann inte kommuner-
nas gehör. Flygvapnet hade gett besked att Hasslösa inte kan bli aktuellt. Det är lättare att utföra vad som erfordras 



  
 

 

för tung civil luftfart på Hovby. Det har varit problem med flygbolaget Golden Air och AVIA över tog driften.  
Kommunerna i Skaraborg hade många uttalat sig för Hovby  
 
  
 
  
 
1988 
Golden Air lämnar över Stockholmstrafiken till AVIA , som kommer att trafikera linjen på Arlanda med det större 
Shorts planet Golden Air fortsätter med utlandslinjen. Det bli en tuff kamp med Skövde som kommer att trafikeras 
av Swed Air. AVIA startar Arlandalinjen vecka 32-33.  Både Golden Air och Liz Air söker koncession på Köpenhamn 
Golden Air som ”återuppstått” söker koncession på fler utlandslinjer Karlstad-Lidköping-Köpenhamn, Karlstad-
Norrköping- Lidköping- Oslo och Norrköping-Lidköping allt v.v-Lidköping. Lidköping satsar hårt och Golden Air kom-
mer igen. Flygpatsen breddas. Trafiken på Arlanda är nu 18 000 resenärer. Gränsen för bidrag från kommunen är 
26 000 resenärer då kommunens bidrag räknas ned . De blir problem med trafiken på Köpenhamn då  
kommunikationsdepartementet inte vill ge koncession i nästa fas. Det blev också nej till tullverksamhet på Hovby. 
 
Hösten 1989 – En sann berättelse i flygets historia. 
Följande intervju med Börje Johansson ger en bild av hur en kris kan lösas. 

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 frå-
gan”. 
”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, flygvär-
dinnor, teknisk personal och piloter gick och väntade på Hovby. Alla var anställda och lönen tick-
ade 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 för-
söka 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 se-
nare när jag bedömde att det var riskfritt.  En VD har ju det övergripande ansvaret såväl för olyck-
or 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. 
Göran Linden, nu avsatt VD, var positiv och mycket hjälpsam men tyvärr så var han inte sanktion-
erad av de flesta i personalen. 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 för-
sökte 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 styrel-
sens 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 kon-
cessioner fick sökas om”.  
”En av de första åtgärderna var att ha samtal med de båda kommunalråden och diskutera situat-
ionen. Det var först mycket oklart vilken väg man skulle välja, konkurs eller ackord. Det var plane-
rat 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 lö-
sas 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 medver-
kade till att anmärkningarna blev tillrättade. Jag tog med mig Göran Linden och åkte till Luftfarts-
verket. Göran var mycket kunnig och i vissa fall kunde han mer än Luftfartsverkets inspektörer och 
tjänsteutövare. Första gången vi var där fick vi avslag. Men vi tog nya tag och vid andra tillfället 
fick jag klart för varför de hade gjort avslag. En av Luftfartsverkets högre tjänstemän tog mig åt 
sidan. Han sa, så länge som du har med dig Göran Linden eller att han är ägare till Golden Air så 
blir det inga tillstånd”.  
 
Det måste ha varit en svår situation för dig?   
 
”Ja, det blev lite pinsamt men tyvärr så var ”förtroendekapitalet” för Golden Air och Göran Linden 
inte det bästa hos Luftfartsverket.  
Det hade ju hänt en hel del som förorsakat indragna tillstånd. Men jag tror att en bidragande orsak 
var också att Göran Linden använde sin kunskap på ett mästrande sätt. Vid samma tillfälle, i en-
skilt samtal med Luftfartsverket meddelade de att de såg engagemanget från konsortiet som 
mycket positivt. Det resulterade i, som redovisas nedan, att konsortiet övertog Golden Air. 
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 represen-
tant på Landvetter”. 
 
Hur löste du frågan med Göran Linden? 
 
”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 ta flygplanen som säkerhet.  Vi kommer vare 
sig att få nödiga tillstånd och ha möjligheter att reda ut gamla surdegar som delvis är samman-
blandade med Göran Lindens alla affärer.  
Det enda som gällde var att få till stånd en uppgörelse med Göran. 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 Görans ord stod mot fordringsä-
garnas 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 Göran Linden” 
 
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 Tek-
nik. 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 . Am-
bitionen 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 beslu-
ten att jag i fortsättningen skall hålla mig på marken och med de fordon som sköter de mark-
bundna transporterna.  
Jag ansåg att jag hade gjort mitt och ville nu medverka till att Golden Air fick en VD med rätt kom-
petens. Så skedde också och de fick det bästa tänkbara när det gällde flygkunskap när överste-
löjtnant Åke Sweden, tidigare chef för Herkulesflottan, tillträdde i början av 1990.  
Och jag kunde efter mina ”flyginsatser” återgå till mina bordlagda andra uppgifter”.  
 
1990 
Det nya året startar bra. Golden Air var nu ett dotterbolag till Lidköping Aviation HB. Ambitionen var att nå 40 000 
pax per år. De första månaderna var det en fin utveckling men blev sämre när Skövde drog igång.    
Det var verkligen första klass att flyga från Hovby mot Stockholm.    
Marknadsföring och en fajt med Skövde blev allt mer märkbar. På våren skiftades VD från Börje Johansson till Åke 
Sweden Han hade stor kompetens när det gällde det flygtekniska men hade inte vana att hantera privatägda före-
tagsekonomiska spörsmål. Han var operativ han tog certifikat på Lätt luftfart och körde Metron när det fanns vakan-
ser. 
PÅ hösten kom det signaler från Skövde att de får stora underskott. Det diskuteras ett samgående med Skövde men 
Åke Sweden är tveksam liksom näringslivet i Lidköping.   
 
 
 



  
 

 

1991 
Samarbete med Skövde startar. Planet från Lidköping går ner i Skövde. Det är billigare att flyga från Skövde vilket gör 
att Skarabon åker givetvis till Skövde istället för till Lidköping. Den som bor i Lidköping tar bilen och tåget från 
Skövde. Det blev ingen bra utveckling och Åke Sweden går tillbaka till flygvapnet.    
En ny VD anställs och nu följer en expansiv period med många inrikeslinjer och leasade flygplan. Tyvärr var inte kon-
junkturen med oss och det skedde stora räntehöjningar. 
 
2000 
Lidköpings kommun köper Hovby för 8,5 mkr. 
 
2001 - 
Idag finns linjeflyg vare sig i Skövde eller i Lidköping. Med facit hand kanske det hade varit bättre att ha inlett ett 
samarbete med Trollhättan i stället för med Skövde. En möjlighet på sikt kunde ha varit att utnyttja Såtenäs. Då hade 
flygkartan säkert sett annorlunda ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


