
Gamla flygkollegor träffades 
I onsdags var det exakt 35 år sedan flygplatsen i Torslanda lades ned och flyttades till Landvetter. 
För att fira detta träffades närmare 190 personer på golfbanan för mingla och prata gamla minnen. 
Några av dem som var där hade inte setts på många år och kände knappt igen varandra. 
 

De som jobbade inom flygledningen har haft tät kontakt med varandra under alla år och vid en av 
deras träffar väcktes idén om att bjuda in alla yrkeskategorier från den gamla flygplatsen. 
– Vi tyckte att just idag när det är 35 årsjubileum skulle passa bra att bjuda in allihop, berättar 

Thomas Linder som var den som drog igång det hela. 
Thomas var flygledare och chef för flygledarna på Torslanda mellan 1973–1977.  
– Men jag kunde inte tro att gensvaret skulle vara så stort som det blivit. Vi hade inte räknat med 
att så många skulle komma. 
Man hade bokat in restaurangen vid golfbanan och den var för liten för att kunna rymma allihop. 
Men krögare Eive Tullock hade fixat ett tält på utsidan som avlastade lokalerna inomhus. 
När man anlände fick alla en namnskylt för att man skulle ha en chans att komma ihåg varandra. 

De som delade ut dessa var Berit Lundqvist, som arbetat som trafikledarassistent och Madlén Lidén 
som jobbade på SAS. 

– Jag minns dagen då man la ned i Torslanda, säger Berit. Då jobbade jag förmiddagen i Torslanda 
och jobbade natten på Landvetter. 
 
Två böcker om flyget såldes 
Det var inga fasta programpunkter planerade – man minglade, drack något, åt en 

tunnbrödsklämma, samtidigt som bilder från flygplatsen visades på en storbildsskärm. 
Många av dem som var där hade inte setts på flera år och många kramar gavs. De flesta som kom 
är pensionärer, men några är fortfarande yrkesverksamma.  
– Jag jobbar fortfarande kvar på Landvetter, berättade Harry Veideman. Arbetar på SAS med 
passagerarservice. 
– Vi ses ofta vi som jobbade på frakten, berättade Hasse Wessberg, Göte Börjesson och Helmut 

Tschina. Men många av de andra har vi inte sett på 30 år. 
Thomas Wilsson var chef på Lufthansa i Torslanda. 
– Det var flera flygbolag som var här, förklarade han. 
Sven-Erik Davidsson sålde boken Flygplatsen på framsidan och Åke Hall sålde boken Flyget i 
Göteborg 100 år. 

Inga-Lill Holst arbetade från 1945 till 1966 i Luftfartsverkets telefonväxel. 
– Jag känner igen en del, berättade hon. Och en del känner igen mig utan att jag känner igen dem. 

Det är lite förargligt. 
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Berit Lundkvist och Madlén Lidén delade ut namnskyltar till alla som kom. I mitten ses Thomas 
Linder som drog igång träffen. (553) 

 



Sven-Erik Davidsson och Åke Hall sålde böcker. (564) 

 

Hasse Wessberg, Göte Börjesson och Helmut Tschina jobbade på frakten på Torslanda flygplats. 
(567) 

 

Fyra Torslandabor, som en gång jobbat på flyget: Lennart Löwgren, Elsa Löwgren, Inga-Lill Holst 
och Kerstin Ringqvist. (572) 

 



Kön in till lokalen var lång. Här står Evy Eduard först för att få en namnskylt. (576) 

 

Många trängdes i golfklubbens lokaler. På väggen visas gamla bilder från Torslanda flygplats. (586) 

 


