
SvD måndag 27 april 2009
Tf redaktör Johan Lindstén | e-post familj@svd.se 
Telefontid vardagar 10.30–12.00 | 08-13 52 6726  familj Dagens namn: Engelbrekt 

I morgon: Ture, Tyra

Döda

FAMILJ
Privatannonser 08-13 00 10 fax 08-13 58 06
e-post familjeannonser@svd.se

Kungaprogrammet

I morgon, tisdag, klockan 12.15 har Sverige-Amerika 
Stiftelsen 90-årsjubileum vid Svenska Läkaresäll-
skapet i Stockholm. Kronprinsessan är närvaran-
de. Klockan 13.00 har kungaparet arbetslunch för 
arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på 
Stockholms slott. Klockan 14.30 ger kungen före-
träde för tjeckiska parlamentets talman Premysl 
Sobotka på Slottet.

På onsdag klockan 10.15 är kungen närvarande på 
Slottet vid seminariet Värdebaserat ledarskap 
samt vid stipendieutdelning i Ungt ledarskap.

På torsdag högtidlighålls kungens födelsedag 
mellan klockan 11.45 och cirka 12.50. Uppvakt-
ningen äger rum i anslutning till högvaktsav-
lösningen på Yttre borggården på Stockholms 
slott. Kungafamiljen är närvarande.

Carl O Olsson
Företagsledaren och flygaren 
Carl Olov Olsson har avlidit i sitt 
hem i Evilard, Schweiz, vid 87 års 
ålder. Han efterlämnar hustrun 
Birgitta och barnen Eva, Carin, 
Kjerstin och Erik med familjer.

Olle Olsson är kanske mera känd 
i privatflygarkretsar som Dubbel-
Olle. Han har haft ett långt och 
intensivt liv inom elektronikin-
dustrin och inom privat- och af-
färsflyget. Den här gången hand-
lar det inte om en trafikflygare 
eller en flygvapenpersonlighet 
utan om allmänflygets mest fram-
trädande pionjär, som fört det 
svenska allmänflyget, privatfly-
get och affärsflyget framåt.

Olle Olsson startade företaget 
Oltronix i början på 1950-talet. 
I slutet av 1955 flyttade familjen 
Olsson till Atlanta i Georgia, 
USA, där Olle arbetade för Lock-
heed Georgia Corporation. Efter 
att ha lämnat Lockheed i början 
av 1957 kunde Olle ägna sig att på 
heltid marknadsföra egna pro-
dukter i form av bland annat 
kraftförsörjningsaggregat.

Olle Olsson använde privatflyg 
som ett snabbt och effektivt kom-
munikationsmedel i samband 

med utvidgning av verksamheten 
till Holland, Schweiz och Tysk-
land. Även i Sverige satsade Olle 
på tillverkning, nämligen i Torsby, 
där främst militär elektronisk 
utrustning tillverkades. Oltronix 
var också bland de främsta med 
utrustning till det växande mobil-
telefonnätet.

Olle Olssons uttryck demokrati 
i luftrummet hade inte tidigare 
hörts. Han upptäckte hur begrän-
sad rörlighet allmänflyget hade 
i Sverige och även i Europa, trots 
den låga trafikintensiteten. Något 
måste göras som ett snabbt och 
säkert kommunikationsmedel.

För att förbättra möjligheterna 
att använda privatflyget tog Olle 
initiativet till det som 1962 blev 
SPAF, Svenska privat- och affärs-
flygföreningen, där underteck-
nade blev bland de första med-
lemmarna.

I dag har SPAF ändrat namn 
till det internationellt mer gång-
bara AOPA-Sweden, där förkort-
ningen står för Aircraft Owners 
and Pilots Association.

Helt fristående från trafikflyg 
och flygvapen hade nu certifikat-
innehavare och flygplansägare 

en röst. Olle hade då även bidrag-
it till att motsvarande organisa-
tioner i andra länder samlades 
i ett internationellt samarbets-
organ, IAOPA (International 
Council of Aircraft Owner and 
Pilot Associations), som senare 
ackrediterades som allmänflygets 
röst i den internationella luftfarts-
organisationen ICAO. Olle Olsson 
anlitades som sakkunnig i den av 
Luftfartsverket tillsatta trafik-
ledningskommittén.

Medlemstidningen Flyghori-
sont kom ut 1967 och blev ett 
kraftfullt forum för främjande av 
allmänflygets villkor och för 
presen tation av flygsäkerhets-
material. 

Allmänflyget behöver alltjämt 
starka personligheter av Olle 
Olssons kaliber för att framföra 
sitt behov av förnyelse inom luft-
fartslagar och förordningar. Av 
honom har dagens representan-
ter att ta efter intensiteten, analys-
förmågan och drivkraften.

Vi saknar Olle Olsson och hans 
starka engagemang.

Sven A Svennberg 
medl nr 20, f d ordf

Torgil Rosenberg 
medl nr 14, red Flyghorisont
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Lars Peterson
Förre generaldirektören, Lars 
Peterson, Katrineholm, har avlidit 
i en ålder av 84 år. Han efter- 
lämnar sonen Hans med familj.

Lars Peterson var åren 1969–1977 
chef för Statens järnvägar, SJ, och 
utnämndes 1978 till chef för 
dåvarande Statens trafiksäker-
hetsverk, TSV.

Det fanns en anknytning till 
TSV redan när Lars Peterson 
började sitt arbete i trafiksäker-
hetens tjänst. Han hade nämligen 
varit statssekreterare till kom-
munikationsminister Olof Palme 
under övergången till höger trafik 
1967 och hade också varit med 
om att utforma verksinstruktio-
nen för TSV inför myndighetens 
start den 1 januari 1968.

När Lars Peterson började som 
generaldirektör för TSV var han 
således väl införstådd med ver-
kets uppgifter.

Omlokaliseringen av TSV från 
Solna genomfördes smidigt och 
från början av augusti 1978 fanns 

hela centralförvaltningen på 
plats i Borlänge. 

Under Lars Petersons chefs-
period, 1978-1984, vidareutveck-
lades och omdanades framför allt 
förarutbildningen.

En av Lars Petersons huvudteser 
var att utbildningen till bilförare 
måste omfatta kunskap om och 
erfarenhet av att kunna bromsa 
på ett säkert sätt från realistiska 
hastigheter.

Dessa idéer fick gehör och de 
ökade kraven i kombination med 
obligatorisk övning på halkbana, 
har sannolikt bidragit till förbätt-
rad trafiksäkerhet i vårt land.

I min egenskap av press-
ombudsman och ibland även tal-
skrivare till Lars Peterson fick jag 
personligen en mycket god 
kontakt med min chef. Han var 
analytisk, viljestark och påläst 
i allt han företog sig.

Lars Peterson hade även mjuka 
sidor som inte så många kände 
till. Han var en utomordentligt 

noggrann och skicklig hantver-
kare. Hemma i källaren på Spel-
mansgatan i Borlänge hade han 
sin verkstad. Där snidade han 
bland annat träskulpturer och 
gjorde vackra intarsiaarbeten. 
Hans silversmiden med egen-
händigt slipade och infattade 
stenar var konstverk, som inte 
bara gladde hans hustru MajBritt.

Den gamla tvåtakts-Saaben 
och sommarnöjet på Djulö utan-
för Katrineholm var andra glädje-
ämnen i tillvaron.

Lars Peterson var en av de general-
direktörer som ansåg att om verk-
samheten lokaliserades ut från 
huvudstaden skulle chefen flytta 
med. Så skedde också och först 
efter makan MajBritts död flytta-
de Lars Peterson till Katrine-
holm.

Mina tankar går nu till sonen 
Hans med familj och jag är tack-
sam över att ha fått arbeta med 
och lära känna Lars Peterson.

Ragnar Nåhem
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Orhan Ersahin
Orhan Ersahin, Stockholm och 
Uppsala, har avlidit i en ålder av 
52 år. Närmast anhöriga är 
barnen Andreas, Anna och Linnéa, 
Marie, föräldrar, syskon med  
familjer, samt släkt och vänner 
i Orhans andra hemland Turkiet.

När beskedet kom att Orhan Ersa-
hin avlidit efter en tids sjukdom 
kändes det naturligt för vännerna 
att samlas. 

Flera av oss har känt, och um-
gåtts, med Orhan sedan första 
klass i grundskolan, andra längre. 
Vissa lärde känna honom under 
universitetsstudierna i Uppsala 
där han läste internationell eko-
nomi. Pluggandet kom i första 
hand, men det hanns även med 

en och annan kväll på Snerikes 
eller Stockholms nation. Under 
tiden på Finans Scandic, Finans-
rutin, Securum och SEB Kort 
knöt Orhan än fler vänskapsband.

När vi pratade om vår gamle 
vän dammades många, och oftast 
roliga, episoder av. Vi talade ock-
så om hur vi upplevt Orhan ge-
nom åren. Vi kom gemensamt 
fram till att Orhan helt enkelt var 
en bra människa. Det enda som 
möjligen kan hållas emot honom 
är att han var djurgårdare. 

Orhan gillade att sporta. Varje 
tisdagkväll samlades han och 
några vänner i den så kallade 
Promenadklubben för att raskt 
stega runt stan. Att klubben av 

några lustigkurrar gemenligen 
fick benämningen Antikrundan 
var något som Orhan och övriga 
veteranerna tog med jämnmod.

Även om man inte hade träffat 
eller talat med Orhan, eller Orre, 
som vi kallade honom, på ett tag 
så kändes det ändå alltid som 
i går. Vi fortsatte där vi slutat; det 
fanns trygghet i gemenskapen.

Orhans vänner känner stor 
saknad. Vi kommer att minnas 
honom som en klippa, en person 
man alltid kunde lita på, och ock-
så en man i sina bästa år som var 
social, till både vardag och fest.

Våra tankar går i denna stund 
till hans familj.

För vännerna
Lars Allerstedt
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