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Utdrag ur Sture Kelmelings bok – ”Resominnen” 

 

Reso Resebyråer 

 

Enligt uppslagsböcker är resebyråer affärsföretag som  

har till uppgift att mot provisionsersättning sälja olika 

trafikföretags biljetter, anskaffa hotellrum, ombesörja 

resekreditiv, ordna med reseförsäkringar, valutor och 

annat som underlättar den resandes möjligheter att se 

sig om i världen. Från början var resebyrån en typisk 

överklassföreteelse av den enkla anledningen att det bara 

var de rika som hade råd att resa och därmed var i 

behov av denna hjälp. Världens första resebyrå - så 

småningom även världens största - startades av en herre 

vid namn Thomas Cook i London år 1841.  

Numera finns Cooks representerad på de flesta större  

platser jorden runt. Sveriges första resebyrå, "Nordisk Resebyrå", 

startades 1898 av Svenska Amerikalinjen. I första hand 

tillkommen för att sälja linjens Amerikatrafik. Första 

byrån, av mera folklig karaktär, kom till 1915 när Statens 

Järnvägar öppnade en resebyrå för att på så sätt tillvarata 

tågets intressen i olika resesammanhang. 

 

Enligt Resoutredarna förelåg inget större behov av 

hjälp från löntagarna när det gällde inköp av biljetter 

av olika slag. Då man dessutom inte kunde göra detta ett 

enda öre billigare än andra ansåg utredarna inte frågan 

om startandet av egen resebyrå som aktuell. 

Resos första försäljningsställe på Västmannagatan l i 

Stockholm blev heller inte från början någon resebyrå i 

egentlig mening. Dit skulle man gå för att köpa bra och 

billiga semestererbjudanden. Det som ingen annan hade 

så stor lust att vara med om att sälja. Den dagliga 

verksamheten på vårt försäljningsställe visade emellertid 

snart att biljetter av olika slag behövdes för att man 

skulle kunna betjäna kunderna på ett tillfredsställande 

sätt. Var de hos oss för att köpa en semestervecka på Hovenäset 

blev de förbenade när de hänvisades till SJ Resebyrå 

på Vasagatan för att köpa tågbiljetter för att kunna 

komma dit. Behovet av rättigheter att själv ställa ut 

biljetter gjorde sig ändå mera påmind vid produktion 

av organisationernas gruppresor av olika slag vilket var 

en av byråns större arbetsuppgifter. 

Dessa svårigheter utgjorde skäl för Ivan Ohlson, att 

inför styrelsen aktualisera och förklara behovet av, att 

ur ren service- och arbetssynpunkt ha s.k. "egna biljetträttigheter”. 

Han spädde på behovet genom att berätta 

historien om att han under sin tid som tjänsteman på 

ABF Centralbyrå hade i uppdrag att ordna en studieresa 

till London. I strävan att göra bra ifrån sig och få fram 

bästa möjliga offert besökte han nästan alla byråer 

som fanns i Stockholm vid denna tid. Bland dem Nyman 
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och Schultz som startat sin resebyråverksamhet 1931. 

Efter att Ivan redogjort för alla önskemål och resebyråtjänstemannen 

tecknat ned dessa frågade han vilken organisation 

det var som skulle göra resan. ABF, svarade 

Ivan. Jaså, sa tjänstemannen, efter att han kastat ett öga 

på Ivan, "Allmänna Boxningsförbundet". Därefter var 

det helt klart, i alla händelser för Ivan, att någon privat 

byrå aldrig skulle kunna klara av folkrörelseorganisationernas 

resefrågor. 

Styrelsen börjar nu lyssna på argumenten och går med 

på att Reso hos Kungl. Järnvägsstyrelsen anhåller om 

tillstånd att i sin lokal på Västmannagatan få utskriva 

och utställa järnvägsbiljetter från eget lager. Tidigare 

gällde att personalen på byrån fick ta en promenad ner 

till SJ:s byrå och hämta biljetter som sedan kunde lämnas 

över direkt till kunderna på Västmannagatan. För 

det erhöll man en provision från SJ på 1 % för inhemska 

biljetter och 2 % för utländska. Inte underligt att Ivan 

Ohlson tyckte att det inte bara var en dålig affär utan 

också ett idiotiskt  förfaringssätt. 

 

Tidigare Cooksmedarbetaren Arne Wickberg ordnade 

med bättre ersättning vid köp av biljetterna hos 

Cooks byrå som låg på Drottninggatan. I brev till chefen 

för SJ resebyråer, Axel Ekstam, hade Ivan meddelat 

detta samt också utvecklat sina tankar om statlig byråkrati 

och annat som han ansåg var anledningen till 

Järnvägsstyrelsens negativa syn. Av detta blir Axel Ekstam 

illa berörd och skriver följande till Ivan: 

 

"Broder, 

Tack för brev. Det är oftast bagatellerna i livet som 

skapa  irritation. Ty hela saken är ju dock en bagatell. 

Nog var jag förargad men jag hoppas att Du sätter 

mer värde på ett uppriktigt ord än på en diplomatisk utformning 

av de innersta tankarna som säger ett men 

tänker  och handlar på ett annat sätt. Min läggning är nu 

en gång sådan att jag sjunger ut och sedan är det glömt. 

Alla våra kunder sätter jag värde på och vill icke mista 

någon. Jag har icke tantiem, som kollegerna å de privata 

resebyråerna, men håller dock på min byrås anseende 

och  utveckling. Att fackförbundsfunktionärerna   vända 

sig till Reso finner jag naturligt men däremot borde ju 

biljetterna kunna köpas genom min byrå i synnerhet 

som vi ha direkt tillgång till de svenska sovplatserna. 

Nog är det bra inkonsekvent av Dig att i ena andedraget 

anklaga mig för att sälla mig till den privata resebyråfronten 

och i nästa själv gynna en privat resebyrå. 

Bestämt måste jag protestera mot Ditt, som jag hoppas, 

omedvetna underkännande av min personal som i 

åratal i Sverige och utlandet arbetat i resebyråverksamhet. 

Du säger nämligen att Du icke kan neka" dem tjänsten 
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att fort och fermt skaffa biljetter, sovplatser m.m." 

Detta yttrande kan ju icke tydas på mer än ett sätt nämligen 

att vi icke skulle kunna bjuda samma tjänster. 

Vad nu de privata resebyråerna beträffar ha vi ett gott 

samarbete utan att därför avstå från vad som kan anses 

vara rättmätigt för det egna företaget.  För 5 år sedan 

rådde en konkurrens, som ingen vann, men alla förlorade 

på. Vad bankerna beträffar vet Du kanske icke att dessa 

på sista tiden hindrat de privata resebyråerna att ha egna 

Markkonton i utlandet vilket kommer att förorsaka 

stora förluster för ifrågavarande byråer. SJ har alltid 

gått genom de svenska bankerna. Cooks har dock enligt 

Stillahavsavtalet rätt att ha egna konton, men får däremot 

icke sälja till underagenter mot provision. 

Nog sagt. Med hänsyn till mitt intresse för den idé som 

ligger bakom Reso och vilket intresse jag sökt visa på flera 

sätt bland annat genom att jämna vägen för Dig både 

hos mina vederbörande  i järnvägsstyrelsen och på annat 

håll. Hade jag räknat med att Du kunde ha diskuterat 

biljettköpsfrågan innan Du hänvände Dig till Cooks. 

Lycka till i Paris och välkommen åter. 

Vännen 

Axel Ekstam "  

 

Strax efter denna skriftväxling, i januari 1938, erhöll 

Reso önskade biljetträttigheter. Provisionsersättningen 

var 2.5 %. Flyget, som börjat röra sig vid denna tidpunkt, 

hade också en massa underligheter för sig i samband 

med försäljning av biljetter. Förhandlingarna med 

Aerotransport, som huvudmannen då hette, resulterade 

i att Reso fick rätt att lämna biljetterna över disk på 

Västmannagatan men de utskrevs och skulle avhämtas 

på Aerotransports biljettexpedition på Nybroplan. Ersättningen 

för detta jobb var 5 %. Med försäljningen av 

båtbiljetter gick allt enklare. Anledningen var förmodligen 

att man här förhandlade med parter som inte satt 

i någon monopolställning. På kort tid hade Reso rätt att 

själva ställa ut och sälja biljetter för samtliga rederier 

mot en försäljningsprovision på 5 %. Det tog sålunda 

ganska lång tid innan Reso erhållit alla de rättigheter 

som behövdes innan det första försäljningsstället uppnådde 

den rang och värdighet som ingick i begreppet "auktoriserad resebyrå". 

Storleken på den ersättning man erhöll ger klart besked 

om att enbart biljettförsäljning inte var vägen till 

de lätt förtjänta slantarna. Något vi heller inte var ute efter. 

Resos huvuduppgift var ju inte att tjäna pengar utan 

att tjäna organisationslivet och deras medlemmar 

med bra och billiga studie- och semesterresor. Detta 

hindrar inte att Reso tyckte att trafikföretagen borde 

lämna så stora provisioner att de betalade den service 

som byråerna lämnade i biljettsammanhang. 

Resos alltmer ökade produktion av semesterresor 
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och semestervistelser ökade också behovet av fler för- 

säljningsställen. Sådana växte, som tidigare sagts, också 

upp i våra större städer med de lokala organisationerna 

som ägare. Arne Wickberg, som svarade för den mer 

tekniska delen i detta uppbyggnadsarbete, gjorde en 

mycket seriös  insats. Genom att våra byråer byggdes 

upp från ingenting var skolningen av medarbetarna i resebyråtekniska 

frågor en mycket viktig detalj. Då skolor 

och kurser för utbildning saknades utarbetade Arne 

Wickberg 1944 en korrespondenskurs i resetekniska frågor. 

Förmodligen den enda som funnits i Sverige. Kursen, 

som pågick hela vintern, avslutades på våren med 

ett internat på det socialdemokratiska ungdomsförbundets 

skola i Bommersvik. I kursen, som blev en stor 

framgång, deltog ett 50-tal medarbetare från lokalavdelningar 

och Resoklubbar. Studiefliten var stor. Samtliga 

hade ju andra jobb eller var hemmafruar. Detta att 

få vara med att lära sig lite om resandet, det stora nya 

som såg ut att komma, fängslade naturligtvis en framåtblickande 

ungdom. 

Men det gick inte fort med den här verksamheten i 

krigs- och kristidens Sverige. Den 30 november 1947 

hölls den första mer organiserade resebyråkonferensen 

inom Reso. Förutom Stockholm var 10 andra orter representerade 

vid denna konferens.  Det var Göteborg, 

Malmö, Borås, Örebro, Eskilstuna, Tranås, Kalmar, 

Västerås, Helsingborg och Linköping. Av dessa var det 

bara Göteborg, Malmö, Örebro, Helsingborg, Borås 

och Tranås som hade s.k. auktoriserade resebyråer vilket 

innebar att de hade trafikföretagens rätt att utskriva 

och sälja deras biljetter. Till dessa sex kom så huvudbyrån 

på Västmannagatan som betjänade fackföreningsrörelsen 

och en filialbyrå på Katarinavägen som 

i huvudsak skulle betjäna den kooperativa rörelsen. Vid 

konferens öppnandet framförde Ivan Ohlson ett tack till 

de närvarande för det "väldiga uppsving" i försäljningen  

de medverkat till. Totalt redovisades en försäljning 

på närmare 6 miljoner kronor. Bland dem, som var 

med och slickade i sig Ivans beröm, återfanns bl.a. Arne 

Berggren, Göteborg, Ragnar Eriksson, Malmö, Erik 

Klintenäs, Örebro, Yngve Larmo, Helsingborg, Nils 

Forsberg, Kalmar, Gunnar Blom, Borås och Yngve 

Svensson, Tranås. Den sistnämnde lokalredaktör för 

Smålands folkblad och därtill kommunal "kung" i Tranås 

vilket säkert var främsta anledningen till att lilla 

Tranås så tidigt fanns med bland de platser som erhållit 

fullständiga  resebyrårättigheter . 

I samband med denna första "byrå" -konferens, som 

till mycket var ett resultat av Arne Wickbergs intensiva 

arbete under Resos första 10 år, lämnade han Reso för 

att tillträda en ledande post inom SAS. Han efterträddes 

som chef för Resos byråer av Birger Loman som, efter 
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långt förflutet i Cooks, blivit chef för vår huvudbyrå 

1944. Det är självklart att dessa båda kapaciteter inom 

svensk resebyrås liv betydde mycket för starten och utvecklingen 

av Reso Resebyråer. 

Den fortsatta försäljningen på Resos byråer ökade 

snabbt. På bara ett par år fördubblades 1947 års siffror. 

Trots de för denna tid mycket goda försäljningssiffrorna 

så var lokalavdelningarnas affärer mycket dåliga. 

De låga försäljningsprovisionerna satte förfärliga spår i 

många lokalavdelningars ekonomi, för många så 

stora, att de kom in i en konkurssituation. De svårartade 

situationer, som därmed uppstod lokalt, blev anledning 

till att jag halkade in i resebyråhanteringen. Vid årsskiftet 

51-52 flyttades jag från medlemsorganisationen till 

Ivan Ohlsons kansli för att hjälpa till med marknads- och 

reklamfrågor samt speciella organisationsfrågor. 

Det var ganska naturligt att lokalavdelningarna i sin 

nöd vände sig till huvudorganisationen för att få hjälp. 

Då denna inte var mycket rikare än den hjälpsökande 

kunde inte hjälpen bli av ekonomiskt slag. Reso gjorde 

då vad KF tidigare tvingats göra när man startade Hushållsföreningen 

för att hålla liv i en rad nedläggningshotade 

konsumtionsföreningar. Vi öppnade också en 

form av "sjukavdelning" på huvudkontoret. Då åtgärderna, 

som behövde vidtas, var av mer organisatorisk 

än teknisk karaktär utsågs jag till att fungera som någon 

slags husläkare. Vid närmare undersökning av patienterna 

visade det sig att det skulle ta en bra tid att få 

dem friska. Efter diskussioner med ägarna av byråerna 

- det lokala organisationslivet på respektive platser - 

kom vi fram till att en fusionering av verksamheterna 

var den bästa lösningen.  Den innebar att huvudorganisationen 

övertog lokalavdelningens tillgångar och skulder 

samt ansvar gentemot anställd personal.  Resos lokala 

representation kunde därmed bibehållas och verksamheterna 

kunde göras både effektivare och billigare. 

 

År 1956 får Birger Loman erbjudande om chefskapet 

för Linjebuss resebyråer och accepterar detta. Därmed 

mister Reso ånyo en mycket duktig medarbetare. Birger 

Loman var utan tvivel en av vårt lands kunnigaste resebyråtekniker. 

En kunnighet som branschens intresseförening, 

Svenska Resebyråföreningen, sedermera skulle få 

mycket glädje av. Då jag redan genom den så kallade 

"sjukhusverksamheten" kommit att till stora delar 

syssla med flera byråer rent organisatoriskt fick jag nu 

överta det totala ansvaret för byråverksamheten. Därmed 

påbörjades ett utomordentligt hårt men stimulerande 

arbete som kom att sträcka sig till pensionsavgången 

1977. Det blev år fyllda av framgång för Resos 

lokala verksamhet och det finns all anledning nämna 

några av de medarbetare som deltog i detta uppbyggnadsarbete. 
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Självskriven teknisk ledare var Lennart Pålsson. 

Fanns nästan sen barnsben med i rörelsen och hade god 

verksamhetsbakgrund som chef för vår huvudbyrå på 

Västmannagatan. Redan under Resoklubbstiden hade 

jag fått ögonen på en vagnväxlare på Nässjö station. 

Han skötte Resos Upplysningsställe i Nässjö så bra att 

han snart utsågs som chef för vår byrå i Tranås. Fortsatta 

framgångar förde honom snabbt till Stockholm och 

arbetet att verka som försäljningschef  för Reso Resebyråer. 

Han hette Folke Molin. Till chef för resebyråkedjans 

reklamenhet utsågs Rolf Gustavsson som började 

sin resebyråbana som springschas på vår söderbyrå. I 

detta synnerligen expanderande gäng behövdes också en 

ekonomiman som höll redan på ekonomin både när 

det gällde byrå för byrå och kedjan totalt. För den tjänsten 

tog vi upp Werner Jonasson från Blekinge där han 

efter lång tjänst som järnvägare hade blivit chef för vår 

byrå i Ronneby. Därmed hade jag en kvartett unga duktiga 

medarbetare omkring mig fyllda av verksamhetslust 

och önskan att göra bra ifrån sig. Och jobbade gjorde 

de av bara den. Nu är kvartetten sprängd. Både Lennart 

Pålsson, Folke Molin och Roffe Gustavsson är ägare 

och delägare i framgångsrika reseföretag.  Werner Jonasson, 

som under så många år höll reda både på oss och 

ekonomin, tvingades tyvärr av besvär med sina ögon dra 

sig tillbaka från det ganska hetsiga arbetstempo som vi 

höll. En liten energisk norrlänning måste också nämnas i 

sammanhanget. John Nordberg hette han och kom 1955 

till Stockholm. Började med att skriva biljetter på huvudbyrån 

i LO-huset. Avancerade till chef för denna innan 

han tog steget upp till huvudkontoret för att överta 

försäljningschefsjobbet efter Folke Molin när denne 

utsågs till chef för Resos reseproduktion och ledamot av 

Resos direktion. Numera är även John Nordberg egen företagare. 

Kvartettens arbete hade naturligtvis inte givit de resultat 

vi nådde om inte arbetskamraterna på fältet ställt 

upp som de gjorde. Både byråchefer och övriga medarbetare 

arbetade inom sina respektive enheter som om 

det skulle vara deras egna verksamheter. I stort var de 

det också. Varje byrå hade mycket fria händer och arbetade 

under stort eget ansvar. 

Centralt började vi med att fastställa ramarna för vad 

en Reso Resebyrå skulle syssla med. Helt klart för oss 

var att byråerna skulle vara det lokala organisationslivets 

tjänare genom att hjälpa dem och deras medlemmar 

med allt som hade med resor och semester att göra.  Dit 

räknades försäljning av Resos egna produkter såsom 

semester- och stadshotell, Bygdesemester samt Resoresor 

inom Norden och till utlandet samt att hjälpa de lokala 

organisationerna med ordnandet av föreningsresor, 

studieresor, lokala och regionala konferenser, möten 

m.m. Försäljningen av övriga researrangörers resor 
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samt biljetter av olika slag skulle komplettera den övriga 

verksamheten på ett sådant sätt att byråns service blev 

perfekt både när det gällde organisationernas kollektiva 

resor som deras medlemmars individuella resor. 

Klar var också vår öppenhet att på bästa sätt hjälpa 

kommunerna där vi etablerade oss med olika turistiska 

frågor. Genom denna samarbetsvilja fick våra byråer på 

många platser kommunens uppdrag att fungera som 

dess turistbyrå med uppgift att vara tillresande turister 

behjälpliga med upplysningar, anvisningar, guidningar 

etc. Ett bra och billigt sätt för kommunen att klara den 

många gånger svårlösta och dyrbara frågan om en lokal 

turistbyrå samtidigt som man möjliggjorde öppethållandet 

av en resebyrå som kunde upprätthålla en fullgod 

reseservice till kommunens medborgare. 

Det kan vara av intresse att låta några försäljningssiffror 

berätta om Resos resebyråutveckling. Detta därför 

att de också utgör en berättelse om hur resandet utvecklats 

inom de stora löntagarkollektiven som i alla 

händelser, fram till 1977, utgjorde den totalt dominerande 

kundkretsen. Utvecklingen återgives i form av antal 

byråer, total försäljning och antalet anställda med början 

1960 till 1977 som var mitt sista anställningsår. 

År        Antal byråer  Total försäljning  Antal anställda 

                I miljoner 

1960    11 23,2            

1965    44   74,7 173 

1970    57 138,5 248 

1977    69 368,1 294 

 

 

Tillgången av produktstatistik från 1951 ger en annan 

bild av reseutvecklingen inom folkrörelserna. 

 

Produkt-försäljning i miljon kronor 

År  Båt/Buss  Tåg  Flyg  Säll-  Egna 

    skaps- arrangemang 

resor 

1951 0,7 4,9 0,7 - - 

1956 1,2 7,3 2,6 - - 

1961 2,1 10,3 6,7 8,6 

1966 4,6 12,1 12,7 38,0 9,8 

1971 12,1 17,2 18,8 70,3 10,4 

1976 16,6 30,0 77,2 129,7 20,1 

 

Under rubrikerna båt/buss, tåg och flyg döljer sig försäljningen 

av reguljära biljetter inom respektive kommunikationsslag. 

Då Resos biljettkunder i stort bestod 

av fackförbundets ombudsmän visar statistiken att 

dessa inte började använda flyget i någon större utsträckning 

förrän under slutet av 60-talet. Försäljningen 

av sällskapsresor, som 1976 utgör den största delen, var 
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20 år tidigare så liten att den inte kommit in i statistiken 

som eget produktslag. Under rubriken egna arrangemang 

döljer sig tjänster som byråerna varit de lokala 

organisationerna behjälpliga med. 

 

Reso - S J 

Man kan kanske säga att Reso och SJ var de stora konkurrenterna 

på resebyråmarknaden.  I alla händelser hade 

vi flertalet byråer. Många gånger var vi representerade 

på samma platser vilket ganska naturligt skapade ett 

konkurrensförhållande. Ibland kunde detta resultera i 

märkliga ting. Det fanns ju i SJ ett folkägt trafikföretag 

och i Reso ett folkrörelseägt reseföretag. Detta förhållande 

borde enligt min mening föranleda ansträngningar 

till samarbete och inte till konkurrens med vissa kollisioner 

som följd. Kommer ihåg en episod strax efter vi 

startat vår byrå i Norrköping. Efter en tid tyckte vårt 

folk sig sakna några "självskrivna" kunder från Folkets 

Hus. För att allt skulle ordnas till det bästa reste jag ner 

för ett deltagande i ombudsmännens "ärtmiddag" som 

de tillsammans intog varje torsdag. Jag fick där tillfälle 

framföra de synpunkter varför jag ansåg att deras 

självklara  inköpskälla, när det gällde resor och biljetter, 

var Reso Resebyrå. Flertalet närvarande hade nog inte 

mycket att erinra mot detta men plötsligt fick diskussionen 

en vändning som jag tycker är förståelig men inte 

väntat mig. Det var när ett par av ombudsmännen sa: 

"att vi behöver också  slå vakt om vår helsocialiserade  

SJ-byrå, vi äger den också". En intressant diskussion 

uppstod. Personligen var jag ju inte främmande för att 

staten tog hand om både det ena och det andra men hävdade, 

med den erfarenhet jag hade av SJ:s högsta ledning, 

att den knappast företrädde arbetarrörelsens syn i olika 

resesammanhang. Så småningom enades vi i alla fall 

om att Reso var bäst, att SJ var näst bäst och den byrå 

som i alla fall skulle gynnas före Nyman & Schultz 

som just då höll på att växa till sig i Sveriges Manchester. 

Klart var emellertid att jag själv inte skulle ha något 

emot att diskutera ett närmare samarbete med SJ. Detta 

höll jag heller inte hemligt för min omgivning varken inom 

Reso eller i umgänget med SJ. När tillfälle till det 

plötsligt gavs mottogs möjligheten med glädje. Den historien 

börjar med att vi skulle utveckla vår verksamhet 

i Uddevalla. Vi hade fått tag i en bra, belägen lokal i stadens 

centrum och skulle nu utveckla vårt Reso Upplysningsställe 

till en Reso Resebyrå. Samtidigt förefanns 

tankar inom SJ att starta en resebyrå i staden. Vår man 

i Göteborg, Arne Berggren, som väl kände till mina 

tankegångar och till stora delar delade dem fick kännedom 

om SJ:s planer och tog kontakt med SJ:s distriktschef 

Svartling för att få ett sammanträffande till stånd. 

Inte bara ett utan flera mycket angenäma sådana hölls. 
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Vi blev vid dessa överens om startandet av en samägd byrå i 

Uddevalla som skulle få namnet Reso - SJ Resebyrå. 

Byrån skulle få formen av ett handelsbolag och vara 50-50% 

ägt av vardera. Vi trodde därmed att vi skulle få fram 

ett embryo till något stort och värdefullt. En byrå som 

skulle kunna falla tillbaka på de båda ägarnas obestridliga 

kunnande och erbjudanden i olika sammanhang. SJ 

med internationell kommunikationskännedom. Teknisk 

och administrativ kunnighet av stora mått och Reso 

med Bygdesemester, semester- och stadshotell, egen 

sällskapsreseproduktion och goda kontakter med de lokala 

organisationerna. Vi såg fram emot ett samarbete, 

som snart skulle kunna utökas. I första hand inom Västsverige 

på platserna Strömstad, Lidköping, Skövde, 

Halmstad, Falkenberg och Varberg. Därigenom hoppades 

vi få fram underlag och erfarenhet för ett förslag om 

en slutlig hopslagning av de båda resebyråkedjorna. 

Även om Västergötland bitvis fanns med i bilden var 

det ju inte meningen att hela detta framåtsiktande arbete 

skulle sluta med en sådan "västgötaklimax" som det 

gjorde. När den centrala ledningen för SJ: s Resebyråorganisation 

fick kläm på vad som var i görningen, så 

började ett bakåtsträveri av stort format.  Distriktschefen 

Svartling bortmanövrerades och jag kom närmast 

att prostituera mig i sammanhanget. Detta gick till så 

här: Reso hade det fina resebyråläget. Allt utom detta 

ville SJ centralt bli av med. För att det hela inte skulle bli 

en enda stor flop, och för att vi skulle ha något gemensamt 

att falla tillbaks på, utifall frågan om samarbete 

aktualiserade ytterligare någon gång gick Reso med på 

att lämna från sig lokalen mot att man blev kvartsdelägare 

i byrån. Denna överenskommelse har för byrån inte 

medfört någon form av närmare samarbete utan endast 

inskränkt sig till att Reso erhållit en fjärdedel av byråns 

årliga överskott. Ett i och för sig sorgligt slut på tankar 

om ett helt nytt företagsägande inom Sverige. 

Tankarna kom emellertid igen. Nytt och krytt folk 

kom i ledningen för SJ Resebyråorganisation och när 

nuvarande chefen för Sveriges Turistråd, Bertil Harrysson, 

övertog chefskapet för SJ:s Resebyråer kunde i alla 

fall förutsättningslösa resonemang om tankarna på ett 

samgående diskuteras. Inte heller nu nådde vi ända fram 

utan fick nöja oss med andra former för samarbete som 

gav båda resebyråkedjorna underlag för förenklade arbetsmetoder 

och ökad försäljning genom centralstimulerande 

åtgärder. En annan åtgärd var det nära samarbetet 

etc. inom Stjärnresor, en annan startandet av Plusresor 

där ägarintresset är koncentrerat till Reso och S J. 

 

Erbjudande om köp av Nyman & Schultz 

Ytterligare en gång kom frågan om samägandet av en resebyrå 

upp till debatt. Nu på centralt plan. Och nu gällde 
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det inget mindre än ett övertagande av Nyman & 

Schultz' byråer. Ägarna av dessa, Svenska Handelsbanken, 

hade fått mycket stora och svårlösta ekonomiska 

problem med verksamheten som enligt banken krävde 

en nedläggning eller en försäljning av verksamheten.  Inför 

denna situation kunde inte SAS stå helt ointresserad 

eftersom Nyman och Schultz var en utomordentligt stor 

flygförsäljare och det förefanns risk att utländska flygbolag 

genom bulvaner skaffade sig intressen i N o S. 

SAS försäkrade sig därför om förköpsrätt av företaget. 

Om och varför man gjorde detta informerade man 

medlemmarna i Svenska Resebyråföreningen vid ett 

möte på Hotell Anglais. Många av medlemmarna höll 

på att få blodstörtning vid meddelandet. Själv tyckte jag 

inte det var märkvärdigare att SAS, som kommunikationsföretag, 

ägde byråer än att SJ gjorde det nu eller att 

Svenska Amerikalinjen gjort det tidigare. Vad som är 

okänt för många i detta sammanhang är att SAS, efter 

detta möte, gick till SJ och Reso - som vid sidan av N & S.  

var stora flygförsäljare - och erbjöd ett samköp av 

N & S. Erbjudandet gjordes vid ett möte på Hotell Continental 

där Ruben Enocson och jag representerade 

Reso, och Anders Eklund och Bertil Harryson representerade 

SJ. Från SAS sida fanns Sven-Erik Svanberg 

som för vårt övervägande och ställningstagande överlämnade 

alla de ekonomiska handlingar som var nödvändiga 

för att beslut skulle kunna tagas. Då frågan 

var av sådan storleksordning att den måste bli föremål 

för en mycket noga granskning av Reso och SJ fick jag 

och Bertil Harrysson i uppdrag att gå igenom allt som 

behövdes för att vi skulle kunna komma med förslag om 

tillstyrkan eller inte. Det blev en hektisk april 1970 med 

många nattliga sittningar för oss båda. Efter noggrann 

genomgång av föreliggande material, utarbetande av 

långtidsprognoser mm mm förslog vi att SJ och Reso, 

under vissa förutsättningar, skulle gå in i affären. Dessa 

var rätt hårda och gällde bl.a att dyrbar, ledande personal 

inom N & S måste ut ur bilden så att inte de nya ägarna 

genom ett övertagande i tid och evighet skulle komma i 

en hopplös ansvarssituation gentemot dessa. Vi hade 

nog en känsla av att vi skulle sätta SAS i en svår sits 

genom de krav vi ansåg oss tvungna att ställa. Så blev 

även fallet. SAS kunde inte ställa upp på dem. Det hela 

slutade med att SAS med Resos och SJ:s välsignelse 

köpte N & S och därmed räddade en stor flygförsäljning 

till det för både Reso och SJ viktiga nationella flygbolaget. 

 


