
Peter Konrad började sin resebana 1954 på Ungdomens Resebyrå. Under november månad 

kommer vi att på vår hemsida publicera hans skildring av den första pionjärtiden, bl.a. en 

händelserik kryssning i Medelhavet för 250 resenärer år 1960. 

Men redan nu kan du ta del av hans erfarenheter från hans första gruppresa 1946. 

”Jag åkte på min första gruppresa vintern 1946. Det handlade om ”Skolungdomens 

allmänna fjällfärd” som arrangerades av Svenska Turistföreningen, Svenska Skid- och 

Friluftsfrämjandet tillsammans med SJ. 

Ett tåg med 3:e klass sittvagnar - ja, faktiskt hade tågen 3 klasser -  gick från Malmö till 

Storlien. Skolgrupper anslöt på några utvalda knutpunkter utefter sträckan. Jag och mina 

kamrater - vi var i ”övre tonåren” - kom i Östergötland på i Mjölby. Vi hade våra tjocka 

skidkläder inklusive pjäxor på oss. Ryggssäckar med våra övriga kläder och tillbehör, 

matpaket samt naturligtvis skidutrustningen som på den tiden vägde en hel del. I Mjölby 

packades skidorna för sig - vi med våra ryggsäckar satte oss i vår reserverade tågkupé. I 

varje sådan kupé rymdes 8 resenärer. Vid kvällstid kom några av arrangörernas 

medarbetare med stora plywoodliknande skivor som placerades mellan sittdynorna. Vi 

blev uppmanade att lägga oss skavfötters på ”storbädden” för att få mesta möjliga 

utrymme. Några av oss stannade uppe lite längre och stod i korridorerna utanför de 

stängda kupédörrarna. Det tog liksom emot att lägga sig ”där inne”. Vilken svett- och 

fotsvettlukt! 

Hur som helst - nästa dag i Åre blev det till att samla ihop oss och allt bagage. Där mötte 

en bonde med häst och släde som vi fick lasta våra ryggsäckar och skidutrustning på. 

Själva fick vi i samlad tropp bege oss ut ur byn till den förläggning på bondgården där vi 

skulle bo och äta under nästan en vecka. Flickorna i ett hus, pojkarna i ett annat och 

dassen i ett tredje hus. 

Vi hade en härlig vecka med olika turer i omgivningen. Några av oss gick en kväll in till 

byns centrum. Där åt jag för första gången i mitt liv plättar med hjortronsylt och grädde. 

Vilken lyx knappt ett år efter krigets slut! 

Tågresan med vår lite udda ”liggvagn” blev en mycket speciell upplevelse. Men redan ett 

år senare kostade mina föräldrar på mig en ny sådan vinterresa. 

Antagligen hade det kommit en del synpunkter angående sitt/liggvagnarna förra vintern 

för nu hade - antagligen en ”expertgrupp” av något slag - företagit förändringar av 

tågförläggningen. Antalet plywoodskivorna från förra vintern hade fördubblats så att 

man lade på några ännu större skivor - denna gång även uppe på ryggstöden! Nu 

kunde vi alltså ligga i två etage! Hur många tror ni ville ligga i den uppbyggda 

mellanvåningen? Alldeles riktigt - ingen. Alla ville ligga ”där uppe”! 

Detta år var avstigningsstationen Enafors. Ingen mötte oss. Vi fick vackert ta på oss 

ryggsäckarna och spänna på oss skidorna samt i gemensam tropp skida iväg långa 

kilometrar till Handöl - orten med bl.a. de berömda täljstensugnarna. Bondgården det 



här året erbjöd oss ett hus med två stora rum - ett för flickorna och ett för oss grabbar. 

Utanför rummen, i någon slags förstuga, stod en kommod med vattenkanna och tvättfat 

samt vattenhink. Men det fanns ingen värmande täljstenskamin så på morgonen när vi 

skulle tvätta oss var vattnet fruset. 

Men veckan var ändå kul. Och hemresan med 2-våningssängar var lika trist som på 

uppresan!” 


