
Göte Rosén (1920 – 2004) var en av charterflygets pionjärer. Sedan 40-talet kämpade han med 
outtröttlig energi för billiga flygresor till sydligare länder.  

År 1953 startade ”busskungen” Knut Oskar Gustavsson från Örebro med Transairdirektören Per Lovén 
och Göte Rosén de första seriecharterflygningarna till Hamburg, Pisa och Marseilles. Så kom Palma 
de Mallorca som resmål och därmed satte ”charterkarusellen” igång. 

Av familjen Rosén har vi fått tillåtelse att publicera några avsnitt ur Göte Roséns memoarer ”Vägen 
till Palma – 25 års luftaffärer. 

Boken kan finnas på antikvariat för den som är intresserad att läsa mera om ”pionjärtiden”. 

 

Knut Oskar gör slag i saken – det första charterkontraktet om serieflygningar 

I februari 1953 var Transair ett ungt charterflygbolag med knappt två år på nacken och hemvist på 
Bromma flygplats. Chefen Per Lovén, ekonomichefen Nils Ekander och jag själv som trafik- och 
försäljningschef förde en förtvivlad kamp för att hålla våra två DC-3 maskiner sysselsatta. Förutom 
tidningsflygningar för Aftonbladet var det just då tunnsått med uppdrag. Min egen idé om 
propaganda för flygsemestrar med charterplan till Palma de Mallorca och andra sydliga resmål hade 
än så länge inte vunnit något gehör i den svenska resebyråvärlden. 

Kassabristen i företaget var i det närmaste katastrofal och vi var nära att ge upp. Då inträffade undret 
som jag i två år gått och hoppats på. Jag fick ett telefonsamtal från en herre som presenterade sig 
som direktör Gustavsson från Örebro. – ”Jag har hört talas om kapten Roséns planer på billiga 
charterflygningar, och jag tror på den idén”. Jag kunde inte låta bli att fråga varför han trodde så. Han 
förklarade då att han som bussägare måste ta ut mycket högre priser per passagerare i linjetrafik än 
för beställningskörningar med fullsatta bussar, och konstaterade han: - ”Om det gäller för busstrafik, 
så måste det också gälla för flygtrafik!”. Jag trodde knappt mina öron. Hade jag här en transport- och 
resebyråman som trodde på oss och våra möjligheter? Jag hade svårt att dölja min förtjusning och vi 
bestämde att träffas. Direktör Gustavsson tyckte inte att jag skulle behöva åka ända till Örebro utan 
föreslog att vi skulle mötas på halva vägen, lämpligen på hotell Klippan i Västerås. 

Jag skyndade in till Pelle och Ekander och relaterade mitt samtal med dir. Gustavsson. Här hade vi 
kanske en chans att fortsätta trots allt. Ingen av dem trodde på mig. Förmodligen var det någon som 
ville driva med oss, menade de. Ett sista försök kunde dock inte skada, varför jag begav mig till 
Västerås och infann mig på hotell Klippan på avtalad tid. Detta skulle som vi snart skall se bli 
upprinnelsen till serieflygningar med charterresenärer från Sverige. 

Vi träffades i hotellrestaurangen, direktör Knut Oskar Gustavsson och hans bror Robert och jag. 
Herrarna Gustavsson hade kommit före mig och hade redan beställt bord vilket tydde på att min 
magra kassa inte skulle behöva utstå värdskapets ekonomiska förpliktelser. 

Knut Oskar var en kraftig herre i 50-årsåldern, av den fryntliga, direkta typen som man tyckte sig ha 
känt i åratal redan efter fem minuter. Brodern Robert däremot var en mycket magerlagd och 
tystlåten herre i 65-årsåldern. Knut Oskars jovialiska personlighet och hans midjemått tydde på att 
han gillade god mat och den lunch vi avåt var inte dålig. 

Människor finner varandra som lättast över en god måltid, och det dröjde inte länge förrän vi var 
”Knut Oskar”, ”Robert” och ”Göte” med varandra. Knut Oskar föreslog att vi skulle stanna i Västerås 
över natten när han trodde att diskussionerna skulle dra ut på tiden. Därför kunde vi i lugn och ro ta 
våra ”borrar” till maten och stämningen började stiga. Själv var jag så led på att prata charterflyg hela 
dagarna, så jag beslöt att inte beröra ämnet förrän jag blev tillfrågad. Istället åt och drack vi och 



pratade om bussar. Det framgick att bägge bröderna var bussägare och svarade för busstrafiken i 
större delen av mellan-Sverige. Robert berättade att Knut Oskar var pionjär inom busstrafiken i 
denna del av landet. När han köpte sin första buss hade han byggt om den så att ¾-delar av 
utrymmet utnyttjades som lastrum för kor, grisar och andra lantbruksprodukter. Främre delen 
avdelades för passagerarna, främst lantbrukare som skulle in till stan och torget för att sälja de varor 
som genom bussägarens arrangemang åtföljde dem i bussens ”godsfinka”. Detta var en stor 
serviceförbättring och Knut Oskars framgång var säkrad redan från början. 

Vi hade nu hunnit till kaffet och konjaken, och den konjak som Knut Oskar bjöd på var ett för mig 
okänt märke, men den rann som kullager genom halsen. Knut Oskar hade tänt en Flore de Brasil och 
såg uppenbarligen ut att trivas, vilket även Robert och jag gjorde. Jag kände i luften att nu började vi 
närma oss ”affärssnacket”. Ur västen spänd runt den omfångsrika magen letade Knut Oskar fram en 
liten pennstump och vände på matsedeln. Sedan tittade han på mig och sade: - ”Kan du göra 20 
flygningar till Hamburg?” – ”Javisst” svarade jag. 

Knut Oskar frågade vad priset skulle bli. Aldrig hade jag tidigare räknat så fort i huvudet och han fick 
priset ”på stubben”. Knut Oskar präntade prydligt och långsamt på matsedeln: ”20 st flygningar 
Stockholm-Hamburg à 7 200:- = 144 000:-”. – ”Det tar vi, eller hur bror Robert?” sa Knut Oskar. 
Robert nöjde sig med att nicka instämmande. Sen kom Knut Oskars nästa fråga. – ”Kan du göra 12 
flygningar till Pisa och 12 flygningar till Marseilles?” – ”Javisst”, svarade jag nästan ur stånd att säga 
annat av pur spänning för hur detta resonemang skulle sluta. Efter ett djupt andetag kunde jag 
tillägga att priset för Pisa resp Marseilles skulle bli detsamma, 14 000:- per resa. Knut Oskar 
kalkylerade och sa att han inte kunde betala mer än 13 000 med tanke på kostnaderna per pax. Vi 
kompromissade och priset bestämdes till 13 500:-. Därpå invigde Knut Oskar mig i hans och Roberts 
hemliga planer. Bröderna hade turistbussar stationerade såväl i Hamburg som Marseilles och Pisa 
vilka måste sysselsättas. Han hade emellertid märkt att folk började tröttna på de långa och tråkiga 
bussresorna genom Sverige och nord-Tyskland innan de kom till kontinenten som var det egentliga 
resmålet. Nu skulle flyget göra den långa färden till kontinenten snabbare och bekvämare - och helst 
billigare. 

Knut Oskar och Robert studerade uppställningen med resmål och priserna, och då Robert nickade 
instämmande gång på gång, började jag förstå att här skulle det kanske hända något. Mycket riktigt. 
Knut Oskar vände sig mot mig, lät pekfingret löpa över matsedeln och sade: - ”Om du är belåten med 
priserna och kan utföra flygningarna vi vill ha, så skriv ditt namn här, och så skriver Robert och jag 
här, och så är vi överens ”. Med en hand som jag sökte göra så stadig som möjligt, skrev jag under där 
Knut Oskar hade präntat: Västerås den 12 februari 1953, Transair AB, Göte Rosén. Det hela skulle 
firas och eftersom tiden runnit iväg var det lagom för middag. En mycket mätt och omtumlad 
flygförsäljare vacklade sent upp till sitt rum. Innan jag somnade hann jag med en tanke: Var detta 
början till den flygburna folkvandring som jag så ofta drömt om och pläderat för? 

………… Väl hemma på Bromma igen, rusade jag in till Pelle för att meddela de goda tiderna. Pelle var 
emellertid inte på det humöret, han hade nyss fått ett hotfullt brev från sina fordringsägare. 

……… Så ringde det från Örebro. ”Nu kommer beskedet om att vara eller inte vare”, tänkte jag. Sedan 
hade jag Knut Oskar i andra änden på linjen. Han gick rakt på sak och talade om att nu var 
broschyrreklamen för resorna under tryckning i 50 000 exemplar som skulle distribueras land och rike 
runt. En ung akademiker, Torgny Ridderberg, hade skrivit texterna i broschyrerna och ett par ex var 
på väg till oss. Han frågade vidare om jag anställt flygvärdinnor för hans flygningar. Jag fann mig 
snabbt och sade att vi höll på att välja ut ”skarpingar” för det skulle det vara, det hade både Knut 
Oskar och Robert nogsamt inpräntat i mitt minne under Västeråsbesöket. 

 



Curtiss-maskinerna krånglar och ”Greven” ordnar galakväll på Rockelstad. 

Försäljningsmässigt blev 1958 en succé, men samtidigt drabbades Transair av växtverk och därtill 
förorsakades en mängd trassel av att Curtissarna inte var på humör. Alla tekniska fel som tänkas kan 
inträffade. Motor- och cylinderbyten, förgasarfel, elektriska mankemang, oljeläckage, radiofel etc. 
dök upp i en till synes oändlig rad. 

……. När Carl-Gustav von Rosen kom till Transair 1957 var han fullt införstådd med bolagets 
ekonomiska ställning, men förvissad om charterflygets framtid satsade han helhjärtat på Transair och 
blev en god tillgång för bolaget och dess renommé. När Curtissmaskinerna sedan började krångla i 
sådan utsträckning att många av våra kunder började se sig om efter andra operatörer gjorde Carl-
Gustav en insats som hjälpte oss att lugna de upprörda resebyråsinnena och ge oss en respit tills 
Curtiss-planen kom på humör igen. 

Carl-Gustav föreslog nämligen att vi skulle försöka med operation ”övertalning” och denna skulle 
genomföras på ett verkligt förnämligt ställe som ingen lyxkrog kunde tävla med. Vi skulle invitera de 
tongivande resebyrådirektörerna till en ”galakväll” på Carl-Gustavs fäderneslott Rockelstad vid sjön 
Båven utanför Flen. 

Det var en inbjudan som föll i god jord. Resebyrådirektörerna gick man ur huse och den kväll 
tillställningen skulle gå av stapeln kunde jag räkna in en hel busslast med förväntansfulla 
festdeltagare ur resebyråsocieteten. Då vi även bjöd på drinkar under resan ner till Rockelstad var 
det en glad och enad skara som anlände till det anrika slottet för att bänka sig runt grevens bord. 

När vi kom fram mötes vi av en imponerande syn. Hela uppfarten var illuminerad med marschaller 
och på slottstrappan blänkte guldet i uniformerna på de livréklädda butlers som tog emot och visade 
oss in i slottshallen där Carl-Gustav med fru Gunvor och gamla grevinnan hälsade 
resebyrårepresentanterna välkomna med en grandessa som hade dom varit grevar och baroner hela 
bunten. 

Middagen blev en lyckad tillställning med Carl-Gustav och Gunvor som charmant värdpar. 
Stämningen förhöjdes väl också av att gästerna fick smaka på det unika Rockelstad-brännvinet. 
Släkten von Rosen hade nämligen en gammal rättighet från 1600-talet att få brygga brännvin till 
husbehov, ett privilegium som Carl-Gustav ömt vårdade sig om och som inte skulle få tagas ifrån 
honom på grund av ”vanhävd”. 

Från matsalens väggar blickade de von Rosenska anfäderna – generaler, statsmän och högvälborna 
damer med spotsk blick – ned på den sällsynta samling som för kvällen ockuperat det ärevördiga 
slottets festsal. Även om jag själv inte har det minsta blått blod i mina ådror kände jag mig dock på 
något sätt befryndad med den tysta skara som från väggarna observerade Carl-Gustavs bordsgäster. 
Närmast värden satt Yngve Fors från Vingresor som fått denna hedersplats därför att han 
representerade den resebyrå som var vår största kund. Yngve Fors levde alltid högt på att han i sin 
ungdom vistats i Frankrike och talade franska tämligen flytande, vilket väl får betecknas som ett plus 
vid detta tillfälle, då det franska språket dämpade hans i vardagslag annars så burdusa uppträdande. 

Och vem förde värdinnan till bordet om inte allas vår Knut Oskar Gustavsson från Örebro, och ingen 
tvekan, han var även denna situation vuxen, pratade friskt som vanligt och underhöll synbarligen 
framgångsrikt sin bordsdam. Bröderna K-B och Per Brodin fanns på plats som representanter för 
fadern som satt på huvudkontoret i Höganäs och ryckte i tåtarna till kontoret i Stockholm. K-B 
elegant och välklädd till snobberi prålade som en aspirant till titeln ”Sveriges mest välklädda herre”. 
Lillebror Per däremot gjorde däremot inte mycket väsen av sig. Bägge bröderna var dock duktiga 
resebyråmän och vi ansåg att de skulle vara bättre betjänta av att flyga Transairs Curtissar än med 
den tyska Herfurtners DC-4or vars tjänster de för tillfället utnyttjade.                                      



Bokförläggare Harry Lundqvist, det frireligiösa hoppet inom resebyråvärden, fann sig väl till rätta 
med de värdsliga attributen i form av mat och dryck, vilket även hans drabant Alfred Ahlberg gjorde. 
Alfred hade nu kommit så långt i frigjordhet att han inte längre frågade sin chef ”vad töres man 
dricka?” utan med behag lät Rockelstads starkvaror glida ned genom den andliga strupen. 

Hans-Erik Börjesson, som nyligen startat HEB-resor med sikte på Grekland, talade varmt för klassisk 
skönhet i alla former. Till detta bidrog väl i viss mån att han nyligen gift sig med en holländsk 
konstnärinna. Där satt även äventyraren och sjömannen Bertil Harding, som vid den tiden inte hunnit 
med några stordåd i resebranschen, utan fastmer funderade på hur han skulle förmå sin dåvarande 
älskarinna att frigöra pengar för reseprojekt. 

I särklass bland gästerna var Resos mäktige chef Ivan Ohlsson som med sin auktoritet och pondus 
omedelbart fångade uppmärksamheten när han tog till orda. I mycket påminde Ivan Ohlsson om de 
garvade generalsgestalterna i det von Rosenska tavelgalleriet. Förvisso var han också garvad i många 
och hårda politiska strider. Och den organisatoriska talang med vilken han byggt upp 
arbetarrörelsens eget reseföretag Reso, vittnade väl även om icke föraktliga fältherreegenskaper. 
Näst intill Ivan satt Bror Edlund, ordförande i Ungdomens Fredsorganisation samt chef för 
Ungdomens Resebyrå, K-E Kronefalk vilka båda tillsammans med Ivan Ohlsson även hade ideella 
synpunkter på sitt arbete i resebyråverksamheten. Runtom de redan nämnda grupperade sig den 
unga generationen av intelligenta och välutbildade unga resebyråmän som skulle komma att 
dominera branschen i slutet av femtiotalet och vidare under sextiotalet. Män som Ingvar Berggren, 
Rolf Blomgren, Torgny Ridderberg, Åke Serner, Sven Ljunggren, Sven Otto Holmblom, Torsten Press 
m.fl. 

Den enda toppfiguren som saknades vid middagsbordet var konsul Bengt Lindwall på Nyman & 
Schultz, vilken efter Knut Oskars banbrytande första år blev den som satsade hårdast på att skapa ett 
omfattande passagerarunderlag för charterflyget. Utan Lindwalls kapitalinsats samt startandet av 
Vingresor hade knappast charerflygresandet så snabbt utvecklats till en folkrörelse. Om någon gång 
charterflyget skulle föräras ett minnesmärke av något slag bör Knut Oskar och konsul Bengt Lindwall 
vara de som främst skall ihågkommas. 

Middagen blev helt igenom lyckad och stämningen steg undan för undan. Skrattsalvorna avlöste 
varandra och när Ivan Ohlsson och Knut Oskar levererade gemensamma bredsidor lät det som man 
skjutit salut med slottsparkens kanoner. Den ena historien efter den andra berättades med växlande 
bravur, men innehållet var ständigt sådant att Rockelstads silverkandelabrar fick en röd färgton av 
blygsel och de hemstöpta vaxljusen fnissade förtjust men liksom vek sig under tyngden av 
mustigheterna medan de åldriga figurerna på väggarnas porträtt tycktes höja på ögonbrynen av pur 
förvåning över hur väl sena tiders barn bevarat arvet av sina förfäders mandomsfulla språk och 
umgängesvanor. 

…….Resultatet av denna oförglömliga middag blev i stort vad vi hoppats på. Transair och dess 
personal blev ett mera nära begrepp för våra gäster, och de kommande kontraktsdiskussionerna 
kunde som regel föras i en atmosfär av större förståelse än tidigare………. 

 

 

 

 


