
Ut i arbetslivet 

Sommaren 1947 skulle jag läsa extra för att komma upp i realskolans tredje 
klass. Med kursböcker från Hermods med i kappsäcken tog jag arbete på Jädra 
bondgård utanför Enköping. Men den vistelsen blev inte lång. Jag gjorde snart 
ett besök på Arbetsförmedlingen i Stockholm och frågade om det inte fanns 
sommararbete på något ritkontor eftersom det intresserade mig mycket mer än 
lantlivet. Men för så kort tid kunde man inte ordna något i den vägen. Däremot 
behövde Reso ett cykelbud under sommaren. Reso var en resebyrå och vad en 
resebyrå var visste jag inte. 

   Redan efter några veckor blev jag intresserad av vad en resebyrå var för 
något. Folk skulle ut och resa och man hjälpte till med biljetter. Utlandsresandet 
hade också börjat kommit igång efter kriget. Året var 1947 och svenskar reste 
till Paris och Italien och måste ha genomresevisum för Tyskland som var 
ockuperat av England, Frankrike, USA och Sovjetunionen. Dessa visumhandlingar 
sköttes av resebyrån och där fick jag vara med och hjälpa till.     

   Vid det här laget hade jag glömt skolan. Att få börja jobba på Reso var allt som 
gällde, och jag kan inte minnas att mina föräldrar hade något att invända. Min 
begynnelselön var 50 kronor i veckan, och när jag ville fortsätta efter sommaren 
fick jag påökt till 55 kronor. Jag tyckte att 220 kronor (och drygt det) i månaden 
var bra betalt; tjänstemännen som jobbat här i flera år hade en lön på 300 
kronor. 

  Jag arbetade vidare som bud och cyklade runt med biljetter till stans alla 
folkrörelseföretag; de var storkunder hos Reso. Samtidigt fick jag lära mig 
reservera sitt-och sovplatsbiljetter på SJ. Efter min militärtjänstgöring 1950 – 
1951 fick jag erbjudande att bli biljettskrivare och flytta till Resos resebyrå vid 
slussen där man betjänade KF:s resande men även ordnade med resor för 
allmänheten. 

Hösten 1956 blev jag tillfrågad om jag inte ville bli chef för Resos resebyrå i 
Jönköping där man hade vissa problem med verksamheten. De måste ha hyst en 
viss tilltro till min förmåga för jag var bara 25 år gammal när jag nu flyttade 
hemifrån för första gången och kom till Reso på Klostergatan i Jönköping. 

   Tiden i Jönköping – från 25 till 30 års ålder – blev mycket lärorikt. Jag hade 
ansvaret för några anställda och för ekonomin, jag fick arrangera resor, och i 
fem år fick jag klara mig själv utan några anhöriga i närheten. Som tur var 
anställde jag en ung studentska, Berit Carlsson, med hemvist i Munkalid utanför 
Mullsjö i Västergötland. Berit läste till en fil.mag i Uppsala, men sommarjobbade 
några år på ”min” resebyrå i Jönköping. Tycke uppstod snart, och andra 
sommaren blev vi tillsammans. Efter några års förlovning gifte vi oss, och snart 
fick vi tre kära barn, med tiden också nio underbara barnbarn. 

Åter i Stockholm 

1960 behövde Reso en reklamansvarig till huvudkontoret i Stockholm och jag 
blev tillfrågad av Resos resebyråchef Sture Kelmeling om jag villa ha den posten. 
Jag nappade direkt. 



  Tiden som reklamchef på Resos huvudkontor var spännande. Branschen 
utvecklades snabbt och vi var ett mycket duktigt gäng som gjorde att Reso blev 
en av de tre ledande byråerna med både privat- och affärsresor. Grupp- och 
specialresor leddes av Bengt Göransson, som sedermera blev chef för Folkets 
hus och i sinom tid också utsågs till socialminister. 

Resevaruhuset blir till 

Under våren 1966 startades Resespecialisterna av åtta duktiga 
resebyråtjänstemän, främst från Nyman & Schultz. Men en av dem var Carl-Axel 
Rehborg från Reso, en duktig gruppresearrangör och specialist på USA-resor.  
Det väckte en tanke hos mig – varför skulle inte jag kunna starta egen resebyrå? 
Min och Berits gode vän Gunnar Busk följde med mig på en tjänsteresa till 
Borlänge där jag dryftade möjligheterna med honom. Jag kunde resebranschen 
från grunden, hade 19 år på Reso, varav fem år som marknadsansvarig för 
resebyråverksamheten och Resos charterverksamhet Stjärnresor. Gunnar, som 
var civilingenjör och egen företagare i geologi med bolaget Grundkonsult AB, 
ville vara med som sleeping partner med 50%. Innan vi var tillbaka i Stockholm 
var bolaget bildat. Namnet var väsentligt, jag lutade åt Bennets Resebyrå som 
var stort i Norge men inte fanns i Sverige. På min mors sida tillhörde jag 
Bennetska Släktgillet, och vid något tillfälle hade jag funderat på att byta namn 
till Bennett. Nu blev det istället Resevaruhuset som Östen Johansson, Resos 
pressombudsman, tyckte var mycket bättre och heltäckande för vår verksamhet. 

  Ja, så satte det igång. Den 1 september 1966 sa jag upp min anställning på 
Reso. Sture Kelmeling blev som vanligt arg. Upprörd slog han näven i bordet och 
sa att han tänkte göra mig till chef för Stjärnresor. Jag vidhöll min uppsägning 
och han blev ännu argare. Han skulle inte utse någon ny reklamchef, meddelade 
han, för det skulle säkert gå åt helvete för mig och jag skulle vara tillbaka inom 
ett år. 

  Jag gick rätt snabbt från arbetet och fick låna ett kontor där jag planerade för 
Resevaruhusets öppnande. 10 000 kr i aktiekapital anskaffades; Gunnar Busk 
ställde upp med 5000 och jag med samma belopp. Pengarna fick jag låna av min 
snälla moster som hade en sybehörsaffär i Mälarhöjden och hade några kronor 
undanstoppade i madrassen. Eftersom vi skulle sälja först och främst direkt till 
kunder var en butikslokal önskemål. I City var priserna för höga, men på 
Götgatan i nybyggda Södermalms Gymnasium, fanns en bra lokal. Egentligen 
skulle Möller & Co öppna delikatessbutik i den, men fick inte godkänt av 
Hälsovårdsmyndigheterna. Lokalen var nu ute på marknaden och Möller & Co 
ville ha 30 000 för kontraktet. De pengarna hade jag inte, men en förstående 
Svante Möller erbjöd mig en avbetalning på tre år och därmed var affären i 
hamn. Än idag är Götgatan ett utmärkt läge och lokal och vi finns fortfarande 
kvar 40 år efter öppnandet. 

  Med den nya, bra lokalen och med den personal som anställdes skulle det 
säkert gå bra. En av dem var Pia Traugott, som tidigare arbetat på El-Al och 
senaste åren som min närmaste på Reso. Pia tillhörde de rätta ”innekretsarna”, 
var mycket duktig golfspelare och hade ett stort kontaktnät. Vi fick alla 
biljetträttigheter – inklusive flygets världsorganisation IATA:s – och medlemskap 
i Svenska Resebyråföreningen redan i samband med öppnandet den 12 
december 1966. Några krediter från banken hade vi emellertid inte, istället tog vi 
anmälningsavgifter och förskott från kunder att betala arrangörer och 



trafikföretag. För IATA-biljetter blev det emellertid mellan 15 – 45 dagars kredit 
för redovisning den 15:e månaden efter. 

  Vi klarade ekonomin. 1967, vårt första verksamhetsår, var omsättningen 2,1 
miljoner. Det var lite mer än vi räknat med och räckte för att vi precis skulle gå 
runt, resultatet blev plus minus noll. Med det var vi nöjda, för vi märkte att vi 
var på väg att få bra snurr på affärerna. (Som ett kuriosum kan nämnas att år 
2000 hade vi lika stor omsättning per dag som vi hade under hela 1967). 

  Redan efter tre år tyckte Gunnar Busk, som var en snäll och hyvens man, att 
jag själv skulle äga bolaget. Han fick tillbaka sina 5 000 kronor med lite ränta. 

  Från och med nu stod jag på egna ben….. 

Ny resebyråfilial 

1969, efter några framgångsrika år på Resevaruhuset, var vi mogna att öppna 
en ny resebyrå. Pia Traugott, med känningar i alla kretsar, hade en god vän, 
Buster Rosén, som disponerade en liten bra säljlokal på Tegnérgatan. Vi fick 
överta den, medan Buster själv hade kvar en vidhängande lokal som låg innanför 
vår byrå. ”Lilla Cirkeln” kallade han den. Och så körde vi igång. 

  Efter några års verksamhet under Pias ledning fick jag vissa förfrågningar från 
bekanta som berättade att Lilla Cirkeln innanför vår resebyrå var en spelhåla! 
Ytterligare personer talade senare om att man gick genom resebyrån in till 
spellokalen på kvällarna. Jag påtalade detta för Buster Rosén, som förnekade all 
kännedom om den saken. Inte heller Pia kände till att någon på kvällstid gått 
genom byrån. Döm om min förvåning när jag en söndag på Expressens första 
sida fick läsa: ”Spelhåla sprängd, gömde sig bakom resebyrå”. Det blev 
polisutredning, jag förhördes, de anställda förhördes, men polisutredningen 
visade att Resevaruhuset inte på något vis var inblandade. 

  Återigen till min förvåning, fick jag efter ett halvår läsa i Expressen, att nu hade 
domarna fallit i spelhålemålet: ägarna fick nio månaders fängelse – och 
resebyråägaren fick sex månader! Det var en söndag och jag for upp från soffan, 
ringde Expressen och fick tag i journalisten som skrivit artikeln. Han hade inget 
till försvar utan hade bara ”hört det”. Jag fick senare tag på Per Wrigstad, 
chefredaktör för tidningen, som lovade en dementi på tisdagen och en ersättning 
på 5 000 kronor. Vi flyttade omedelbart vår resebyrå till Odenplan, där vi 
fotfarande finns. 

  Året efter öppnade vi resebyrå också i Södertälje, där min gamle arbetskamrat 
Lars Bergqvist från Reso i Tranås blev chef. Han ledde det lilla kontoret ända 
fram till pensioneringen 2004, och han gjorde de med bravur. 

 

 

 

   

  


