
60-talet 
Tillbaka till framtiden 
Hösten hade kommit och båten var upptagen på land. Det skedde varje år i 
mitten av oktober och standardfrågan bland entusiasterna var densamma år efter 
år: "Va, skall du ta upp båten mitt i säsongen?"  
 
Arbetet på Bromma flygplats rullade på som vanligt när telefonen en dag ringde 
på mitt tjänsterum. Det var en god vän och tidigare arbetskamrat som ringde och 
gav mig ett erbjudande som det var svårt att tacka nej till.  
Jag erbjöds en tjänst i city, på Nordisk Resebureau. Företaget hade just köpts upp 
av Salénrederierna, som redan tidigare ägde en resebyrå vid namn Atlas 
Resebyrå. Man hade nu köpt in Nordisk Resebyrå av Svenska Amerika Linjen 
och det nya namnet efter fusionen var Nordisk-Atlas Resebureau. 
Innan mitt namn nämndes för ledningen i det nya fusionerade storföretaget ville 
han dock efterhöra om jag var intresserad. "Företaget vill starta en helt ny 
säljorganisation, med uppgift att locka svenska företag och svensk industri att 
köpa sina biljetter just hos denna resebyrå, som i och med fusionen är Sveriges 
största", förklarade han och fortsatte, "filialer finns redan i alla större städer i 
landet och företag som Volvo, Atlas-Copco, Ericsson med flera gör redan sina 
inköp av företagsresor hos oss."  
Satsningen på att nu verkligen dominera resemarknaden var seriös och långsiktig. 
Det som behövdes var välutbildat folk som i grunden kunde resebyråarbetet och 
dessutom var duktiga på förhandlingar och avtal. 
Pirre Dahlqvist var utsedd till att leda gruppen och rapporterade direkt till 
verkställande direktören Lennart Watting. Erbjudandet lät bra och tanken att 
aggressivt bearbeta svensk industri med olika erbjudanden om service och 
kunskap var ny.  
Få företag hade tidigare ägnat någon större uppmärksamhet åt hur man 
organiserat inköpen av sina tjänsteresor. Här fanns alltså en nisch att verka i. 
Affärsresandet med tåg och flyg ökade i en takt som var vida överlägset 
charterflygets, som var det som de flesta resebyråer ägnade sin uppmärksamhet 
åt under början av sextiotalet.  
Om man lyckades knyta till sig den svenska exportindustrins inköp av 
affärsresor skulle det innebära ett reellt tillskott i omsättning och kassaflöde för 
den resebyrå som hade framgång. Jag behövde inte fundera länge innan jag 
svarade att jag var intresserad. 
 
Slå nollan till polisen!  
Verkställande direktör för företaget var Lennart Watting. Lennart kom från 
början från Svenska Skidfrämjandet, han hette då Persson i efternamn. När 
löjtnant Lennart Persson blev kapten och i den vevan träffade direktören Salén, 
som ville att han skulle bli chef för Atlas Resebyrå som ägdes av 
Salénrederierna, bytte Lennart namn till Watting. Nu var han alltså verkställande 
direktör för Nordisk-Atlas resebyrå och kallade sig kapten Lennart Watting. 
 
Fusionen mellan det anrika och kända Nordisk Resebureau, med hundratals 
anställda och med kontor i London, Paris och Rom förutom i många städer i 
Sverige, och den lilla uppstickaren Atlas Resebyrå, med ett femtiotal anställda, 
gick inte helt lätt. Atlaspojkarna, som de nya ägarna kallades av de gamla 
rävarna från Nordisk Resebureau, hade svårt med att bli behandlade med den 



respekt de eftersträvade efter köpet, eller snarare övertagandet, av det betydligt 
större företaget.  
Totalt var vi sju personer på säljavdelningen, som bildade spjutspets mot den 
svenska industrin. Besök lades till besök och avtal till avtal. Nya företagskunder 
kom till, för varje dag ökade respekten för gruppen och dess insatser att skaffa 
nya friska kunder till företaget.  
Idéförsäljning är en svår konst. Att övertyga ett företag att lägga om sina 
inköpsvanor är en komplicerad process. 
Vår avdelning var placerad på första våningen, rakt utanför vår verkställande 
direktör. I rummet bredvid huserade Pirre Dahlqvist. 
 
En morgon när gruppen var samlad till ett möte för strategisk genomgång gick 
en person som nyligen anställts plötsligt in i direktör Wattings rum. Helt lugnt 
slog sig mannen ner bakom skrivbordet och lyfte interntelefonen till 
sekreteraren. "Fröken Bywall, var vänlig och kom in till mig för diktamen". 
Anna Gun, som den unga sekreteraren hette, reste sig från sin plats och gick mot 
verkställande direktörens rum. Hon hade uppenbarligen inte sett att det var fel 
person som klivit in i rummet. Med ett språng var Pirre framme och hindrade 
henne från att gå in.  
"AnnaGun, gå inte in, Watting har inte kommit ännu och för några sekunder 
sedan gick Göran, som praktiskt taget är nyanställd här på företaget in i rummet. 
Jag tror han blivit lite ... ". Pirre gjorde en gest mot huvudet som indikerade att 
mannen fått en knäpp. 
I samma ögonblick dyker Watting upp framför sin dörr. "Vad är det för 
konferens som pågår här", frågade han ovetande om det faktum att det sitter en 
person i hans rum. AnnaGun vänder på klacken och säger över axeln: "Jag ringer 
polisen." Watting se helt överraskad ut och upprepar frågande "Polisen?" Pirre 
sätter snabbt in Watting i situationen och erbjuder sig att med lite uppbackning 
slänga ut personen i fråga ur rummet.  
"Det kan jag göra själv", säger Watting med övertygelse och öppnar dörren till 
sitt rum. Han möts av ett rytande från andra sidan skrivbordet där står den 
nyanställde Göran med ett vilt uttryck i ansiktet.  
"Du är avskedad", skriker han till Watting och fortsätter, "ut härifrån, visa dig 
aldrig mer på det här kontoret din odugling. Jag har tagit över här, försvinn innan 
jag ringer till polisen."  
 
I samma ögonblick dyker två stadiga poliser upp i trappan. Ropet från 
verkställande direktörens rum hade hörts vida omkring och hade förmodligen 
inte heller undgått någon av de två poliserna. Watting möter dem i trappen och 
säger:  
"Skönt att ni kom, släng ut den där galningen ur mitt rum." Han vänder och 
lotsar dem fram till dörren, där de möts av anblicken av en person som med 
fötterna på bordet talar i telefon. Han dänger ner luren i sin klyka när han får se 
de två poliserna.  
"Bra att ni kom så snabbt", säger han. "Släng ut den där personen härifrån", 
fortsätter han i samma andetag: 
"Han påstår att han heter Watting och är anställd som verkställande direktör. Det 



stämmer inte! För bort honom."  
Eftersom mannens uppträdande var korrekt och bestämt kunde man ana en viss 
tveksamhet hos de två poliserna. En av dem gick till vårt konferensbord och 
frågade: "Hur är det, egentligen?" Rune Norsten, som satt närmast mig, pekade 
in mot Wattings rum och gjorde samtidigt en cirklande rörelse med den andra 
handen som en markering att karlen inne i Wattings rum fått ett anfall av hybris. 
Mannen bars ut ur rummet och ner till den väntande polisbilen på gatan 
skrikande: "Jag är den nye verkställande direktören."  
Watting klev in i sitt rum mumlande något som jag med svårighet uppfattade 
som: "Det är jag som är chefen." 
 
Fusion följs av fusion 
Efter en tid visade det sig att man slängt bra pengar efter dåliga. Trots hårt arbete 
och nedskärningar av kostnader och personal gick företaget i sin helhet inte med 
någon vinst. 
Salén som började få problem med sitt rederi tappade intresset för 
resebyråverksamheten. För att undvika konkurs lämnades företaget över till 
Nyman & Schultz-koncernen, mot att de betalade skulderna för Nordisk-Atlas 
Resebyrå. Så blev det nya namnet, Nyman & Schultz, Nordisk Resebureau AB. 
Atlasnamnet försvann, Nyman & Schultz, uppkomlingen och den största rivalen 
till Nordisk, slogs samman.  
Som vanligt i samband med fusioner informerades personal och press om att 
inga förändringar var tänkta att genomföras. Det gick emellertid inte lång tid 
förrän Watting lät meddela att han ämnade sluta och att han accepterat ett 
erbjudande om att bli verkställande direktör för Waxholmsbolaget.  
Chefen för Nyman & Schultz tog över verksamheten även för Nordisk, vilket var 
logiskt. Han kallades allmänt för Totte med efternamnet Åkerlund.  
Koncernen Nyman & Schultz bestod av tre stycken huvudnäringar. Först var det 
speditionsföretaget Nyman & Schultz som låg på Skeppsbron. Det var 
ursprungsföretaget, som i sin tur startade resebyrån. Resebyrån startade sedan i 
sin tur Vingresor med säte i Göteborg samt senare Club 33. Charterflygbolaget 
Transair ingick även i koncernen. 
Ägare till dessa företag var konsul Bengt Lindwall. Så fanns det i princip i 
Sverige på sextiotalet bara en riktigt stor resebyrå som var privatägd. Förutom 
denna resebyrå fanns Reso, ägd av kommun och landsting, samt SJ Resebyrå, 
ägd av staten. Alla statliga och kommunala företag var bundna till att göra sina 
avtal enbart med andra statliga och kommunala företag. Men medan Nyman & 
Schultz - Nordisk måste konkurrera med alla andra privatägda resebyråer, levde 
såväl SJ Resebyrå som Reso Resebyrå i den lugna förvissningen att alltid få 
inköp av tjänsteresor från de kommunala och statliga företagen.  
De sammanslagna företagen hade ännu inte flyttat ihop. Personalen integrerades 
inte med varandra och man hade svårt att flytta gamla företagskunder mellan 
kontoren för att på så sätt förenkla och förbättra organisationen. För att råda bot 
på detta samt för att kunna få en bättre överblick av organisationen och dess 



kunder (datorer låg ännu i framtiden) beslöt man att flytta försäljningschefen på 
Nordisk Resebureau, Pirre Dahlqvist, till Nyman & Schultz och att flytta 
försäljningschefen på Nyman & Schultz till Stureplanskontoret där, Nordisk 
Resebureau huserade. 
 
Douglas Cronström gick medvetet långsamt uppför trappan. Hans välsydda 
kostym med väst satt perfekt på den något korpulenta kroppen. Mustaschen var 
smal och svart liksom håret som låg kammat rakt bakåt över huvudet. Skorna var 
blankpolerade och en gemen klackring i guld med en diamant i lyste på 
lillfingret. Det var vår nye chef.  
Redan första timmen efter sin ankomst till kontoret kallade han in 
försäljningsavdelningen för genomgång. När vi var samlade tog han långsamt 
och omständligt fram en namnlista ur sin innerficka och började långsamt läsa 
upp våra namn. Efter varje namn han läste upp lät han blicken vila på den person 
som svarat på uppropet.  
Liksom i skolan läste han upp namnen i bokstavsordning. Roland Almberg, 
Erling Bergqvist, Jan Fagræus, Gösta Fornstedt, Hans Leufvenmark, Rune 
Norsten, Jan Wallin. Efter genomläsningen lutade han sig något bakåt och sa:  
"Inom sex månader har jag gjort min bedömning, ni kommer sedan att vara tre 
personer som arbetar på den här avdelningen. I eftermiddag skall ni presentera 
vad ni har presterat på den här avdelningen. Även informera om vilka 
prospektiva kunder ni för tillfället bearbetar".  
Mötet var över, omtumlade gick vi ut ur rummet. Av sju personer skulle tre få 
vara kvar, eller rättare sagt, fyra av oss skulle få sparken inom ett halvår. Pirre 
Dahlqvist som nu var förflyttad till Nyman & Schultz på Arsenalsgatan ville 
gärna ha en andreman hos sig och valde Jan Wallin, som var en duktig 
gruppreseförsäljare. Så var vi raskt bara sex stycken kvar. Hans Leufvenmark 
fick erbjudandet att starta en ny butik som enbart sålde sällskapsresor och skulle 
öppnas på Kungsgatan, Hans accepterade, så var vi bara fem. Gösta Fornstedt 
fick arbete som representant på ett flygbolag. Så var vi bara fyra. Jan Fagræus 
blev "head hunted" till Vingresor. De behövde en sales promotionavdelning för 
kontakt med alla resebyråer som på den tiden sålde Vingresor, som var ett 
dotterbolag till Nyman & Schultz. Så var vi bara tre.  
En dag kom Douglas Cronströms sekreterare in till mig och sa:  
"Du skall genast in till Douglas." Jag reste mig och tänkte. Så var det dags. 
Antingen blir jag omplacerad till en annan delning eller blir det avsked på grått 
papper. Jag knackade på hos Douglas och klev in. Douglas satt tillbakalutad i sin 
stol bakom skrivbordet i en välskuren kostym med väst. Håret låg som vanligt 
välkammat över hjässan och hans ena hand höll en cigarett, den andra handen 
stödde hakan samtidigt som han lät pekfingret stryka över den tunna mustasch 
som prydde överläppen. Han studerade mig uppmärksamt när jag satte mig. 
Själv vinnlade jag mig om att hålla en absolut neutral min. Jag tänkte inte visa 
vad jag tyckte, om det nu var så att han tänkt omplacera mig eller något ännu 
värre. Långsamt tog han fram en broschyr som han haft framför sig på 
skrivbordet. 
 "Roland, det här är viktigt. Därför har jag bett dig att komma in", inledde han. 
Jag såg ner på broschyren som han nu lämnade över. Till min förvåning var det 
en reklambroschyr om bilar. Bilden på framsidan visade en Ford Mustang som 
nyligen introducerats på den svenska marknaden. 



 "Jag har tänkt köpa den här bilen", fortsatte han. Sedan ställde han frågan som 
gjorde att jag förstod att han ville att jag skulle vara kvar på avdelningen. 
"Svara ärligt, vilken färg tycker du att jag skall välja?" 
 
Flytten till Arsenalsgatan 
Efter ytterligare några månader var vi bara två kvar på för säljningsavdelningen. 
Erling Bergqvist hade gått över till Reso, som var en av våra huvudkonkurrenter, 
och med framgång bearbetade han nu våra kunder. Douglas insåg att den 
arbetsbörda vi hade var för stor, att värna om industri-och affärsresekunder 
samtidigt som vi även måste fånga in nya kunder var omöjligt. Slutsats, skaffa 
rätt på ytterligare en person som kunde resebyråarbete och även hade 
smidigheten att kunna umgås med de högre cheferna inom svenskt näringsliv 
och medverka till att de styrde sina företags inköp av resor till vårt företag. 
Såväl internt som externt annonserade företaget efter en person med 
resebyråerfarenhet och med talang för att representera företaget. Inget svar föll 
dock Douglas på läppen och situationen blev mer och mer besvärlig. Efter några 
veckor vände sig min kollega, Rune Norsten, till mig och sa:  
"Jag känner en trevlig person som arbetar på Reso Resebyrå och som kan 
komma att stämma in på den person vi söker". 
"Låt oss åka dit och ta oss en titt", svarade jag.  
Bakom disken på resebyrån vid Norra Bantorget träffade vi så den unge mannen 
som stod och krängde Mallorcaresor till hugade spekulanter. Han presenterade 
sig som Åke Lindell. Mitt intryck av mannen som stod framför mig var positivt. 
Lång, gänglig, med snaggat hår och ett leende fyllt med humor. Direkt kände jag 
att här stod en kille "som man jävlar anamma kunde ge sig fan på". 
När Rune och jag var tillbaka på kontoret frågade han hur mitt intryck var och 
jag svarade med övertygelse att detta med all säkerhet var den person vi sökte. 
Och så blev det. 
 
Någon månad senare klev Åke in som arbetskamrat. Så var vi åter tre personer 
på försäljningsavdelningen. Konkurrensen mellan de resebyråer som inriktade 
sin försäljning mer mot industrins affärsresor hårdnade allteftersom tiden gick. 
Framför allt var den statliga resebyrån kallad SJ Resebyrå väldigt alert. På den 
tiden fanns det regler för upphandling som beordrade statliga företag att alltid i 
första hand göra sina inköp hos andra statliga företag. För ett privatägt företag 
var det därför i det närmaste omöjligt att tränga sig in mellan "barken och 
stammen". 
Med andra ord, cirka femtio procent av den svenska industrin på sextiotalet var 
statlig och därmed var det omöjligt att få över dessa kunder till en privatägd 
resebyrå. De resterande femtio procenten med privata företag slogs alltså alla 
resebyråer om, inklusive den statligt ägda resebyrån SJ. Styrelsen insåg efter en 
tid att verksamheten måste integreras mer mellan Nyman & Schultz Resebyrå 
och Nordisk Resebureau och att avdelningar med liknande funktioner måste slås 
samman. 
I och med att Nyman & Schultz köpt företaget ville de naturligtvis ha sitt namn 



med. Det nya namnet för reseföretaget blev därför Nyman & Schultz - Nordisk 
Resebureau. Så försvann namnet Atlas Resebyrå som startats av Salénrederierna 
tio år tidigare och som alla hade spått en lysande framtid. Namnet skulle dock 
åter dyka upp några år senare, men då med annan inriktning och av andra 
orsaker. 
En sammanslagning av de två ackvisitionsavdelningarna sågs som en 
nödvändighet i det nya bolaget, liksom en sammanslagning av 
ekonomifunktionerna. Det beslöts att vår avdelning med Douglas Cronström i 
spetsen snarast skulle flytta in i lokalerna på Arsenalsgatan, där ledningen för 
resebyråverksamheten var samlad. Denna var placerad på första våningen. Där 
satt verkställande direktören "Totte" Åkerlund, där fanns vice verkställande 
direktören, ekonomidirektören, försäljningsdirektören Sven Olov Andersson 
samt de båda försäljningscheferna Douglas Cronström och Rune "Pirre" 
Dahlqvist. Nu skulle även vi tre ackvisitörer klämmas in och erbjudas plats i de 
redan trånga utrymmen som stod till hands. Den stab av sekreterare, som såg till 
att det mesta fungerade fanns naturligtvis också i närheten av sina chefer, som de 
bevakade med egenmäktigt intresse. 
Sekreteraren till vår vice vd var dock inte nöjd med sin placering i en liten 
skrubb, dit hon blivit hänvisad, utan krävde att få sitta i ett större rum och 
närmare sin chef. Som den gamla trotjänarinna hon var fick hon som hon ville. 
Det bestämdes att jag och Åke Lindell skulle överta hennes rum. Rummet som i 
praktiken var en glasbur och som från början var byggd för en person skulle nu 
plötsligt rymma två personer. 
Det konstaterades snabbt att två skrivbord inte fick plats det lilla rummet. Vid 
förfrågan vad man tänkt göra åt detta gav Sven Olov svaret:  
"Skaffa skrivbord som passar in, jag vill ha hela ackvisitionsavdelningen samlad 
på första våningen". 
 
Hela ackvisitionsavdelningen bestod, förutom av redan nämnda chefer, av 
följande personer förutom mig själv: Jan Wallin, Nicko Vestersten, Rune 
Norsten, Åke Lindell.  
För att få plats med alla beslöt man att införskaffa två skrivbord som var 
anpassade till det lilla rum där Åke och jag skulle inhysas. Mått togs såväl på 
höjden som på längden och bredden. Ett välkänt företag som sålde 
kontorsmöbler kontaktades och nya bord beställdes. 
"Tre veckors leveranstid", sa man på företaget, "det här är ett specialjobb". 
Drygt tre veckor senare anlände de två skrivborden som skulle installeras i det 
lilla rum som jag och Åke var anvisade till. Eftersom detta var en 
specialbeställning och borden arkitektritade betingade de självklart ett pris som 
vida översteg vår vd:s skrivbord, som ändå var gjort i mahogny.  
Uppståndelsen var stor när borden levererades och skämten haglade över de 
pygméskrivbord som vi fått. Jag är en och åttio lång och Åke är nära två meter. 
Till allas förvåning kom skrivborden in på respektive plats. Stolarna ställdes in 
och allt verkade fungera, telefoner, interkom. 
Så var det dags för första arbetsdagen i det nya lilla rummet. Allt fungerade bra 
utom en sak: Arkitekten hade förminskat allt till mindre skala. Även 
skrivbordslådorna. Således gick det inte att förvara vanligt A-4 papper i några av 
lådorna, utan att först böja papperna i en halvcirkel. Därav kom det sig att viktiga 
memos och annat av konfidentiell natur som skickades ut från 



försäljningsavdelningen ofta hade ett konvext utseende, beroende på att det legat 
i någon av våra skrivbordslådor över en dag eller natt.  
Tvärs över korridoren från vårt lilla rum satt vice verkställande direktören. Det 
var en distingerad herre vid namn Wahlbeck-Hallgren och var gift med ägarens 
sekreterare. Ägaren till hela koncernen hette konsul Bengt Lindwall. Vår 
verkställande direktör Totte Åkerlund var gift med konsul Lindwalls syster.  
Nyman & Schultz koncernen hade nu svällt ut till att bli en av Sveriges större 
företag. I koncernen ingick; Transair, Skandinaviens största charterflygbolag, 
Nyman & Schultz Spedition, en av Sveriges största speditörer, om inte den 
största, Vingresor med det nystartade Club 33, en av de största 
charterarrangörerna i Europa och Nyman & Schultz - Nordisk Resebureau- 
Sveriges största privatägda resebyrå. Navet i hjulet var tänkt att vara resebyrån 
som skulle förse Vingresor och Club 33 med kunder. Vingresor i sin tur skulle 
hjälpa till med att fylla Transairs flygmaskiner och intäkterna från kedjan skulle 
återföras till ägaren. 
 
 
Hur är det på fältet? 
Vid sidan om resebyrån levde Nyman & Schultz Spedition sitt eget liv och 
eftersom speditionen var det ursprungliga företaget, som de övriga företagen 
emanerat från, så var det där som ägaren, konsul Bengt Lindwall och hans 
närmaste gubbar i koncernledningen höll till. 
Bengt Lindwalls närmaste man och rådgivare var direktören Hans Lennig. Hans 
kom ursprungligen från Tyskland och hade fortfarande efter alla år i Sverige 
kvar den karaktäristiska brytningen från sitt hemland. 
Ute vräkte regnet ner och för död och pina var det ingen som ville lämna sitt 
skrivbord. Inga kundbesök hos svenskt näringsliv, inre tjänst gällde, för både 
mig, Åke och alla andra på försäljningsavdelningen. 
Då löd snabbtelefonen: 
 "Roland in till mig". Det var den fruktade försäljningsdirektören Sven-Olov 
Anderssons röst som kallade. Jag samlade ihop mina prylar, sa till Åke att dra in 
sin stol så att jag kunde komma ut ur det lilla rummet och skyndade mig mot den 
allsmäktiges rum. 
Jag knackade på dubbeldörrarna in till SOA och fick fram något slags "Gohej". 
Vi hade sedan länge lagt bort titlarna, men det var fortfarande lite ovanligt, långt 
in på sextiotalet att vara du med sina chefer. Åtminstone var det inte helt 
otvunget att säga du. 
 SOA räckte över ett stort brunt kuvert till mig och sa: 
 "Kan du se till att det här kommer snabbast möjligt till Hans Lennig på 
huvudkontoret på Skeppsbron! Överlämna det personligen med hälsningar från 
mig. Ta en taxi eller något och fixa så att han har det inom en kvart." 
Jag tog emot kuvertet knallade ut genom dörren och satte mig vid mitt skrivbord 
för att ringa efter en taxi. Det enda som nådde mig var upptagetsignaler, nytt 
försök, nytt försök. 
Äntligen kom jag fram enbart för att mötas av Taxi, var god dröj Efter oändlig 
väntan kom jag fram till teleoperatören. 
 "Vi har tyvärr inga bilar inne just nu, var god försök lite senare". 
Stoppade kuvertet innanför kavajen och kastade mig ut i regnvädret. Ner för 
Arsenalsgatan, över Kungsträdgården, med språng över bron till Skeppsbron. 



Regnet och vinden ökade i styrka och vattendropparna letade sig innanför kragen 
och ner på ryggen där de blandades med de svettdroppar som nu började bildas 
på kroppen. Äntligen framme vid huset kastade jag mig in i porten, där 
företagets flagga på husfasaden piskades av regnet och blåsten. Jag kom in i 
receptionen och framförde mitt ärende. 
 "Jag skall överlämna det här kuvertet till direktör Hans Lennig." 
Receptionisten såg på mig som om jag bett att få tala med Gud. Sträckte fram 
handen och sa: 
"Ge kuvertet till mig så skall jag se till att det blir överlämnat." 
"Nej", svarade jag som visste att en order är en order och fortsatte, "jag är 
instruerad att lämna över kuvertet personligen." 
Med tvekan lyfte hon luren och slog ett internt nummer till Hans Lennigs 
sekreterare. 
Efter att med låg röst en stund ha konfererat blev jag så insläppt och fick 
anvisning till första etaget. 
Sekreteraren utanför Hans Lennigs dörr granskade mig noga när jag halade fram 
kuvertet som jag skyddat med min kropp innanför kavajen. Hon såg de blöta 
skorna, vattnet som droppade ner från rocken, håret som var blött och vindrufsigt 
efter språngmarschen. 
Med tvekan öppnade hon dörren in till det heligaste och sa med hög röst:  
"Herr Almberg är här med ett dokument." 
Jag steg in i det allra heligaste. Ett enormt rum med utsikt mot Skeppsholmen, 
sidentapeter på väggarna, äkta mattor på golvet. I ett hörn stod ett antikt 
skrivbord i engelsk stil med besöksstolar av läder, i en eldstad brann en munter 
brasa och i en schäslong av svart läder låg direktören Hans Lennig. 
Sakta steg jag i riktning mot schäslongen. Hatten i ena handen, i den andra det 
viktiga brevet. 
Det droppade regnvatten från rocken ner på den heltäckande mattan och skorna 
lämnade våta avtryck efter sig. Äntligen framme räckte jag fram handen med 
kuvertet som strängt taget var det enda torra på mig. Direktören Lennig tog emot 
kuvertet, liggande i sin schäslong, studerade mig noggrant och sa sedan med sin 
tyska brytning:  
"Hejsan Roland hur är det på fältet?" 
 
Den första resebeställarresan 
På försäljningsavdelningen var vi väl medvetna om vem det egentligen var som 
bestämde på de stora industriföretagen. 
Avtalen som skrevs mellan resebyrån och det resande företaget undertecknades 
oftast av verkställande direktören, alternativt av inköpsdirektören om nu 
företaget hade en sådan. 
Tjänsteresandet var i ständigt ökande och överträffade vida försäljningen av 
nöjes- och charterresor. 
Den snabba utvecklingen av flyget under sextiotalet av såväl nya och större 
jetmaskiner som etableringen av nya flygbolag och nya destinationer gjorde att 
tjänsteresor med flyg, såväl i grupp som individuellt, var det som blev mest 
lönsamt att arbeta med. 
Det var sällan resenären själv som ringde till resebyrån och bokade sin resa. 
Oftast lämnade han över detta ansvar till sin sekreterare. En del större 
exportföretag hade till och med inrättat en särskild resebeställaravdelning, där en 



handfull personer handlade allt som hade med företagets resande att göra. I deras 
uppgifter kunde ofta ingå att se till att enbart de som var berättigade till att resa i 
första klass eller bo i en svit fick göra så. 
Hierarkin inom svensk exportindustri var ofta svår att märka men den fanns där! 
De flesta av dessa så kallade resebeställare var sekreterare, nästan samtliga 
kvinnor. 
Det var naturligtvis oerhört viktigt att vara dessa resebeställare till lags och se till 
att de fick den service som de önskade. En del av dem kunde vara oerhört 
fordrande då de i sin tur hade en fordrande chef. Det var alltså katten på råttan 
och råttan på repet. 
För att även se till att resebeställaren fick komma ut lite och få lära känna de 
vanligaste affärsresedestinationerna samt vilka hotell som vi som resebyrå oftast 
rekommenderade, beslöts att resebyrån mot en smärre avgift skulle bjuda in de 
viktigaste resebeställarna. 
Snabbt utarbetades ett antal destinationer som kunde komma i fråga och det 
första resmålet blev Hamburg. 
För att inte så många arbetsdagar skulle gå förlorade bestämdes resans längd att 
vara från fredag till söndag. Kort flygresa, hotell av bra klass, sightseeing samt 
visning av ett antal hotell liksom av flygplatsen stod på programmet. Inbjudan 
som gick ut till våra kunder blev väl mottagen. En studieresa till Hamburg var 
okay tyckte de flesta företagsledare och gav sina sekreterare ledigt på fredagen. 
Allting fungerade enligt planerna. Det chartrade planet gick på tid och nästan 
tvåhundra sekreterare fick för en gångs skull själva komma ut och röra på sig. 
En snedbalans mellan könen var dock uppenbar och särskilt synlig blev den efter 
dagens sightseeing då vi hade arrangerat ett eget cocktailparty för våra kunder. 
Douglas Cronström vår försäljningschef förflyttade sig från grupp till grupp av 
damer och fick av en tillfällighet syn på mig och Åke Lindell som stod och 
samtalade med var sin dam. 
Han vinkade oss till sig och sa. 
"Roland där står fyra damer, underhåll dem. Åke där borta är fem damer, se till 
att de trivs och", avslutade han, medan han strök mustaschen, "glöm inte att er 
kropp tillhör företaget!" 
 
Melina Mercouri spelar fotboll 
Som ny reklamchef hade man anställt en relativt ung man vid namn Leif 
Söderling. Han hade ett ledigt sätt, självsäkerhet och utstrålning som förvånade. 
Leif började genast skänka bort charterbiljetter med Vingresor till kända 
personer. 
Med kända personer menas i det här fallet kända artister, och avtalet byggde på 
att de vid något senare tillfälle skulle ställa upp med något uppträdande i form av 
att sjunga eller liknande. 
En tidigare reklamchef som Nyman & Schultz haft var Torsten Press. Torsten 
kom från Törnbloms Annonsbyrå och hade såväl varit med att skapa som att ta 
över ledarskapet för Club33. 
Det nystartade företaget hade som affärsidé att unga människor vill resa med 
unga människor. Gränsen för att få boka sig var just att man som resenär inte 
fick vara fyllda 33 år. 
 
Konceptet blev en succé och Cluben, som företaget kallades, etablerade sig på 



Skeppargatan 12. Förutom att driva Club 33 så ägde Torsten en tvättinrättning 
kallad Kinatvätten. Med andra ord hade han händerna fulla. 
Med den utveckling som charterflyget hade, var det viktigt med en helt 
fungerande reklamavdelning som med kraft kunde styra in kunden till Vingresor 
och Club 33. Leif Söderling ansågs ha dessa egenskaper. 
Antal destinationer med charterflyg ökade för varje säsong. Därmed ökade även 
Transairs flygflotta liksom antal passagerare som valde att flyga med Vingresor i 
stället för det sedan länge etablerade Spiesresor.  
Emellertid var det vissa destinationer som inte gick så bra. En av dem var 
Grekland. Leif Söderling kallade till sig Vingresors försäljningschef Jan R. G. 
Liljegren samt hans närmaste man Jan "Fagge" Fagræus. Tillsammans utarbetade 
de en plan på hur man skulle öka intresset för greklandsresor. I stort sett gick 
planen ut på att bjuda in den kända filmskådespelerskan Melina Mercouri. 
Kanske mest känd för sin roll i filmen "Aldrig på en söndag". 
Hon var grekisk skådespelare och genom sin berömmelse så trodde man att 
intresset av henne från massmedia skulle ge Vingresor fin PR. Därmed skulle 
intresset för Grekland öka och givetvis som en följd av detta även resandet till 
Grekland. 
Melin Mercouris agent kontaktades och man förklarade att Nyman & Schultz i 
samarbete med Vingresor gärna såg Melina Mercouri i Stockholm. Hur denna 
inbjudan presenterades för den kända skådespelerskan är okänt men mest troligt 
är att hon reste i tron att hon skulle göra filmen "Aldrig på en söndag" ännu mer 
uppmärksammadi Sverige. 
När hon anlände till Stockholm möttes hon av ett enormt pressuppbåd. Från 
landningen på Arlanda till ankomsten till Grand Hotell förföljdes hon av 
journalister som ville veta hur hon skulle fördriva sin tid i Stockholm och varför 
hon kommit till Sverige. Förgäves försökte Leif Söderling förklara för pressen 
att Melina Mercouri var inbjuden av Nyman & Schultz och Vingresor, men 
ingen i svenska media brydde sig. 
Alla ville ha en intervju med den kända skådespelerskan men hon nämnde inte 
ett ord om vem som bjudit in henne och vem som stod för fiolerna. Förmodligen 
förstod hon aldrig att tanken var att hon skulle göra reklam för Grekland och att 
svenskarna skulle resa dit. I stället valde hon i olika intervjuer att tala om sig 
själv och sin karriär. 
Emellertid - nu var hon i Stockholm, men mycket längre än så hade man inte 
tänkt. 
Grand Hotell var insvept av tusentals rosor som Leif Söderling beställt. Men vad 
gör man med damen? 
"Det är Derby fotboll på söndag mellan AIK och Djurgården, trettiotusen 
människor på läktarna, kanske kan man låta henne göra avspark", sa Jan R. G. 
Liljegren med viss tveksamhet. 
Förslaget vann gillande hos Leif Söderling som älskade fotboll. 
"Vi gör något spektakulärt av det hela", fortsatte Leif "och så låter vi speakern 
presentera henne och varför hon är här. Sagt och gjort, man hyrde in en 
helikopter som tillsammans med Leif Söderling och Melina Mercouri landade på 
gräsmattan på Stadion inför trettiotusen förvånade fotbollsfantaster precis innan 
avspark. 
Rösten från speakern drunknade helt i dånet från propellrarna från helikoptern 
och när helikoptern åter startat stod det en man och en kvinna mitt på 



fotbollsplanen. 
Nu gick kvinnan resolut fram till domaren tog ifrån honom bollen han burit 
under armen. Det gick ett sus av förvåning på läktarna när hon lade ner bollen på 
marken och sparkade till den. Därefter gick hon med bestämda steg mot 
hedersläktaren med en ung man i följe. 
Matchen kom äntligen igång och Jan Fagge Fagræus var nu beredd att 
omedelbart forsla i väg den berömda filmstjärnan, för nu väntade ett kändisparty 
på hotell Foresta, där Melina Mercouri var hedersgäst. 
En hop svenska kändisar hade lockats till partyt för att fraternisera och komma i 
skvallerpressen med den berömda. Melina Mercouri, som först skulle skjutsas till 
Grand Hotell för att byta om till en mer partyanpassad klädsel, gjorde sig dock 
ingen brådska. 
"Jag älskar fotboll", sa hon och följde intensivt varje spelare. 
Vid halvtid lyckades man dock övertala stjärnan att hon var tvungen att lämna 
stadion eftersom andra uppdrag väntade. 
Fagge som var hennes eskort fick äntligen in Melina Mercouri i bilen och med 
ett språng startade bilen nerför Sturegatan. Bilfärden från Stadion till Grand 
Hotell gick med ilfart, den avverkades på en tid understigande femton minuter, 
vilket förmodligen är något slag av rekord. 
På Grand Hotell var inhyrd omkläderska på plats redan i foajén. Ombytet gick 
förvånansvärt smidigt och enligt tidtabellen var man nu någorlunda i kapp 
konstaterade en uppjagad Fagge. 
Färdplanen var att åka Arsenalsgatan till Nybroplan, därefter Strandvägen upp 
till Narvavägen för att komma in på Valhallavägen för vidare transport till Hotell 
Foresta. 
Vid Nybroplan såg Fagge att trafiken på Strandvägen stod stilla. Beslutet om 
ändrad färdväg visade sig dock vara ett ödesdigert misstag. 
"Kör Birger Jarlsgatan förbi Stureplan och upp Sturegatan i stället", beordrade 
Fagge. 
Vid Stureplan blev det dock tvärnit. 
Biografen Anglais visade gamla Garbofilmer och hade just denna 
söndagseftermiddag "Drottning Kristina " på sin repertoar. 
"Jag måste se den, jag älskar Greta Garbo. Jag måste se den, om så bara i några 
minuter", deklarerade Melina. 
Fagge kastade en irriterad blick på klockan "Kanske fem minuter kan gå, men 
inte mer", klämde han fram, ty han insåg att det inte fanns en chans att övertala 
henne att fortsätta. 
Till kassan var det lång kö och först försökte Fagge gå förbi. Han stack in 
huvudet vid kassörskan och sa:  
"Jag har Melina Mercouri här och hon vill gärna se filmen några minuter." 
"Ställ Dig i kön!" fick han till svar. 
Efter en evig tid (ca fem minuter) kom han så äntligen fram till kassan och fick 
sina två biljetter som dock var längst fram i salongen. 
Melina Mercouri följde uppmärksamt filmen som just hade börjat. Ingen i 
salongen var medveten om vilken stor filmstjärna som satt i mörkret tillsammans 
med dem. Det tog nästan en kvart av filmen, innan Greta Garbo visade sig. 
Melina Mercouri stelnade till, med öppen mun iakttog hon sin idol. Därefter tog 
hennes dramatiska sinne över. Hon reste sig upp ur bänken höjde sina armar över 
huvudet och deklamerade med hög röst: 



"I love you, I love you, 1 love you!" 
"Sitt ner kärring!" hördes från bänkraderna bakom. 
Med ett ryck lyckades Fagge få ner filmstjärnan i biostolen. Stämningen lugnade 
ner sig men efter en kvart var det dags Igen. Resolut reste sig Fagge, tog tag i sin 
beledsagerska och styrde med bestämda steg ut henne ur biosalongen. Innan 
dörrarna slog igen hörde han hur någon i salongen ropade: 
"Tokkärring!" 
In i bilen igen och vidare mot Foresta, där alla gratisätare, minglare och 
skribenter från skvallerpress som älskade att frotteras med kändisar väntade på 
att världsstjärnan skulle göra entré. 
Äntligen framme hoppade Fagge ur bilen och höll upp bildörren. In på Hotell 
Foresta seglade världsstjärnan en timme försenad. 
Två dagar senare flög Melina Mercouri tillbaka till sitt Grekland. Ingen hade väl 
egentligen förstått varför hon kommit till Stockholm. 
Närmare en miljon kostade kalaset, men reklamkontot var på över tjugo 
miljoner, så det fanns ingen anledning att oroa sig. Reklamchefen Leif Söderling 
hade dessutom fått ett fotografi på sig tillsammans med filmstjärnan. 
Jan R. G. Liljegren frågade Fagge förargat varför de blivit en hel timme sen. 
Fagge svarade lakoniskt: "Hon ville gå på bio." 
 
Inbjudningsresan till Kanarieöarna 
Alla charterarrangörer som sålde sina resor genom återförsäljare ordnade så 
kallade agentresor för dessa. Man ville givetvis visa upp sin produkt. Det vill 
säga själva resmålet och även de hotell som man använde på platsen. 
Resorna genomfördes seriöst och med digra dagsprogram i form av utflykter och 
hotellvisningar. 
Vid hemkomsten var varje deltagare bunden att skriva en diger "dag för dag 
rapport" som ofta distribuerades runt i respektive reseföretag, så att alla kunde ta 
del av, vad som ansågs bra respektive dåligt. 
I början av sextiotalet var Kanarieöarna en långt bort belägen destination.  
Det var långt ifrån alla resesäljare av charterresor, som varit på plats, och 
eftersom intresset för destinationen ökade lavinartat var det viktigt att utbilda så 
många säljare som möjligt om resmålet. Vingresor, som ännu sålde sin produkt 
genom återförsäljande resebyråer, hade lagt upp ett digert studieprogram för 
säljarna och i spetsen för detta stod Jan R. G. Liljegren. Som vanligt hade han 
Fagge som sin assistent. 
Dagen före en av dessa studieresor hade man samlats för att ta ett gemensamt 
gruppfoto framför det plan man skulle resa med. Gruppen av tjänstemän från 
olika resebyråer bestod av sexton personer. 
En snabb lunch serverades efter fotograferingen och var och en åkte tillbaka till 
sitt arbete. 
Dagen efter var det alltså avfärd till Kanarieöarna och förväntansfulla 
resebyråtjänstemän checkade in sina väskor. Väl uppe i luften plockade Jan R. G. 
Liljegren fram bilderna från gruppen som satt i planet och som han och Fagge nu 
skulle ta hand om de närmaste dygnen. 
"Här är en bra bild på gruppen", sa Jan R.G. till Fagge, som satt i 
flygplansfåtöljen bredvid. 
"Ska vi ta och skriva namn under så att vi har kläm på vad alla heter?" 
Sagt och gjort, efter en stund var arbetet klart och under varje ansikte fanns ett 



namn. Vad är det nu som karaktäriserar respektive person undrade Jan R. G. 
"Jo", sa Fagge tvekande, "Kalle Nilsson är ju glad i sprit, så det får vi vara 
uppmärksamma på." 
"Jaha", sa Jan R. G. glatt. "Då skriver vi det vid hans namn här så har vi koll på 
det, nästa!" 
Så fortsatte det. Alla i gruppen fick ett epitet. Allt från "hård på fruntimmer" till 
"dumdryg" förekom på fotografiet som Jan R. G. stoppade undan i ett sidofack i 
sin stora portfölj. Med en belåten suck lutade han sig tillbaka och sa:  
"Det är alltid bra att ha koll på sina medresenärer." 
Vid ankomsten till Las Palmas fanns ett antal journalister som uppmärksammat 
att folk från olika resebyråer hade anlänt för att främja turismen. En av de 
välkomnande var Ingemar Pallin, som sedan en tid hade etablerat Radio Sverige 
på Kanarieöarna. Varje dag sände han på svenska, i egen kanal, och informerade 
de skandinaviska turisterna med nyheter och väderutsikter. Det var densamme 
som fem år tidigare hade skjutsat mig från gränsen till Italien, ner till det vackra 
Rom. 
Ingemar Pallin intervjuade sällskapet direkt vid ankomst och ställde frågor till 
var och en i sällskapet om ökande turism och de nya resmålen som Teneriffa och 
Fuerte Ventura. 
Bland de journalister som kommit ut till flygplatsen var det ingen som var 
fotograf. Frågan som dök upp var därför om det fanns något fotografi av 
gruppen. 
Jan R. G. som var upptagen av den sista radiointervjun med Ingemar Pallin, 
svarade i det allmänna virrvarret:  
 
"Det ligger flera fotografier i min portfölj där borta, tag gärna ett med dig till din 
tidning." 
Journalisten från den lokala tidningen såg tacksam ut när han fått översättningen 
till spanska från engelska framförd av Pallin. Han sprang med glada steg fram till 
portföljen, som stod vid flygplanstrappan, öppnade väskan och fann direkt vad 
han hade sökt. Radiointervjun med Jan R. G. kunde därmed avslutas i lugn och 
ro. Journalisten som erhållit gruppfotot på den svenska resebyrågruppen skriver 
färdigt sin artikel om den ökande turismen till Kanarieöarna samt vad den kan 
komma att betyda för landets ekonomi.  
Bilden på den svenska resebyrågruppen läggs ut på hela mittuppslaget, i 
tidningen. Lite förvånad konstaterar den unge journalisten att de svenska 
efternamnen ofta är likalånga som många spanska efternamn är. Tidningen, som 
är en daglig morgontidning, distribueras tidigt i gryningen dagen därpå. Hotellet, 
där den svenska gruppen bor, får sina exemplar, som varje morgon sticks under 
dörren till gästerna, som en allmän service. Så skedde även denna morgon. 
Jan R. G. vaknar av ett våldsamt bultande på sin dörr. Utanför dörren står en 
synnerligen upprörd gruppdeltagare och viftar med morgontidningen. 
"Vad i helvete menas med det här", dundrar mannen, röd i ansiktet som en 
kräfta. 
Under varje person på fotografiet stod de tillägg som diskuterats fram på planet 
mellan Jan R. G. och Fagge: Från vänster i bild Kalle Nilsson Glad i Sprit, Einar 
Magnusson Hård på Brudar, Stina Larsson Sur som Sill, Åke Larsson Gnällspik, 
Sten Logren Alert, Lena Svensson Med på Allt osv 
 



Hur Resespecialisterna AB startar och varför de lyckas 
Det här med datorer var fortfarande ett i praktiken okänt begrepp. Dock hade 
företaget vuxit så fort att ett närmande var av nöden. Köpet av Nordisk-Atlas 
Resebureau gjorde att företaget i princip fördubblat sin omsättning av 
affärsresor. Det framstod mer och mer hur viktigt det var att ha kunder som 
regelbundet reste ut i världen och som önskade en oberoende leverantör av 
resorna. En leverantör som kunde ge råd om resvägar och val av flygbolag. 
Det var därför av vikt att snarast effektivisera ekonomiavdelningen så att 
fakturor kunde sändas ut snabbare och att kontroll kunde göras så att man 
verkligen visste när och hur man fått betalt. 
Introduktionen blev en katastrof. Under introduktionsåret haglade protester och 
reklamationer in om felaktiga fakturor. Vi på försäljningsavdelningen fick 
ständigt vara beredda på brandkårsutryckningar och det verkade inte finnas något 
slut på vad en datoriserad värld kunde hitta på i sin barndom. Mitt i allt detta fick 
vår chef Douglas Cronström helt sonika foten. 
Bidragande orsak var naturligtvis den maktkamp som pågick mellan 
försäljningsdirektörerna "Pirre" Dahlqvist och den respekterade, ja nästan 
fruktade Sven-Olov Andersson.  
Douglas Cronström, visade inte med en min vad han ansåg. Han plockade ihop 
sina papper och försvann. Douglas far hade ägt Frimärkshuset i Stockholm och 
hade under sin levnad titulerat sig Bankir. Hans bäste vän, åtminstone i 
resebranschen, var Helle Winter. 
Helle var vid tidpunkten, chef för Nyman & Schultz Grupp & Specialresor. 
Under flera månader planerade de två nu starten aven ny resebyrå. Den kom så 
småningom att heta Resespecialisterna AB. 
Helle Winter förhörde sig nu i all tysthet med ett antal medarbetare, som han 
litade på, om de var villiga att starta en resebyrå tillsammans med honom. 
Involverad i detta och ivrig påhejare av tillkomsten till en ny resebyrå var 
försäljningschefen Sten Klosterborg på flygbolaget Pan American, som hade sitt 
kontor i Danska Huset i centrala Stockholm. 
De personer som först vidtalades var Rolf Rydwall, andreman på Grupp- & 
Specialresor, och Lennart Malm, duktig resebyråman och färdledare. Vidare 
Bengt Gillborg, duktig påläggskalv. 
Samtliga fick order om att lägga undan alla gruppreseförfrågningar som låg 
längre fram i tiden samt att hålla käft om vad som var på gång. Alltså byggde 
man under flera månader upp en rejäl plattform att stå på. 
Helle hade suttit så pass länge som chef att det strängt taget bara var han och 
hans nyckelmedarbetare som visste vad man hade för kunder. Mer eller mindre 
privat kände man dem som beställde gruppresor, och under många år hade han 
byggt ett nätverk av kontakter inom svenskt näringsliv. 
Under sextiotalet fanns inga datorer som snabbt kunde analysera eventuella 
kunder. Allting fördes på kundkort för hand. Respektive kundkort var så 
utformat att det ledde fram till en kundanalys som innebar att man skrivit ner 
kundönskemål och preferenser av flygbolag, hotell, önskemål om vilken plats i 
planet som föredrogs etc. 
Dessutom fanns namn på de personer som på något sätt ansvarade för hur 
resorna skulle inhandlas och vilka rutiner man kommit överens om med 
företaget, gällande fakturering m.m. 
Av någon outgrundlig anledning var alla dessa kundkort totalt försvunna när det 



hela uppdagades och då man från Nyman & Schultz ledning ville ha fram 
information om kundunderlaget och hur den inneliggande orderstocken såg ut. 
En uppföljning av gruppresekunder blev därför oerhört svår att genomföra. Visst 
hade man inom Nyman & Schultz en övergripande kunskap om vilka kunder 
man hade. Det man däremot var mindre kunnig om var vilka personer i 
kundföretaget som nyckelpersonerna på Grupp- & Specialresor varit i kontakt 
med. 
Totalt var det sju personer som startade den nya resebyrån. Den siste av dessa 
blev Lars E. Söderberg som de facto själv ringde upp och frågade om han "fick 
vara med". Då man behövde en säljare som kunde sälja transocean trafik vid disk 
tackade man ja. 
 
I all hemlighet tackade man också ja till erbjudandet om en lokal, i samma hus 
som det försäkringsbolag man valt att samarbeta med, nämligen Trygg- Hansa. 
Man hade nu kommit så långt i sin planering att det var dags att söka IATA-
rättigheter. Det innebär att man efter godkännande från flygbolag samt 
inspektion av lokal kan ställa ut flygdokument för sina kunder. Ansökan 
skickades in till SAS som bland andra i sin tur utsåg det belgiska flygbolaget 
Sabena att vara det flygbolag som skulle kontrollera lokaler och kunskapsgrad 
hos den nya resebyrån. 
Chefen för Sabena i Sverige tyckte emellertid att det var konstigt att anställda på 
en av Europas största resebyråer helt tydligt var i färd med att hoppa av och köra 
igång sin egen business. Han tog mod till sig och slog en signal till konsul Bengt 
Lindwall, för att efterhöra om man inom Nyman & Schultz visste vad som var på 
färde. 
Nyheten slog ner som en bomb. 
Helle Winter kallades upp till "Totte" Åkerlund, den verkställande direktören på 
Nyman & Schultz. Helle fick gå på dagen. Skadan var dock redan skedd och svår 
att reparera. 
Resespecialisterna växte och växte. Skickligt lotsade Helle företaget genom 
diverse svårigheter. Duktiga medarbetare plockades efterhand in, många gånger 
från Nyman & Schultz, men även från andra reseföretag. Kontor efter kontor 
öppnades och redan efter några år var man en resebyrå med respekt och med 
tunga s.k. resekonton. 
Kvar på Nyman & Schultz Grupp- & Specialresor satt Palle Möllersten och 
andra försmådda som inte hade platsat i laget. 
En del nya hämtades in men avdelningen hade svårt att hämta sig och det tog 
lång tid innan man kunde komma igen. 
Timing är oerhört viktigt i samband med en utbrytning. Utan att vara riktigt 
medveten om detta, lyckades Helle Winther hitta rätt tid. Genom att Douglas 
Cronström var entledigad och satt på både pengar och kunskap om Nymans 
affärsresekunder, kunde man från början satsa på en fullservicebyrå. Kort efter 
utbrytningen fick Nymans dessutom stora problem med sin ekonomi. 
 
Jätten blöder 
Expansion kostar pengar och Nyman & Schultz hade som koncern växt väldigt 
fort. Transair, som leddes av Gösta Ellhammar gick med stora förluster. En del 
av förklaringen till den starka charterökningen under sextiotalet var helt enkelt 
det faktum att de reguljära flygbolagen över hela världen bytte ut sin 



ålderdomliga flygflotta av gamla propellerplan som det tvåmotoriga planet 
Metropolitan, som gått på kortdistans inom Europa, samt de större fyrmotoriga 
propellerplanen DC-6B och DC-7. 
Det som nu gällde för de reguljära och oftast statliga flygbolagen var Caravelle, 
som utvecklats i Europa, samt DC-8 och Boeing 707. 
Flygindustrin blomstrade som aldrig förr och sålde sina jetplan med goda vinster. 
De reguljära flygbolagen stod helt plötsligt med överblivna propellerplan som 
ingen ville ha ända till dess att charterarrangörerna började intressera sig. 
Transair köpte på sig en hög av gamla propellerflygplan och blev raskt ett av de 
största charterflygbolagen i Europa. 
Nu är det dock så att gamla plan går sönder lättare än nya. Översyn kostar pengar 
liksom reservdelar. Elaka tungor menar att Ellhammar, genom ett privat företag, 
först köpte in reservdelar, för att sedan sälja dessa till ett betydligt högre pris till 
det företag som han var chef för. 
Hur som helst med detta, företaget blödde. 
Dotterbolaget Club 33, som leddes av Torsten Press, visade vinst, till skillnad 
från Vingresor, med säte i Göteborg. Nyman & Schultz Shipping knallade på i 
gamla fotspår. Däremot var resebyrån också ett problem, så stort att det höll på 
att bli ett problem för Handelsbanken. 
 
Det går så länge som det går 
Jag hade planerat min rutt genom Sörmland och till Värmland noggrant. 
Semesterspridning var ordet för dagen. Jag hade varit i kontakt med ett antal 
större industrier för att sprida kännedom om denna möjlighet att variera 
semestrarna för de anställda. Genom subventioner kunde man sedan erbjuda låga 
charterpriser till anställda. Samtidigt som man inte skulle behöva stanna hjulen 
under sommarmånaderna.  
Jag knackade på hos "Pirre" som åter blivit min närmaste chef och vi gick 
igenom de olika möten jag bokat in, liksom färdväg och material. På väg ut 
genom dörren sa Pirre:  
"Se på Rapport i övermorgon klockan nitton." 
Vad var det som var så viktigt att han ville att jag skulle se på nyheterna? 
På kvällen två dygn senare, då jag trött hade checkat in på stadshotellet i 
Karlstad, slog jag mig ner i foajén i hotellet framför TV:n. Hallåmannen läste 
först upp utrikesnyheterna och sedan kom han till inrikesnyheterna. 
Den kände resekungen Konsul Bengt Lindwall har i dag tillkännagivit att den 
koncern han ägt och drivit har begärts i konkurs. 
 
Handelsbanken tar över 
Katastrofen var ett faktum, och när banken så småningom förstod hur mycket 
pengar man förlorat krävdes rättarting. Någon måste utses till syndabock och en 
av direktörerna på banken ansågs vara den som låtit krediterna för Nyman & 
Schultz bli för stora. 
Innan några rättsliga krav restes mot bankdirektören hade han emellertid tagit sitt 
eget liv. Konsul Bengt Lindvall förhandlade sig till att få behålla sitt företag Gulf 
Agency. Resten av koncernen togs över av Handelsbanken. Efter ett halvår av 
utrensningar kvarstod fyra enheter som banken bjöd ut till hugade spekulanter, 
nämligen flygbolaget Transair, charterarrangörerna Club 33 och Vingresor, 
resebyrån Nyman & Schultz Nordisk samt speditionsföretaget Nyman & Schultz. 



Den tidigare koncernen där man fritt flyttat folk och pengar mellan företagen 
hade nu fått vattentäta skott emellan sig. 
En av dem som snabbast hämtade sig och insåg möjligheterna i den nya 
organisationen var Torsten Press. Torsten hade tagit intryck av de danska 
charterarrangörerna Spiesresor och Tjäreborg. De var direktsäljande 
charterarrangörer med egna kontor och utan mellanhänder som skar emellan och 
ville ha ca tio procent för besväret att sälja produkten. Deras framgångar, 
menade Torsten Press var att de slapp mellanhänder, personalen sålde enbart en 
produkt och man kunde pressa priserna samt vara mer flexibel. Torsten gick med 
sin idé till bankens ledning, självklart med en marknadsplan om hur det hela 
skulle gå till samt med den ekonomiska kalkyl som han förstod att banken ville 
ha. 
Banken satsade på Torsten Press, vilket innebar att ledningen för Vingresor 
flyttades från Göteborg till Stockholm. Nyman & Schultz Resebyråer tappade ca 
sextiotusen kunder som tidigare köpt sina charterresor hos resebyrån, men nu 
kunde köpa dem direkt hos Vingresor. 
Det vakuum som nu uppstod kom naturligtvis att fyllas, åtminstone till viss del. 
Några av dem som suttit i Göteborg i Vingresors direktion och nu helt plötsligt 
befann sig utan jobb beslöt sig för att starta egen charterverksamhet. De var 
ivrigt påhejade av Sven Ljunggren, som i många år varit chef för våra resebyråer 
i Göteborgsdistriktet. Sven Ljunggren var en gång svensk mästare på fyrahundra 
meter i löpning och hade studerat några år på Handelshögskolan. Han hade god 
kännedom om och kontakt med svenskt näringsliv och var betraktad som en 
typisk "Göteborgare". 
Det nya charterbolaget som startades i egen regi av sparkade Vingresedirektörer 
döptes till Atlasresor. Då Nyman & Schultz alla resebyråer inte längre hade 
någon egen charterprodukt att sälja fick Atlasresor redan första året ett kraftigt 
säljstöd av den personal som sålde charterresor. 
 
Svensk industri var oväntat lojal och trots konkurs och dataproblem lyckades 
man i stort behålla de flesta av de stora industriföretagen. Handelsbanken ville 
dock ha bättre kontroll på verksamheten, såväl vår verkställande direktör som 
vår vice verkställande direktör fick lämna över rodret till av banken utsett folk. 
Wallbäck-Hallgren, vår tidigare vice vd var drygt sextio år när detta hände, 
varför det inte hade varit onaturligt om han snyggt och prydligt hade lämnat 
resebranschen. Till allas förvåning öppnade han i stället en liten resebyrå i 
Saltsjöbaden och drev den i många år, inte utan en viss framgång. Totte 
Åkerlund vår omtyckte VD, drog sig tillbaka. Sven Ljunggren utsågs till vice 
VD och arbetade som interimistisk VD under en tid i Stockholm. Han utsåg raskt 
en av sina gunstlingar från Göteborg till marknadsdirektör, och inte utan en viss 
skepsis såg vi på försäljningsavdelningen hur olika beslut fattades och 
genomfördes. 
 
Jag ansvarade för ett antal resebyråkontor där jag svarade för den externa 
kontakten med de företag som valt att handla sina affärsresor just på någon av 
dessa kontor. 
Ett av dem var kontoret som låg på Vasagatan i Stockholm. Jag satt och 
diskuterade ett nytt konto med chefen för kontoret, Åke Ringh, när han i ett 
ögonblick av öppenhet tog upp en dagstidning där han ringat in en platsannons. 



"Jag funderar på att söka det här jobbet, Roland", sa han. 
Jag kastade en blick på annonsen.  
"Säkert ett bra jobb", svarade jag och fortsatte med det ärende jag kommit dit 
för. Men jag hade svårt att glömma den med rödpenna inringade annonsen. 
Sverigechef för ett utländskt flygbolag med flera kontor i Sverige 
 
Iberia Airlines 
Uppe på tolvtusen fot satt jag i Caravellen och såg ner på de små ulliga molnen 
som svepte förbi nedanför mig. För tre veckor sedan hade jag slängt in 
ansökningshandlingarna till Iberia Airlines of Spain. Mer eller mindre för att 
testa mitt marknadsvärde. 
Efter intervjuer i Stockholm satt jag nu i ett plan på väg till Köpenhamn, i syfte 
att träffa Europachefen för flygbolaget Iberia och slutgiltigt få fastslaget om jag 
skulle få arbetet som Sverigechef. 
Var detta vad jag verkligen ville, var den ständigt återkommande frågan i mitt 
huvud. 
Det var gott om tid till dess att mötet på Iberia Airlines Skandinavienkontor 
skulle hållas. Efter att ha landat på Kastrup och tagit bussen in till cityterminalen 
kände jag att magen kurrade. Jag styrde stegen mot "Sju små hjern" en välkänd 
restaurang i Köpenhamn. 
Stärkt efter måltiden och en Tuborg hade jag bestämt mig. Samtalet med Iberias 
Europachef gick smidigt och personkemin mellan oss fungerade bra. intervjun 
avslutades med en cigarr och ett "Welcome to the family". 
Jag tog första flyg hem till Stockholm och på kvällen informerade jag min 
nyblivna fru att jag erhållit jobbet. Jag kände att jag ville fira lite och veckan 
efter köpte jag en ny bil. En så kallad Helgonetbil, dvs en Volvo P -1800. 
Fjorton dagar senare ringde det i vårt hem på telefon. Det var Åke Cato, reporter 
på Aftonbladet, som ville ha en längre intervju. På något sätt hade han fått reda 
på utnämningen samt att jag var den yngste flygbolagschefen genom tiderna, 
vilket han tyckte var en särdeles kul grej. Åke Cato hade jag träffat några år 
tidigare i samband med en semesterresa till Kreta. Vi hade hållit kontakten lite 
till och från, så självklart fick han svar på de frågor som han ställde. 
Det jag inte tänkte på var att personalen på Iberia Airlines ännu inte blivit 
informerad om chefsbytet. De fick därför reda på vem deras nye chef skulle bli 
genom media och inte den vanliga vägen genom personalavdelningen. Illa, illa!! 
 
 
Utsikten från mitt kontorsfönster på det nya arbetet var magnifik. Tolfte 
våningen i en av skyskraporna i Hötorgscity. Jag tryckte på snabbtelefonen till 
min sekreterare och jag hörde hennes klackar slå mot det eleganta stengolvet. 
Kontoret var utsökt möblerat med spanska möbler och med tunga oljemålningar 
på väggarna. De etthundrafemtio kvadratmetrarna hyste bara mig och min 
sekreterare. 
Själva försäljningskontoret låg nere vid Stureplan, i gatuplanet. Det var hälften 
så stort och fem gånger så mycket folkarbetade där. 



"Ja, direktören", flåsade hon när hon kom in i mitt rum, samtidigt som hon med 
en van gest rättade till underklänningens axelband som alltid halkade ner på 
överarmen. 
"Sluta kalla mig direktör", fräste jag för hundrade gången. 
Jag var tjugonio år och min sekreterare några år äldre. Ur min synvinkel var det 
helt befängt att inte ha en avslappnad relation med en arbetskamrat men i mitten 
av sextiotalet hade du-reformen ännu inte slagit igenom och många yngre höll 
envist kvar vid det gamla.  
I mitten av sextiotalet var de flesta flygbolag statsägda, alternativt styrdes 
önskemål om destinationer m.m. starkt av respektive lands kultur och historia. 
Av den anledningen var varje flygbolagskontor att betrakta som en reflex av 
landets vilja att exponera sig och visa det bästa från sitt land. Själv hade jag krav 
på mig att öka försäljningen och minska alla utgifter. För att kunna genomföra 
det, hade jag beslutat mig för att stänga det eleganta kontoret i Hötorgscity och 
flytta till det mindre försäljningskontoret vid Stureplan. Mitt förslag väckte föga 
entusiasm. Vare sig hos min sekreterare som gärna ville ha eget rum och kunna 
flyta omkring i environgerna. Eller hos försäljningspersonalen som ansåg att det 
var tillräckligt trångt som det var. Det oväntade motståndet styrkte mig i min 
uppfattning att något radikalt måste göras för att förändra försäljningssiffrorna 
samt förbättra ekonomin för företaget i Sverige. 
 
Den lilla annonsen hade gett bra resultat och telefonen gick varm från folk som 
var intresserade att få hyra ett kontor i Hötorgscity. Jag gjorde ett avtal med ett 
seriöst företag. Skrev över kontraktet och tog emot de svarta pengarna i ett 
kuvert som var igenklistrat. 
Skrev ett brev till Skandinavienchefen, med en kopia till Europachefen, där jag 
förklarade mitt handlande samt mottagandet av kontantbeloppet. Översände 
alltihop till Köpenhamn och klev veckan efter in på försäljningskontoret vid 
Stureplan. 
Vid ett senare möte med Skandinavienchefen vid namn Grande, frågade han surt 
varför jag skickat en kopia av hyreskontraktet till Europachefen, Senor Fuchs. 
Jag gav inget direkt svar men anledningen var självklar. Jag ville att pengarna i 
det bruna kuvertet skulle registreras intakta och med angivet belopp. 
 


