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Datum i fetstil anger exakt datum, datum med år-månad är oftast från Sveriges Kommunikationer
och kan ligga något efter.
EN MEDARBETARE MINNS
SJT Resor – en liten historiebeskrivning.
För att förstå bakgrunden måste man veta lite hur SJ uppmuntrade och tillät att anställda (på
arbetstid) engagerade sig i olika typer av fritidsaktiviteter. Detta ledde bl.a. till Svenska
Järnvägsmännens Fritidsförbund (SvJF), Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening och
Svenska Järnvägsmännens Turistorganisation (SJT). SvJF bildades 1943 (och upphörde antagligen
2001). SJT Bildades 1948 (när det lades ner är jag osäker på men höll säker på in på 1990-talet).
SJT i sin tur var ansluten till en internationell (europeisk) organisation som hette Association
Touristique des Cheminots (ATC) som bildades redan 1933, och SJT kallades följaktligen ATC Suede i
internationella sammanhang. Initiativtagare var Frankrike och SNCF och den ständige ordföranden i
ATC var också en höjdare inom SNCF. En årlig kongress genomfördes varje år och den alternerade
mellan medlemsländerna. Jag fick nöjet att arrangera denna kongress i Stockholm och Björkliden när
det blev vår tur.
Syftet var att främja rekreation och ett reseutbyte för järnvägsanställda i olika länder. De flesta (mer
utvecklade) länder i Europa var anslutna till ATC. Även en del länder som på den tiden tillhörde det
s.k. östblocket.
Man kan säga att SJT Resor var en ren researrangör. Vi ordnade gruppresor med tåg över hela
Europa, vi ordnade flygresor (både egna och i samarbete med Stjärnresor och Fritidsresor), vi ordnade
egna släktresor till USA, vi ordnade gruppresor inom Sverige och framförallt till
Semesterhemsföreningens anläggningar (Tex Fjällgården och Björkliden). Men vi var också en relativt
stor incoming resebyrå. Dvs om de franska järnvägsmännen ville göra en resa till Nordkap la vi upp
hela arrangemanget från ankomst till Sverige till hemresa. Incoming var en betydande del av
verksamheten (åtminstone under min tid).
SJT Resor påminde till viss del om en annan arrangör som hette SJ Resor och som vände sig till den
öppna resebyråmarknaden med sina paketresor till Europeiska storstäder men även vissa badresmål
(Italien, Jugoslavien).
Var kommer då SJ Resebyrå in i bilden? Från början sköttes det resetekniska av någon person på SJ
Resebyrå, Vasagatan 1 (en person som antagligen parallellt var engagerad i SVJF). Från början
tillhörde SJT organisatoriskt SVJF, men när verksamheten svällde och fick en ren researrangörsroll,
skilde man dessa två delar åt i separata organisationer.

Mellan 1948 och 1963 skötte alltså personer på SJ Resebyrå, Vasagatan 1 detta, men levererade de
dokument och biljetter som en resebyrå måste utfärda till ”föreningen” SJT. (Hasse)
Tack till Hasse för faktakomplettering.
Vill även du göra tillägg eller påpeka fel om faktarutan, då kontaktar du jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
Liten osäkerhet finns i lokalplacering 1963 samt chef 1963.
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