
 
 
Pressmeddelande 2006-09-20 
 
Unik lansering i resebranschen - 
HISTORISKA RESOR startar sin försäljning! 
 
I dag lanserar vi en ny researrangör på den svenska marknaden. Historiska Resor 
startar sin försäljning.   
 
Bakom Historiska Resor står två aktörer med stor kunskap inom sina respektive 
områden: 

• Historiska Media – ger ut tidskrifterna Populär Historia och Allt om 
Historia och har en omfattande bokutgivning. 

• Kinaresor – drivs av pionjärerna inom det svenska Kinaresandet och 
presenterar Skandinaviens mest innehållsrika Kinaprogram med en 
försäljning som 2006 kommer att hamna betydligt över 100 Mkr. 

• Tillsammans startar de nu Historiska Resor som ägs till 50% av  
respektive part. 

 
Historiska Resor skapas för att möta en växande efterfrågan på resor med 
kvalificerat innehåll. Genom att utnyttja Historiska Medias stora nätverk av experter 
och forskare och Kinaresors starka kompetens att producera avancerade reseprogram 
kommer Historiska Resor att kunna erbjuda unika resor med programinnehåll av 
mycket hög kvalitet. Läsare av förlagets tidskrifter och Kinaresors resenärer är 
naturliga målgrupper för Historiska Resors produkter, men de kommer också att 
kunna bokas på traditionellt sätt genom resebyråer runt om i landet.    
 
– Det blir resor och resmål med mycket stor spännvidd, berättar Kinaresors VD  
Per Camenius. Vi har under många år specialiserat oss på kvalificerade resor med rikt 
innehåll och tar nu med oss vår erfarenhet in i detta nya företag. 
 
Tanken på ett gemensamt resebolag specialiserat på historia föddes efter flera års 
samarbete kring resor till Kina för Populär Historias läsare. 
 
– Just dessa Kinaresor blev en så stor succé att vi började diskutera en utveckling 
även mot andra produkter. Grunden för framgång ligger i väl valda resmål samt 
kvalificerade och engagerade kunskapare, och det får vi genom samarbetet med 
Historiska Media. Många kända namn finns med som »reseledare», men också hittills 
ganska okända men oerhört kunniga personer, säger Per Camenius.  
 
För Historiska Medias del är det nya bolaget ett logiskt steg.  
– Vi har de senaste åren utvecklats inom flera olika områden, säger VD Erik Osvalds. 
Vår bokutgivning växer snabbt och i fjol lanserade vi den nya tidningen Allt om 
Historia. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt. I och med lanseringen av Historiska 
Resor introducerar vi en ny möjlighet att fängslas av upptäckter och äventyr, kunskap 
och forskning. 
  



Programmet rymmer de mest skilda resmål! 
• Antika och klassiska Rom – en vecka i den eviga staden tillsammans med 

Birger Bergh, professor i latin och känd personlighet från tv-programmet. 
• Revolutionens Paris med radiojournalisten Ingmarie Froman som ciceron, 

en resa i vilken även Herman Lindqvist medverkar med sin 
specialistkunskap. 

• 1900-talets Wien, Bratislava och Budapest med Kjell Albin Abrahamson, 
»Sveriges meste utrikeskorre». 

• Peru, Bolivia och Chile med Jan Wigsten, ekoturismpionjär, 
Mongolietexpert och även mycket duktig på Latinamerika samt  
Lars Palmgren, Sveriges Radios korrespondent i Latinamerika. 

• Indien: moguler, maharadjor och ferengis med Indienkännaren  
Hans Ljungqvist. 

• Tsarens guld – med specialtåg längs Transsibiriska järnvägen genom 
Ryssland och Mongoliet till Peking. 

• Egypten med författaren Tomas Andersson, mycket kunnig på bl a Egypten. 
• Redan vid starten finns två resor med militärhistorisk inriktning med i 

programmet: En resa längs Ho Chi Minhleden och resan Från Salerno till 
Rom leds av författaren och f d officeren Marco Smedberg. 

 
Även om en stor del av resorna kommer att gå till mål utomlands betyder det inte att 
Sverige hamnar vid sidan av. Under 2007 arrangeras bland annat resorna 

• Dackes, Linnés, Mobergs och glasbrukens Småland, ledd av Ulf Nilsson. 
• Historiska Uppsala och Linné, där Hans Odöö medverkar. 
  

Ännu fler resor presenteras på www.historiskaresor.se Där kan du också anmäla 
dig till vårt nyhetsbrev. Många nyheter är på gång! 
 
Kontakta oss för mer information: 
Per Camenius, VD, Kinaresor - Draken Kinaresor AB 
 Tel 08-545 95 210, 0708-93 48 55 
 
Erik Osvalds, VD, Historiska Media 
 Tel 0708-14 26 87 
 
Maie Kimber, projektledare, Historiska Resor 

Tel 08-545 95 218  
 
 
Några fakta 
Verksamheten bedrivs i Kinaresors lokaler på Tulegatan 39 i Stockholm. Maie 
Kimber har varit projektledare för uppstarten. Under hösten 2006 bedrivs 
verksamheten inom Kinaresor. Från och med 1 januari 2007 kommer verksamheten 
att drivas som eget aktiebolag. Kinaresors resegaranti till Kammarkollegiet omfattar 
de resor som säljs under namnet Historiska Resor. 
 
 
www.historiskaresor.se    
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