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resebard, i Berlnn
pd, Rankestrasse lwr
fAllt tio &r ngligen.
Det kortske inte iit
sd, mgcket ott ftta
kon man tucko,men
ilet iir e* Vink i en
keilxa sorn bihiod,e
t6r niisun N dr *n.
Ar 79AB kom stens-
korna, trll Berhn
och iippnade oid
Unter den Linden
en informationsbyrd,
sottu sen bleo rese-
bUrd,. 1924 iioertos
SJ bgrd,n, sottu or-
betaile till d.e sista
krtgsd,agarna i ma,j
1945, Tod, dr senare
oar SJ d,ter i Berlin.
1956 iSwnad.es sA
Rankestrosse.

Chet fdr Berlin-
bardn iir Soen Jfu-
genaen, sufit, egignt-
ligen sknlle lw
en glorio iioer sin
hjiissa best&enile ars
Iingonrts, riid,n bond,
och leoo,nd,e l1us, tg
ilet odr han mer el-
ler rninilre som l,on-
seraile stsenskt lu-
eiottrand,e till en in-
ternattonell PR-gret
fiir Soerige, Tiobs-
ila,gen bleo oed,er-
bdrli.gen uppmiirk-
sommad, i Xttess, to-
ilio och TV.

ao Ulf Gudmundson

tr Strax siider om centralpunkten i
V$istberlin, Geddchtniskirche, ligger al-
Ia svenskars fasta punkt i tillvaron un-
der besiiket i den sjudande vArldssta-
den Det 5r SJ:s resebyre i Viist-
berlin dit man g&r fiir att fi hiira
iirans och hjSltarnas sprik ndr "Ich

liebe Dichtt, "Noch ein Bier" och "Auf

Wiedersehen" blivit en iivermdktig.
Man iippnar glasdiirren och tror sig

efter nigra minuter st6 i resebyrin
vid Vasagatan Vlnliga kvinnliga tjiins-
temdn som fijrstAr vad man seger.
Och en chef som har ndstan tjugo &rs
erfarenhet av Berlin och dess en aning
sAregna invtnare.

Chefen, fir Sven Jiirgensen, har va-
rit stationerad i V6stberlin sedan 1947.

Dir Jiirgensen var fr&n biidan kon-
sulatstjinsteman och blev fast knuten
fiU S.I fiirst 1956. Under de fiirsta tren
var Berlin iinnu en skiivlad stad. En-
dast nAgra fi hela bostadshus fanns
kvar i stadens centrurn.

- Mitt fiirsta jobb var att delta i
minriijningsarbetet utanfiir Sassnitz,

wo&frt,

berittar han. Det hade varit en veri-
tabel dijdsfllla att fiirsijka g& in dir
dven tvt tr efter krigsslutet.

Under den tiden hann Sven Jiirgen-
sen liira sig si pass mycket ryska att
han kunde biirja fiirhandla med de
ryska ockupationsmyndigheterna om
svensk transittrafik genom nuvarande
Osttyskland till Berlin.

- Konstigt nog se verkar dom ha
fiirstitt vad jag sa. Ingenting klickade
i alla fall. Tiltr och med under det iist-
tyska arbetarupproret den 17 juni 1953
gick vira tig punktligt frin Stettiner
Bahnhof i 6st till Bahnhof Zoo i Vdst.

SA sminingom blev resandestrijm-
men till Berlin av den omfattningen
att SJ fann det niidvdndigt att skaffa
en filial dven i Ostberlin. Sedan den
gamla Stettiner Bahnhof hade rivits
var det ldmpligaste stdllet den nya
Ostbahnhof. Dir inredde man ocks6,
sina lokaler strax innan muren bygg-
des den 13 augusti 1961.

Mellan kontoren har man nu en di-
rekttelefon.

ffisrIin.

- En het linje, skamtar resebyri-
chefen. Ftirutoin var linje finns det ba-
ra tre telefonfiirbindelser mellair de
tv& stadshalvorna. En ger fiirst6s mel-
lan de ryska och amerikanska kontroll-
makterna. De andra tvi har det iist-
tyska flygbolaget Interflug och hol-
lindska KLM. De iist- och visttyska
televerken fir dela pi avgiftema vi
betalar.

Det 5r utan tvekan ett jiiktigt jobb
att vara sdljare av tyskars resor till
Sverige och lven att matcha den
svenska turistinvasionen till Berlin
Omkring 25 000 svenskar kommer dit
varje 6r Och stuijmmen tikar stadigt
Berlin. har fiir l5nge sedan slagit ut
Hamburg som resm6l fiir niijeslyst-
na wenskar Den forna huvudstaden
5r billigare odr bjuder sobrare natt-
lokaler in den gamla hansastaden

- Och s& luften, siiger dir Jiirgen-
sen. Berliner Luft som man kan ta
med sig hem till Sverige i smi dosor.
Man kan inhandla en ask pe Kurfiirs-
tendamm f6r ett par mark.


