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S amrnanslagna SI R-kontor ger

NYA RESURSER
I DALARNA

Ndr Sr[R;s kontor i Borkinge och Fa-
lun i rnars i dr slogs sarnrndn till en
enbet sd skapades Dalarnas stiirsta
resebyrd. Det bdr oar ndgot Ao en
bistorisk reaolution fiir sedan ldnge
bar det funnits ett ingrott konkur-
rensfi)rbdllande rnellai de bdda da'
lastdderna pd tad mils aostdnd ifrdn
oarandra.

hEr vnn i september fcjrra iret som Nils
L)H^hn , chef f<;r kontoret i Borldnge,
vickte den hlr tanken. Han tog upp det pi
ett centralt mcite och fick gensvar. Det re-
sulterade sedan i flera sittningar med perso-
nalen.

"Responsen blev civerraskande god och
vi beslutade att gcira ett fcirsdk med start
den 1:a mars. Vi utsig en chef fcir affdrs- och
en fcir privatresor och nyanstlllde tvi per-
rott.r. 

^Si 
tog jagfram en broschyr ocli ett

silibrev". berdttar Nils Hahne.
An ar det fdr tidigt att sdga nigot om re-

sultatet men han tror att det redan till hcis-
ten kan mlrkas bide nir det gdller nya kun-
der och i det kommande bokslutet.

"Pi det hir slttet kan vi iu minska vira
administrationskostnader och skapa en ef-
fektivare organisation. Jag miste slga att
hittills ir det hdr enbart positivt och jag ser
framfdr mig minga platser i landet dar SJR
kan folja efter virt ixempel. I Stockholm
ha. -"r, fcirresten redan gjort det och lagt
upp omorganisationen ungeflr pi samma
sitt som vi giort", slger Nils Hahne.

Totalt erSJR i Dalarnas personalstyrka
idas,32 p..ro'n.r. Man siliei for tzo niillo-
tr"r"k.ottor om iret. Av det si hdrrcir 6 mil-
joner sig till enbart tig.

Inte bara tig
Nils Hahne har med sin reklamdrive tagit
fasta pi att ge kunderna bilden av att SJR
inre enbart i:ilier tigbiljetter vilket minga
fortfarande tror.

"Det ir ddrfor 1ag har plockat med 9n'W'asa-buss pi bildenl vir broschyr och det
har en hel del retat sig pi. Men dei 1r viktigt
att vi oresenterar osi som ett fullservicefci-
,atag. t'

Nils Hahne tycker att det var ett misstag
att SIR inte siordes till ett fristiende aktie-
bolag pi 7o-;let och att namnet med kopp-
Iineen till ST Indrades.

'rni hade "i haft littare att marknadsf6ra
oss. Samtidigt miste man nog inse ocksi.att
minga resendrer upplever en sorts trygg_het
genom att vi si intimt f<irknippas med SJ."- 

Nils Hahne har varit i branschen sedan
1961 och gitt den linga vdgen inom SJR.
Det gcir atr han som chef fcir SJR Dalarna
ha. e-n fo.del framfdr minga andra chefer.
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Han vet hur det kinns att sitta pi varje stol
och pi si sltt kan han lett sitta sig in i all
sorts oroblematik.

"Oih jag kan sjdlv gi ut i resebyrin och
taxera in en tigbiljett vart som helst. Det
har jag stor nytta av som arbetsledare hlr",
menar han.

Sveriges biste
Nils Hahne betonar ging pi ging att styr-
kan med SJR Dalarna Ir dess personal.

"Jag kan skryta med att iag har Sveriges
bdsta resebyrikille. Ove Henriksson heter
han. En mis so- jag lockade tillbaka frin
Stockholm. Han dr suverln pi att ragga
grupper. I oktober har han t ex fitt ihop en
gruppresa till Sydamerika pi 108 personer.
Bara det lr en afflr pi ett par miljoner.
Tack vare honom har vi blivit nigot av spe-
cialister pi lingviga gruppresor."

Diremot tvcker Nils Hahne att man
miste satsa mer pi kontinuerligt iterkom-
mande affirsresekunder. Det Ir t ex inte
bra att SJR Dalarna inte har Stora som
kund.

"Vi m6ste poiinglero liir v6ro kunder olt SJ Resebyr6 inte iir synonyml med boro t6gbilietter",
siiger Nils Hohne. "SJR iir en fullserviceresebyr6."

Nvo sJR i Dolorno hor idog sommonlogf 32 medorbetore. P6 omslogel syns personolen p6
Borliinse-konroret. Fr6n vEnsfer: Heleio svedberg, corino Fo13mon, Anders Roddor, Kers-
tin Nysiriim, Nils Hohne, Leno Hohne, Sven Uhlin, Kerslin Lundberg, Ove Henriklson, Inger
Forrberg och Elisobeth Henriksson.
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"Men dir kommer vi att bli bittre. Det

Iovar jag. Fcir tack vare nyorganisationen
har vi'kinnat frigcira bede mi[ och chefen
fcir affirsresor som kan gi ut och direktrag-
ga nya kunder", siger Nils Hahne.

Bra resultat
SJR Dalarna har nu inte bara ett stort kon-
tor centralt i Borhnge utan ocksi ett kon-
tor i Falun och ett s k inhousekontor pi
Vlgverket och Trafiksikerhetsverkit.
Dlrmed si ir SJR Dalarnas stdrsta rese-
byri. Nigot som Nils Hahne tog fasta pi
nir han utformade sin och fciretagets upp-
mlrksammade broschyr. Hela f6rsta sidan
domineras av en bild pi hela personalstyr-

"Den marknadsfdringen har slagit myc-
ket vdl ut och jag tors lova att ingen sllnger
reklambroschvren it sidan. Och alla kom-
mer att mirka resultatet av det om inte i
hcist si till nista ir", siger en optimistisk
Nils Hahne.

GORAN IARSSON
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Den nya utrustningen som filjer med
CC-projektet har biirjat leoereras.
Under sotwnaren kommer 65 per-
sondatorer ocb till biisten 200 till. I
hiist biirjar kabeldragning och in-
stallation aa styrenbeter. Allt gdr en-
ligt tidsplanen ocb nar dena kises rir
utbildningslokalen i Tumba i full
drift.

/-\/-\-PRoJErrPr ANcRR pi. Gruppen
\-r\,.-rbakom det srora daraprojekr som
syftar till att ge SJR ett nyrt, avancerar och
heltickande datasystem tar inte semesrer. I
bcirjan av juni togs den nya utbildningslo-
kalen pi Alfa La.'ils huuudkontor i Tu"mba
i bruk-. All utrustning ir innu inte pi plats
ln, men hlr byggs nu ett komplett reseby-
rikontor upp. Inom kort finns persondato-
rer, terminaler, skrivare och annan utrust-
ning hlr.

"Lokalen ska anvindas fcir naturtrogna
tester av delsystem, utrustning och natur-
ligtvis ocksl fcir urbildning", berlttar"CC-generalen" Ingvar Fogelberg.

Bland den utrustning som redan dr kcir-
klar mdrks de personiatorer som senare
kommer att ersitta en del "dumma" termi-
naler pi resebyrierna. Det iir IBM som, ef-
ter tuffa tester, fitt ordern. Persondatorer-
na - IBM:s nyaPS/2 modell 30 - har ut-
r.ustats. med ligstrilande och ergonomiska
targsKarmar.

De ddmpade flrgsklrmarna finns dock
dnnu inte pi plats. IBM bygger om dem fcir
att strilningen ska minimeras och detta tar
lite tid. Temporirt anvinds nu monokro-
ma (enfdrgs) skermar som lin. Under juni
minad kommer 65 datorer att levereras ut
till de stcjrre byrierna f6r att alla ska kunna
kinna oi dem.

"Ativi si tidigt placerar ur provdatorer
beror pi personalens cinskemil", siger Ing-

Ligstrilande skirm
Enligt den unders6kning som Pia Selkama
frinStockholms Univeriitet gjon cinskade
personalen att tidigt fi prova vald utrust-
ning, vilket nu tillgodoses. Till hcisten leve-
reras de resterande av sammanlagt 250 be-
stiillda PS/2 persondatorer. Alla-termina-
ler kommer dock inte att ersittas av Der-
sondatorer. Omkring 750 arbersplarsei fir
vanliga terminaler, ocksi de ir naturligtvis
ligstrilande.

Frirdelen med PS,/2:orna jlmfcirt med en"dum" terminal Ir att de ha egen intelli-
gens. De kan anvindas fcir rill exempel kal-
fylering, ordbehandling, grafik -.d rn....
De har precis samma inbyeeda mciilieheter
som vilken fristiende PC i5m helst."

Vid det fdrsta kurstillfillet i Tumba gavs
deltagarna mcjiliehet atr prova de PC-pro-
gram"som valti. Xflisepa.k, dus IBM:s inte-
grerade Assistant-program f6r ordbehand-
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CC-projektet rwllar pd 
o

PERSON DATORER TT tt BYRAERNA

,"!f;[:nUt.t 
gdr som p6 riils och nu hor vi f6tt en egen urbildningslokol", beriirtor Ingvor Fo-

==

ling,,register, .k"Jh.yl *h grafik ligger pi
alla oatorers nardcllsK.

"Jag ser framf6r allt kalkyleringspro-
grammet som en stor tillging till exempel-
vis lcinsamhetsbedcimningart', siger Gerth
Pihlsson frin SJR Tours i Malmd entusias-
tlsKt.

Med i det nya CC-systemet kommer
Iven elektronisk post. Det kallas MEMO
och innebir att rra.i. anvindare kan skicka
meddelanden till andra inom fdretaget.
MEMO hiller reda pi allt; nir meddeiin-
det lists osv. Denna datoriserade brevlida
anvinds redan med framging hos mingder
av fdretag. Mest durkdriven anvdndning
sker inom Volvo, som ocksi utvecklat ME-
MO.

"Nu byggs SJR:s eget datanlt upp", be-
rittade Ingvar Fogelberg vidare.

Korta svarstider
CC-systemet kommer inte att anvinda
samma "transportsystem" 

f<ir datatrafi-
ken som SMART. Det egna nltet ska bland
annat ge kortare svarstider. Av denna an-
ledning kommer det under h6sten att dras
nya kablar pi varje resebyrikontor. Derta
arbete gdrs pi entreprenad och ska vara
klart inian irsskiftet.

Installationen av det nya sys[emels ur-
rustning sker i tre faser. Lil eranser och in-

stallation av persondatorerna har redan
borjat. I oktober kommer styrenheterna
att finnas pi plars. Till en bcirjin anslurs en
skdrm och en PS/2-dator till varie. Under
frirsta kvartaler 1989 kommer resterande
skirmar. Sedan dr det hela firdigt att tas i
bruk.

"Jag gillar persondatorerna framfcjr ter-
minaler", siger Anders Groth frin SJR
Karlstad. "Di kan exrraurrustas med iill
exempel videotexkort."

Datormognaden inom SJR iir skiftande.
En del har PC-erfarenhet. de flesta har det
inte. I awalet med IBM finns givetvis iven
utbildning med som en vikdg ingrediens.
En person pi varje kontor fir genomgi en
2-dagars persondatorkurs. Vidare kommer
det att byggas upp en cenrral hjiilpfunktion
inom SJR som ska kunna besvara frigor,
bide om PC- och CC-funktioner.

NIr terminalerna nisra ir kommer blir
det ytterligare utbildning. En dag beriknas
det att ta att ldra sig dess funktioner. SJR
har kcipt sammanlai 85 kurser av IBM o"ch
det troliga er att vaiie kontor fir bescik av
en utbildare. Huvudoperatciren och den-
nes stillf6retrldare, som har ansvar f6r den
styrenheten mm, fir gi en lingre kurs."Jag hoppas att minga kommer att fi till-
fdlle att besdka utbildningslokalerna har i
Tumba,,, sluar Ingvar. 
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Triinoseln vor sfor i Korlskrono miissholl niir SJR diirstiides
wesl-ern-sfil och 350 giister fonns p6 plots.

gick 3 country &

StR Karlskrona fyller

FYRTTOART AR
o

Musik och underh6llning biiids det p6. Enligr uppgift skiit ingen pionisten. From pd kviillen kom
donsen i96ng,

Fyrtio dr tir oril ingen dlder. Men acil
arirt en fest. SJ Resebyrd i Karkkro-
na fyllde jtirnna dr ocb firade med en
bejdundrande country & anestern-
fest.

TZ ARLSKRoNA HAR err av de dldsta SJR-
A,ko.rror.n i landet. Den 27 mai firaies
kontorets aktningsvirda ilder 40 ir. Sam-
manlast 350 personer hade hcirsammat den
utslnd"a inbjudningen ti l l  en fest i country
& western-stil. Hela mlsshallen fylldes av
SJR-are i cowboyhatt, glada kunder, square-
dansare och orkestrar som bjcid pi ameri-
kansk underhillningsmusik.

"Amerikatemat var naturligt fcir oss",
berdttar resebyrichefen Lars Nilsson

Intresset fcjr USA (och Kanada) som res-
mil dr pi toppen just nu. Priserna ir <jver-
komliga tack vare en rimlig dollarkurs.
Flygfdrbindelserna ir bra civer Atlanten
tack vare en tilltagande konkurrens flygbo-
lag och charterarrang<irer emellan. Ur rese-
synpunkt var temat givet och dessutom
finns kopplingen till New Sweden-arrange-
mangen.

,rE
Y
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"Dessutom 1r Blekinge en av de regioner
varifrin flest mlnnis[or utvandrit till
Nordamerika", slger Lars.

Stlmningen var hcig hela kvdllen. Fdrtl-
ringen besrod av helstekt gris, bakad pora-
tis, sallad och <il. Dans, tivlingar med biljet-
ter.som vinster stod pi programmer. Vida-
re rntormerade ett antal leverantcirer om
sitt respekrive utbud av resor och andra
tjlnster. SJR Tours, Northwest, SAS,
TVA, Swansons, Hertz, Avis, Europcar
och, ndjesparken Higlr. Chaparral uaf dar
meo var stn llten utstallnlng."Detta var inte den enda iubileumsakti-
viteten", skrattar Lars Nilsson.

Lars ir glad trots att han samma dag har
gett borr 850 enkronor. I lokalpressen-upp-
manade SJR Karlskrona sina kunde. "ttiit-
g in pe Ronnebygatan 31 och le. Log de si
trck de en krona. Visst lr vil detta ett an-
norlunda grepp fcir att fi kontakt med kun-
der, bide nyi och gamla.

PER ERIKSSON

Sheriffen rillviinste. som sarveror mot iir SJR-
ore och heler Mognus Persson. Inger Stiirne-
voll och Anders Jonsson iir ocksd fi6n SJR.

5AS vor en ov de leverqnliirer som fonns o6
ptors. Hiir somtolor SAS-representontln
Hons Roboch (rill viinsferl med'Lors Nilsson
fr6n orrongeronde SJR.

INBLICK, JUtI  ]988

Anita Svensson, Consilium: Kursen visa-
de sig vara mycket bra, sirskilt vill iae fram-
hilla ledarna som verliqen kunde iin sak.
Jag l?irde mig viildigt -1i.k"t som jag kom-
mer att. anvlnda mig av. Det ir speciellt
tlnkandet inom branichen som jag vill fci.-
scika fi ur inom mitt fciretag. Jag Ingar ab-
solut inte att jag gick kursen.

Jussi Harsunen, Vattenfall; Det var ett
bra initiativ att blanda S.JR-are och kunder.
Man ldr sig viildigt myciret och man fir ett
meningsfyllt kunskapsutbyre. Kursen var
llrorik och vlldigt lyrrig. Det som jag
kommer att tcirscika fi mina arberskamra-
ter att gcira er atr planera sina resor blttre.

F

z

TM-kursernd aAr

TARORIKAOCII NYrrrcA
vdrens kurser pd terndt Traqsel Manage:nent adr uppskdttade. De planerade
sex kursernd blea dna illl antalet. An blanda sJR-ire och hundeiaisade sis
edrd lyckdt. Inblick bdr.prdtdt mgd fur! delta{are sd bdr ndgra *a;;i;, ;F
terAt. Hilr aar kursen ocli har den leiti;tt ndgoiting inom diffiiretag?, ,udtr ;e
frdgor oi'uille ba besc)arade.

Jorma Eskola, Hugin Sweda: Intressant
och vdldigt trevlig ii-r mina omdcimen om

|",rt:l.J,r,g liirde mig,mycket och fick en
hel del rd6er som jag kommer att ha stor
nyt-ta av i mitt jobb. Och jag ska lven f6rs6-
ka fi mina arbetskamrateritt frilia efter.

Anita Miiller, Volvo BM: Jag tyckte arr
kursen var vdldigt trevlig, -"n""- iae ska
vara d-rlig si hrde jag mig inte si m/cker
nytt eftersom vi hiller pi med travel mana-
gemen_t_hdr pi fdretagit sedan flera ir till-
baka. Vt har r ex en egen "resebyri" 

her i
huset som har avtal med biluthyrningsfcire-
tag och liknande.

MARIA FRIBERG
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Re sebyrdcb eferna trtiffa des de n 2 6 -
zs ao;il i Titasand fo, att diskutera
fraitiden.En ao de oiktigate akti-'aiteternd 

framgent dr att befrista
SJR:s ledande sttillning inom Tranel
Management. Att stilia priuatresor
liinsailmare tin idaghornmer ocksd
dtt prioriterds.

SIRM:L?|.ff':I",T'::TT:"J.7
enYralv daq linqa konferensen. Under te-
mat "hur v*i Iyctas i vira affarer" diskute-
rades och grupparbetades det i sammanlagt
en och en halv dag. Travel Management
(TM) var den kanske den allra viktigaste in-
grediensen. Kvar var sedan en halv dag for

lersonal och den sista dagens formiddag
icir ekonomifrlgor.

TM-intresset 
-hos 

landets ftiretag, stora
som smi, lr stort. Minga fdretag har hcirt
av sig f<ir att diskutera hur de skulle kunna
..s, 

-bettr" 
och effektivare med SJR:s assi-

stans. Och fler fciretag kommer'
"Minga foretaq mid stort resande vill

diskuteia TM me-d oss pi SJR och det kri-
ver ny kunskap frin vir sida", konstaterar
marknadschefin Hans Nohrenius.

En sak dr sdker. Forutsittningarna fcir att
sprida ordet om Travel Management bcir-
iir nu att finnas. Virens kurser pi detta
i"-, h", hj?ilpt till att hciia kunskapsnivin.
Kurserna blev for civrigt, milt sagt, gn sugl
c6. De olanerade sex kuistillfdllena blev till
slut itfa tack vare det stora intresset. Det
nva sreDpet att blanda eqen personal med
kirni.., 6id. nya och gairla,^uppskattades
sirskilt. Kurserna har dessutom pi ett
mycket pitaeliet sitt hillpt till att profilera
SI' Resebvrl"sJm marknidsledande inom
Travel Management.

Cb efskonferens p d temat

FRAMTTDEN
"Under senhcisten kommer fler TM-kur-

ser att avhillas och vi iterkommer med
mer detaljer kring dem senare", slger Hans
vtoare.

Riid trid
I Tylcisand framgick att Travel Manage-
-"nt kommer ait bli den rcida tridei i
marknadsfdringen till h6sten. Hans Noh-
renius karaktiriserar de tre afflrsresesemi
narierna som hills i vecka 34 till 36 nirmast
som "trlningshger". De syftar till att ge
sammanlast io SI"R-are en o.dentligt grund
art sti pa TOr rti dnnu bdttre kunni silja
TM.

"Information blir en allt viktigare vara i
virt sortiment", konstaterar Hans. "Vi

tror mycket pi detta seminarium och jag
kan lova miingder av kunskaper och eti
hcigt tempo."

Iite baia affdrsresefcirsdljnin gen behand-
lades i Tyldsand. I affirsid6n slis det fast att
STR dven framgent ska vara synonymt med
fillservice. Ait affdrsresor stir fcir den
stcirsta delen av forsdljningen ir naturligt,
di de som gcir komplicerade resor dr i st6r-
re behov av en kompetent resebyri.

Men privatresefcirsiljningen ir pi intet
sdtt ointressant. Det ridde sior enighet om
att orivatresorna ir viktiga. Den stcider
SJR:s afflrsinriktning och g'er vira konkur-
rensfcirdelar ytterligare styrka. Privatre-
sandet svarar fdr sammanlagt knappt 30
procent av fcirsdljningen, dvs ca 900 miljo-
i-r., krono.. Problem"et dr att all privatfcir-
sdlining inte Ir sirskilt lcinsam.-Att sdlja
orivatr-esor bittre och lcinsammare var dir-
i.tr t.-. fcir ett av grupparbetena.

"IJtan att tumma pi grundprincipen om
fullservice miste vi koncentrera oss mer pi
att sdlja l6nsamma privatresor", slger
Hans Nohrenius.

Tre vaferoner i resebrqnschen iir p6 96n9.
Fr&n viinster Gerrh P6hlsson p6 SJR Tours,
Korl-Gustov Siiidin fr6n SJR Giivle och Hons
Btickmon SJRM'

Viidrer i Tvliisond rilltit bensrriickore utomhus
under koftepousen. P6 klippon sitler fr6n
viinster Suzonne Wikhede SJR Cholmers, Mo-
rionne Millonder Affiirsresor Gdteborg, Korin
Le Juge Affiirsrecor Vosogolon somt Anilo
Nordin SJR SSdertiilie.

INBLICK,  JULI  ]988

SJ Resebyris somtligo chefer sqmlode till konferens i

Sililiinsammare
En slljare kostar ca3Q1kr/tim och vissaty-
per av privatresor ir dirmed helt enkelt
olcinsamma att sdlja. Inrikes tigbiljetter lir
ett exempel dar det kostar mer att sllia dn
vad provisionen ger. Fcirslaget att helt en-
kelt sluta sllja visia olcinsam"ma produkter
kastades faktiskt fram av deltagarna pi
konferensen. Charteresor samt reguljlrbil-
jetter (inklusive GIT, Bulk, GNAFF m m)
dr ddremot exempel pi lcinsamma privatre-
sor. Aven pak.tt"toi -ed t.guljarilyg (SJR
Tours m fl) samt bitpaket frin till exempel
Silja, Stena och Viking lr en god affdr ocksi
frir resebyrin.

"Alla billiga biljetter som inte bokas ra-
tionellt via dator ir i princip ol6nsamma
fcir oss om vi inte tar ut en extra avgift av re-
seniren", berittar Hans vidare.

Pi de flesta resebyrier runt om i landet ir
man varse det dystra faktum att minga pri
vata resor kostar mer att sdlja In vad de ger.
Minga resebyrier styr ddrftir medvetet
sina slljaktiviteter mot lcinsammare privat-
resor. Hans pekar sdrskilt ut Ostersund
och LinkOping som duktiga pi att silja pri-
vatresor ritt.

"Det ir viktigt att den grundliggande
fullservicetanken inte kommer i klam i
denna prioritering."

SJR-chefen Berfil Hommorberg romlor ton-
korno innon ovslulningstolel. "Dat iir vikligl
ott to tillvoro den medvind som bliser inom
orgonisolionen", siiger hon.



Hdn arbete och

UTESKOJ
Konferenserna fiir StR:s resebyrdcbefer rir inte bara arbete. Det kan adrd en
hel del skoj ocksd. Stirskih skoj aar det under middagen sorn Nyd Hotel Tylii-
sandbjiid pd denna gdng.

yliisond i slulet ov opril.

Utmirkt lige
Bland civriga nyheter frin SJRM mlrks att
utdkat samarbete med Eurocard. Till h6s-
ten blir det m<ijligt fcir stora kunder att
ldmna "signature on fi le", vilker innebdr
ett fcjrenklat betalningsfdrfarande. Anders
Murat berlttade vidare om samarbetet
med vdrldsomspinnande Thomas Cook pi
hotellsidan. En ny upplaga av Executi^ve
Hotel Directory 1988/89 finns ute och den
har SJR-logotypen tryckt pi omslager.
Aven den svenska hotellfcirteckningen
kommer att utvecklas, sa Anders.

"Ldget ir gott",summerade Hans Noh-
renius. "Virt resebyrinit dr vil utbyggt,
ligena dr bra och byrierna Ir <iverlag mo-
derna och frlscha."-

Resebyrichefsmcitena ir viktiea. Dels
for de strategiska frlgornas skull, rien kan-
ske lika mycket fcir kontakrernas skull.
Bertil Hammarberg var ncijd efter denna
ovnlng.

"Vi har limnat nigra resultatmissigr
tunga ir bakom oss och nu miste vi hissa
seglen fcir att ta tillvara den medvind som
bliser inom SJR", summerade SJR-chefen.

PER ERIKSSON

T ANCKLAN'r\IrNG, sltps och kavaj. Nyfrise-
l-rade damer och vllkammade heriar. Si
sig uppstiillningen ut infcir middagen som
holelet skulle bJuda pi. Lite till mJns slick-
ade man sig om munnen infcir den fcirvln-
tade goda middagen. Av detta blev det in-
tet .

"Vdlkomna ut till de vintande bussar-
na", sa vlrdarna fdr kvillen.

Fyllda med snopna SJR-are rullade bus-
sarna ivIg. Anhalt qiordes f<ir omkhdnine.
Finkladeina rtoppid.s in i skip och ersat-
tes med T-shirt och ieans. "I l ike rock and
roll" skrek T-shirtsen ut. Frisyrerna gick
samma cide till mcires som finklddeina.
Med hjalp av flinka hinder och tubvis med
brylcreme fdrvandlades de till - just det -
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50-tal. Sedan var det uppsittning och ivig
lgen.

Snopna miner
I bussarnas hcigtalare ljrid nu Kalle Sindare.
Kan ni tlnka er att bli uppringd av honom
och fi frigor om pensionarsrisor till Fidii
och scha&foreningens irliga utflykt riil
Nepal? Si var det i alla fall. Kalle hade pi
hotellets vlgnar i fcirvlg ringt upp ett anial
resebyrlchJfer och kol"lat Egei.^Och haft
bandspelaren pi, fcir sikerhets skull.

Nu bcirjade man ni slutmilet. Svenne
och Lotta underh6ll. Mat? Hamburgare
och 61. En annorlunda och skoj kvill, bity-
gade man samflllt. Men visst var det synd
pi den nyordnade frissan' 

pER ERrKssoN

" - , '  : "  , ;
, ' :  - - ' *  - r

a {

.*f,
TOMMYSTENSSON

a & i ,= - 15
z g ' ; 5
3  W  , . * f  4
E &tqfl -/

=
z

r : f f i . . i i . , f
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Det kornmer inte mindre tin ornkring
18O.OO0 fakturor till SIR ndrie Ar.
Ett dlderstiget system har gjort ban-
teingen do utbetdlningar aril tung-
rodd. I biist sker en edlkommen frir-
bcittring. Dd tas ekonomiaa delning-
ens ny;system fiir bantering ao leae-
r d nti; rsfdkturo r i b ruk.

A NTALET LEVERANTORSFAKTUROR hAT

A.;kat dramatiskt under irens lopp. Ar
1978 fick SJR sammanlagt 91.000 fakturor
frin sina leverant6rer och idag, tio ir sena-
re, dr antalet drygt det dubbla. Denna ut-
veckling har tyvdrr medfcirt att rutinerna
f6r utbetalningar blivit lingsamma. Leve-
rantdrer, slrskilt de som har kort betal-
ningstid, har inte alltid fitt betalt i tid.

Till hosten kommer det att bli rndringpi
den saken. Leverantdrer ska fi betalt pi
rikningens fdrfallodag och SJR ska slippa
se en del av provisionen ltas upp lv even-
tuella drciismilsrintor. En annan fcirdel ir
att den tidscidande kontrollen av betal-
ninqspiminnelser elimineras.

Liom ekonomiavdelningen har man job-
bat pl ett nytt system fcir hanteringen av Ie-
'nerint<trsfiktuior i ett drygt ir. Ni dr dena
arbete slutfort. Det nya systemet Ir klart
och ferdiet att tas i bruk.

"Det er"helt skriddarsytt f6r vira behov
och innebdr en verklig fcirbittring", sdger
Jan-Ake Llckeberg som ir projektansva-
rig.

Helt skreddarsytt
Det dr verkligen inget halvfirdigt system
som sitts i drift till hdsten. Det har provats
sedan mars minad pi tvi resebyrier, affirs-
resor oi Vasasatan i Stockholm och i Lin-
k<tpine. Synp"unkter frin anvlndarna pi
dessa p"ilotkontor har legat till grund f6r ut-
vdrderinq och fcirbittringar.

"Efter"semestrarna bciiiar vi med utbild-
ningen och sedan kcir vi iging", slger Jan-
Ake.

Den dagslinga utbildningen av resebyri-
ernas ekonomiansvarige kommer att ske
ute i landet. Tan-Ake o.ih h"ttt medarbetare
pi ekonomiivdelningen kommer att eka ut
i regionerna. De reseEyrier som Iigger nlra
Stockholm fir sin utbildning iTomteboda.

"Fast systemet 1r si lltt att lera sig att det
inte kommer att innebera nigra solm helst
problem". intyqar Monika Skardal. Hon
sitter pi Vasagitan Affirsresor i Stock-
holm och ir en av pilotanvdndarna.

Idag vidarebeforiras alla fakturor, sivll
leverintcirs- som sakfakturor, till huvud-
kontoret efter lokal granskning. Ddr om-
bescirjer ekonomiavlelningen-att betal-

SNABBARE
ocb brinre hantering ao

FAKTUROR

ninq sker. Tack vare det stora och 6kande
antilet fakturor har denna centrala hante-
ring ibland blivit nigot av en flaskhals.

Lokal hantering
I det nva svstemet kommer fakturor bide
att kontroileras och beordras fdr utbetal-
ning pi respektive resebyri. Allt sker via
terminal och i datasystemet finns redan de
flesta leverantcirer med namn, adress m m.
Ingingsbegreppet ir respektive leverantdrs
postgironummer, men man kan scika sig
fram oi andra sitt ocksi.

"Din nya rutinen inneblr en lingtgien-
de decentralisering i och med att resebyri-
erna nu sidlva fir fullt ansvar fdr sina utbe-
talningar'", menar Jan-Ake.

Framgent kommer alla leverantcirer ga-
ranterat"att fi betalt pi forfallodagen. Ndr
fakturan registreras si knappas sista betal-
ningsdagen in och postgirot ombescirjer
automatiskt att utbetalning sker denna
dag. Skulle nigon felaktighet upptdckas ir
det mcijligt att gi in och indra fram till nig-
ra dagar innan utbetalningsdagen.

"Systemet kommer senare att utvecklas
att omfatta iven den tunga hanteringen av
hotellvouchers", berlttar Jan-Ake.

Det nya sittet att hantera inkommande
fakturor har minga f6rdelar gentemot det

Moniko Skordol p6 SJR Vosogoton Affiirsresor hor voril provpilol pd det nyo syslemel sedon i
mors och belyget iir mycket gott.

gamla. Det gir snabbt, leverantdren fir be-
talt i tid och det er lett att underscika hur ett
irende har hanterats.

"En mlngd kontroller ir nu inbyggda
och det lr exempelvis om<ijligt att av miss-
tag betala en faktura tvi ginger", slutar
Monika.
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Ldmna ett fiirslag ocb

BLI MIIJONIIR
Ldmna in dina fiirslaz pd bar SIR
ska effektioiserai ocb fiiibAttas. bu
kan bli miljontir pd kuppen.

Fiirslagsaerksamheten bar nu ta-
git rejdl fart men Annil fler bra idder
efterlyses. Naturligtais premierds
bra fiirslag. Alla fdr en tisslott och
dr fiirslaget extrd brd blir det stiirre
ersAttn;ng.

Er FrER RTr ha Iegat i rlda under en tid
,l 

'.h.. 
fcirslagsverksamheten inom SJR nu

blommat upp igen-. Ha1.!u nigot,fdrslag
om vao som Kan goras Dattre, effektlvare,om vad som kan gciras blttre, effektivare,
billigare eller kanske mer rationellt in idag
ir ocksi du mycket vilkommen arr hdra a;
olg.

"Vi vet att det dagligen kl?icks mlngder
av goda id6er ute pi byilerna", slger In"grid
Markstrcjm som ir fcirslagskommiti6ns
sekreterare.

Anvind glrna en av de sdrskilda blanket-
ter som skickades hem till dig med infor-
mationen om Id6-88 i mitten av aoril.
Gl6m heller inte atr lven skriva vem du ar.
piminner Ingrid. Varje fdrslagsstlllare fir

du nlmligen en trisslott som uppmunrran
och dirmed chans till en milion kronor.
Dirav den niqot kryptiska rubriken."Vi hiller iummiin" och Ir det nieon
som vunnit skulle jag uppskatta arr fi veta
det", sdger Ingrid vidare.

Hiller tummarna
Inte nog med denna lilla beldning. De f6r-
slag som anvlnds och visar sig ge bespa-
ringar, rationaliserineseffekter eller ln-
tdkiscikningar blir f6r"emil f6r ytterligare
belctning. Sidan ersittnine kan'delas"ut i
form aipengar fcir jittebri id6er, annars i
form av till exempel fin konst.

Vilka ryper av frirslae kommer till kom-
mitt6n? En av dem to-"b.ldn.s med en li-
tografi ir Thomas Nilsson i Jcinkdping.
Hin har pi eset initiativ tasit fiam en fd;
enklad och laitanvlnd handbok: STR:s eko-
nomisystem. Denna skrift anvlnis nu pi
ett flertal SJR-kontor landet 6ver.

Bertil Nilsson, resebyrichef i Linkcipine.
har ocksi belcinats mid konst frtr siti fai-
slag till en kronologisk kontoplan. Ekono-
miivdelningen arbitar just nu pi att itgir-
oa nans rde.

Bland de nya fcirslag som kommit in

miirks till exempel fcirblttring av voucher-
hanteringen, SJR-streamer till bilar och en
komplett faktabank med alla personalfdr-
miner. Si visst kan ett fdrslag vara sivll Ii-
tet som stort.

SJR Fdrslagskommim6 bestir av Bertil
Hammarberg, Carl-Eric Hagstrcim och
Nisse Persson frin HK. Vidare Ir Rurh
\(rikstr6m (SJR Ostersund) SF-represen-
tant, SJTF represenreras av Bertil Nilson
(!J\ Ljnkqping) och ST-J av Bengt Abers
(SJR V?ixid).

Alla fdrslag tas upp till diskussion och
grup_pen sammantrider en ging i kvarralet.
Diirfrir kan det drciia nigra minader innan
ditt fdrslag behandias, lien om du alltid fir
en bekrlftelse pi en ging nlr det mottaeits
pi huvudkontoret. Sku'ile det inte fin"nas
detaljkunskaper i qruppen si remitteras
fcirslaget fOr^sakku-nnigt uttalande innan
olsKusslon.

"Kampanjen Id6-88 har redan gett resul-
tat", berittar Ingrid.

Efter det arr i-nformationen rill all STR-
personal gick ur perpost har det kommii in
ett drygt femtiotal f6rslag. Det ska jiimf6-
ras med iren 1986 och 1982. di det endast
kom insammanlag22 fcirslag. Hcir av dig
ou ocKsal PER ERTKSSON
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ANSLAOSIAfLAN
9f!" bay rydgot sorn du aill-ska '_'siittds upp" pd anslagstaalan, sld en signal
tlll.!er,telefon08.-10 30 30 ellershrio ettpirradertill"pubticistgruppeniper
Eriksson, Drottninggatan 80, 111 35 Stozhboln.

Sommarens fiidelsedagar
Arne \flaldebrink och Bdrje Bjermer fyller
bida 60 ir i juli. Inger Blrnsten och Rolf
Zander firar respektive 5O-irsdag samma
minad. I augusti fyller Olle Erlikison, Ro-
nald Eriksson och Kjell Persson 50 ir. SJR
och Inblick gratulerir si gorr.
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Pow'Vow tir ett i.ndianskt ndmn PA
sdmndnkornst Det rir ocksd, ailket
kanske dr rinnu ztiktigare, orirldens
stiirstd rese- ocl, tuisnnrissa. I dr
ltiills den i Dallas, stiirre rin ndgonsin
tidigare tned sina drygt 3.000 bitres-
ta delegater. Ett ferntiotal soenska
besiikare fanns pd plats ocb bland
dem Inblick

Do\r\flo\fl.er det gamla indianska namnet
I- pi viktiga sammankomster mellan
stammarna.

Pow W'ow 1r ocksi det namn som den
amerikanska turistindustrin TIA (Travel
Industry Association of America) ftir tjugo
ir sedan valde nir man startade det som nu
vuxit till en av vlrldens mest betydelsefulla
turistmlssor.

Tjugoirsjubil6et firades med det stdrsta
Pow'$(ow nigonsin. Drygt 3.000 delega-
ter, amerikanska och internationella sam-
lades under nigra krivande arbetsdagar i
Dallas/Forth \trflorth.

Arbetstakten ir uppdriven till max. I
komprimerande femtonminutersmciten
mciti arrangdrerna och man fir vara glad
om man hinner med en kisspaus mellan
varven eller fi i sig en plastmugg av den tun-
na brygd, som amerikanarna envisas med
att kalla kaffe.

Flera veteraner
Pow'Wow-veteranerna som Goran Linder,
Linders Resor, Mats Ekholm, Trivsel,
Tommy Swanson, Swanson's, Rolf Ryd-
wall, Siockholms Afflrsresebyri, var alla
ense om att det var ett mycket bra Pow'Wow.

"Otroligt vllorganiserat, maximal utdel-
ning av jobbet", tyckte Ann Margret
Nordberg, tidigare svensk/kinesiska men
numera Carlsson Travel Group, som gior-
de sitt fdrsta Pow'Wow.

Pow'Wow har som sagt vuxit till sig. F6r-
sta iren var de svenske ungefdr tio stycken
till antalet. Idag var man femtio, men viss
vlxtvirk f6rekom. Si hade t.ex TIA tving-
ats siga nej till flera utstillare. Det fanns
helt enkelt inte nigon kvadratmeter kvar
^fihyraut i Dallas stora kongresscentrum.

"Det var lite fdr minga smi byrier i f6r-
hillande till stora arrangdrer, och det ge-
nererar inte si mycket trafik", h6rde vi i
svenskginget.

Bra pris
Men vi fortsitter att ika till Amerika. Dol-
larn lr fortfarande gynnsam och pris-
6kningarna inte si stora som befarat. Mel-
lan 0 och 10 procent mer fir vi betala fdr
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POWWOW
otrolig rese- ocb turistmcissa
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MEDVAXTVARK

vir USA-resa ndsta ir. New Ybrk stAr fdr
den hcigsta prishdjningen, medan t.ex Or-
lando, Florida behiller irets priser iven
1989.

Tommy Swanson tycker att trenden all-
mlnt vinder sig till andra- och tredjegings-
reseniren. Istlllet fcir att frirscika reDa ay
hela USA, si n6jer man sig kansko med
"bar^" Californien. Det ger utrymme f6r
ett bredare lokalt turistutbud.

Ann Margret Nordberg, Carlssons Tra-
vel Group Ir inne pi samma tankeging.

"Svensken har rest si mycket, nu sdker
hanlhon sig till nya upplevelser, mer iven-
tyr. River-rafting pi Snake River i Colora-
do, kryssningar i Karibien."

Och si resandet i omvind riktning. Jo,
det verkar faktiskt som amerikanarna nu
bcirjat glcimma bort Tjernobyl. Men man
ir fortfarande sjukligt rldd f6r terrorister,
och det stllldes minga frigor om slkerhe-
ten pi de europeiska flygplatserna.

Lite extra bligula klnde vi oss under Dal-
lasdagarna: i den tidiga morgontimmen in-
nan delegaterna skyndade till kongresshal-
len, kunde de ta del av Good Morning
Americas Sverigepresentation, ett land,
som dll vir frirvining har stindigt glitran-
de vatten, stiindigt bli himmel, utan tunga
regnmoln och ddr allatalar utmlrkt engel-

Kiinns stodens "skyline" igen? Vissi tir der J R Ewings hemrlod Dollos. Dollos och syslerstoden
Forl Worth vor viird fiir 6reis upplogo ov Pow Wow. Viirldens vikligosfe rese- och lurislmiisso.

Bra hemmavider
Lite svirare var det med stavningen av
svenska namn. Ulf Nilsson frin Flygh6r-
nan i Uppsala, som delade utrymme med
Hasse Nilsson, Flygmiklarna, fick finna
sig i att hans byri plotsligt dopts om till
Flyghoran. Dock var den nyfikna be-
sdksstr6mmen si tit att sales manager Nils-
son funderade pi att gcira namnbytet per-
manent.

Och siiilvfallet skulle det inte ha blivit ni-
got riktigt Pow'W'ow om inte American
Airlines Eddie Flinck i oklanderligt v?il-
pressad kostym pi kviillens nog si vilbe-
scikta fester stemt upp "I den herliga vir-
solens glans" och annat hemlingtanfram-
kallande.

Och vad ir countrysingerskor, rodeo-
cowboys, J R Ewing and andra i den kon-
kurrensen? Sldtt intet.

Diurporken Tompo Busch Gordens stiillde ut.
Flickqn heler Whirney Sqnders och iir tv6 6r.
Den pussonde komelen iir tre m6noder gomlo
Nicholos.



Cbarter till solen? Tag en

SUNTRIP
Priaatresebutiken Sun Trip i. Sunds-
oall tir nu officielh inaigd. Pd inoig-
ningskarillen underhiill San Tips
egen "pl(tsclef ' Lasse Lundberg ali-
as Ted Astriim.

l\TU HAR privatresebutiken i Sundsvall
I \ som vi berittade om pi fcirra numrets
anslagstavla dppnat. Sun Trip Semesterbu-
tiken Ir namnet och portarna slogs upp den
6 juni. I denna butik, som dr avskild frin
SJR Sundsvall, ska det nu slljas charter-
resor.

"Vi <ippnar i ligsisong eftersom de flesta
redan har bokat sina sommarresor", slger
Anna Sandgren.

Trots att det fdrsiiljningsmissigt ir ligsd-
song nu ser det ljust ut. Folk har faktiskt
upptackt och bdrjat hitta till den nya buti-
ken. Bland de utitriktade aktiviteter som
redan genomfcins mirks utdelning av flyg-
blad pi GIF Sundsvalls matcher och spons-
ring av hattparaden pi Bergsiker. Det sena-

;:i:o.;8i::lemans 
som drog inte mindre

"Vi har dessutom gjort utskick pi virt

kundregister och annonserat en del", be-
rlttar Anna.

Inget nytt kontor Ir 6ppet f6rrin den of-
ficiella invigningen har skem. Sun Trip
hade sin invignirigsfest den 15 juni. Drink i
de egna lokalerna, promenad ner till ham-
nen och det flytande Caf6 6c Hotell Arken
fdr sup6. Efter den underh6ll Lasse Lund-
berg som var chef pi Sun Trip i filmen SZill-
skapsresan. Till vardags heter Lasse narur-
ligtvis Ted Astrdm. Sedan bar det ivlg
vidare till Strand Hotels pianobar.

Etablerar sig
Bland Sun Trips glster mlrktes fotbolls-
vinner frin GIF. Hans Nohrenius frin
Hk, SJR-are frin Sundsvall, storkunder
och andra vinner och bekanta.

"I h6st ndr folk bdrjar boka igen kom-
mer vi att ha mdngder av jippon", siger
Anna.

Bland de aktiviteter som planeras mirks
till exempel temaveckor med inbjudna le-
verantiirer. annonser med mera. Det lr in-
gen tvekan om att Sun Trip hiller pi att
Etablera sig som affdren framfOr alla fcir se-
mesterresor' 

pER ERrKssoN

Efler moten p6 gemytligo Arken. I f6rgrunden
siiler GIF Sundsvollc triinore Anders Griin-
hogen med fru. Bokom dem stdr Sun Tripc bu-
tikJchef Annq Sondgren och Ted Asrriini.

Fertdeltogore p6 vdg till Cof6 och Hotell Ar-
ken. Ldngsl from ttdr Sun Tripporno Ann-
Chorloita Ingelsson, Anno Sondjren och Evo

Annw btittre SlR-seraice pd

ARTANDA FIYOPIATS
Seraicekontoret pA Arlanda bar
iippnat. Efter en mjukstart i juni och
semesterstAngt i jali startar ahtioite-
terna ddr pA riktigt den I aagustL
Till affdrsre s e nAre rnd s frornmd.

utanfcjr ordinarie kontorstid genom
CCA:s personal. Till en bcirjan finns hlr
ingen dator, varf6r de kontor som vill ut-
nyttja Arlanda sjdlva miste ange priskonst-
ruktion, fare basis osv f6r att bilietter ska
kunna skrivas ut korrekt. Senare i hcist
kommer dock en PC att installeras.

En annan viktig arbetsuppgift iir att lam-
na upplysningar till vira resenirer. Upp-T\EN eJUNI slog portarna upp for SJR pi

Ll Arlanda. Med detta kontor i avgings-
hallen f6r utrikesflyg kan vi nu erbjuda af-
flrsresekunderna en innu blttre service.
Kontoret bemannas av Anita Sundberg
och Rigmor Rindstil och ligger i f6retaget
CCA:s lokaler pi plan fyra.

SJR har dven plats hos CCA (som fdr dv-
rigt stir fdr Chartrans Charter Airhand-
ling AB) vid charterdisken. Denna disk lig-
ger, som bekant, mitt emot inchecknings-
diskarna.

"Vi mjukstartar i juni minad och har
stangt fcir semester i juli", berlttar Anita
Sundberg.

Den egentliga verksamheten drar iging
den 1 augusti. Di kommer kontoret att ha
<ippet alla vardagar mellan klockan 08:00
och 17:30. Senare utdkas dppethillander
trll07:00 -22:00. Som ett tredje steg kom-
mer m6jligheterna till en 24timmarsser-
vice att underscikas.

"Arlanda-kontoret klarar av det mesta
men bokar inte bilietter", betonar Carl
Erik Hagstrdm pi marknadsavdelningen.

Den tiinst som frlmst tillhandahills ?ir
utlemning av biljetter. Detta kan ocksi ske

Iysningar och utllmning ir gratis, men SJR
Nord i Solna (kontoret h6r hit rent organi-
satoriskr) debirerar kund 50 kronor Jxtra
fdr utfdrdade bilietter. Provisionen tillfal-
ler den bokande byrin.

"Servicekontoret pi Arlanda kommer
att aktiw marknadsfdras i samband med
hdstens affdrsresekampanj", siger Carl
Erik Hagstrdm.

PER ERIKSSON

Servicekontoret p6 Arlondo n6s p6 telefon 0750-621 40. Oppefiiderno
iir 08:00 - | 7:30, mdndog rill fredog. Stiinsr fiir semesrel ii i, l i. Adres-
sen iir: SJ Resebyr6 , clo CCA, Box | 6, | 90 45 Stockholm-Ailondo. Det
iir iiven miiiligr or ringo p6 CCA:s telefonnummer 0TsO-6O6 20 eller vio
deros tefefox som hor nuhmet 0760-612 87.

Arlondo pd ollvor. Affdrsresentirerno kom-
mer ofi kunno fri hl6lp ov Aniro Sundberg...
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hos orinliga indianer i

BORNEOS DJUNOTER
Asien tir inte bara den odlpolerade bandels- och tansitstaden Singapore.
Hrir finns doentyret om hiimet fiir dern som iinskdr. Eller oad sdgs otn dtt sond
pd bastmana i. ett "longhor,tse" sotn bebos ac) ibani-indi.aner, De dr odnliga
rnennyfrkna pd ossotisterkinningar. Enudda ocb bdrligturist- ellerincentia-
resA, satntnerar Inblicks resenAr Anna-Kari.n Andersson sin dagbok rned.

PA BASTTNATIA

Longhouse. Indianerna dansade vilkomst-
och krigsdanser, de hade vlildigt vackra
drikter.

9/5:Indianerna i Bunu Longhouse fir be-
s6k 3-4 ggr/minad si vi var ingen stcirre
sensation, annat var det nir vi kom till Pujo
Longhouse.

Fdr att ni till Pujo ikte vi fcirst "long-

boat" i ca 2 timmar, det kindes i baken ska
jag slga, och sedan var det djungelvandring
i ytterligare 2 timmar. Efter ett tag var man
sanska mcir. Till slut var vi si framme vid
Fuio Longhouse. Vi badade av oss den vlrs-
t" iort.tt 6ch Intrade huset via en fullkom-
Iigt livsfarlig "stege". Vi badade och latade
oss hela dagenoch pi kvillen hade vi den
stora lran att fi intaga vir middag i hdv-
dingens hgenhetsdel.

Jag kanske ska fdrklara hur ett longhouse
lr byggt. Det kan vara mellan 10-100 fa-
milier som bor i ett hus. F6rst kommer
man in i ett stort allrum dlr de utfdr alla
dagliga sysslor, sover osv. Varje familj har
sedan en egen "ligenhet" med kdk och
sovrum. Detta liter vildigt lyxigt men var
naturligtvis viildigt enkelt.

Presenterna som vi hade med oss civer-
limnades och nu bdriade den mest rlttvisa
uppdelning jag nigonsin har sett. Jag tror
dom h6ll pi i en timme och delade sakerna
i en hog f8r varje familj.

1Ol5: Niista dag var der dags f6r avfiird till-
baka till civilisarionen. det kdndes faktiskt
lite trikigt. Det var en helt otrolig upple-
velse att fi bo med indianerna, det miste
upplevas.

Viil tillbaka i Kuching bar det av direkt
till flodterminalen Damai, varifrin vi tog
exoressbit till Damai Beach vid Kinesiska
si6n. Det var ett stort omride med hotell-
del och friliggande stugor, mycket lyxigt,
rummen var som hav och efter longhouse
kendes det fdrstis extra bra.

4/5: Individuella anslutningar till Kcipen-
hamn. Samling i Mermaid Lounge dir vi
bekantade oss med varandra. Avresan gick
pi tidtabell och man mirkte genast av Sin-
gapore Airlines utmlrkta service. Knappt
f,aie rri satt oss fcirrin dom kom med var^ma
handdukar, sedan fciljde mat, genomgien-
de vlldigt god, bio och sedan somnade vi.
Man sitter f<;rhillandevis bekvlmr, benut-
rymmet 1r vil tilltaget.

Viil i Singapore gick transfern direkt till
hotell Dynasty. Fdrst blev man imponerad
av exteri6ren. Det var jitteh6gt i tak och
viggarna var prydda med trlkonstverk
som imponerade v?ildeliga. Rummen var
stora men i dvrigt ganska ordinira. Senare
gick vi ut pi s k "foodstalls", alltsi flera
smi restauranger samlade pi ett torg.

6/5: Vi sig en del av Boraniska Tridgirden,
mycket vacker, dIr kunde man kcipa orki-
d6er som var doppade i guld. Sedan besig vi
Singapores hcigsta berg, det mdtte impone-
rande 150 m 6 h. En ikta singaporisk mat-
marknad stod nist pi programmet. Dir sll-
des allt frin grdnsaker till ormar, ormhdr-
net sig vi aldrig och ingen sdrjde 6ver det.
Pi kviillen var det visning av Hotel Hyatt.
Tridgirden var imponerande med bl a en
jacuzzi i ett undanskymt hdrn, mest f6r
noneymooners som man sa.

7/5: Avldrdtill Kuching. Transfer till Ho-
liday Inn. Man blev inte speciellt betagen
av f<irsta anblicken av Kuching. Staden gav
ett dammigt intryck.

Pi eftermiddagen tog vir guide ut oss pi
en stadsrundtur, vi sig bl a museet med
samlingar frin Borneo. Det var intressant
att se hur de olika indianstammarna bodde
och hur deras kllder sig ut.

8/5: Idag bar det av till iventyret. Frirst ik-
te vi 25 mil pi en ganska skumpig vig i en
buss av lldre modell, lyckligtvis gjorde vi
uppehill efter vigen, fdrst pi en peppar-
plantage och sedan i en liten stad dir vi kcip-
te godis och cigarretter som vi skulle ha
med oss som givor till ibanindianerna.

Efter huppigupptlcktsfirden kom vi
fram till Skrang River, den forcerade vi
med "longboat", ca 12 m ling bit som Ir
smal och v?ildigt rank fcir att kunna fdlja
flodens rcirelser.

Det var fantastiska scenerier efter floden.
efter ca 1 timme kom vi fram till Bunu

Indiqnernqs fiirdmedel pd floderno, long-
boorr, fiirliiido i Borneos dluposte dlungel.

Ceremoni i ett longhouse. Beciikornos sm6

z

p?e3enler delos upp, noggronnl och riittvist.
Allo fomilier 16r liko mycket.

11l5: Andra dagen skulle h?ir SOLAS, vi
brinde oss naturligtvis hela ginget och
hade mot kviillen antagit en vacker rdd
fdrg. Det var den kvillen som det vare offi
ciell mottagning, men dom tyckte bara att

Itf* 
fitt en vacker fiirg. Vi log pligat till

1215: Nista dag tog vi med sorg i hjirtat av-
sked av Damai Beach Resort och vlnde till-
baka till Kuching fdr vidare transport till
Singapore och Pan Pacific, ett jittehotell
som inte hade samma atmosflr som Dyna-
sty och dessutom lig lite offside. Staniard
och service var som vanligt helt anmirk-
ningsfri.

13 / 5: Pi'fcirmiddagen ikte vi stadsrundtur
och sedan var det lunch pi Holiday Inn
Parkview. Det var indisk mat frin norra In-
dien och den skulle inte vara si "spicy" sa
dom men det eldade nistan ur <ironen i alla
fall. Sedan alltsi dags f6r shopping, man
gjorde de mest otroliga fynd. Skor som
hemma kostar minst 250 kr kostade hir
hdgst 100, mycket tillfredsstZillande. Pi
kviillen skulle vi till Raffles fdr en "Singa-

pore Sling", det var verkligen historiens
vingslag som mdtte en i hallen.

1415: Sista dagen, det kendes inte alls kul, vi
trcistade oss med lite sista-minuten-shop-
ping och genast kandes det bdttre. Flygre-
san hem gick smirtfritt dlrfdr att man sov
mest hela tiden, av nigon anledning var
man fullstlndigt utmamad. Sedan var vi.
framme i K6penhamn dir vi satt och hlng-
de och till slut skilides it till olika destina-
tioner. Det var en viildigt intressant resa
och mycket vilplanerad. Jag vill rikta ett
stort tack till Mats Jonsson och Jambo
Tours och ir siker pi att hela gruppen in-
stemmer.

ANNA.KARIN ANDERSSON
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