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Beril Nilson iir en senior med m6ngo iiirn i elden. Just nu delor hon med sig ov ollo sino l<unsko-
per p6 SJR Vosogolon.

SENTORPANYASPAN
Fadd i diupaste Smdland ocb rned en
stark tiadition i arbetarliaet bar
Bertil Nilson arbetat sig upP frdn
springpoike till posten sorn en av de
mer 

"infiytelserika 
och framgdngs'

rika reseibyrdcbeferna i SJR:s histo-
ria.

Bertil Nilson

t t T\EN I l:E november klockan Q7 .10 dr
L) d"texakt 48 ir sedan jag steg in i SJ-

vlrlden och jag har inte ingrat en enda
dag", sdger han. "Den morgonen stod iag
pilrappin till Vetlanda station och skulle
bcirja 

-min 
forsta arbetsdag inom ilrnvi-

gen." Berti l  Nilson talar gdrna och l lnge
om tiden i Smiland som den lyckligaste.

"Ett av de stoltaste <igonblicken i min
ilrnvisshistoria var ndr iae fick ika in till
irafik&oeditionen och tenla att f6r att bli
tigklarerare. Som bevis pi att iag klarat av
dei fick jag ett rcitt band att sdtta i mcissan."

Cyklade i Malmii
Genom att ha gitt "den linga vigen" har
Bertil Nilson skaffat sig en gedigen kun-
skap om allt det praktiska arbetet i rese-
verksamheten. Atf han sedan bcirjade pi re-
sebyri dr inget konstigt.

"Jagvar nistan 40 ir ndr en resekonsu-
lent frigade mig om jag inte ville hoppa
river till resebyrin", slger han. "Redan pi
stationen arbetade vi viildigt utitriktat med
f<irsiljning och kundkontakter, si steget
var naturligt f<ir mig."

Efter genomgingen grundutbildning pla-
cerades han som ackvisitcir (affdrssiljare) i
Malmd vilket var en chock.

"Att hmna gamla, kdra Emmaboda och
flytta ner rill Malmci var inget IItt steg", sI-
ger han. "De fcjrsta minaderna, innan min
fru ocksi flyttade, tillbringade jag all min
lediea tid med att cykla runt i stan fcir att
lera-mig hitta. Till slut var det si att infcidda
kolleger frigade mig - som bott i Malmci i
fyra minader - om var olika gator lig."

Efter ett par ir i Malmci var det dags att

flytta upp ett snepp i karrilren och Stock-
holm blev di ny bas. Efter nigra ir dir
hamnade han slutligen D7 a piSl Resebyri
i Linkciping som chef. Ddr har han sedan -
tillsammani med den civriga personalen -
utrikat och breddat bide verksamhet och
kundunderlag. Nu llmnar han dock Lin-
kdping, men inte fdr sofflockets skull. Ny-
pensionerad hoppar han direkt in pi rese-
byrin pi Vasagatan i Stockholm f6r att
hjiilpa till och fi fart pi ruljansen.

Loialitet
Vad tdnker han di gcira i Stockholm, und-
rar Inblick.

"Ja, affdrsklimatet her ar lite annorlunda
in i landsorten", sdger han fcirsiktigt. "Ute

i landsorten Ir lojaliteten och engagemang-
et hos de anstlllda stcirre. Hdr i Stockholm
Ir det si ndra till ndsta jobb att det ir svirt
att fi folk att fdrsti vad loialitet innebir."
Bertil borde veta. I tidiga lr utstrlckte sig
hans lojalitet gentemot SJ si till den milda
grad att han inte skaffade sig nlgot kcirkort
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P6 Bertil Nilsons b6do visitkort st6r det "mo-
noger" i b6de Linkiiping och Srockholm. I
siiilvo verket iir hon ingetdero, boro en se-
niorkonsult som hqn sliilv uttrycker soken.

pi flera ir. "Nej, jag tyckte arr man gorr
kunde ika tig istl l let", sdger han.

Pi SJ Resebyri, Vasagatan 22 i Stock-
holm, ser han som sin frlmsta uppgift att
hjilpa den nya chefen att cika medveienhe-
ten och motivationen hos personalen si att
servicen snabbt kan fcirbeitras.

"Jag har utnlmnt mig sjdlv till Senior-
konsult", sdger han med ett skratt, men
blir direkt allvarlig. "Jag anser att varje,sil-
lare maste vara en artrst och tnse att vt tor-
mar den slutliga produkten tillsammans
med kunden. Sdliaren miste hela tiden tin-
ka och komma med kreativa fcirslaq och
inte bara salja fdrdiga paket. Det iir 6cksi
tjusningen med jobbet, ndr man lyckas
med nigonting som kanske inte dr den
mest uppenbara lcisningen. "

Stolt iiver SJ
Bertil Nilson Ir - i ordets bdsta bemdrkel-
se - av den gamla stammen di han dr en
man med mycket hjdrta pi rdtta srdllet.
Tack vare sin bakgrund har han en cidmjuk
instlllning till sin position och tar inget fcir
givet. Beriil Nilson ir ocksi myckei stolt
6ver sitt yrke och ser kanske det som den
strirsta skillnaden mellan gamla tider och
nya.

"Fcirr var man stolt civer sin ST-uniform
och sitt fciretag, men det ar inte pi samma
sdtt idag och det dr nog der jag saknar mesr
av allt", slger han.

Att SJ skulle vara stelbent och byrikra-
tiskt vill han inte hcira talas om."Det dr den vanligaste urslkten som
finns fcir att inte grir-a nlgonting", sdger
han. "Visst finns det byrikrati, men det in-
nebir inte att man skall ge upp. Trots det
kan jag ibland komma pi mig sj?ilv med att
vara lite fcir byrlkratisk och det ir bland
det vdrsta jag vet, det Ir inte bra fcir servi-
cen."

Sdkert kommer samarbeter atr bli dyna-
miskt di Bertil Nilson dr en dynamisk per-
son med minga jirn i elden. Vad sigs om
f.d. kommunalpolitiker i Emmaboda,
medlem i Rotary, medlem i Odd Fellows,
ett flertal styrelseuppdrag, fru och tvi barn
samt ett brinnande intresse fcir storbands-
jazz. Han verkar vara intresserad av allt
utom just att bli pensionerad.

LENNART HAKANSSoN
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Electrolwx ocb SIR ldngt framme

TM.KUNNANDE
PAEXPORT

Saerigre ligggr ldngt framme inom Traael Management. Electrolux ocb SJR
anordnade fiir-ery tjd,sgdan en fiiretagskonferens pd detta tema. Inbjudna iar
Electrolux-folkfrdn bland aniat Fiilandl Norge och ltalien. Meningen tir att
bolagen i utlandet ntt skd bdrja arbeta aktiaare rned sin resepldnenng.

D EsoR An vanligrvis ett f<iretags tredje
l\strirsta utgift. Bara lciner och datakost-
nader ir hrigre. Detta faktum har Elecrro-
lux sedan hnge insett. Denna expanderan-
de svenska iritvaruiette Ir kanske der
fciretag i landet som driver Travel Manage-
ment (TM) med stcirsta effekt.

Nu har Electrolux tagit det fcirsta riktigt
stora steget mot att dven introducera TM-
tanken hos sina uthndska bolag. Fcir en tid
sedan genomfcirdes fciretagets fcirsta inter-
nationella TM-konferens i samarbete med
SJR. Platsen var Stockholm."Det blir mer och mer uppenbart att vi i
virt land ligger mycket lingt framme pl
detta omridi;', konsrarerar Iigema. Akes-
son som ir SJR-expert pi Travel Managb-
ment.

Sverige kan
Under konferensdagarna gick Ingemar och
Gciran Tengstrrim, TM-ansvarig pi Elecr-
rolux, igenom alla mcii l ieheter s5m stir ri l l
buds fcii arr resa bide baitre och mer kost-
nadseffektivt. Intresser fcir amnet frin del-
tagarnas sida var det definitivt inget fel pi."Idel positiva kommentarer", slger Gci-
ran Tengstrcim. "I Norge har man kanske
kommit ldngst och bcirjar att ta efter vad vi
gcir hlr."

Electrolux i Sverige reste fcirra iret fcir
ganska precis 100 miljoner kronor. Flyg-
resorna stod fcir 55 av dessa milioner, hoie-il
fcjr 25 och resrerande reseutgifter fdr 20
mkr. I samarbete med SJR llickades man
f6rra iret att skdra n.r dili.tikortnaderna
med ca 7,4 miljoner. Recepter lyder: inrimt
samarbete med resebyrin, maximalt ut-
nyttjande av mileage och resor pi ligpris-

o

biljetter dar sl ar mcijlig.
"Det gir att spara 10-30 procenr uran arr

vi drar ner standarden och komforten fcir
vira resendrer", sdger G6ran.

Lever som han lir
Sjilvklart lever Gciran sjdlv som han ldr.
Fcir inte si ldnge sedan flcig han Stockholm
- Oslo - Loidon - Paiis - Venedig -
Zirich - Frankfurt - Stockholm pien
tiotusenkronorsbillett. Genom ett durk-
drivet utnyttjande av mileagesystemet
kunde han bescika ett flertal stider utanfdr
Sverige pi en tur- och returbiliett mellan
Stockholm och Venedig.

"Nyckelordet i Travel Management lr
noggrann planering", bekrdftar Ingemar.

Paneldebatten med ert antal av de vikti-
gaste leverantcirerna var en intressant
punkt pi dagordningen. SAS, Hertz och
Sergel Plaza konfronterades bland annat
med.frigan om vem de egentligen anser
v.ara kunden. En enkel men dndi wir friga.
Ar det resendren, resenirens fciretag elier
resebyrin? Just denna friga ar viktigl TM-
sammanhang. Ska reseniren fi den tionde
hotellnatten fcir eget privat bruk, som ir si
vanligt pi horellen, eller ska motsvarande
ersl.ttning tillfalla fciretaget eller rese-
oyran�l

Innan erfarenheterna frin Sverige sum-
merades upp och en handlingsplaifcir ut-
landet diskurerades hann dven STR:s Maedi
George beritta om IATA och ie vinta'de
stora avregleringarna inom trafikflyget."Vi ser fram mot en mycket spinnande
internationell utveckling inom^fciretager
pl detta omride", sluride Gciran Teig-
strtim' 
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Kjell Bergefall

DATACHEF
UIANAVDELNINO

Den I:a oktober i dr bdrjade Kiell
Bergefall son dcttdcbef pd SJR gcb
dena trots dtt SI Resebyrd inte bar
ndgon egen ddtad'udelni.ng... dn.
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l\TARMAST KoMMER Kjell frin SPADAB
I \ (Sparbankernas Datacentral) ddr han
arbetade som utvecklingschef. Kjell Ir en
glad och fryntlig man med lite grinat skdgg
och snabb till skrattt. Inne i hans stcikiga
och nyuppackade tjdnsterum stir en IBM
PS/2-darcr inklamd i hcirnet. NIr jag und-
rar om det blir uteslutande personditorer
pi resebyrierna i framtiden skakar han pi
huvudet.

"Nei, i alla fall inte inom de nirmaste
iren", sdger han. "Min fdrsta uppgift blir
att ta tempen pi dagens ADB-system. Se-
dan skall jag ta reda pi vilka krav rese-
byribranschen stlller pi ADB-stcid och se-
dan komma med fOrslag till fcirbattringar.
Vid irsskiftet bdr jag hien strategi klar"ftjr
SJR.' '

Det blir brida dagar tills dess de ADB-
verksamheren inom SJ Resebyri dr bide
omfattande och komplicerad. Enligt Kjell
Bergefall skulle det *,ara en omcijlig'het'att
driva en resebyri utan datorer. Han Ir
dock inte helt okritisk till datorisering.

"En datorisering miste vara en del av fci-
retagets totala strategi fOr <ikad service och
lcinsamhet", sdger han. "Att bara datorise-
ra fdr datoriserandets skull ir helt f6rkast-
ligt. Det finns skrlckexempel pi hur ADB
gjort en tdmligen enkel arbetsuppeift till
nigot mycketivirt och kompliierlt. Det
blir ldtt si ndr man inte inser att ADB skall
vara ett hjiilpmedel i afflrsrcirelsen fdr art
cika prestanda."

Samlad bild
Problemet idag, anser Kjell Bergefall, Ir att
det inte finns nigon samlad bild av hur
ADB skall anvlndas inom resebyrierna
och ddrfcir har det ocksi blivit lciiningar
som inte alltid varit de bista. Han hoppas
att det nu, genom den egna dataavdelning-
en, skall bli littare att skapa en civergripan-
de bild av hur ADB-verksamheten skall ut-
vecklas. Fcirst miste han dock kartligga
svagheter och behov.

"I det arbetet ir det viktigt att inte bara
gi ut pl resebyrierna och friga hur de vill
ha det", anmdrker han. "Kundernas, leve-
rantdrernas och huvudkontorets <inske-
mil miste ocksi tas med i bilden fcir att det
skall bli maximal effekt av fcirbittring-
atna."

Fcir anvindarna b6riar redan fdrbin-
ringar komma. Bokningssystemet har tidi-
gare varit uppdelat pi olika terminaler be-
roende pi vilken leverantcir man anvlnt.
Med CC-systemet skall alla bokningar
kunna g<iras frin en och samma terminal.
Med hjdlp"av en egen dataavdelning skall
man ocKsa utveckla egen mrukvara som
gcir det.enklare fcir anvlndare arr kenna
lgen slg l systemen.

"Naturliqtvis har vi som milslttnine att
skapa en koisistent miljci fcir anvindaria",
siger Kjell Bergefall. "I och med att vi fir
en bittre total 6verblick kan vi piverka ut-
vecklingen si att alla sklrmbilder liknar
varandra, att funktionstangenrer alltid har
samma funktion, att anvindaren klnner
igen sig helt enkelt."

Utbildning
Ett omride der han ocksi ser en uppgift ar
inom den interna ADB-utbildninfeni

"Med utbildning 6kar man kompeten-

sen", slger han. "Och fir f6rurom lcjnsam-
hetseffekrer, dven en kanal fcir nya fcirslas
till datorisering. Den som fcirstii grunderi
na f<tr hur en ditor funqerar och iiser dess
f<irdelar och nackdelarfkan mycket enkla-
re komma med konstruktiva f<irslag till en
tekniker som di kan omsdtta fcirslagen till
oraktik."

En av hans framtidsdrcimmar dr iust att
minska klyftan mellan tekniker och anvln-
dare. Med andra ord ha kunniga anvlndare
och en kompetent dataavdelning som kan
ta vara pi anvindarnas fdrslag till fcirb2itt-
rade ADB-rutiner.

_ Organisation eller arbetssdtt fdr den nya
dataavdelningen dr innu inte bestlmd,
men Kjell tror att den kommer att genom-
ga tva laser.

"Till att bdria med beh6ver vi folk som
bygger systemet och sedan folk som under-
hiller det", slger han. "Ndr vi viil iir iging
Kommer cet noq att tlnnas ett par personer
som bara sysslar-med hjelp och support till
anvdndare'och nigra so- .ysslai med ur-
veckling av PC-baierade hjaipmedel."

Framtiden
Pi ling sikt ser Kjell Bergefall etr mer inre-
grerat ADB-stdd dir minga manuella ruti-
ner lr borttagna. T.ex. skall bokning och

fakturering/reskontra kunna ske totalt in-
tegrerat med fdretaqers dvriga bokf<irine.
Piannu ldngre sikt iinns ockii planer.

"En slliare har ett mycket kunskaosin-
tensivt arbete idag", siger han. "Det tir tre
ir fcir en siiljare ait koirma iging pi allvar
och fulliird blir han aldrie. I framiiden tror
jag att vi miste skapa nig6n form av datori-
serat expertsystem som kan stridja siljare i
hans arbete di situationen knappast kom-
mer att bli enklare.

Nisan ovanfiir
Kjell Bergefall ser pi sig sjiilv som "en som
miste hilla nlsan ovanfcir vatrnet". Med
detta menas att han inte vill drunkna i det
dagliga arbetet uran iven ha tid till att fun-
dera 6ver framtiden.

"Der Ir minga ginger generalfelet pi fci-
retag", sdger han. "Det installeras etr sys-
tem som sedan bara fir rulla och alla sliier
som sjutton. Helt plcitsligt en dag inser
man att framtiden dr nu o"ch har d"i stora
problem med att omforma rutiner, tanke-
sdtt, ja verksamheten i stort. Det miste fin-
nas nigon pi ett fcirerag som rittar framir i
tiden utan att behdva drunkna i det dagliga
arbetet."

NYA T JOBBET
StR dr.en stor orgdnisation med en strindigriirligbet. Inblick bar som uppgift
attfiilja ocb spegla dennd spilnnctnde utuicklini. Tidningen kdninterhA;r;i-
set adrje^enskild personfiirrindring, rnen otil fiirdndringarna p,i nyckelposter
inom adr organisation.

Bertil Skiirblom
SJR Nykiiping och Norrkiiping
"Det kinns lite vemodigt att llmna konto-
ret i Katrineholm efter fyra irs arbete dlr",
sdger Bertil. Pi ett litet kontor som detta
blir bide sammanhillning och stlmning
bra. Sedan den I oktober ir Bertil cheffdi
SJR NykOping. Men detta dr bara tempo-
rlrt. Den 1 januari 1989 flyttar han igen
och b<irjar som affirsreseansvarig pi v?rt
Norrkdpings-kontor. "Det ska bli sk6nt
att inte behciva pendla varje dag", menar
han. Familjen finns i Norrkciping och Ber-
til ser fram emor arr kunna lgna den tid
som fcirr gick it till arbetsresorna it sina

liil..,tr:: 
"D.essutom tycker jag affdrsrese-

sauanoe ar sPannanoe.

Bo Hortlund
SJRKTH
"Saker och ting har vdl legat lite i trida hlr
eftersom det in-te funnits iigon chef under
en period", sdger Bo Horrlund som Ir ny
cheT pi SJR:s iihouseby ri p1,KTH, Kung-
liga Tekniska Hcigskolan i Stockholm.
Bosse kommer frin Lulei och 1r en verkis
veteran i branschen. Ar 1981 flytrade famill
ien ner till Stockholm och fcir bos del inne-
bar det jobb pi SJR Solna (affdrsresor) och
chefsskap pi SJR Vellingby. "Jag hoppas
att mina kunskaper frin hur hrjeskolan i
Lulei fungerade i<ommer vdl till iass", sI-
ger Bo. Bland de prioriterade uppgifterna
Ir nu att arbeta upp kontaktvigar med"nyckelmdnniskorni". 

dvs de soir bestel-
ler eller beslutar civer resor, pi KTH:s olika
institutioner.

INBLICK,  NOVEMBER I988
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Sven Jtirgensen ser fillboko p8 sino drygt fyrlio 6r i Berlin. ',Vi pd Schwedisches Reiseb0ro iir inofficiello svensko lurislqmbossodtirer", siiger hon '

Sven ndr vi sitter i soffan i hans kontor pi
resebyrin. "Jag var i Kcipenhamn, ville ut i
stora vdrlden och den ende som kunde till-
rdcklist mycket tyska."

Pi d"en uag.tt at det. Sven skickades en
novemberdag till Berlin efter bara nigra
minader i den kungliga danska huvudsta-
den. Detta utan att nigon riktigt visste vad
han skulle gcira. Ja, rier dn ati fcirscika fi
iging tigf<;rbindelsen, vill siiga. Fast en god
karl reder slg alltlcl, som clet bruKar neta.

Kunde tvska
Arbetsuppgifter saknaies det verkligen
int" o.h^ iE var heller inte alltid sarsf.ilt
ofarliea. Till de mest annorlunda av de
minsi olika sysslor han utfcirde hcjr min-
rciiningen i Sissnitz hamn. Detta var den
hamn 

"som 
jdrnvdgsfirjorna till och frin

Sverige skulle anlcipa, men det gick inte pi
grund av alla,gamla,ospreng!1 minor. Me-
dan detta tarllga arbete PaglcK laoes trarl-

ken tillfdlligt om till hamnen i'Warnemtin-
de.

Under period en 1947-56 hade resebyri-
mannen Sven inget eget kontor att basa
6ver. Han var sjilv den enda medarbetaren
och stationeringen var pi det svenska ge-
neralkonsulatet. Detta var en av fi byggna-

der som hade klarat all bombfdllning under
kriset.

det dr splnnande att lyssna till Svens alla
minnen, bide de roliga och de tragiska. Det
ir di Soviet f6rs6kte "svllta ut" de alliera-
de ur Vlstberlin Ir nigot som har etsat sig
fast i minnet. Under ett ir, frin mitten av
1948 och framit, surrade det jimt i luft-
rummet civer den delade staden. En jlttelik
luftbro fcirsoride det i dubbel bemdrkelse
instdngda Berlin med alla ncjdvdndigheter.

"Dei var en vdndounkt. Hdr kan man
siga att det tyska vdlstindet b6rjar", berlt-
tar Sven.

Det var faktiskt fdrst i borian av 1950-ta-
let som vlr man i Berlin kunde bciria sdlia
de fcjrsta biljetterna. Ar 1956 f6rbyttes det
lilla kontorsrummet pi konsulatet till ett
alldeles eeet ST Resebyri-kontor. Det fcir-
sta konto"ret h.t t.dan ldnge civergetts till
fcirmln fcir de nuvarande lokalerna.

En egen byri
Schwedisches Reisebiiro av idag ligger pi

Joachimstaler Strasse; ett mer centralt lige i
Vistberlin ir nlstan om6jligt att hitta.
Denna gata korsar den vilkdnda prome-
nadgatan Kurfiirstendamm mitt ihilrtat av
ncijes- och restaurangkvarteren. Europa-
centret och den kanske frimsta Berlin-

SVEN JoROENSEN
Minriijare, resebyrdman ocb diplomat

Vem aisste att SIR bar ett hontor i
Berlin? Eller att den utan t'tsizselsmdl
mest fArgstarke resebYrdmdnnen i
branichin finns just htir? Han beter
Szten Jdrgensen ocb kan ri)ja minor.

(^rvEN I6RGENSEN er med sdkerhet den
)mest-spennande resebyrimannen inom
hela SJR, alla ni andra mi ursdkta. Efter
drygt 40 ir i Berlin drar Sven sig nu tillbaka
frin chefsstolen pi Schwedisches Reise-
biiro. Inte si att han nu kommer att gi i
pension och bli helt sysslolcis, utan snarare
icir att aktivera sig ytierligare.

Sven sysslar frii och -id n.t frdmst med
trafikooiitik. Han 1r kontaktman mellan
ST oc[ den <jsttvska iirnvdgen. Men visst
tittr hrn di och di in pi reiebyrin for att
hjllpa sina bida eftertrddare Katarina Os-
sie och Karin Felten. Efter alla dessa ir lr
de"t verkligen dags att blicka tillbaka.

A..t roir den-di 22-iriee Sven kom till
Berlin var 1947 . Det fo.sti han fick syssel-
sitta sig med var inte att skicka resenirer
till Sveiige, utan att rciia minor! I en krigs-
heriad stid som Berlin var behovet av resor
inte sdrskilt stort. Sarskilt inte till Sverige.

"Jag kom hit av en ren slump", berdrtar
INBLICK,  NOVEMBER I988



symbolen, Gedechtniskirche, Ir bara ett
stenkast bort.

"Pi den tiden var det tig - inte flys -
som glllde och det gick snibbt attfii{ilng
jdrnvigstrafiken", minns Sven. "ti l l  en
bdrjan hade vi en vagn i veckan."

En vagn fdrslog inte lingt, det blev bide
tvi och tre. Idag har vi tvi tigf6rbindelser
varje dag mellan Sverige och Berlin. Enligt
Sven dr Berlin en av dJfi storstlder som e"n
svensk med f<trdel kan ika tig till, vilket
hdrmed bekrlftas.

Bland de minga resenirer som Sven och
Schwedisches Reisebiiro har skickat till
vira breddgrader mlrks mdngder av Berlin-
barn. Efter kriget fick barn ika till Sveriee
fcir att byta miljci. Detta fortgir fortfarai-
de; minga av de tidiga "Berlin-barnen" Ir
nu vuxna och har med iren fitt starka band
med Sverige. De vill iven art de egna bar-
nen ska fi in chans att ika.

"Berlin-barnen ir en viktig kulturell bro
mellan Sverige och Vdsttyskland", slger
Sven J6rgensen.

I sjilva verket lr det kanske han slllv som
ir den viktigaste bron mellan vira bida ldn-
der. Sven J6rgensen tycks klnna alla; han
iker obehindrat fram och tillbaka civer
grinsen mellan 6st och vist. Telefonen
ringer jdmt. Det lr ingen tvekan om arr han
under irens lopp gjort en stor PR-insats fcir
SJ, SJR och Sverige.

Ambassadiirer
Barnen Ir naturligtvis inte de enda kunder-
na pi resebyrin. Sammantager rlknar
Schwedisches- Reisebriro in" omkrinq
60.000 kunder varje ir. Den dominerandi
gruppen 1r tyska turister som bokar biljet-
ter och stugor. Svensk natur ir nigot som
saknas i Berlin. Resebyrin har lven in-
coming pi programmer samt alla andra
tjinster som en lATA-resebyri normalt
kan sti till tidnst med.

"Visst dr vi en riktig ruristbyri", konsta-
terar Sven. "Affirsresor bokar vi mer sdl-
lan."

Dirmed kommer vi ocksi in pi byrins
frlmsta dilemma. Att boka prlvatiesor,
tigbiljetter, smi rcida stugor i Smiland och
fdrjor, ger ingen sirskilt hcig provision.
Alla vet vi iu att det dr affdrsreienlrernas
bilietter som klirrar bist i kassan. Dirf6r
glller det istillet att arbeta effektivt och
obyrikratiskt.

Trots att resebyrin, tack vare sitt ut-
mirkta lige, dven fungerar som Sveriges in-
formella iuristkontoi si lvckas mai sllia
efter budget. Eller till och med <ivertrdfia
de uppsatta milen.

Ett av de typiska "Sven-projekten" lr
sommarfirjorna till Bornholm. Bara han,
med sina goda kontakter i alla ldeer, kan
ordna en fiirjefcirbindelse av detta ilag. Lin-
jen drivs av cisttyska jirnvdgen och lr av-
sedd frdmst fcir vdsttyskar oih gir mellan
<isttyska Sassnitz rill Rcjnne pi vackra
Bornholm.

"Det har varit mycket arbete med detta
projekt men desto trevligare att det lyc-
kats", slger Sven.

.. Viilk?ind profil
Aven om Sven Jorgensen pi sltt och vis ir
mycket tysk (han tar exempelvis ut sin se-
mester i augusti) si slipper han aldrig kon-
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5JR i Berlin hor eft otroligt bro liige utmed"golornos golq" Kurf0rslendomm.-

takten med Sverige. Han tillh6r de mest ak-
tiva i den svenska kolonins trivselfcirening.
Denna fcirening Ir informell, men inte dei-
to mindre en viktig kontakt- och trlff-
punkt fcir alla med-intresse fcir Sverige.
Faktum ir att lven minga tyskar dyker

illl 
OU O. -r"atliga triffarna pi Hotel Ber-

"Jag skulle uppskatta antalet svenskar i
stan till nigonstans mellan 500 och 600."

SJR-arbetet ger ocksi tillfiille till regel-
bundna kontakter med flderneslandet.
Sven dr en vll sedd gist pi huvudkontorer.
Vid dessa resor kriper han med sig det som"behcjvs". Nu senist var det :O k! bcicker.
Han Ir nlmligen en bokmal, ocksi."Just nu llser jag Vilgot Sjciman", sdger
han. 'Kanske inte det biista jag lisr men vi
var klasskamrater en gAng pi Norra Latin.'

Nir Sven sigat en av de sju bcicker som
han liser samtidigt kommer han in pi
svensk turistpoliti[. Att vi inte frin myn-
diehetshill sjtsa, mer pi si rika och nara-
lig"gande hnder som Vesttyskland er fcir
honom en gita. Bara i Berlin finns det 2
miljoner potentiella Sverige-turister."Se bari pi de danska riyndigheterna",
dundrar han. "De kan det'hir ired infor-
mation och turism medan vi ir oproffessio-
nella."

Visst slipper tysken ika fiirja fcir att kom-
ma till Danmark, men sedan slutar skillna-
derna. Svenska intressenter Ir oi tok f6r
sniilla pi marknaden nir vi mirknadsfdr

oss som ett turisrland av rang. Hade det
inte varit fcir de insatser som exemoelvis
Stena Line och TT-linjen gjorr si skujle tu-
riststr6mmen varit mindre in den Ir idag.
Ska vi verkligen lita friretagen ensamma
svara fcir allvi"r marknadsfcirlng? ir frigan.

Tvi jobb
Under senare ir har Sven ignat 40 procenr
av sin tid ir SJ Resebyri oJh resterinde 60
procent it SJ-frigor. Med tanke pi art han
minst av allt har normal arbetsdag si har
detta i princip inneburit tvi helti-dsjobb.
Vanligtvis har lampan i nigor av hans bida
tjinsterum tents runr sju pi morgonen."Har man si trevliga iobb si dr det svirt
att hilla sig borta", fti.klarar han. "Men

under de fem dagar jag lig pi sjukhusers in-
tensivvirdsavdelning 

.funderade 
jag fak-

trsKt Pa att traPPa ner."
Nu har Sven llmnat <iver skdtseln och

den dagliga driften av Schwedisches Reise-
biiro fcir arr koncenrrera sig pi trafikpoli-
tik. .Tigen ligger .honorn otvivelaktigt
mycket varmr om hjiirtat. Men att flytia
tillbaka till Sverige dr inte att tlnka pi. Fru
och tre barn finn"s hir.

"Det blsta med att sluta lr att jag nu kan
ta sommarsemester i stugan utanfdr Ron-
neby", slutar Sven Jcirgensen, resebyri-
mannen som kom rill Berlin f6r ett tremi-
nadersjobb och stannade.

PER ERIKSSON

utsikf tran svens kontor niir hon fiirst kom rill den helr urbombode stoden Berlin.



I(AIARINAOCH I(ARIN
bdrjar med att bygga om

Schutedisches Reisebiiro slAr inte
igen portarna i och med att Saen slu-
tdr. Nyd krafter tar iio er med mAngd
sptinnande idder. Inblick fick en
pratstund ned Katarina ocb Karin.

ATARINA osslc och Karin Felten heter
I\det nya radarparet i Berlin. Katarina,
som dr ny ansurtig, har tidigare skcitt in-
cominq medan Kar-in handhift ekonomin.
Katariia har jobbat pi Schwedisches Reise-
biiro i drygt fyra ir och Karin i tio.

"Visst dr det bide splnnande och roligt
att ta 6ver en verksamhet som denna",
konstaterar Katarina.

Ombyggnad och investering i nya maski-
nella hiaifr"edel stir hcigt uip pi priori-
tetslistan. Lokalerna pi Joachimstaler
Strasse 1r hirt slitna och ska fctrbdttras.
Detta arbete.hoppas man att kunna initiera
snarast moJllgt.

Att uppgradera utrustningen pi byrin
ligger lii6 Tdng.e in i f.amtiien. Idag an-
,raidr frd-rt ielefon och vanlig skrivma-
skin, nigra dataterminaler finns inte. Att
driva en verksamhet utan ett vdl utbyggt
ADB-stcjd ir vdl en om<ijlighet hemma i
Sverige.

"M"arknadsf<iringen ska ocksi intensifie-
ras", slger Karin. "iag tror inte att vi 1r sdr-
skilt klnda pi hemmaplan."

Siiljer Berlin
Under hcisten kommer ett flertal svenska
STR-kontor att fl bes6k av Katarina. Tvi

informationsresor Ir inolanerade. Hon be-
rattar gdrnavad Berlin-liontoret kan hjllpa
till med. Och det dr inte lite det. Incoming,
hotell, svensktalande guider och sightsee-
ing Ir bara en del. Personalen kan verkligen

"Vi sko se tillott bli mer kiindo hos ollo SJR-konloren p6 hemmoplon", siiger nyo Berlin-chefen
Kotorino Ossig.

e
;

sin stad och kan dlrmed skapa ett bra total-
arrangemang.

"Minga tycks tro att vi bara ir en liten
kiosk och inte en stor resebyri med dussi-
net duktiga medarbetare", skrattar hon.
'Vi kan hidlpa ti l l  med allt."

Ar ni intrisserade av ett bescik frin Ber-
lin dr det bara att kontakta Katarina Ossig.
Telefonnumret finns i den interna katalo-
gen. Katarina arbetade fcir rivrigt tidigare
med marknadsforingen av Hotell Fars
Hatt. si nos vet hon vad en resenlr vil l  ha.

Efier veildsbankskonferensen behcivs
det vIl knappast poingteras att Berlin lr en
bra och trevlig konferensstad. Berlin ligger
oi ndra hill och har bra faciliteter som ho-
iell, konferensanhggningar, restauranger
och ncijesliv. Det trevligaste Ir dessutom
gratis; att flanera upp och ner pi parad-
gatan Kurfiirstendamm en ljummen kvlll.
bet nlst bil l igaste, en pils, 1r inte heller slr-
skilt dyrt.

"Vi ska iven bli mer aktiva i vir mark-
nadsf6ring hlr i Berlin", sdger Katarina
Ossig.

Sjdlvfallet ska imagen av Sverige-reseby-
rin nummer ett inte rubbas. Ddremot ska
man fcirsdka fdra fram det faktum att detta
dr en IATA-byri med fullstdndiga mcijlig-
heter. Att personalen kan bide tyska och
svenska gdr det ldttare fdr bide tyska och
svenska resendrer att fi den hjiilp och assi-
stans som behcivs.

"H6r gdrna av er med frigor som rdr
Vlst- och Ostberlin", sdger de bida i mun-
nen pi varandra."Det hiinder oft svenskor pd

beriittor Korin Felten.
i Berlin ser v6r skylt men onnors hor vi mesl tysko kunder",
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Om du har ndgot som du aill ska "sdttds upp" pd anslagstaolan, sld en signal
till Per, telefon 08-31 4, 00 eller skri,ts ett pdr rader till Publicistgruppen; Per
Eriksson, Drottninggatdn 108, 113 60 Stockholm. e
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"NIr jag inte iker bi l l igaste alternativet
kdnner i lg mig syndis","berdttar Bireit ta
Bruks. "Det aiSjR i 6stersund ro- f,jal-
per t i l l  att  pressa priset."

"Det jag vi l l  ha ut av ett hotel l  dr ldse,
komfort och service", berdttar MattLs
Gerdner pl Indevo. "SIR 

kan al l t  om horel-
lens standard, l lge m m."
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Vdrt omfattande datoriseringsarbe-
te, CC-projektet, fortgdr enligt tids-
planen. Utrustning, bdde personda-
lorer ocb styrenheter, bar nu kommit
ut pd. kontoren. Regi.onala kontakt-
mZn ltar fiirstilrfu hjdlpfunktionin.

(rSAMTLIGA slR-kontor Ir sedan en tid ut-
)-rtade -"i .n persondator. Resten av
maskinerna kommer att levereras under
december minad. En person vid varje en-
het har dessutom genomgitt en PC-utbild-
ning. Som Inblick tidigare rapporterat er
desi "provdatorer" utiustade med en mo-
nokrom (enfiirgs) sklrm som Ir 12 tum
stor.

Meningen var att dessa smi sklrmar skul-
le bvtas ui mot stcirre 14 tums firgskdrmar.
Nu'har det visat sig att leveranidren fitt
tekniska problem nlr de skulle strilnings-
dimpas. Darfor kommer de skrrmar som
nu finns att behillas ytterligare en tid. Hur
liinee till beror pi hur snabbt teknikerna
kan'ldsa strilningsfrigan.

"Vi awaktar hellre med f?irggrafiken iin
att ta hit icke-d?impande sklrmar", siger
projektledaren Ingvar Fogelberg. "Vi hil-
Ier hirt pi att skirmarnas strilning ska vara
si liten som mdjligt."

CC-projektet

RULTARPA
enligt tidsplanen

Inte bara persondatorerna ?ir pi viig. Just
nu pieir dven kabeldrasninq fiir alla de
larrfiei terminalerna. Vidareliller IBM:s
tekni-ker pi att installera styrenheterna pi
vira olika SJR-kontor. Alla terminaler
miste nimligen kopplas till en sidan enhet
pi vigen till CC-datorn. Till varje styr-
enhet levereras inledningsvis en terminal.

Arbete pigir
Televerket ir ocksi i full ging med inkopp-
ling av STR:s eget datanet. Med detta sofisti-
keride nat holpas vi att driftstcirningarna
kan eliminieras.

Den stora mlngden terminaler kommer
att dyka upp i bcirjan av 1989. Dessa termi-
naler kommer ouppackade i kartonger och
varje resebyri fir sj?ilva installera dem.
Proiekteruppen hmnar mer besked om
hur dett-a ska gi till och den exakta tidpunk-
ten senare.

"Tlnk redan nu pihtt g6ra plats fiir den-
na stora leverans", rider Ingvar.

Till irsskiftet ska de persondatorer som
di ?ir inkopplade kunna kommunicera
med SJR:s ditasystem. Det gdller de rutiner
som idag k6rs via SMOD31 i SMART, dvs
vira egna administrativa rutiner. Senare
under viren kommer vi att helt dvergi till
det eqna systemet.

I vicka'45 startar utbildningen f6r hu-

vudooerat6rerna. Alla bvrier skickar en
person och i bdrjan av nlsta ir kommer yt-
terlisare en att kallas. NIr systemet sicisitts
fullt"ut iir det viktigt att flira personer pi
resoektive bvri kinner till mer om dess
funktion i alimZinhet och styrenheternas i
svnnerhet.- 

Hj?ilpfunktionen, helpdesken pi data-
svengelska, iir viktig och byggs nu ut fdr att
bli iinnu bittre. Den har tidigare bara fun-
nits i Stockholm, men frin och med nu
finns det tre Dersoner ute i landet som ock-
si kan hialpi till att besvara allehanda fri-
gor kring- styrenheter, kommunikation
m m .

Mera hjlilp
Thomas Nilsson i Jcink<iping, Per Johan
Skoelund i Ostersund och Claes Sand6n i
Kriiianstad har alla fitt ansvar fdr var sin
del av landet.

"De har alla redan bes6kt resebvrierna i
sin region en ging och fler besiik ska gciras
under nista ir", berlttar Ingvar.

I mitten av oktober utbildade dessa re-
surspersoner sig och stir nu beredda att as-
sistera resebvrierna. Dra er inte f6r att
ringa dem om nigot problem uppstar!

"Allt vdl", summerar Ingvar Fogelberg
l?iget. "Projektet rullar pi som blst och vi
ligger i stort sett i fas med rtdrll?l:;1;rro*

o

R""l"r"lt .rtrl"*-d" t"sutspetsonet underliittor om du behiiver ho hiiilp. Hiir stdr de fromliir en qv de slorq doloburkorno. I viinslro roden:
iiiiit NIitl"n, Clqes Sond6n, Ingvor Fogelberg och Per Johon Skoglirnl. Till hSger hittor vi Anniko Guslofsson (lBMf , Lors Johonsson, Peler
Korlrson (lBMf och Stefon Nyberg.
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Elisabeth misstdnker senast att det ir kas-
sasklpet den troliga tjuien ir ure efter. Be-
slutsamt gir de in och tlnder l juset fcir arr
kolla l lget. Vdl framme vid trappan som le-
der ner till killaren, ddr vlrt kassaskip stir,
h<ir de rcister. Elisabeth smyger di iitillet
in i lunchrummet och ringer efter polisen.

Handtag i fickan
De ldmnade sedan lokalen fcir att invinta
fcirstdrkning i form av polis. Snart dctk be-
vdpnad polis och hundfcjrare upp och fcir-
civarna kunde gripas pi bar glrning. De
greps strax utanfcir klllardorren.

Den ene var utrustad med en kofot och
en nlve mynt frin en skrivbordslida i fick-
an. Ndr man vdnde ut och in pi kumpanens
fickor, visade det sig att denna hade ett par
vantar och handtaget till SJR-kontorets

kassaskip med sig. Trots derra nekar de bi-
da samfdllt till inbrottet. "Vi var bara inne
fcir att  dricka l i te varren", var fdrklaringen.

Denna nigot krystade fcirklaring betinte
pi tingsrlttens jury. De bida dcjmdes till
tvi respektive tre minaders fdngelse.

Personalen pi SJR i Jdnkoping Ir narur-
ligtvis tacksamma <jver Elisabeths ridiga
ingripande. Att gdrningsmlnnen heller in-
te slog scinder exempelvis datautrustningen
Ir ocksi tacknlmligt.  Det scinderbrytna
kassasklpet gir trors alh att ersirra o.[t in-
nebdr inte nigra mer betydande oldgenhe-
ter fcir vare si[ personal eiler kunder]

Fcirstdrd datautrustning gcir ddremot att
ett kontor tvingas stangX Tc;. repararion.
Men ett nytt kassaskip kan snart vara baxat
pi plats. En blo--" till Elirabeth fdr en fin
insats!

svEN-AKE HotMBERG

RADIOT INORIPANDE
i Iiinkiiping

Vi skulle bara dricka l)dtten pd SIR-
kontoret, sd tjuadrna som hade fick-
orna fulla aa stiildgods. Ett ymnigt
hiistregn ocb ett rddigt ingripande
gjorde att de kunde tds pd bar grir-
ning efter inbrott p,i adrt liinkdpings-
kontor.

NTATTEN TILL den 20 augusti hemscikres
I \ SJ Resebyrl i J<ink<iping av tvi kdnda
kassaskipsexperter. Elisabeth Andersson
och hennes pojkvdn var pi hemvlg och reg-
net <iste ner. Ddrfcjr beslutade de att gl in pi
byrln fcir att hlmta med sig ett paraply.
NIr de kom fram till dcirren svntes brvt-
mlrken. Nigon eller nigra hadi tagit sigin
med hidlp av en kofot.
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Thailand bar ndgot bdde fiir
ao

rU RTSTER OCII AFFARSTNAN
Thailand hdr stigit frdrn sorn ett besiiksrnd.l aa rdng. Kuhur sarnt sol ocb bad
fiir prioatresenAre.n. En snabb ekonornish tilladxt innebrir riaen nyd stord af-
frirscbanser. Maria Lundbladb bar besiikt ltuaudstaden Bangkok ocb
Chiang Mai. i norra delen ao landet.

Tisdag 30 aug: VII framme efter ca 12 tim-
mar i luften mcitte Trivselresors guide Eva
Ling.

Vi checkade in pi hotell /,/enam somlig-
ger vid floden. Bra fdrstaklasshotell. Ge-
nast efter ankomst skulle nigra ivig till
skrlddaren och provade flodtaxin. Samma
kviill blev vi bjudna av hotell Menam pi de-
ras seafood buff6. En fantastisk fcirsta mil-
tid i Thailand. alla havets frukter i enorma
mdngder.

Onsdag 31 aug: Viickning 0600 med avfird
0700 mot flytande marknaden.

I Bangkok finns tvi olika flytande mark-
nader. Den som ligger lingst bort och heter
Damnoern Sadua lr blst; mest genuin. Ddr
samlas varje dag 7QQ bitar, dlr smi gum-
mor i bli klider och rishattar handlar och
byter- Resan dit sker med buss och s k ling-
svansDat.

Efter lunchen var det dags fdr en efter-
middag med hotellbescik. Dz sit Thani dr ett
mycket fint hotell och har en bra restau-
rang h6gst upp i huset med vidunderlig ut-
sikt. Sjdlv tycker jag att hotellet inte ligger
lika bra som exemoelvis Na raihotell.Yida-
re v,ll Oriental som har klassats som virl-
dens finaste hotell sex ir i rad. Det Ir inte
det lyxigaste vi sig, si det dr inte det utmlr-
kelsen gir ut pi. Det Ir servicen - hisspoj-
ken kommer ihig ditt namn - man Iever
Pa.

Sen sig vi ocksi hotell ShangriJa vilket
ocksi dr ett hotell av mycket hcig klass och

med bra ldge.

Torsdag 1 sept: Avging med buss till flyg-
platsen fdr att sen flyga till Chiang Mai.
Flygningen tar 50 minuter.

Chiang Mai dr Thailands ndst stdrsta stad
och har 300.000 invinare. Efter Bangkok
var det som att komma till en smistad. Hir
bodde vi pi horcll Dusit Inn, vilket inte kan
jemfriras med hotellen i Bangkok, men dr
helt godtagbart. Hotellet ligger mycket
centralt i Chiang Mai liksom Hotell Suri-
,r.!)ongse, Bara runt hdrnet frin varandra.
Suriwongse Ir enkel turistklass, men ho-
tellchefen lovade att om 1 ir skulle en reno-
vering vara klar av alla rummen. Hotell
Rincome ligger ddremot utanfrir stadsklr-
nan och 1r ett fint hotell.

Men man iker inte till Chiang Mai fcir att
ligga vid poolen. Utan her iker man som vi
gjorde till hantverksbyarna dir man ser
tillverkning av lackarbeten, parasoller,
solfjddrar, trisniderier, thaisiden och sil-
veraroeten.

Fredag 2 sept: In i bussen igen och idag ivdg
till Chiang Dao elefantllger. Vi sig en upp-
visning och hur man badar elefanterna i
floden. Efter detta ikte vi till Mae sa Valley
dir vi ocksi it lunch. Utsoritt i dalen finns
bungalows i thail?indsk rril -.n med dusch
och wc. Hir bor glsterna i Trivselresors
grandtours program en natt. Enkelt men
inte obekvimt.

L6rdag 3 sept: Idag skulle vi gcira oss bekan-

En ov mSngo bergsbyor i norro Thoilqnd. Turislerno iir inte s6 m&ngo hiir iin.
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ta med bergsfolken pi vigen till Gyllene
Triangeln och Chiang Rai dlr vi skulle
sova civer natten. Det finns sju olika bergs-
folk i Thailand, de 1r mongoler och kom-
mer frin Burma och Laos.

I Gyllene Triangeln it vi lunch: stekt ris
med kyckling och grdnsaker. Det billigaste
jag nigonsin itit, det kostade 3,50 SEK.
Vad man odlar och lever av behciver inte
ndmnas, vi sig inga odlingar di det inte dr
sdsong i september. I Chiang Rai bodde vi
pi hotell lViang Inn,som lr bra fdrstaklass.

Sondag 4 sept: Direkt pl morgonen gav vi
oss av till Mekok River fdr en tvi timmars
bitfard i lingsvansbit. Bussresa till Chiang
Mai vidtog. VII framme i Chiang Maifl<ig
vi tillbaka till Bangkok. Transfer till hotell
Naraifor inkvartering. Narai ir ett mycket
bra hotell, speciellt llget vad det gdller
snoPPlng.

Mindag 5 sept: En kort rundtur i Bangkok
genom bl.a. blomstermarknaden i China
Town. Sen ivlg till Grand Palace vilket
ocksi ir ett miste i Bangkok. Tempel och
byggnader i 6vervildigande formationer
och utseende. Pi eftermiddagen var vi pi
hotellvisning pi hotell Manorba, bra tu-
ristklass med bra lige.

Tisdag 6 sept: Denna kvdll var det tid fcir
avsked och avresa med Thai direkt till
Stockholm. Resan fick fint Alla h6ier Thai
till skyarna. Jag tycker att SAS gcir ett
minst lika bra jobb' 

MARra L'NDBTADH

Hiir vor del fiirsko griinsoker, ropor fiirstilior-
no vid den flytonde morknoden i Bongkok.
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Mognus Briggert (redoktar), Ulf Engelhordt, Vivionne Nisell { loyout), Per Eriksson, Poul Lindblom (onsvorig utgivore) och Corl Erik Hogstrom
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