
Som bqrn lyssnode jog med oiroligt nöie till MUnch.
housens berältelser. Allo de söllsommo historierno
föreföll- gonsko noturligo. Reso grönsle på en konon-
kulo frön ett stålle lill ett onnot verkod; inte inbiudo
någro slörre svårigheter. Och dei föteföll öven gonsko
noturligt ott om mon sköt en hiort mitt i huvudjt med
en bösso loddod med krut och körsbörskörnor, så växte
det upp ett köEbärströd i diurets huvud till ntistq år.
Ett krux vor dock ott lyfto sig i håret och på så sölt
förflyfto sig. Det berodde dock på rent proktisko orso-
ker. Nör sommorkvöllorno lyste mildo och viro ge-
nom den blåo rullgordinen, syrendoften rröngde in åch
de vuxnos prot nedonför på grösplonen vor våldsomt
spönnonde 

- 
för mon hörde iu inte oll, vqd de sode

uton fi(k läggo iill och drq ifrån en hel del 
- 

för-
sökte iog lyfto mig i håret och på så sött fö#lyilo
mig ut till de vito trödgårdsmöblerno för ofi rikrigt
höro vod mon protode om. Det gi(k nu inte. Jog fick
ont i hårel och misslqnkorno, ott Miinchhousen inte
olltid riktigf visste vod hqn protode om, böriode gro.
Fosl hon hode iu en peruk förstås och det konske
kunde voro någol onnol med en sådon.

Nu vid litel mer mogen ålder hor iqg kommit under-
lund med ott hqn hode nog rölt i ollo foll, den gode
boronen, fo:l i lite överförd betydelse. Mon kon lik-
som lyfto sig i håret och blixt3nobbt förflytto lig från
en vörld till en onnon, från:ommor till vinter, från
miljonstod till önnu störe sfod, eller tvörtom,
Reron börior. Till Mqnhotton. Ellsr vort mon vill.
Reson börior på en resebyrå. Gonolt lvliinchhouren.

sI-NYTT
ttrgiång 25 o nr lB o l3 okt. 1967



\-interniije 67 6,§
Osikustbono ns

Sundsvqll den

Kontineritresor
§J-resor till kontinenten,

hösten, tintern, oå,ren 67 ,68
har nu kommit ut. Dör tinns
rintersemestemrs lockanile
remtal, storsläderna Berlin,
Hambw,g, Paris, Loridort,
Rom, Vineilig. Där finns sol
och bail i Södern, höstens och
alireni unilerbara Drtbroanik'
ainierwtrt i Sc7aiwejz oeh ös-
te*ike; Ilroaehgret lockut
äoed meil . säIl8ka,p$e*or och
resor på egefi ha,,Lil p& hotell
elter i egeh. fritiilsoö,aing. Ett
specåalairarlimta.ng är meil -OS i Grenobte 1968, samt
må.nga treuliga påskresor till
kontinenten. -'

+
Vinn ett konstverk

SuJF Ronsiförening kom-
ntbr . att ha itia$Lingl iten .23
oktoher i elt ka,tr.stlotteri' d.ör
utlottttitngen sker på meillem-
skaprnumret i kottslförening-
en,- otr*alal före'idngens oril-
fiitanite,. chefarkiteld Karl-
Arel Bloilh. De meillemmar,
som har lur, får en färglito-
gro,fi ao Lllf Trolzig, stensk
i*aismå, t:eikstirn iVaris, el-
tei anilra oiirilefuha konst-
föreÅåt. UU Troizig har f ö
slbfi en monwndhtalqratilt,
iinn Ar ypasatt i aiint§alen i
Lil.nÅs centrulstatian, Sarn-
tidigt m;d ibagningen stwtar
löreningen ilen tiiligare pa
&r*mötet beb&if,nile lcolrstköps-
törffieillingeln. Eöi .ilenna oeh
fii* .föreningens normala ta-
oeltfu'rW iirtp,nar ai ifiörtör ett
gaV.ari i K:ristlrl,ehewn säger

0stkusttranan 40 år
Pörstag o'fir erl kustbona i

*eilre Nörrlanil rtäct$es red,art
iä* 1§ao-t"{it. ljet ilrölite
bmetl,ertid till 7905 innan Ast'
Ituslbanans aktiebalng bilila'
iles. Botagets iinilanöl tar alt
iygga "i normalspärig--i-ärn-
täg rnellan Giirle oeh Hiirnö'
iiid.'' staa"rna u.tefter ilelnna
striiika haile redan jiirnaägs-
förbind.else med aaranilra aio,
Narra stamhananr", rneh behu:
i"ä"" åra",f ii 'en kustbanu
tör : d.irekt förbinilelse mellan
Itwststii;ilerna och ile stora in-
dustriplatset'na,

Fi'nansiell.tt, su &Ågheter gior'-
ile att arbetena Pri Oslkusl-
banaw inte lc,u*de börias tön'-

Om skrivkonst I
Det franska sqrålset m&t

inte bra aa skriantaskiner.
Man fo,rmulerar biittre r"är'

^A; 
' riniil.* meil penz.a.

Sprrilcef får en annan elegans,
öniteber och böiningar: kom,
m,er naturligare.

Och iten lranske iournalis'
len tiltaile snabbt liksom [öt
att intb såra:

* la, iag aet att anglosax"
or" o"h"' ikanilinarser* alltid
shiaer p,& maskin, Vi ör nog
lite rmileruhteeldaile. Deras
språk lämpar sig kanske ock-

"'a 
6auie ?:ör möst"t*sl**i'ft.

Han menade aiil uniletmeil'
Detet att adta spr&k Dor me'
ltottiska i ifuntörelr,e r.eil ile&
groeööso leaonile t.runsl*a*, et|
bulÅ- oah mul,Xerssrå,I§' ilör
sataileldjåna b;ajra k*n;il,e ifris rtl
neit slNiftnackel,(loriten Ehrenmark)

t$6
Stiindigt arg, alltid ung

En 106-dlis dam i Louistsll'
te-l 0§A biets nyh,gen inter-
oiund om oxaken ttll hen'nes
iöga &Lder. Till.all,miin ötser-
rasknlng !örlclarade den gam-
la lcdrntrtska damen:

- Ddt iir ganska enkelt, Jag
lnr aldng brvtt rnei orn pad
andra siijer, alltid ekiillt på
dorrr, och brdkat. Jag har glort
den ertorenheten att d.et linns
inget som h,åller en så ung-
domlig som att stiitudigt »ord
förbawwd!

än'8 mars 7916. Kostnailssleg-
ringa*na under och efter
första oärldskt'iget och ondra
tnotgå,*gar för bolaget gjorile
att arbetet drog ut Pa tiilen.
Dåt för'sta arsnittet, Ljusne-
Stugsunil, öppnailes för trafik
1923. I sin helhet intigdes
Asiltustbanrin ilen 31 oktober
1927 -

Det enskilila. bolaget bestod
inte länse, Eedan 1933 blet
stateil iigflre till bonan. Den
elelctnfierailes i etapper un-
iler 79\A-talet. I tramtiden
blir liniert Stoekholrn-Sunds-
aalt, i oil'ken I il Ostku.stba-
nan ingå.r., hut:ud,linje för den
norrgäenile parsontrafiken
trän Stockhobn.

C A Alrenius

Krig oeh tåg
Vi.ettamkriget är orsak tiLL

&tt leberansen förseruts ax de
gasturblndrllJnÅ,'firotorD a,g'ns'
siitten för ti.nien Montreal-
Toronto frå,n slutet ats okto-
ber i år tLLtr nästa tAr. Det
amertl+anska. löretaget United
Ai,rcraft kan ndmltgen inte
upplatla kontraktets rr.Ll-
kor utan mäste ge pnoritet å1
Le»eranser tr,ll USA:s först:ar.

Vinternöje
Hrii hiltar ni er'l rinterno'je

står ttel pn försätlsblailet i
SJs Irinternöje 6i 68. §om nu
är under disttibulion. Det iir
f rrjmst Dalat na. Hiit jedalett,
Jäntland och LaPPlartd sont
erbiuder rekreatiott. i ren
\oiqe har nrunga lockande
xinterorter meil. Sen tinns ea
ra.d. speatalarra,ngem.4ng' sorft
[amilje jut i Hemoran. det
qlada fiälltagel, uarlest i Slor-
lier, po skidor i midnotts-
sol. sernesler sorrl. fötngar,
bridse»ecka m ft fötnöisom-
lrcter. En glail krabat Prgiler
ontslaget.

Reseråd åt

"Reiserezepte ftir Lcbens'
kiinstler" heter etu bok utgi'
xen dt d,et tgska Beilaetor
Verlag. So,nr. fiirtattnre ined'
rerAor lolu uästlYsko journa-
lister. allo specialister Pä tu'
risrrr. och rcior, ailka i ett el'
ler flera. kapilel skililrar resatt
pd en iärnt:ägslinie, som de
onser oörd, ei töril. Det blir
miingder au tips och infomna-
tionir och ilet göller ett tlertal
iiiji"r, "r* 

sr;änslca iesenärer
ofta begagnar stg aa,.Puttgat'
den-Minster, Hannoaer-
Fra*kfurt m fl öt:,w heln
Vdsf,trrsklarrd oeh äaen i Bet-
tin. aIIa meil lwrtor och loe'
konile fotosratier, §ärskilds
kapitel behandlar biltår. sox-
och ligguagnar, sekretetarser-
dce och tolef ontörbinilelser
pa tog, osts.

GH

Fy skåms på sig i Uppsala
Denna bilil iir hämtail från

Uppsala ö ilär parkeriqen aa
bilar uerkar owa "oild". En
så, mndoanestis parkering är
ghtetuis förbiuilen. De tror att
de få::r stätlo sirno bilor etter
bekag eeils,n, person:tratiken
ltpphörile; Vi ser hur bilen ili-

rekt bloekerar tsäretklalet och
utsör en alharlig faru för
päilingspersonalen. Lat oss
sliwa se en s,å, r>iilrig Parlw'
nng mitt i en tiil da uPPlYs-
ningarna om lrufikoelf iir Pd
toppetu, Att bilden är autetu-
tiilr och att i'ngetu Sl-personol
är inblanilad kan iog intYga.

J okn Heil,enilahl Appsala

Röda paraplyet

invigningsiåg i

3l okr 1927.
Frömsto loket ör nr 15 (f d SJ

Å, rooS)

\\\

cemtral tör
lingen.

2
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För oll reso med konon
behövs iu ei stotion
so ,{iinchhousen å blev röd om tummen. f v 73 okt 7e67 SI.NYTT
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Det händer mycket just nu inom vårt expansiva sam-
hälle. överallt inom näringslivet är det en ständig jakt
efter kostnader, efter mer rationella grepp på produk-
tion och distribution.

Längre semester, högre levnadsstandard, relativt sett
lägre resekostnader, är faktorer som påverkar resenä-
ren.

I en viirld där avstånden krymper för varje dag blir
reselivets roll allt viktigare. Affärs- och fritidsresorna
blir tätare och sträcker över vidare områden. Man talar
inte om länder, man talar om världsdelar.

SJ:s resebyråer möter detta stigande behov av råd-
givning och service. SJ:s resebyråer siktar till att for-
ma sina tjänster efter samhällets krav och önskemål.
Konkreta exempel på detta är bl a SJ:s affärsrese- och
sällskapsreseavdelningar.

SJ:s resebyråers namn är ju i första hand knutet tlll
järnväg 

- och givetvis är järnvägsförsäljningen viktig.
Men som resebyråkedja med komplett resebyråservice
väljer vi alltid det bästa färdmedlet för varje tilUälle,
det må vara tåg, flyg, båt eller bil.

Det är viktigt att SJ:s resebyråer i sitt agerande slår
vakt om den konsultverksamhet som är förknippad med
resebyråfunktionen. Jag tror att SJ:s resebyråer ge-
nom ett seriöst uppträdande inom detta område kan
fylla en väsentlig uppgift.

Omslogsbild, Monhofion,

resor, resor. RESOR

Vår mon i Hongkong

finns dom?

Tusen godslåg om don BERTIL HARRYSSON



{-l När det gäller fritids - och se-
rhesterresor finns numera mycket att
välja på. Vi behöver bara öppna tid-
ningarnas söndagsnummer för att bli
övertygade om den saken. Men det är
skillnad på resor och resor. För den
som går i semestertankar är det inte
lätt att veta vilka {öretag som är pålit-
liga, vilka erbjudanden som är bra.

Jämförelser mellan olika resor är
besr,ärliga att göra, de kan 1ätt bli
missvisande.

Vi har väI aila sett annonser av tY-
pen: "I år 345 kr billigarel" Man frå-
gar sig: billigare än vad? Ja, inte bil-
ligare än konkurrenten visar det sig
kanske. Utan jämförelsen avser före-
tagets egna produkter! Har företaget
tidigare hållit en ganska hög prisnivå,
är det lätt att presentera stora pris-
sänkningar - dock inte avseendö alla
resealternativ - när konkurrensen så

fordrar. Inte gör det situationen lättare
för resenären.

Här kommer resebyrån in i bilden'
SJ:s resebyråer erbjuder kunderna
många resemöjligheter. Men det finns
resor SJ tnte säljer. Konsumenten har
rätt att ställa krav när det gäIler de
sällskapsresor SJ säljer. Resebyrån -
som förmedlare mellan producent och
konsument- ska hjälpa kunden väIja
rätt. Det kan bara resebyrån som kän-
ner branschen, vet vilka arrangörer
som opererar och vilka resor de bju-
der ut - och har mer än ett företags
resor att erbjuda. Det finns så många
faktorer att räkna med.

SJ:s resebyråer har stor erfarenhet
av reseförsäljning. SJ:s resebyråer
känner ingående den vara man säljer
och svarar för att kunden erhåller det
som broschyrer och säljare utlovar.

res()r

res{}r
res(}r

SJ:s resebyråfolk har nämligen med
stor omsorg valt ut de arrangörers re-
sor som man tror bäst svarar mot de
krav och önskemål resenärerna ställer.

Utöver de krav som medlemskap i
Svenska Resebyråföreningen förutsät-
ter, stdller SJ särskilda fordringar -företagen ska ha en produkt som sva-
rar mot beskrirmingen i broschyren -de ska ha ett gott namn på resemålet

- de ska arbeta seriöst och uppträ-
da korrekt mot resenärerna före, un-
der och efter resan.

SJ Resebyråer finns över hela lan-
det - de når ut till konsumenten var
han iin befinner sig. Det är lätt att be
en SJ:s Resebyrå lämna råd - och
det kostar ingenting extra.

4
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f Goda utlandskontakter är en förut-
sättning för att en kvalificerad rese-
byråkedja skall kunna fungera riktigt
och rationellt. Resebyråmannen kan
omöjligt ha varit på alla platser, hotell
m m över hela världen. Och även om
man är välberest och har fylligt infor-
mationsmaterial till hands för de flesta
områden krävs i många sammanhang
den nationelle representantens lokal-
kunskap för att man skall kunna bjuda
kunden en fullständig och prisriktig
"produkt".

SJ resebyråorganisation har under
åren byggt upp ett nät av samarbets-
agenter som i stort sett täcker hela

r HOITGI(OITG
världen. På särskilt viktiga punkter
som Berlin, Hamburg, Köpenhamn,
London och New York är man dess-
utom etablerad med egna kontor. I
Amerika eller fjärran östern arbetar
SJ resebyråers egna representanter för
att ta hand om den svenska affärs-
eller privatresenärens reseproblem.

Vanligaste uppdragen för våra ut-
landsposter är resqrvering av hotell-
rum, ledsagning av resenärer från
flygplats till hotell, arrangetande av
sightseeingturer. Men då det gäller vår
orientrepresentant - Everetts Travel
Service - kan det ofta gälla i rese-
sammanhang så ovanliga saker som att
beställa tid för måttbeställning hos
skräddare i Hongkong eller att arran-

gera specialvisning av klassisk thai-
ländsk dans i Bangkok.

Affärsresenären är på sina resor ofta
i behov av konferenslokaler, Sekrete-
rare, egen bil m m. Många gånger kan
det vara fråga om kvalificerades kon-
gressarrangemang, Sådan ordnas bäst
av den som arbetar och lever på plat-
sen.

SJ resebyråer i utlandet fyller också
en viktig uppgift som turist- och tra-
fikvärvare för Sverige och SJ. Var och
en bedriver på sina resp hemmamark-
nader en aktiverad försäljning för att
få folk att resa till Sverige. Nämnas
kan att största delen av våra special-
arrangemang samt t. ex. kryssnings-
tåget säljs av våra utlandsbyråer.
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I Konkurrensen blir allt intensivare
inom handel och industri. Det kräver
tätare kontaktbehov me1lan säljare
och köpare. Affärsresorna växer i an-
tal och sträcker sig över allt vidare
områden.

Företagens kostnader för affärsresor
har ökat i takt med denna utveckling.
En rationalisering av resandet är nu-
mera ett faktum för de flesta företag.

I samarbetet med det privata nä-
ringslivet och statliga myndigheter och
företag har SJ:s Resebyråer mött ett
stigande behov av rådgi'rning och ser-
vice.

SJ:s Resebyråer har först och främst
anpassat sin egen struktur efter mark-
nadens krav och önskemål. Våra af-
färsreseavdelningar, som inrättats på
alla större och medelstora resebyråer
och våra specialreseavdelningar är
konkreta uttryck härför. Personalen
här är specialister på affärsresor ge-
nom att varje dag leva i "affärsrese-
miljö" och genom gtt de vidareutbildas
vid studieresor och i kurser. SJ Rese-
byråer ser som sin främsta uppgiJt att
på ett objektivt sätt fungera sorn nä-
ringslivets konsulter i resefrågor.

Vår inriktning är att lösa företagens
reseproblem på ett rationellt sätt och
till så låga kostnader som möjligt. Här
avser vi inte bara själva resan utan
även andra funktioner som samman-
hänger med resandet, t ex förplanering
av resor, rutiner för beställning, kon-
troll och uppföljning av resekostnader.

Reseplaneringen omfattar det be-
räknade resandet inom ett företag un-
der viss tidsperiod framåt, t ex ett år
eller halvår. Vi gör en objektiv värde-
ring av resesätt, beräknad restid, kost-
nader för olika färdmedel, traktamen-
ten, rabatter m.m. Fördelarna med pla-
nerade reseinköp är att man

I väljer rätt färdmedel för varje re-
sa med hänsyn till tid, bekvämlighet
och kostnader

! utnyttjar de långsiktiga rabatterna,
t ex årskort el1er rabattkort för var
och en inom företaget som reser

I förIägger resorna till prisförmånliga
perioder - gäller inte minst utiands-
resor

I samordnar resor för personer som
ieser ofta
1t följer upp kostnadsutvecklingen re-
gelbundet.

SJ:s Resebyråers konsultverksamhet
innebär också att vi lämnar förslag till
förenklade rutiner för beställning och
fakturering. Vi följer upp resekostna-
derna och lämnar fortlöpande förslag
till kostnadssänkande åtgärder, t ex
rabatter och rationellare resformer. Vi
informerar kontinuerligt om nyheter,
som kan var:a tiII fördel för våra kun'
der, t ex nya snabbförbindelser, rabat-
ter m m.

DET GALLEB
oa

AFFABEB



..iillillii
,'iå'

Vi avlastar företagens arbete med
planering av konferenser, kongresser
och andra sammankomster. Vår spe-
cialavdelning för konferenser, SJ Tou-
rist Service, har erfaren personal som
tar hand om alla arrangemang. Skaf-
far lokaler, hotellrum, ser till att be-
hövlig teknisk utrustning finns på
plats. Ordnar program för "icke kon-
ferensdeltagare", och naturligtvis även
resorna.

Det blir mer och mer vanligt med
mässresor eller fackstudieresor, t ex
till USA för enskilda eller grupper.
Genom vår specialavdelning och våra

utlandskontor i Köpenhamn, Hamburg,
Berlin, London och New York har vi
de resurser som behövs för att lämna
en god service även på detta område.

SJ:s resebyråer genomför under ok-
tober och november en kampanj för
affärs- och tjänsteresor. C:a 1.500 stör-
re företag över hela landet kommer att
besökas. 80 resebyråmän har tagits ut
för dessa uppdrag. För att vara så väl
förberedda som möjligt har särskilda
konferenser anordnats där deltagarna
under två dagar specialtränats för sin
uppgift.
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I Kravet på kunskaper på dagens re-
sebyråpersonal är i många samman-
hang större än för bara några år se-
dan. Framför allt tre utvecklingsten-
denser har medverkat, behovet av re-
sor till"mer avlägsna resmål har ökat
och större prduktutbud kännetecknar
dagens resemarknad, konsumenterna
är mera kostnadsmedvetna.

Affärsresenärens behov av kontak-
ter har förändrats. Svenskt näringsliv
intensifierar sin exportförsäljning. Nya
marknader exploateras i allt snabba-
re takt. EEC, EFTA, USA, Fjärran
Östern samt östländerna är exempel
härpå. Hård konkurrens både i Sverige
och på exportmarknaderna kräver
dessutom tätare resor, resor som ofta
sker med mycket kort varsel. Tåg, båt
eller flyg? Vilket flygbolag eller ho-
tell skall jag använda? Var äter jag
och var kopplar jag av efter mina af-

färsuppdrag? Kan jag få en hyrbil när
jag kommer fram? Viserings- och va-
lutabestämmelser? Är det bäst att an-
vända egen bil eller att ta tåget? Vil-
ka rabatter finns? Affärsmannen stäl-
ler många och kvalificerade frågor.
Och han vill ha besked snabbt.

På fritidsresesektorn går utveckling-
en också mot fler och avlägsnare res-
mål. Konsumenten möts i dag av ett
allt större utbud i tidningarnas rese-
spalter. Priskonkurrensen är hård. Hur
skall han kunna jämföra priser och
kvalitet och hur skall han kunna vär-
dera de olika förslagen. Var skall han
få alla kompletterande upplysning-
ar om klimat, badtemperatur, valuta
och vaccineringar, var han får ut mest
för sitt behov av nöjen och avkopp-
ling"

Hur möter SJs resebyråorganisation
det ökade behovet av kunskaper för
sin resebyråpersonal.

En god utbiJ.dning anses som ett vik-
tigt konkurrensmedel. SJs resebyråer
utbildar sin personal främst genom en
s.k. resebyråkurs. Kursen anordnas år-
ligen. Här får personalen en god
grundutbildning i de väsentligaste de-
larna av resebyråverksamheten.

Järnväg, flyg, båt, buss, hotell och
researrangemangverksamhet är vikti-
ga och naturliga områden i kursen. Ut-
ländska turistrepresentanter informerar
som sina resp hemländer. SJ har va-
rit en föregångare på detta omräde
och är det enda resebyråföretag i Sve-
rige som anordnar en sådan kurs helt
i egen regi.

Fortbildningskurser anordnas i sam-
arbete med bl a SAS. I de s k SAS-kur-
serna får SJs resebyråpersonal gå ige-
nom nybörjar- och mera avancerade
kurser inom flygsektorn. Inom SJ ord-
nas speciella konferenser för den per-
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lngrid Torpfeldt på SJ:s resebyrå på Hontver-
korgolon i Stockholm onser qtl resebyråkursen
ör toppen men lobbig.
Resebyråchefen Nils-Erik Fronzon, Kolmor, slu-
deror hör Sitgesmiliön iSponien tillsommons
med plotschefen lngemor Nilgård.

internationella flygplatsen i Mosk-
va. Ett annat exempel är en resa till
Mallorca, Sitges och Ibiza, då deltagar-
na fick tillfäIle att studera hotell, flyg-
platser, reselednlng och andra lokala
förhållandens amt möjlighet att jåimfö-

ra olika arrangörers utbud.
Ingrid Torpfeldt, 24, är en av de

många SJ-are, som gått igenom rese-
byråkursen. Först jobbade hon tre år
på resebyrån på Vasagatan i Stock-
holm med varierande tjänster. Sen

sökte hon tiII kursen som hölls vår-
vintern 1966. Efter förprövning kom
hon in och examinerades ut som fyra
bland de 30 som deltog i kursen'

-'Kursen var ruskigt bra, säger

Ingrid över disken på SJ:s resebyrå på

Hantverkargatan i Stockholm, där hon

nu arbetar. Utländska järnvägstaxor

var svårast, tyckte jag, men de är ju
absolut nödvändiga. Kursen blir liksom
en finslipning äv vad man tidigare
praktiserat. Man fick lära sig mycket
nytt också som säljteknik och säljsam-
tai t ex. Så fick man syssla med något

tråkigt men nödvändigt - bok{öring.

Som tips till nya som söker sig till
resebyråkursen säger hon: Plugga
järnvägsgeografi, Europas, fast det är
verkligen pyton. Det tar tid men man

har mycket undanstökat då under
kursen.

Språkkunskaper i två helst flera
utländska språk samt god allmänorien-
tering måste en resebyråtjänsteman/
kvinna ha. Som önskemål skulle Ing-
rid vilja ha mer studieresor, Det är
rasande mycket lättare att sälja resor
och arrangemang till platser man kän-
ner till.

sonal som arbetar inom affärsresesek-
torn.

Den teoretiska utbildningen komp-
letteras med studieresor. Ingenting kan
ersätta cle erfarenheter som resebyrå-
personalen skaffar sig genom att stu-
dera resmål och lokala förhåIlanden på
platsen. Man inriktar sig på att ge des-
sa resor en sådan r-rppläggning att de
pedagogiska momenten blir väl tillgo-
dosedda. Ett konkret exempel härpå
är en resa till Moskva och Leningrad
som nyligen genomförts för ett tio-tal
representanter vid SJ resebyråer. Un-
der redan studeras bl a sådana delar
som är speciellt viktiga för affärsrese-
nären vid hans kontakter med den rys-
ka marknaden. I studieresan in-
gick bl a ett tvä timmar långt besök
hos Intourist i Moskva då olika samar-
betsfrågor diskuterades, kontakter med
SAS-representanterna på platsen samt
besök på svenska ambassaden och den
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I Ekonomiskt riktigt eller inte, det
t:ar i alla fall något visst med ånglok.
Som häromdagen när sextioårige TYR
ångade fram genom Kolrnården med
den svindlande hastigheten av 40 knu-
tar. Det var en syn som värmde ett om

inte gammalt så dock järnvägshjärta.
Tyr var nog lite extra uppiffad dagen

till ära, med björklövsgirlanger och

skinande mässing, men så var: han
också för första gången på år och dag

ute på långresa. Resan gick efter rut-
ten Gävle-stockholm-Eskilstuna-
Norrköping-Nässjö och utom TYr
fanns i tåget en kolvagn och en liten
prydlig trävagn.

Orsaken till färden var att en av
SJ:s mindre, men mYcket livaktiga
konkurrenter, öSLJ, skulle bYta ut
Tyr som är normalspårig mot ett smal-
spårslok som finns nere i Nässjös hem-
bygdsmuseum. Östra Södermanlands
Järnväg (öSLJ) som ägs av Svenska

Järnvägsklubben behövde nämligen ett
lok med 600 mm spårvidd till sin pri-
vata bana mellan Läggesta och Ma-
riefred.

Tyr är ett sadeltanklok (har en puc-
kel på pannan) och byggdes 1908 vid
NOHAB i Trollhättan. Det har gått i
växlingstjåinst på den s k Marmatranan
utanför Söderhamn.

Dagen till ära hade loket maskinin-
genjör S. Gylt6n från Nässjö som fö-
rare. Som biträde och avbytare fanns
två andra nässjöbor, lokmästare Bernt
Karlsson och lokförare Algot Anders*
son. Det var således en väl kvalifice-
rad besättning ombord. Resan fick stor
uppmärksamhet av allmänhet och
press. Kanske vore det en billig men
också effektiv form av reklam för
järnväg att lite oftare släppa ut de

ånglok vi har kvar?
Rob
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I Det enda felet med Kornhamnstorg
är att det inte finns en biljettlucka
där. Det ska vara en riktig biljettlucka
där man kan köpa t o r till Berlin eller
ett förnöjelsepaket med skidor och allt,
allt = tre mål mat om dan och fine-
mang husrum, till Storlien, eller nån
annan frostort. Men tack och lov det
finns så många stationer Sverige runt.

Stationerna är - i den mån resur-
serna tillåter det - ett viktigt kompli-
ment till SJ:s resebyråers organisation.
Genom nära kontakt med kundkretsen
inom försäljningsområdet kan de läm-
na resebyråerna en värdefull försälj-
ning och marknadsbevakning. Statio-
nernas roll som rapportörer är bety-
delsefull genom att man får snabba be-
sked om vad som häner och sker på
den lokala marknaden, konkurrenter-
nas åtgärdere tc. Det ger möjlighet till
snabbanpassning vid SJ:s åtgärder.

Även när .det gäller mera kva-
lificerade och omfattande resor, som
med hänsyn till stationens resurser kan
förefalla allt för komplicerade och krä-
vande är stationen till god hjälp ge-
nom att den förmedlar kontakter-
na mellan resebyrå och kund.

Stationerna svarar ,idag för b1 a en
värdefull del av SJ:s reseförsäljning av
arrangemang i Norden och på Konti-
nenten. Det är rätt viktigt för orter
som saknar en SJ:s resebyrå. För de
som vill resa iväg eller semestra har
redan på hemorten möjligheten att få
prata om sina önskemål och planer.

En god marknadstäckning och "när-
het tiil konsument" är viktiga förde-
lar vid all försäljning. SJ:s resebyråor-
ganisation i Sverige omfattar f n när-
mare 60 kontor över hela landet. Det
är en god täckning. Men,inte alltid till-
räcklig. Stationerna fyller här en vik-
tig uppgift försäljare och som
förmedlare.

t0

I SJ har sedan många år tillbaka ett
Mäsståg till Leipzig både titl vår- och
höstmässan. Även till Hannovermässan
kör SJ ett mäsståg. Mässtågen är po-
pulära. SJ-NYTT har här gjort en en-
kät med några av deltagarna på senas-
te Mäsståget till Leipzig.

I Direktör B. Jansson, byggnadsglas,
örebro:

- 1947 var jag första gången på
Leipzigmässan. Det har blivit många
resor sedan dess. De senaste 10 åren
har jag faktiskt två gånger om året
varit på vår- och höstmässorna. Att
jag valt att följa med Mäsståget och
tänker fortsätta med det beror på be-
kvämligheten ombord. Man har allt
samlat på tåget, på ett enda ställe. De
tyska vännerna tyckör om att komma
hit, se lite svenskt, sitta i kup6n, äta
knäckebröd och sill (och en svensk
snaps därtill). Mäsståget har blivit en
tradition både för mig och vännerna.
Det kan vara lite oroligt häromkring,
men jag har proppar i öronen, så ing-
enting kan störa mig. Många av rese-
närerna har rest i ett flertal år och
blivit mycket goda vänner, längtar ef-
ter att få träffa varandra. Det är roligt
att på Mäsståget iräffa dem igen. Det
är en mycket god stämning på tåget.
Man känner sig inte främmande, utan
känner sig höra hemma ombord.

Dir B Jonsson

Mässresan
Speeialresan

Direktör Bjarne Vike, glas och pors-
lin, Oslo:

- Jag har hela tiden varit med om
Leipzig-mässan sedan den på nytt bör-
jade efter andra världskriget. Att jag
kom med det svenska mäsståget var en
ren tillfäl1ighet. Jag steg in på rese-
byrån i Oslo och där var det en man
som visste att det i Sverige fanns nå-
got som kallades för mäsståg. JaS följ-
de med och jag har aldrig ångrat det.

+
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Det var lite annorlunda att resa de
försia åren. Man hade te på termos och
matsäck. Nu finns det till och med en
restaurangvagn i Leipzig och där man
kan både äta och dricka gott. Jag är
visserligen 79 år, men visst ska man
väl arbeta om man känner sig pigg?

Han har sagt att han ska fortsätta
till 85, säger hans dotter, fru Reidun
Ihl6n, som också gjort många resor
med SJ:s mäsståg. - Jag tycker myc-
ket om Mäsståget, särskilt när jag re-
ser ensam, säger hon.

Karl-Evert Blomqvist, representant,
Svenska skofabrikantföreningen :

- Jag har rest till Leipzig-mässor-
na med SJ:s mäsståg sedan 1960 och
jag har funnit att det är ett mycket
bekvämt sätt att bo. I Leipzig är näm-
ligen mycket besvärlighet att få tag
på hotellrum. Det har visserligen bli-
vit bättre med åren, men jag föredrar
ändå SJ:s Mäsståg. Mäsståget har
många fördelar. Det har blivit en
samlingspunkt för svenskar. Man tar
sin kup6plats i Malmö och så behåller
man den under hela resan. Man behö-
ver inte göra några förflyttningar, slä-
pa på väskor till och från hotell (det
är svårt att få bärare i östtyskland).
En utmärkt sak är att restaurangvagn
hela tiden står till vårt förfogande.
Därigenom slipper man också köerna

och trängseln ute på restaurangerna.
Personalen ombord är utomordentlig.
Den skapar trivsel. Som mångårsre-
senär känner marr den också väl. Jag
har en god sömn om morgnarna, så
vad som händer i övrigt på bangården
stör inte mig!

Knut Sandberg, kamrer, Folkpar-
kerna, Eskilstuna:

- Jag var'på Leipzig-mässan redan
1941. Det var då krig. 41-mässan var
förresten den sista under den epoken.
Jag fick vara med om ett bombanfall.
Vi fick krypa ned i ett skyddsrum -en obehaglig (samtidigt trygg) upple-
velse. Efter kriget kom jag ti{lbaka.
Sedan 1955 har jag varit en gång om
året i Leipzig - på höstmässorna; de
passar oss bäst. Tidigare åkte jag pri-
vat. Jag fann emellertid att SJ:s Mäss-
tåg var det bästa ressättet. Inte minst
när jag fick resällskap med två ar-
betskamrater. Vi har alla tre funnit
att SJ:s Mäsståg är ett utomordentligt
sätt att övervara Leipzigmässan. Man
slipper så mycket besvär. Polisen kom-
mer till tåget i Leipzig och tar emot
anmälningarna varför man inte behö-
ver gå till polisen och anmäla sig (Tac-
kar, tackarl). På det sättet slipper man
förlora mycket tid. Man har ju kom-
mit tiil Leipzig och mässan för att ar-
beta!

Direktör Gunnar Hamell, med fru
Maud (sekreterare) argentur:

- Det här var vår första resa till
Leipzig-mässan. Jag har dock tidigare
erfarenhet av SJ:s mäsståg, då jag va-
rit på Hannover-resorna. Intrycket ut-
faller till Leipzigs förmån - SJ:s vag-
nar är bättre än de västtyska. Att ha
en restaurangvagn stående till förfo-
gande under hela tiden är en utomor-
dentligt fin sak.

Det är av bekvämlighetsskäl som jag
och min fru valt Mäsståget. Man slip-
per ifrån en massa praktiska besvär
och reseledningens service är mycket
god. Det är fin ordning ombord. Inte
minst viktigt är att det finns telefon
ombord. En affärmsan har mycket stor
nytta av det, inte bara för kontakter-
na inom östtyskland, utan också med
Sverige, Man kan inte begära allt av
ett mäsståg - det är trots allt en lite
provisorisk boning! -, men jag tycker
att det skulle finnas en trivsammare
atmosfär med luftkonditionering (det
kan bli både varmt och kallt om nät-
ternal). Jag skulle också önska att det
fanns torkrum så man hade en chans
att få en nylonskjorta torr över natten.
Alltnog, det har varit en givande resa
och jag har fått mycket värdefulla för-
bindelser, som säkert kommer att ut-
vecklas.
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! Det är jobbigt att arrangera en kon-
ferens eller kongress. Har man en
eane hållit i alla trådar själv vid si-
dan av sina dagliga arbetsuppgifter är
det ganska vanligt att man vill avlasta
sig åtminstone en del av bekymren
nästa gång en konferens är aktuell.

Det finns företag som specialiserat
sig på service i samband med kongres-
ser och dessutom har många konfe-
renshotell kvalificerade kontaktmän
som bistår kunderna. Många organisa-
tioner har egna kongresspecialister.
Det är naturligt att SJ:s resebyråer
också kommit in i bilden, eftersom re-
sor till och från evenemanget, lokala
transporter, utflykter och hotell i sam-
arbete hör till resebyråernas normala
arbetsotnråde.

Det är ett stort förtroende att
få svara för de yttre arrangemangen
för en kongress. Allt måste klaffa,
kostnaderna för en konferens - före-
läsare, studiebesök och inte mirrst del-
tagarkostnaderna är ofta höga. Varje
detalj måste noggrant förplaneras för
att utbyte,t av sammankomsten skall
bli bästa möjliga. Inte minst viktigt
är det att samordna konferensibeställa-
rens och krögarens många gånger över-
ambitiösa önskemäI. Information, ar-
beie, underhållning, lätta måltider, mo-
tion i lagom blandning är bra recept
för en lyckad konferens.

Mindre arrangemang på den eg-

na orten eller på kortare avstånd ord-
nas av den lokala resebyrån.

Vid större arrangemang och särskilt
när det gäller Stockholm och stock-
holmstrakten medarbetar som regel SJ
Resebyråers Spec,ialavdelning för kon-
ferenser och kongresser - SJ Tourist
Service åir ständigt underrättade om
vad som händer på hotell och lokal-
fronten. Likaså följer dom noga ut-
vecklingen då det gäller tel<niska
hjälpmedel att användas vid konJe-
renser. Det är viktigare att vid varje
tillfälle kunna erbjuda kunden den
rätta konferensmiljön.

För att på bästa sätt tillgodose den
ökade efterfrågan på konferenser har
SJ Resebyråer etablerat ett intimt
samarbete med bl a Sveriges Allmänna
Restaurang AB. Koncernen är skan-
dinaviens största hotell- och restau-
rangkedja och har spec,iellt inriktat
sig på konferens- och kongresservice.
På ett av deras mera kända konJe-
renshotell - Stallet i Åtvidaberg -avhölls nyligen den mycket ornskrivna
toppkonferensen "Eko 67".

En konferens behöver dock inte nöd-
vändigtvis vara stationär. SJ hyr ut tre
1 kl vagnar som kan inredas för kon-
ferenser under tågresa. Denna lösning
blir allt vanligare. En studiedelega-
tion eller en företagsstyrelse i Stock-
holm eller Göteborg ska besöka en in-
dustri i landsorten och man önskar

förbereda besöket och efter detta ome-
delbart gå igenom erfarenheterna" I
konferensavdelningen rymmes för 16 ä
18 personer vid konferensbord, högta-
laranläggning finns för dia-, film- el-
ler overheadprojektor. Vagnarna har
särskilt anpassad filmduk" Levande
blommor bidrar till att göra interiören
trivsam. TR kan ordna servering av
förfriskningar oeh måltider. Vid behov
insättes ytterligare salongsvagnar, sov-
vagnar etc efter önskan. Duschvagnen
från kryssningståget är uppskattad om
man reser flera dagar i sträck. SJ:s
representationsvagn kan också med
förde1 användas i dessa sammanhang.

Extratåg eller speeialarrangemang
med barvagnar o d förekoriimer också
vid resor före eller efter större kon-
gresser. Vid ett tilffäUö reste 280 in-
genjörer från 25 länder runt en hel
vecl<a i Norrland med extratåg på en
sådan s. k. post convention tour,

Oeh på tal om rör1iga konferenser.
Vi ska inte glömma möjligheten att ar-
rangera en konferens till sjöss, Den nya
färjan Skåne har två utmärkta kon-
ferensrum för mindre grupper. Även
skybaren ombord kan reserveras för
konferenser.

SJ resebyråer har resurser även när
det gäller konferenser och kongresser.
SJ klarar både "den vanliga" model-
len och de mera speciella arrange-
mangen.
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