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kommit underfund med att det "är
bättre att ta tåget till Stockholm, Väs-
terås, Norrköping än bilen. Dessutom
har de stora kunderna ett direkt tele-
fonnummer så de behöver inte vänta
i någon växel.'När man är i örebro tänker man
gärna på en annan Torsten. En av
stadens stora i flera kategorier söner
med efternamn Ehrenmark. Nyligen
berättade han om en annons i engel-
ska Times. Där önskade en brittisk
gentleman kvinnligt sällskap till fru-
kost. Hon skulle ha samma lidelse som
han. Endast starkt saltad sill ned-
sköljt med några glas vitt vin. Dock
ej äktenskap.

- Det sägs att SJs resebyråer kan
ordna allt. Skulle du kunna ordna en
sån frukost åt mej på t ex King David
Hotel i Jerusalem om en vecka?

- Ja, det skulle jag, svarar Torsten
J. SJs resebyråer kan ordna allt som
har med resan, uppehället, hotell, logi,
taxi, dricks, teaterbiljetter etc. att gö-
ra. Alltmer har kunderna kommit un-
derfund med att SJs resebvråer inte

Ingen resa är tör lång Iör oss
fJ J' ,t, i hjärtat av Markurells och
Iljalmar Bergmans Wadköping - två
kvarter från det gamla Vasaslottet -Iigger Rådhrrset. Och i dess förnämliga
mitt ligger. som det officiellt heter,
SJ ltesebyrå, örebro.

-- Visst, läget är utmärkt, säger
chefen Torsten Johansson, som för-
utom ett brinnarrde intresse för att säl-
ja resor av alla de slag, även brinner
för att örebro Start ska komma upp
i handbollsallsvenskan.

Men först lite historik. SJ-byrån i
örebr.o startade 1947 sch då 1åg den
vid cemtralstationen. På sofiuna]:en
1961 flyttade man till Drottninggatan
och Råclhuset, I höstas renoverade man
oeh utviclgade tack vare ått örebro
trrr:istbyrå. som. man delade lokal med,
flytta.de.

Få en dörr till höger från ingången
sett står det Affärsresor.

-- Det är det gamla chefsrummet,
nu ornbyggt, som speciellt är ägnat åt
denua service, säger Torsten Johans*
son. örebro är en köpmannastad. Vi
säljer rnycket affärsresor. Många har
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Örebrobyr&n fr v Srig Somuetsson, Bruno Fronsson, Morgorelro Hell"
m,on, Rolf Äkerström, Ä,nno-Stino Berggren, Stig Jonsson, Mörto Ron-
lycke, Bengt Molmqvist somt chefen Torslen Johqnsson, Tre medlem-
mor i örebrogängel hode förhinder. Det vor Horry Gidebäck, Agne
Biörk och Leif Bromon. Bilden t v

Bruno Fronsson i säliortogen. Blir det Mollorea eller Österrike? Nedon

Gommol som ung i Örebro söker sig fill SJ-byrån, Längst ned

bara säljer tågresor. Utbudet (fackut-
tryck som betyder tillgängliga rese*
erbjudanden) på flye har ökat kraf-
tigt.

Jag kan belysa det så här. Vi råik-
nade optimistiskt för 1969 med en ök-
ning på 20 proc. Redan för januari och
februari kan vi notera en ökning på
90 proc. på flyg.

Hoppsan!
-* Något som ökat kraftigt är tåg-

bil. Skåne och Norrland säljs varje
dag. Likaså på utlandet"

Torsten J. drar ut en låda.

- Idag har vi sålt en flyg-bil till
ZiJLrich, säger han. Resor till fjärran
länder ökar även stort, Sydamerika,
Los Angeles, samt vigselresorna till
Berlin och Köpenhamn.

Man går in på en SJ-byrå och möts
bakom disken av en vänlig försäljare.
Ja, jag hade tänkt något vid Medel-
havet. Så blir det broschyrer och för-
s{ag att våilja på. Försäljarens kiinne-
dnm om alla de skiftande arrange-
mangen och ofta egen erfarenhet av de
olika resmåleq hotelIen ete., hjåilper:
kunden. Som också kan få ett gott tips
med sig på vägen. Ja, kör till, Dubrov-
nik, då.

Vad händer sen innan man har bil-
jetten i handen? Försäljaren kontak-
tar bokningsavdelningen och biljett-
avdelningen och kommer sen tillbaka
med drömresan. Eller också går den
med bud eller post till kunden.

Örebrobyrån får stå som exempel
för 60-talet SJ resebyråer landet runt.
De i utlandet opererar i stort sett lika.
Den har en chef, samt en diskchef, som
är chefens närmaste man, vidare disk-
försäljare, telefonförsäljare, affärsre-
sor direkt över disk eller per telefon,
l:okningavdelning, biljettavdelning och
bokföringsavdelning"

- När jag började i branschen för
20 år sen. säger örebrochefen hade
resebyråerna sysselsättningsproblem i
februari-mars. Numei'a finns ingeu
dödsäsong under vinterhalvåret. Nu är
det resesäsong året runt, något som
främst flyget hjälpt till rned samt de
allt längre sem.estrarna. Dessutom har
arbetet intensifieraLs genom kurser,
rrthii.dning, stud,ieresor. Semester och
sjukdom får man också räkna med.

Till slut försäljningsche{en för SJs
resebyråer, Bengt,A.ndersson, kom-
mersiella avdelningen på Centralför-
valtningen i Stockholm:

- SJs resebyråer är de rätta in-
köpstrillena när det gäller prisbilliga
kvalitetsresor. Det gäller inte minst
för oss inom SJ-koncernen som kan*
ske inte tillräckligt upptäckt att vi
har de rätta resorna för varje snrak
och plånbok inom vårt eget företag.
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