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Hååmt sem stmä

Bi-bi London
I Ett stycke Sverige i Lon-
don har sagt bi-bi. Bi-bi är
den internationella telexför-
kortningen som journalister
använder när de inte vill skri-
va bye-bye. Adjö på svenska.
Det är alltså SJs resebyrå i
London som sagt adjö efter att
ha hållit på sen 1924 och be-
rättat för britterna om Sve-
rige och SJ. Siste chefen het-
te Karl Wilhelm Bergholtz
och ledde verksamheten un-
der 'elva år. Så nu kan vi ta
och stryka ett streck i Sve-
riges Kommunikationer just
där det står: London: Swe-
dish Travel Bureau, 7-8 Con-
duit Street, London W. L Bi-
bi.

För lemtioti å år sen öppna-
de Svenska Turisttrafikför-
bundet ett kontor vid Picca-
dilly Circus och efter ett par
år - 1924 - övertog SJ by-
rån. Man var bofast vid Pic-
cadilly tiil 1956 då man satte

på sig kubben och tog med
sig biljettkassan till Conduit
Street. Det är en tvärgata till
kända Regent Street och inte
Iångt från skräddardrömmen
Savile Row. På Conduit St.
när man var som värst fanns
elva anställda och två reser-
ver.

Det har varit rätt så svårt
att få fram uppgifter om SJs
resebyrå i London. Pärmen
som skulle berätta om allt har
bara försvunnit. Men jag har
ringat in 'ett par entusiaster,
som var med på femtiotalet,
då tusentals britter just ville
resa till Sverige.

- Det var en jobbig tid
men rolig, säger Gerhard
Lindsledt. Numera på Götga-
tan i Stockholrn.

När han kom tilibaka till
Sverige hade han två måna-
ders övertid. Man slet i källa-
ren och man stod vid disken.
Och de krångligaste kunderna

hade turban och kom från In-
dien. På Piccadillytiden såI-
de man inte endast biljetter
till Sverige utan det fanns
annan Sverigereklam, som
gick åt. Det gladaste hr Lind-
stedt kommer ihåg var en tur-
banprydd herre, som var fle-
ra timmar besvärlig men när
han lämnade resebyrån hade
han inte bara tre veckors
rundresa i Sverige med sig
utan även sverigeböcker för
80 pund under armen.

Siste SJ-chefen i London,
Bergholtz, har haft fem före-
gångare, Wallborg (som togs
hem med jagar'e under kri-
get), Sund6n, Svenrick, TilI-
ström och Ferlander. Den
som varit längst i tjänst på
Iondonbyrån är en engelsman,
William Godday, som började
sälja SJ redan 1926 men som
nu också får säga bi-bi SJ i
London, Bye, bye och adjö.

Ro§or. b,land riset
E Det finns nissnöjda trafi-
kånter oeh tåqksamrna trafi-
kan-tgr. De missnöjda klagar
öterl höga biljettpri§er;,hua*
dar'på tåg, rök ocl1 öI{rick-
ning i restaurangvagnar 'etc.
IVIen de tacksamma, vad är de
tacksamma för? Ett par färska
vittnesbörd vill vi gärna ge
vårä träsare d.e.l ,av, Tiinkr:för-
resten att det iinns män-
niskor i vårt de missnöjdas
,välfärdssarrohälle,.som, gör si§
rnödan att,sktiva., oqh : talar oin
och tacka för att de blivit vdl.
b'etjänade. Det är skönt att
de finns.

Så här skriver Gunilla
Franson -i Falköping, gravt
handikappad (rullstolsbrrnden
och helt'beroepde av andra
människors hjälp) till Lars
Peterson:

"Jag reste tiilsammans med
en CP-skadad väninna sträc-
kan Falköping-Åre den 20.1

197ä och åter den 26.1 1973.
Då vi på grund av vårt han-
dika§p ej ansåg oss klara av
resa med sovvågn bestämde
vi oss för sittvagn. Detta med-
förde att vi måste byta tåg i
Ånge i båda riktningarna mitt
i natten.

,.Iag , !!ar I rest till Åre ett
flertal gånger både rned bil
och tåg de senaste årerr, varför
jag haft tillfäIle att jämföra
de båda färdsätten.

I samband med den Senaste
re§an kom vi i kontakt med
en hel del SJ-personal, som
på ett Iöredömligt sätt hjälpte
os§. ,vid' tågb5rtena, ankomst
ogh avresä .samt även under
själva resan. De var glada och
verkligt serviceinriktade.

När jag kom hem och tänk-
te tillbaka på den här resan,
bestämde jag mig:Iör att skri-
va och låta Dig veta hur för-
hållandet bland Din personal

är och hoppas på att denna
serviceanda existerar över he-
la det svenska järnvägsnätet,'1

Vi handikappfria människor
ställer ofta krav på servic'e;
den handikappade, som kan
ha det svårt i tillvaron, visar
tacksamhet över en hjälp, som
är självklar. Självklar, men
det hindrar inte att Ni som
hjälpte Gunilla och h'ennes
väninna, tar åt Er av tacket.
Det är skönt också att det
finns folk, som gör inte bara
sin plikt utan litet till och med
gör det med gott humör.

Det andra brevet kommer
från en kamrer på Lidingö
som reste till Göteborg natten
efter allhelgonadagen. Han
uppmärksammade inte att han
fått sovplats i tåg 702, som går
22.30 från Cst, utan fann sig i
tåg 401 (avgång 23.30) vara
utan plats. Och nu citerar vi
hans brev:

"Då jag sålunda insåg mitt
misstag, frågade jag konduk-
tören om jag kunde få köpa
en sovplats. Med ett vänligt
leende berättade han {ör mig
att detta var natt efter lång-
helg och att kön på spekulan-
ter till sovvagnsbiljetter var
mycket stor. Han rådde mig
emellertid att uppsöka en
sittpla.ts så skulle han åter-
komma med någon form av
besked.

Efter någon timme uppsök-
te han mig i min kup6 och be-
rättade att han hade en plan
på hur problemet skulle lö-
sas. Lösningen innebar, att
vid uppehållet i Hallsberg
skulle konduktören försöka
ordna en sovplats åt mig på
det tåg som beräknades stå
inne vid vår ankomst och sorn
också var destinerat tiIl Gö-
teborg.

Så skedde oekså och min

Karl WrLhelm Berghotz


