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Till glada tsenlin

- Det här är mitt första
förvärvsjobb sedan jag gifte
mig för över 20 år sedan.
Barnen börjar bli stora och
lever i mycket sitt liv. Jag
längtade ut. För mig fanns
det inte mycket att tänka På.
Så träffade jag folk från SJ
för ett par år sedan och följ-
den av den kontakten blev att
jag fick chans att b1i guide
på rundturer. Jag rycker in
när det behövs.

Jag fick sätta i gång och
läsa och läsa om Berlin. Även
om jag bott här rätt länge och
läst om Berlin så är det skill-
nad att möta intresserade tu-
rister, som kan fråga om allt
och man vill ju också kunna
svara - på allt.

Det är ju också svårare ge-
nom att det finns både Väst-
berlin och östberlin med två
olika samhällssystem. Genom
öst-Berlin följer det alltid en
östtysk guide med. Det är ett
stimulerande arbete för de
som följer med på rundturer-
na är också intresserade av
att se och få veta. Många
skulle vilja se Hitlers bunker,
men östtyskarna säger att det
inte är historiskt intressant.
Nu får vi i stället stå på "ut-
siktstorn" i Västberlin intill
muren för att se var den låg.
Berlin är en fantastiskt in-
tressant stad.

Det är ett jätteskoiigt jobb
och ger en möjlighet att träf-
fa så många olika människor.

Det är inte bara på rund-
turer jag guidar. Jag möter
också grupper vid stationen,
tar hand om en busslast och
ser tiIl att resenärerna får sitt
hotellrum.

Text och bilder:
KURT BERGSTROM

rned SJ Resebyrå
n När ,SJs resebyrå i Berlin
behöver extra guide rycker
Gunnel Granehall in. Ring så

kommer hon. Hon är gift med
chefen för Svenska Fläktfa-
briken i Berlin, Sven-Erik
Granehall, också han skåning,
och har bott i Berlin sedan
sju år med döttrar, 17 och 21

år.
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Under,hållande och trevlig reseledarguide i Berlin var fru Gunnel Granehall


