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lnteriören på dusseldorfbyrån fr v chefen Jorn Falskov, därefter Gerhard Spann
hake och Marie Hels6n.
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Svensk-dansk resebyrå
i Dtisseldorf invigd
! Statens Järnvägar och De
Danska Statsbanorna har
öppnat en ny resebyrå i Dris-
seldorf, som fått samma signa-
tur som den 1964 öppnade
svensk-danska byrån i Ham-
burg - Norden. Reisebriro
Norden heter det i Hamburg.
och Norden Dusseidorf i Dris-
seldorf.

En skandinavisk resebyrå
har fattats i Nordrhein-Westfa-
lenområdet och den kommer
att få stor betydelse för skan-
dinaviskt reslystna tyskar från
just det området. Liksom re-
sebyrån i Hamburg kommer
den nya byrån ha ett fullödigt
utbud på resor till Skandina-
vien. Besättningen på den
drisseldorfska byrån består av
vältrimmade resebyråexper-
ter från Danmark, Sverige och
Tyskland.

Som vanligt gäller det inte
endast att sälja tågbiljetter.

Långt därifrån. För att locka
tyskarna kan man erbjuda
t ex semesterbyar och själv-
hushållningshus vid danska
nordsjökusten, i norska fiällen
eller vid de finska sjöarna. Det
finns hotell och pensionat från
"enkelt" till 'jlyx". Det finns
cykelturer i Danmark, fiäll-
vandringar i Lappland. Så det
är inte lite man har att komma
med. Segelbåtsuthyrning för
kryssveckor i svenska skär-
gården om så önskas. Eller
kanske det mest exotiska.
Med hundsläde tvärs över
grönländska glaciärer. Burr
mitt i sommaren.

Från SJ deltog bl a chefen
för resebyråsektionen Nils-
OIof Borg vid invigningen. För-
säljningsutrymmet är på 120
kvm och adressen är: Immer-
mannstrasse 54, 4 000 Drissel-
dorf 1.
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Exteriören vid lmmermannsstrasse.

Den statistiske stats-
tjänstemannen är järnvägare

Foto: Håkan Johansson

! Den statistiske statstjäns-
temannen är en järnvägare.
Det visar sig om man pressar
statistik och dator för att få
fram den genomsnittlige stats-
tjänstemannen. Statskonto-
rets tidskrift "Tema" har varit
i farten och resultatet blev så
här:

HAN: Är 43 år och har 16 år
i statlig tjänst. Han är heltids-
anställd och jobbar vid Statens
Järnvägar. Lönegraden är F6
och han har titeln ingenjör.

Den kvinnliga statstjänste-
mannen har man också fått
fram. Så här blir det:

HON: Är heltidsanställd,
men betydligt yngre - 36 år
och med åtta års statlig tjänst.
Lönen är också klart lägre än
mannens - F3. Hon arbetar
på Posten och har titeln assis-
tent.

Och hr-statistisk himself är:
Bengt Olof Olausson, 43 &r,

inoenjör ui,d SJ. Han lnr lön t

FG men skall befordras till F7.
Har 20 &rs tjö.nst i staten.

Ingerujör Olausson iir kon-
trollingenjör uid SJs trdnsmis-
sionskontor i centralfört:alt-
ningen uiil Vasagalan 7. Han
reser öoer hela landet, ttll alla
SJ-stattoner och kollar tele-
kommunikationerna. SJ har ett
eget telesAstem. oi.d sidan ats te-
letserkets.

- Jag reser ute i landet cirka
50 procent ay mLn arbetstid.
Har då bilen lastad med dgrba-
ra nxiiti,nstrum.ent. Vanligen
kallas jag ut till d,i,strikten för
dessa kontrollarbeten, siiger in-
gcnjör Olausson.

Den " statt sti.ske tjiinsteman-
nen" Olausson iir frå,nskild och
bor r mod,ern liigenhet i. Jiirfiilla
cirka t»å mil frå.n sitt hontor
u i d S to ckholms C entral.

- Jag trtus med jobbet, som
måste anses mgcket anr"suars-

fullt och d,iinned. meningsfullt
för mej.
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