


Inblick i fi;regdende drs resultat:
o o o

BATTREAN AR 1986
MENSiiTNREiiN BUDOET

St Resebyrds fiirsriljning under 1987 blea 3 miljarder kronor. Riirelseresuha-
tet nddde ernellertid inte upp till prognosen. Men jrimfiirt med dret innan in-
nebrir det i alla fall en rejril fiirbriuring. Detta beror bland annat pd att afftirs-
mrissigbeten inom SJR iikat. Vi bar ett minst lika bra utgdngshige infiir
frarntiden sorn konkurrenterna, tnenar Bertil Hamrnarberg. Lris bans spar
pd frdgorna kring dret som gick.

o o

Blev 1987 ett ir som vi kan vara niiida
med ur ekonomisk synpunkt?
"Blde nei och ia!

Givetvis kan vi inte vara nci jda med ett re-
sultat som ligger si lingt under budget.
Men med "ja" menar jag att vi glidjande
nog visat oss kapabla att under Sret vdnda
trenden i resultatutvecklingen i positiv
riktning, som framgir dven av vidstiende
tabell. 1987 startade ju olyckligt med resan-
debortfall pi grund av kcildrekord och snd-
ovlder som stcirde resandet oi alla trafik-
slagen. Detta i kombination med prisstopp
och ett alltf<ir hcigt kostnadsldge bland an-
nat pi datasidan blev en hird belastning pi
1987 irs totalresultat. "

Var lig vira stiirsta p.roblem och vilka
var vira stiirsta framgingar?
"Vir stcirsta framging Ir naturligtvis att vi
lyckades vlnda resultatet i positiv riktning
och den vlndningen beror framf6r allt pi
att si vildigt mlnga medarbetare land och
rike runt blivit mera affdrsmdssiga. Med af-
firsmdssig menar jag di mera in-tdkts- och
kostnadsmedvetna. Vir fortsatta framging
hlnger i allt vlsentligt pl om vi kan bibe-
hllla eller helst cjka den affirsmdssigheten i
hela virt agerande."

Hur stora ambitioner kan vi ha nir det
giller vinst fiir hela SJ Resebyri?
"Grundambitionen miste vara att ni hit-
tillsvarande igarkrav d v s 1olo av brutto-
omsdttningen, vilket nlstan dr pi grdnsen
till vad som var normalt pl 70- och bdrian
pi 8Otalet d v s omkring'7,5o/ofor att kun-
na behilla vir rcirelse- och handlingsfrihet i
de omvdrldsf<jrdndringar som sk-er i allt
raskare takt."

Investerade vi tillrickligt under 1987?
Vart gick investeringarna?
"Vi investerade sannolikt inte tillrdckliet
mycket pi personalutvecklingsomridit
men vi kommer nu att retta till bristerna oi
detta viktiga omride.

NIr det gil ler investerinq i nya lokaler
hiller vi ei ofctrandrad relativf hcig takt
med nytt i Borhnge, Umei, SJR Tours,
Soecialresor Stockholm och Chalmers fcir
ait nimna nigra. Ambitionsnivin Ir hcig
nlr det gdller att fortsitta att ge kunder och
medarbetare SJR Berkok-kvalitet pi loka-
lerna."

Hur ser det ut fiir fiirsta delen av 1988?
Har vi fiirblttrat takten i liinsamhet och
fiirsiljning?
"Hittillsvarande prelimindra forsdljnings-

ut to l l  I  mr l toner  Kronor Budgef

1987

Budgef

I  988
l : o  2 : o  H e l o

holvdref holvdret 6ret
Forsol ining
lntokter
Bruttomorginol i o/o

Sokkostnoder
Personol
Lokoler
Doto o tele
Kontorsmrl + inventorier
Reklom
Kopt ov SJ
Externo konsulter
(JvflgT

Brister
Differens i bokf/buffert

Tockningsbidrog 1
Avskrivning
Tockningsbidrog 2
Finons netto
RESULTAT

i o/o

r 509
+  l 4 8
+ 9,Bo/o

82
l l
24

I

9
I
(

t 0(
2

1491
+ 152
+ 10,2o/o

B3
il
2 t
5
B
l
2

t 3
2

3000
+ 300
+ 10,00/o

-  1 6 5
22

9
1 7
2
7

. 2 3
q

2

3078
+ 295
+ 9 Ao/"

I  A (

23
4 1

A

t 6
A
j

1 4

3355
+ 338
+ I 0, lolo

-  t B 3

47
7

I B
4
4

?
-  t 5 t

a
A
-7

+ 4
2

-  146

+ o
A

+ 2
, a

i J

- 297

, a

+ 7
+ 2

- 273

+ 2 2
t 6

+ 6
+ 9
+  1 5

- 307

+  3 l

+  1 6
+ 9

0 , 1 + 0,5 + O, I + 0,5 + 0,75

Jo och nei, svoror Bertil Hommorberg p6 fr6-
gon om vi kon voro niildo med I 987 ur ekono-
miskt perspektiv. Resultotet ligger under bud-
gel, men i iver 61 1985.

siffror ger en stark fdrhoppning att den po-
sitiva resultattrenden frin andra halviret
1987 hi l ler i  sig.

Jag Ir helt 6vertygad om att medvetenhe-
ten om att l6nsam verksamhet krdver bide
kreativitet i slljarbetet och en hird kost-
nadskontroll nu dr h6g och prognosen fcir
fcirsta halviret 1988 visar dirfcir en pitae-
l igt l lusare bi ld ln fciregiende ir."

Vilka ir de stiirsta hoten respektive miij-
ligheterna ftir SJR?
"Hoten ligger i en eventuell ofdrmiga hos
oss att utnyttia mcii l igheterna.

Vi har ett minst l ika bra utgingsldge som
nigon av konkurrenterna fcir att kunna gci-
ra nigra bra avslutningsir pl 80-talet. Men,
och det 1r ett viktigt "men" - vi miste kla-
ra att hilla den h6ga takt i personalutveck-
lingsprogrammet, som Ir si ncidvdndie. fdr
rttT.unni mcita alit hcigre kundkrav, e"n allt
hirdare konkurrens och en vdxande mark-
nad."

Hur piverkas SJ Resebyri av omstruktu-
reringen inom SJR?
"Det dr lnnu fcjr tidigt att slga hur SJR
kommer att piverkas av den pigiende
omstruktureringen av SJ.

SJR miste lingsiktigt fi jobba under sam-
ma fcirutsdttningar som konkurrenterna
och jag dr civertygad om att den nya SJ-led-
ningen kommer att beakta detta.

SJR:s uppfattning om fcir- och nackdelar
med olika alternativ kommer att redovisas
fcir vir nye Gd Stig Larsson under viren."
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Den 9 mdrs r)ar det kick offi SJ Rese-
byrds offensiaa CC-projekt. Fiirkort-
ningen stdr fiir 

"Commwnicdtion

Computer" och bela projektet syftar
till att skapa ett nytt ocb iioergripan-
de datasystem.

l\ /f ENINGEN uro CC-projektet dr att alla
lVlbokningssystem ska bli tillgdngliga
frln en och samma terminai. Idag stir det
flera olika terminaler pi resebyrikonto-
ren. Varje bokningssystem har i princip en
dekiderad terminal. En fcir SMART och en
annan fcjr system som till exempel Apollo
och Sabre. Vissa kontor gcir lven sina bok-
ningar pi t i l l  exempel Stena Line via en vi-
deotexterminal.

Den nya kommunikationsdatorn, CC,
ska bl i  den sammanhil lande lanken idetta
nya SJR-system. Istlllet fcir att varje enskild
terminal bara har kontakt med ett system
ska alla terminaler pi SJR-kontoren kopp-
las till denna dator. De olika leverantcirer-
nas  bokn ingssys tem kommer  i  s in  tu r  a t t
sti uppkopplade till CC-datorn.

Vilka fardelar uppnis med denna los-
ning? Pl resebyrierna kommer man att
slippa springa omkring mellan olika termi-
naler fcir att gcira en hel bokning. Mening-
en dr att all information ska kunna hdmtas
fr in en och samma terminal.

Mycket strategiskt
"Detta 

dr en strategisk investering som
kommer att bl i  lc insam for oss pi sikt".  sa
Bert i l  Hammarberg vid mcitet.

Pi trdffen. ddr projektets organisation
toq form, gav Hans Nohrenius en bak-
grind t i l l  datoranvdndningen inom hela
resebyrivlrlden. Bakgrunden tiil att SJR
nu tar detta steg mot ett eget och mycket
avancerat system ir att dagens datasystem
helt enkelt inte dr t i l l rdckl igt bra.

"Valet av utrustning dr viktigt, varfcir
mdtningar och praktiska prou nu pigir",
berlttar Ingvar vidare.

Bland annat Ir Statshdlsan inblandat i
denna stora upphandling. Allt fcir att skdr-
marna ska bli si bra som mcijligt. SJ Rese-
byri har stillt lingtgiende krav pi sivdl
hcig ergonomi som lig stri lning och svaga
magnetiska fdlt.

"De nya terminalerna kommer att krlva
nya styrenheter samt ytterligare kabel-
dragning pi kontoren", siger Ingvar ock-
sa.

CC-projektet innehil ler inte bara tek-
nik. Det Ir uppdelat ifyra olika delprojekt.
Ulf Broman frin SJ Data svarar fcir delpro-
jekt teknik, Hans Nohrenius Ir ansvarig
fcir de delar av projektet som handlar om
affdrsutveckline. Paul Lindblom ansvarar
fcir delprojekt iersonal och Ake Karlsson

l.r:.0.r 
utbildning som kommer att behd-

Stor undersiikning
En kartheenins av STR-personalens cinske-
mil och fci"rvdn"tninear iillh,;r d. fcirsta it-
gdrderna som vidtas inom ramen fcir pro-
jektet. Detta vikt iga jobb grirs av Pia
Selkama pi Stockholms Universitet.  Hon
gdr det 16- ."r-.nr"rbete nu under sjun-
de terminen pi P-linjen (P stir fcir perso-
nal- och arbetsl ivsfr igor).

"Jag sciker nu upp ett antal kontor fcjr att
friga om fcirvlntningarna", berlttar Pia.

Underscikningen, som baserar sig pi per-
sonliga intervjuer och enkdter, kommer atr
vara klar i maj. Samtidigt som Pia gcir in-
tervjuerna dr hon beredd att svara pi frigor
kring hela CC-projektet.

Inblick kommer framgent att berarra
mer om CC-projektets framitskridande.
Detta system ?ir bide spdnnande och nyda-
nande. Det har redan mcitts av beundran
(och fruktan?) hos konkurrenter.

Hii r  lyssnor fo lk l r6n SJ-Dofo,  SJ Resebyr6,  Steno Line,  Televerket  med l lero pd Ingvor Fogel-
bergs beskr ivning ov CC-proiektet .

Jookim Luslig fr6n Steno Line och Anders Groth pd 5JR Korlstod tycker bddo or CC-proiekter iir
spiinnonde. Snort kon det kommq oil bli miiiligr qff bokq i Stenqs videotexsyslem vio vonligo
lerminoler.

BRANSCHENS BASTA
datasystem cir snart aerkligbet

"Det var meninsen att SMART skulle
bli betydligt mer iidsbesparande dn PNR
och SNAP", beri t tade Hans. "Men detta
lcifte har aldrig infriats helt."

Ndr det nva CC-svstemet stir klart kom-
mer alla bokningssystem att fi samma sta-
tus. Alla leverantcirers datorer kan i orin-
cip anslutas. Den slrst i l lning som SMART
har haft kommer siledes inte att besti.

"Vi syftar inte bara till att fcira in denna
nya kommunicerande dator", beri t tar Ing-
var Fogelberg som ir projektledare.

Nya terminaler
Den nya CC-datorn kommer naturl igtvis
inte att kunna ses. Men det nva svstemet
fcjr dven ny utrustning pl SJR-kontoren
med sig. Samtl iga terminaler kommer att
bytas ut. Idas Ir det en blandnine av Phi-
I ibs. Ericsso n" m ed f I era. Vilken le'verantcir
di nya terminalerna ska kcipas av dr inte
klart dn. Just nu dr man inne i upphand-
lingsfasen och senare i vir kommer beslut
om mdrken och modeller att fattas.
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Margot pd SIR Vasagatan:

FIXARRESAN ATTHOR
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Morgot Johonsson i i r  serv icel i imnore i  ordets r i i f to bemti rkelse.  Ingenf ing t i r  omi i i l ig t .  Det  kon
blond ondro sforreseni i rerno p6 Sebro-f i lm intygo.

minga ol ika uppgifter. Frin borjan var det
mest inr ikes t igbi l jetter, sedan kom vecko-
resorna t i l l  f j l l len. Margot har sett chartern
utvecklas och inrikesflyget byggas upp t i l l
vad det dr idag. Numera ir  vdrlden betyd-
l igt rundare In si.  Nyl igen bokade Margot
bi l jetter t i l l  Atuona och Djanet fcir en
kunds rdknine.

Atuona i  Polynesien och Djanet i  sodra
Algeriet Ir^di rakt inte nigra sdrski l t  vanl i-
ea resmil.  A andra sidan ir det forvisso hel-
ler inte vi lka kunder som helst som reser pl
dessa destinationer. Margot Johansson har
n iml igen e t t  mycket  spec ie l l t  och  sp lnnan-
r  r Y

de jobb.  Hennes (och  H ikan Johanssons)
uppgift  dr att  ta hand om de "extra krdvan-
de" resendrerna pi aff irsreseavdelningen.
Bland de kunder som ofta r inger t i l l  Mar-
got mlrks Bengt Jonson pi Sebra-f i lm i
Torsbv.

"Reiebyri jobbet 1r oerhcin intressant",
slger Margot. "Jag skul le aldrig vi l ja byta
u t  de t  mot  admin is t ra t i va  uppg i f re r " .

Margot personifierar SJR for Sebra-film.
Detta fciretas dr vad man kan karaktlrisera
som en "ex-klusi,, kund". Fciretaget gcir
fr lmst dokumentirf i lm och har hela vir l-
den som sit t  arbetsf l l t .  Nir resorna gir t i l l
Indus-da len .  Po lynes ien ,  Korea,  sm5 f i l i p -

pinska oar och Yemen kominer kunnande
och serviceanda t i l l  sin r irr .

I  bokhyl lan bakom Margots skrivbord
stir  det mdngder av vykort.  Det kiraste
kommer fr in Thor Heyerdahl. Det ir  av-
st lmplat Piskon och avbi ldar en al.de mys-
t iska stenstoderna. Men der f inns f ler kort
och andra bevis pi tacksamhet.

Visst hdnder det :r t t  kunder hcir av sig
med mer ln ett vykort fr in ett  f j l rran land.
I  v in t r rs  b lev  Margot  inb iuden r i l l  m iddag i
Torsby for att  tr l f fa al la Sebra-f i lms medar-
betare och resenirer. Men servicen 1r nl-
got al ldagl igt.

"NIr jag lndi var inne i  stan i  lordags f6r-
middags hj l lpte jag en kund som vi l le him-
ta en bi l jett",  slger hon som om det vore en
sjdlvklarhet.

Bakgrunden 5r den att telefonen r inger
pi fredag halv fem. Paniken dr nlra fcir tvl
affdrsmin som ska t i l l  Kopenhamn. Bro-
schyrerna, som skul le med trycks i  Herrl-
junga, ir  inte fardiga. Resan bokas om (via
tryckaren) och nya bi l jetter ordnas.

Margot har f ler "annorlunda" kunder.
Hon dr nigot av en husleverantcjr for Nor-
diska Ridets hel,r resande. I  mars konfere-
rade man i Oslo och detta arrangemang
omfr t ted .  ca  400 ho te l ln i r te r .

Y
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Margot Jobansson tir aerklig SJR-
profil. Neir globetrotters som Tbor
Heyerdabl ska wt ocb resa kontdktds
hon. Detsamma galler fi;r dndrd re-
sendrer med mycket speciella kraa.
Margot haruarit pd SJ Resebyrd i 30
dr. Aaen om riitterna finns i Vcirm-
land cir hjtirtat i Stockbolm ocb dr-
betsplatsen pA S]R Vasagatan.

T\ r - r  u r ra  bor iadc  mcd fakrurer ingsar -
LJ  6erc  hos  f6 re tase t  Bo l inder -Mu nk te l l .
Fakturorna gick t i l l -de mest konstiga st lder
och ldnder i  vdrldens al la horn. Arbetet
som sidant var kanske inte si givande, men
rdnde ett intresse for folk och l i .ul tur i  andra
ldnder. Sedan arbetade Margot pi en
skeooshandel i  London under tvi  i rs t id.
Vid hemkomsten ! i l l  Sveriee soktes ett ut-
annon5erat lobb pi SJ Resebyri.  Hon
mi  n  ns  [o r t fa rande ans t i l l n  ings in te rv  jun :

"Ndr den var fardig bad de mig att hdnga
upp kappan och bor ia  iobba p i  en  g ing . "

Sedan dess har det naturl igtvis hint myc-
ket. SJR-kontoret har vuxit  snabbt och
Margot har hunnit med att arbeta med

l \ 3 t l C ( ,  M A r  
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Aven FN 1r en flitig uppdragsgivare.
Margot har troligen skickat fler ut i virlden
pi FN-uppdrag in de flesta. En formell re-
sebekrdftelse kommer frin Vien eller Ge-
neve. Sedan informeras resendren och se-
dan bokas biljetterna.

"Javisst ir jag reslysten sjdlv. Den fdrsta
och mcidosamt hopsparade resan gick till
Holland."

Sedan dess har Margot sett sig runt i sivdl
Europa, USA och Asien. En av hrijdpunk-
terna var Kina, som besciktes 1982.Detvar
innan den stora turistvigen hit startade.
Vilket resmil lockar som mest fcir tillfiillet?
Riktigt gissar. Piskdn. Fast det dr vikriet
med e-n last ounkt i tillvaron ocks5.

"Kina ir oandligt men Sverige 1r fantas-
tiskt", menar Margot.

Margot Johanssons fasta punkt dr forald-
rahemmet i Vdrmland. Det eiller att hilla
trddgirden i skick. Ett anna"t av fritidsin-
tressena, sldktforskning, kan med fcirdel
utcivas pi hemmaplan utanfcjr Arvika.
Margot irar bide hait bescik av barn rill ut-
vandlrade sldktingar och sjilv halsat pi i
USA. Brottet ir preskriberat fcir hnge se-
dan si Margot vet att beritta om sin mor-
mors morfir ur kriesarkivets rullor:

"Han dcjmdes fc;ifylleri i Schleswig 1 849
dar han var med Kils Regemente."

Det rider ingen tvekan om att denna
form av service uppskattas. Men tid Ir
pengar fci.r en resebyri. Lcinar det sig egent-
l igen att l lgga ner si mycket arbete pi vissa
resenirer?

"Det dr jag 6vertygad om, di kunder
med stora resekonton miste fi bzista mcijli-
ga service", slutar Margot J.X1?Ti,hro*

Trevligo tockkort tir en slor uppmunlron,
menor Morgol. Hiir iir ett vykort fr6n Borbro
Westerholm p6 uppdrog i  Rigo.

NTAR oetta ldses dr samtl iga sex rravel
I\  management-seminarier avverkade.
Fyra av de s& har avhl l l i ts iStockholm, ett
i  G<iteborg och det sista iMalmci. Samtl iga
seminiarier har tvi  saker semensamr. De
har alla varit fulltecknade Jch synnerligen
uppskattade.

"Jag r ingde fakt iskt t i l l  de kursansvariga
efterit tackade dem fcir en bra kurs", berdl-
tar Lillemor Zander pi SJR Televerket.

Li l lemor gick pi seminariet t i l lsammans
med tvi av de TM-ansvariga pi Televerket.
Pi detta stora verk funderir man sedan un-
gefdr ett ir itermer av travel management.
Aven om man inte har en l ikavdl utmejslad
TM -strategi som till exempel Electrolux Ir
intresset fcir ett mer kostnadseffektivt re-
sande stort. Lillemor dr tillfreds med den
nivi som Televerket lagt projektet pi:

"Sjllv gick jag tillsammans med perso-
nal- och kanslicheferna som ir ansvariga
fcir TM-arbetet och det var mycket lvckatt'.
fortsltter Lillemor.

Mvcket lvckat
De tvi dagar linga trlffarna var uppdelade i
tvi delar."En del au arrangemanger var ge-
mensamt fcir kunder och STR-are. Under
nigra pass samlades kunder fbr sig och per-
sonal fcir sjS. MciiliSheten arr prara sig sim-
man var vlKtlg lor personalen.

"Alla vet vad TM ir men f<irut var det o-
klart om hur vi skulle prara om det med vi-
ra kunder", menar Liliemor.

Travel management, eller TM fcir kort,
krdver mer av resebyrierna dn forr. Det stlr
helt klart efter dessaseminarier. Margarethe
Horndahl stod fcir ett av de me. upfskatta-
de inslagen. Hon arbetar nu som fiistiende
TM-konsult, men har etr fdrfluter som

kund. Av henne fick man ldra en hel del
kring vad kunder i gemen dnskar sig.

TM ir ett begrepp som liter hcjra allt mer
av sig. Det har blivit nigot av ett modeord
som anvdnds i alla mcijliga och omcijliga
sammanhang. Arr dessa seminarier korn i
rlttan tid, tycks alla vara 6verens om."Att blanda personal och kunder ir en
genialisk id6 och nu har vi en gemensam bas
fcir forsatta diskussioner", minar Lil lemor
Zander.

Prioritera TM
Claes Leander pi STR Electrolux lr ocksi
posit iv t i l l  TM-ieminarierna. Men hans ut-
gingsliige dr nigot annar an Lillemors. Pi
Electrolux har man, som bekant, kommit
mycket lingt inom detta omride. Koncer-
nens "TM-motor" 

Gciran Tenestr6m till-
hcirde de som framtridde underle sex trlf-
farna. Han berittade om vad detta jattelika
vitvarufciretag gcir fcir att bedriva TM sl
rramgangsnKr.

"Fcir 
oss var det bra att fi vera var andra

fciretag och resebyrier srir", sdger Claes.
Claes gick pi seminariet t i l lsairmans med

ekonomichefen pi en av kontorets lite
mindre kunder, 'Hugin-Sweda. Auen om
tvi dagar kan tyckas- vara en korr tid, dr
Claes slker pi att ett seminarium av detta
slag piverkar de som varir med:

,)tB 
ttor an de kommer.att prioritera tra-

vel management annu nogre etter detta' ,
menar Claes.

Betyget pi TM-semina rierna dtr bara posi-
t ivt.  De kom i r l t t  t id och blandningenper-
sonal-kunder var bra. Felet var bariart alla
var fullbokade. Det dr dock inte omcijligt att
det blir fler kurser av detta slag till h<;sien.

PER ERIKSSON

Vdrens TM-seminarier

FUTTBOKADEOCH BRA
vdrens travel mdndgement-seminarier cir nu iioerstdkade. Enligt utarirde-
ringen odr de mycket uppskdttade aa deltagarana. Fiir rndnga kinder inne-
bcir /e st(flen pd ndgot nytt. SJR-arnd fiCk tillfiille att pr;tu ibop sig ont
marknadsfiiringen dI) SIR som ledande i.nom TM.
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Resebranscbens eldorado. Det tir en
pdssdnde beskrioning pd den soen-
ska internationella turist- och rese-
mAssan TUR 88. Platsen odr Gi;te-
borg ocb tidpnkten 24-27 mars.
Hrir kwnde tndn bittd bdde nrira ocb
fj rirran smuhro n strillen. S,ia til sta ds-
hotellet i Vimmerby som Ferman-
ndstoadn pd Fciriiarnd och turist-
myndigbeten pd Brittiska twngfrw-
iiarna strillde wt.

T\Acs IGEN fcir irets stora turistmissa,
I-lf Un ASt I ir stcirre ln nigonsin. Drygr
1.500 researrangcirer och 60.190 bescikare
samsades om 10.600 kvadratmeter utstdll-
ningsyta i Svenska Mdssans lokaler under
ett par hektiska dagar,24-27 mars, i Gcite-
DOrg.

S'ieriges Turistrid fcirutsplr att den in-
ternationella turistndringen kommer att
utgcira ndstan 10 procent av den totala
vlrldshandeln 1995. Det gdller m a o att va-
ra med och konkurrera om turisterna -
och pengarna.

799 l^nder frin samtliga virldsdelar, tu-
ristorganisationer, flygbolag, flrjerederier,
bussbolag, hotellkedjor, sprikkurser var
dlr och visade upp sig.

Exotiska hnder som Brasil ien, Syrien,

En fliikt ov Brosilien och en lockonde uppmo-
ning -  "Fly lo Brozi l " .
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Engelsmiinnen bjiid inre endost pd iil vid den
populiiro puben. Den hiir pionisten stod fiir"o fouch of Music Holl".

TUR 8S i Giiteborg:

SMULTRONSIALLEN T
o o  o o

T NAROCH FJARRAN
Lesotho, Malta, Malawi och British Virgin
Islands var med fcir forsta gingen.

Hiir fick man mcijlighet att under ett par
timmar g6ra en resa virlden civer och fl
kdnna och smaka oi vad andra llnder har
att erbiuda. Vissa montrar var fantasifullt
inredda och bjc;d pi spdnnande drycker,
frukter, ostar och annan fcirpldgnad. En del
bjc;d pi show - ailt frin sambatoner till
slckpipor.

Italienarna var vlrst med den stcirsta
montern, 650 kvm, och massor med ditrest
Personal.

Kina satsar
Kina dr inte l ika svir i tkomligt nu som
fcirr. och satsar stort oi turism"en. Under
1986 bescikte 5.OOO svinskar Kina och av
den vdlbescikta montern att d6ma kan ki-
neserna rlkna med en fortsatt tillstrom-
ning turister.

En annan vilbesokt monter - fast kan-
ske av dn mer pltaglig anledning - var
Enslands. Den senuina enselska puben
drJg minga tcirsiiga bescikarE. Nlgra bob-
bies fanns ocksi pi plats fcir att svara fcjr
den al lminna ordningen.

Den extremt kal la och regniga somma-
ren fcirra iret gjorde att svenskarna mer el-
ler mindre f lydde lander. Sratist iken berdt-
tar att antalet charterresenirer cikade med

17 procent frin 1986. Antalet flygresendrer
i hela virlden cikade kraftiet och nidde
l-miljardstrecket. 1986 uar"motsuarande
siffra 955 milioner resenirer.

Mer charter
Sverige var med och visade upp sig pi mis-
san. Gott om fantasifulla utstlllare frin
norr till scider. Vackra bilder. hantverkare.
smilendsk korv. glas m m. Stockholm var
stcirst och Gciteborg kom god tvia. Gcite-
borgarna hade srdl l t  ut en [ in gammal spir-
vagn frin bcirjan av seklet.

Lit oss bara hoppas att sommaren blir si-
dan, att den lockar oss svenskar att stanna
hemma och utlendska rurister att  komma
hit - och i terkomma.

Bussfciretagen dr med och sliss om char-
terturisterna. Drygt en mil jon resendrer
tog bussen fr ln Sverige t i l l  kontinenten
oc-h 13 mil ;oner resendier tog turistbussen
inom Sverige fcirra iret.

Hos Stena Line var al la vdlkomna om-
bord - och det var minga som trlngdes,
umgicks och fcirpldgades.

Mitt i vimlet syntes prinsessan Lilian,
som var med vid invigningen. Gladast vai
kanske Alf Montan fiin E"*p.essen, som i
lr  tog hem "Appliden"-sri tyetten. 

Den
fick han av resenlrinsen fdr sitt utmirkta
sltt att bevaka och frimja densamma.

BIRGITTA GRANSTROM

Prinsesson Lilion vor hedersgiist vid invig-
ningen p6 lorsdoEen. Ht i r  t i l lsommons med
Alf  Montqn f r6n Eipressen. Al f  Monton hode
dog-en lill iiro motlogil "Appl6den"-stotyet-

ten fiir sitt siitt ott bevoko och friimio resenii-
r ingen.
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Hons Nohrenius in leder 5J Resebyr6s miniseminor ium kr ing f rovel  monogement p6 TUR 88.
Mdngo v i l le  vefo mero.

AILDSERV CE

T SAMBAND MED TUR 88 pi Svenska Mls-
I san i Gciteborg arrangerade SJR ett mini-
seminarium pi temat Travel Management.
En succ6 skulle man kunna siga. Intresset
var nimligen lingt stcirre ln man pi f<ir-
hand ens k"unnat d"rdmma om. Den sal som
f6rst bokades rlckte inte till fcir alla som
fciranmllt sig. Det blev helt enkelt tvunget
att byta till ett storre konferensrum, som
kunde harbargera de sammanlagt 135 bes6-

"Intresset fcjr seminariet var stort",  seger
Ulf Fdlth6n som er SJR-chef i G<itebo"rg.
"Vi har definitivt satt en boll i rullning."

Inte bara detta miniseminarium var efter-
traktat. Aven platserna pl det 

"riktiga"

TM-seminariet i Gciteborg den72-13 april
(Sheraton Hotel & Towers) dr sedan llng
tid ti l lbaka slut.

Sparade pengar
Hans Nohrenius inledde det blott tims-
linga seminariet. Han berdttade lite om tra-
,relhanagement i allmlnhet samt.SJR och
satsnlngen Pa travel management I synner-
het. Sedan var det daes fdr AB Hlssles in-
kcipschef Gciran TacoFsson. Gciran beskrev
utfbrligt hur hans fciretag under fcjrra iret
lyckats spara /uu.uuu Kronor Pa slna rese-
kostnader genom att samarbeta med SJR.

"Vi lyckides uppenbarligen si ett frcj hos
flera fciretag", berlttar Gdran Jacobsson
som fitt ltskilliga piringningar frin frig-
visa fciretaqare efter seminariet.

Visst ligg:er det i tiden for fciretagen att re-
sa bil l ieare och bdttre. Bland bescikarna pi
detta SjR-arrangemang mdrktes travel ma-
nagers och resebestdllare frin sivdl stora
koncerner som lite mindre fciretag. Pi den
digra deltagarlistan hittar vi lven i.pt.t.n-
taiter f.irihandelskammaren och ilygbo-

laesfolk.
t'D.rruto- var ett antal av virakonkur-

renter pi plats", myser Ulf.

Konkurrenterna lyssnade
Ndr GciranJacobsson och Ulf F?ilth6n hade
berlttat om hur man gett tillvdga fanns det
plats fcir nigra frigor och svar. En av frl-
gorna kom, naturligt nog, att handla om
samarbetet mellan kund och resebyri. Fcirr
i tiden var det inte ovanligt att det fanns ni-
got av en osynlig motslttning mellan rese-
bvrin och kunden. Resebvrin stvrdes av
sin provision och ville saija dyrt, medan
kunden ville resa billigt.

Travel management innebdr att man
miste hitta nya betalnings- och samarbets-
former. Nigot som SJR och AB Hdssle
lvckats mvcket bra med. Si h?ir lcid Goran
Jicobssoni summering:

"Bida parter ska tjlna pi travel manage-
ment. Vi har hela tiden haft ett perfekt sam-
arbete med Ulf och den civrigi SJR-perso-
nalen'"  

PERERTK' ' .N
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SJR arrangerade

VA IBESO KT TM.SEMI NART UM
Inte bara exotiska resmAl drog in-
tresset till sig pd TUR 88. Traael ma-
ndgement adr ocksd en publikmag-
net. Det stdr klart efter SJ Resebyrds
TM-setninarium pd TUR 88. Ytter-
ligare en sak stdr absolut klar. StR rir
iarknadsledande inom omrddet.
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BJUDER PA BRAVADER
Kom in ocb fd ariderprognosen fdr ditt resmdl. Den ser'Tricen erbjijd SJR de
som fli)g wtrikes frdn Arlanda under april. Sdmtidigt informerddes det om
,udra tjrinster och trdz)el mandgemenL

o

r \  T  RESEByRA BIL  DER resendrerna  i  Ar lan-
)  |  am u t r i kes  avg lngsha l l  pd  t idn ingen
Ou"tlook och aktuel l t  vider. Under apri l
minad har SJR och Eurocard en g.-.niam
monter i avgingshallen utanfcjr passkon-
trol len for dessa uti tr iktade aktivi teter.

"Vi ser vdderservicen som en kul grej for
att kunna f i  berdtta l i te om oss och travel
management", beri t tar Claes Leander.

De resendrer som stannar upp f ir  ett
exemplar av Outlook ihanden samt det ak-
tuel la vldret pi si t t  resmil.  Via en person-
dator himtas kontinuerl igt aktuel la fem-
dygnsprognoser hem fr in SMHI. Samman-
lagt finns det vlderuppgifter for 1 17 stider
vlr lden civer.

"Prognoserna 1r r ikt igt anvdndbara",
berdttar Rigmor Rindsti l  som ster i  mon-
tern pi Arlanda.
Enligt uppgift slir det forutspidda vddret
in t i l l  80 procent pi den sista dagen i  prog-
nosen. Inte i l la, med tanke pi att  den omfat-
ta r  fem dygn.  V i l l  resendr in  ta  med s ig  en
utskri f t  t i l l  London, Kcipenhamn, Singa-
pore el ler vart nu resan bdr si gir det bra.

Det stir en laserskrivare i montern fcir
snabba utskri f ter.

"Vi 
delar monter med Eurocard som de-

lar ut Off icial Air l ines Guide", berdttar
Rigmor vidare om detta samarbetsprojekt.

Fcirutom vdderservice finns det iven an-
dra t ips att t i l lgi  fcir  vissa orter. Valutain-
formation och avstind fr in f lygplats t i l l
centrum ir nigra sidana uppgifter. Dessa
upplysningar ippdateras emil lert id inte l i -
ka ofta som vldret.

"Pi sikt Ir  det inte omojl igt att  systemet
kompletteras ytterligare med flrsk infor-
mation", fortsi t ter Claes. 

"Sidan informa-
t ion kan t i l l . .exempel rcjra stora arrange-
mang som massor.

Auin o- denna service ute oi Arlanda
bara f inns under apri l  kan det mycket vl l
bl i  en fortsi t tning. En ldmplig form fcir
elektroniskt laerad information av denna
typ dr videotexsystemet SJR Direkt. Hdr
kan SJR-kunder sj l lva boka bi l jetter och
vad ar di naturl igare dn att dven erbjuda in-
formation kring vlder, arrangemang, res-
tauranger meo mera' 

pER ERrKssoN

Rigmor Rindsr6l  f r6n SJR ( t i l l  v i insrer)  och
Eurocords Lou Fr i i l6n i  den gemensommo
monlern p6 Ar londo. Mon informerqr om
vi ider,  OAG och f rovel  monogemenf .

6
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Om du bar nAgot sorn du oill ska "sdttas upp" pd anslagstaolan, sl,i en signal
till Per, telefon 08-10 30 30 eller skria ett pdr rdder till Publicistgruppen, Per
Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbolm.

ANSLAOSIAfTAN
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POW.WOW!

Bakom denna kryptiska beteckning dciljer
sig en sivdl spdnnande som gigantisk ameri-
kansk resemlssa. I ndsta nummer av In-
b.lick kommer Magnus Briggert att lamna
sln Personllga raPPort.
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RESANSDAO
atrrdngerades ao SIR

I OIsra/EiOCHviixJo
Resans Dag 88 har nyligen drrdngerdts i Gislaoed och Vrixjd ao respektioe
StR-kontor. Pd bdda orternd bleo det succ6. Tv-ktindisen Carl-Uno Sjiiblom,
Itittsmtih inforrnation blandat med tipstdnlingar gjorde sitt till. Ett utmrirkt
s(itt dtt mi;td priadtresendrerna pd, sriger rndn pA de bdda resebyrAernd.

Tr N UTSTALLNTNG i resor. Si kan man
-Lkaraktlr isera Resans Dag 88 i  Gisle-
parken i Gislaved lordagen den 30 janua-

ri. I denna si kallade "workshop" hade
allmdnheten mcii l ighet att  hctra foredrag,
friqa ut researrangcirer, bleddra i katalo-
g. irr-t  se Carl-Uno Sjoblom som kom-
6inerad konferencier och underhi l lare.

Sven-Erik Ericson pl SJR i Gislaved Ir
arrangemangets primus motor. Han har
tagit med sig id6n frin den resebyri han ti-
digare drev i Vlrnamo. Detta var tredie
gingen han gjorde en Resans Dag.

"Inspirat ionen kommer naturl igtvis
frin de Srliga stora resemdssorna", berdt-
tar )ven-t r lK t r lcson.

En informativ och trevlig eftermiddag,
var en vanl is isikt bland publiken. Sven-
Eric och de"andra pi SJR i Gislaved har
gjort ett ston organisatoriskt jobb. Man
hade tdnkt pi allt, till och med gratis bus-
sar som hdmtade och ldmnade deltagare i
Anderstorp, Hestra, Smilandsstenar m fl
orter. Konferencier och underhillare, allt
iett .  var Carl-Uno Sioblom. Kan han ni-
got om resebranschen?' 'Jag har faktiskt sjllv arbetat som resele-
dare pi 5O-talet", berdttar Carl-Uno Sjci-
blom i en paus. "Dessutom dr jag omitt-
ligt road av geografi."

Lingtar ut
Av frigor och publikens intresse att d6ma
ldngtar man allt hngre och ldngre ut i
vdrlden. Nya Zealand och Australien ir
en drcim for minga. USA 1r kanske inte
ldngre en drcim, utan ett fullt mdjligt res-
mil tack vare den nu fctrhillandevis llea
dollarkursen. Resor slutar aldrig a"tt
locka, sa en bescikare och tillade att puder-
sncin i Aiperna lockar lika mycket som
stranden oi Gran Canaria.

"Mitt 
eget smultronstdlle?", sdger Carl-

Uno och"smakar pi frigan. ';De"t ar nog
Osterrike, men hemma i Vaxholm 1r det
inte dumt hel ler."

En av hci jdpunkterna var naturl igtvis
dragningen i den tipstlvling som arrange-
rades. Under jubel frin den fullsatta dans-
rotundan i Gisleparken (411 deltagare
kunde rdknas in) avhdmtades fcirsta och

l* mi:gesentkort 
pi 3.000 respek-

En vecka senare var det dags fcir Resans
Dag 88 i Vdxjci. Platsen var Kaskad, Fol-
kets Park och stlmningen var redan frin
bcirjan hog. Det var fritt fram fcir besokar-
na att stella frigor till sivdl SJ Resebyris
representanter som researrangcirerna.

Aven hlr mlrktes Gullivers, Olve-
marks, Swansons, Fritidsresor, Stena

I
t - '
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Donsen f ick f r i ido r i l lboko i  Gis lqved denno l i i rdog.  Donsrotundon fy l ldes d6 ov vetgi r igo reseni i -
rer pi SJ Resebyr&s initiotiv.

t 0

r$q
*$.$-$'

r\L)LLryrdr
d

Mots 6lvemork svqrqr p6 Corl-Uno Sii i -
bloms och publikens fr6gor om f i i relogets
speciol i tel ,  busschorler i  Europo.

Line, Linjef lyg, Lion Tours, Lion Ferry,
Europa Touring och TT-Line bland de
medverkande researrangcirerna.

"Vi 
bcirjade planera infcir Resans Dag

redan i hcjstas", berdttar Bertil Petersson-
pi SJR i Vaxjo.

Radion sinde
Temadagen blev ocksi hIr uppmdrksam-
mad i lokalpressen. Inte nog med det,
dven lokalradion var pl plats. Sporrad av
framgingarna, lovar Bertil att detta arran-
gemang kommer att bl i  en tradit ion. Nds-
ta ir kommer man tillbaka; ett lcifte till
Vixjci-borna.

"En av fcirdelarna med arrangemang av
detta slas dr att de finansieras av de delta-
gande aiangorerna", berdttar Bertil vi-

De deltagande researrangcirerna stod
sjdlva fcir sina kostnader. SJR stod for det,
i och fcir sig omfattande, planerings- och
koordineringsarbetet. Bide Sven-Erik
och Bertil tiosar om att detta Ir en bra ak-
t ivi tet som^har stort uppmdrksamhets-

"Men jag tror att  det passar bdst i  mind-
re stdder", slger Sven-Erik. 

" l  
storstdder-

na riskerar mln alltid att fcirsvinna bland
alla andra arrangemang."

"Det hdr dr en mycket bra typ av mark-
nadsfciring", kommenterar Hans Nohre-
nius pi huvudkontorets marknadsavdel-
nlng' 

PER ERrKssoN
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egen tidning pi temat privatresor", berft-
tar Sten-Gciran Andersson.

SJR slir till
I tabloidtidningen Reslustan fick hnets alla
hushil l en fullcidig presenration av SJR. ett
flertal resmll sam-t-nisra av de olika leve-
rantcirerna av privatresor. Allt skrivet pi
ett ldttsamt och trevligt sdrt. Hela tidnins-
en har producerats lo-kalr och bland skr]-
benterna mlrks till exempel Moltas Eriks-
son och Peter Mosskin. Den lokala anknyt-
ningen dr fullstindig.

"Visst dr det httare att rjdna pengar pi af-
flrsresor", siger Sten-Gciran- An-derison."Men vi ska visa att det glr att gcira privatsi-
dan lika lcinsam."

En av anledningarna till att afflrsresor
har bdttre lcinsamhet ir, enligt "Srenis", att
det krdvs mer personal vid fcirslljning av
privata resor. Marknadsfciring 1r en annan
dryg utgiftsposr. Men det gir att fi volym
o.cksl pi de privata resorna. Det visar SJR i
Osteriund, iom sdljer 60 procent afflrsre-
sor och 40 procenr ti l l  privatpersoner.

Ser vi till privatfcirslljningen Ir mark-
nadsfdrinqen-ytterst viktis. P} detta omrl-
de flcidar 6n.klig.n de friika greppen i Os-
tersund. Alla medarberare har fullstdndig
frihet under budgetansvar. Bland id6sprul
torna mirks, fcjrutom Sten-Gciran sjllv,

frdmst Anders Larsson och Anders Tages-
son. Minikontor f,r etr nytr grepp som prd-
vats med framging.

Ambullerande kontor
Ett av problemen fcir SJR Ostersund dr
upptagningsomridets storlek. Det ir svirt
att ni ut i hela hnet. Det finns flera tid-
ningar och inte mindre in sex olika telefon-
kataloger. Var ska man annonsera? Det dr
hdr minikontoren kommer in."Vi upprdttar lokala SJR-kontor i ICA-
affdrer under nigon dag och siljer bra",
lortsitter Sten-Gciran.

Man har haft konror av detta slag pi orter
som ti l l  exempel Ange och Brack"e. HIr dr
folk verkligeri inte b-ortskdmda med att fi
denna personliga reseservice pi orten. Med
en annons i tidningen 1r det litt att dra folk
till dessa "fdlrkon"tor". Fcirsdljningsfram-
gingarna liter heller inte vdnta pi sig.
. 

"Vir privarf<irsdllning cikar srirkt",
konsraterar "stenis" fdridjr.

Men man skcirdar inte frukterna av en
tidning somReslustan pi en ging. Der dr en
invesrJring frir framtidin o.I d.i dr<ijer till
hcisten innan man kan mdta ett uppsving.
Man vilar inte pl lasrarna. Det f inns fler
id6er och vi kan fcirvint" ." 'yriJiil,liill;

il

Resluston iir SJR 6srersunds egen privotresetidning. Hiir sotsor mon offensivf p6 privotfiirsiili-
n ingen. Tidning,  lokol  mi isso och minikonlor  i i r  ndgro ov in i t io l iven.

"Stenis" i Osterswnd giir
OO oo

PRIVATFORSALININOEN
OO

TONSAIN
SIR i )stersund sdtsar offensiat pd

priedtresor. Vi ska aisa att man kdn
stilja prioata resor med sa.mmd li;n-
sarnbet som dffArsresor, tnendr mdn.
Receptet heter rnarknadsfiiring.
Egen tidning,lokala mAssor och mi-
nikontor rir bara ndgra ae dktiaite-
ternd.

SIRffiilHSJIT*XNffi::
girnivel privat- som affirsresor. NIr andra
resebyrler en efter en slutar att sdlja semest-
rar har SJR ett storr tomrum att fylla. Pri-
vatfcirsdljningen hos SJR dr levande, men
det ir mojl igt att gcira Innu mer. Av den to-
tala faktureringen inom SJR svarar affdrssi-
dan fcir omkring 70 procent. Resterande 30
procent faller pi det privata resandet.

Av detta skel er der ldtt att fcirsdljningen
av privatresor h.amnar l ire i skymundan.
Men hos SJR i Ostersund har man inte pi
nigot sltt glcimt sina privatresenlrer. Vem
kommer till exempel inte ihig ndr man for-
ra iret hyrde hela badhuset fcir sin egen pri-
vatresemissa? Mer dn tusen biljetter sildes
och succ6n var given. Nu har man slagir t i l l
lgen.

"I bcirjan av iret distribuerade vi ut en

MIKAEI  STENBERG
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Australien rir popuhirt. Alla typer
aa resenilrer siiker sig till kontinen-
ten "do,uJn under". Turister, afftirs-
mrin, globetrotters ocb sltiktresenti-
rer tycks triaas lika bra. Mdnga
dker, som Karin Hiiglund, pd buss-
Iuff med en snAh tilhagen budget.
Det tir niidatindigt att i fdradg be-
st(imma add som skd ses, mendr Kd-
rin. I alla fall nrir resan bara tir fyra
aeckor kort,

LT
I  I t la RESAN var vdldigt spinnande fr in
bOrjan t i l l  slut.  Virt  intryck av Austral ien
var att det var vdldigt rent och snyggt 6ver-
allt. Papperskorgarna anvdndes till det de
var till fc;r. Skrap sldngdes inte hur som
helst.  Restaurangerna, hotel len och vand-
rarhemmen var likasl i genomsnitt frdscha
och t lna.

I bcirjan av januari kom vi till Sydney.
Ddr var det 30 plusgrader och kallare dn si
blev det inte si ldnge vi var i  Austral ien.
Resrutten blev fciljande: Sydney - Canber-
ra - Melbourne - Adelaide - Ayers Rock
- Al ice Springs - Townsvi l le - Cairns -

Brisbane - Port Macquire - Sydney. Det
som imponerade mest var klippan mitt i

:5T:, 
Ayers Rock, och det stora barriir-

En rak vig
Efter en dryg vecka bcirjade vi nlrma oss
Ayers Rock. Vi hade klivit pl bussen i Ade-

Korin med en koslo p6 oxeln. Koolon i i r
rypisk fiir Austrolien. Viirldens gulligosle diur
soger mongq.

Awstralien per bwss

KUPPOR, I(OAIOR
OCH BAD

Operohusel  i  Sydney i i r  den nt is f  mest  v i i lk i indo s i luet ten.  Pompigt ,  jov issf  .  Men s6 kommer
"skolef " fr6n svensko Hiigoniis.

laide och skulle avverka ca J50 mil i den.
Bussresan gick bra. Det var, som tur var, l i-
te folk med pi bussen si det var mojligt att
breda ut sig pi ett dubbelsdte.

Bussen startade sent en eftermiddae och
efter nigra timmar blev det mcjrkt] Var
fjdrde timme stannade sedan bussen fcir
paus. Det var inte minga kurvor efter vd-
gen mot Australiens mitt. Det var rak-
strdcka si lingt cigat kunde se.

Vid lunchtid dagen dirpi niddes mllet.
Vi skulle bo pl ett s k lodge i Yulara, byn
strax bredvid sjdlva klippan. Nu var det ba-
ra att fdrscika anpassa sig till vlrmen.

32 km frin Ayers Rock ligger en annan
stor klippformation som heter The Olgas.
The Olgas dr av nigon anledning inte lika
kdnd som Ayers Rock, rrors arr the Olgas
bide Ir hcigre och bestir av flera klippor.
Anledningin ti l l  att Ayers Rock ir vidi be-
r6md beror sannlikt oi att det Ir den stcirs-
ta klippan i vdrlden-bestiende av en sten
samt att den ligger si otillgingligt till. Det
dr ju ingen som vet hur det egentligen har
hamnat dlr.

Att beskida Ayers Rock i solnedglngen
lr mdkta imponerande. Klippan dndrade
flrg allteftersom dagsljuset f3isvann...

Inte nog med detta. Klippan skulle besti-
gas ocksi! Morgonen ddrpi vid sjutiden, in-
nan solen hunnit allt fcir hdgt upp pi him-
len, bcirjade kldttringen. En timme tog det
att gi upp och l ika lSng rid att gi ner igen.
Klockan sju var det 32 grader varmt och
nirvi var nere igen hade det stigit till 42
grader Plus.

Underliga fiskar
Efter Ayers Rock och Alice Springs fort-
satte resan till nista hcijdpunkt: der stora
barridrrevet. Vi bcirjade med att gora be-
kantskap med staden Townsville. Dir be-
sciktes bland annat ett stort center med ak-
variu.m, filmvisning och information om
Darrlarrevet.

Vi fick veta att revet 1r ca 2000 km lingt
och att det ir  vdrldens stcirsra skapelie
gjord av levande organismer.

Det miste vara grunt, klart och salt vat-
ten med en temDerarur mellan 20 och 35
plusgrader fcir ait korallrev ska kunna bi-
ldas.

Vil i Cairns gjorde vi en utflykt till en
vlldigt liten, men ikta, korallci. On hette
Green Island. Sidlva on och,det int i l l iggap-
de revet dr naturreservat och nationalpark.
Pl stranden gick det att  plocka snickor
som sig ut som plrlemor eller bara sti pi
strandkanten och titta ut i det turkosa, kla-
ravattnet och se flrggranna och underliga
irskar.

Jag skulle kunna berdtta mycket mer om
vad vi fick se och uppleva i Australien, t ex
om koalan som lever dar. Verldens eulli-
gaste djur, tycker minga. Den lever r.iblrd
frin eucalyptustrdd... eller om det pampiga
operahuset i  Sydney som fdrresten har f i tr
si t t  "skal" fr in Hoeanas i  Skine...  el ler om
djungelpromenaderna i Kuranda, en liten
by norr om cairns"'  t l l t t  o?;.," 
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