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Inblick, i fiiregd.ende drs reswltat

illlosrAoErAn oorruro/
Sl Resebyr,is resuhatutzteckling gdr
absolut i riitt riktning. Resuhatet
fiir dr 1988 bar fiirbiittrats markant
jiimfiirt med 1987. Alla tecken ty-
derpd att 1989 kan bli iinnu biitte.

TNBLICK ToG en pratstund med Bert i l
IHammarberg med anledning av att SJR:s
resultat for 1988 nu ir  nistan klart.  Bert i l  i r
avgiort nciid med resultatutvecklinqen, iven
ori'h"n kanske hade hoppats pi eti resultat
som varit ytterligare nigot bittre. Vi holl
inte budeet konstaterar han. Nu dr han
emellertiJ inte den som tittar si mycket
bakit. utan ser istillet framit.

Det finns minga tecken som tyder pi att
innevarande ir kan bli riktigt bra, menar
Bertil Hammarberg. Den forsta frigan
kring 1988 irs resultat ir givetvis om kan
vara"nojda med det ur &onomisk syn-
ounkt?' 'Ja, j"g tycker trots budgetavvikelsen att
vi  har al l  anledning att vara nojda," siger
Bertil. "For andra iiet i rad ser vi nu en fcir-
bittring av virt resultat och en jimforelse
med 87 pekar mot ett realt plus pi c:a 25
mkr."

Bittre avtal
Generellt sett har vi gjort bittre affirer un-
der 1988 in tidigare. Vi har exempelvis i
hogre utstrickning har lirt oss att ta betalt
fcir vir komoetens.

Att foreglende ir var hindelserikt, rider
det ingen tvekan om. Under 1988 har grun-
den la"gts till flera stora fcirindringar, som
kommir att  sl i  ieenom med ful l  intensitet
under innevarande ir. Struktureringen av
bassortimentet pi privatsidan ir en viktig
nyhet som kommer att piverka resultatet
positivt 1989 och framit.- "Pi affirsresesidan jobbar vi nu med de
kinsamma kunderna och pi privatsidan
med de ltinsamma leuerant'o.eina," siger
Bertil Hammarberg.

der 1988 var attfi tas i kvaiificerade medar-
betare," slger Bertil."

Personalbrist
Problemen med att fi kunnig personal be-
ror pi goda tider i branschen. Kraven pi
personalen <ikar dessutom konstant; Travel
Management och andra aktiviteter pi af-
flrsresesidan stlller allt stcirre krav pi ge-
digna kunskaper. Komplexiteten i leveran-
tcirernas prisslttning och utbud och svens-
ka folkets alltmera internationella resvanor
gor inte privatreseforsiljningen enklare.

For att rida bot oi bristen har ett omfat-
tande personalutveckl ingsprogram startat.
SJR har al l t id legat l6,ngt framme nlr det
gi l ler utbi ldning.- "Minga rese6yrier klnde av kursandet
f<irra iret," tror Bertil. "Utbildning ir bra
och nridvindigt pi ling sikt, men kortsik-
tigt stiller det naturligtvis till problem pi
byrierna nir folk ir borta."

Vid en tillbakablick pi fcirra irets hindel-
ser intar givetvis Always en sirstillning.
Fcirsta avgingen med Always gick alldeles
nyligen, si nigot bidrag till forra irets eko-
nomiska resultat gav inte denna satsning.
Men infor 1989 kommer Alwavs att soela
en betydande rol l .

"Det kinns bra infor 1989 att vi nu har
tvi stora och kompetenta leverantcirer pi
chartersidan," menar Bertil.

Trots alla de framitriktade aktiviteter
som drog resurser forra iret uppvisade SJR
en okad vinst. I ir kommer vi att kunna till-
godogora oss frukterna av detta arbete. Ut-
bildning, basutbud, Always, Lots-kurser
mm kommer att hjilpa till att ytterligare
fctrbittra SJ Resebyris oo.iriolpgfiI_ttBi
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"De sofsningor som giordes under fiirro dref gtir ott iog ser from mot etl mycket givonde 1989", siiger Berlil
Hommorberg,

Privatresesatsninsen er inte den enda ak-
tivitet som initieraJes f<irra iret, men som
kommer att ge resultat fcirst under 1989 el-
ler innu senare. Det omfattande CC-pro-
jektet, som dragit stora resurser, ir nu un-
der slutforande.

"Bonussystemet ir  en annan vikt ig nyhet
infcir 1989," siger Bert i l .  "Det ska grira sit t
till for att irets budget ska civertriffas."

"Jag hoppas verkligen att minga medar-
betare i SJR skall vinna ett antal tusenlappar
oi bonusen."- 

Bassort iment, vi l  fungerande datasystem
och resultatbonus ir  posit iva nyheter fr in
f<irra iret. Finns det inget negativt att berit-
ta om?

"Jo, ett problem som blev allt svirare un-
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A som i Arboga. Det iir Arboga Re-
sebyrd som stdr ii,uerst i alla f iirteck-
ningar iioer landets StR-kontor,
Detta fakturn ger kander iiaen
utanf tir det egentliga upptdgnings-
omrddet. Sedan 1 januari bar SJR
Itela ans,uaret f iir detta kontor.

A FFARSRESoRNA DoMTNERAR uppdra-
Agen fcir Arboga Resebyri,  f i l ial  i i i l  es-
kilstuna Resebyri. Folke Samuelsson, som
leder arbogabyrins arbete, uppskattar af-
firsresornitilI cirkaT5 Drocenr'av de totala
uppdragen.

Varken han eller personaien kan peka ut
nigon avgcirande sklllnad i arbetet eTte. o.-
ganisationsforindringen i samband med att

|Jn tgt river resebyrin efter TGOJ den 1
lanuarl I er.

"En forindring ir  att  pensionsi ldern dir-
med hcijdes frin 63 till 0S ir. Inte fcir mig,
eftesom jag redan nit t  si  l ingt pi vigen di i ,
men fcir dE <ivriga blir det s5," konit"t"ra.
Folke Samuelsson.

Nu har varken Bertil Olsson. som helt
koncentrerar sig pi affirsresedelen, eller
Margareta Gustafsson innanfcjr kunddi-
sken, nigot att invinda mor den deraljen.
Nyanstdllda Maria Eriksson har innu ling-
re'tid kvar innan sidana bekymmer blir aE-
tuel la.. .

"En forindring i  niqot neqativ r iktnine
kan vara att SJRI pi glund a"u sin storlekl
kinns som mer byrikrat iskt.  Ti l l  exempel i
kommunikationeina mellan oss och foieta-
get, dar ir blankettitgingen liret srcirre nu,"
siger Bertil Olsson.

Margareta Gustafsson instimmer :
"Visst var det mer l i t thanterl igt t idiga-

re," siger hon och exempli f ierar med bl in-
ketter for fori ldrapenning, graviditetsledig-
het - aktuellt f<tr hinne iuit nu - med mera".

Fler blanketter
Bida anser dock att det inte ar varre an

att man kan leva med det.
Margareta Gustafsson har indirekt bidra-

git till en affirskund av format, nimligen
Svenska bandyfcirbundet, med slte i Katri-
neholm.

"Margareta har en pappa med omfattan-
de idrottskontakter och nir hon 1981 kom
till oss frin divarande Reso resebyri i Ko-
ping si foljde den kunden med till oss," be-
rittar Folke Samuelsson.

Dirmed blev det arbogabyrin, som fick
"paketera" svenska bandylandslagets VM-
resa till Moskva for niera minader sedan.
Det handlade om nirm'are 1OO-talet oerso-
ner, inklusive medresenirer som frirbunds-
folk, journalister, erc.

Bertil Olsson kom till resebyrin frin Es-
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kilstuna resebyri for cirka ett ir sedan en-
kom for att  handligga affdrsresorna. Han
bcirlade annars hos TCOj i Arboga redan
1956.

Byrins stcirsta kund ir fcirstis FFV Aero-
tech men Bertil Olsson har pi affirsresesi-
dan flera storre f<iretag, bland andra Telub.

"Dessutom ir Vakttornets forlae och bi-
belsillskap, som pi senare ir foilagt sitt
huvudkvaiter t i l l  Arboga, pi vig att"bl i  en
av vira storkunder," tilliigger Folke Sa-
muelsson.

Hela KAK-omridet
Folke ir ildst i firman, anstilldes hos

TGOJ i Valskog 1950, tolv ir  innan
TGOJ:s Resetj inst startade sin verksamhet
i Arboea.

Arb6ga har ungefir l9.O0O innevinare
men resebyrins upptagningsomride stric-
ker sie over hela di i  si"kal l ide KAK-omri-
det ,  (KAK = K6ping, Arboga, Kunss6r)
och gir stundtals iuen utanfoi de grliser-

"Sedan SJR overtog stir vi med i fcireta-

qets forteckninq over al la Sl-resebvrier. Vi
Jtir enligt alfabitsordningen hogst upp i ra-
den och-derfrjr ir det mi-nea so;r lett'hirtar
655," 1161 Folke Samuelsson

"Kunder som mcits av upptagetton hos
resebyrier i strjrre kommuner, som till ex-
empel nlrbel lgna Orebro, vl l jer di att
ringa til.l oss eftersom det kan gi snabbare
hir. Och vi har iu precis samma utbud att
erbjuda."

Folke Samuelsson noterar att det redan i,
bcir jan av mars bcir jar pi att  bl i  ful l tecknat
for semesterminaderna, i  varie fal l  t i l l  de
mest populira resmilen.

"Just nu tycks Cypern och Grekland l ig-
ga hcigt pi onskel istorna. Det bl ir  annais
mycket bussikande i sommar enligt vad vi

ililf.H 
efterfrigan," tilligger Fblke Sa-

Han redovisar att fjolirets omsittning
klart <iversteg de budgeterade rolv miljoneri

"De blev mer in 13 miljoner. I ir har vi
budgeterat 16 miljoner kronor, siger han.
Det tror jag ocksi vi ot"t"t'Lroao 

EKsrRoM
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..Fiirbiinrqd informotion - b6de externt och internt - iir en niidvtindighet dd det iblond vorit lite vtil lysf om oss," siiger Corl E. Hcgstriim.

Nyorganisation ger
o o

BATTRETNFOMTON
En ny informationsstdb Pd Hk bar
inriiitats. An s,i liinge bestdr den
aisserligen bara aa en Person' men
kan viiia. Syftet iir att f \rbiittra in-
formationen om ocb kring StR.'Bdde 

externt ocb internt.

TNFoRMATIoN AR vlKTlGT. Det l i ter sidlv-
Iklart f<ir al la och envar, men faktum ir att
vi  pi SI Resebyri hit t i l ls haft en relat ivt l ig
" informationsprofi l" .  Massmedia har ex-
empelvis ofta betydande svir igheter att  sir-
skiiia slR frin ST.

gt""i folk i allmanhet finns det fortfa-
rande de som tror att SJR ir en forlingning
av jirnvigsstationens biljettexpedition. Att
vi, en egen organisation med <iver tusen
medarbetare, ir en av Sveriges stcirsta rese-
byrier med drygt 80 kontor landet runt har
dessvirre inte alltid trdngt fram. Det ska vi
nu frirsoka indra pi.

Framgent kommer SJ Resebyri ddrfcir att
satsa oi en fcirstirkt information. Inte bara
den &terna informationen ska bli bittre.
Det ska dven fkidet av kunskaper inom re-
sebyrierna och mellan resebyrierna och
huvudkontorets ol ika avdelningar.

"Jag tycker att  det har vari t  tyst om oss,"
slger Carl E. Hagstrom som nu ir rnlorma-

tionsansvariq. "Det finns ett behov av in-
formation kiing SJR och vir verksamhet."

Klar bild
Det var under forra iret som id6n om en in-
formationsstab vicktes. Nu har denna stab
startat sin verksamhet, om in i all blygsam-
het. For nirvarande bestir staben av Carl E.
Hagstr<jm, som tillsammans med Bertil
Hairmarbere arbetar fram en informations-
pol icy for SIi . .  Pi sikt i r  det t lnkt att  ytter-
i ig.r.  pe.son.r ska knytas t i l l  denna verk-
samhet.

Auett o- Carl in si linge ir ensam i den-
na funktion, si hinder deien hel del i infor-
mationsveg inom SJR. Utgivningen av
kundtidninsen Outlook har blivit titare ln
forr. Privaii<under, som tidigare inte fick
denna tidning, erbjuds nu att Prenumerera
till rabatterat" pris.' A,ren Inblick, din egen
personalt idning, ingir som en del i  sats-
ningen pi forsdrkt och forbit trad informa-
tion.

Den efterldngtade presentationen av SJ
Resebvri fcir  aifars- och privatresekunder
ir for 'ovriet snart klar '  l i ter Carl meddela.
Nir InblicL hilsade pi var arbetet med irs-
redovisningen i full ging. Media som video,
musikkasselter mrrr virderas ocksi. Det
saknas definit ivt inte arbetsuppgifter.

"Outlook-dagen den l0 mii-dr ytterl iga-
re ett sitt att mlrkera S.f Resebyris starka
nirvaro pi marknaden," berittar Carl E.

Haqstrom.
Denna exklusiva seminariedag har samlat
en mlngd namnkunniqa foridragshi l lare
frin hela"reseindustrin. Svftet ir atiforsoka
kasta lius over branschens framtidsfrigor.
Carl rdknar med omkring 200 deltagare,
al la beslutsfattare. Sl ir  denna dag vl l  ut si
kommer den att bli ett irligen iterkomman-
de SJR-arrangemang.

Framtidsdag.
lnformationsdagar for resebyrlcheterna

ir ocksi under pl inering. Undir regionala
moten ska informationsfrlgor inom SJR tas
upp. Hur ska kommunikationen kunna fcjr-
blitras och vem gor vad ir bara nigra fri-
sor som di ir  t inkta att ber6ras." "Det ir naturligtvis inte si att jag ska er-
sitta all den information som sker lokalt via
resebyrierna," siger Carl E. Hagstrom.

Cail ser snarari sin roll som e1t stod - en
"internkonsult" - for resebyrichefer och
andra informationsansvariga. Minga info-
frigar passar utmirkt att drivas av byrierna
i samarbete med huvudkontoret. Gener6s
intern information ir eivetvis ett villkor for
att en organisation mJd en si pass lingtgi-
ende decentral isering som SJR ska fungera.

"Det ir  vikt igt ai vi  vi idar vir prof i l ,"
slutar Carl E. Haestrom. "I den tuffa kon-
kurrensen som ri?er pi marknaden miste
vi aktivt arbeta fcir att [6ras ".?f{ffi,trro*
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TTNKOPINOS NYA STMHATL
Ostergdtlands fdrsta resemAssd. Ar
iiaerstiikad. Platsen fiir detta SJR-
Arrdngemdng vdr nyd simhallen, en
bra miliii nAr rcmfi vdr sol och bad.
Mellan- 2.000 ocb 3.000 besiikare
kande riiknas in wnder en hektisk,
men mycket treolig, sdndag.

T-\ er An vtrTtcT atr exponera sig och sina
I-rt ienster ndr konkurrensen ir tuff .  Den-
na marknadens gyl lene regel har SJR Lin-
koping tagit fasia pi. Red"an i irets forsra
utgiva av Inblick berlttade vi om forbere-
delserna infor detta SIR-kontors stora
privatresemlssa den 29 ianuari.  Nu ir det
dags att summera arrangemanget.

"Det 
sick over forvintan och det kom

fler besoLare in vi i fcirvig hade vigat hop-
pas pi," siger Hikan Vinslow, en nci jd
chef for SJR i Linkoping.

De mellan 2.000 och 3.000 bescikare som
strommade in i simhallen denna sondae fick
stifta minga olika bekantskaper. Hir fanns
alla S]R-medarbetare samt linadets strirsta
arrangrirer av privatresor.

Fri t idsresor, Always, Globetrotter, Ro-
yal Tours, Gullivers, Swansons, Scandora-
ma, Olvemarks och Destination Gcitebore
fanns pi plats med egna m.onrrar. Det gior:
oe aven rederlerna )candlnavlan 5eawavs.
Viking Line, Silja Line och Stena Line."Denna missa, som for civr iqt ua. Oster-
gotlands forsta i  si t t  slag. betyder mycker
ir ir  oss," konstaterar Hikln vidare.

Tuff konkurrens
Han antyder dirmed att konkurrensen om
Linkripings semester-resenirer ar tuff.
Spies, Vingresor och Atlas har aIla egna di-
rektforsi l lningskontor. Pi privata Linko-
pings Resebyri l r  man ocksi duktiga. Rune
Lindgren, som ir privatreseansvarig och
missins huvudorganisatcir,  hoppas ait  f ler
SJR-byrier tar efter denna ide. 

'  '

l t \
q{r

dverrock ov! Med sd mdngo besiikore blev det vormt i simhollen. Biiirn Borsby i Swonsons monier hor vqh
riift kliider. Vit T-shirt, friisfor och kortbyxor.

"Vi tog ut en liten entr6avgift och utstil-
larna biialade resren," bErinar Rune."Dirmed var inte denna missa sirskilt dyr
att arrangera,"

Fast grat is var det givetvis inte fc;r SJR
Link<iplng. Det modoiamma med "r.rnf.-
mang av denna storlek dr naturl igtvis al l
planerinq och organisation. Det ir  dir som
S1R, fra".st Ruie Lindqren och Mikael
Malmstrcim, lagt ner sin st"ora insats.

Forutom information om alla mojliga
och omojliga resmil runr om i virlden
bjods missbesokarna pi en hel del annat.
Linkcipings olympiadfl icka Marie Jacobs-
son visadikonitsim och Bella Victoi in sva-

rade fcir de vokala inslagen. Allt detta hcills
ihop av "roasrmasterri" Bengt Victorin
(som t i l lvardags jobbar med privatresor pi
STR HK)." 

Spinningen var givetvis hcig i  simhallen
ndr-det lottades ui presentkJrt pi entr6-
biljetterna. Utstillarna hade stillt upp med
ett flertal resor som vanns av lyckligibesO-
kare. Den som var dukdg i  t ipstdvl- ingarna
som ordnades kontinuerl igt- hade 6cksi
chansen att vinna en resa.

Det var inte mojl igt att  bara vinna resor
under mlssdagen pi 6i l jetten. Al la besokare
uppmanades dessutom att spara den for
kommande anvindninq. Alla iom bokar en
resa hos SJR efter mdisan (fcir civer 2.000
kr) och visar. upp sin bi l . jett  f i r  nimligen yt-
teflrgare en lrten premte.

Kommer igen ̂
Att denna missa blev en i tor framging ir
alla <iverens om. Pressen var pi plits 

-och

det talades mycket om arrangemanget i
stan. Samtl iga utst l l lare har fcirklarat si [  vi l -
l iga att komma igen om det skul le bl i  e; l ik-
nande mlssa nlsta ir.

"Vi har inte bestimt r 
"

hoppas att vi kan ar".'pii$"'i;fif'lXq
c6," siger Hikan Winslow. "Det glller att
hela tiden spinna bigen och visa att vi ir
bist."

SJR Linkoping nci jer sig for ovrigt inte
-ed d.nnr rnissi. Ett "nnrn "e*trroidiner"

forsiljningsitgird ir samarbetet med sport-
handlarkedjan The Stadium. Ddr etableras
en disk for forsdljning av Interrail-biljetter
till ungdomar under nigra veckor under
viren' 

pER ERrKssoN

riiiis ..,.",,,,,.,"0,,,,
Nyo Alwcys fonns givelvis p& plols i Linkiipings simholl. Hiir beriittor Kristinq Ah16n om sino smultronstiillen.
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Att SJR-are iir resglada iir kiint.
Herman Olsson iir kanske den mest
ihtentyrlige resenAren du oss dll*. I
biiriah da dret ,ikte han med farty-
set Babia Paraiso till Antarktis.-Hiir 

beriittar Herman siiilzt om sin
unika resa och aedermiidorna ttt ta
sig dit.

TlOnsre, TANKEN PA att resa till Antarktis
-F ko- for omkrins fem ir sedan, nlr en
bekant frigade o- f"g silde resor dit. Di
ki inde iag inte t i l l  nlgon arrangcir av Ant-
arkt is-resor och det tog ett Par ir  innan iag
aktivt boriade unders<jka mo jllgheterna.

Det har funnits resor med f lyg fr in Au-
stralien och Nya Zeeland. Di 

-upphorde

emellertid efter att ett plan stortat och om-
bordvarande 257 personer omkommit. Det
finns iven resor Trin Chile och Lindblad
Explorer har turistkryssningar frin Argen-
tlna.

Alternativet som jag fastnade for var att

f i  fol ia med pi ett  argentinskt polar{artyg
som sir med^ forskare och fornodenheter
till olika baser och forskningsstationer.

Fartyget, Bahia Paraisol har plats for

maximalt i t t io passagerare och en resear-
rangcir skrivet tontt ikt med Argentinska
flotian. som ansvarar for trafiken. Det gir
fvra l2-dazarsturer per ir, tvi i december
Jch tvi  i  j inuari di i  passagerare kan med-
folia.

i februari gor fartyget en -minadsling
resa som endait i r  oppen for forskare. Vi-
dare levereras di ocki i  fornodenheter. Un-
der ovriga iret fungerar det som ett vanligt
lastfartyg.

Inget regn
Antarktis lr virldens temte konttnent t
storlek, som USA och Europa tillsammans.

flLtANTARKflS
med Babia Paratso

Det iir l6nof hem frdn Brown Sfolion p6 Antorktis.
56 l6ngr ol-i en liikore tiinde eld pd olltihopo fiir ott
kommo hem.

98 orocent av kontinenten ir istickt och
denha is utgor 90 procent av al l  is i  vlr lden
eller 68 procent av vdrldens scitvatten.

Om all is pi Antarktis smilte skulle havs-
ytan st iqa med c:a 60 meter. Vlr ldens tor-
iaste ol i ts f inns pi Antarkt is och dir har
det inie resnat pi over tvi  mil ioner ir .

I  septeribe. issz f i .k jag kontakt.med en
resebvri i Buenos Aires som silde dessa re-
,o.. 6. meddelade per telex att det fanns

endast fyra platser kvar och i samma telex
bad ias dem'boka plats pi forsta turen i  ja-

n,.,r . i  i988. Efter t io dasir utan kontakt bad

iae om bekrif telse och-de svarade att turer-
niuar ful lbokade, men erbjod vintel ista.

Mitt telex hade blivit liggande och plat-
serna silts till andra kunder. De kunde inte
"kasta av" bekrlftade kunder si jag fick
vackert skiuta upp resan ett i r  pi grund av
deras misstas. Samtidigt prel imindlbokade

ias  p la ts  fo r lsas  is t i l l i t .  Det  d ro ide  sedan
ti l- i  bktober forra iret innan de kunde be-
krifta att det skulle bli nigon resa och pri-
set.

Antl igen kom telexbekrtf telse pi bok-
ningen. Den visade sig vara i  fel  hyttkatego-
ri  oih var dessutom 10.000 kronor dyrare
in den iaq besti l l t .  Sattes pi vintel ista och
den i t ton?e december kom klartecken pi
ritt hytt.

Banken glomde
Resan skulle slutbetalas en minad fcire av-
resan. Gick dirfor omgiende t i l l  banken
och betalade t i l l  resebyrins bankkonto'
Femton dagar senare ringde banken och sa
att de funnii mitt betalningsuppdrag som de
el6mt att sinda och frigade om det var
6rlttom. De fick gora en snabboverforing
si att pengarna kom fram samma dag.

Eftersom bekriftelsen pi resan kom si
sent var de f lesta f l ighter ' ful lbokade. Tur-
ligt nog hade Aerolineas Argentinas ett ext-
raplan frin Rom. Bokning gjordes med Ali-
talia som anslutning frin Kopenhamn via
Milano till Rom.

Den tredje januari bcirjade dventyret med
incheckning pi A2397 . Det var solsken och
klart vider over hela Europa. inda till Mila-
no dir det var t i t  dimma pi Linate-f lygplat-
sen. Landade dirfor i Bergamo istillet. For-
sokte sedan i  fem t immai f i  en anslutninq
ti l l  Rom utan att lyckas.

Riddningen blev Varig som hade en

Norrmiinnen hqr hoft volkokeri pd Deceplion. Hiir sfdr reseniiren siiilv
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Slutligen blev denne likare si desperat att
han t inde eld pi hela basen. Personalen r id-
dades till den amerikanska basen Palmer
och dirifrin kom llkaren hem, till mental-
sjukhus.

I januari ir det hogsommar i Antarktis.
Den genomsnitt l iga remperaturen ir  unge-
f lr  O - + 4 graderimen kan variera kraf igt
inom loppet av en och samma dag. Det ir
snabba vedervixlingar, ofta med stirka vin-
dar vilket gor att de1 kinns exrra kallt. Lyc-
kas man finna li och om det ir solsken si
gir det faktiskr attha en behaglig solsemes-
ter pa Antarktis. Viss forsiktighet krivs
dock; UV-str i lningen ir stark pi grund au
Oet tunna ozonsKrktet.

Nlringskedjan dr kort, fdrenklat kan
man siga att de stora djuren - val, sil, ping-
viner och andra f iglar - lever pi kr i l l  (unge-
f i r  som en r i ka) .  Kr i l len  lever  p i  p lank ton .
si all niring tas'ur havet. Det finni mossor,
lav och nigra si kallade "hogre" vixter som
blommar (c:a 5 cm hciga.;.  Generel l t  sett i r
det givetvis en myckct begrinsad vdxtl ig-
ntb., 

u". en fantastisk upplevelse att fi ika
med Bahia Paraiso till Aniarktis. De dagar
v i  in te  g io rde  lands t ign ingar  fanns  fo red iag
och vidiof i lm.r o- Anti .kt is. Som passal
gerare hade man fr i t t  t i l l t r ide overal l i  om-
bord (utom kcik och maskinrum).

Tyvarr d:r det os:ikert om det blir fler re-
sor med Bahia Paraiso. Trots dubbla bott-
nar  och  a l l  den  moderna u t rus tn ing  som
fanns v id  bygget  1981 s i  g ick  hon p i  g rund
tio dagar efter att  iag git t  i land. Ett par da-
gar senare sjonk hon. Har innu inte fitt
uppgift om det gir att birga fartyget och
nir det i si fall kan bli.

flight frin flygplatsen Malpensa till Rio
samma kviill. Ddr fick jag folja med, men
detsamma gdllde dessvirre inte fcir bagga-
set. Det var incheckat via Rom och kom
inte till Argentina innan fartyget avgick.
Det blev till att klara hela resan utan det
. . : l - . : ^ ^  L ^ ^ . - ^ ^ ^ .v r ^ r r l i d  u d 5 5 d 5 s r .

Resviskan nidde for ovrist {ram sista
kv i l len  innan hemresan i  Buenos A i res .  Det
var inte ens lont att 6ppna den. Hade jag
inte kommit med pi Varigs forbindesle
hade jag sannolikt missat hela antarktis-
resan.

Kom via Rio och Buenos Aires till Us-
huaia, vlrldens sydligaste stad pi eidslan-
det, varifrin resan utgick. Akte genom Be-
agle-kanalen som ir grdns mellan Argentina
och Chile och passerade Kap Horn. Sedan
hade vi omkring trettio timmar pi vlrldens
virsta vatten framfor oss innan vi siq land
igen.  Det  var  dock  ovan l ig t  lugn t  p i  u r -
resan, diremot bliste och gungade det pi
hemvlgen.

Ineet fiir sicisiuka
a

l . - ,en rors la av tem lanosl lqnlngar gJoroes pa
Deception, en vulkano iid 5yd!1et1"".i.-
<iarna. Genom en oppning i kraterviggen
kunde fartyget ika in i den vattenfyllda kra-
te rn ,  d i r  v i  kas tade ankar  over  na t ten .

Tidigare fanns en chilensk, en brittisk
och en argentinsk forskningsstation pi De-
ception. Men vid ett vulkanutbroft 1969-
1970 forstcirdes den brittiska och chilenska.

Medan fartyget limnade fornodenheter
med helikopter till den argentinska statio-
nen besokte vi en nedlagd norsk valfingst-
station. De flesta byggnader stod kvar lik-
som flera stora valoljecisterner, resterna av
et t  l i te t  f l ygp lan  och  minga ros t iga  tunnor .
Tyvarr har minniskan skripat ner lven i
Antarkt is.

Fortsatte sedan soderut ldnss den antark-
t i ska  ha lvons  v is ts ida ,  s tannade u id  o l i ka
forskningsstationer dir vi iimnade forskare
och fcirnodenheter. Pi en liten station som
endast bestod av en stuga pi 2 x 3 meter och
ett begrinsat landomride mellan havet och

glacidren ldmnade vi elva personer, tio men
och en kvinna (tre av dem var psykologer).

De skulle stanna i tvi och en halv minad
utan bit ,  utan arbete och med endast en
miltid per dag for att se hur mlnniskan kla-
rar isolering, tr lngsel och brist pi "revir".

For detta var Antarktis oerfekt eftersom
ingen kunde smi ta  i f r in  och  g l  p i  puben.

Lingtade hem
Linere siiderut besokte vi resterna av den

argentinska basen Brown. Pi vintern 1984
bodde fem Dersoner dlr. Man likarunder-
sciks, utbiidas och tecknar kontrakt pi ett ir
om man skal l  stanna over vintern. Ltkaren
pi Brown borjade dock fi hemllngtan och
meddelade att han fitt magproblem - sedan
hjirtfel - men trots detta fick han inte bryta
kontraktet och komma hem.

"'*"o\?*tiiRil

Herman Olsson jobbar pi SJR Lund. Han
grir girna resor till udda mil som till exem-
pel Yttre Mongoliet, Amazonas, Tibet, Sy-
r ien{ordanien el ler gor okensafari  i  Tuni-
sien. Finns det kol legor som gcir l ikadanr ir
Herman cippen for utbyre av t ips. H<ir gir-
na av dis t i l i  lnbl icks redaktion ocksi!

Bohio Poroiso ligger fiir onkor i Decepfion. Foriygel

N69ro siilor som gonor sig p6 Deception. Sfolto pingviner i bokgrunden.
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Bra inledning p,i

CHARTERARET|9S9
Fdrsiiljningen dr) cbarterresor har bdrjat mycket bra. StR bar iikat sin fdr-
siiljning med en fjiirdedel under januari mdnad. Ingdngen aa bokningar
iir god, iiaen om det i nwliiget iir svdrt att sia om det slwtliga resuhdtet.

fHanrennATALoc[ .RNA I igger  sedan
\ - rn ig ra  minader  t i l l baka  p i  SJR-konto-
rens diskar. Viren :ir av tradition den "he-

taste" perioden for all charterforsiljning.
Det finns tvi olika typer av kunder; dels de
som vet att utbudet Ir storst i borjan av lret
och dels de som viljer att vinta pi arrango-
rernas sista-minuten-erb judanden.

For oss pi SJ Resebyri ir det givetvis ex-
tra spinnande att nu titta pi fors:iljningssta-
tistiken. Hur har infcirandet av basssorti-
mentet piverkat verksamhct och resultat?
Inblick ldt frigan gi vidare till Bengt Victo-
rin som arbetar med privatresor pi huvud-
KOntoret.

okat med inte mindre in 25 procent. For-
s i l in ingen av  A lways  har  bor ja t  mycket
starkt. Eftersom Always ir nystartat finns
det inga siffror frin 1988 att j:imfora med.
Klart ir i alla fall att Always har gitt frin
ingenting til1 40 procent av totalforsdljning-

"lntresset fr in vira kunders sida fcir
Always kvalitetskoncept gir inte att ta mis-
te pi," siger Bengt vidare. "Vi har bokat
25.000 resenirer med denna arrangor."

Vad g i l le r  fo rs i l in ingen ur  Fr i t ids resors
omfattande sortiment hil1er vi stdllningarna
l imfor t  med 1988.  Mo i l igen  kan en  marg i -
nell minskning skonjas, men den ska tas
upp. Detta 1r verkligen inte nigot diligt re-
sultat, di SJR ir "Frittes" storsta iterforsdl-

ken. Bengt uppskattar okningen i forsilj-
ning av bussarrangcirernas produkter under
januari till omkring 25 procent. Aven for-
siljningen av lingresor gir bra. Hdr ir det
svirare att fi fram en exakt statistik. men
trenden zir gynnsam.

Bokar i tid
Aret har siledes bcirjat over {orvintan bra.
Fler och fler resenirer tycks boka sin resa i
god tid for att vara siker pi att fi just det
som onskas. Men det f inns, som sagt,
minga resenirer som vi l jer atr vinta med
sin bokning. Fcirst efter pisk gir det med
storre sikerhet att bedcima hur forsiijning-
en qir.

"Fcirra iret gick dct bra r ;anuari men se-
dan planade forsi l jningen ut," sdger Bengt
Victorin. "Ocksi i ir tror minga bedomare
p i  en  nedg lng  e f te r  cn  s ta rk  upprak t . "

Bengt sjilv tror atr SJ Resebyris resultat
pi privatsidan i ir kommer att bli mycket

"Charteriret 1989 har inletts pi ctt
mycket  pos i t i v t  s i t t " ,  ber i t ta r  han.  "Bok-

ningsingingen for januari minad ar lika
bra, eiler till och med bittre, in samma tid
fcirra iret som var mycket bra."

Stark irkning
Ti t ta r  v i  n i rmare  pa  s ta t rs t rken sa  s ta r  de t
klart att fcirsiljningen av Royal Tours har

lare."Det ir viktigt att kunder inte styrs frin
Fritidsresor," poingterar Bengt Victorin.
"Overskrids 1988 irs resultat utglr det en
bonus."

Att bussresandet gir en ny vir tillmotes,
frirlit sommar, kan ocksi utltsas av statisti-

gott..D-et_marks redan att satsningen pi ett
vil definierat bassortrment, bestaende av
beprovade och duktiga arrangoarer, har sla-
glt val ut.- "Jag tror att maj kommer att bli en ut-
budsminad med stentuff konkurrens." slu-

PER ERIKSSON

ANSTAOSIAfLAN
Om du har ndgot som dw aill skA "sdttas upp" pA dnslagstdoldn, sld en signal
till Per, telefon 08-31 4t 00 eller skria ett pir rader till Publicistgrwppen: Per
Eriksson, Drottninggatdn 108, 113 60 Stockbolm.
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NYAIJOBBET
SJR iir en stor orgd.nisdtion nted en
stiindig rdrligbet. Inblick har som
uppgtft att fiilja ocb spegla denna
spiinnande wtaeckling. Tidningen
kan naturligtais inte redovisa aarje
enskild personfi;rAndring, men aAl
fiiriindringarna pd nyckelposter
inom a,ir orgdnisation.

Margareta Sjoblom
RBM

Margareta kommer att, tillsammans med
Anders Murat, arbeta med hotellfrigor pi
huvudkontorets marknadsavdelnine. Kvali-
f ikat ionerna [<jr detta jobb ir synnerl igen
goda. Nirmast foregiende iobb var nlmli-
gen pi Sara Hotels centrala bokning i
Stockholm, ddr hon var i fem ir.

"Jag har si att siga bytt sida och det ir
mycket spinnande," berittar Mar gareta.

Innan Sara lockade Marsareta till Stock-
holm hann hon med .n t te I t  l ing sejour pi
Hotel Billingehus i Skovde. Bland de pro-
jekt pi RBIr{ som l igger.nlrmast i  t iden hor
en oKad satsnlng pa Konlerenser.

"Det ir viktigt att vi fir veta hur bra eller
di l igt ol ika hotel l  skoter sig," hi lsar Marg-a-
reta och uppmanar al la resebyrier art ofta
hora av sig.

John E. Hellm6r
SJR Sal6nhuset

Iohn dr en l ievarig S[R-are som kommrt
iillbrk.. Han f,aruibeirt pi SJR Uppsala i
inte mindre an23 ir.  Efter ett  i rsl ingt mel-
lansoel oi Reso ir han nu tillbaka som chef
pi SiR-kontoret i Sal6nhuset i Stockholm.

INBLICK, APRIt I989

"Anledninqen till denna iterkomst dr att
j_ag tr ivs si bra i  SJR," sigerJohn. Han rr ivs
to r  ovr ig t  l ven  i  Uppsa la  och  kan in te  tdnka
sig att flytta till huvudstaden. Det blir till
att  pendla morgon och kvdl l .  Det l i ter kan-
ske-som om Tof,n f i t t  hand om en inhouse-
byri, men si ir inte fallet. Sedan Sal6ns
konkurs ir detta en affdrsresebyri med flera
o l i ka  kunder .

"Nord ic  Sh ipp ing .  som sk ickar  s jomin
over hela vir lden. t i l lhor vira stcirsta kun-
der," sdger John. Byrin (pi nio personer)
har iven hand om Nynis och Exportkredit-
namnoen' 

Anette Karlsson
SJR PKbanken

Anette Karlsson, ny chef pi SJR PKban-
ken, har jobbat pi SJR i sammanlagt 8,5 ir.
De frirsta sex iren pi Riksdagen och sedan
dess pi PKbankens inhousebyri.

"Det ir spinnande att fi jobba si nira en
och samma kund," siger Anette. "Man blir
en del av deras verksamhet."

heten fungerar bra och nigra storre forind-
ringar ir inte aktuella. Man har varit en per-
son kort en tid, men den vakansen 1r nu
fylld.

"Det innebir att vi fir mer tid fcir kund-
kontakter och det ir ett omride som jag
t:inkt utveckla," siger Anette.

Anette t i l l t r idde sit t  nya iobb redan i  ia-
nuar i  och  e lddopet ,  PKbankens B ig  Bang
(se forra numret av Inblick), :ir redan avkla-
rat.

Kdp din

ANTECKNTNOSRADIO
aia Inblick

Som SJR-are f,ir dw bandla de aaror som bjuds ut
liigre pris. Denna gdng kan du fiirm,inligt kdpa
med inspelning, radio mm.

i Outlook till ett iinnw
en "anteckningsradio"

/ -1w loorz rNBLICK har  l ycka ts  kopa in
\-r 'ett  antal freestvleradios Eltronik MS-
859ES med -i"ga praktiska funktioner.
Denna bandspelare har inspelning, bide
frin radio och mikrofon, radiodel med AM
och FM (stereo), 4-bands equalizer samt
fickminne som kan avlyssnas med hogtala-

Priset ir oslaebart - 425 kronor inklusive
moms, porto oc"h postforskottsavgift .  Priset
i  handeln l igger pi c:a 645 kronor och i  "

kommer radion-bansdpelaren per postfor-
skott. Men skynda pi, erbjudandet giller
endast si linge lagret ricker.

kommande Outlook kostar den 495 kr. i
Slnd in din bestillning till Inblick,

Kiip Elrronik MS-859ES, en freeslyle med inspelning
och AM/FM-rodio, vio din ridning Inblick.

Ja tack, jag bestiller

... st Eltronik "anteckningsradio" for 425 kronor per styck
(inklusive porto och moms).

Namn:

Resebyri:

Adress:

Postadress:

SAND KUPONGENTILL
INBLICK, PUBLICISTGRUPPEN, DROTTNINGGATAN 108,

113 60 STOCKHOLM



S/R ldeon:

HARTNOTS BADE
Forskare och affiirsmiin

En stor bdgskola pd gatdns end sida och en,uiixande forskningsby pd den
andra. Visst iir viil det en sjiilaklar pldts fdr en resebyr,i. Dit gdr ocksd
mycket bra f iir SJ Resebyrd i forskniigsbyi ldeon I fuid.

o

qtDAN u tANcn An.har  SJ  Resebyr i , i  Lund
lJett avtal med unrversrtetct om inkop av
resor. Ti l l  universitetet hor Lunds Tekniska
och Naturvetcnskapliga hogskola. Ett sten-
kast fr in denna l igger den beromda forskar-
byn Ideon.

"Med detta stora underlag var det helt
naturligt att ge vira kunder blttre service
genom en resebyri i Ideon," siger Rune
Lindholm, chef for SJ Resebyri i Lund och
initiatiagare till resebyrin dir bide forskare
och affirsmin mots.

"De ekonomiska kalkylerna visade ocksi
att den hir verksamheten skulle bli lon-
sam," tilligger han.

Forskningsbyn Ideon med sina over
hundra kunskapsaktiva forerag - minga av
dem avknoooade frin universitetet och den
tekniska hEikolan - har fitt efterfoljare pi
andra universitets- och hcisskoleorter runt
om i Norden.

Fi tjinsteforetag
Svenska Ideon har for ovrigt ocksi sin plars
pi virldskartan. Detta 1r den tredje storsta
forskningsbyn i Europa. Det rider ingen
tvekan om att Ideon har hojt temperaturen i

bide i Lund och i landet som helhet. Hoet
tempo pr ig la r  t i l l v l x ten  i  "byn" .

I februari 1987 kom SJ Resebyri till Ide-
on och ir ett av de fi serviceforetasen som
fit t  etablera sie dar. Omridet l i  annars
strikt reserverat-fcir forsknines- och utveck-
lingsfciretag.

"Det ir roligt att arbeta i si stimulerande
omgivningar," siger chefen Ake Severin.

Ake kommer nirmast frin ST Resebvris
aff irsreseavdelning i  Malmo. Firnr -. i rr-
betare ir Arne Svensson, veteran frin SJR i
Lund, och Petra Nilsson, tidigare bland
anant pi aff irsresor i  Lund oc]i  pi SJR i
Trellebors. Petra kom till Ideon for bara
niera minader sedan men har under de se-
naite tvi  i ren haft hand om universitetsre-
seavdeiningen pi SJ Resebyri i centrum.

De jobbar alla tre i ett rum pi 80 kvadrat
med en liten avbalknine for chefen och en
disk som de flesta kunder eir forbi. Her
kinner kunder och resesi l jar i  varandra. De
flesta kunder ringer visserligen in sina be-
stlllningar, men det dr ocksi itskilliga som
tit tar in pi ett  besok. Den personl iga kon-
takten ir trevlig, menar SJR-arna samstim-

skolan och frin de allra flesta foretagen i
Ideon," siger Ake Severin.

Gir upp i arbetet
Minga lr givetvis nya kunder, men pifal-
lande minga dr indi gamla personl iga kon-
takter. Resebyrin i  ldeon ir naturl igtvis en
bra avlastning for byrin nere pi sran.
^ 

'Ja, vi sviller hir i Lund," konstarerar
Ake Severin.

"Det ir intressanr att traffa si minga oli-
ka sorters minniskor," siger Arne Svens-
son.  "Jag ml rkera t t .m i lg iav  dem g i r  he l t
upp i sina jobb. Praktiska detaljer som att
ordna resor kommer ofta i sista hand."

Arne berittar om en forskare som kom in
en fredag eftermiddag. Klockan var t jugo i
fem, de Tlesta var pi-vlg hem. Han sk"ul le
till Toronto pi lordagen.

"Sint fir man vara beredd pi," siger
Arne Svensson.

Hur gick det for forskaren? Det ir klart
han kom ivig pi sin resa. Att stilla upp och
gcira det dlr lilla extra hor till vardafen for
en resebyrianstdl ld. Petra Nilsson inst im-
mer.

"Man fir lov att anpassa sig och vara
flexibel. Men det dr iu det faktum atr der
ovintade ailtid kan hdnda som gcir jobbet si
splnnande".

AIla tre pi SJ Resebyri i  Ideon tycker att
de t  i r  ide i l i sk i  a t r  p i 'de t  h i r  s i t te t  kunna
finga upp bide foreiagens och forskningens

universitets- och hcigskoleverksamheten, I
mrgt.

"Kunderna kommer frin tekniska hog- resor.

liiii,
tii:ii

INGE WENNBERG

z
o

o

q W,,!,,{, ,*rrn
Petro Nilsson, Arne Svensson och Ake Severin p& SJR ldeon ldngor upp bdde fiirefogens och {orskningens resor.
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Monusfiirfotforno, och numero iiven dofoknullorno, Jimmy Bergmon och Hons Agren med olydigo elever.

frnga dmatorer t

"Oh vod min kudde iir skiin", siiing Kerstin
Jenwold.

hers succ6nummer "En tuff brud i lyxfor-
packn ing" .

Hir fanns gotr om singare och bra solo-
nummer: Iklidd pvi rine Kerstinnummer: rKlaoo pylamas s,ong t\ersttn

Jenwald en sing tilllgnad hennes fudde och

En hirlie final med massor av blommor
frin Bertll Hammarberg, kollegor och an-
hririga. Nu ser vi bara fram emot den fjirde
revyn fcir bland ginget fanns det gorr om
"kamratanda, entusiasm och pihit t ighet".

Nigra roster frin publiken: 'Jittekul".
"Dom ir ju faktiskt riktigt duktiga". "Det

dir med dansen var inte si tokiet. Lickert".
"Bra dekor". "Det var ju r ikt igt bra, iven
om man kdnde sig mer hemma nir det
handlade om rese-byrivdrlden." "Det ir
klart att dom ir bra. Dom kommer iu frin
departementen."

Eniigt en av entusiasterna, Kerstin
Jenwald (som fcirutom att sta pa scenen hil-
l i t  i  forsi l jningen av bi l jetter),  har det i  i r
"gitt <iver forvlntan".

Det bidar gott for framtiden. Vi gratu-
lerar! BrRGrrrA GRANSTRoM

PUBTICISTGRUPPEN

Revyginget:
Helena Adlitzer, SJR
Stefan Back
Marie Backman, SJR
Maritha Bergman, SJR
Jimmy Bergman (manus och regi)
Eva Edeslitt, SJR
Birgitta Heidfors
Hikan Holmberg
KerstinJenwald, SJR
Sylvia Jung
Merja Kilpekiinen
Ulla Krill
Lisen Lindqvist, SJR
Mats Nordin
Eva Reher, SJR
Margaretha Strandberg, SJR
Hans Sciderstrom
Lena Zakrisson
Hans Agren (manus och regi)
Yvonne Ortegren

Lisen Lindqvisi lat som Zarahisolonumrer
"Jag kan hora skenan" (syrsor), for att
ndmna nigra av SJRarnas hojdare.

Men som sagt, att manusfrirfattarna <iver-
givi t  resebyrivir lden och anrit t  SJdatavir l-
Y  r  r '
oen Kunde man lnte undga at t  notera av ln-
nehillet i sivil sketcher som dekor.

Nigra av de typiska "SJ-scenerna": "Nu

vaknar virt SJ", "SJ Arberare", "Maskros"

(som lokforaren forilskade sig i - bort med
hormoslyret!),  "Dataexpert hed elever",
m l l .

soRolosArAo
Vadd amatiirer? Diir fanns jw b,ide
Tbommy Kiirberg, Ann Louise
Hansson, och ztisst aar det Zarab
som stod p; scenen?

C JRzSJDS tredie revy "Sorglosa Tig" drab-
J bade Gcita Leion i  dagarna tre med den
sista fcirestillningen fredagen den 1O mars.

De tvi t idigare revyerna, 1984 och 1987.
har utspelat sig i resebyrivirlden. men e[-
tersom nigra i ginget numera gitt over till
SJ Data (frlmst di manusfcirfartarna Hans
Agren och Jimmy Bergman) blev tig den
naturliga miljon.

Den f d koren SJR Harmony har utveck-
lats t i l l  ett  r ikt igr pro{fsigt revygdng med
oansare, sangare och art lster.

Lika roligi som de hade pi scenen, hade
vi i  salongen. Nigra av sketcherna drog
med sig r ikt iga skrattsalvor och rungande
aoplider.- 

Ta A-laget pi Stockholms Central till ex-
empel: en sodertjej, en goteborgare, en dal-
kulla, en norrllnning och en stackars fcir-
virrad Sankte Per. Samtliga pi dekis, utom
Sankte Per, forstis. Blddat for skratt.

Den sketchen bjod dessutom pi kvillens
kanske bista solonummer "Glad i rus",
framfcirt av Thommy K.., fcirlit Jirqpy
Bergman. Forhojd effekt med Anders Oh-
mans trumpetsolo frin salongen.

Sex i l iggySgn
Daccat for sex var det I  Llggvagnen, el ler
hur var det nu...?

Vad ir en revy utan glamour och dansa-
re? Nir de tvi duktiga dansarna Helena
Adli tzer (som ocksi stod for koreografin)
och Yvonne Ort.s..n antr idde ,. .n""n ur.
det till minne.r. rt6.a fortjusning - vissling-
ar och applider. Detsamma gillde Eva Re-
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Teater, Co,uent Garden, viilsma-
kande lager, Speakers Corner,
sbopping. Vilken stad det iir? Lon-
don fiirst,is. Rekommendera dina
kunder en resa bit, rdder Claes-
Henric Sand6n. Frdn stidra Soerige
passar SAS-maskinen frd.n Malmi)
till Gatwick bra.

T oNDON An p .N s ton  s tad  och  en  v i ld ig t
I - levande s idan.  For  den som a ld r ie  var i t
i  London kan den fo rs ta  uop leve lse i  uara
som en fo rm av  bcrusn ing .  

'  '

Affirer, diskotek, pubar, restauranger,
museer, teatrar i ett utbud som man aldrig
sett maken till. Allas smakriktning kan till-
godoses.- 

En del av scidra Sveriges SJRkontor har
fitt mojlighet att besoka denna pulserande
storstad. I samarbete med SAS och THF ec-
nomfcirdes resorna over nisra ucckoslut.

Eftersom resorna inte hade nieot sirskilt
program fastlagt varierade trol i [rvis dags-
programmen pi al la resor. Klart i r  att  nog
alla kontoren toe tillfellet i akt att besoka
Londons stora uibud av affarer.

Det allra virsta och blsta med London ir
att tiden aldrig ricker till. Alla var nog
overens om att nigra dagar till i London
inte hade varit helt fel.

For varje dag som man tillbringar i Lon-
don hit tar man nigot nytt:  Ett besok i
Covent Garden, till ett annat, kan skilja sig
oerhort.

Engelskt <il
Att bara leta efter nigot att ita kan vara

ett roligt tidsfordriv. Antalet restaurangcr
ir minga och otroligt varierande. Hir finns
all typ av mat, frin typisk engelsk mat till
verkligen "het" pi nigon indisk restaurang.

For de som inte vill lta pi restaurang
finns mojlighet att ta nigot litt pi nigon
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korrespondenf in p6 Woldorf Hotel.
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en och forvintan. Detta :ir en del av Lon-
donbesoket!

London ir ocksi oarkernas stad. En son-
dagsformiddag i  Hyde Park kan vara en
upplevelse som man aldrig glommer. Spe-
akers Corner samlar minga m:inniskor.
D iskuss ioncrna .g i r  l i v l ig t  t i i l .  Men a l la  har
lu  ra t t  a t t  saga s rn  menrng.

Att engelsminnen :ilskar sina parker syns
pi antalet minniskor som utnyttjar den till
a t t  f lanera ,  n ju ta .  id ro t ta ,  r ida  e l le r  bara
komma dit for att umgis med familjen. Si-
dana hir fina grcina parker rir ett underbart
sitt att komma bort frin storstaden en
stund. Efter en vilostund hir 1r man beredd
at t  kas ta  s ig  u r  i  s to rs tadsd iunge ln  igen.

Snabb taxi
Att ika taxi i London ir billist. Taxichauf-
fcirerna ir  skickl iga och tar dig snabbt dit
du ska. Att vara taxichauffor i London ir
inte bara att kora runt. Innan chaufforen fir
tillstind att kora taxi i trafik ir han tvungen
att avllgga prov.

Han fir fiktiva kunder
krira vissa strickor. Vid val
han inte godkind.

som han skall
av fel vig blir

Kunden skall koras kortaste och fortaste
strdckan till sitt mil. Kunden i centrum hela
t iden al l tsi !  Precis som hos SIR!

For den som inte vari t  i  Lbndon t idiearc
ir denna storstad nigot att  rekommendela.

THF har ett b.eti urval av hotell i Lon-
don och Storbritannien, med for oss pi SJR
vildigt forminliga priser att rekommendera
till vira kunder.

SAS erbjuder for oss i sodra Sverige en
bra fcirbindelselink med England genom
sin maskin Malmo*London Gatwick.

Virt rid som varit i London dessa heleer:
- Ak och upplev dit t  London! Du bl ir  inte
besviken! 

- -
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Biittre fdrbindeker till London

\ARIDENSTWNSIA
sroRsrAD

nluto ov,

Nir pubar nimns t:inker vil alla pi det eng-
elska olet!  Den som inte har orovat oi det
enge lska  o le t  har  in te  var i t  i  Eng land.  Dcn
verkl iga stdmningen pi den engelska puben
hittar man pi lordagskvillen efter teaterbe-
siiket. Det giller att forsoka tr;inga sig fram
till disken och gcira sig hord.

Det ol som faller oss svenskar mest i sma-
ken ir nog 

"lager". Det serveras inte som
hemma i smi elas.

Nej! hdr bestlller man givetvis in en pint
(0,56 liter) eller om man :ir lite "forsiktig"

av sig half-a-pint (0,28 liter). Observera att
man inte kan sitta halva natten med sin ol.
Puben st inser kl 23.00. Nir man htir  " last

orders" di letyder det att man nirmar sig
s t i ' n q n i n o s r ] r o s

London ir for minga teater! Au fi tag pi
biljetter kan vara svirt. Phantom of the
Opera 1r det stort omojligt att fi biljetter
till. Om man lyckas blir det i si fall till
overpriser. Men teater och London hor
ihop. Man slir sig ner i den fullsatta teatern.
Kinner den otroliga atmosfiren, spinning-

Mognus Briggert {redoktor), Ulf Engelhordt, Vlvionne Nise l, Per Erlksson och Corl Erik Hogstrom (onsvorig utg vore)
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