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tr Häromdagen triiffade jag en sån
där halv-kändis (som övergått till
Prins). Hon sa:

- Åh, du förstår va jobbigt det häir
springandet på luncherna är. Man får
ju ndstan aldrig en matbit i sej! Man
måste ju överallt i stan för att hämtå
resebroschyrer. Jag har inte bestämt
mej iin, England, Paris, kanske Las
Palmas, eller Dubrovnik, tjusig stad
säjer dom.

- Men sndlla du, varför går du inte
till en SJ-resebyrå. Dom såiljer alla
resor. Båt, flyg, tåg, buss, va du vill"
Arralgemang, paketresor, ja, allt.
Rubban som stubban.

- Nä, de menar du inte. SJ, de e ju
tåg de.

Jag tog rned rnej damen - det var
inte Alice Timander, hon är gotländska
på somrarna - och gick till närmaste
SJ-resebyrå. På nolltid f,ick vi fram
alla slags resebroschyrer, därtill ett
vänl,igt leende och välkommen till-
baka. Vi hann med matbiten också.

Sf:s resebyråer säljer endast tåg-
resor. Bahh. SJ:s resebyråer sdljer alla
resor. Och med ansvar.

- Ja, d.et där är nog ganska van-
ligt, säger byrådirektör Bertil Harrys-
son vid SJ:s resebyråsektion i Stock-
holm. När det gäller SJ Resebyråers
verksamhet som producent och för-
medlare av resetjänster viirlden nrnt
förefaller det som om en del inte käin-

ner till att vi säljer alla slags resor
oavsett resrnåI.

- SJ:s resebyråer är en stor för-
sdljningsorganisation även mätt med
,internationella mått. Våra 60 reseby-
råer och SJ-Resor producerar och för-
medlar resor och därmed förknippade
tjiinster till ett årligt värde av nära
300 milj kronor.

- Det är ju naturligt att vi åir
höggradigt intresserade av resandet
inom Sverige-Norden. Men det hind-
rar inte på något sätt att vi skulle
vara friimmande för andra slag av
resor. Och att vi internationellt sett är
väl orienterade. Vi har t. ex. egna
byåer i New York, London, Berlin,
Hamburg och Köpenhamn.

- Självklart, och det vore väl to-
kigt annars, har tåget en starkt fram-
skjuten plats hos oss metr samtidigt
sticker v,i inte under stol med att vi
siiljer även andra resor.. Vi försöker
hjåilpa kunden att våilja rätt transport-
medel vid varje resetillfälle. Det är
inte som den garnla ldassiska posffrö-
ken i luckan sa till bonden: "Va, här
står Afrika! De vet ni ju inte va de e.

- De e klart att brevet ska gå till
Arvika. Basta!"

Det är vd1 verkligen att lägga Iök
på laxen om man inte gar till en SJ-
resebyrå, som förutom hela resans,
semesterns, charme, sdljer sina resor
med ansvar och garanterar trygghet

och objektivitet. Så här säjer man t. ex.
då det gäller sällskapsresor:

... kan lugnt lita på de resor som SJ
Reseby'rå säIjer. Vi trovar inte rner än
vad våra arrangörer hålIer.

... Ni får sakkunnig hjiilp att välja
den resa som passar er och hela resan
ordnad på en gång.

. . . Ni får war på alla frågor - vi-
sum, valuta, anslutrringsresa, badtem-
peratur - hnan ni ger er iväg.

. . . det kostar inte något extra! Att
välja bland många och bra sdllskaps-
resor med flyg.

Skönt att veta, eller hur?
Harrysson säger:

- Vi föredrar att stå utanför pro-
duktionsledet och i stdllet som rese-
närernas företrädare närgående grans-
ka producenternas utbud innan vi re-
kommenderar våra kunder en resa.

Tja, som sagt. Ni kan resa till såväl
Afrika som Arvika med SJ:s reseby-
råer. Och säg till om ni hellre vrill
ha en dromedar än en kamel när ni
ska titta på pyramiderna. Sånt ordnar
SJ:s resebyråer. Själv har jag alltid
fått min favoritmula när jag jagat
björn i Montenegro,' för att inte tala
om den ddr dresserade delfinen i
Miami. Säj bara til'I, SJ:s resebyråer
ordnar allt.

Text: Claes Horn
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