
-SIs sydligasJeuiJp,osJ
Mitt i hjnrtat av Vistberlin - i h6r'

net av Kurfiirstendamm och Jo'
achimstalerstrasse - ligger SJs sydli'
graste u$rst: Schwedisches Reisebii-
ro, - Svenska Resebyrin.

Pi byrin 13 personer - fyra tYskar
och nio svenskar. Sven J6rgensen' ett
kint namn bide hir hemna och ut'
omlands, ir chef. I ir firar han 40 ir i
Berlin - sarntidigrt med att Berlin fyl'
ler ?50 ir.

3 Varfor blev det Berlin, Sven lorgensen?
- Det var nog en tilfdilighet att det blev

Berlin 1947. Jag var dA placerad i Kopen-
hamn, och efter kriget ville SJ fi ig6ng trafi
ken igen - och behdvde n&gon som kunde
lite tyska - samt var resebyr&kunnig!

Lite bakgnund: I februari 1942 instilldes
tAgtrafiken till Berlin och i sept -44 instdlldes
iiven fdrjetrafiken Trelleborg-Sassnitz. Vii-
ren -45 bombades Sassnitz. Fore och iven
under andra vdrldskriget fanns en SJ rese-
byr& i Berlin, men vid kriqsslutet iterfanns
bara namnskylten och ett fOrvridet kassa-
skip bland nrinerna.

Nu ville S] ha ner en resebyr&kunnig per-
son, samtidigt behovdes nigon som lrunde
losa transportproblemen med dlt vad det in-
nebar - Sven ]orgensen blev tvungen att
klara bida uppgifterna.

Berlin var sonderbombat och noden stor
- och mitt i allt detta skulle trafiken &ter-
upptas igen. Resebyriverksamheten fick in-
hysas pi svenska konsulatet.

fOrstavagmen -47

"schw.edisc;hes"

Sommaren 1947 kom s& den forsta
sowa€rnen ner till Berlin, med en svensk
kondukt6r ombord. Nu var det inte fr&gan
om nir vagmen kom utan aff den kom.

Fran bdrjan var det mest resor fr&n Berlin
som anordnades - med ryska utresetiU-
stind. Tiget till Sverige gick nu via Warne-
miinde till Trelleborg en gAng i veckan.
Hamnen i Sassnitz var inte rojd frAn alla wak
och minor och Rirgen-bron vid Stralsund var
skadad.

Samtidigt jobbade m€ul nu hart med att fe
igang trafiken via Sassnitz-Kungsleden -
och i mars -48 kunde si trafiken flyttas over
till Sassnitz-Trelleborgs leden igen. I b6rjan
fick man ha en minvakt med ombord, om n&-
gon magmetmina skulle flyta upp. Lyckligtvis
klarade sig firjorna, vilka dii var SJs "Gustav
V', "Starke" och "Drottning Viktoria".

Men fler morka moln sviivade over Berlin.
Midsommaren -48 avspiirrades vistsekto-
rerna (Vistberlin) helt. EI- och vattenforsorj-
ningen brots och dla transporter vistemt
stoppades. Den beromda luftbron inrattades
och tack vare att allt nu flogs in (som mest
landade ett plan var 70:e sekund) riddades
viistberlinarna.
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Sven Jiitgewea, en vAlkAndSl-profil t Beilin.
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_ Avspirrningen brdts f6rst i maj -4g. Men
Sverige€gen gick hela tiden frln Berlin-
Stettiner i ost. Mnren fanns inte dA och det
gick att ta sig frln vistse}lorerna 6ver till
6st. Detta andningshAl mot Sverige talade
man dock q|st om - mot va$ var det ju till-
tippt.

Ib6rjan av 50-talet kom man sA igrangmed
gnrppresor frAn Sverige till Berlin Det an-
slgs dA vara niigot av ett hjeltedad att resa
nertill Bslin, forsta gmrppen kom frAn C*jte-
borg. Inte ens nista lris - arbetarrevohen
den l7 jruri 1953 - stoppade tAgen tilt Sveri-
ge. Sen f,yttades trafiken 6ver fr6n Stettiner
6ll Ostbalnhof i rist, och dA f<iljde personal
hAn Deutsche Reichsbahn me<i winskarna
p{$bahn 6verginsen till Vistberlinvid Fri-
edrichstasse.

l$l kom mursn och dl upphorde m6jlig-
heten att resa direl:t dver sektorsgrtrsJn
med S-baluu Men med den dii genomgrlen-
de sittvagrnen Malmo-Miinchen via Bahnhof
Zoo (i vist) kunde wenskarna Aka over
griruen. Innan TGtalet var det kringlign att
resa b6n Vistberlin till f6rbundsrepubliken,
medan resorna till Sverige (transitlgick nA-
gotsmidigare.

Idag ar det godstrafiken som utgor den
st6rsta andelen pl Treleborg-sassnitz le-
den Persontrafiken med tlg (idagr tvt
genomgrAende tlS per rilctring och dyem)
har t1ry;irr mirskat. Men det borde kinni
forbit8as. Berlin 6r ett uEnarh resmAl med
ttg, knappast ingen llygkonkurrens och ing-
etchefierllyg.
- t956 !runde SJ Resebyrl 6ppna en nytt
kontor pi Rankesaasse. I febmari lg?4 nit-
tade man in i de nuvarande lokalerna * och
idry eir agt gJs enda byrA utomlands. fidiSa-
re fanns det iven byrler ibl a paris ochl,on-
don

SereUannning

Fonrtom att vara chef for "gghwsdicglrss'
: ia, se kalar Vistberlinarna sin byrA - ir
Svenlorgensen ockd Sls stAndige iOrtrana-
lingspartner med Deutsche Relchsbalur i
PDR. Han ir ocksi SJs forlingda arm fcir
fdrje- och tagtrafiken sarnt for turismen. Det
g{ller med andra ord att etablera och upp-
ritttrllla nya kontaher - siv6l i viist sAsbh
medost.

Behovs dA en SJ-resebyri i Berlin?
-Svaret ir enkelt ja! Sverige ligger pi 4:e

plats fcir turismen i Viistberlin! fbndrren-
terna er USA, Storbritannien och Holland (i
statistiken - antal hotellnitter - inrnknas
iven deras semestrande militirer), Detta vi-
sar verkligerr vilket fint arbete som Schwe-
disches Reisebiiro utfor for att utveekla tu-
rismen fr{n "lilla" Sverige till Vistberlin -
och att det ar viktigtt med en replipr:nkt, folk
pa phtsen, som kan ordna alla arrange_
mrmgen.

Idag arbetar 13 personer p& byrAn. Av

dessa dr f:m tyskar, och resten wenskar.
Pet S9o ett hoSrr tempo och en uevlig
blandrdng av dalmAl, vistgotska, hogtyskl
eller berlinerdialel:ten surrar i lokalerna.

F6rst och &6mst sdljer man resor till Sveri-
ge och dwiga Norden. Man bokar taS och
hotell, samt flyg over hela virlden. En elrorm
efterh&gan frms pt Ferienhiuser, dvs fri-
tidshus i Skandinavien.

En stor verksamhet dr'Tncoming" - Ikta-
nna Ossirig svaar for att alla wenska grnrp-
per som kommer till Berlin ska civas - mCd
allt, fren hoteU, mekider, }:ultur, gruider,
studiebesdk till aft mu flr sina teaterbiljet-
teritid.

Olndligrtkortat tniit

$] driver ocksA en liirjelinje mellan Sass-
nitz och Ronne, "S"hvesdischos" ir general-
agent. Senaten (Vistberlins regering) ir en
stor kund hos byrAn, som varje Ar ikictar
rXaS b1q till sommarforitdrar i Sverige och
Osterrike. I fu sker dessa Berlinbarnsresor
till Sverige f<ir 3l:a iret i rad, och hittils har
50 000 barn rest till Sverige.

Oiindliga kontaktrit har knutits och dess-
utom (vilket vi kanske inte tinker pA) har vi
fAtt mAnga Sverigeambassadorer bjand Ber-
linbarnen - som ocksl ofta reser tillbaka
ldngrre fram.

En stor hdndelse rrarje ir ir ndr en wensk
Lucia kommer ner. IVlassmedia bevakar det-
ta mycket noga, och lucians hemort fir exca
publicitet * och nya kontakter knyts. p{ sa
vis har Ronneby och Berlin-Zehlendorf blivit
vanorter * sen lS8 har 40 000 persone! rest
bara mellan dessa stdder!

S_verigg och wenskheten dr viktig i Berlin.
Varje manad triffas ex vis 60-?0 svenskar
vid ett eget stambord pi Hotel Bertin. Nir
"Griiine Woche" hels i Vistberlin med
500000 bes6kare har furisftedet inte rid att
vara med - men "Schwedisches" iir med

och knfler mlnga viktign kundkontakter.
Sen l9&9 har man iven haft en byrA i Ost-

berlin (Ostbahnho$, men den;ir stangd nu
medan stationen byggs om. Nir ombyggma-
den dr klar f,yttar man in igen (OstbMbIr dA
Hauptbahnhof).

Tiemobylsptikar

I ir_har resorna tyrren minskat till $verige
1. tfskarna 6r ridda f6r saAlningsriskerna i
Sverige. Her er Sven Jorgensen markUrt ir-
riterad pA dom wenska myndigheterna

* Man rrar snabb med att informera om
olyckan och utslippet - men tyvi:r har man
lnte s€n officiellt gr&tt ut med saklig och kon-
kret information om hruliget iiridig.

- Den enda tysksprAkiga information
som finns ir en broschyr som delas ut till in-
vandrarna. lluism ir mycket dyn a$ silja -
och missuppfatttingrar gor det inte enklaret
-. Berlin fuller 750 {r och Sven Jorgensen
lirar 40 Ar i Berlin i fu. Stadens enorma jubi-
l6umsutbud gor att hotellbristen periodvis ir
besvdrande - antdet besokare och evene-
mang fowdntas slA alla tidigare rekord. En
trost for svenskarna ir att SlR-Storstadsresor
teserverat rum u:rder hela &ret - s& dir
linns det hopp.

SvenJorgesens fyrio rir ir knappast nag-
n lr som gitt spirlost frirbi. Manga er d'e
uppdng som utforts och dnnu ller de viktiga
kontakter som lcrutits. Hir hemma har vi
nog sv&rt aft f6rste vad han har betytt f6r
berlinarna (frln de wira efterkrigsiren
&arn dU idag), for Sverige, for kontalcerna
6st-vist och inte minst for SI!

En sak ir siker - den dag han dnr sig
tillbaka med pension kommer det att bli en
mycket, mycket lAng rad av grratulanter som
villvisahonom sintacksamhet. I

''EN-TNGVARffi?trrH8i;

l8 per;arer afie.
tu fi ter,Mn
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