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Det är oklart vilka bussar som ska gå direkt till Oslo och vilka som stannar vid småorterna på 
vägen. Alla springer om varandra. 
22.00 Äntligen framme, efter nästan tio timmar. På denna tid hade jag kunnat flyga till New 
York  
eller Indien och nästan resa fram och tillbaka till släkten på Kanarieöarna. Men jag kom bara 
till  
Årnes i Norge. 
 
– Aldrig mera tåg, fräser maken. 
Jag vill älska det miljövänliga tåget. Men för att de ska kunna konkurrera med flyget behövs 
en rejäl satsning.  
Tåg är inte billigt. Varför ska jag betala för usel service, långsam transport, halvtaskig 
komfort och undermålig information? Interrail får vänta till något positivt händer på 
tågfronten. Tyvärr. 
 
 

Terris topp tre 
1.Tågkaffe 
Vad gör SJ med sitt kaffe för att få det att smaka magkatarr? 
 
Flygdessert 
Vem komponerar de märkliga desserterna till flygplansmaten? ”Vi gör torr rulltårta, fyller den 
med gelatin och lägger tre cocktailbär bredvid. Det blir säkert gott.” 
 
3.Medhavd pastasallad 
Ljummen pastasallad som har legat i en plastbox i sju timmar har aldrig varit en  
kulinarisk höjdare. 
 
Toni kommentar: 
Avreglera svensk järnväg och låt de företag som vill och kan köra trafik göra det i 
konkurrens med frekvens, komfort och priset, med andra ord vad som gäller i 
merparten av branscher i Sverige. 
Skicka hem Forsberg, Adelsohn och övriga amatörer. Dom har ljugit, bedragit, 
förskingrat statens tillgångar färdigt nu. 
 


