*SJR* ESKILSTUNA
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ ESKILSTUNA
Öppnad som SJRs 26e enhet i Sverige. Gemensam med TGOJ 1949-02-07 – 1988-12-31.
Huvudresebyrå för flera filialer fr.o.m. 1986-01/1986-04.
Adress, benämning
Eskilstuna Resebyrå, Drottninggatan 18
Eskilstuna Resebyrå, varuhuset Smedjan, Kungsgatan 29
Eskilstuna Resebyrå, varuhuset Smedjan, Kungsgatan 25

Datum (år-mån-dag i fetstil anger exakt datum)
1949-02-07 öppnad
1968-09
ny adress (kan vara 5 sep))
1988-06-01 ny adress
1989-12-31 nedlagd som SJR

Resebyråchefer

1949
1950 - 1954
1954 - 1982
1982 - 1989

K G Perntz
Anders Ahlström
Bengt Lindström
Lennart Rytterström

EN MEDARBETARE MINNS
Nerlagda blev vi ju inte, vi blev uppköpta av Nymans. Vi var 23 vill jag minnas hos oss och Nymans var
3 så det kändes helt konstigt att det inte var tvärtom att vi köpte Nymans. Jag kommer ihåg att inför
flytten så sa vår chef att telexen skulle bort i dom nya lokalerna. Vi skulle få något som kallades fax.
Man stoppade in ett papper i maskinen och så kom det ut i Tokyo precis som man hade skrivit. Ulla
vår bokningsdam satte sej helt på tvären att det skulle ju aldrig fungera och hon absolut vägrade att
skiljas från telexen. Så den kom med i flytten men skrotades kanske efter ett halvår. Men man kunde
höra hennes envisa plingande när inte bokningscentralen för tåg i Berlin svarade…
Tiderna förändras och det känns nu som man skulle kunna berätta hur mycket som helst för dom nya.
T.ex. att vi tjejer i Eskilstuna inte fick jobba i långbyxor utan första gången jag hade långbyxor på
jobbet var i slutet av 90 talet nån gång. Ja ja det var tider det… Nu hasar personalen runt i flip-flop
skor och skulle Bengt Lindström veta det skulle han rotera i sin grav.
(Gunilla Pettersson)
Tack till Gunilla Pettersson för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
När under perioden 1986-01/1986-04 blev den huvudresebyrå?
Senast uppdaterad 2014-12-10

*SJR* ESKILSTUNA – FFV
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ ESKILSTUNA – FFV
Gemensam med TGOJ 1988 – 1988-12-31. Filial till SJR Eskilstuna hela perioden. FFV står för
Försvarets Fabriksverk.
Adress
Tullgatan 8

Datum (fetstil anger exakt datum)
1988
öppnad
1989-12-31 nedlagd som SJR

Resebyråchefer

1988
1989

Solveig Nilsson
Håkan Pettersson

Tack till Gunilla Pettersson för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
Vilken månad 1988 öppnades enheten?
Senast uppdaterad 2015-03-23

