*SJR* NORRKÖPING
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ NORRKÖPING
Föregångare: SJ Upplysningsbyrå (ej under rubrik SJR)
Centralstationen, Särskilt Upplysningsställe 1949-07
öppnad
Centralstationen, SJ Upplysningsbyrå
1949-09
ny benämning
---------------------------------------SJ Resebyrå
Öppnad som SJRs 37e enhet i Sverige. Huvudresebyrå för en filial fr.o.m. 1981-06.
Adress
Centralstationen
Drottninggatan 46

Datum (fetstil anger exakt datum)
1953-02-03 öppnad
1964-08
ny adress
1989-12-31 nedlagd

Resebyråchefer

1953
Widich Ferlander
1953 - 1983 Göte Gullberg
1984 - 1989 Bertil Leek

EN MEDARBETARE MINNS
På hösten 1983 blev jag inkallad på mitt enda repmöte med första placering i Enköping. Vi skulle först
vara där två veckor för att sedan transporteras till Norrköping under resterande tid. Allt gick tydligen
bra i Enköping för plötsligt vid en morgonuppställning meddelades det att vi kunde få åka hem under
den kommande helgen. Kruxet var att den då gängse tågbiljettformen som fanns var VPL-10 som
skulle beställas minst 10 dagar innan, men den militära ledningen lovade att försöka få det möjligt
ändå.
Jag ringde då snabbt till Bertil i Norrköping och vi gjorde upp om att jag skulle komma ner och köra ut
biljetterna på ”Snappen”. Lite kaxigt kunde jag sedan meddela befälen att saken var ordnad!
Samlade sedan in blanketterna från resp. komp. och åkte med ett militärfordon ner till Norrköping,
tillbringade halva natten med att skriva ut biljetterna för att därefter glad i hågen åka tillbaks till
Enköping med biljettbuntarna. Vid den nästkommande uppställningen delas allt ut och jag fick in en
massa tio kr. Dessa redovisades i god ordning till rbr.
Till efterhistorian hör att i Norrköping fick vi inte ge oss på stan utan skulle vara på militärområdet
hela tiden. Dock fick jag ständig permission eftersom jag just då tränade inför Honolulu Marathon
detta år. Kompanibefälet såg lite skeptisk ut till mitt deltagande, så efter att jag genomfört loppet
skickade honom ett vykort från Hawaii.
(P A Allensten)
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Senast uppdaterad 2014-10-30

*SJR* NORRKÖPING – STAL
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ NORRKÖPING – STAL
Filial till SJR Norrköping fr.o.m. 1981-06.
Adress, benämning
Stal Laval Turbin AB, Finspång
Asea Stal AB, Finspång
ABB Stal AB, Finspång

Datum (fetstil anger exakt datum)
1981-06
öppnad (kan vara tidigare)
1984
nytt namn
1988
nytt namn
1989-12-31 nedlagd

Resebyråchefer

1981 - 1989 Kjell Karlsson

Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
Kan resebyrån ha öppnats före 1981-06?
När under 1984 skedde namnbytet till Asea Stal AB?
När under 1988 skedde namnbytet till ABB Stal AB?
Senast uppdaterad 2014-05-17 cc

*SJR* NORRKÖPING SJ RESECITY
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ NORRKÖPING SJ RESECITY
Föregångare: SJ Resetjänst (ej under rubrik SJR)
SJ Resecity, Drottninggatan 22
1957-06
öppnad
---------------------------------------Föregångare: SJ Resecity (ej under rubrik SJR)
SJ Resecity, Drottninggatan 22
1959-05
öppnad
---------------------------------------SJ Resebyrå
Adress, benämning
SJ Resecity, Drottninggatan 22

Datum (fetstil anger exakt datum)
1964-02
öppnad
1964-08
nedlagd

Resebyråchefer

1959-1961 B Kindstedt (SJR?)
1962 - 1963 ? (SJR?)
1964
?

Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
Räknades denna som en SJR-enhet redan från 1959? Fanns med på SJR Telelista 1959-01.
Senast uppdaterad 2014-05-17 cc

