*SJR* SIDA
POPULÄRHISTORIK SJR SIDA
Resetjänst 1969-05, Resetjänst och Filial till SJR Vasagatan 1981-06 – 1988-01-31. Omorganisation i
Stockholm 1988-02-01, SJR Departementen blir SJR Departementen (inkl ”gamla” SJR Departementen
samt resetjänsterna SJR Riksdagen, SJR SIDA och SJR UD).
Adress
Klarabergsgatan 60
Vasagatan 36, 3 tr
Birger Jarlsgatan 61

Datum (fetstil anger exakt datum)
1969-05
öppnas
1972-05
ny adress
1973-09
ny adress
1989-12-31 nedlagd

Resebyråchefer

1969 - 1971
1971 - 1974
1975 - 1986
1986 - 1988
1988 - 1989

Lisen Lindqvist
Mats Nyborg
Siv Edenrud
Torvald Stenudd
Siv Edenrud (CRBR), Torvald Stenudd (CRBRF)

EN MEDARBETARE MINNS
På SIDA hade vi också Eken och det var mycket tungrott men inte lika tufft som på Departementen.
SIDA var en pilotbyrå och fick hjälp så fort något gick snett och alla fick ordentlig utbildning.
Ett speciellt kapitel om Eken borde ni ha. Den ändrades 1986 efter att jag kommit till Departementen
så att den blev mer lättrodd. Innan dess hade vi svarstider på minimum 12 sekunder ut och samma
sak in vid svar om vi överhuvud taget fick svar. Vi fick betala för uttransaktioner och intransaktioner
och även uttransaktioner som inte fick svar. Det blev dyrt som sjutton.
Anledningen till de långa svarstiderna var att man sände hela sidan i stället för bara texten. Det var
före OS2 som Petra fick i början. Byrån köpte in Tandemdatorn som Petra sedan tog över. Dessutom
hade vi Philips hårdvara (rena skräpet) som dessutom var seriekopplade så att när något gick fel fick
alla burkar startas om. Det tog i bästa fall 20 minuter. Det kan du fråga Ingvar om.
Jag fick spel en gång och då kom det 8 personer, reparatörer, från olika håll inom 10 minuter. En
eftermiddag stannade hela skiten och jag ringde till drifthallen i Tomteboda och frågade om de gjort
något de senaste 5 minuterna och de svarade att de just lagt in en ny version de fått beställning om.
Då bad jag dem ta bort den nya versionen och vips började våra biljett- och fakturaskrivare skramla
igång. Jag bad dem vänta med den nya versionen tills vi gått hem.
Det hände en gång till. Därefter ringde de alltid och frågade om de kunde lägga in en nyhet och om
jag kunde kolla om allt var ok. Det var så jag lärde känna grabbarna i Hallen. De var mycket trevliga
och det var jag också. Men det var kö på telefonerna hela tiden. Tänk att kunderna stannade kvar.
Men vi klarade väl oss på att vi var väldigt skickliga och trevliga. När jag märkte att folk inte hann gå
på lunch stängde jag byrån en timme för lunch och så gick alla samtidigt. Ja, kära nån vad vi fick slita.
(Siv Edenrud)
Tack till Siv Edenrud och Torvald Stenudd för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
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