*SJR* DEPARTEMENTEN
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ DEPARTEMENTEN
Omorganisation i Stockholm 1988-02-01, SJR Departementen blir SJR Departementen (inkl ”gamla”
SJR Departementen, SJR Riksdagen, SJR SIDA och SJR UD).
Föregångare  SJR KANSLIHUSET
Adress
Datum (fetstil anger exakt datum)
Drottninggatan 1 B
1982-02
öppnad (kan vara 1981 sep – 1982 jan)
Drottninggatan 16, 1 tr 1983-05
ny adress (kan vara mar – apr)
Nygränd 5
1989-09
ny adress
1989-12-31 nedlagd
Resebyråchefer

1982
1983
1984 - 1985
1986 - 1988
1988 - 1989
1989

Hans Söderström
?
Sture Zederfeldt
Siv Edenrud
Siv Edenrud (CRBR), Anna Månsson (CRBRF)
Siv Edenrud (CRBR), vakant (CRBRF)

EN MEDARBETARE MINNS
- När jag kom dit så höll de på att bygga kulvertar under oss och gatan bredvid. När de pålade
utanför mitt fönster höll jag på att bli tokig. Allt darrade. Trodde lamporna skulle komma ner.
- Det hände att vi inte hade något vatten. Då gick vi till butikerna mitt emot och hämtade vatten till
fikat och gick på toa. De fick köpa resor hos oss. Det var som i en småstad där alla kände varandra.
- En dag kom det in ett par pundare från gatan och vi fick visserligen ut dem men de parkerade sig i
trappen så ingen vågade gå hem. Då fick vi hjälp av Departementens vaktstyrka som ryckte ut och
räddade oss.
- Man kunde inte jobba efter nio för det var inte säkert på Drottninggatan och Plattan på den tiden.
Mycket pundare och löst folk. Det kanske är bättre nu.
- Det var dyrt att arbeta på Drottninggatan också, för det fanns så många frestande affärer runt i
kring (inte som i Tomteboda där det inte fanns något att göra av med pengar på). Försökte få det till
att vi skulle få "Dyrortstillägg" (det fanns sånt förr), men det gick inte hem.
- När jag kom till Departementen hade vi "röda" siffror mycket beroende på ekonomisystemet "Eken".
Efter ett halvår hade vi svarta siffror. Alla jobbade som svin. Mycket duktiga och lojala.
(Siv Edenrud)
- Mina sista 3 månader d v s september 1989 flyttade vi SJR Departementen till Gamla Stan, Nygränd
5. Jag halka runt på kullerstenarna där och fick sluta med högklackat. Utanför dörren hade vi direkt
hiss ner till Källare Dianas kök. Vilket vi använde vid några tillfällen. Alla golv lutade åt alla möjliga
håll. Vilket fick möblerna att göra detsamma. Jag halkade av stolen i mitt rum och fick spjärna emot.
Det slutade med besök hos naprapaten. Mycket charmigt.
- Vi hade ett dagis (upp till 5 år) på översta våningen. De lussade för oss och fick våra felbeställda A3
papper som "lön". Inte ett öga var torrt när ungarna sjöng.
- Utbildningsdepartementen skulle ha våra lokaler på Drottninggatan. Fastighetsverket (eller vad de
hette) fick betala hela flytten. Flytt, reparationer, byggnationer, installationer, brevpapper, kuvert och
stämplar mm. Allt. Det blev dyrt för dem.
(Siv Edenrud)
Tack till Siv Edenrud för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se

Webbredaktionen undrar:
När under perioden 1981-09 – 1982-02 öppnades resebyrån?
När under perioden 1983-03 – 1983-05 flyttades resebyrån?
Vem var CRBRF resten av 1989?
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