*SJR* KÖPENHAMN
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ KÖPENHAMN
Föregångare: (Föreståndare A Hallner avlöstes 1921 av Manne (Emanuel) Lindén)
En sovplatscentral hos Dansk Rejsebureau, Bernstorffsgade
1918-04-21 öppnad
Sovepladscentralen, Kiosk A 1, Hovedbanegaarden
1919-05-01 ny adress
---------------------------------------SJ Resebyrå
Öppnad som SJRs sjätte enhet i utlandet.
Adress, benämning
Sveriges Statsbanors Sovplatscentral, Hovedbanegaarden
Svenska Statsbanornas Sovplatscentral, Hovedbanegaarden
Svenske Statsbaners Rejsebureau, Hovedbanegaarden
Svenske Statsbaners Rejsebureau, Hovedbanegården
Svenske Statsbaners Rejsebureau, Hovedbanegården
Svenske Statsbaners Rejsebureau, Banegårdspladsen
---------------------------------------SJ Resebyrå-Servicekontor, Vesterbrogade 6 d

Resebyråchefer

Datum (fetstil anger exakt datum)
1924-10
öppnad
1932-09
nytt namn
1934-01-01 nytt namn, ny lokal
1948-09
ny stavning
1949-03-03 ny lokal
1972-05
ny adress
1972-10-01 nedlagd ffg
1972-10-01 åter-öppnad i ny form
1990-01
ej SJR
1924 - 1954 Manne (Emanuel) Lindén
1954 - 1964 Hugo Johanson
1964 - 1972-09 Uno Rundqvist
1972-09 - 1989 Birgit Anker-Jensen

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET SKREV 1927
Statens järnvägars sovplatscentral är kostnadsfritt inrymd i en oansenlig lokal i Hovedbanegaarden i
Köpenhamn. Den lyder under tredje distriktsförvaltningen i Malmö och har främst den rena
trafikuppgiften att handhava sovplatsbeläggningen, inklusive biljettförsäljning, för sovvagnslinjerna
till Stockholm, Göteborg och Oslo. Sovplatscentralen ombesörjer emellertid även, i mån av tillgång på
penningar och arbetstid, en icke obetydlig propaganda.
Sovplatscentralen har även ett omfattande arbete med att tillhandagå allmänheten med
upplysningar, råd och planläggningar av resor. Under sommarmånaderna har sovplatscentralen en
mycket betydande tillströmning av publik för detaljerade sådana förfrågningar, och den kan således i
viss mån sägas hava utvecklat sig till en verklig resebyrå. På sommaren kräves därför en förstärkning
från 2 till 4 och ända till 5 tjänstemän. Svenske ministern i Köpenhamn har väckt förslag om
utvidgning av sovplatscentralen till en verklig resebyrå med central, välbelägen lokal för
allmänhetens allsidiga betjänande.
(Statens offentliga utredningar 1927: 28)
Tack till Tibbe Vegsö för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
Är Hovedbanegården och Banegårdspladsen egentligen samma plats?
Senast uppdaterad 2020-12-10

