*SJR* PARIS
POPULÄRHISTORIK SJ RESEBYRÅ PARIS
Föregångare: Svenska Resebyråer i utlandet
Turisttrafikförbundet upprättar agentur i Paris
Agenturen blir resebyrå (i Banque des Pays du Nords lokal)
Resebyrån nedlagd pga första världskrigets utbrott
---------------------------------------uppehåll
---------------------------------------Turisttrafikförbundet blir Svenska trafikförbundet
Resebyrån återupprättas (i Banque de Suède et de Paris lokal)*)
Excursions En Suède, 5, Avenue de l’Opéra*)
Statens järnvägar övertar resebyrån från Svenska trafikförbundet

Datum (fetstil anger exakt datum)
1909
öppnad
1913
1914
nedlagd ffg

1921
namnbyte
1921-somm åter-öppnad
1922-04
annons ffg i SvK
1924-02-01 nedlagd

*) Föreståndare 1921-1924 var Anders Blomqvist.

---------------------------------------SJ Resebyrå
Öppnad som SJRs fjärde enhet i utlandet.
Adress, benämning
Excursions En Suède, 5, Avenue de l’Opéra
Chemins de fer de l’Etat de Suède, Bureau de Voyages, 5,
Avenue de l’Opéra
---------------------------------------uppehåll
---------------------------------------Generalagent
Inköpt från Nordisk Resebureau.
Nordisk Voyages 125, Avenue des Champs Elysées
---------------------------------------uppehåll
---------------------------------------SJ generalagent
Chemins de fer de l’Etat Danois Bureau de Paris, Maison du
Danemark, 142, Avenue des Champs Elysées

Resebyråchefer

Datum (fetstil anger exakt datum)
1924-02-01 öppnad
1927-08
1934-01

ny adress
nedlagd ffg

1957-07-01 åter-öppnad
1963-11
nedlagd igen

1980-03
1983-05

åter-öppnad igen
nedlagd (kan vara mar – apr)

1924 - 1934
1957 - 1958
1959 - 1960
1961 - 1963
1980 - 1983

Adolf Blomqvist
uppehåll
?
R Leforgeais
Jean Serfass
uppehåll
?

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET SKREV 1927
Excursions en Suède, belägen vid Avenue de l'Opéra nr 5, är kostnadsfritt inrymd i den Banque de
Suède et de Paris tillhöriga lokalen. Resebyråns utrymme är mycket knappt och utgöres av en mindre
del av banksalen samt i källaren något arbets- och förrådsutrymme. Resebyrån förfogar över ett
skyltfönster mot avenyn, som dock förstänges med järnridå efter banktidens slut.

Personalen utgöres av 4 tjänstemän från statens järnvägar samt en fransk korrespondent och en
vaktmästare och under sommaren ytterligare en tjänsteman från statens järnvägar. Bokföringen
skötes av bankens kamrer mot ett mindre arvode.
(Statens offentliga utredningar 1927: 28)
Tack till Olle Borg för faktakomplettering.
Vill även du dela med dig av minnen, göra tillägg, påpeka fel – kontakta jimmy.bergman@sjrk.se
Webbredaktionen undrar:
När under perioden 1983-03 – 1983-05 nedlades resebyrån?
Senast uppdaterad 2014-11-01

