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I tidigare nr av S2illskaps Post har postens penninghanrering beshivits fram rill ä11925.
Då startade POSTGIROT som sammanslaget med Postsparbanken (rill 1974), vuxir rill
ludets störstapenningförmedlare. Detärframförallt uppbyggnadsåren 1925-35 som hfi
beslcrivs, och man förvånas över hur väl uppläggningen av postgirot hållit genom åren.
Förutom enkorfatad historiebeskrivning av liigeti landet vid tiden förpostgirots genom-
förande i det "glarta 26-talet", visas i tre avsnitt postgircts blanketter och arbetsgång vid
respektive insättning; girering och uttagning av pengar. De två första kunde bara gå
till på ett sätt, medan utbetalning som vanligt lxävde fler arbetsmoment.
- PHILAKOREA i Seoul ä avslutad och vi gratulerar våra medlemmar till placering:una
stor guld + Hpr. olof Höglund, sv 1855-86 (96). Gurd Jan Åkeson,sv posthisr 1593-
1893 (95). Guld Gnsta/ GWE Johanssan, sv Posthisr under sk Bancoperioden (95).
stor vm Gunnar Joos, Kina före 1940 (86). Ym Mats Gustafsson för sin bok om srora
ljlinste (80). Nu viinrar err spiinnande Nordia i Aarhus.

Eder Ingvar L.
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POSTGIROTS HISTORIEBESIRIVNING.

Det äIdsta postgirosystemet surtades i Österrike 1883, alltså ungef?lr samtidigt som Post-
qpaftanken i Sverige (1884). Olika svenska bankintressen satte sig emot genomförandet

i Sverige, och postverte we&ade inför de stora kostnader uppläggningen av eu postgiro

skulle dramed sig.

§lstens vsvkqemhet nåste Uegransas.

1903 disfurcrades återigen för- och nackdelar med en giro, men den allmänna uppfatt-

ningen var att stateix insas endast skulle gagna det privata affIlrsliver En statlig
"be.sparingskommirö' med uprpgift altbegrfusa statens verksamhet, var dock den som

1923 förordade imättandetav ytterligre en institution, POSTGIROT.

Girot framgaldes då som ec me&l ac förenkla och förbilliga statens egen verksamhel

Johannes D6sspå Femte B1rån var den som satte planerna i verkel
Staten rrarnu landets stffiaatrixs-ochkonorsföretag och man borde kunnadra stor fördel
av en väl utvecklat girwysem- Ine minst då det gilllde skatteuppbÖrd, in- och utposter

inom krigsmalr, sjuknåd etc. Med sort efterryck beonade den dynainiske
posspahnkschefen Johannes Döss det riktiga i an sammanföra det blivande postgirot

med Postryabnken. Det k'åvdes menade Döss, ingen sädan ny, dyrbar och personal-

slukan&organisatiotr-Postspaltankensmodernabokföringsmässigaresurser kundevåll

ta hand om den nya uppgiftsr. Syskonen vandrade hand i hand till 1974.

Först penningbrev, sedan pctanvisningar, och nu postgiro.

Posten har ju alltid tjänstgiort som förmedlarc av ekonomiska transaktioner. Tidigast i
form av penninghev och från 1866 dll betalning med postanvisning genomfördes.

1924 förmedlads ay post€n nära 19 miljoner postanvisningar, som representerade ett
viirde på sammanlagt över en miljard konor.
Girorörelsen var ffåmst avsedd att fy[a behovet av kvittningar mellan skulder och

fordringr. In- och utbealningar flyttades bokföringsmåissigt rnellan olika konohavare

utan ar penninguppr:ikning behövde ske.

Det var fmt att öppna pos§iro.
Den Ul 19ä sartadepostgirot,denörelsesom dlirefterskullespelaensåsorrollisvensk
betalningsförmedling.UnderförstaåretsverksamhetnMdepostgirotenbehälningpå7,3
miljoner och eckonoantal av 5010.

Det var mest företag, kommuner och institutioner som öppnade konton. Bland enskilda

blev det "fint" aE vara innehavare av postgirokonto, och under lång tid blev det av

stausskäl de välbärgade gntppernas affilr.



Det glada 20-talet
Den gulaschandablandde hastigtrikasom hade uppammats underlrrigetlevdeåinnukvar.

Den fick ytterligare näring under de "gyllene årcn" från 1924 och framår Inte minst kom

Ivar Kreugers verksamhet och de enorma värdestegringar som uppstod på Kreuger-

papper att skapa hausse också i optimism och skrytsamma levnadsvanor.

Nyalivsstilarlanser-ades inom mode, dans,konst, med inte sällan grotesk4 vulgäraoch ur
varje rimlig synpunkt wivelaktiga-

Industriproduktionen stegrelativtsnabbtoch balansen i utrikeshandelnkunde återstätlas.

De tillgångarsom kapitalexporten skapade i form av fordringari utlandetgjorde ac stora

svenska indusrier bildade utländska douerföretag som Svenska Kullager, Separaror och

Tändsticksbolaget, som under Ivar Kreugers ledning med senare livligt debatterade

metoder lyckades nä nära nog väldsmonopol på tändsticlsförsiiljningen.
Inför de nya rikedomarna och sådana händelser som radions, ljudfilmens och den sven-

ska volvobilens tillkomst, blundade många för den fara och oro som sridigheter på

arbetsmarknaden, arbetslösheten och den sociala otryggheten skapade.

Depressionväntar. Vid mitten av l92Gtalethade Svoiges befolkning passerat6mil_ jo.
ner, och 40 7o tillhörde ännu jordbruker Sockholm hade 460 000 invånare, GOteborg

2ä 000 och Malmö 115 000. Den stora depressionen dröjde något med sin ankomst till
Sverige. Via urikeshandeln viillde först det internationella prisfallet in över landet
1930 bröt den europeiska vetsmarlnaden samman, och dilrigenom förvärrades den

jordbnrkst<ris som rått under hela 2Gtaler Arbetslösheten började öka under sommaren

1930, och antalet sökande till 100 arbetsplatser steg 1931 till 441 personer. Slirskilt wår
var den omfattande säsongsarbeslöshet som drabbade byggbranschen.

Den glada 20-talsepoken sluade både internationellt och nationellt setr i sor dramatik
Den 24 okr 1929 stängde New York-bö,rsens ledning låktarna Man ville befria publiken

från anbeuakta det skådespel av vildpanik och oavbrutetfallande kursersom utspelades

i börssalen. Denna panik var inte orsaken men väl upptakten till den depression som skulle
gripaomtring sig genom en hel värld-

Den 14 maj 1931 föll här hemma skouen i Ådabn. 10 målnniskor sårades, 5 dödlieL
Den 12 mars 1932 sköt sig Ivar Kreuger i Paris.

.-men det gick attt båttre för postgirot och den Femte Byrån.

Den driftige Johannes Döss drev en omfattande modem propaganda för sina bfia verk-

samheter, sparbanken och postgiror De skickligaste reklammakarna uppbådades för
broschyrer, annonser, föredragsresor, tidningsartiklar, reklamfilmer m.m.

Höjdpunkten var inflyttnin gen 1932 i ett nytt kontorshus förbundet med det gamla post-

huset pä Vasagatan med wå "suckarnas broar". Fastigheten som omgående döptes till
Nordens modemaste kontor innehöll arbetslokaler på 7000 kvm. Stora bokföringssalar i
glas och beong, rörpost, tansportband, paternosterhissar och andra elektriska apparater

giorde det nya kontoret helt modernt efter amerikanskt mönster.



Stor inre dramatik. Det hela började med au en dokor Atle Öberg mot slutet av 1931

startadeenprocessmotPostspaftankenom 15000laonor.EnlrvinnligsläktingtilÖberg
hadepähanspostsparbanksboklyckats i hans namn fäutdetAbelopp. DrÖberglcr'avde

atr banken skulle åt€öetalå de I 5 000 tronorna Under ättegången riktades bes§llningar

om en rad förrskingringar och falsarier inom banken och giror De skulle ha tystats ner med

höga befarringshavares välsigrelse. Till en början franrkom ganska banala och smått

futtiga anmärlningar mot ledningen.

Men snart kom den stora skråIlen. Vid riksräkenskapsverkets revision hicade man en

vinst pä obligationsaffllrer som inte hade redovisas. Det visade sig att 12 000 lronor av

hsspabankens medel utnyajats för en privat spekulation. Vinsten hade hamnat i en:

skilda personers fickor. Banken hade inte gprt någon fthlust och förmodligen inte heller -
ståc någon risk. Men förfrandet var ändå oförurligt med de agerandes stållning. '

Huvudmän i transaktionen varing"amindreän sparbankensochpostgirots chef Johannes

Döss med kamrer. Båda ömdes till avsätrring för missbruk av tjänsteställning och olaga

lån av poswerlsets medel. Den Dösska chefsperiodem fick er hastigt och uagiskt slur

TELEGRAM.
rUNGL T8LEOtrÄPVENAET,

inepnJär tvar Bsuger hsr Iördadäf6nalddag ekJuttt Elg

1 Po!18

Nyhctensomsktkdc hcladensenslcabankvörldcnden 12 mars 1932, Kreugerttäldct

lur störtat sottttutt. Tele grannut sänt på snabbast möiliga sött , som Press'il . Den röda

etikeuen uppe rtilvänster beböftar övenfuttamed texten: MED FoRETRADESRATT.
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Ärsber:åttelsen för 1932 hade visat idel vackra siffror och bokslutet hade visar en vinst
på 165.000. Knappast hade detta hunnit publiceras förrän vinsten hade bytts i förlust.
Postverket tillsatte en kommicd 1933 som granskade postanstalternas arbete med post-
girots in- och utbetalningskort och kom till den slutsatsen att girot bort redovisa en för-
lustpå närmare 900.000. Kosrraden för varje utbetalningskort utgjorde 34,63 öre var-
av arbetetpåpostanstalterna2l,l3. Den genomsnittligaportoinkomsten var9,2 öre.
Kostrndema tiicktes av dinteinkomster från postgirots penningplaceringar.
Tiden fram till andra världslaiget blev en konsolideringens tid för Femte Byrån.
Antalet postgiro-

konton

1930 41 000

1935 81 000

1939 120000

Tillgodohavande i
miljonerkronor

55

119

280

Tillgodohavande

perkonto,kronor

I 333

14/.8
2333

Goda banktider under och efter andra vårldskrigel
under krigsåren 1939-1945 och åren därefter, expanderade både postsparbanks- och
postgiroörelsen kraftigt 1943 passerade behållningen i sparbanken miljardstrecket, och
postgirotkom attanliasalltmerunderlrigsånen,inteminstförpenningtransaktionerinom
försvarel Från krigsutbrottet 1939 anslös luigskasseviisendet till postgirot som sköce
utbetalning av familjebidrag och hemorslön, den 15:de och sisa varje månad.
Med en ökad anslutning från statsverket, kommuneroch föreningaroch den likvidite6an-
hopning som följden i krigsårens kölvatten, kunde en stark ötning miirkas av posrgircts
tillgodohavande. Man hade nu i vida kretsar upptäckt posrgiros sora användbarhet för
bekvämabädein-och utbetalningar, inte minstniirkällskutereformen trädde ilaaft 1947.

Arbetsgången vid postgirot 1950.
Från kontoinnehavarna kommer ett sttire antal av de för giro- och utbetalningskort
brunfärgade kuverten. I medeltal per dag 100.000 girokort och 70.000 utkort ffinZZ.W
av de 260.000 kontoinnehavarna. Utkorten förses med girots säkerhetsstämpel i g1önt
ellerrött- byteskervarannanmånadförattunderlltttakortenssoneringinomrevisionsav-
delningen, sedan de återkommit som utbetalade från adresspostans&alterna.
Korten föras samman i en omfattande sorteringsprocedur. Dessa sorteras efter mosagar-
nas kontoummer, d.v.s. 5 till 6 gånger, innan alla kort till samma kono ha kommit på ätt
plats. Det egentliga bokföringsarbetet kan bö,rja, och då kommer de speciellt tillverkade
bokföringsmaskinerna in i bilden, som samtidigt bokför kontokort och kontoutdrag,
tidigare 15 st Burroughs som numera avlösts av 130 svenskbyggda "Ekonomiregister,,.
Försök med den viintande hålkortsmetodens maskiner har gjorts sedan en tid.
Fleralet av personalen, 1.400 av c:a2.?-00,arbetar var och en med 200 konon och gör
d^gligen tillsammans 470.000 omsäffiringar av 500 miljoner kronor.



Konkurrens från affärs bankerna.
Den ökade inlåningen under 1950-talet tvingade fram olika konkurensåtgåirder från
öwiga banker. Den viktigaste fugärden av deua slag var inrättandet av bankgirot 1958,
och checklönen som infördes några år senare.

"GeneralposBtyrelsens Bankavdelning" bytte namn 1960 till detenklare "Postbanken",
som införde nya löneutbetalningssystem, först girolönen 1959 och sedan personkonton
1964. Efter 30 fu frterinfördes änta på vissa postgiromedel, s-k. kapitalkonton.

OCR-tekniken införs.
Under 1960-talet triJrjade postbanken anvlindaelektronisk databehandling i den centrala
bokföringen. Först inom postsparbanksrörelsen och efter hand även inom postgirot.
Banken har varit pionjiir i landet niir det giiller an umyuja den s.k. OCR-tekniken (optisk
klartextllisning). Vidslutetav 1960-taletvarantaletkonon ipostsparbanken5,3 miljoner,
näm 600 000 postgirokonton och 240 000 personkonon, med en inläning av 14.000 mkr.

Pmtbanken växer.
I ett bettukan de 1967 föreslogs an Posöankeii skulle brytas ut ur postverket och om-
bildas till eu av postverket ägt aktiebolag, och bli liksrjlllt med öwiga banker i fräga om
ränigheter och slryldigheter.
Kjell0lof Feldt fick i uppdrag av finansministern atr utreda förusåittningama för eu
samgående med den statsiigda affiinbanken Sveriges Kreditbank.
Regaingen offentliggör 1974 i en korfattad promergoria aE de två st4tliga bankerna
Postbanken och Sveriges Kreditbank sammanslås till en ny sorbank nämnd Post- och
KreditbankenellerPK-banken. §enaregårbådauppi Nordbanken, ochfrånden UII-94
ingår även Götabanken i koncemen. Storleksordningen på svenska affiAsbanker ä nu
1 Wallenbergs Enskilda Bank, 2 Handelsbanken, 3 den statliga Nordbanken.
Postgirot har numera bildat en ny framgångrik avdelning inom Poswerket.

Man kan skilja på fyra skeden i arbetsmetodernas utveckling allsedan Postgiros starr
1) Dethalvmaskinella 192549. 2) Ilålkortens skede 1950-62. 3) Dataskedet,1963-70.
4) Diirefter helautomatisering med optisk klarrext läsning.

L;["iJ h.Lt till
postgif okonto

nr .....................



I den Kungliga förordningen av den 11juli 1924' står bl. a. att låisa:

- Från den l januari 1925 bedriverPostverketpostgirorörelsei ändamål attminskaanvän-

dandet av kontanta penningar. Postgiroörelsen innebä i korthet, att Postverket från

allmänheten emotrager penningmedel för insäuning på särskilda för ändamäet inräuade

POSTGIROKONTON - samt verkställer belopps överförande till annat postgirokonto

(girering), eller genom dess kontanta utbetalning till uppgiven betalningsmoUagare.

- Vem som helst, enskild person, bolag eller förening kan deltaga i postgirorörelsen.

Sjävaboldöringen åir cenralicerad till en avdelning inom GeneralposStyrelsen.

- 1930 fanns girokonOr i SOckholm, Göteborg, Malmö, Boden, och 1940 även i Visby.

- Generalpoststyrelsen ger årligen ut en tryckt förteclning över innehavare av postgiro-

konton, som erhålles kosrradsfritt Från 1938 dock mot rekvisition och en lilgre kostnad.

- Brev angående postgirot från kontoinnehavre till poswerket får sät.lAs portofritt,

d&est för ändamålet användes särskilt kuvert som fönllljes av postverket för I öre pr st.

- Blankeuer tifl giro och utbetalningskort kunna ertråIlas genom slrriftlig rekvisition.

- Alla girerings- och utbetalningsuppdrag som inkommer till postgirokonloret före

klockan 1I förmiddagen, expedieras sammadrg.

- Ersättning utgår icke för-skada eller förlust som förorsakats av försenad expedition.

- Innestå medel pä postgirokonto, varå under loppet av tio år någon omsättning (inberal-

ning, uuagning etler girering) icke förekommit, skall enligt Kunglig förordning av den

4 mars 1862 i ffiga om tiofig preslciptionstid, medlen tillfalla Postverket

- Om konoinnehavare i bedrägligt syfte söker förfoga över stöne belopp än det vartill
hans tillgodohavande l2imnar tillgång, må hans konto gemst upphöra.

- Av posdunktionä laäves tystnadspli$ som icke i orängt måI må yppp enskilds

förhållande till postgiroörelsen. T. ex ge konobesked till annan än innehavaren sjäIv.

- Kontoinnehavare tillställs kontoutdrag för varje dag kontot undergått någon föändring
(debitering ellerlreditering). Förejanuari mfuiads utgång varjeårutsändsbeskedrörande

kontots ställning vid utgången av föregående år.



O ppnande av postgirokonto.
Framställningomöppnandeavpostgirokono skallavfatuspåsärslcildblanker(Bl.70l).
Framstållningen inlämnas helst till den posunstalt, genom vilken sökanden erhåller sin
post. FlamsEllningenprövasavpostgirokontroretochresultatetavdennapövningerhåll-
er sökande i skriftligt besked.

Vid bifall lämnas i beskedet uppgift om kontots nummer. Samtidigt erhåller sökanden en

blankeutill rmderslaiffsuppgft.Denna skallsneaståterställas till girokonto,ret, försedd

med namnteclning av den p€rson som skall förfoga över kontots innestående medel.

Grundbetopp. I samband med öppnande av konlo, skall av sökanden inbetalas ett be-

lopp av 20 tronor (31 15 1926 sänkt till 5 kronor och 1960 slopat helt), avses aE såsom

gnrndbelopp tillföras kontot, och får däriffilr icke uuagas ftirrän tre månader efter det

kontotupphört
För denna inbetalning anvilnds vanligt gult inbetalningskort Bl n:r 703. Se nedan.

InbetalningskorL

Imtrbld d.d botrttE omld.li.rt lllölla iltffi.,

I [j!

,: .5 vid pgstgirohpntoret,

Bild 1. Ovan ses ett insänt grundbelopp 20 kronor, som en första inbetalning på eget

postgirokonto den 4f219ä. Denna inbetalning giordes på postgirots kassakonOr i
Stockholm. Varje "egen" inbetalningvaravgiftsfri (till 1932), varförkortetovanmärktes

med P.S . I nrtan där kontonumret skulle anges, skrevs ordet "Nytt".



Insåttning på postgirokonto kan göras med: - Inbetalningskort, gulr,, Bl n:r 703
- IJänsteinbetalningskort, bUlgrön, Bl n:r 704 - Inbetalningstelegram, Bl n:r 705
- Adresskort till inrikes brevposförskor, gult tvådelat med en undre del som

Inbetalningskort, Bl n:r 723 a (atan inEmningsbevis upptill).
- Adresskort dll inrikes paketposförskott, gult redelat Bl 723 b,med den översta delen

c:a5-7 cm hög använd som Inlämningsbevis, nedredelen som Inbetalningskort
- Inrikeslnkasseringqpostanvisring, Bln:r403.- vurligaposunvisningar. -viagirering.

Avgifter, Ul l9?5: l0 öre för högst 501r, 20 öre för högre belopp.
lfl 1934: l0 öre för högst5 kr, 15 öre för5.01- 50 lr, 20 öre förhögre belopp.
ll4 1948:20 öre för alla inbealningar.

Inbetalning med inbetalningskort kan göras av kontohavaren sjtllv som envar
affEn. Pä, postkontor och posuxpeditbn kan med e6 enda inbealningskort inbealas
obegriinsu belopp i reda pengar. På posstation högst 5000 tronor. På brevsamlingsställe
högst 1000 kronor. Till lantbrevbärare av första klass högst 100 krronor.

Bild 2. fiånsteinbetalningskor$ blågrönt . Bl n:r 704, använt av Televerket för "egen,
inbetalning av konant 5000 kronor. Inlämnat direkt på expeditionen i Stockholm den
2R 1925. Vid "disken" användes nrndstämplar, bokföringen ovala stämplar. Se bild l.
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för räkning

,Il gottskdeas ,, l:(ml
| (l,td lydll8r .lllrqrl) I

vid postgirokontoret,

Radod&h8u

Bild 3. Bl n:r 723 A tvådelat adresskort t'rll inrikes brevpostförskotL Här ses den un&e
delen som användes som Inbetalningskort (ti[ postgirc 6300).
Blnr 723 b avsedd för paketposdörskott, var försedd med en redje del överst, en av-
rivbar "remsa" 5-7 cm hög , vilken lämnades som inllimningsbvis förpaketet.

Inbetalning med pmtfiirskoffs- och inkasserings-inbetalningskort
Avsilndare av inrikes poströnkoc eller inkasseringsförsändelse, kan få det honom
tillkommandebeloppetdirektöverförttillsittpostgirokono.Päpostförskottetsadresssida,
omedelbartframföravsändarensnamnochadress,tecklasorden "Postgirokontonr...........",
vanrid avsändarens konlonummer tydligt utsättes.
På inkasseringsförteckningen omedelbart framför avsärdarens namn och adress utsättes

sammatext.
Posfönkott skall vid inlämnandet till postbehandling åföljas av adresskort, tvådelad gul
blankett nr 723. Den nedre delen används som Inbetalningskort.
Inkasseringsförsålndelse fuföljes av Bl n:r 403.
Avgifter: För postförskou erlägges vanlig befordringsavgift samt postfönkottsavgifr
Erlagd avgift för brevposförskott redovisas med frimäken påsatta försändelsen.

För paketpostförskou dliremot redovisas avgiften med frimiirken på blanketten.
Vid redovisning av inkasseringsuppdrag, skatl från det inkasserade beloppet avdragas
vanlig postanvisningsavgift. Erlagd avgift redovisas med frimärken, som påsättes

försålndelsen.
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ctl bclopp eY (........ k*..'t kronor 3 orc,

,tl gottskrlvrt posglrokonto 
", 

/-J&--..,
varå detta tllt b.vls mcddalas

t nbetalnttgsao gilt --.lA---oo.t ', .,'&!

Bild 4. Bl nr 712,Inlämningsbevis förpostgiroinbetatning vid postsrarion.

Bevisen leverrrades i block om 100, i nummerserier från 1-1000.

Avgift l0 öre för belopp upp till50laonor, 20 öre för belopp dä«iver.

lniämning§bevis,
P6rn &tb hffmbalttlrå .ll fott!trdc!*! fr

driåGel*t löraia

F0rsändelseslag: .r-
trcv. rGbcr, oapakat Doiadtulrr- llhtrliloalorl Åd.

Adressat

Adressort

Belopp (p, pr-, elr.) "#," I'filfLl"J""ål3l t t?
Ant. om expre§, mol
tasninssbevis m. m

Vlkt lör asspaket I Postavgtlt

kc 1..--..--.'./.l"''-o*

0.u lrdnr l0nldcträ hrr dcml rtli oottigltr

,'ryL
Lan tb rey bärare n

Svorrsiö tirfr I

.....J/..#.....rst1

Pr. n. SrL 19.68l. all. rlrtd 15.)

Br. 712.
(Ire r{)

Nu! all6 tl3!.ts.

Bild 5. Inlämningsbevis, Bl n:r 411, för postgiroinbetalningskort,lämnat till lant-
brevbärare av försiaklass. Bevisen hitftade i block, numrerade från 1-100.
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Uttagning från postgirokonto
kanskepäsåsäts, antingen genom girering med Giroko+ eller kontant wbetalning

med Utbealningskorr Från 1/l 1925 anviindes en kombinerad grön blankeu"

Bl. nr 715 GIROKORT / UTBETALNINGSKORT, i sorlek 215x120 mm.

Överstrytning av det ej tillämpliga förfaringssättet
- Innehavare av posgirokonto erhåller dessa blanketter i häften om 50.

- Kontohavaens namn och kontonummer ärpåtryckt.
- Om beloprpet iir otika angivet på blankea och kupong, gäller det lägp.
- lv{akulerad blankett, S gnrnd av felslaivning e.dyl. bö,r omedelbart insändas till

postgirokonorer
- Räretser och överstrylmingar är ej tillåtrta
- Utkortkan sädas som expr€ss, pofiot debiteras avsändarens kono.
- Utkortkan eftersålndas porbfritl
- Utkortkan ej endosseras.

Avgiftcr ftir utbetalning.
Girering: Ingenavgift.
lll 1925: Gnrndavgift 5 öre, plus tilleggsavgift 2 öre för varje päHirjat hudraul 1r.

Avgifterna sammanrälnas ftlr månad och debiterades det konto där utbetalning sketr

3015l9?5: Ingen avgift vid utbetalning till kontohavaren själv ffin eget konto.

Itr 1934: Enh*lig avgift lOöreförallautbeulningar. Ingenavgiftsfrihetftlregnautt"g.

U4l94l: Enhetlig avgift 15 öre för alla utbetalninga.

Jåniför hostnadema
och Ni skail konstatera att

PostgiryEhoitl iir biltig tihai&

Betalningssått
5

Kmntr
I«IO
Krimr

olrerthg (övcdörlog lrål eri'iost-
glrckdto Ull ctt amat).

lribetalntng ttll Postgliokorto

Utbetalning trlr Postgkokonto
tlll lontolnrehavaru siälv.

to ö'c I

t'
,0..1
t

år
I ,.:
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1ä 6rc

7t' .
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21 0E

66.
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I
55

7$a

t6;
stt .

r
l0 ora

K
?OE

dt'
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7öG It ot

nt'
20 6E

irt
t5 0ö

, 20 0rö

Utbetalnlng tlll lckc kootölffc
hivara

Åssrtrerat brev on en Porle

;; Dr"tstr"'*dd"lr;a p.stonsutt"ia §ailt sdoal Mdlg'n Eoil sdftllg'n octt

POSTOIROKONfORET
. srocrnoLirr
tåt. Nrdtauiop: ?otcrn

POSTOIROAVDELNINOARNÄ I

soorN ll oÖTEaoRo i 'MALltÖ

ä;ä l c,rd'Goffid l,*'F:I'fiäft

13

soltoolzsolsoolT6d,
konoi I i<onor'l Krcnq l.'Kmnor I .Krenor

F. r Sr,



0lrolottflffiteffiffi r,'n. zll'd' i*,80 x,,",, 450 
';

Elidt gxoTlg6 N,82 r<oro* 480
qrtrhr1$N ttb .n nan.d ,.tD dthiln6;.qe (Iteh u[@Is htqFi @l ta d4-ri)Kmtolnnchrnrc;

§tötthohs (0poiriififiGtrhg,
Stocliold l0 Eeropp#*.Eor"

Aircssoosha§lalr)- - --...9t.9p..!rh9-lp,r' 
§tocttotoden-]/-g*..-....-....--...t91.-E.r

8I0CrH0r x: r0Pllf ilrr0nEilileE

t0lOR08- OCH hu,tr(UBSAFDELlllllS

t)llrlä.&tilrt,*, trrE ar.! | a.t trd hLB U! uthhl U[ !pg&{.8trs.! .rlv.

Bild 7. Girokort (utbealningskorr överstruket) Bl n:r 715 grön. om konohavare
samtidigt anvuinder flera giro- eller utbealningskort" uppföres de på en siirskild förteck-
ning, s*' postgirolista Se nilsta sida. Varje kort behöver då ej underslcrivas u6n glrtast
själva förteckningen. Ovan ses 5 utkort med Bokföringens ovala suirnpel , tglg 1925.
Dessa arkiverades av postgirot tillsammans med förteckningen i minst tio år.
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Girering.
Obegriinsat belopp kan gireras från en konto till en annal Gireringen iir avgiftsfri.
Utställare av girokort kan begära att betalningsmot&agaren telegraliskt underrättas om
gireringen. På girokortet (g:lllu även utbetalningskort) skall i så fall på ett iögonen-
fallande sätt görils anteckningen "Telegramavi".
Telegramavgiften debiteras utställarens konto.

Förteckning över 8iilhmtrs kort.
Glrokort odl utbctaldoglLon Eppfönt å skild, lörtcclqingrr. Förtlcktdng utlkrivrs Ecdclst lopicritrg I två Grcmplar, soo båda iante tortctrimåtrdas tilt pocgiDk6tocL Dcl @ sc8plarct ltcrbckoEEs, r;trctt mcd posrgirct onioroE irc;äiäco arrsuacs uttorts.

Från postgirokonto nr '59- torde@Es*ErfiFE\gireå! nedan angivna beropp.

Håftå Kort
trl nt

Bctopp
Anm

kronor ö16
balrlning!mottagar6 konto nt

71L96 PB ,Å.8. rElo årrilrrl1

-*-"-iäzöi- _.---

n

*

15

tr. #oro::
s'o:ld,Lr den .. -ll-g ........r92.s

!T JI8ilBULI5
-=-- I ! -'*

'. r.-Lq4 r

o-rr'l#u '

Bild 8. Den undertecknade förteckningen eller postgirolistan till de 5 girokorten på
föregäende sida
Samma system används ännu i vår tid för girering. Denna blankett iir idag röd{iirgad och
kallas " Betalningsorder".



Hffi/UtlgtalnlngStOtt Hrnil $§3$iri' e !

kontornnchrvdrc: 5lat3','" W{§ilffiIfrkÅÅ

Fostglrokontorei I Stoiitrholtn tordå

nlr*)
=: C-
=.//Llruir "rriä

a", l-.Y.... 4*.-..... l92r:
Ungl. lslewlslfshsnr

Ii iflli3 i*flil'lllil*ftn3n1rp !tb.t ri utt uppdr..stsr'.a! .trtr. ;tru j.1 .,

Kontant egex utbetatning Bild 9. Utbetalningskort Bl n:r 715, ställt till
kontohavaren sjäv från dennes eget postgirokonto, kunde lyda pä obegrfusat belop'p.

Ovan ses an Televerketuuagit 3 miljoner kronor kontantpädeuaenklautbealningskort.

I da it6- & i& iE!g:

s-t=E KffiEi q
Yt{EbcrddfidE

_@

Bild 10. Kuver! Bl n:r 716, för insändande till postgirot av giro- och utbetalningskort

Kuvert fanns i flera olika filrger som blå, gul, rfi, grÖn, brun, skär fÖr olika posAla

åtndamåI. Konroinnehavaren betalade 1 öre per styck L925. E;ftrr 1930 var de avgiftsfria.

'.t,
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Bild 11. Kontant utbetalning tillannanänkonoinnehavarensjälv l«rnndeuställas

pä belopp intill 5000 lxorlfi. För an gälla måste sådana utkort bära gircB reliefstämpel.

- -1. -.,-1--- irrns ru ,*toil-iit6i ä]iäi'frii;ffi6å
9.;ll

or..t oo tg:H§'3, ki._....-_.......-- _.m{Lomdcl

tnllms rtE hu Els om.

o*/

Bin 12. g@nvisning som brevbärare ej kunnat bestiilla" -

Överst ses ett utbetalningskort som aviseras av brevbärare F.A. Swärd den26ll0 till F:a

A. Johansson. Därunder avin till utkortet som kvitteraS 5466x dag av Anton Johansson'
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Bild 13. Bl n:r 719, rod" Duplett av utbetalningskorL Det ovanligaste av alla
girokorten. Utkort gäller unds en mfuiad. IIar utkort förkommit eller ej utlösts i ätt tid,

göres anmälan på Bl n:r 137 b. Se nedan. Dupleu av utbtalningskort kan då anskaffas.

t d/s

Acfuhinssaollao,ar.ti - -ilthctdläsiill
;Em;* 

- 

örgtt/an /ä TE;i;EJ;-i

Hensläl[cs

uy'y'g,itcl'uarä ;Ar;, Ai ndrue i, gr*nd ait

18



Bild15. Gottskriming avpostanvisning. Ovansesettobeställbartutkortsom r€Er-
nerats till postgirokontoret och såmplas "GOTTSKRI\IES POSTGIROKOMO 504",
avsändaens eget kontonummer. Vfusra krpongen kvrsinande.

P.htrlh I

,'\
;!i,i'rJ

i.. 
.j

.&litraWlc

LJ
Bild 16. Gottskrivningskupong och missiv, (summakort) Bl n:r716 i 3 delar,
sändes som kvitto till avsändaren av postanvisning, sedan bokföring giorts pågirokonto.
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5o ctyctcn
giritblr.tniortrt t* t ttr
fnh rloli htt.d.r llll

GöTEBORGI L
Gi.o-

Kanhirllårå rntrLt
ioijrfrllt fUtvdiii;

gskort

lltl. hottrgudc. Iltlftet bur or;-
läLl fu. fUrlurt, ion }ea till.Hr6t ,.

ffif'fffi,fffr""

b8ir t.r,ä-i r,. ttrt.kr
I iJ dd. F3 nrti.idc §rldo
J- -ur lrt af d 15 irfr.r.i.
lLiLr.a"

c\ader [ontoiulhdvucn &idg![oEi ltt blsolctt lttkornme ellq nisbmhl
Fcblrrivcn lUåi ii rrnriqffiil,t; ravudtEr UJkctt bor oadclbirt [tp
rtlni clvidr dån tclå l$ Ibhtrotihruy! aticr bån boeru.

Girc- rerp. irtbatsllilgstd* ihrll inslrd* i Iuvert till poatgircLortorct).
Df,irst f,lrf8r'edvrEdcs kirrc* ty dåt lltg portgircLoatoret fur rndullet
LostnadcfriH ti[hdråftlaE] båfordni lUnladeba - on da ;i & uru-
rcted e[;r rchöörnötdäld'; borto&itt:

Kbrtfdtt8då uppli.birgii ltufinii I tt"dp o-,ti-td-.
9-ro e..rju;r.Lq.;,i kui..ri;; r, EJria §[.u&

Krporyor §

Tlll &onlu 

-I:r.:OG

tan po.lqllnrmb 1t752
Fkotr
Esb O.Alrd Furåa-
mg, tq dot Doft

mb 13r52
hr drort3

Ni-podrntL

lf, ill a G.ti. Aal??.Esry} ,

ii6icbrr rca...........-..--....* i rt.....

Krpong tr {6

Bild 1 8. Bl 7 15 a (förc 1934) kombinerad blankett för GIRERING / UTBETALNING.
Genom au stryka ett ord kunde man vrUja önskad pos'tbehandling. De gröna blankeuerna
levererades till kontoinnehavaren, i block om 50, med pätryckt narnn och kontonummer.
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KUPONGERNASBETYDELSE
Normalt bestod Girokort/Utbetalningskort av tre delar:

a) - vänsterkupong och utkort fö[desåt ''hela vägen'' , kupongen avskiljdes och behölls av

mouaguen. Från Utirjanaimm, senare4g mm.bred. Duumstämplades av girokonoret'

b)-självaanvisningensommoffagarenkvitteradepåbaksidan,varfrärrtörjanl.20fl,t5
mm, selure 105x200. p"u,tnsU"ipf $es 1925'26med den vaclrareliefstämpeln'

c) _ högerkupong, som arcrstailoÅ til avsändaren i stilmplat skick, tillsammans med

konobeskedet. Från bÖrjan 45 mm, senare 49 mm'

YalörståmPel införs 1934.

Girering har i alla tider varit avgifsfri. Avgiften för utbetatningskort var dock ffin början

5 öre i grundbelopp plus Z orI for varje pårbörjat lOG'tal kronor' se sida 13'

Arbetet med au rälna samman dessa avgirter och debitera avsändarkonot blev till slut så

benrngande antn- o,",gi.t till en enhetlig utbealningsavgiftför alla belopp: 1933 l0

öre, 1941 15 öre, l95l 20 öre o's'v'

Förelg33hadesammablankettanväntsförbädegrreringochutbetalning,BlnrTl5,
ochgenomaE,överstrykaeEavordenkundemanmarkeraÖnskatförsärrdelseslag.
I och med införandet av de nya valÖrstäm pl'dle röfu utbetalningskorten' tillkom 1934

en ny blankeu avsedd enOasinir girering' benämnd Bl G' a' grön till färgen

Från 1, 1935 var det mOjligr an gora telefonuttagning från posrgiro' vid 28 orter i landet'

FÅn *onto 437 52

'- =:.hrr |1; . .-s; kr.=; . Orc

.vlörk lör stblt lnlrg 0Ur

I
I

I

Hl 
^un 

rri.rii;
Pls. t8, Oilåat

; oau'* a.; - -- lii.-
il
:!
!lr!1l:.. ............... ... .....!

Kupong nr I
AB. pcrsr,r 137 52 I *I!,i,,l':" "'

Bild lg. Från 1g34 inför man olika blankettter för girering och utbeulning. ovan ses

dennyarödaBln:r7l5a.UÖetalningskort,l05xlg8mm,mcdpåtrycktl0Öresvalör.
$ämpel(l?xlSmml.NyttgxontGirotortvarisammasbrlekmenbenämndesBlG.a.
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Kontoutdrag år 1930.

L

I

Bclopp angioes i cnlighel med /otjandc
ctct tPal:

25 kronor betcclcnas med 25,00
25 orc 25
Utbetalniog markeras med ett minus.

tecken elter beloppeL Obs! 35- betecloar så-
lcdcs ulbetalntng I 25 ore.

Om beloppct under'bchälloing' eftcrfölies
!e tccknet Cr, bcryder dcL att ctl underskott

BehällningJ

*) Å kontot ev. insatt grundbcloFp,
kr. 5:-, år cj iorilknar i bchållningeir-

Vcifih ationer bi/ogas.
An ad rk n i ng mat kontould.td g€l to ri,c

goras omedelbarl.. 
Besara auid sista kontoutdraget!

POSTOIR OI(O NTORET
StockholEl t.

Tel. Namnanmp: POSTEN.
Telcgramadr.: POSTGIRO.

_l

)

beloppet uppnån å kontol Gtro-/
)rt kvrrhållas då. Ulls tåckning

or.

KONTOUTDRAG - ÅNSNCSKED.
Postgirokontoret ufärdar och tillställer kontoinnehavaren ett KONTOUTDRAG för
varje dagkontot undergått nfuon förändring (debitering ellerlaeditering). Såsom bilagor

till konoutdraget bifogas kupongema (de 45 mm breda) till de inbetalnings-, giro- eller

utbetalningskort mm. på gnrnd av vilka debitering eller kreditering skett.

Före januari månads utgång varje år tillställer postgirot innehavaren KONTOBESKED

rörande kontots ställning vid utgfuigen av föregående år.

Av beskedet framgår även storleken av den rilntå, som för senaste året tillförts kontot.

nÅr.nrNBRÅKNING
Ränta skall utgä med 1,8 7o per är,rälolrat i l4-drgarsperioder. Dock inte på den del som

pä konot överstiger 100 000 kronor. Räntan tillgodoförs kontot vid åres slur Sedan

rtinranvaritnerei0,5To,slopadesdenhelt 1933.Denäterinfördespåvissakonton1960.
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Telegrafisk inbetalning i brådskande fall.
Nätelegraliskinbetalningskerpäpostkontorellerposstation som deltageriuwiixlingen

avtelegram-postanvisningar,kanutställareavinbetalningsko,rtbeg:iraaupostgirokontoret
genom telegram gottskriver monagarkonoret beloppet.

Urställarcn har ditrvid ar på inbetalningskortet, på en iögonenfallande sätt göra anteck-

Avgiften för sådant telegram erliigges som för vanligt inbetalningskort plus gängse

telegramtaxa

Uställare av inbetalningskort kan även begära att inbetalningspostkonoret telegrafiskt

meddela mottagarcn om beloppets avsändande. Tydtigt angives med bllick eller slriv-
maskintexren"TELEGRAM-AVI". Förbegiirdtelegramavitillbetalningsmottagarenut-
går ingen säskild avgift till posrverket, men skall diirför erliiggas vanlig telegramavgift.

Inbealningstelegram kan utställas på obegiinsat belopp.

Tele grafisk utbetalnin g.

Dl belopp är avses af utbetaJas genom postanstalt, som delAger i utvbrlingen av

telegram-posanvisningar,kankontoinnehavarenbegiir4attpostgirotutfilrdartelegrafiskt
bealningsbemyndigande till vedeöörande postanstall Konoinnehavaren skall pä ett

iögonenfallandesättpåutbealningskortet,medbläckellerslaivmaskin,göraanteclninen
"UTBETALNINGS-TELEGRAIVr. Tetegram får ej lyda pä högre belopp tu 3000 kr.

Ävenledeskan begäras e;rpressbeställning av utbtalningskort, som dåfårpåteckningen

'EXPRESS". Dessa extra avgifter debiteras det konto från vilket utbetalningen sker.

hor, enligl ttll po§endrlten lokommtn avl, lrln ielegrrh'trtloh Overlhnals

i:E#**g ht . . å ett beropp ,u. ....- .- 1,
ulDetalniog§elcgllm

trln ..::...-.... . .. ... -. -'.,r--

Beloppet kan tyttrs htlrsrdes mot tvitlo å den av Eder moltagna

lclegramanvisnlngen.

_ Ådessat dr shyntg slyrfu slh ldcnillet, o,n så påfordrc.

g1. 1gg 1r.r', aa.l F.r.§rt.rr{

Bild 21. Bl n:r 136, Avi om utbetalningstetegram, utsändes med första möjliga bud.

För det mesta var dessa försändelser väntade, varför mottagaren oftast väntade i lokalen.
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UTBETALNINGS.TELEGRAM.
Befåffande ankommet utbeAlnings-telegram tillses att i detsamma finns angive ordet

"UTKORT" samtredovisningsnummer. Beräffan& behandling av utbetalnings-telegram

med avseende pä s$mpling, avisering, u§ändning till posStation, kvifering samt utbe-

talning, stau rorraras på samma sätt som för postanvisningar i allmänhet är föreslrivet

Kvittelde utbetalningskortuppföraspäen särskildförtectning Bl n:r720,som titlsam-

mans med uthlalningskorten insandes till postgirokonoret'

Obeställbart utbetalnings-telegrun insändes till postgirokontoret, och fär i intet fall

äErsfidas till avsändningsposunstalten.

Bnd22. Tetegram för Utbetalni ngskort22470 fr111 guo 118, till L Lenriartsson post-

konoret i Motala, som kyitterat 150 kronor den 301101925. Se objekten pä nästa sida

2,4.



s6 g$S1 37

,^,*,llgf,gIg;--,
lfo r,...i--oar,",

EdI DThL

.nl. rppdng dctr l7arw7 nF.

Mrö!,f)

Adrlssposldristal")Itln hoto nr ll8 ch
E ll( Drtl,

ItlsLldr060d6h.l€.
Storkyrlobrhl.n 10,

Slcltoh
f&ddMrut

tu@.

l, tlrk.dfl

Bild 23 . Utbetalningstelegram, beordrat av Erik Dahl med konto I I 8 till L Lennartsott

I Motala den 30/10. Vädet 150 kr överfördes till telegrammet som nu gZillde som utkort

22470,sesid2{. Kortetovan"korsades" ochsändesmeddennyaavin(nedan)tillMoala

AIrI
llll

Utbetalntngstelegram
tlfl loritB ort ellcr tlll D!trmtrl cllcr Norgr.

Podgtrckdio, l.l! Yiltcl otDct lnlng b@dnL' 1/.8-

Ad6frdäGsblt

;;;;.,
2t rltt

ildddnSd{.

BildZt. Avi tifl utbetalningstelegram pä sida 24, uställd av girot den 30/10 25,wh
ankomMotaladen31.1025. Dessa3handlingaråtersiindestillpostgirotsboldöring.
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Upplysningar angäende

POSTCIRO
lämnas

å alla postanstalter
samt

såväl muntligen som skriftligen och per telefon av

Postgirokontoret
Miistersamuelsgatan 64, 3 tr., (Centralposthuset),

Stochholm.

öppet:- .
Kontoret: vardagaf kl. 9-4,30 (juni-augusti kl. 9-3).

Kassan: vardagar kl. 9-3.
Rikstelefoner:

Växel: 823, 1859, 16329, Norr 5224,
(byråchefen även 17375).

Telegramadress : P o stgiro.
Postgirokonto nr l.
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"STOCKHOLM 7" berecknar en av Stockholms iildsta postanstalter. Olika stämplar

anviindes under åren 1873-1890 såsom "STOCKHOLM LAD:L", 'STOCKHOLM

LGL" och 'STOCKHOLM L:L:", vilket var initialema för det nya filialpostkonoret på

ladugårdslandet, som lydde under Stockholms huvudpostkontor.

1885- 1908 anvilndes stämpeln "STOCKHOLM 7" med tilläggstext RG (Riddargatan ).

1908-1910 med texten 'MÄSTER SAM. G." och dilrefter ett flertal stämplar med olika

textvarianter. Benämningen postkontoret 'STOCKHOLM 7" anvålndes till 1981.

Ur Birger Hasselrots stockholms-samlingar.

I detta sammanhang kan i korthet nitunnas stiimplarna "STOCKHOLM 7. T'[JR" och

"STOCKHOLM SÖDER 7. TUR". Dessa ståmplar anvåindes under en korhre dd 1886-

1887 (möjligen något tidigare), för att beteckna den sjunde brevutdelningsturen, som

förekom som komplement till de öwiga sex turema på vardagarna.

Dessa stllmplar, och "STOCKHOLM N:r 7" som visas på sisU sidan, är mycket ovanliga.



srocKHoLM 7, enbenämning med varierande innebörd.

Br1su Hgsselrot, vdr frt*nste samlare av stocklalms posthistoria, dess
olil<a postl<ontor och stömplar, visar fuir och på sida 27 några ,*ripr[.
Ostiimplad ankommande post till Stockholm ffin fartyg och diligenser stämptades 1g65-
1874 "srocKHoLM K.K." (Konrollkonor), och under åren lg74-1g90 med
'STOCKHOLM K.E.'(Konrollexpedition). Frfu l8Tl fannsspecielaankomsstiimp-
lar för vanlig post. Först 1891 btirjade stlimpeln "Afd. för afgående poster,' atr använrtas.

Var stämpeln "STOCKHOLM N:r T" anviindes tir inte helt ,,-:?\
ktarlagt, beroende på att så få försåindelser är funna med detra , §Y*Ir;" \
avryck. Den är tillverkad som normalsämpel 10, graverad , )] It:f't'"g i

f#:li 
och känd slrraq1från åren 1871 och 1872 (c:a t5 trt-tl/

Min teori är att STOCKHOLM N:r 7 betecknade den avdelning eller rättåre sagr den
verksamhet vid dåvarande postkontoret vid Lilla Nygatan, som just åren 1g7r-1g72
behandlade transitförsändelserna mellan Sverige och Finland.
Troligtvis var det en storpostmängd som passerade vägen Stockholm-Grisslehamn-Åbo
viddennatid. Möjligenvardensjundepulpetenenkonrollinstansför"aviga"fcirsiindelser.
vi ser Lex. an, brevet nedan gått ffin upsala den 6/12 med påskriften "iia fuanos haf .
Om ishinder förelåg mäste brevet kvarhälas i vitnran på.Iämplig fiirdväg, till den 9/12.
Balsidans stlimpel från den 9/12 ses ovan. Ankomstsuimplaii Åuo o"n r3lrz rgTr.
Stlimpeln har även använts för makulering av frimärken på forsanoelser rRÅN rinhno.
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