
                              Helsingborg Paketavi 21 kr och 50 öre 
14.9.1890 

 

Innan bank- och postgirots tid skickades pengarna i kontanter (sedlar och mynt) mellan banker, företag och 

privatpersoner. Sedlar skickades oftast i värdebrev medan större volymer av mynt skickades som paket. 

Paketavin nedan är för en låda som innehöll 34kg silvermynt till ett värde av 4000 kronor. Den är skickad från KONGL. 

MYNTVERKET (Kungliga Myntverket som präglade mynten) till Skånes Enskilda Bank i Helsingborg som uppenbarligen 

var i behov av växelmynt. 

 

 
Paketavi 34kg med värde 4000kr från STOCKHOLM PAKET C 14.7.1890 

Till Skånes Enskilda Bank i Helsingborg 

Frankerad med 21st 1 krona (20st på baksidan) och 1st 50 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan 
 

  
kopia av baksidan i 40% 

Stockholm 



Skånes Enskilda Bank i Helsingborg 
 

Tre köpmän i Ystad bildade 1830 Skånska Privatbanken som efter ett några namnbyten 1857 blev Skånes Enskilda Bank 

och en filial öppnades i Malmö. 1868 övertogs Riksbankens filialkontor i bl.a. Helsingborg och banken var då efter 

Riksbanken landets största penninginstitut. 

Senare följde flera övertaganden och sammanslagningar till dagens Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). 

 

 
Bankens nybyggda fastighet på Stortorget, vykortet är skrivet 1902 

 

 

Skånes Enskilda Bank uppförde 1899-1900 sitt Helsingborgskontor högst upp på Stortorgets södra sida, mitt emot det 

samtida uppförda nya Posthuset. 

 

 

      
            Stortorgets övre del innan bankens fastighet och terrasstrapporna                    Terasstrapporna invigs 12 juni 1903, bankens fastighet till höger 

 

Kärnan restaurerades 1893-1894 vilket daterar bilden på det vänstra vykortet till ca 1895, men vykortet är nyare. 

 

Bankens nya fastighet stod klar tre år innan Terasstrapporna (Oscar II:s Terrass) invigdes 12 juni 1903. 

Innan dess låg en mindre byggnad på tomten och där trapporna anlades låg två hus varav det ena var Helsingborgs 

Postkontor. Även Posten byggde en ny fastighet på tomten mitt emot bankens. 

1919 övertogs Skånska Handelsbanken som hade sitt kontor på hörnet av Stortorget och Järnvägsgatan varpå man 1920 

lämnade fastigheten uppe på Stortorget som sedan 1921-1935 inrymde Helsingborgs Stadsbibliotek. 

1966 revs fastigheten på hörnet av Storgatan och Järnvägsgatan för att ge plats åt den byggnad som står där idag och 

används av SEB. Under byggnaden hyrde banken in sig i Trygg-Hansa huset på Stortorget. 


