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Välkomna till SFHVs auktion # 82
Lördag 5 dec, 2020, kl 11-13 (inkl visning)

SFHVs medlemmar inbjudes att närvara och delta.
Förhandsanbud lämnas till Bo Niklasson. Telefonbud
(live) under auktion, förhandsanmäl till PG Carlsson.
Auktion arrangeras i ny lokal:

AB Philea

Svartensgatan 6, Stockholm, (ovan Slussen, nära
T-bana) efter förteckning publicerad i
SFHV medlemstidning nr 4, 2020 (detta nr).

Inbjudan till SFHV mötesträff lördag
5 december 2020
Tema Aktiebrevsamlande vs Bältespännariana

Lördagen 5 december kl 13-15 (alltså efter Auktionen kl 11-13, i
samma AB Philea-lokal, Svartensgatan 6, Stockholm (ovan Slussen,
nära T-bana) bjuder SFHV in Lars Liwendahl att berätta om så kallad
bältespännarfilateli, ett samlarområde som associerar till aktiebrevväsendet och hembygdsorienterat samlande. Vi föreställer oss charta
sigillata, skatte-, tjänste- och rekmärken, kungörelser men mer finns
att berätta och illustrera. Efter Lars anförande har vi med kretsen närvarande SFHV-are och gäster en öppen diskussion om gemensamma
nämnare dessa samlarområden emellan. Till detta tillfälle på plats i
lokalen ordnar vi en enkel buffet med smörgåstårta eller landgångar
(räkor eller kött) med dryck och kaffe anpassat till antalet som anmäler sitt deltagande. Vg meddela måltidsvariant. Självkostnadspris
är 100 kr per person, betalas kontant vid tillfället. Eventuellt ansluter
fler kollegor till Lars från Samlarföreningen Bältespännarna, riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund (SFF). Antalsbegränsning 20
deltagare med komfortabelt space, anmälan SENAST torsdag 3 december till pgc21@hotmail.com

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com
1

TILL LÄSEKRETSEN!

Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV) är en
dynamisk och pigg 41-åring – ett
unikt näringslivshistoriskt nav,
nätverk av medlemmar erfarna
från börsbolagledning, finansmarknadsaktörer, entreprenörer,
forskare och samlare – därmed
en kulturell attraktion – kort
sagt ett resursstarkt kollektiv vi
kan vara stolta över! Denna historiska profil är företagandets
ledljus in i framtiden! Sverige
är världens första nation som
i sann Axel Oxenstierna-anda
på 1600-talet introducerade den
unika företeelsen kopparplåtmynt som berikade svenska metallexport och gav intäkter i guld
och silver, följt av världens första
banksedlar samt skattekvittenser i form av skattstämplar och
Charta Sigillata. Under det tidiga 1700-talet etablerade motsvarande pionjäranda de första
aktiebolagen med förtryckta och
handskriftskompletterade aktiebrev följda av alltfler dekorativa sådan tryckta aktiebrev, en
tidig finansieringsform av företagande, handelsexpeditoner
med oktrojer och projekt. In i
våra dagar lever kvar ett antal
svenskrelaterade börsnoterade
stora och nischade aktiebolag
vars tillblivelse härrör från dessa
pionjärtider, skråväsendets utveckling, Jernkontorets etablering och ur sådana tidiga erfarenheter, koncept och system.

Detta kan liknas vid nästintill
en svensk paradgren och nationell förmåga att anpassa företagande och konkurrensförmåga
i förhållande till omvärldens
påverkande axelkrafter. Jag ser
den svenska urkraften till överlevnad exemplifierad i modernt
internationellt företagande med
vinnande formler av konkurrenskraftiga kvalitativa tjänster
och produkter, förädling och
innovationsförmåga! Allt detta –
i rätt sammanhang – ger SFHV
hög trovärdighet och samverkansvärde med våra företagsmedlemmar, deras utländska
partners, kunder, inflytelserika
ledare i politiska, kommersiella
och sociala sfärer!
Föreningens kompetenta styrelsemedlemskrets är vi stolta
att i denna utgåva av medlemstidningen presentera individuellt. Alla kompletterar varandra
i olika avseenden och är ideella
resurser till fromma för föreningens ledning, aktiviteter och
utveckling. Den publicistiska
ådran har alltid gjort sig känd
genom den gedigna medlemstidningen du just nu tar del av.
Faktabaserade artiklar samsas
med skarpa analyser och observationer om historiska företeelser i företagsvärlden, former och
lösningar som vi kan lära av. Inte
minst företagens kunder och
samarbetspartners i marknader under utveckling, präglade
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av – kan vi kalla det – kulturellt
annorlunda, mindre följsamma
och lättsinnigare inställning till
kontraktsbundna former av regelstyrd tillvaro, kan vinna mer
trovärdighet och säkerställa
win-win-relationer genom att
lära av våra svenska affärskulturhistoria!
Jag är personligen övertygad
om föreningens stora potential
som såväl fysisk som virtuell
mötesplats för dialoger med och
mellan sina medlemmar. I föreningens krets finns mycken klokhet och erfarenhet förankrad, en
verklig resurs som bollplank för
de som navigerar professionellt
aktivt bland dagliga utmaningar. Föreningen kan liknas vid
en "tredje person", oberoende,
obunden och som kan uppfattas besitta det extra tillskottet
av trovärdighet att på historiska
meriter i överförd nutida och
företags-situationsanpassad be-
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Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får
vårt medlemsblad. Årsavgiften 300 kr för fysiska personer och 2000
kronor för juridiska personer inbetalas på föreningens plusgiro 438 91
79-5 eller bankgiro 709-5110.
For members living outside Sweden fee for 2020 is SEK 300 (EUR 40,
GBP 40 or USD 50). Please send cash or International Money Order.

märkelse tillföra ledstjärnor och
ledljus. Pandemins påverkan
har förmodligen permanentat
en rad förändrade beteenden,
synen på distans och ömsesidig
virtuell interaktion är dagsaktuella utmaningar. Trovärdighetsdimensionen är totalt i fokus och
företagens representanter och
interface måste "acklimatisera
sig"! Köp- och säljmönstren och
-metoderna behöver analyseras
och anpassas. Det handlar om
företagens överlevnad i konkurrens. Resursen SFHV är styrka
och managementmässig smartness, finess, att cementera samarbeten, samverkansstandards,
etisk samsyn och de sublima nyanser av verklighet som officiell
diplomati har svårigheter att
eller aldrig kan beröra. Oavsett

om du är företagsledare, strateg,
framgångsrik aktiesparare eller
åskådar "verklighetsmatchen"
från läktare är en fråga naturlig
att ställa. Vad kan SFHV göra för
dig? Stort som litet ärende, välkommen kontakta mig!
Vi avrundar detta av pandemin
beskurna verksamhetsår med
tre attraktioner:
1. Lördagen 5 december, kl 11-13,
med auktion nr 82 av trivsamma objekt följs av ett spännande
gränsöverskridande möte och
orientering om Bältespännariana. (se pkt 2) Det är aldrig för
sent att ta intryck och lära om
företeelser mer närliggande våra
samlar- och kunskapsintressen
än vad man först anar. Den sociala samvaron i god anda kan

skapa oväntade möten och utbyten. För detaljer, se annons inbjudan.
2. Lördagen 5 december, kl 13-15,
mötespresentation Lars Liwendahl – Bältespännariana, varefter öppen diskussion och lättare
buffet. För detaljer, se separat
annons.
3. NYHET Publicerad Värderingsguiden för Aktiebrev, baserad på Referensverket Svenska
aktiebrev, se separat annons
Alla tillönskas fortsatt gott
välmående, trivsamt aktiebrevsamlande och emotses ert förnyade medlemsstöd år 2021!
Per-Göran Carlsson
tel 073-7149507
pgc21@hotmail.com

Ledarskifte i Svenska Föreningen
för Historiska Värdepapper (SFHV)!
Efter 25 år som ordförande i
föreningen hade nestorn John
Örtengren i god tid inför årsmötet i maj 2020 aviserat valberedningen att det var lämplig tidpunkt för ett skifte på
posten och låta en yngre kvalificerad kraft få möjlighet att
tillträda. Valberedningen föreslog och årsmötet beslutade
enhälligt att Per-Göran Carlsson skulle få efterträda John.
Eftersom pandemin med Covid-19-viruset i omlopp härjade sedan mars månad arrangerades årsmötet som en
on-line dator-nät-konferens.
Beslutsprocedurerna var desamma som ett live-möte, protokollerades och vidimerades
därefter i vederbörlig ordning.
Därefter har John och PerGöran sammanträffat under
så säkra former som möjligt

vid en av pendeltågens knutpunkter i Stockholmstrakten
varvid John andaktsfullt överräckte
ordförandeklubban
till Per-Göran. Passligt nog
togs bilden i spårmiljön vilket
symboliskt kan tolkas att den

välskötta 40-åriga föreningen
med ny ledare kan fortsätta
förtroendefullt på raka spår in
i framtiden. Läs mer om styrelsens kompetenser och sammansättning i detta medlemsnummer 4/2020!
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Per-Göran Carlsson

Per-Göran Carlsson valdes i maj
månads årsmöte 2020 till SFHV:s
nye ordförande att efterträda
John Örtengren, som innehaft
posten i 25 år. Detta kombinerar fortfarande Per-Göran med
engagemang inom internationell projektutveckling, förhandlingar och management inom
områdena energi, gruvnäring,
infrastruktur, handel och samhällssäkerhet. Ingenjörsexamen
(inom teleteknik) i Norrköping
och dubbla inriktningar ekonomi och finansiering samt organisation och marknadsföring
(motsvarande civilekonom) från
Linköpings universitet ledde
till engagemang inom Holmen/
Modo pappers- och massaindustri. Tidiga internationella erfarenheter inhämtades som förste
företrädare för FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) i Somalia, då näst största programlandet i Afrika. Därefter lockade
Vattenfallkoncernen med chefsuppdrag på Marvikenverket
som blev startblocket för Vattenfalls internationella expansion
med investeringar och affärer,
inledningsvis främst i Polen.
1995 utsågs Per-Göran ingå i delegation ledd av Sten Heckscher
för att återöppna de diplomatiska relationerna med Indonesien.
Åren runt millennieskiftet innehade han ackrediterad diplomatisk ambassadrådspostering
i London och var rådgivare till
styrelsen i Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD), knuten till
svenska, estniska och isländska delägarkretsens representation genom finansministern
Bosse Ringholm och tidigare
riksgäldschefen Staffan Crona.
Under dessa år hade Per-Göran
direkta arbetsprocesser med närmare 50 svenska börsbolag och
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biträdde dessa företag i deras
ambitioner till investeringar och
handel i Östeuropa. Högnivåkontakter knöts som underhålls
ännu idag. Sedan 2001 är PerGöran oberoende entreprenör,
utvecklar egna projekt och är
uppdragstagare. Mångskiftande
erfarenheter av personligheter
inom ledarskap och affärsvärlden har kryddat och stimulerat
tillvaron i olika världsdelar och
”hot spots”. Att pröva och utmana men också tillämpa på begäran den ”svenska mentaliteten” i
andra affärskulturmiljöer har givit Per-Göran unika erfarenheter
och insikter värda att tillvaratas.
Per-Göran blev medlem i
SFHV år 2010 och invaldes
snabbt i styrelsen som redaktör
för medlemstidningen. Därtill
har han länge agerat auktionist
på föreningens årliga två medlemsauktioner med aktiebrev,
charta sigilliata, förordningar,
medaljer och ibland mynt bland
förtecknade utropade objekt.
Per-Göran växte upp i ett samlarhem i Norrköping. Pappa
Rune var myntsamlare och skribent som grundade 1958 Norrköpings Numismatiska Förening och ledde den föreningen
som ordförande 10 år, därefter
utsedd till hedersordförande. I
takt med raskt stigande medlemsantal och den allmänna populariseringen av antikviteter
generellt ändrades i mitten av
1960-talet det föreningsnamnet
till Samlarklubben Carolinen –
anspelande både på myntvalören som soldatepoken – och
består ännu idag, medlem i Samlarförbundet Nordstjärnan.
I denna stimulerande mylla
och umgänge i unga år inspirerades Per-Göran också till
myntsamlandet, svenska ettö-

ren 1522-1971 lockade först. Men
när budgeten tillät växte aptiten till anskaffande och studier
av andra svenska mynttyper,
kungliga och personmedaljer.
Vyerna vidgades mot geografiska utmaningar som Tibet och
länderna runt Himalaya. Under
1980-talet utvecklades intresset för 16-1700-talens svenska
brukspolletter, ett slags tjänsteoch lokalmynt som utgavs av
de då dominerande bruksföretagen som idkade utvinning och
förädling av koppar, järn, silver
och guld. Detta blev ju svenska
världsledande paradgrenar och
lokomotivet i näringslivsutvecklingen och exporthandeln. Parallellt uppstod fascinationen över
de tryckta förordningarna som
är källmaterial till vår svenska
näringslivshistoria, penningväsende mm. Därtill är de tryckta
aktiebreven – gärna av äldre datum och med illustrerade vinjettbilder – av särskilt intresse.
Numera är de också en integrerad del av samlande, studier och
referensbiblioteket. Olika specialsamlingar har sedan byggts
upp, klenoder har passerat revy
och avvecklats när andra projekt
pockat på ekonomiskt engagemang. Så kan man karaktärisera
samlares och samlingars kretslopp.
Forts fpå sid 5.

Gunnar Lithén
Gunnar Lithén är en av SFHVs
mångsidiga styrelsesuppleanter,
nu chefredaktör för Facit Förlags
AB:s kataloger, frimärkssamlarnas ”bibel”. Gunnar kom ur
startblocken 1950 och fartvinden drog honom tidigt till tidens
amerikanska nymodigheter –
Choppers. Motorcyklar med förlängd framgaffel. Den hobbyn
var dyr och snart växlade Gunnar över sitt fokus till frimärken. Läsintresset var minimalt
men andra färdigheter utmärkte
sig snart. Under sena 1960-talet
kom han apropå innanför Försvarets forskningsanstalt (FOA)
och arbetade då med de kraftfullaste datorerna i Europa. Efter
militärutbildningen som gjordes hos Försvarets Materielverk
(FMV) på datacentralen, blev
det fortsatt arbete där. Senare
bildades Försvarets Datacentral (FDC). Där arbetet bestod i
konvertering från IBM-miljö till
Data Saab-datorer och vidare
till Sperry Univac-datorer. I mitten på 1980-talet blev uppgiften
efter önskemål av Sture Edvinsson, Direktören för FDC, att
hjälpa till med uppbyggnad av
ett stödcentrum för användning
av UNIX-datorer inom hela Försvaret, med speciellt ansvar för
skapande och utbildning av rutiner för säkerställande av backForts från sid 4.
Per-Göran Carlsson.
Det bestående värdet av att
samla kan vara mångfaldigt.
Oavsett hur samlingarna består eller splittras är åtminstone
samlarens kunskaper och erfarenheter tidlösa och bestående
nöje och minne. Per-Göran har
sedan 1980-talet varit flitig skribent och kunskapsutvecklare

uphantering av systemen. Det
blev 18 år inom Försvaret och sedan vidare till NCR, AT&T, Sun
microsystems och Oracle. Arbetet har alltid rört sig om drift,
underhåll, arbetsledning och
kundsupport på högsta nivå.
När 1980-talet närmade sig
fick Gunnar kontakt med Lennart Kron, Armand Månsson
och Eric Ericson alla samlare av
stämplar från Ångbåtspostexpeditioner. Småningom lyckades
Gunnar förvärva de sällsyntaste
stämplarna från Månssons och
Krons fantastiska samlingar,
som tillsammans med sin egen
samling, från det kronologiskt
första ångbåtsstämpelavtrycket
1869 till 1951, förädlades under
flera decennier. Denna samling
har utställts och i konkurrens
fått internationellt renommé uttryckt i vunna uställningsmedaljer i ”guld” (8 st internationella,
1 nordisk och 1 nationell) för
sina kvaliteter och unika presentationer. Gunnar har en förhoppning att erövra ytterligare 2 internationella guldmedaljer och
därmed bli den genom tiderna
mest lysande av stjärnutställarna inom gebitet. Tillgången
av närmast unikt material fanns
redan på bara några få händer,
slutligen då till Gunnar Lithén.
I andra stora utställningssaminom numismatiska området
och även bokväsende. I olika antologier och föreningstidningar
har han publicerat sig med ofta
illustrerade artiklar samt är frekvent anlitad föreläsare och kåsör
i föreningar, företagsevents etc.
Samlandet och att umgås i sådana kretsar – en av fördelarna
att vara medlem i SFHV – är ofta

manhang har Gunnar varit arrangörer och utställare behjälpliga med råd, dåd och logistik. På
utställningar är Gunnar också
en representant för FACIT Förlags AB. Är också medlem i flera
filatelistsällskap och föreningar.
Om detta finns många intressanta anekdoter och kopplingar
till näringslivsprofiler under flera decennier som SFHV hoppas
att Gunnar successivt vill fästa
på pränt. Kontaktnätverket är
stort och SFHV hoppas detta ska
fortsätta gagna verksamheten
på den inslagna vägen till trevliga programpunkter, besök och
presentationer samt en vidgad
medlemskrets för aktiebrevsamlarna med associativa områden!

energiladdande, en kontrast till
vardagens utmaningar. SFHV:s
mer än 40-åriga föreningshistoria är en resurs med sin värdefulla faktaartikelbank som finns
all anledning att förvalta väl,
utveckla och tillvarata genom
aktivt medlemskap. Det blir så
bra om vi hjälps åt att driva det
tillsammans!
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Lars Jonasson

SFHVs vice ordförande heter
Lars Jonasson, Västerås. Professionellt verkar Lars i banksektorn, specifikt inom notariatsverksamheten/private banking
sedan hela 45 år och varit trogen
sin läst hos Nordea och dess föregångsformer, numera på det
svenska huvudkontoret i Stockholm. IT-utvecklingen följd av
nuvarande pandemins begränsningar medger dock mestadels
arbete hemmavid, likväl frekventa kontakter och samverkan
med bankens övriga huvudkontor i Norden.
Samlarintresset väcktes i unga
år under sena 1960-talet och utvecklades ytterligare följande
decennium. Inledningsvis var
det dels svenska frimärken, dels
fyndjakt bland tidens gångbara växelmynt som inspirerade.
Känslan för samlandet väcktes
successivt och med åren har en
samling formerats men periodvis fått stå tillbaka för arbetes- och familjelivets åtaganden.
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Under senare delen av 1970-talet
väcktes intresset för aktier som
placeringsform, inte minst från
erfarenheterna och ökade insikter från notariatsverkamheten i
banken. Inte minst i övergångsskedet från pappersaktier till
VPC-hanteringen och numera
helt digitaliserade aktienoteringar via Euroclear, upplevde Lars
den stora makulatur-epoken och
destruktionen av tryckta aktiebrev. I slutet av 1970-talet fick
Lars även kontakter med Henry
Vinterman och Stig ”Stickan”
Nordvall som var bland initiativtagarna till Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper. Givetvis blev Lars en av de
tidigaste medlemmarna och har
så varit sedan dess.
Lars har många intressanta
ögonvittnesskildringar från insidan av bankverksamheten att
återge rörande de tryckta pappersaktiernas hantering under
dess slutepok. Vi ser fram emot
att Lars delar med sig av sådan

upplevelser i kommande medlemstidningar. Genom styrelsens
sammansättning ökar våra nätverkskontakter som ska mobiliseras för att profilera föreningen
in i framtiden och gärna vidga
medlemskretsen samt uppmuntra företagsmedlemmar, särskilt
de med ett långt historiskt förflutet som noterade aktiebolag
där man med stolthet kan uppvisa forna pappersaktier, ytterligare ett sätt att demonstrera
företagets överlevnadsförmåga
och stärka den allmänna profiloch varumärkesbilden!

Resultatlista för auktion #81, 19-09-2020
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Andreas Pohl
Jag började arbeta på Electrolux för 32 år sedan, direkt
efter avslutad utbildning till
Civilingenjör med inriktning Maskinkonstruktion från
KTH. Mötet mellan människa
och maskin har alltid fascinerat mig och min strävan har
varit, och är, att medverka
till framtagning av produkter
som förenklar och förbättrar
människors liv. Åren på Electrolux har gett mig en unik
möjlighet att verka i en dynamisk och stimulerande miljö.
Uppdragen har varierat, huvudsakligen inom produktutveckling och kvalitet. Episoder av dammsugarförsäljning
vid dörr och en stationering i
Singapore var extra lärorika.
Mitt samlarintresse väcktes
när jag som liten pojke reste
till Tyskland med familjen
och besökte min pappas barndomshem i Dresden. Hans
farfar etablerade ett företag
där under senare delen av
1800-talet och byggde ett hus

med angränsande verkstad
för tillverkning av vaxfigurer.
Det var en lukrativ bransch på
den tiden och genom flit och
yrkesskicklighet byggdes en
förmögenhet. I samband med
krigsslutet försvann det mesta
av värde, men huset och de bilder, brev, mynt och värdepapper som fanns kvar väckte en
blandning av nyfikenhet och
stolthet inuti mig. Ett av dokumenten jag senare fick ärva
var en obligation på nominellt
500 guldmark från 1928. De
kvarvarande kupongerna visar att familjen erhöll ränta
fram till januari 1945 då omständigheterna gjorde pappret formellt värdelöst, men
den konkreta kontakt det ger
med min släkthistoria gör det
ändå ovärderligt i mina ögon.
Genom en annan släkting
och en av föreningens grundare, min svärfar Kurt M.
Holm, öppnades mina ögon
för samlande av historiska
aktiebrev. Jag läser gärna om

företagshistoria och känner
djup tacksamhet till tidigare
generationers arbete som skapade förutsättningarna för
de bekväma liv vi lever idag.
Genom att främja samlandet
hoppas jag att framtida generationer kan hitta relevanta
personliga anknytningar till
historien. Av största intresse för mig är värdepapper
som relaterar till den pigga
101-åringen Electrolux historia.

Johan Haage
Johan Haage, styrelseledamot,
är civilekonom och stadshistoriker, och efter att bl a ha arbetat
som administrativ chef ägnar
han sig nu större delen av disponibel tid åt att föreläsa, leda kurser och hålla föreläsningar kring
Stockholms historia.
Sedan unga år har Johan haft
ett stort intresse för aktiemarknaden, som han följer dagligen.
När han fick sitt första arbete

1970 började sparandet, vilket
året därpå ledde till inköp av
sina första aktier i ASEA och
ASJ (Svenska Järnvägsverkstäderna).
Johan har aldrig direkt samlat
på historiska värdepapper, men
gamla aktiebrev är ofta vackra
och bär på mycket information,
som han brukar åskådliggöra i
sina historiska föreläsningar.
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Fakta om svenska aktiebolag

1895 års Aktiebolagslag (§ 65) stipulerade att ett rikstäckande aktiebolagsregister utan dröjsmål skulle
inrättas i Sverige. Uppgiften tilldelades Patent- och Registreringsverket vars bolagsavdelning kom att
inneha denna uppgift t o m den 30
juni 2004. Då inrättades nämligen
Bolagsverket som samtidigt övertog alla bolagshandlingar som PRV
till dess hade registrerat. Inga av de
av PRV dittills registrerade bolagshandlingarna finns därför kvar hos
PRV utan finns numera hos Bolagsverket.
När aktiebolagsformen började
registreras hos PRV 1897 fick bolagen de vanliga löpnumren 1, 2, 3
osv. När antalet registrerade aktiebolag i mitten av 1970-talet blivit
ansenligt infördes att deras registreringsnummer skulle börja med
siffrorna 556. Det äldsta idag levande aktiebolaget från den tiden
är Gense AB som tilldelades organisationsnummer 556000-043.
Om Du som aktiebrevsamlare eller i någon annan roll vill veta något

om ett visst svenskt aktiebolag – tidigare eller nuvarande – kan Du gå
in på hemsidan www.bolagsverket.se.
Observera emellertid att Bolagsverket
inte har information om enskilda aktier. Om Du vill beställa fram uppgifter om något aktiebolag är det
enklast att göra det genom att gå
in på fliken Köp företagsinformation. Då får Du först prisuppgifter
under rubriken Vad kostar det?
Fortsätt sedan till rubriken Sök företagsfakta och klicka därefter på
länken Anmäl Dig som kund. Välj
sedan rubriken Svenska företag. På
frågan vilket aktiebolag Du söker
information om kan Du antingen
ange bolagets namn eller dess tiosiffriga organisationsnummer. Därefter väljer Du vilka dokument Du
vill ha tillgång till. Sedan betalar
Du med ditt kort. Via e-post får Du
då en länk till dokumenten ifråga.
Du kan då ladda ner dokumenten
ifråga i 48 timmar.
På den aktuella sidan i Bolagsverkets Näringslivsregister finns
följande uppgifter om aktiebola-

get ifråga: organisationsnummer,
företagsnamn, företagsform (aktiebolag, om så är fallet), samt antal ärenden under handläggning.
Under rubriken Bolagsegenskaper
redovisas om det är ett privat aktiebolag, datum för dess bildande
resp. registrering samt räkenskapsår. Under rubriken Adressuppgifter anges bolagets postadress, ort,
land, sätets kommun samt datum
för bolagets registrering. Under
rubriken Föreskrifter finns bolagsordningen och datum för dess
senaste ändring. Under rubriken
Förbehåll, avvikelser anges ev. avvikelser avseende rösträtten samt
ev. hembud. Under rubriken Kallelse, tid för stämma redovisas hur
kallelse ska ske.
Om Du föredrar att ta direktkontakt med Bolagsverket är dess
adress Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, dess telefonnummer 0771-670
670 och dess e-post adress bolagsverket@bolagsverket.se.
Lycka till med informationssökandet!
John Örtengren

Bo Niklasson

Bland grundarna 1979 av vår
förening är Bo Niklasson den
som fortfarande är kvar i styrelsen, i dagsläget som idog auktionskommissarie för de båda
årliga auktioner som arrangeras
av SFHV vår respepektive höst.
Bo är också vår dynamo gällande utgivningen av medlemstidningen – inne på 41:a utgivningsåret – som uppstår i och
distribueras från hans tryckeri i
Eskilstuna. Där har han också installerat många äldre maskinella
tryckeriklenoder som ett privat
museum. Den grafiska världen
och många samlarområden har
varit en stor del av Bosses engagemang, som började med hans
start av tidningen Samlaren
1975. Det var en era då intresset
för mynt och frimärken, liksom
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antikviteter generellt fullständigt exploderade! De båda TVkanalerna samt mängder med
nya tidningar utvecklade en
folkrörelse och föreningslivet
florerade starkt. Det moderna
intresset för tryckta historiska
aktier influerades från utlandet
och snart fann några entusiaster varandra och bildade SFHV.
Bosse började samla i början på
70-talet. Många aktiebrev var
vackra tryck i olika utförande
som kopparstick, träsnitt och
litografitryck med mera. Bosses
egna samlarintressen utvecklades raskt och idag räknas han till
en av de allra främsta svenska
aktiebrevsamlarna. Med sådan
lång erfarenhet förmedlas hans
kunnande genom bedömningar
och säkra bestämningar vilket

dagens samlare, medlemmarna
i SFHV, företagsmedlemmarna
och övriga kunskapssökare kan
glädjas åt.

Jonas Alströmer

– Frihetstidens outtröttliga entreprenör
Ahlingsåhs Manufactur Werk 1728
var länge Sveriges äldsta ännu
bevarade aktiebrev, utställt den
31 december 1728, baserat på
”låtter” om vardera 100 daler
silvermynt. Aktiebrevet som är
avbildat i boken Svenska Aktiebrev före 1850 är ett museiföremål men finns även i några
få samlares ägor. Det är därför
angenämt att konstatera – och
i dessa spalter avisera – den
nyligen utkomna boken Jonas
Alströmer – Frihetstidens outtröttliga entreprenör författad
av Malle Jöever Friman, utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur med ISBN-nummer
978-91-978079-3-7 i föreningens
skriftserie. Boken kan beställas
från Föreningen för Västgötalitteratur, Box 325, 532 24 Skara
till priset 175 kronor inkl porto,
alternativt per e-post: jonnyhagberg52@gmail.com.
Jonas Alströmer föddes i
Alingsås 1685 och hette först
Thoresen, sedan Alström efter
födelseorten då Alström men
bytte efternamn till Alströmer
då han adlades. 22 år gammal

I den vid senaste årsmötet utvidgade styrelsekretsen finner
vi suppleanten Eric Anttila. Han
tillhör den unga generationen
samlarintresserade men är redan etablerad, energisk och
framgångsrik företagare med
Serieboden (butik i Gamla Stan,
Stockholm) inom specialområdet svenska serietidningar.
Eric vidgar successivt sina vyer
och är sedan 6-7 år därtill alltmer intresserad av frimärken,
samlarmynt och aktiebrev samt
näringslivskuriosa. Kunskaps-

flyttade han till London där han
inte bara lärde sig språket utan
också att göra affärer med framgång. På 1720-talet landade han
i Alingsås, där han startade manufakturverket Ahlingsåhs Manufactur Werk 1724; bolagets
verksamhet fortsatte till 1847.
Företaget var framgångsrikt,
varom vittnar att det omkring år
1760 sysselsatte ca 18.000 personer vid väverierna, färgerierna,
spinnerierna och tryckerierna.
I kapitlet För Sveriges Välstånd finns en sammanfattning
av Jonas Alströmers livshistoria: en ung vadmalsklädd mans
vandring i världen – från det
lilla bondesamhället Alingsås
på Västgötaslätten till att bli en
mäktig och hedrad man i riket,
behängd med titlar och ordnar: Kommerseråd, Riddare av
Nordstjärneorden, Ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademien
och adlad 1751.
Jonas Alströmer föddes den 7
januari 1685 och dog den 2 juni
1761 – 76 år gammal, en aktningsvärd ålder på den tiden.
Boken innehåller 43 avbild-

ningar av dåtida dokument, åtföljda av ’översättningar’ – om
uttrycket tillåts – till dagens
språkbruk för att underlätta förståelsen av 1700-tals dokumenten.
I bokens Efterord nämn bl a
Alingsås Museum som idag inryms i Manufakturverkets gamla lagerlokal. Avslutningsvis
redovisas hur Jonas Alströmers
söner förvaltade arvet efter sin
far.
Tack Malle för Ditt gedigna
författarskap om en av vårt
lands främsta entreprenörer!
John Örtengren

Eric Anttila

nivån utvecklas allround i rask
takt tillsammans med sina kunder och aktiv handel, särskilt
på Tradera. Numera är näthandel en etablerad marknadsplats
och konkurrensform som Eric
behärskar och har attraherat
ett stort klientel. Han har därmed en mycket klar översikt av
trenderna hos marknadskrafterna samt informationsflödena
i branschen. Vi hoppas att Erics
talanger och insikter samt datakunskaper successivt ska komma föreningen till gagn.
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Höstauktion # 82 – auktionsregler
Höstauktion # 82 hålles lördagen 5
december, 2020, kl 11-13, i AB Phileas
lokaler, Svartensgatan 6, Stockholm
(ovan Slussen, nära T-bana). Visning
avhålls kl 11-11.30.
Auktionen arrangeras av Svenska
Föreningen för Historiska Värdepapper (sluten, ideell) och omfattar endast
medlemmars inlämnade objekt. Enbart
medlemmar kan också bjuda på auktionen. Nya medlemmar välkomnas
fortlöpande, såväl inför inlämning som
auktion!
Inköpta objekt skall mot betalning,
avhämtas omedelbart efter auktionens
slut. Ej avhämtat material sändes mot
postförskott, varvid porto tillkommer.
Ej närvarande medlemmars uppdrag
för inrop eller postombud mottages
av auktionskommisarie Bo Niklasson,
Fridhemsg. 4, 633 58 Eskilstuna. E-post:
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
Anbudet måste vara inne senast onsdag
2 december 2020.
Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommissarien och ska innehålla
tydlig uppgift om lot nr samt ett bestämt
högsta anbud, samt anbudsgivarens
gängse kontakt- och postuppgifter och
underskrift.
ANBUDSVILLKOR
• De i auktionsförteckningen utsatta
priserna är minimipriser, varpå vid
försålt, klubbat pris tillkommer 15 %
kommission som bidrag till täckande

av SFHV:s självkostnader (hyra, tryck,
porto, budget-buffert). Lägsta anbudshöjning är 25 kr.
• Inköpsuppdrag till auktionen utförs
kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först
poststämplade.
• Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommissarien.
• Auktionsledningen avgör eventuella
tvistefrågor i samband med budgivningen och äger dessutom rätt att slå
samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i förhållande till
katalogen, om så visar sig nödvändigt.
• Inropade objekt översändes snarast
möjligt med tillägg av försäkrings- och
portokostnader. Alla avgifter som måste
erläggas i annat land, såsom tull, moms
eller dylikt, skall i sin helhet betalas av
köparen. Det åligger köparen att tillse att
gällande tull- och valutabestämmelser
efterföljs i samband med köpet och vi
fråntager oss allt ansvar för eventuella
överträdelser av dessa.
• Varje rättsfråga som kan uppstå på
grund av denna auktion skall hänskjutas
till Stockholms tingsrätt, vilken skall
tillämpa svensk lagstiftning.
INLÄMNINGSVILLKOR
• Endast medlemmar i SFHV har rätt
att till SFHV inlämna (alternativt posta
på egen risk) och låta auktionera objekt
enligt dessa villkor. På respektive klubbade enskilda auktionspost uttager

Kvalitetsklasser
0
(UNC)
01 (EF)
1+ (VF)
1
(F)
		
1? (VG)
		
2
(G)

Ocirkulerad aktie utan vikning.
Obetydligt hanterad aktie utan vikning.
Obetydligt sliten aktie, vikt men ej trasig/nött.
Sliten aktie med vikningar/veck, pappersförlust 		
(utanför ram).
Sliten aktie med vikningar/veck, pappersförlust. 		
(innanför ram)
Starkt sliten aktie med flera veck, eller/och pappersförlust.

Om inget annat anges är kvaliteten på aktien 0-01.

Förkortningar
Riss
Mak
Kv
RSA
SAF
GA

Liten reva i brevet
Makulerad med hål eller stämpel
Kvalitet
Referenskatalogen Svenska Aktiebrev 2019
Boken Svenska Aktiebrev före 1850. B.Strandberg m fl Sthlm.1991
Boken Katalog över Gamla Aktiebrev. Svenska Föreningen
för Historiska Värdepapper 1998
GA II Boken Katalog över Gamla Aktiebrev del II, SFHV 2010
BL Blankett. Ej emitterad aktie
Dek Dekorativ ram eller flerfärgad
Bild Någon form av bild eller motiv på aktien
Vkv. Varierande kvalitet
Storleken är ca A4 om inget annat anges.
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SFHV som bidrag till täckande av hyra,
tryck och porto 10 % kommission av
inlämnaren upp till 5000 kr och 5 %
därutöver. Om ej annat överenskommits mellan SFHV och inlämnare kan
efterförsäljning av osålda poster ske
till auktionsvillkoren upp till 7 dagar
efteråt. Reglering sker vid redovisning
och utbetalning av nettot till respektive
inlämnare, senast 6 veckor efter auktion.
Utjämning till närmast helt krontal til�lämpas.
• För osålda objekt uttager SFHV ett
bidrag till täckning för självkostnader
(hyra, tryck, porto) om 50 kr per post,
alternativt 10 % på inlämnares eget
bevakningspris (=minipris). Osålda eller bevakningsmässigt återköpta objekt
redovisas inlämnaren och kostnaderna
balanseras mot intäkter, alternativt nettofaktureras, med tillägg för porto och
rek avseende postade returer.
• Inlämnade auktionsobjekt förtecknas
och beskrivs av SFHV som även åsätter marknadsanpassade minimipriser
utgörande en orientering för presumtiva anbudsgivare. Objekten säljs i vid
auktionstillfället befintligt skick som
det åligger anbudsgivare att konstatera
på anvisad visning före auktionen eller
enligt överenskommelse. Klubbat och
försålt objekt är definitivt om ej annat
förbehålles eller överenskommits på
förhand med auktionsledningen.

Branscher
BAD
BA
BRU
BRY
BRÄ
BY
EL
FA
FÖ
GL
GRU
HA
HO
J
KE
LA
LI
N
SJÖ
SK
ST
TEL
TEX
TRA
TRY
TRÄ
TÄ
V
Ö
UTL

Bad, brunnar, hälsa
Bank/finans
Bruk
Bryggeri
Bränsle
Bygg/anläggning
El, kraft, vatten
Fastigheter
Försäkring
Glas, porslin
Gruvor
Handel
Hotell, restaurang, café
Järnväg, spårväg
Kemi, läkemedel, tvätt
Lantbruk, avel, trädgård
Livsmedel, tobak
Nöje, teater, sport
Sjöfart, varv, hamn
Skola, undervisning
Sten-, kalk-, tegelbruk
Telefon, telegram
Textil, läder, skor
Transport, fordon
Tryckeri, tidning, förlag, papper
Trävaru, skog, möbler
Tändstickor
Verkstad, industri
Övrigt
Utländska

Lotnr Beskrivning

Minipris

Bank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stockholms Enskilda Bank AB, 1000 kr, 1946, Stockholm, dek, bild, VF		
Jordbrukarbanken AB, 100 kr, 1923, Stockholm, dek, hålmak, bild, VF		
Jordbrukarbanken AB, 500 kr, 1923, Stockholm, dek, hålmak, bild, VF		
Dalslands Bank AB, 100 kr, 1918, Mellerud, dek, hålmak, bild, VF			
Gotlands Bank AB, 250 kr, 1908, Visby, VF							
Malmö Soliditet AB, 500 kr, 1918, Malmö, dek, bild, bolagsordning, VF		
Industriidkarnas lånekassa, 5 kr, 1913, Stockh. 22x15 cm, andelsbevis, dek, VF
Dalarnas Finans AB, 100 kr, 1918, Falun, bild, VF						
Svenska Lantmännens Bank AB, 500 kr, 1918, Stockh. 5st aktier, dek, bild, VF
Örebro Handels & Finans AB, 1000 kr, 1917, Örebro, 10st aktier, dek, bild, VF
Kreuger & Toll AB, 1000 dollar, 1929, USA, 25x38 cm, dek, bild, VF			

100
200
200
200
200
100
50
100
100
200
300

12

Bievatten AB, 100 kr, 1918, Katrineholm, 28x15 cm, bolagsord. dek, bild, EF		

100

13

16
17

Östra Lerdals Vattenledningsförening u.p.a. 250 kr, Rättvik, 23x15 cm,
andelsbevis n:r 1, utdrag ur stadgar, VF							
Kumla Elektriska AB, 100 kr, 1919, Kumla, 21x27 cm, utdrag ur bolagsord. bild, VF
Elektro-Mekano i Bredaryd AB, 500 kr, 1968, Bredaryd, 21x30 cm, utdrag ur
bolagsordning, dek, EF							
Elektro-Mekano i Bredaryd AB, 5000 kr, 1969, Bredaryd, 21x30 cm, dek, EF 		
Vallerås Vattenkvarns AB, 50 kr, 1908, Vallerås, 27x13 cm, F				

18

Järnvägstransport-Försäkrings AB, 100 kr, 1918, Stockholm, 20x25 cm, dek, VF

100

19
20
21
22
23

Svenska Stenkols AB Spetsbergen, 100 kr, 1923, Stockh., dek, bolagsord., EF		
Mellansvenska Malmfälten AB, 1000 kr, 1918, Stockholm, dek, bild, EF		
Mellansvenska Malmfälten AB, 100 kr, 1918, Stockholm, dek, bild, VF		
Åtvidabergs Bergverk AB, 1000 kr, 1919, Stockholm, bild, bolagsordning, EF
Bergsprängnings-Aktiebolaget, 1000 rd/rm, 1871, 21x34 cm, utställd till
Alfred Nobel, patent & ritning, VF						

200
100
50
200

24

Landtmännens Kolonialvaru AB, 100 kr, 1917, Gävle, dek, bild, bolagshist. VF

50

25

Halmstad-Jönköpings Jernvägs AB, 90 kr eller fem pund sterling, 1873,
Halmstad, dek, bild, förnyad bolagsordning, F						
Ystad-Eslöfs Jernvägs AB, 1000 kr, 1901, Eslöf, dek, bild, EF				
Borås-Jönköpings Järnvägs AB, 500 kr, 1929, Göteborg, 27x20 cm, bild, EF		

200
200
250

14
15

26
27

NR 4

Bad
EL

Försäkring
Gruvor

Handel

Järnväg

NR 10

NR 19

Köparnr

50
100
50
50
50

1800

NR 22
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Lotnr Beskrivning

Minipris

Kemi

28
29
30
31

Axel Christiernsson AB, 100 kr, 1918, Stockholm, 20x27 cm, dek, bild, F		
Cyanid AB, 500 kr, 1915, Stockholm, 26x17 cm, blankett, dek, EF			
Nordiska Tvätt- och Strykinrättningen AB, 500 kr, 1911, Stockholm, 22x14 cm,VF
Fettindustri AB, 100 kr, 1918, Malmö, dek, bild, utdrag ur bolagsordning, VF

32

And. Fischer AB, 100 kr, 1936, Stockholm, blankett, bild, utställd på
Erik C.G Bolinder, utdrag ur bolagsordning, VF						
Gärdeby Mejeri AB, 10 kr, Gärdeby, dek, VF						

33
34

Livsmedel
Sjöfart

50
50
50
50

100
100

40
41
42
43

Strömstads Mekaniska Verkstad AB, 200 kr, 1917, Strömstad, dek, bild,
bolagsordning, VF							200
Svenska Nobel Diesel AB, 1000 kr, 1919, Stockholm, dek, bild, bolagsordning, F
200
Skånska Rederi AB, 500 kr, 1919, Malmö, bild, bolagsordning, VF			
200
Othalia Rederi AB, 500 kr, 1916, Råå, dek, bild, bolagsordning, VF			
200
Blekinge Ångbåts AB, 500 kr, 1917, Karlshamn, dek, bild, bolagsordning, VF
400
Svenska Handels- och Sjöfarts Kompaniet AB, 250 kr, 1917, Stockholm, dek,
bild, bolagsordning, VF							100
Rederi AB Transatlantic, 100 kr, 1919, Göteborg, stamaktiebrev, dek, bild, VF
100
Österdalarnes Ångbåts AB, 100 kr, 1900, Mora, blankett, dek, VF			
200
Svenska Landtmännens Rederi AB, 100 kr, 1916, Stockholm, bolagsord, dek, bild, VF
100
Blanche Rederi AB, 100 kr, 1916, Stockholm, dek, F					
50

44
45
46

Wisby Kakelfabriks AB, 100 kr, 1917, Wisby, 29x18 cm, preferensaktie, dek, bolagsord. EF
Wisby Kakelfabriks AB, 100 kr, 1917, Wisby, 29x18 cm, stamaktie, dek, bolagsord. EF
Svenska Kiselgurplattor AB, 100 kr, 1924, Ängelholm, dek, bolagsordning, EF

200
200
50

47

Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB, 360 kr, 1901, Stockholm, dek, bild, VF		

100

48
49
50
51

Algot Johansson AB, 500 kr, 1970, Borås, dek, bild, hålmak, VF			
Klippans Chromläderfabriks AB, 350 kr, 1917, Klippan, dek, bild, bolagsord. F
Textilkompaniet AB, 10000 kr, 1940, Bollebygd, dek, bild, utrag ur bolagsord. EF
Borås Spinneri AB, 1000 kr, 1885, Borås, bolagsordning, dek, bild, VF		

50
50
50
150

52

Borås Åkeri AB, 100 kr, 1919, Borås, 27x22 cm, dek, bild, EF				

300

53
54

Mo och Domsjö AB, 500 kr, 1955, Örnsköldsvik, 5 aktier bolagsord. hålmak, VF
Öjesjöns Trävaru AB, 500 kr, 1921, Malung, 22x28 cm, dek, VF			

200
100

35
36
37
38
39

Sten
TEL

TEX

TRA
TRÄ

NR 36

12

NR 40

NR 49

NR 54

Köparnr

NR 11

NR 37

NR 23

NR 53
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Lotnr Beskrivning

Minipris

55
56
57
58

Träindustri AB Vänern, 1000 kr, 1919, Kristinehamn, dek, bolagsordning, EF
Fjärås Sågverks AB, 500 kr, 1920, Fjärås, bolagsordning, EF				
Ytterstfors-Munksunds AB, 100 kr, 1918, Stockholm, dek, bild, VF			
Ytterstfors-Munksunds AB, 1000 kr, 1918, Stockholm, dek, bild, VF			

59
60
61
62

67
68

Bergens Kreditbank, 250 kr, 1918, Bergen, 21x34 cm, dek, VF				
200
Rederi AB Finlandecia, 2000 fmk, 1919, Helsingf, 23x29 cm, dek, bolagsord. bild, V
200
Mines de Bou-Arfa Obligation, 2500 Fr, Paris, 20x27 cm, dek, bild, VF		
100
Compagnie Du Lubilash Kisama (Lomani, Congo Belge), 1944, 23x32 cm,
obligation, bild, VF							100
Credit Foncier de la Ville, 500 rub, 1910, St Petersburg, dek, obligation, VF		
50
Österreichisches Bau-Los, zehn schilling, Em. 1926, Wien, 24x37 cm, obligation,
dek, bild, F							100
Sibiriska Banken, 250 P, 1912, St. Petersburg, 24x35 cm, 1 aktie, dek, bild. F		
100
Tyska staten, 1000 italienische lire, 1930, Berlin, 30x42 cm, obligation, hålmak,
dek, bild, VF							100
Rysslands kejserliga regering, 4,5%, 1909, 29x41 cm, obligation, dek, bild, F		
50
Briesenerton- und Chamottewerke, 200 cechsl. Kr, 1921, Brunn, 25x38 cm, dek, VF
50

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Svenska Kullagerfabriken AB, 100 kr, 1918, Göteborg dek, bild, VF			
Hjelmsfors Fabriks AB, 250kr, 1918, Kungsbacka, dek, VF				
Holmsbruks Gjuteri AB, 100 kr, 1931, Motala, 29x15 cm, dek, bolagsord. VF		
Nordiska Kullager AB, 1000 kr, 1917, Göteborg, dek, bild, VF				
Svenska Kullagerfabriken AB, 100 kr, 1918, Göteborg, dek, bild, VF			
A. Wiklunds Maskin-& Velocipedfabrik AB, 500 kr, 1935, Stockhol, dek, bild, VF
Kungsörs Bleckkärlsfabrik AB, 100 kr, 1943, Kungsör, dek, VF			
Silver och Stål AB, 100 kr, 1948, Stockholm, dek, utdrag ur bolagsordning, VF
Lindmark & Wallins Filial AB, 100 kr, 1925, Stockholm, dek, EF
		
Andersson & Widmarks Mekaniska Werkstads AB, 500 kr, 1898, Sundsvall, dek, VF
And. Mattsons Mek. Werkstads AB, 500 kr, 1956, Mora, dek, bolagsord. VF		

63
64
65
66

100
100
100
150

UTL

Verkstad

Övrigt

80
81

Nr 56

14

Skandinaviska Serieprodukter AB, 4800 kr, 1952, Stockholm, 48st aktier, dek, VF
Svaneholms Slott Andelsförening u.p.a. 30 kr, 1982, Skurup, dek, bild, F		

Nr 62

Nr 64

Nr 70

100
200
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50

Köparnr

Lotnr Beskrivning

Minipris

Köparnr

Följande utrop är en fortsättning, delvis ur den inlämning som påbörjades säljas med
framgång på SFHV auktion 81. Kännetecknande är de sällsynta, viktiga och
intressanta förordningarna från 1600-talet och framåt. Vidare har vi flera objekt av
karaktären näringslivsiana, dvs associationsobjekt till personhistoriska storföretagare,
medaljer och andra slags dokument.
82

83

84

85

86
87

88

NR 84

Karl XI (Förmyndarregeringen under Hedewig Eleonora) 18 september 1668:
om Privilegier giffne Handewerckhuusen som här och där i Riiket inrättas skola.
Ett av svenskt näringslivs viktigaste grundpelardokument, som aviserar
upporganisation av skråorienterade industriverksamheter!
16 sidor, något svagt fuktfläckad, men tydligt tryck från Ignatio Meurer.

800:-

Karl XI 3 januari 1687: om Ordning och Taxa uppå lille tullens och accijssens
opbärande....Ett enastående innehållsrikt dokument som räknar upp taxor på
alla slags varor och produkter som handelns och manufakturen hanterade vid
denna tidpunkt. 72 sidor inkl samtida Errata-blad. Ett magnifikt tryck från
Salige Wankijfs Änckia! Originalbunden med tråd, oskuren, aldrig inbunden i
större volym, därför ovanligt nog ej sidnumrerad för hand som annars brukligt
är, tryckt på tjockare papper av utomordentlig hög lumpkvalitet!
PRAKTEXEMPLAR!
				

1500:-

Karl XI 14 mars 1694: om Kanngjutare Embeten i Riket huruledes the sig wid
theras Arbete och försällningar förhålla skola......8 sidor, tryckt på oskuret
fullständigt och vikt tryckark! Ett innehållsrikt källmaterial om detta skråväsen i
praktiken. Mycket vackert, rent exemplar!
Karl XII 29 november 1697: om Kongl Majts Råds och Samptelige Ständers
Besluth gjort samtyckt och föraffledat af them enhälligen på the allmänne RijksDagen som slöss uti Stockholm. Ett av de första förordningsdokumenten i skiftet
mellan Karl XIoch Karl XII. 20 sidor, tryckt på oskuret finaste arkpapper hos
Salige Wankifs Änckia. 							
Karl XII 23 december 1715: om Pardons-Placat För Alla Förrymde och sig i
Swerige uppehållande Ryttare Dragoner, och knechtar. 4 sidor humanitärt
källtryck från Lund Abraham Habereger, med lokalt träsnitt av riksvapnet
Karl XII 29 december 1715: om Publication angående UpphandlingsWercket
som på en wiss Fond eller Grund är inrättat. Ett källdokument som berättar
om hur man i dåvarande ekonomiska kristider försöker effektivisera offentliga
upphandlingar. 8 sidor oskuret tryckark, utomordentligt rent och vackert.
Ulrika Eleonora 21 februari 1719: om Beslut angående.....Ulrika Eleonoras utkorelse till Sweriges Crono och Regemente. 12 sidor, tryckt hos Werner, Stockholm.

NR 85

400:-

400:-

200:-

300:-

NR 86

15

Lotnr Beskrivning
89

Minipris

Fredrik I, 20 december 1732: om Huru den så kallade Chartae Sigillatae Avgiften
hädanefter skall betalas och erläggas. Ett insiktsfullt källdokument hur CS
användes och tarifferna tillhöriga alla aktuella tillämpningsområden. CS-kvittenser återfinns på många original- och kopierade samtidsdokument av
juridisk och ekonomisk karaktär. CS-historia är ett samlarområde under
utveckling och ökad efterfrågan. 16 sidor, vackert tryck, felfritt och rent. Tryckt
hos Werner, Stockholm.
						
Fredrik I, 27 maji 1737: Förordning om Mått, Måhl och Wigt. Ett viktigt källdokument som redogör för tidens sätt att i olika näringar använda längd-,
volym- viktmått. Här får man inblick i de industrinäringar som byggde Sverige.
24 sidor, vackert tryck, felfritt och rent. Tryckt hos Werner, Stockholm.
(Adolf Fredrik), 5 september 1754: om Förtente Jern-färil, som Bergs- och Commerce- Colegier instruerar kring. På Dragande Hall och Ämbetes wägnar. 4
sidor, vackert tryckt, felfritt och rent på oskuret ark hos Kungliga Tryckeriet.

90

91

92

(Gustav III), 7 februari 1776: om Spanska Winers införskrifwande. En mycket
tjusig vinjettbild. Utfärdad av Cammar- och Commerce-Collegier. 4 sidor,
vackert tryckt hos Henrik Fougt, Riddare av Kongl Wasa Orden, Kongl
Boktryckare.
							
Gustav III, 26 november 1781. om INSTRUCTION hwarefter Thes Ordens
Historiographus hafwer sig at rätta. 6 sidor, vacker vinjett av ordensemblem.
Fin skick 							
(Gustav III), 12 julii 1785: om Husägares inne i Staden inom Broarne skyldighet
at andra årets Renhållnings Afgift betala, från Öfwer-Ståthållare-Embetet. En
charmig påminnelse om att även 1700-talets huvudstad jordnära angelägenheter
reglerades. 4 sidor, utfärdat av Carl Sparre, tryckt hos Kongl Tryckeriet

93
94

300:-

300:150:-

150:200:-

100:-

Gustav III, 8 maji 1786: Hans Kongl Maj:ts TAL hållit Til Riksens Ständer På Rikssalen i Stockholms Slott Wid Riksdagens öpnande. 8 sidor, vackert rent, Kongliga
tryckeriet
						
200:Gustav III, MYNT, 1 riksdaler 1781, silver. Med kungens porträtt och riksvapenskölden omgiven av Serafimerordenskedjan. 1+, rengjord, obetydliga spår av
nålfäste frånsidan.							500:Näringslivsiana. Lot med 10 dokument från White Star kryssningsrederi 1931
och andra, med matsedlar, första klass passangerarlista (däribland Marcus
Wallenberg!). Allt i välbevarat skick från en svunnen tid, då fartyg fortfarande
var färdmedlet över Atlanten 							500:Christoffer Polhem, 1661-1751, minnesmedalj i järn, frånsida avser slussbyggnationen i Stockholm 1749. En av Sveriges absolut mest inflytelserika vetenskapsmän, mångkunnig och väl publicerad. Viktig för bruksväsendets utveckling och där nya innovationer som ökade Sveriges konkurrensförmåga vad
gäller produktkvaliteter och prisvärdhet 1+/01 					300:-

95
96
97

98

NR 89

16

NR 96

NR 98

Köparnr

NR 82

NR 83

NR 97
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Lotnr Beskrivning
99

100

Axel Oxenstierna, 1583-1654, minnesmedalj i järn, graverad av Carl Enhörning.
En av Sveriges absolut förnämsta och inflytelserika herrar. Grundlade strukturen till den moderna administrationen, varpå Sverige ekonomiserade och
logistiskt blev ledande i epokens krigsäventyr. 1+/01

300:-

Försäkringsaktiebolaget SVEA 1866-1966. Stor medalj i brons (60 mm). Signerad
GSL. Avbildar bolagets huvudmän med porträtt och namn i omskrifterna på åtoch frånsidorna. Bl.a. Edvard Boye 1866-91, Olbers, Bring, Hjelm, Wijkander,
Hellberg, P Gyllenhammar, Axel Ros. Sporrong- Sällan förekommande

250:-

NR 99

18

Minipris

NR 100

Köparnr

Amelie Hjelmstedt
Amelie Hjelmstedt, föreningens och styrelsens sekreterare
har under många år också varit behjälplig vid föreningens
auktioner med gamla aktiebrev. Med utbildning inom
humaniora och samhällsvetenskap, har Amelie haft ett
yrkesliv som lärare och skolledare. Hon har också under
många år varit knuten till Aktiespararna, varit ordförande
i Uppsalas stora lokalavdelning och senare representerat
organisationen som bolagsbevakare vid årsstämmor. Rapporter och sammanfattningar

i dessa sammanhang har gett
henne kunskaper och insikter i företags- och personhistoria. Vid besök på ”ekonomimässor” drogs hon alltid
till Strandbergs monter med
gamla aktiebrev och det ledde till ett aktivt samlande av
dessa historiska dokument.
Aktiebreven är vackra och
speglar olika epokers konstinriktning med inramning, bilder och ibland kartor. Dessa
dokument kan innehålla intressanta fakta om hennes
ursprung i bruksadeln, präster och borgare i Stockholm,

en landshövding och andra
kända personer som finns i
hennes släkttavla. Amelie har
ett eget innehav av aktier och
följer börsens rörelser.

Marita Strandberg
Marita Strandberg är sedan
många år kassör i Svenska
Föreningen för Historiska
Värdepapper (SFHV), samt
har tidigare varit föreningens
sekreterare. Hon underhåller
också föreningens medlemsregister och distributionsförteckningar för trycksaker. I
stort sett hela sitt yrkesliv har
Marita varit knuten till samlarbranschen och det välkända familjeföretaget med butikshandel som hon nu leder.
Under dessa år har hon byggt
upp en mycket god insikt om
utbudet på samlarmarknaden
av aktiebrev, mynt etc. Därför
har Marita varit en särskild
klippa i uppdateringen av
den 2019 utgivna omarbetade

Referensboken Svenska Aktiebrev samt den värderingsguide som utges separat i december 2020.
På landets större samlarmässor är Marita ett välkommet
bekant ansikte medan tiderna
nu påbjuder mer närvaro och
erbjudanden via utbud på
hemsida och web-auktioner.
Vid olika studiebesök och jubileumstillställningar har Marita gjort storartade organisatoriska insatser samt bidragit
till ett fint fotografiskt arkiv
av händelserna. Under många
av SFHV:s medlemsauktioner
två gånger per år av företrädesvis äldre aktiebrev har
Marita biträtt auktionskommissarie med katalogisering

och auktionisten med bildvisningar samt upprättande av
auktionsprotokoll. På fritiden
är resande till nya kulturområden en prioritering.
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uppdaterade Referensboken
för svenska aktiebrev är nu
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Jag föddes under andra världskriget i Uppsala.
Min far arbetade på dåvarande
Sparbanksinspektionen och min
mor på ett bankkontor.
Hösten 1946 flyttade familjen till
Karlstad där min far, 36 år gammal, utnämnts till Vd för Karlstads
Sparbank, landets tionde största
sparbank.
Studentexamen avlades i Karlstad på reallinjen. Jag engagerade
mig tidigt i olika organisationer, i
gymnasiets elevråd och i politiken.
Vi var två som startade en filmstudio.
Sommarstugan norr om Karlstad
blev ett kärt ställe att vistas på under alla somrar.
Värnplikten gjordes i Uppsala
på Stabsbiträdesskolan där vi under 15 månader utbildades för att
biträda officerare i högre militära
staber. I hela 3 månader låg vi i fält
på övningar. Under den här tiden
fick man god kännedom om den
höga kvaliteten på de svenska officerarna.
I Chalmers Tekniska Högskola
blev det utbildning inom bl a elektronik och industriell organisation.
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Priset på Värderingsguiden är 100 kr + porto 25 kr. Om
du samtidigt beställer Värderingsguiden och Referenskatalog Svenska Aktiebrev kostar det 350 kr + porto 100 kr.
Sätt in pengarna på föreningens bg 709-5110 och guiden
kommer som ett brev på posten.

Värde
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Värderingsguiden är ett viktigt komplement till
Referenskatalog Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden är på 32 sid i A5 format och innehåller priser på ca
8500 aktiebrev som är förtecknade i Referenskatalogen
Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden kommer att uppdateras med jämna mellanrum så den är aktuell med de
prisförändringar som sker.
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Gunnar Ek

Parallellt engagemang i olika studentorganisationer, t ex SFS.
Blev v förbundsordförande i Fria
Moderata Studentförbundet och lärde väl känna många senare centralt
verksamma politiker, Carl Bildt, Ulf
Adelsohn, Mats Svegfors m fl.
Arbetade en tid på Chalmers på
två olika institutioner och skrev bl a
kurslitteratur i Transportteknik.
Det politiska engagemanget ledde till att jag blev ledamot i Göteborgs Kommunfullmäktige under
fyra perioder. Jag var dessutom
nära att bli riksdagsman.
Jag utnämndes till bankdirektör
och blev chef för Fond- och Notariatverksamheten i västra regionen
i det som nu heter Nordea. Nästan
samtidigt valdes jag till ledamot i
Aktiespararnas förbundsstyrelse och
senare till v förbundsordförande.
Gift med Elisabeth som varit
överläkare i Bakteriologi.
Aktier lockade och jag anställdes
på Aktiespararna som ansvarig för
organisationens bolagsbevakning.
Under åren kom jag att deltaga i
fler än 2.000 bolagsstämmor och
byggde upp ett mycket stort kontaktnät bland ledande personer.

I radio, TV och dagstidningar
agerade jag mycket och var under
flera år nummer två eller tre i Sverige när det gäller massmedial exponering. I genomsnitt var jag intervjuad 3–5 gånger per dag i olika
media.
Resandet blev omfattande och
jag hade cirka 150 resdagar per år
till bolagsstämmor och till aktieföredrag över hela landet.
Löntagarfondernas
gigantiska
medel delades bl a ut till Chalmers
Tekniska Högskola och jag utsågs
att förvalta förmögenheten om
1.200 Mkr.
Gunnar Ek
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En dag på Det Gamla Tryckeriet?
Varför inte boka in en dag på Det Gamla Tryckeriet?
Här kan du få en upplevelse dag och pröva på hur
Gutenberg skapade böcker på 1400-talet.

Är du med i en förening eller kamratgäng kan ni lägga
in ett besök på Det Gamla Tryckeriet när som helst på
året. Vi skräddarsyr ditt program efter dina önskemål.
Tider bestämmer du själv. Dagtid, kvällar, helger eller
när det passar er bäst.
Hur länge ni vill vara här är upp till er själva. Vill ni
pröva på att skapa något ”konstverk” med våra gamla
trä- och blytyper och trycka i de gamla handpressarn
så kan det ta några timmar!
Vill ni bara ha en föreläsning om Gutenberg, våra
vanligaste typsnitt, de olika tryckmetoderna, högtryck/boktryck, plantryck/offset och djuptryck/koppartryck tar det ett par timmar.
Blir ni hungriga kan vi ordna med vad ni vill ha.
Plockmat, landgång, lunch eller bara kaffe och fralla.
Ni bestämmer själva.
Här finns det gamla grafiska medarbetare som har
lång och gedigen erfarenhet. Vissa började redan på
1940-talet och har varit med om den fantastiska utvecklingen som den grafiska branchen genomgått.
Vi kan givetvis också visa den digitala tekniken när
det gäller att producera böcker och trycksaker.

Är du intresserad av att göra ett besök på
Det Gamla Tryckeriet kontakta Bo Niklasson.

Fridhemsgatan 4, 633 58 Eskilstuna
016-13 48 84 - 070-629 09 58
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
22
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MYNTAUKTIONER
I SVERIGE AB

SVERIGES LEDANDE HANDELSPLATS
med 2–4 myntauktioner varje år

Vi bedriver Sveriges äldsta auktionsverksamhet för mynt och genom kopplingen till
expertisen inom Svenska Numismatiska Föreningen kan ingen annan aktör stoltsera
med en sådan samlad kompetens och erfarenhet som vi. Vi sätter stort värde på att
erbjuda Dig som kund god service och stor flexibilitet. Vi har ett stort och välriktat
kundregister med kapitalstarka köpare såväl inom Sverige som utomlands. När Du
säljer genom oss ges Dina objekt en omsorgsfull presentation. Den tryckta auktionskatalogen är förstklassig och har ett bestående värde. Vi erbjuder förmånliga provisioner och ger en snabb, säker och tydlig redovisning av försäljningslikviden. Vi är även
anslutna till www.numisbids.com, Europas största samlingsplats för seriösa auktioner.
Hela det ekonomiska överskottet från vår verksamhet går till vetenskaplig forskning
och publicering samt annat som gagnar såväl Svenska Numismatiska Föreningens
medlemmar som det numismatiska intresset i övrigt.

Myntauktioner i Sverige AB
Banérgatan 17 - 115 22 Stockholm
E-mail: info@myntauktioner.se - Telefon: 08-410 465 65
www.myntauktioner.se
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