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Välkomna till
SFHVs medlemsauktion nr 85
Lördag 11 juni, kl 10.30 - ca kl 14, inklusive
visning första timmen samt betalning och
utlämning efter klubbad auktion
Auktionen arrangeras av SFHV i auktionsal hos
AB Philea, Svartensgatan 6, Stockholm
(ovan Slussen, nära T-bana och bussförbindelser)
SFHVs medlemmar inbjudes att närvara i sal
och delta. Förhandsanbud lämnas till
Auktionskommissarie Eric Anttila. Önskas
deltagande viaTelefonbud (live) under auktion,
föranmäls till Per-Göran Carlsson.
Denna auktion erbjuder bl.a.
den stora rariteten
Sveriges första samlingsbara aktiebrev,
Ahlingsåhs Manufactur-Wärk, 1728,
ett antal ovanliga bryggeri- och järnvägsaktier,
vackra och dekorativa aktiebrev från
1800-1900-talen, samlingar, mynt och sedlar

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com
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Nu på Youtube !
Numismatik i dialog
En samling
ocirkulerade
dukater och förkl...
167 visningar för 4 dagar...

Roberto Delzanno Short presentation
and award winnin...
129 visningar för 5 dagar...

Söndagen 3 april
samlas MiM på
Farsta gård. Jag...
139 visningar för 5 dagar...

Riksdalern 1820
med Karl XIII:s
porträtt -Roberto...
321 visningar för 7 dagar...

Bengt
Hemmingsson - en
hörnpelare inom...
212 visningar för 8 dagar...

I ett samarbete med namnkunniga
numismatiker och forskare som bla
Per-Göran Carlsson, Bo Gunnarsson
och Bengt Hemmingsson, dissekeras,
diskuteras och problematiseras olika
numismtiska spörsmål.
Varje vecka presenteras de senaste
nyheterna på den numismatiska himlen
där mässor, auktioner, event, föredrag
och andra intressanta tilldragelser
rapporteras och analyseras.
Bokrecensioner, auktionsanalyser och
marknadsuppdateringar sker löpande.
Nya gäster inbjuds till kanalen där vi i
dialog tar upp olika ämnen inom
gästens specialistområde och dessutom
får berätta om sin samlargärning.
I en dialog med tittarna besvaras en
mängd tittarfrågor.
Det är gratis att prenumerera på
kanalen och därmed hålla sig
uppdaterad med det senaste!

Kanalen finner du under namnet "Roberto Delzanno Numismatik" på
www.youtube.com. Vill du också vara med och bidra till vitalisering och
popularisering av numismatiken? Tveka inte att höra av dig till mig!
Roberto Delzanno

Roberto Delzanno
Numismatiker - Författare - 0708 - 865008
roberto@delzanno.se - www.delzanno.se
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Herman Friedländer
En svensk judisk historia
Porträttet av Herman
Friedländer är målat av
Anders Zorn.

I denna bok berättas Sveriges judiska
historia genom en person, Herman
Friedländer (18421920). Denna driftiga
entreprenör spelade en aktiv roll när den
moderna industrinationen Sverige
skapades.
Han var släkt med flera av de äldsta
judiska famil-jerna i landet, de som i slutet
av 1700-talet fick Gustav III:s tillåtelse att
invandra och fritt utöva sin religion. Här
återfinns familjer som Hirsch, Josephson
och Schück.
Som ung övertog Herman Friedländer
familjens textilföretag H. Schücks Enka
men blev sedan något av en riskkapitalist
och satsade på den framväxande verkstadsindustrin och de stora järnvägsbyggena. Han var bland annat grundare
till företaget Bulten i Hallstahammar.

Herman Friedländer var djupt engagerad
i samhället och sin samtid. Han stödde
som mecenat sin tids unga konstnärer:
Ernst Josephson, Carl Larsson, Bruno
Lilje-fors och Anders Zorn. Resultatet blev
en stor konstsamling, som han senare
donerade till Nationalmuseum.
Idag lever hans minne i form av flera
betydande stiftelser. I den här boken väcks
Herman Friedländer och hans judiska
sekelskiftesvärld till liv på nytt.

Idag är han främst författare, föreläsare
och ekonomisk kommentator. Han är
ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Bokens författare Johan Schück är journalist och civil-ekonom, länge verksam vid
Dagens Nyheter som sam-hällsekonomisk
krönikör och dessförinnan ledarskribent.

Finns i bokhandeln nu
och kan även beställas från förlaget.
isbn 978-91-7329-168-2.

Utöver att Johan Schück är intresserad av
företagande och av svensk och judisk
historia har han även haft personliga
motiv till att skriva denna bok. Herman
Friedländer är Johan Schücks farmors
morfar.

INTERNATIONELLA MYNTAUKTIONER

Ryssland. 50 kopek
1894 Proof
387.000 SEK
Sverige. 1 daler 1594
“SIGIMVNDVS”
677.000 SEK
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Samlarmarknaden blomstrar! Ja, så kan man
karaktärisera vårens föreningsaktiviteter,
mässor och auktioner, i Sverige men också i
stort sett över hela den samlarorienterade
världsmarknaden. Sedan pandemin avtagit
har successivt allmänna tillställningar
återigen lockat fram besökarna och
publiken. I ideella Svenska Föreningen för
Historiska Värdepapper (SFHV) strävar styrelsen efter att kalibrera verksamheten i takt
med tiden. SFHVs utåtriktade verksamhet
med referensbokutgivning, auktioner och
events tilltalar våra medlemmar samt möter
positiv respons bland allmänhet och nyfikna. Av dessa skäl är SFHV också en konkurrensmässig aktör och auktionsmässig marknadsplats som attraherar bra inlämningar till
våra medlemsauktioner vår och höst.
Lördagen den 11 juni smäller det extra högt
då vår förening - i konkurrens med de stora
auktionshusen - tilldelats uppdraget att auktionera en föreningsmedlems exemplar av
Sveriges första samlingsbara aktiebrev, daterat 1728, Ahlingsåhs Manufactur Wärk!
Denna auktion innehåller också ett ovanligt
rikhaltigt utbud av eftersökta och populära
bryggeriaktier, en del spännande järnvägsaktier och andra med ålder och vinjettbilder
från olika sällan utbjudna branschföretag. I
görligaste mån har alla singelobjekt avstämts
mot Referenskatalogen Svenska Aktiebrev
RSA. Drygt 15 ej tidigare dokumenterade
aktiebrev ingår i auktionsutbudet. Vidare
ingår några inlämningar med instruktion att
objekten ska säljas utan eventuella återrop
vilket innebär särskilt låga utropspriser samt
trevliga möjligheter att köpa mindre samlingar av förekommande aktiebrev, mynt
och sedlar lämpliga för nya samlare. Ett auktionsuppdrag av denna dignitet och prestige,
likaså att det händer nu efter pandemin, är
ett i tiden svenskt branschexempel på den
tilltagande styrka som auktionsmarknaderna också världen över - trendmässigt och
konsekvent - uppvisar sedan flera år i form
av ökat utbud, ökat antal registrerade budgivare och ökade antal bud och budvolymer.

Detta återspeglas i branschstatistik och väl
underbyggda analyser gjorda av välinformerade branschorgan, banker etc. Historiska värdepapper, dvs tryckta aktiebrev, obligationer, charta sigillata och hithörande finansiella instrument samt näringslivsmemoriablia är ett segment av den breda numismatiska marknaden där dessa marknadsmässiga tillväxtfenomen avtecknar sig extra
tydligt!
På myntmarknaden har auktionerna och
mässorna visat stort och fint utbud som
absorberats till mycket starka priser och till
en bred kår genuina samlare, drivna av
intresse för historia, konstnärliga gravyrer
och designer, tillverkningsteknik, detaljer
och varianter. Inte minst sätter många samlare likhetstecken mellan sitt samlarintresse
och begreppet "storytelling, dvs där ett representativt och ofta, märk väl, daterat
numismatiskt föremål omedelbart knyter an
till ett givet årsögonblick, före, under och efter föremålets tillkomst. Detta momentana
kalenderögonblick representerar ett tidsrum då historien skapas och föremålet var
"närvarande". Endast fantasin sätter gränser
för vad man kan förknippa med ett sådant
föremål och utgör en särskild attraktion att
såväl hålla i handen som möjligheten att äga.
Historiska värdepapper tillhör denna
kategori "story-telling" föremål med särskild uppenbar anknytning till näringslivshistoria och regional lokal samhällsutveckling samt autografer tillhöriga historiska personligheter involverade i sådan utveckling.
Under vårens numismatiska kvalitetsauktioner och mässor har omsatts material för
cirka 50 miljoner - all time high i Sverige fördelat på vinnande salbudare (uppskattningsvis 20-40 procent) respektive realtidsbudgivare via internet 60-80 procent).
Senvårens arrangemang har tydligt ökat
internetbudgivarnas andel vinnare av enskilda auktionsobjekt. Processen har underlättats, dels av system som med teknisk och
funktionell säkerhet möjliggör tidseffektiv
m

budgivning och slutresultatredovisning, dels
av de alltmer digitalt utmärkta illustrationerna av utbjudna objekt. Tekniken medger enkelt detaljförstoringar som bidrar till
bekväm utvärdering av objektens bildmässiga förtjänster och eventuella brister. Auktionsvisningar är dock fortfarande legio och
trevliga tillfällen att beskåda objekten tredimensionellt "live" samt om man så vill
träffa och utbyta erfarenheter med likasinnade besökare.
SFHVs hemsida är medlemmarnas och
allmänintresserades anslagstavla för nyheter
och exempelvis årsmötesprotokoll samt
arkiv med föregående utgåvor av auktionskataloger integrerade i den kvartalsvis
utgivna medlemstidningen. På hemsidan
aviseras även kommande events och studiebesök, presentationer etc. Efter sommaren
återkommer vi med ytterligare informationer om pågående bokutgivning och
marknadsföringskampanjer. Intresserade
kan notera lördag 24 september då Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
firar sitt 450-årsjubileum genom att inbjuda
allmänheten till Myntets Dag i sina lokaler.
Förutom intressanta utställningar, konsert,
myntslagning innehåller detta event
aktiviteter för en heldag däribland undertecknad är inbjuden att presentera Aktiebrevens historia.
Väl mött och på snart återhörande!
Per-Göran Carlsson
Ordförande, SFHV
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MYNTKOMPANIET
Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20 Stockholm

TILL LÄSEKRETSEN!

E-post: coins@philea.se
www.myntkompaniet.se

Ordförande/ansvarig utgivare:
Per-Göran Carlsson, 073-714 95 07
Pgc21@hotmail.com
Vice ordförande
Lars Jonasson,070-607 93 27
Lars.jonasson@nordea.com
Kassaförvaltare:
Marita Strandberg, 08-611 01 10
Info@aktiesamlaren.se
Sekreterare:
Amelie Hjelmstedt, 070-735 24 10
amelie.hjelmstedt@gmail.com

Auktionskommissarie:
Eric Anttila, 076-162 48 52
Eric.r.anttila@gmail.com
Övriga ledamöter:
Johan Haage, 08-640 10 88,
070-247 53 68
johan.haage@gmail.com
Andreas Pohl, 073-885 75 09
G.andreas.pohl@gmail.com
Suppleanter:
Hans-Göran Nilsson 08-20 58 90
revalta@hotmail.com

Gunnar Lithén, 070-378 00 11, gunnar.lithen@gmail.com
Gunnar Ek, 070-574 37 14, Gunnar.ek@aktiespararna.se
Bo Niklasson, 070-629 09 58,
Bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
Produktion:
Idesign, Sigtuna. © Historiska Värdepapper 2022
Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får vårt medlemsblad. Årsavgiften 300 kr för fysiska personer, 2000 kronor för juridiska personer
och 600 kr för muséer, arkiv, släktforskarföreningar, inbetalas på föreningens
plusgiro 438 91 79-5 eller bankgiro 709-5110.
For members living outside Sweden fee for 2022 is SEK 300 (EUR 40, GBP 40
or USD 50). Please send cash or International Money Order.
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Bergslagsbanan

Av Oskar Nilsson

– Sveriges största privata järnvägsbolag
När järnvägen kom till Bergslagen dagsbeslut som fattades år 1854 skul- I Bergslagsbanan investerades totalt

Aktiebrev från järnvägssektorn till
hör de mest populära och eftertraktade bland samlare. I denna artikel ska vi uppmärksamma Bergslagsbanan, det största av de många privata järnvägsbolag som grundades i
Sverige under 1800-talets andra hälft.
Järnvägens utbyggnad var en viktig
förutsättning för Bergslagens industriella utveckling. Landets första
normalspåriga järnväg invigdes i
Bergslagen år 1856, då sträckan
Nora-Ervalla öppna-des för trafik.
Det kom dock att dröja till 1870-talet
innan järnvägsnätet i regionen
byggdes ut i stor skala. Enligt ett riks-
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le staten endast engagera sig i de rikstäckande stambanorna medan andra
banor, däribland banorna i Bergslagen, skulle ägas och drivas av privata
aktörer.

50 miljoner kronor, den största investeringen i ett privat järnvägsbolag i
Sverige. Inte bara privata intressenter
utan även Göteborgs stad blev delägare vid bolagets bildande. Efter
järnvägsboomen i början av 1870talet kom en nedgångs fas då det
visade sig att många nybyggda banor
fick svårt att klara sig ekonomiskt,
där-ibland Berg slagsbanan. Staten
engagerade sig då i bolaget, bland
annat genom att köpa obligationer.

En viktig orsak till att utbyggnaden
kom igång var den järnvägslånefond
som inrättades år 1871. Där kunde
privata aktörer ansöka om pengar
från staten för att finansiera järnvägsinvesteringar. Det ledde tillsammans med goda konjunkturer till en
järnvägsboom. En rad järnvägsbolag Bergslagsföreträdare ansöker om
grundades och järnvägsnätet i Sveri- koncession De första planerna på en
ge tredubblades på kort tid.
järnväg genom Dalarnas och
Värmlands bergslag till västkusten
presente rades år 1869. Förslaget,
som ur sprungligen utarbetats av en
häradshövding Norin i Bohuslän och
kom att färdigställas av den kände
järnvägsbyggaren Claes Adelsköld,
fick stöd av brukspatroner i Berg
slagen och en ansökan om konces
sion (tillstånd) inlämnades i början av
1871. Enligt förslaget skulle den
drygt 45 mil långa banan gå från
Falun över Domnarvet, över Ludvika
och Grängesberg, passera Hellefors
och Grythytte Bergslag, vidare förbi
Dejefors, Edsvalla och Borgvik, över
Dalsland till Krossekärr i Bohuslän.
Ur bruksägarnas perspektiv innebar
järnvägen att exporten från bruken
längs banan underlättades. Järnvägen
gav också förbättrade förutsättningar
för att genomföra den industriella
omvandling i riktning mot färre, större och mer bär kraftiga enheter som
på 1870-talet redan påbörjats i Bergslagen. Ett frågetecken fanns dock
och hand lade om hur banan skulle
finansieras. Den industriella omvand
lingen i Bergslagen krävde stora
investeringar och det är svårt att se att
vare sig bruksnäringen, kommunerna
längs banan eller andra lokala intressenter skulle ha kunnat finansiera banan utan hjälp utifrån. Den möjligheten fanns däremot i Göteborg.
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MYNTÅRSBOKEN 2022
Ett dynamitpaket för endast 99:-

MYNTÅRSBOKEN 2022 - MYNT - SEDLAR - MEDALJER - Utkommer 1 september
Den nya trådbundna, färgtryckta MYNTÅRSBOKEN 2022 (995-2021) innehåller
samtliga guld, silver och kopparmynt från vikingatid, medeltid och fram till idag,
kungliga medaljer och Riksbankens sedlar från 1666 fram till idag. MYNTÅRSBOKEN
är ett dynamitpaket i A5-format, med utökad variantbeskrivning och med unik
löpnumrering. Samtliga sällsynta mynt är angivna med raritet och kända exemplar i
privat ägo baserat på 50 års statistisk forskning. Katalogen har utarbetats i samarbete
med branschledande aktörer, för att uppnå den maximala syntesen av innehåll och
värderingspriser, för att ge dig som läsare det absolut senaste inom numismatiken.
Pris endast 99:- + frakt!
Boken beställer du direkt från min hemsida: delzanno.se/litteratur

Roberto Delzanno
Numismatiker - Författare - Förläggare - 0708-865008
roberto@delzanno.se - www.delzanno.se
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SELINS

MYNTHANDEL

Nu på ny adress,
Hantverkargatan 8
Vi köper, säljer och värderar:
MYNT

SEDLAR

Svenska mynt från medeltid till nutid
Utländska mynt
Antika mynt

Svenska & utländska
INVESTERINGSGULDMYNT

ORDNAR & MEDALJER

Hantverkargatan 8, box 16390,
10327 Stockholm Tel: 08 - 411 50 81
E-post: gustaf@selinsmynthandel.se
www.selinsmynthandel.se
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Göteborgarna tar över
Den främste representanten för denna kapitalstarka grupp var James
J:son Dickson, medlem av stadens
rikaste familj, handelsdynastin Dickson. Familjen kom så småning-om att
teckna aktier för 1,3 miljoner kronor
(motsvarande 70 miljoner kronor i
dagens penning värde) i Bergslagsbanan. Familjen hade en nyckelroll i
det nätverk av handels- och industrifamiljer i Göteborg som också hade
den politiska makten i staden.
I september 1871 beviljades tillstånd
för linjen Falun-Göteborg. Den enda
förändringen av betydelse jäm fört
med det tidigare förslaget från
bergslagsintressenterna var att huvudstationen förlades till Göteborg.
Förutom koncessionen fick man ett
statligt lån på 5 miljoner kronor ur
1871 års järnvägslånefond. Interimsstyrelsen dominerades av intressenter
från Göteborg. James Dickson blev
bolagets förste ordförande. Bland
övriga ledamöter i den första styrelsen fanns chefen för Skandinaviska
Banken Theodor Mannheimer,
Stockholms Enskilda Banks grundare A.O. Wallenberg och Oscar Ekman, en av Sveriges vid denna tid
mest förmögna in dustrialister. Där
fanns också D.O. Francke, en spekulativ entreprenör som 1871 grundade
investmentbanken Göteborgs Handelskompani. Francke var omstridd i
sin samtid och tillhörde inte de mest
ansedda bland stadens affärsmän.
Hans affärsmetoder var omdiskuterade. Francke hade också industri ella
engagemang med koppling till Bergslagen. 1873 utsågs han till ordförande för Stora Kopparberg. Bolaget
byggde under hans tid ett modernt
järnverk med nya produktionsmetoder i Domnarvet precis vid Bergslagsbanan. Den namn kunniga styrelsens första uppgift var att använda
sina förbindelser och nätverk för att
säkra bolagets finansiering. Redan i
november 1871 inbjöd styrelsen till
teckning av aktier i bolaget i en första
emission. Erbjudandet bestod av två
aktieslag, preferensaktier med företrädesrätt till utdelning och stam-

aktier som saknade företrädesrätt.
Preferens aktierna gick lätt att sälja
medan det var svårare med stamaktierna. I det läget beslutade Göteborgs stad att teckna aktier för tre
miljoner. To talt tecknades aktier för
5,5 miljoner kronor som skulle finansiera den inledande delen av bygget,
1876 tecknades aktier för ytterligare 8
miljoner kronor.
Förutom aktier för 13,5 miljoner
och ett statligt lån på 5 miljoner finansierades järnvägen till största delen av
obligationslån. 1873 utfärdades obligationer om 36 miljoner kronor som
till hälften tecknades av styrelseledamoten D.O. Fran ckes bolag Göteborgs Handelskompani.
Stora poster tecknades också av
Skandinaviska Kredit och Stockholms Enskilda Bank som också var
representerade i styrelsen. De kapitalstarka intressenterna i styrelsen var
en stor tillgång för bolaget under
finansieringsfasen i början av 1870talet men bara så länge konjunkturen
var stark. Franckes plan var att sälja
sina obligationer vidare till intressenter i England. Den finansiella krisen i slutet av 1870-talet gjorde detta
omöjligt. De osålda obligationerna
kom att utvecklas till en mardröm
såväl för Francke personligen som
för Bergslagsbanan och företagets
aktieägare. Infrastruktur och ingenjörskonst på hög nivå Bergslagsbanan
var en för sin tid gigantisk infrastrukturell satsning.

Den första delen av banan, sträckan
Ludvika-Falun, invigdes på nyårsaftonen 1875. Under 1876 färdigställdes linjerna Kil-Molkom och
Molkom-Filipstad, under 1877 Daglösen-Ludvika och Göteborg Trollhättan samt under 1878 linjen Trollhättan-Öxnered. Vid slutet av 1878
hade det totalt byggts 54 broar, 235
stationshus och 63 banvaktare hus
längs banan. Utmärkande för järnvägsbygget var en genomgående hög
kvalitet och avancerade tekniska lösningar. Den 1 december 1879 invigdes järnvägen då den sista bandelen
mellan Kil och Göteborg stod klar.
En resa hela vä gen från Falun till
Göteborg tog vid denna tid inklusive
byten 18 timmar i anspråk.
Finansiell kris
Under 1877 stod det klart att D.O.
Francke skulle få svårt att sälja sina
obligationer i Bergslagsbanan. Kon
junkturen började vända ned.
Francke, som tidigare haft stöd av
A.O. Wallenberg och James Dickson
ifrågasattes nu av allt fler. Francke
ägde obligationer i ett stort antal järnvägsföretag och när järnvägs febern
på börsen tog slut fick han stora svårigheter.
Händelseutveck lingen
under 1878/79 års kris påminner om
IT-kraschen drygt 100 år senare:
hysterin kring järnvä gen ledde till en
finansiell bubbla. Francke gjorde
dock flera försök att klara sig igenom
krisen: bland annat startade han ett
lotteri där han utan framgång
försökte lotta ut sina järnvägsobligationer. Också A.O. Wallenberg fick
problem. Stockholms Enskilda Bank
hade placerat stora belopp i järnvägsobligationer, bland annat i Bergslagsbanan, som föll i värde. Familjen
Wallenberg tvingades till räddningsaktioner i flera industriföretag som
drabba des hårt av lågkonjunkturen.
Under 1878 befann sig banken i en
för troendekris och många sparare
tog ut sina pengar. Staten blev den
aktör som räddade banke och Bergslagsbanan. Regeringen föreslog
riksdagen att ta upp ett lån till en järnvägshypoteksfond där bankerna skulle få belåna sina järnvägsobligationer.
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Förslaget innebar att Wallenberg och
Stockholms Enskilda Bank klarade
sig igenom 1878/79 års kris. Staten
köpte också obligationer i Bergslagsbanan som bidrog till att bygget kunde slutföras. Räddningsaktionen är
ett av många exempel på den samförståndsanda som i slutet av 1800-talet
rådde mellan privata och offentliga
intressen. D.O. Francke och hans
handelskompani försattes dock i
konkurs, hans skulder var för stora.
Bergslagsbanan var räddad även om
finanserna fortfarande var ganska
svaga, bolaget kunde till exempel under lång tid inte betala räntor på sina
obligationer. I samband med konkursen lämnade Francke Göteborgs
stadsfullmäktige och Bergslagsbanans styrelse. I övrigt kom styrelsen även efter 1879 års kris att domineras av
representanter för Göteborgs handelsfamiljer. Representanter för stadens ledande nätverk kvarstod på sina
positioner i styrelsen.
Aktiemarknaden drevs då som nu
till stor del av rykten. På 1870-talet
fanns inte den genomlysning av marknaden som finns idag men Franckes
och även Wallenbergs finansiella problem var kända på marknaden och
pressade priset på Bergslagsbanans
aktier och obligationer. Teckningskursen för bolagets aktier i 1872 och
1876 års emissioner var 200 kronor, i
början av 1879 noterades aktierna till
10 kronor. Aktierna gav vid denna
tidpunkt ingen utdelning och hade
karaktären av lottsedlar. Järnvägsaktier, som i början av 1870-talet var
hett eftertraktade som placeringsobjekt, hade fullständigt förlorat sin
forna attraktionskraft.
Trots detta ska man inte överdriva
betydelsen av 1878/79 års kris. Krisen var ett resultat av överspekulation
men flera av de stora investeringarna
under 1870-talets inledning, däribland Bergslagsbanan, skulle visa sig
vara långsiktigt industriellt riktiga.
Återhämtning och rekonstruktion
I samband med invigningen av Bergslagsbanan spekulerades det kring ett
statligt övertagande av banan. Det
låga priset på bolagets aktier, den tidigare räddningsaktionen från statens
sida och missnöjet från många aktie6

ägares sida gjorde att dessa spekulationer med jämna mellanrum återkom under de kommande åren.
Konjunkturen återhämtade sig efter
1878/79 års kris och Bergslagsbanans intäkter ökade. Under 1880
ökade nettoresultatet från 0,4 till 1,3
miljoner kronor, till stor del beroende
på att hela banan var öppen för trafik.
Men bolaget kunde fortfarande inte
betala ränta på sina obligationer och
förtroendet på aktie- och obligationsmarknaden var lågt. Denna situation
kvarstod under hela 1880-talet. År
1891 tog Knut Wallenberg, son och
arvtagare till den tidigare styrelseledamoten A.O. Wallenberg, initiativ
till en uppgörelse om de olycksaliga
och lågt prissatta obligationerna som
inte givit någon ränta på tio år. Wallenberg hade dessförinnan i spekulationssyfte köpt obligationer i bolaget.
Resultatet blev att man kom till en
uppgörelse där bolaget utfärdade nya
obligationer som ersättning för de
obetalda räntorna på de gamla obligationerna. Ett sänkt ränteläge och
successivt ökade vinster i rörelsen
ledde till att läget för Bergslagsbanan
successivt ljusnade.
1897 kom bolaget till en uppgörelse
om sänkt ränta för obligationerna
som ledde till att bolaget kunde infria
alla sina förpliktelser. Därmed var
den långa, nästan 20 år långa rekonstruktionsfasen över. Bergslagsbanans finansiella kris berodde inte
på en låg efterfrågan på bolagets tjänster: nettoresultatet steg från 1,3 till
2,3 Mkr mellan åren 1880 och 1896.
Problemet var den finansiella strukturen där räntorna på obligationerna
under uppbyggnadsfasen hotade att
knäcka bolaget, speciellt under
1878/79 års kris då den störste obligationsägaren D.O. Francke kom på
obestånd och inte kunde infria sina
förpliktelser.
Efter uppgörelsen år 1897 steg
värdet på bolagets aktier och obligationer kraftigt. Styrelsen präglades av
stabilitet och långsiktighet. När James Dickson drog sig tillbaka år 1882
efterträddes han av Janne Ekman, kusin till Oscar Ekman och även han
med stora intressen i Bergslagens
järnhantering.

ÄNTLIGEN!
Referenskatalogen
och
Värderingsguiden
är färdiga!

En god affär
År 1899 kunde Bergslagsbanan för
första gången ge utdelning. Den finansiella stabiliteten var återvunnen,
men det fanns också ett intresse av att
skapa ökad stabilitet på ägarsidan. I
januari 1902 bildades ”Enkla bolaget
Bergslagsbanans intressenter” där
Göteborgs stad hade majoriteten.
Göteborgs drätselkammare svarade
för förvaltningen av bolaget och röstade för aktierna på den årliga bolagsstämman. Trots att Bergslagsbanan
fortfarande kunde sägas vara ett
”enskilt” järnvägsbolag var bolaget i
realiteten kommunalt. Och som
kommunalt bolag kom det att bli
mycket framgångsrikt. Verksamheten expanderade, bland annat förvärvades år 1908 aktiemajoriteten i
Gefle-Dala Järnvägs, och resultatutvecklingen var mycket god. Trots
att de gamla köpmannafamiljerna
försvann från det kommunala styret i
Göteborg efter första världskrigets
slut kom Bergslagsbanan även i fortsättningen att betraktas som ett genuint Göteborgsföretag. Bergslagsbanan, eller Bergslagernas Järnvägsaktiebolag, inlöstes 1948 av staten
och blev en del av SJ. För aktieägarna
blev Bergslagsbanan efter de inledande motgångarna en bra affär.
Goda överskott redovisades och ägarnafick bra betalt när staten inlöste
deras aktier.

Den ultimata och fullständigt uppdaterade Referensboken för svenska aktiebrev är nu kommen från
trycket! Denna referenskatalog
ersätter tidigare olika kataloger
och har med nytt referensnummersystem en given plats på bibliotek, forskarinstitut, hos samlare,
handlare och allmänt intresserade.
Här kan man finna närmare 8500
separat förtecknade, kända och
beskrivna aktiebrev, olika emissioner och datum, nominella valörer
och andra väsentliga upplysningar.
Boken är rikt illustrerad med cirka
750 färgbilder av de viktigaste och
speciella aktiebreven.
Med denna referenskatalog kan
man göra vederhäftiga inventeringar av samlingar samt i dataarkiv
snabbt återfinna entydigt enskilda
aktiebrev. Boken är således ett
smidigt och faktaspäckat verktyg
för experter såväl som noviser och
allmänt intresserade som önskar
orientera sig om dessa kulturhistoriska och ekonomiska dokument
och instrument. Boken är också
tidlös och neutral eftersom den

inte är en värderingskatalog.
Kommersiella förhållanden kan
variera över tiden och styrs av den
alltmer internationella efterfrågan varom marknadsaktörerna
kan berätta mer i enskilda fall.
I ett nyttobibliotek intar denna
referensbok en självskriven plats.
Främja gärna intresset med en
bokgåva till dig själv och intresserade vänner!
Bibliofilupplaga
Finns även i en exklusiv numrerad utgåva i 100 ex. Där ingår
ett aktiebrev i original från Nitroglycerin AB, 1915.
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.

Beställning
Referenskatalogen
375 kr inkl porto
Bibliofilupplagan
500 kr inkl porto
Värderingsguiden
125 kr inkl porto
Referenskatalogen
+ Värderingsguiden
400 kr inkl porto
Bibliofilupplagan
+ Värderingsguiden
600 kr inkl porto
När du beställer var noga
med att meddela vad du
köper samt uppge namn
och adress i meddelande
rutan samt sätt in motsvarande belopp på din
beställning på
EskilstunaMagasinet
Bankgiro 882-9749.
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