
1

Nr 2 – Årgång 42 – maj 2021
Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper
The Swedish Society of Historical Certificates 
www.historiskavardepapper.com

®

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com

Välkomna till SFHVs auktion # 83
Lördag 12 juni, 2021, 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 2, 2021 (detta nr).

Kallelse till årsmöte i SFHV.
Onsdag 19 maj, kl 17-19

Lokal: AB Philea, Svartensgatan 6, Stockholm, ovanför 
Slussen bekväma anslutningar till T-bana och lokala bussar.
Samtliga underlag till Årsmötet görs under första veckan i maj
tillgängliga på föreningens hemsida. På kallelsens dagordning
Övriga ärenden ska eventuellt sådant ärende anmälas per emejl 
till ordförande och sekreterare senaste tio dagar före Årsmötet.

Medlemmar som önskar delta på Årsmötet ombeds förhandsan-
mäla sitt deltagande med email till ordförande: pgc21@hotmail.com

Efter avslutat Årsmöte, välkomnar vi Johan Schück som  inbju-
dits att hålla en presentation på temat: Herman Friedländer –

 ett framgångsrikt entreprenörs- och levnadsöde.

Lite förfriskningar och tilltugg tillhandahålls.

Medlemmar välkomna! Styrelsen, C/o Per-Göran Carlsson
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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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Ordförande/ansvarig utgivare: 
Per-Göran Carlsson 
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
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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 2021 is SEK 300 (EUR 40, 
GBP 40 or USD 50). Please send cash or Interna tio nal Money Order.

Auktionskommissarie: 
Bo Niklasson, 070-629 09 58
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
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
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gunnar.lithen@gmail.com
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Eric Anttila, 076-162 48 52
eric.r.anttila@gmail.com
Produktion: 
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TILL LÄSEKRETSEN!
Nu våras det på alla fronter, HÄR-
LIGT! Hos Svenska Föreningen för 
Historiska Värdepapper (SFHV) 
försöker vi vidmakthålla normalt 
tempo vad gäller skapelse och ut-
givning av medlemstidningen, för-
beredelser av vårsäsongens auktion 
lördagen 12 juni (den åttiotredje i 
föreningens historia) med insam-
ling och beskrivning av inlämnade 
objekt, samt likaså förberedelser av 
årsmötet onsdagen 19 maj. Det är 
en del pyssel och pussel att koor-
dinera och redaktionellt samman-
foga, men föreningen har pålitliga 
och entusiastiska ideella funktionä-
rer inom och utom styrelsen så vi 
klarar kollektivt skivan!

Till årsmötet fortsätter vi sikta 
på ett fysiskt möte och har fortsatt 
ynnesten från AB Philea att få hu-
sera i deras för ändamålet lämpliga 
auktionslokal. Förra årsmötet av-
hölls under grasserande pandemi 
i ett nätverksbaserat forum med 
utväxling på distans av ärendenas 
gång via email. Syftet uppnåddes 
men aktiva deltagandet var mycket 
begränsat trots att alla medlem-
mar hade möjlighet att så delta. 
Den främsta begränsande faktorn 
var och bedöms fortfarande vara 
att övervägande andelen medlem-
mar inte har vare sig tillräcklig 
vana eller innehar uppdaterad och 
enhetlig datorutrustning för att 
exempelvis ett videoforum skulle 
kunna avhållas friktionsfritt. Efter-
som vi väljer mötesformen detta år 
och är en medlemssammankomst, 
på frivillig basis, kan vi tillåta upp 
till 20 närvarande personer vilket 

bedöms ändamålsenligt. Vänligen 
förhandsanmäl via epost till under-
tecknad, tack! Årsmötshandlingar 
utdelas vid mötet i lokalen där även 
finns tillgängligt originalprotokoll. 
Detsamma gäller om någon önskar 
väcka en fråga/ärende i anslutning 
till årsmötets Övriga ärenden. Så-
dant ärende ska vara meddelat till 
undertecknad senast tio dagar inn-
an årsmötet för att kunna inkorpo-
reras i dagordningen.

Förutom det formella årsmötet, 
som vi beräknar klara av inom den 
första halvtimmen, har vi gläd-
jen att också erbjuda en attrak-
tion, nämligen en fri presentation 
ackompanjerat av bilder av Johan 
Schück på temat Herman Friedlän-
der – ett framgångsrikt entrepre-
nörs- och levnadsöde. Temat bygger 
på en helt nyligen färdigställd och 
utgiven monografi, framforskad 
och författad av Johan, som i bred 
bemärkelse belyser en fascinerande 
släkthistoria, historiska fotavtryck-
en i internationellt näringsliv, före-
taget Bulten och svenskt konst- och 
mecenatsväsende.

En minnesvärd afton väntar! Lite 
förfriskningar med tilltugg utlovas 
finnas tillhands.

Nummer 2 av föreningens med-
lemstidning innehåller också en 
fyllig delvis illustrerad förteckning 
över de objekt som går av stapeln 
på auktion i samma sal lördagen 
12 juni. Vi har under vintern och 
våren fått glädjen välkomna flera 
ny medlemmar och kontaktytorna 
har vidgats beträffande komman-
de auktionsinlämningar. Som all-

tid förtjänar framsteg att påminna 
om ytterligare ansträngningar, 
varvid det är naturligt påminna 
medlemmarna om att de även är 
ambassadörer för föreningen och 
att intressera, främja, uppmuntra 
och tipsa nya intressenter, fören-
ingar och företagsmedlemmar som 
stödjande sponsorer. Jag som ord-
förande men också hela styrelsen 
finns tillgängliga som resurser och 
att speciellt skräddarsy medlems-
relationer till företag till ömsesidig 
nytta och glädje. Det syftar till att 
stärka ekonomin med en komfort-
buffert i vår ideella och ej vinstdri-
vande verksamhet. Har du frågor, 
ideer, kuriösa samlarföremål inom 
vårt breda gebit, kontaktförslag, ar-
tikeltips, välkommen att ringa eller 
mejla mig så lotsar vi oss fram till 
resultat! På snart återhörande och 
-seende!

Per-Göran Carlsson
Ordförande SFHV
Tel: 073-7149507
pgc21@hotmail.com
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The Art Basel och UBS Global Art 
Market Report har nu publicerat 
sina rön och analyser avseende 
konst- och antikmarknadens till-
stånd 2020. Att det rör sig om 
”big business” förstår man dels 
av att internationella storbanker 
som UBS och andra finansiella 
aktörer sedan en del år tillbaka 
sponsrar uppbyggnaden av en 
alltmer vederhäftig och transpa-
rant statistik om de ekonomiska 
flödena i konst- och antikbran-
scherna. Just året 2020 summe-
rade man denna del av kapital-
marknaden till över 50 miljarder 
dollar (dvs motsvarande drygt 
400 miljarder svenska kronor, 
alltså för endast detta år). Dess-
utom är ju många förmögna 
bankkunder också intresserade 
samlare av konst och antikvite-
ter samt andra samlarföremål, 
exempelvis mynt, frimärken, au-
tografer, serietidningar (comic 
books) och aktiebrev mm. För 
bankerna gäller det att hålla sig 
ajour med kundernas intressen 
vilket kan främja de ömsesidiga 
affärsrelationerna och utgöra 
konkurrensfördel även i finans-
världen.

Jag har tagit del av deras rap-
porter och även från andra källor 
och marknadsaktörer. Historis-
ka värdepapper är ett segment i 
det stora klustret av samlarföre-
mål som året runt ”konsumeras” 
i form av försäljningar och köp 
genom olika marknadskanaler. 
Därför bedömer jag det vara av 
stort intresse för vår medlems-
krets att exklusivt och snabbt 
tillgå mina vidareutvecklade 
observationer och slutsatser på-
började som en artikel, del 1, i 
föregående nummer av denna 
medlemstidning. Det blir en 
väl grundad syntes av medde-
landen hur vi kan jämföra vår 

Samlarvärlden omdanas i pandemins tidevarv (del 2)
hobby i förhållande till andra 
samlarrelaterade nischer. Detta 
avser inte bara tingens tillstånd 
i Sverige utan mer påfallande 
hur de betydande naven i den 
kommersiella samlarmarknaden 
globalt påverkats. Därav kan 
man skönja tidiga signaler som 
mycket väl kan tendensiöst på-
verka marknaden i Sverige, inte 
minst avseende mässor, salauk-
tioner, butikshandel och nätauk-
tioner. 

Fyra axelkrafter
Samlarmarknadens stora han-
delsnav utgörs av USA, UK, 
Tyskland och Kina (Greater 
China). De speglar i inbördes 
proportioner de lokala inhem-
ska samhällsekonomiska förut-
sättningarna. Ibland talar man 
om trendsättande pendelutslag 
där nya ekonomier i all hast 
kan stressa konventionella och 
konservativa ekonomier. Sam-
tidigt pågår tydligt sedan 20 år 
ett ekonomisk inflytandeskifte 
från äldre generationer till fram-
gångsrika yngre entreprenörer 
som gärna mäter och visar prov 
på framgångar genom val av 
samlarföremål, inte sällan pre-
stigefyllda sådana och även de 
forum man väljer att synas i. I 
dessa sammanhang använder 
Arts Economics and UBS Inves-
tor Watch uttrycket High Net-
worth Individuals (HNW) för 
de åldersgrupperingar som mest 
påverkar de stora popularitets-
trenderna.  

Visserligen tappade den glo-
bala omsättningen cirka 22 % 
jämfört med 2019, men de 50 
miljarder dollar fördelas 42 % på 
USA, 20 % vardera på UK och 
Greater China, samt resterande 
världen i övrigt. Dessa geogra-
fiska domäner ligger dock ni-

våmässigt väl över de katastro-
fala nivåerna under recessionen 
2008. Omsättningarna omfattar 
den synliga ekonomiska regist-
rerade handeln på mässor, bu-
tiker och auktioner. Av totalen 
utgör 25 % online-auktioner och 
sådan direktförsäljning - faktiskt 
en dubblering sedan 2019! Gi-
vetvis finns därtill ett mörkertal 
i form av privathandel och för-
medlingar som aldrig definieras 
eller igenkännes i statistiken. 2,9 
miljoner människor är anställ-
da i samlarmarknaden världen 
över. 305000 affärsdrivande så-
dan rörelser är noterade.

Köpglada kvinnor
På individnivå är intressant no-
tera att yngre kvinnor är mer 
köpglada än männen. Det är 
yngre medelåldern som domi-
nerar affärerna värdemässigt. 
Galleriförsäljning representerar 
46 % av affärerna medan di-
rektköp från konstnärerna eller 
deras familjer utgör 41 %. Lös-
ryckta från ett komplext sam-
manhang är siffrorna mestadels 
goda indikationer och visar på 
trender i köparbeteende. I prog-
noserna för 2021 är tillfrågade 
branschföreträdare övertygade 
om en alltmer dominerande on-
line-försäljning. Det dryga år 
som pandemin hittills medfört 
restriktioner i branschen har 
ändock medfört en påskyndad 
anpassning för on-line-handel, 
med snabbutvecklade program-
varor och system för sådan han-
tering. De merkostnader som 
uppstått har vanligtvis kvittats 
mot nedragningar i lokalytor 
och omställning av kompetens 
hos personalen.   

I myntbranschen som är den 
kanske största ”smånischen” 
bland närbesläktade föremål 
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som aktiebrev, rara frimärken, 
serietidningar (comic books), 
sportkort, autografer och histo-
riska dokument, är tillväxtindi-
kationerna oomstritt konsekvent 
starka. 2020 och hittills 2021 har 
ett antal stora - före pandemin 
planerade - auktioner över il-
lustra myntsamlingar avhållits i 
USA. Däribland har on-line och 
med telefonbud sålts flera mynt 
i prisklasser 1-10 miljoner dol-
lar styck men framförallt många 
tusen mynt i bättre kvaliteter 
och/eller rariteter och därför ef-
tertraktade. Det är omvittnat att 
det finns tillträdande nybörjar-
samlare, alltså ej rena korttids-
spekulanter eller investerare, 
som bådar för en trygg utveck-
ling på sunda grunder, dvs för-
hållandet mellan tillgång/utbud 
och efterfrågan. Av detta kan 
man lätt förstå att det egentligen 
inte behövs särskilt många som 
med resurser påbörjar typsam-
lande av valörer eller årgångs-
serier förrän tillgången ”sugs 
upp”. Det är nödvändigtvis inte 
ett önskescenario att en sådan 
obalans uppstår; var ska då fö-
remålen komma från för att till-
fredställa efterfrågan?

Stark myntmarknad
I maj månad har Myntauktioner 
i Sverige AB (MISAB) respekti-

ve Philea/Myntkompaniet sina 
tyngre kvalitets-on-line-auk-
tioner men med välproduce-
rade tryckta beskrivande och 
välillustrerade kompletterande 
auktionskataloger som vägled-
ning till intresserade samlare. 
Realtidsbudgivning har under 
vinterhalvåret prövats och trim-
mats så att det nu anses fungera 
väl. Men teknik kan fallera och 
de som verkligen vill gardera sig 
etablerar möjlighet att bjuda på 
dyrbarare objekt per telefon.

Samlarstrategi – navigera och 
kompromissa.
Ett annat lackmustest sker 8 juni 
2021 då Sotheby’s uppdragits 
att auktionera tre ikoniska och 
otroliga samlarobjekt. Det är en-
treprenören och modedesignern 
Stuart Weitzman som ska sälja 
ett guldmynt, 20 dollar 1933, det 
enda exemplar som kan ägas 
privat, köpt 2002 på auktion 
för 7,59 miljoner dollar, det be-
römda och unika Brittiska Gui-
ana frimärket en cent i magenta, 
samt slutligen USAs dyrbaraste 
frimärksklenod, ett fyrblock av 
det sk The Inverted Jenny Plate 
Block. Behållningen går till väl-
görande ändamål, det samlade 
utropspriset rör sig om 25-30 
miljoner dollar.

Vän av ordning invänder att 
extrema dyrbarheter inte do-
minerar marknaden utan utgör 
dess egentliga undantag, om än 
medialt mest uppmärksamma-
de. För vardagssamlaren rör sig 
hobbyn om modestare men likväl 
intressanta och nog så respekta-
bla objekt med sin egen historia, 
skönhet, tekniska charm mm. 
Vad man summariskt kan lära 
av historien är att söka sig sam-
larobjekt som den egna plånbo-
ken mäktar med. Det förefaller 
historiskt gynnsamt belagt att 
gärna hålla sig till fem kriterier 
som stått tidens test. Satsa på 
rariteter/relativa sällsyntheter, 
goda kvaliteter, objekt med lik-
viditet, proveniens och är köp-
värda. Dessa fem framgångskri-
terier är sällan förenliga, man får 
kompromissa för att tillämpa en 
sådan strategi. Men att kunna 
kompromissa är en lärdomsresa 
i sig, som man i gott sällskap kan 
kalla livskvalitet. Tänk gärna på 
att Svenska Föreningen för His-
toriska Värdepapper är en krets 
likasinnade samlarvänner som 
tillsammans representerar ett 
otroligt fint kunskaps- och erfa-
renhetskapital, det värdefullaste 
man kan ha för att förvalta sitt 
pund på bästa sätt!

Per-Göran Carlsson 

Påminnelse om årsavgiften till SFHV 2021

Våren är långt gången och vi saknar årsavgiften för 2021, endast 300 kr, 
från en del av medlemmarna. 

Vänligen kolla om just du ”missat”. Vi hoppas att du fortsätter ditt
medlemsskap; dels får du ju medlemstidningen 4 ggr per år,

får delta i events och presentationer samt närvara,
inlämna och bjuda på SFHVs auktioner.

Använd Plusgiro 438 9179-5 eller Bankgiro 709-5110.
Skriv ditt namn som meddelande. TACK!
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Vårauktion # 83 – auktionsregler

Branscher
BAD Bad, brunnar, hälsa 
BA Bank/finans
BRU Bruk
BRY Bryggeri
BRÄ Bränsle
BY Bygg/anläggning 
EL El, kraft, vatten
FA Fastigheter
FÖ Försäkring
GL Glas, porslin
GRU Gruvor
HA Handel
HO Hotell, restaurang, café
J Järnväg, spårväg
KE Kemi, läkemedel, tvätt
LA Lantbruk, avel, trädgård
LI Livsmedel, tobak
N Nöje, teater, sport
SJÖ Sjöfart, varv, hamn
SK Skola, undervisning
ST Sten-, kalk-, tegelbruk
TEL Telefon, telegram
TEX Textil, läder, skor
TRA Transport, fordon
TRY Tryckeri, tidning, förlag, papper
TRÄ Trävaru, skog, möbler
TÄ Tändstickor
V Verkstad, industri
Ö Övrigt 
UTL Utländska

Vårauktion # 83 hålles lördagen den 12 
juni kl. 11.00–13.00, i AB Phileas loka-
ler, Svartensgatan 6, Stockholm (ovan 
Slussen, nära T-bana). Visning avhålls 
kl 11-11.30.

Auktionen arrangeras av Svenska 
Föreningen för Historiska Värdepap-
per (sluten, ideell) och omfattar endast 
medlemmars inlämnade objekt. Enbart 
medlemmar kan också bjuda på auk-
tionen. 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 
9 juni 2021.  

Skriftliga uppdrag ställs till auk-
tionskommissarien 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 anbuds-
höjning är 25 kr. 

•  Inköpsuppdrag till auktionen utförs 
kostnadsfritt. I händelse av flera iden-
tiska bud skall förtur ges åt det först 
poststämplade. 
•  Skriftliga uppdrag ställs till auktions-
kommissarien.
•  Auktionsledningen avgör eventuella 
tvistefrågor i samband med budgiv-
ningen och äger dessutom rätt att slå 
samman, utesluta och ändra ordnings-
följden 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. Om auktions-
vinnare uttryckligen önskar sina objekt 
översända med post överenskoms från 
fall till fall hur detta ska ske och vilka 
tariffer som gäller, densamma hantering 
gäller också eventuella returer av osålda 
objekt.
•  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 klub-
bade enskilda auktionspost uttager 

SFHV som bidrag till täckande av hyra, 
tryck och porto 10 % kommission av 
inlämnaren upp till 5000 kr och 5 % 
därutöver. Om ej annat överenskom-
mits 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 till-
lämpas.
•  För osålda objekt uttager SFHV ett 
bidrag till täckning för självkostnader 
(hyra, tryck, porto) om 50 kr per post.
Redovisning sker senast 6 veckor efter 
auktion. Inlämnare kan avhämta osålda 
poster eller få sig dessa tillsända mot 
SFHV:s självkostnad för rek och porto 
(avdrages från redovisat försäljningsnet-
to, alternativt regleras mot postförskott).
•  Inlämnade auktionsobjekt förtecknas 
och beskrivs av SFHV som även åsät-
ter marknadsanpassade minimipriser 
utgörande en orientering för presum-
tiva 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.  

Kvalitetsklasser
0 (UNC) Ocirkulerad aktie utan vikning.
01 (EF) Obetydligt hanterad aktie utan vikning.
1+ (VF) Obetydligt sliten aktie, vikt men ej trasig/nött.
1 (F) Sliten aktie med vikningar/veck, pappersförlust   
  (utanför ram).
1? (VG) Sliten aktie med vikningar/veck, pappersförlust.   
  (innanför ram)
2 (G) Starkt sliten aktie med flera veck, eller/och pappersförlust. 
Om inget annat anges är kvaliteten på aktien 0-01.

Förkortningar
Riss  Liten reva i brevet
Mak  Makulerad med hål eller stämpel
Kv Kvalitet 
(RSA/BAD) Referenskatalogen Svenska Aktiebrev 2019/Branch
SAF Boken Svenska Aktiebrev före 1850. B.Strandberg m fl Sthlm.1991
BL Blankett. Ej emitterad aktie
Dek  Dekorativ ram eller flerfärgad
Bild  Någon form av bild eller motiv på aktien
Vkv. Varierande kvalitet
bolord Bolagsordning
Storleken är ca A4 om inget annat anges.
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Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr
      pris

Nr  2                                           Nr 7                                         Nr 8                                              Nr 13

    1 Hallsbergs bröd AB (RSA2452/LI) 100 kr, 1930, Hallsberg, bol.ord, F     100
    2 Hellefors Bruks AB (RSA2545/BRU) 1000 kr, 1916, Hellefors, dek, bild, 30x19 cm, EF   300
    3 3 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6280/BA) 100 kr, 1946, Sthlm, bild, dek, M Wallenberg, EF   300
    4 3 st Kreuger & Toll AB, Debenture (RSA3555/BA) 500 kr, 1928, Stockholm, dek, VF   200
    5 4 st Kreuger & Toll AB, Debenture (RSA3556/BA) 500 kr, 1929, Sthlm, dek, VF    300

    6 5 st Amerikanska aktier, blanketter 1900-talet , dek, bild         50
    7 Hellefors Bruks AB (RSA2547/BRU) 100 kr, 1925, Hellefors, bild, bol.ord, EF   300
    8 Bryggeriaktiebolaget Falken (RSA822/BRY) 200 kr, 1896, Falkenberg, bild, hålmak, VF 1500
    9 Kolm AB, (RSA3441/BRÄ) 1000 kr,1910, Stockholm, dek, EF      150
  10 Torvindustri AB, (RSA7338/BRÄ) 100 kr, 1918, Göteborg, dek, VF       75
  11 Skogens Kolaktiebolag, (RSA5978/BRÄ) 3000 kr, 1907, Gefle, bild, dek, 22x34 cm, EF   900

  12 Idrottsbyggnaden AB, (RSA2895/FA) 500 kr, 1929, Eskilstuna, EF     150
  13 Carlsviks AB (RSA 1007/FA) 1000 kr, 1866, Stockholm, bol.ord, VF   1000
  14 Hellefors Bruks AB (RSA2545/BRU) 1000 kr, 1916, Hellefors, dek, bild, 30x19 cm, EF   300
  15 Hellefors Manufakturverk AB (RSA2552/BRU) 10 000 kr, 1929, Hällefors, 29x21 cm, EF   300
  16 Arboga Bryggeri AB (RSA220/BRY) 100 kr, 1920, Arboga, dek, bild, BL, EF     300

  17 Stora Bryggeriet AB (RSA6394/BRY) 1000 kr, 1890, Stockholm, dek, EF     400
  18 Grundsborgs Mineralvattens AB (RSA2175/BRY) 250 kr, 1875, Sthlm, 20x26 cm, VF   400
  19 Bryggeri AB Falken (RSA823/BRY) 200 kr, 1900, Falkenberg, dek, bild, hål-mak, VF   900 
  20 Tomtaktiebolaget Prospekthill (RSA7307/FA) 1000 kr, 1905, Göteborg, EF    150
  21 Gulbrands Byggnadspatent AB (RSA2202/BY) 100 kr, 1916, Göteborg, dek bol.ord, EF   100

  22 Betong AB, Effektiv (RSA510/BY) 100 kr, 1914, Stockholm, dek, 29x16 cm, EF    100
  23 Malmö Oljeslageri AB (RSA4099/BRÄ) 1000 kr, 1919, Malmö, dek 26x17 cm, EF    150
  24 Kalmar Läns Egnahems AB (RSA3218/FA) 50 kr, 1918, Kalmar, 28x14 cm, EF    100
  25 Jungner-Kali AB (RSA3123/BY) 500 kr, 1925, Stockholm, 24x18 cm, EF       50
  26 Nordiska Kompaniet AB NK (RSA4564/HA) 100 kr, Stockholm, 1916 dek, bild, bol.ord, VF 1500

  27 Fastighets AB Humle (RSA1604/FA) 1000 kr, 1913, Malmö, dek, bild, bol.ord, EF    100
  28 Triohus AB (RSA7399/FA) 1000 kr, 1939, Eskilstuna,  EF         50
  29 Byggnads AB Manhem (RSA913/FA) 10 000 kr, 1911, Stockholm, dek, bild, EF    400
  30 Tacktorp AB (RSA7110/FA) 1000 kr, Hallsberg, BL, dek, bol.ord, VF       50
  31 Fastighets AB Strömsnäs (RSA1653/FA) 1000 kr, 1946, dek, Skärblacka, EF       50

  32 Landtmännens Nya Fastighets AB (RSA3726/FA) 50 kr, 1921, Stockholm, dek, EF      50
  33 Hvetlanda Järnvägar AB (RSA2812/J) 50 kr, 1916, dek, Hvetlanda, VF     300
  34 Axeltorps Kaolinbruk AB (RSA353/BRU) 1000 kr, 1905, Sölvesborg, dek, bol.ord, EF   100
  35 Ytterstfors-Munksund AB (RSA8087/TRÄ) 1000 kr, 1918, Stockholm, bild, dek, VF    150
  36 Scania-Vabis AB (RSA5763/TRA) 1000 kr, 1915, Södertälje, dek, bol.ord, VF     300
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Nr 26                                                      Nr  41                               Nr 48                                    Nr 60

Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr
      pris

   37 4 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6263/BA) 100 kr, 1966, Sthlm, bild, dek, EF   300
   38 3 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6262/BA) 100 kr, 1956, Sthlm, bild, dek, EF  200
   39 4 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6263/BA) 500 kr, 1956, Sthlm, bild. dek, EF  300
   40 5 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6260/BA) 1000 kr, 1946, Sthlm, bild. dek, EF  300  
   41 7 st Sthlm Enskilda Bank AB (RSA6262/BA) 1000 kr, 1956, Sthlm, bild. dek, EF  400   
         
   42 6 st Skandinaviska Banken AB (RSA5896/BA) 100 kr, 1953-55, Gbg, bild. dek, EF  100
   43 6 st Skandinaviska Banken AB (RSA5897/BA) 500/1000 kr, 1953-69, Gbg, bild. dek, EF 100
   44 Stockholms Folkbank AB (RSA6269/BA) 1000 kr, 1910, Stockholm, dek, VF  150
   45 Garm AB (RSA1986/HA) 100 kr, 1924, Stockhom, dek, VF       50
   46 Falkenbergs Järnväg AB (RSA1532 J) 1000 kr, 1893, Falkenberg, bild, dek, bol.ord. VF 150

   47 Nordeuropeiska Handelskompaniet AB (RSA4533 SJÖ) 500 kr, 1917, Sthlm, bild, dek, bol.ord, VF 150
   48 Parkstaden AB (Ej i RSA/FA) 500 kr, 1902, Borås, dek, bol.ord. VF     200
   49 Parkstaden AB (Ej i RSA/FA) 500 kr, 1902, Borås, dek, bol.ord. VF     200
   50 Lichtenstein H AB (RSA3783/HA) 500 kr, 1918, Stockholm, bild, dek, bol.ord. VF   200
   51 Uddeholms AB, (RSA7511/BRU) 1000 kr, 1951, Uddeholm, bild, dek, hålmak, EF   200

   52 Uddeholms AB, (RSA7508/BRU) 1000 kr, 1947, Uddeholm, bild, dek, hålmak, EF   200
   53 Uddeholms AB, (RSA7520/BRU) 5000 kr, 1967, Uddeholm, bild, dek, hålmak, EF   300
   54 Torps Bruk AB, (RSA3720/BRU) 1000 kr, 1925, Borås, dek, VF     100
   55 Bökhults Torfindustri AB, (RSA952/BRÄ) 500 kr, 1918, Malmö, dek, VF    100
   56 Billerud AB (RSA540/BRU) 500 kr, 1961, Säffle, bild, dek, hålmak, EF    100

   57 Laxå Bruk AB (RSA3750/BRU) 5000 kr, 1905, Laxå, bild, dek, EF     200
   58 Ljungskile Badhus AB (RSA3899/BAD) 100 kr, 1894, Ljungskile, dek, 22x15 cm, VF   200
   59 Sannes Söner AB (RSA5753/TRÄ) 500 kr, 1919, Uddevalla, bild,VF    100
   60 Göteborgs Handelskompani AB (RSA 2357/HA) 900 Rdr, 1873,  Göteborg, bild, dek, 23x14, cm, EF 400
   61 Nordeuropeiska Handelskompaniet AB (RSA4533/SJÖ) 500 kr, 1917, Sthlm, bild, dek, bol.ord, VF 150

   62 Svenska Parfymimporten AB (RSA6852/KE) 100 kr, 1938, Stockholm, 31x21 cm, dek, VF    50
   63 Luth & Rosen Elektriska AB (RSA3974/EL) 1000 kr, 1918, Stockholm, dek, VF   100
   64 2 st Elektriska AB ECK (RSA1300/EL) 100 kr, 1918, Partille, dek, bild, bol.ord, bild, EF  100
   65 Garm AB (RSA1986/HA) 100 kr, 1924, Stockhom, VF        50
   66 Axel Ljungström Fabriks AB (RSA3904/V) 100 kr, 1917, Stockholm, VF      50

   67 Slottskogsautomaten i Göteborg AB, (RSA6077/HO) 500 kr, 1905, Göteborg, dek, EF   100
   68 Göteborgs Hästskofabriks AB (RSA2372/LA) 1000 kr, 1888, Göteborg, dek, EF   200
   69 2 st Uddevalla Automaten AB (RSA7524/HO) 200 kr, 1908, Uddevalla, VF    150
   70 Sjukvårdsmaterial AB (RSA5852/BAD) 1000 kr, 1926, Stockholm, 27x15 cm, EF   100
   71 Uddevalla Bärarelag och Expressbyrå AB (RSA7526/TRA), 100 kr, 1911, Uddevalla, 23x16 cm
 dek, Bol.ord. EF       150
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NR 68 NR 77 NR 84 NR 102

Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr
      pris

  72 Landtmännens Nya Fastighets AB (RSA3726/FA) 500 kr, 1921, Stockholm, dek, EF      50
  73 2 st Algot Johansson AB (RSA84/TEX) 100 kr, 1947, Borås, dek, hålmak, EF     100
  74 Algot Johansson AB (RSA85/TEX) 1000 kr, 1961, Borås, dek, hålmak, EF       50
  75 Algot Johansson AB (RSA84/TEX) 500 kr, 1947, Borås, dek, hålmak, EF      100
  76 Algot Johansson AB (RSA82/TEX) 10000 kr, 1946, Borås, dek, hålmak, EF       200

   77 Ofotens Malmfält AB (RSA4931/GRU) 500 kr, 1903, Stockholm, bild, dek, bol.ord. EF   200
   78 Mellansvenska Malmfälten AB (RSA4246/GRU) 500 kr, 1918, Stockholm, bild, dek, EF      100
   79 Malmö Oljeslageri- & Happachs Såpfabriks AB (RSA4098/BRÄ) 1000 kr, 1920, Malmö,
 27x17 cm, VF         100
   80 Hotell & Automat AB Baltic (RSA2753/HO) 250 kr,1912, Malmö, 29x18 cm, EF    100
   81 Industri AB Polcirkeln (RSA2929/GRU) 500 kr, 1899, Stockholm, bild, dek, bol.ord. VF   200

   82 Järna Gruf AB (RSA3154/GRU) 500 kr, 1913, Stockholm, dek, bol.ord.VF     200
   83 Lenabergs Kalkbruk AB (RSA3755/ST) 200 kr, 1905, Upsala, dek, EF     100
   84 Gruf AB Aphtonit (RSA2156/GRU) 500 kr, 1908, Stockholm, bild, dek, bol.ord. 23x37 cm, EF   400
   85 Martebo Myr AB (RSA4189/BRÄ) 1000 kr, 1892, Stockholm, dek, EF     250
   86 Hellefors Bruks AB (RSA2548/BRU) 1000 kr, 1925, Hellefors, bild, dek, EF     250

   87 Guldsmedshytte AB (RSA2207/GRU) 100 kr, 1954, Guldsmedshyttan, EF     100
   88 Askersund-Skyllbergs Jernvägs AB (RSA254/J) 100 kr, 1884, Askersund, bild. dek, EF   600
   89 Uddeholms AB (RSA7503/GRU) 1000 kr, 1928, Uddeholm, bild, dek, hålmak, EF    200
   90 Uddeholms AB (RSA7510/GRU) 100 kr, 1951, Uddeholm, bild, dek, hålmak, EF    200
   91 2 st Kväfveindustri AB (RSA3639/KE) 100 kr, 1916, Göteborg, bild, dek, VF     100

   92 3 st Smålands Enskilda Bank AB(RSA6088/BA) 1000 kr 1917, Jönköping, bild, dek, VF   400
   93 3 st Smålands Enskilda Bank (RSA6088/BA) 500 kr 1917, Jönköping, bild, dek, VF    300
   94 3 st Smålands Bank AB (RSA6085/BA) 100kr 1965, Jönköping, bild, dek, EF     200
   95 3 st Skandinaviska Banken AB (RSA5898/BA) 2000 kr, 1953, Göteborg, bild, dek, EF   100
   96 2 st Skandinaviska Banken AB (RSA5903/BA) 100 kr, 1964, Göteborg, bild, dek, EF    100

   97 4 st Skandinaviska Banken AB (RSA5897/BA) 500 kr, 1953, Göteborg, bild, dek, EF    100
   98 3 st Skandinaviska Banken AB (RSA5905/BA) 1000 kr, 1967/1964, Göteborg, bild, dek, EF   100
   99 Rederiab Orvar (RSA5371/SJÖ) 1000 kr, 1947, Helsingborg, bild, dek, bolord, EF    200
 100 Rederiab Väsby (ej i RSA/SJÖ) 500 kr, 1927, Höganäs, dek, bolord, VF     250
 101 Rederiab Vidar (RSA5469/SJÖ) 500 kr, 1929, Hälsingborg, dek, bolord, EF     100

 102 Skånska Dagbladet AB (Ej i RAS/TRY) 1899, Malmö, bild, dek, bolord, EF     700
 103 Carlberg & Dunker AB (RSA983/HA) 100 kr, 1916, Helsingborg, dek, EF     100
 104 Norrköpings Färgeri AB (RSA4678 KE) 500 kr, 1901, Norrköping, bild, dek, bolord VF   200
 105 Johansson C. E. AB (RSA3080/V) 500 kr, 1918, Eskilstuna, dek, EF      150
 106 Göteborgs Hypotekskassa AB (RSA2371/B) 1000 kr, 1915, Göteborg, dek, mak, EF     300  

NR 88
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NR 94 NR 100 NR 104 NR 113

Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr
      pris

 107 Luth & Roséns Elektriska AB (RSA3974/EL) 1000 kr, 1919, Stockholm, dek,  VF 
 Luth & Roséns Elektriska AB (RSA3973/EL) 100 kr, 1920, Stockholm, dek, VF 100
 108 Skandinaviska Banken AB (RSA5907/BA) 100 kr, 1969, Göteborg, dek, EF
 Ungdomsrestauranger AB (RSA7572/HO) 1000 kr, 1963, Norrköping, EF  100
 109 Torndahls K. Ädelstens AB (RSA7326/GRU) 100 kr, 1964, Stockholm, bolord, EF
 Maskinsvets AB (RSA4211/V) 100 kr,1938, Stockholm,VF    100

 110 Lifo Verktygsindustri AB (Ej i RSA/V) 1000 kr, 1971, Alstermo, EF     50
 111 Hallbäck & Co AB (Ej i RSA/HA) 200 kr, 1946, Göteborg, EF      50
 112 Göteborgs Handelstidning AB (RSA2363/TRY) 1000 kr, 1924, Göteb., 25x15 cm EF 100
 113 Förlags AB Nya Sverige (RSA1896/TRY) 100 kr, 1916, Stockholm, 22x14 cm, VF 100
 114  Dala-Tidningen AB (RSA1138/TRY) 50 kr, 1920, Falun, 25x16 cm, bolord, 25x16 cm VF 100

 115 2 st Reineborg & Lind AB (RSA5508/Ö) 100 kr, 1948, Stockholm, 27x18 cm EF  100
 116 Margaretaskolans Fastighets AB (RSA4162/SK) 100 kr, 1940, Stockholm, 24x15 cm, VF 150
 117 Kode Handels AB (RSA3428/HA) 50 kr, 1920, Kode, 28x15 cm, bolord, EF   100
 118 Werdenhoffs Elektriska AB (RSA7897/EL) 1000 kr, 1922,  Stockholm, 22x16 cm, EF    50
 119 Yachtvarvet AB (RSA8048/SJÖ) 500 kr, 1923, Stockholm, 28x18 cm, hålmak, VF    50

 120 Lund & Pettersons Eftf AB (RSA3947/Ö) 500 kr, 1943, Hälsingborg, dek, bolord, EF 100
 121 GuldsmedshytteAB (RSA2207/GRU) 100 kr, 1958, Guldsmedshyttan, EF   100
 122 Hjul- & Parkettfabrikerna AB (RSA2713/TRÄ) 1000 kr, 1918, Hanaskog, dek, EF  100
 123 Algot Johansson AB (RSA84/TEX) 500 kr, 1947, Borås, hålmak, dek, EF
 Handels- och Industri AB Svenska Iran, (RSA2506/HA) 1000 kr, 1949, Stockholm, EF 100

 124 Elektriska Installationsfirman Star AB (RSA1316/EL) 100 kr, 1950, Stockholm, EF    50
 125 Svenska Lantmännens Bank AB (RSA6808/BA) 100 kr, 1917, Stockholm, bild, dek, EF 200
 126 Kväfveindustri AB (RSA3644/KE) 1000 kr, 1919, Göteborg, bild, dek, EF     50
 127 Baltic AB (RSA381/V) 500 kr, 1918, Stockholm, dek, EF      100
 128 Tryckeri AB Aurora (RSA7413/TRY) 10 kr, 1920, Ystad, bild, bolord, VF    200

 129 Politiken AB (RSA5136/TRY) 50 kr, 1919, Stockholm,  VF      200
 130 Bohus-Posten AB (RSA636/TRY) 50 kr, 1911, Uddevalla, bild, dek, bolord, VF   100
 131 Förlags AB Friskt Folk (Ej i RSA/TRY) 100 kr, 1943, Stockholm, EF     100
 132 Kristianstads Läns Tidnings AB (RSA3560/TRY) 250 kr, 1948, Kristianstad, EF   100
 133 Dagens Nyheters AB (RSA1118/TRY) 1000 kr, 1970, Stockholm, dek, bild, hålmak, EF  200

 134 Oxelösunds Järnverks AB (RSA5048/V) 100 kr, 1931, Stockholm, dek, EF   100
 135 Oxelösunds Järnverks AB (RSA5042/V) 100 kr, 1938, Stockholm, dek, EF   100
 136 Oxelösunds Järnverks AB (RSA5048/V) 100 kr, 1953, Stockholm, dek, EF   100
 137 Oxelösunds Järnverks AB (RSA5040/V) 500 kr, 1931, Stockholm, dek, EF   100  
 138 Oxelösunds Järnverks AB (RSA5040/V) 500 kr, 1931, Stockholm, dek, EF   100

 139 Ångfartygs AB Tirfing (RSA8279/SJÖ) 1000 kr, 1957, Göteborg, bild, dek, EF  200 
 140 Ångfartygs AB Tirfing (RSA8281/SJÖ) 5000 kr, 1974, Göteborg, bild, dek, EF  200  

NR 114



11
NR 146 NR 148NR 145 NR 147

Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr
      pris

 141     Karl XV, Industriutställningen i Stockholm 1866, 57 mm, brons, 84,7 gr. 
            En imponerande vacker medalj, använd som belöning jämt silver- och 
            guldversioner. Den moderna svenska industrialismens först stora event!
            Hög kvalitet, 01/0, med viss spegelkaraktär i fälten. Gravör Lea Ahlborn.        500:-

 142     Oskar I, För erinran inom hantverk och slöjd, 1850-talet, brons, 87,6 gr,
            57 mm. Uppmuntranspris för entreprenörer och mångfald. Gravör Lea
            Ahlborn. Stor, vacker i hög kvalitet, 01/0.                                                         500:-

 143   Oskar I, Jernkontorets Bergverksmedalj i brons, 1847, i brons, 86,9 gr,
            57 mm. Stor vacker medalj som erinrar om näringarnas största sektor, 
            som ”byggde” Sverige! Hög relief och i ypperlig kvalitet nära 0, med fält i
            spegelkaraktär!                                                                                                    500:-

 144   Karl XII, medalj, originalavslag i tenn/bly legering 1718, efter konungens 
            död. Notera symbolismen i Nordens Lejon! Gravör Johann Carl Hedlinger, 
            den tidens främste. 57 gr, 51 mm. Kvalitet god 1/1+.  Sällsynt!                        700:-

 145     Gustav Klemming, Riksbibliotekarie, silvermedalj med magnifikt porträtt
            av denna viktiga kulturpersonlighet under de sista årtionedan av 1800-talet.
            Frånsidan avbildar det nybyggda Kungliga biblioteket i Humlegården.            
            Gravör, Lea Ahlborn. 44,2 gr, 46 mm. Kvalitet 01/0 med skön relief.                         1000:-

 146     Greve Baltzar von Platen, Ledare för Göta Kanal-bygget under 1820-
            -30-talen. Det kanske största infrastrukturprojektet i Sveriges historia.
            Silvermedalj, 53 mm, 65,9 gr, med vacker relief och fält i spegelkaraktär
            och med lätt vacker patina. Gravör Lea Ahlborn. Sällsynt! Kvalitet, god 01            2000:-

 147     Jonas Alströmer, en av Sveriges främsta första entreprenörer inom 
            industri och andra näringar under Frihetstidens 1700-tal. Silvermedalj,
            12,3 gr, 35 mm. Gravör Ljungberger. Utgiven av Svenska Vetenskaps-
            akademin. Raritet och sällan förekommande på marknaden! God 1/1+                  2000:-

 148     Gustav II Adolf, med Hedvig Eleonora. Koppar/brons-medalj, tidstypiskt 
            gjuten samt med omskrifter handingraverade, med samtida bärögla
            bevarad! Dessa sköna medaljer finns även i silver och enstaka i guld
            och återger kungligheterna i full prakt efter tidens stil och bästa förmåga!
            De förekommer sporadiskt daterade i omskrifterna under perioden 1625-32.
            Detta exemplar är odaterat vilket är ovanligast! I ovanligt tydligt skick
            och sammantaget i hög kvalitet, 1+/01. 46 mm plus bärögla, 28,5 gr.
            Gravör möjligen Ruprecht Miller eller Hans Weiler/deras verkstad.                        2000:-

 149     Gustav II Adolf, silvermedalj till åminnelse kungens 300-åriga födelsedag,
            präglad 1894. Gravör Lea Ahlborn. 40 mm, 23,5 gr. Mycket vackert 
            exemplar, 01/0, med spegelkaraktär i fälten                                                        400:-

NR 144NR 142
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NR 153NR 152

NR 156NR 154 sid 1

NR 150

NR 157

NR 151

NR 154 sid 2

NR 155

Lotnr Beskrivning                                                                                                      Minipris Klubbat  Köparnr

 150     Karl XI, Placat, sk Böneplakat 28 januari 1688. Utgavs årligen och höglästes
            i landets kyrkor för att sprida Kungsord och tilltro för framtiden och erinra 
            om svårigheter att övervinna i kollektivet och med Guds Hjälp! Kvarto, 8 sid.
            Detta exemplar har proveniensstämpel Johan Axel Almquists Boksamling.         400:-

 151     Karl XII, Riksdagsbeslut 29 november 1697, ett av de första tryckta besluten
            efter unge kungens tillträde. Kvarto, oskuret skick, 20 sidor. Utmärkt skick!        500:-
            
 152    Karl XII, Confirmation och stadsfästelse, 3 november 1700, rörande Växel- 
            och Låhnebanken i REVAL, svensk besittning i Baltikum. Mycket sällsynt 
            associationstryck! Kvarto, 16 sidor.                                                                        500:-

 153     Ulrika Eleonora, Sveriges Rikes Samtliga Ständers Enhälligt Beslut, 
            21 februari 1719, om utkorelse til Sveriges Crono och Regemente. 
            ”Tungt tryck”, kvarto, 12 sidor. Sällan förekommande.                                          400:-

 154     Fredrik I, Förordning om de nya koppar-slantarnes gångbarhet, 21 juli 1730.
            OBS avbildar 1 öre SM 1730, en ny-utformad myntsort som blev 
            ”folkets mynt” under resten av 1700-talet, därefter giltigt som 1/2 skilling. 
            Detta är ett av bara några tiotal olika förordningar oavsett kategori med 
            illustration (koppar- eller träsnitt), bortsett från den kungliga kronan eller 
            riksvapenskölden som första sidan vinjettbild. Kvarto, 4 sidor. Eftersökt!              400:-

 155     Fredrik I, Förordning ...Båtsmäns öfwande i Sjöväsendet genom Coop-Vaerdie
            (Kap Verde-avtalet). Utfärdad 25 oktober 1733. Kvarto, 8 sidor.                           400:-

 156     Gustav III, Kammarkollegiets kungörelse, 4 februari 1780, angående Utspridt
            falskt mynt. Kvarto, 4 sidor.                                                                                    200:-

 157     Gustav III, Överståthållarembetets Kungörelse, tryckt namn Carl Sparre,
            12 juli 1785, rörande husägares (i Stockholm) inne i staden inom broarna 
            skyldighet at andra årets Renhållningsavgift betala. Ett tidigt exempel på 
            ”miljömedvetenhet och green management”! Kvarto, 4 sidor.                               150:- 
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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, forskar-
institut, hos samlare, handlare 
och allmänt intresserade. Här 
kan man finna närmare 8500 
separat förtecknade, kända och 
beskrivna aktiebrev, olika emis-
sioner och datum, nominella 
valörer och andra väsentliga 
upplysningar. Boken är rikt il-
lustrerad med cirka 750 färgbil-
der av de viktigaste och speci-
ella aktiebreven. 

Med denna referenskatalog 
kan man göra vederhäftiga in-
venteringar av samlingar samt 
i dataarkiv snabbt återfinna en-
tydigt enskilda aktiebrev. Boken 
är således ett smidigt och fak-
taspäckat verktyg för experter 
såväl som noviser och allmänt 
intresserade som önskar orien-
tera sig om dessa kulturhistoris-
ka 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 ef-
terfrågan varom marknadsaktö-
rerna kan berätta mer i enskilda 
fall. I ett nyttobibliotek intar 
denna referensbok en självskri-
ven plats. Främja gärna intresset 
med en bokgåva till dig själv 
och intresserade vänner! 

Bibliofilupplaga
Finns även i en exklusiv num-
rerad 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.

ÄNTLIGEN!
Referenskatalogen och
Värderingsguiden
är färdiga!

REFERENSKATALOGSVENSKA AKTIEBREV

SvenSka Föreningen För
HiStoriSka värdepapper

REFERENSKATALOG SVENSKA AKTIEBREV förteck-

nar samtliga 8475 kända aktiebrev, emitterade från år 

1727 och framåt. Samtliga har fått sitt eget referensnum-

mer som gör det möjligt hänvisa till i forsknings- och auk-

tionssammanhang och därmed blir det förnämsta och 

mest kompletta förteckningsverket på marknaden. Över 

750 av förtecknade aktiebrev avbildas också.
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ISBN 978-91-89330-69-6

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 mot-
svarande belopp på din 
beställning på Eskilstu-
naMagasinet bankgiro 
882-9749. 

Värderingsguidetill ReferenskatalogenSvenska aktiebrev2021

SvenSka Föreningen För
HiStoriSka värdepapper© SFHV, Stockholm 2020
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ISBN 978-91-89330-69-6

I denna bok berättas Sveriges judiska historia genom 
en person, Herman Friedländer (1842–1920). Denna 
driftiga entreprenör spelade en aktiv roll när den 
moderna industrinationen Sverige skapa des. 

Han var släkt med flera av de äldsta judiska famil-
jerna i landet, de som i slutet av 1700-talet fick Gus-
tav III:s tillåtelse att invandra och fritt utöva sin reli-
gion. 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 fram-
växande verkstadsindustrin och de stora järnvägs-
byggena. Han var bland annat grundare till före taget 
Bulten i Hallstahammar.

Herman Friedländer var djupt engagerad i sam-
hället och sin samtid. Han stödde som mecenat sin 
tids unga konstnärer: Ernst Josephson, Carl Larsson, 
Bruno Liljefors 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.

Bokens författare Johan Schück är journalist och 
civilekonom, länge verksam vid Dagens Nyheter 
som samhällsekonomisk krönikör och dessförinnan 
ledarskribent. Idag är han främst författare, före-
läsare och ekonomisk kommentator. Han är ledamot 
i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 

Utöver att Johan Schück är intresserad av före-
tagande och av svensk och judisk historia har han även 
haft personliga motiv till att skriva denna bok. Her-
man Friedländer är Johan Schücks farmors morfar.

Finns i bokhandeln nu 
och kan även beställas från förlaget. 

isbn 978-91-7329-168-2. 

Herman Friedländer
En svensk judisk historia

Artillerigatan 13, Östra Blockhuset, 114 51 Stockholm, tel: 08-411 33 70, e-post: info@medstromsbokforlag.se

Porträttet av Herman 
Friedländer är målat 
av Anders Zorn.

Till auktion # 83 har vi fått in inte mindre än 5 
st aktiebrev som vi inte känt till tidigare. # 48, 
49, 100, 102 och 131. Ett mycket vackert brev 
är Skånska Dagbladet från 1899. Rederi AB 
Väsby från 1929 är också ett spännande brev.

Nya okända aktiebrev!
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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 auktions-
katalogen är förstklassig och har ett bestående värde. Vi erbjuder förmånliga provisio-
ner 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

SVERIGES LEDANDE HANDELSPLATS
med 2–4 myntauktioner varje år

MYNTAUKTIONER
 I SVERIGE AB

Myntauktioner i Sverige AB
Banérgatan 17 - 115 22 Stockholm

E-mail: info@myntauktioner.se - Telefon: 08-410 465 65
www.myntauktioner.se


