
SVENSKA FÖRENINGEN FÖR HISTORISKA VÄRDEPAPPER 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Verksamhetsåret 2019, föreningens fyrtionde sedan starten 1979, hade föreningen två 

ordinarie Föreningsmöten, först ett studiebesök hos Centralantikvariatet den 24 januari 

under ledning av Mats Petersson, antikvariatets innehavare, tillika ordförande i Svenska 

Antikvariatföreningen, som gav oss en presentation av verksamheten som i huvudsak består 

av handel och förmedling av antikvarisk litteratur, kartor och kopparstick av god kvalitet. 

Efter visningen erbjöds en frågestund följd av mingel med bubbel och snacks. Det andra 

studiebesöket ägde rum den 20 november, direkt efter det extra årsmötet (mer om detta 

nedan). Under ledning av Cecilia von Heijne visades KMKs nya lokaler under ombyggnad.       

I övrigt ägnades större delen av året åt att förbereda och genomföra jubiléet av föreningens 

fyrtionde verksamhetsår; mer än detta nedan. 

Årsmötet, som ägde rum den 27 mars hos Kungl. Myntkabinettet, samlade ett 10-tal 

deltagare. Den av styrelsen framlagda årsredovisningen bestående av resultaträkning för 

verksamhetsåret 2018 samt balansräkning per 31 december 2018 fastställdes i framlagt skick. 

Resultaträkningen angav ett redovisat resultat på  6.267,02 kronor medan det egna kapitalet 

uppgick till 31.931,62 kronor. Samtliga  styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter 

beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Beslutet var enhälligt. Årsmötet beslöt 

vidare att medlemsavgiften år 2019 skall vara oförändrad, dvs 300 kronor för fysiska personer 

och 2.000 kronor för juridiska personer/stödjande medlemmar.  

I enlighet med Valberedningens förslag på styrelse omvaldes John Örtengren som 

ordförande på ett år. Ledamöterna Amelie Hjelmstedt, Bo Niklasson och Johan Haage 

omvaldes på två år. Antecknades att ledamöterna Marita Strandberg och Per-Göran Carlsson 

kvarstår ett år. Som suppleanter omvaldes Birger Strandberg, Hans-Göran Nilsson och Bengt 

Granath på ett år. Som föreningens revisorer omvaldes Andreas Pohl och Eric Ericson med 

Jim Almgren som revisorssuppleanter, alla på ett år. Årsmötet gav styrelsen dessutom 

mandat att under året utse en Valberedning om högst tre personer med John Örtengren 

som sammankallande. Samtliga beslut var enhälliga. 

Ett Extra Årsmöte ägde rum på Historiska Muséet den 20 november med ett enhälligt beslut 

om en mindre stadgeändring, nämligen att hedersledamot ska kunna väljas inte bara vid 

ordinarie årsmöte utan även vid extra årsmöte. I enlighet med styrelsens förslag valdes 

följande personer till hedersledamöter: Henry Vinterman, Håkan Gergils, Ragnar Boman 

samt Erik Penser. 

På sedvanligt sätt har föreningen under året anordnat två auktioner: en vårauktion (den 

79:e i ordningen) den 19 maj och en höstauktion (den 80:e i ordningen) den 30 november. 

Vårauktionen omfattade 179 poster, varav 145 såldes för sammanlagt 28.945 kronor, dvs 

200 kronor per post. De högst betalade posterna var en aktie i Södertelge Canals Slussverk 

på 500 rdr emitterad 1819 samt en aktie i Wermskogs Silvergrufve AB på 500 rdr emitterad 

1867, sålda för 1.500 kronor vardera. Den därnäst högst betalade posten var en aktie i 



Ygdrasil AB på 100 kronor emitterad 1918, såld för 1.250 kronor.  Äldst vid denna auktion var  

aktien i Södertelge Canals Slussverk från 1819.   

Höstauktionen, även benämnd Jubileumsauktionen,  omfattade 453 poster som alla såldes. 

Den sammanlagda försäljningssumman var 355.525 kronor, dvs 836 kronor per post. Den 

högst betalade posten var en historisk almanacka från 1999 innehållande 13 historiska 

aktiebrev samt ett unikt köpebrev avseende Volvos förvärv av AB Bolinder Munktell som 

gick för 20.000 kronor. Den näst högst betalade posten var en aktie i Svenska West Indiska 

Compagniet på 1000 rdr 1787, som såldes för 15.000 kronor.  Den äldsta aktien var  

Svenska West Indiska Compagniet från 1787.    

 

Föreningens egen tidskrift, Historiska Värdepapper, utkom under året med fyra 
nummer som innehöll sammanlagt elva artiklar: ”En tillbakablick på den svenska 

gruvnäringen och dess aktier”, ”Studiebesök i kulturfylld antikvariatsmiljö”, ”Dorserade 

värdepapper”, ”Nu firar vi 40 år!”, ”Starten för 40 år sedan”, ”Stockholmsbörsen – från dåtid 

till nutid”, ”Aktiebrev, Obligationer, Charta Sigillata, Mynt, Sedlar, Frimärken – 

gemensamma nämnare vitaliserar samlarmarknaden”, ”Ett aktiebrev har mycket att 

berätta”, ”Samlandet av historiska värdepapper”, ”Värdering av gamla aktiebrev är en 

sammanvägning av olika faktorer” samt ”Eskil Verner – en pionjär i det finstilta  

säkerhetstryckets tidiga tjänst”. I likhet med tidigare år har två nummer (nr 2 och 4, 2019) 

fungerat som föreningens auktionskataloger. 

 

Under de fyrtio år som har gått sedan föreningen startades den 10 juli 1979 har vår 

tidskrift utkommit med närmare 150 nummer innehållande drygt 125 artiklar om 

svenska aktiebolag, deras aktier och andra artiklar med anknytning till ämnet – i många 

fall innehållande unik information om svensk näringslivshistoria. Med författarnas 

samtycke har dessa artiklar samlats i en Jubileumsbok på ca 400 sidor att utges under 

den första hälften av 2020. Denna utgivning har möjliggjorts genom sponsorbidrag och 

annonser. 

Föreningen har tidigare – nämligen 1998 resp. 2010 – givit ut Katalog över Gamla 

Aktiebrev I och II.  Sedan 2010 har 824 tidigare ”okända” aktiebrev identifierats, vilket 

motiverade publicering av en ny Referenskatalog Svenska Aktiebrev innehållande 8.475 

gamla aktiebrev varav 755 avbildade i färg. Utgivningen möjliggjordes av ett bidrag av 

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur samt annonsintäkter.  

 

 Föreningens hemsida (www.historiskavardepapper.se) som initierades under år 2003 

innehåller såväl föreningens auktionskataloger som de uppnådda auktionspriserna. På 

hemsidan finns också bl a uppgifter om styrelsen, auktionsinformation, tidigare 

föredrag, företags-historik samt länkar till vissa andra hemsidor. Bland innehållet 

förtjänar också att nämnas ett referat om Jubileumsfesten inkl. bilder. 

 

Föreningens 40-årsjubileum firades på Jernkontoret den 29 och 30 november med 

följande program.  På fredagen invigdes jubiléet med vernissage och utställning av 

samlarobjekt. Därefter följde följande fyra föredrag: Franky Leeuwerck: The History of 

http://www.historiskavardepapper.se/


Computers in 20 bonds and shares; Johan Andreas Gustafsson: Stockholmsbörsens 

historia; Cecilia von Heijne: Kungliga Myntkabinettet i dag; John Örtengren: 

Aktiebolagslagens utveckling. Kvällen avrundades med mingel, snittar och drycker. 

Lördagen började med visning av dagens auktionsobjekt för att sedan pågå under ca fyra 

timmar. Kvällen ägnades åt en jubileumsmiddag med ett antal korta anföranden samt 

utdelning av diplomen till de nyvalda hedersledamöterna Håkan Gergils och Ragnar 

Boman. De båda övriga nya hedersledamöterna – Henry Vinterman och Erik Penser – 

som inte hade möjlighet att närvara personligen tilldelades sina diplom per post.   

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden med i genomsnitt sju 

deltagare (inkl suppleanterna) per sammanträde. Det konstituerande styrelsemötet ägde 

rum den 27 mars hos KMK direkt efter årsmötet. 7 av styrelsemötena ägde rum hos 

Strandbergs; de övriga skedde i anslutning till de ovan nämnda mötena. I övrigt hänvisas till 

bifogade Resultat- och Balansräkningar avseende verksamhetsåret 2019.  

 

Stockholm den 25 mars 2020 

 

John Örtengren  Per-Göran Carlsson Amelie Hjelmstedt 

Bo Niklasson Marita Strandberg Johan Haage 

 

 


