
Industrihistoria återspeglad i aktiebrev
Av jur. dr. ERNST N A T H O R S T-B Ö ö S

De svenska aktiebreven har mycket att i bild berätta om industriell verk
samhet och tekniskt framåtskridande. Kulmen på den rikt dekorativa ut
smyckningen bemängd med tekniskt beaktansvärda avbildningar nåddes 
omkring 1900. Utvecklingen är ej typisk för Sverige och framför allt lämnas 
exempel från utlandet.
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De svenska aktiebreven har med ett i och för sig mycket förtjänst

fullt undantag varit synnerligen styvmoderligt behandlade i den 
svenska typografiska litteraturen. Govert Indebetous år 1925 ut
komna ”Svenska aktiebrev före 1880” innehåller värdefull kunskap 
om ämnet men är i sin koncentration och med sin kronologiska 
begränsning något otillfredsställande och ej användbar då det gäller 
att behandla de sista hundra årens utveckling. På sistone har Richard 
Klingspor i en kort översikt i Grafisk Årsbok 1970 i artikeln ”Säkra 
papper” tagit upp frågan om säkerhetstrycket och aktiebrevens ut
formning. Hur fint koncentrerad och sakligt värdefull denna över
sikt än är måste den dock bli lidande av sin med nödvändighet kort
fattade karaktär, där tyngden ligger vid det tryckeritekniska.

Aktiebrevens historia är knappt 200 år gammal. Ganska tidigt fick 
breven en viss konstnärlig utsmyckning, bakgrunden torde ha varit 
och är fortfarande att de skulle förmedla en känsla av vederhäftighet 
och samtidigt ha en karaktär av säkerhetstryck, så att de ej lätteligen 
kunde förfalskas. Den sista synpunkten lär kunna försvaras, ehuru
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förfalskade aktiebrev verkligen hör till undantagen, de italienska 
obligationer som figurerat i Ivar Kreugers konkursbo utgör (i den 
mån de verkligen är förfalskade) ett av de undantag som bekräftar 
regeln att andra säkerhetshandlingar än checker och sedlar sällan 
förfalskas.14
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För den som sysslar med den typografiska utvecklingen i största 
allmänhet utgör säkerligen aktiebrevens utformning bekräftelser på 
de allmänna strömningar inom typografin vilka kan iakttagas med 
utgångspunkt från andra tryck — de må sedan vara reklamalster, 
lyckönskningskort eller förpackningar. De återspeglar i sig helt natur- 15
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ligt den allmänna smaken. Vi skall här i korthet uppehålla oss vid 
några tendenser som synas särskilt otvetydiga och möjligen sympto
matiska för aktiebrev.

Den tidsperiod som avses är huvudsakligen 1870—1920. Före 
denna period ägnade man mindre möda åt det estetiska utformandet16
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För AKTIEBOIAGET CARL EiSERMANS TRIKÅFABRlK:

av breven och även om slutproduktens renlinjighet ofta synes oss 
synnerligen tilltalande torde det inte vara rättvist att ställa denna 
enkelhet i någon sorts medveten kontrast till vad som kom senare. 
Det fanns helt enkelt ingen anledning att lägga ned mer möda, och 
tidsstilen spelade aktiebrevsskaparen väl i händer.

Indebetou pekar på flera brev som faller inom vår intressesfär t. ex. 
Lugnhamns Linne-Blekeri och Spinnskola, där på vinjetten till brevet 
(1798) just blekningsarbete pågår, vidare Stenkols Grufvan Konung 
Gustaf IV Adolf (1805), d.v.s. Höganäs, se sid. 17, där gruvdriften 
återspeglas i en oval akvatintvinjett, Götha Kanalbolagets aktiebrev 
(1810, 1833) berättar om slussarna och på Tyskbagarbergens Aktie 
Bolag flyger stenarna i luften då man spränger för den nya bebyggel
sen. Ett särskilt tilltalande aktiebrev bland dem som Indebetou pekar 
på är Jernmanufaktur-Handels-Aktiebolaget i Stockholm i vars ram 
vi finner spisar, en mängd skörderedskap, verktyg och vågar lätt stili
serade men mycket tydligt återgivna.

Industrialismens genombrott — en önskan att engagera främmande 
kapital, en vidgad utbredning av aktiehandeln och givetvis en smak-
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förändring i största allmänhet medförde emellertid förändringar. 
Detta gäller aktiebrev i största allmänhet, där det då nymodiga färg
trycket utnyttjas — vi skall här begränsa oss till sådana aktiebrev 
som utfärdats i företag som står teknikens värld nära. En annan 
begränsning är tyvärr oundviklig. Det material som stått till buds 
är i många fall företag som numera ej är verksamma och där aktie
breven utan förmögenhetsförlust för ägaren överförts till samlingar 
av sådana tryck, t. ex. i Tekniska museet, den Strandbergska sam
lingen hos Svenska Fondhandlareföreningen, Kungl. Biblioteket eller 
Bankmuseets. Det rör sig alltså i många fall om bolag där de felslagna 
förhoppningarna är deras främsta karakteristika. Ett företag för
svinner i regel därför att det inte längre är livsdugligt — undantag 
finnas givetvis, bland dem kan nämnas fusioner mellan flera bolag 
och kvar blir då endast en portfölj med aktier, där kanske just dessa 
brev är det enda som blivit kvar att häva glömskans bann.

Denna begränsning är emellertid ej med nödvändighet en felkälla 
för vårt ämne; aktiebreven fick ju då företagen startades sin utform
ning under samma betingelser antingen de blev livskraftiga eller ej. 
Undantag kan för all del tänkas — men sällan i Sverige, medan man 
däremot har en känsla av att åtminstone en del amerikanska guld- 
gruveföretag fick sina aktiebrev utformade i omvänd proportion till 
deras tillförlitlighet — de skulle, ju mer luftbetonade de voro, för
medla allt större trygghet.

Betraktar man nu breven visar det sig att man kan särskilja några 
huvudlinjer när det gäller utsmyckningen. En stor grupp som vi där
för kan börja med återger helt enkelt det företag i vilket aktien för
medlar en andel. Idén kommer för övrigt igen både på brevpapper, 
i annonsering eller på förpackningar. För oss som tillhör en något 
äldre generation var skokartongerna en oslagbar källa till informa
tion om företagets utseende och detsamma gäller många industri
aktier. Till en början avbildas företaget ofta så att säga en face på 
nära håll som i fallet med Mekaniska Werkstads Aktie-Bolaget i 
Hernösand, där den långsmala vinjetten och de båda skeppen på 
redden utanför fabriken förmedlar intrycket av företagets stora om
fattning. En variation på detta sätt att presentera företaget utgör 
Saltviks Aktie-Bolag beläget i Sundsvall där fabriken spelar mindre 
roll men där en livlig sjöfart och det storslagna landskapet får skänka 
grandezza åt aktiebrevet. Producent är som ofta Lithografiska Aktie
bolaget i Norrköping, breven från detta företag är ofta hållna i22



pastellfärger och då gärna i grönt och lila. Men snart återges bygg
naderna snett ovanifrån som gör det möjligt för konstnären att med 
ett något utdraget perspektiv skänka en känsla av företagsbyggna- 
dernas ofantlighet. Denna teknik går som en röd tråd genom all 
företagspublicitet under de sista årtiondena ända in i trettiotalet då
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fotografiet eliminerar denna form av poetisk frihet men framför allt 
då andra uttrycksmedel kommer till användning.

Men givetvis är det inte bara fråga om fabriker utan också om 
annan miljö. Aktiebolaget Gellivare Malmfälts obligationer ger en 
bokstavligen ganska platt bild av förhållandena på platsen, litet 
uppiggad av ett malmtåg. Aktiebolaget Ludwika Bruksegare visar i 
disponentbostaden och en vilt skummande fors och sådana möter oss 
också på andra brev från privatägda kraftverk. Kinda Kanal Aktie- 
Bolag återger på samma sätt som nyss nämnts en slussanläggning, 
där fartygens storlek ger en känsla av att slussen måste ha Panama- 
kanalens proportioner. Här finnes dessutom ett par mytologiska 
gestalter, en Merkurius och en betänksam Poseidon. Sådana land
skapsbilder är också i andra sammanhang ej ovanliga, t. ex. vid järn
vägsaktier, som emellertid oftast har en karta som emblem där hugade 
spekulanter kan studera företagets sträckning, om man inte i stället 
möter ett muntert litet lokomotiv med några vagnar. Om dessa skulle 
säkerligen finns mycket att säga — ett rikt material finns på Järn-24
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vägsmuseet. Utanför denna snabba översikt har vi också lämnat sjö- 
fartsaktier med material till en hel armada och som någon gång borde 
få sin särskilda behandling.

En tyvärr ofta tafatt skara mytologiska figurer möter oss också. 
Det är ej ägnat att förvåna. Bortsett från denna romantiska skaras 25
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allmänna utbredning vid denna tid i samband med allehanda konst
närlig utsmyckning, kan man vid en genomgång av sedelskisser i det 
Jacob Baggeska arkivet (i Bankmuseets samlingar) konstatera att 
både tomtar och såväl romerska som nordiska gudar var omtyckta 
gestalter vid framställning av (skisser till) säkerhetstryck. En kvinnlig 
handelns och industrins guddom stödd på ett kugghjul smyckar 
Stockviks Ångsågs Bolags aktier från 1871. En skördens och handelns 
guddom lutar sig mot ett kvarnhjul med en merkuriusstav i handen 
på breven för Qvarn Aktiebolaget Moholm-Tidan av 1880, se ill. sid. 
16, och ett par flitiga tomtar bryter sten för Aktiebolaget Sala Zink.

Men snart blir det allt vanligare att avbilda produkten, ofta antydd 
i ett undertryck på själva brevet. De är alla dessutom synnerligen 
typiska för sin tid — en annan sak är att de säkerligen inte spelar 
någon större roll för den tekniska forskningen som i patenthandlingar 
får bättre uppgifter om alstren. Men lek gärna ett ögonblick med 
tanken på hur det hade varit med ett aktiebrev från Alingsås Manu
fakturverk med bilder från de Alströmerska anläggningarna och vi 
inser strax att denna källa till information från en bildfattig tid ej 
skall bagatelliseras.26



Industrihistoria återspeglad i aktiebrev
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Låt oss avslutningsvis för några ögonblick konstatera att den ut
veckling mot föremåls- och företagsavbildning i realistiska former 
som vi kunnat spåra under 1800-talets slut och 1900-talets början 
i Sverige också äger rum i utlandet — inte så att man har anledning 
att tala om förebilder för de svenska aktiebreven men en parallell 
utveckling. På en punkt skiljer den sig avsevärt, ganska tidigt be
gagnar man sig framför allt i USA av en koppargravyrliknande 
teknik. Den vann tidigt burskap i det amerikanska säkerhetstrycket 
varom de s. k. wild cat banking sedlarna bär utomordentliga vittnes
börd. Man kan här tryggt säga att ju insolventare företag desto mer 
påkostade och magnifika vinjetter. Den omställningen möter man 
inom sedelindustrin — magnifikt sammanfattad i anvisningar för en 
sedeltillverkare: ”Skapa en bild i tempo furioso, en som i sig inne
fattar hela skapelsen, flammande, med cupidoner, lokomotiv, fredliga 
landskap och Herkules som vänder upp och ner på världen!”

Tekniken var särskilt använd vid skapande av guldgrävnings- 
företag. Här avbildas guldgruvor och själva gruvhanteringen — 
liknande avbildningar förekom också inom oljekälleexploateringen 
båda ekonomiskt sett inte alltid särskilt solida branscher. 27



ndustrihistoria återspeglad i aktiebrev

Från den europeiska aktievärlden må tre exempel ur Bankmuseets 
samlingar få tjäna som belysning för vad som ovan sagts. På aktie
breven Stéarinerie Fran^aise avbildas ljusets väg från urkällan till 
fabriken med två eleganta vinjetter från själva tillverkningen. Prager 
Dampf und Segelfahrt Gesellschaft, vars skepp förband den böhmiska 
huvudstaden med Ffamburg, hade sina aktiebrev smyckade med 
stadsbilder och allegoriska figurer som symboliserade floderna samt 
skeppen och dess befraktare. Men vackrast av dem alla är ändå 
aktiebrevet för Société internationale de las photographie des couleurs, 
se ill. sid. 20. I pastellfärger skildras hur färgfotografiens genius be
söker en ateljé där arbete med fotografering och framkallning pågår. 
Det förhållandet att samtliga utdelningskuponger finns kvar indike- 
rar att företaget kanske inte blev vad man hoppades trots att man i 
bild åkallade dess främsta Daguerre och Niepce. Men som skönt 
formgivet aktiebrev från den bästa jugendperioden står sig aktiebrevet 
väl och kan kanske därför i dag tilldelas ett värde som det med viss 
trolighet kom att sakna för redan dess första innehavare.
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Swedish share certificates picture to rather large extent the industrial deve- 
lopment and the author discusses the trends and the way the designers and 
printers have chosen to make the shares authorative — the culmination in 
these picturesque certificates was reached around 1900. This development 
was not typical only for Sweden and the author draws also parallells with 
what happens within this field in outher countries.
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Lindesberg den 1917.
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Manövertavla för elektrisk anläggning levererad av Gustaf de Lavals Ångturbinfabrik 
till Karolinska Institutet i Stockholm 1892. {Ur Tekniska Museets samlingar).


