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Anbudsauktion 168 
Angivna priser är minimipriser. Bud skall ha inkommit senast måndag den 18 mars 2013.

 
1 Heraldiskt exl i stålgravyr för Didrik Carl Bildt (1879-1933). Sponsor till flera arkeologiska  
 expeditioner. Löjtnant vid Svea Livgarde intill 1907. Han genomförde många resor och   
 deponerade delar av sina samlingar på Nationalmuseum och Etnografiska muséet - 30:-
2 Exl för Birgitta o Johannes Carlquist. Tecknat av hovmålaren Bengt Olof Kälde 1962 - 10:-
3 Exl för hovkamreraren Arvid Berghman (1897-1961). Teckning av Hans Lengweiler - 10:
4 Exlibris för friherrinan Elma Rålamb (1909-2005). Etsning 1941 av ägaren - 15:-
5 14 olika ex erotica för Lars C Stolt, flera gravyrer i flera färger,  b/ dito 20 exlibris  
 - 20:-,  b) 20:-
6 30 olika svenska exlibris, både nyare och äldre,  b/ dito 20 st,  c/ dito 20 svenska  
 - 25:-,  b) 25:-,  c) 25:-
7  Exlibris för friherre, ryttmästare och landstingsmannen Nils Otto Magnus Palmstierna   
 (1867-1938), Skenäs, Vingåker - 25:-
8 Heraldiskt exl i koppartryck för Hans Hals, utfört av Göran Boström (1900-1984) - 15:-
9 7 olika svenska exl i trägravyr, bl a för Ebba Sjögren, Uno Carlborg och Skytteholm - 15:-
10 Vapenexlibris i koppartryck för friherren, 1:e kanslisekreterare Jochum Beck-Friis  
 (1886-1949) - 25:-
11 Vapenexlibris för Wilhelm Tersmeden, Hellby säteri. Teckning av J Hamrya 1947 - 25:-
12 Graverat exlibris i koppartryck för tandläkare Wilhelm Hörberg, Tranås (1865-).  
 Konstnär: A Österberg 1895 - 20:-
13 Vackert exlibris i jugendstil för bokhandlaren Gottfrid P Wingren, Stockholm.  
 Utfört av Erik Ekblad 1907 och föreställande (seminarie)rektorsbostaden i Lund - 15:-
14 Exlibris för Agda Nilsson, Kristianstad. Utfört av Axel Kleimer 1911.  
 Motiv: mås över havet - 10:-
15 12 olika nyare finländska exlibris - 15:-
16 20 olika exlibris av dansken Per Christensen - 35:-
17  10 olika exlibris av Hannu Paalasmaa, Finland - 25:-
18 Fogdegaard, H/Köhler, J: Exlibris i farver, 1983, 28 s + 10 exlibris i färger. Nr 115/130, 
 b/ Fogdegaard, H: Lorentz May - en dansk grafiker och hans exlibris. 1979, 10 s +  
 9 originalexlibris i etsningar och i flera färger. Nr 96/165 - 35:-,  b) 40:-
19 30 ex erotica av Börge Elwi Carlsson för olika ägare - 40:-
20 Gåva till föreningen: Keincke, E: Hornhaver-exlibris. 264-7 exl af Hans Hornhaver, 1996,  
 100 s. Med flera originalexlibris,  b/ dito,  c/ dito,  d/ dito - 50:-,  b) 50:-,  c) 50:-  d) 50:-
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Anbud sändes till auktionskommissarie Johnny Hagberg, Prästgården, 531 94 Järpås,  
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se, tel 0510-910 16. Anbuden skall ha inkommit senast måndag  
den 18 mars 2013.

De angivna priserna är minimipriser. Anbudsgivaren skall ange det högsta pris han är villig att 
betala. Det innebär att auktionspriset blir näst högsta bud plus 10 %. Om högsta bud avgivits 
av fler än en gäller det först inkomna och slutpriset blir då detta bud. Köparen betalar porto 
och emballage. Av försäljningssumman tillfaller 20 % föreningen.

Johnny Hagberg,
auktionskommissarie

Inbjudan till årsmöte
måndag den 18 mars kl. 18.00, 

Hagströmerbiblioteket,
Haga tingshus, Annerovägen 12 i Solna

 
Härmed inbjudes till årsmöte i Svenska Exlibrisföreningen måndag den  
18 mars kl. 18.00 i Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus i Solna. Årsmötes-
förhandlingarna startar kl. 18.00. Därefter ordnar föreningen en visning av 
Hagströmerbiblioteket. Visningen startar ca kl. 19.00. 

Hagströmerbiblioteket är ett bok- och medicinhistoriskt forskningsbibliotek i 
världsklass, som visar upp sina bok- och bildskatter och aktivt sprider kun-
skap om medicinens och närbesläktade vetenskapers historia genom utställ-
ningar, föreläsningar och publikationer.

Anmälan om deltagande görs senast onsdag den 13 mars till föreningens ord-
förande Olof Reichenberg, e-post olle.reichenberg@danderyd.se eller telefon 
08-568 910 10 (tala in ett meddelande vid uteblivet svar).

I detta nummer av Cirkuläret finner du årsmöteshandlingarna: förslaget 
till föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska 
redovisningen. 

Styrelsen
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Styrelse för Svenska Exlibrisföreningen

Ordförande och cirkulärredaktör
Olof Reichenberg,
tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@danderyd.se

Ledamot, ansvarig för uppdatering av generalregistret
Magnus Bäckmark,
tel 08-756 37 90, magnus.baeckmark@swipnet.se

Ledamot, auktionskommissarie
Johnny Hagberg,
tel 0510-910 16, jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Ledamot, skattmästare
Peter Odentun,
tel 070-731 63 52, peter.odentun@gmail.com

Ledamot, redaktör för årsboken och hemsidan
Vladimir A Sagerlund,
tel 08-742 60 61, sagerlund@telia.com

Ledamot, sekreterare
Micael Stehr,
tel 08-790 90 46, stehr@kth.se

Ledamot
Kristoffer Tamsons,
tel 0708-68 22 03, kristoffer.tamsons@halvarsson.se
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Slutpriser - anbudsauktion 167

1) 175:- 2) 90:- 3) - 4 a) 180:- 4 b) 160:- 5) -
6) - 7) 80:- 8) 130:- 9) 140:- 10 a) 130:- 10 b) 130:-
10 c) 120:- 11) 50:- 12) 15:- 13) 50:- 14) 10:- 15) 48:-
16) 50:- 17) 85:- 18) 140:- 19) 50:- 20 a) 20:- 20 b) 20:-
20 c) 25:-

Johnny Hagberg, auktionskommissarie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi behöver bli fler medlemmar i SEF!

Svenska Exlibrisföreningen har idag ca 130 medlemmar, inklusive ett antal 
utländska systerföreningar. Vi behöver bli fler. De bästa ambassadörerna för 
föreningen är förstås de egna medlemmarna! 

Säkert känner du flera personer som är intresserade av konst, personhistoria, 
bokhantverk eller heraldik och som skulle kunna vara intresserade av ett 
medlemskap i SEF. Berätta för dem vad de får ut av ett medlemskap i  
Svenska Exlibrisföreningen:

-  Cirkuläret direkt hem i brevlådan, normalt fyra gånger per år
-  möjlighet att delta vid intressanta föreningsmöten
-  föreningens årsbok, som utkommer ungefär vart tredje år
-  anbudsauktioner, vilka ger möjlighet att börja samla exlibris eller utöka   
 befintlig samling
-  fortlöpande information om uppdateringar av Generalregistret
- möjlighet till kontakt med andra exlibrister - samlare, konstnärer och 
 intresserade i  allmänhet samt med systerföreningar i utlandet

Allt detta till det facila priset av 225 kr (utanför Sverige € 35) per år! Så tala 
med vänner och bekanta, berätta för dem om föreningens verksamhet och 
värva dem som medlemmar! 

Medlemskap erhålles genom inbetalning av 225 kr till plusgirokonto  
33 45 82 - 4 (Svenska Exlibrisföreningen).
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Ett år går fort...! Den 18 mars är det åter dags för årsmöte i Svenska Exlibris-
föreningen. Denna gång har årsmötet ett lite annorlunda upplägg. Vi samlas  
i Hagströmerbiblioteket i Haga tingshus i Solna för att få en visning av  
biblioteket. Vad är då Hagströmerbiblioteket? Om man slår upp det på  
wikipedia kan man läsa följande:
”Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum 
uppkallat efter Karolinska institutets förste rektor Anders Johan Hagströmer.  
Biblioteket bildades 1997 under överinseende av bokexperten Ove Hagelin för att  
föra samman Karolinska institutets och Svenska läkaresällskapets äldre boksamlingar 
under ett tak.

Där förvaras även material från bland annat Collegium Medicum (föregångare  
till Karolinska institutet), Svenska tandläkare-sällskapet och Apotekarsocieteten.  
Samlingen rymmer ungefär 35 000 volymer där det äldsta trycket är från 1480-talet. 
Bland de mest kända verken är Andreas Vesalius ”De humani corporis fabrica”, som 
trycktes 1543, William Harveys ”De motu cordis” från 1628 samt åtskilliga av Carl 
von Linnés publikationer i original. Samlingen har inte varit tillgänglig för allmänhe-
ten, men delar visades på Waldemarsudde i samband med Karolinska institutets  
200-årsjubileum 2010. Hagströmerbiblioteket finns sedan sommaren 2010 i gamla 
Haga tingshus i Solna där man funnit en inramning värdig de vackra och sällsynta 
böckerna.”

Hagströmerbiblioteket innehåller alltså flera intressanta böcker, så jag tror 
och hoppas att visningen ska bli givande. Vi startar med sedvanliga årsmötes-
förhandlingar kl. 18.00, och visningen beräknas starta ca kl. 19.00.

Jag vill avslutningsvis passa på att påminna om medlemsavgiften för 2013. 
Svenska Exlibrisföreningen får inga statliga eller kommunala bidrag, och  
verksamheten är därmed helt beroende av medlemsavgifterna. Om du inte 
har betalat avgiften för 2013 (225 kr, eller € 35 för medlemmar utanför  
Sverige) hoppas jag därför att du gör det snarast möjligt. 

Olof Reichenberg
ordförande och cirkulärredaktör

Välkommen till årsmöte den 18 mars!Fredgardh, Johan Alfred, 1874–1949, 
kyrkoherde, Simrishamn, sist bosatt 
i Ystad. Av Karin Persson 1924. 
Medaljong med uppgående sol och 
hand hållande svärd samt inskriften 
SANNINGEN SKALL GÖRA EDER 
FRIA. KB.

Fortsättning följer i nästa nummer  
av Exlibriscirkuläret!

    Exlibris för Sophie Fleetwood.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önskar du få medlemsinformation per e-post? 

För att kunna ge våra medlemmar utökad information om vår verksamhet 
erbjuder vi nu även möjligheten att få medlemsinformation via e-post. 
Anmälan till våra e-postutskick sker genom att sända namn och  
e-postadress till föreningens sekreterare Micael Stehr, stehr@kth.se 

Genom att du skickar in din e-postadress samtycker du till att den registreras 
hos Svenska Exlibrisföreningen.

De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas i enlighet med den  
svenska personuppgiftslagen (PUL), som antogs den 24 oktober 1998,  
av Svenska Exlibrisföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig. 
 
Uppgifterna kommer att behandlas ytterst konfidentiellt. De kommer inte 
att användas på något sätt som du inte har lämnat medgivande till. Svenska 
Exlibrisföreningen kommer inte att sälja, hyra ut, låna ut, handla med eller 
leasa ut adresser och uppgifter om våra medlemmar till någon part. 
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Svenska Exlibrisföreningen på Facebook

Av Magnus Bäckmark.

54 % av befolkningen i Sverige har en personlig sida på Facebook (enligt 
Socialbakers.com). Om du finns bland dem, eller vill testa det sättet att  
hålla kontakt med gamla och nya bekanta, sök gärna på sökraden på  
www.facebook.com efter Svenska Exlibrisföreningen och gå med i den grupp 
som finns i det namnet. I den, som startades 2012-09-11, finns ett pågående 
utbyte mellan såväl föreningsmedlemmar som andra intresserade. Du kan till 
exempel posta efterlysningar eller visa exlibris som du har kommit över eller 
har frågor om. Välkommen!

Franzén, Majvor, gift Brandquist,  
se Brandquist, Gustaf och Majvor.

Franzén, Mats. KB.

Franzén, Olle. Av Karl-Erik Forsberg. 
KB.

”Fraternitas”, se Falkenstedt, Adolf 
Fredrik Alexander.

Fredén, Gustaf, Uppsala. Ipse.
 
Fredén, Lennart, direktör, Stockholm. 
Av Stig Åsberg. 

Fredenheim, Carl Fredrik,  
1748–1803, överintendent,  
Stockholm. Koppargravyr,  
2 färgvarianter. Carlander II,  
s 763. KB.

de Fredenheim, NN. Koppar-
gravyr. Akropolis.

Fredenholm, Per Axel, 1881–
1962, redaktör, Göteborg. Av 
Carl Oscar Borg 1937. P1. KB.

Fredenholm, Thorild Axel, 
1911–1986, direktör, Göteborg, 
sist Gingri. Av Axel Linus. P1. 
KB.

Fredenthal, Ragnar. KB.

Fredfeldt, Olof Nilsson, 1880–
1937, kontraktsprost, Finja.  
Av ägarens hustru. 

   Exlibris för E Berg (stämpel).

   Exlibris för Carl-Olof Enhagen.
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SEF på mässan Bok & Bibliotek 2012

Av Per-Axel Wiktorsson.

Också i september 2012 fanns  
Svenska Exlibrisföreningen (SEF) 
med på mässan Bok & Bibliotek i 
Göteborg. Här kommer en något för-
senad rapport från denna begivenhet.

Liksom vid bokmässan 2011 fanns 
Svenska fornskriftsällskapet – och 
därmed också Svenska Exlibris- 
föreningen – i en egen monter till-
sammans med de litterära sällskapen. 
Detta medförde ett ovanligt stort 
antal besökare i montern. Där fanns 
liksom tidigare år informations-
blad om SEF, vidare årsböcker och 
cirkulär till salu samt ett stort antal 
exlibris till påseende. Många av besö-
karna berättade att någon äldre släkting 
ägde ett exlibris eller att de själva hade 
tänkt skaffa ett eget exlibris. Det är 
verkligen synd att SEF inte har en lista 
över sådana aktiva konstnärer som kan 
rekommenderas.

Tyvärr åtföljdes inte besökarnas intresse 
av några större inköp av material. Vi 
lyckades endast avyttra sju cirkulär och 
en årsbok. Det kan tilläggas att vi skulle 
ha kunnat sälja betydligt fler årsböcker, 
om de hade varit försedda med bilagor. 
Flera besökare uttryckte sitt missnöje 
över att bilagorna saknades. Däremot 
torde SEF under hösten ha fått några 
nya medlemmar som ett resultat av 

  Exlibris för Ingemar Bengtsson (Älta) utfört av     
  Marianne Bengtsson omkring 1980.

 Exlibris för släkten Forster utfört av        
 Marianne Bengtsson.

Franklin, Mårten Erland, 1925–
1972, med lic, Malmö, sist bosatt  
i Stockholm. (Son till ovanstående 
Erland.) Av Bror Hallberg. P1. 
Samma motiv som Erland  
Franklin.
 
Franson, Karin Margareta (Margit), 
1909–2001, bibliotekarie vid Cen-
tralbiblioteket i Örebro, sedermera 
(1954) gift Sjöholm och bosatt i 
Landskrona. Av Johann Kessler 
1941. P1, 2 färgvarianter. Central-
bibliotekets byggnad (nuvarande 
Konserthuset) bakom en hylla med 
böcker. Wiktorsson (2004), s 77 f.
 
Franzén, A, 1886–, apotekare, 
Trollhättan. Av Hugo Gehlin 1947. 
X1. ”SEU:42” (exlibrisutställnings-
katalog?).
 
Franzén, Anders, 1918–, f d byrå-
direktör, Stockholm. Av Gunnar 
Hallström. KB.

Franzén, Anna Paulina. Av Magnus 
Bäckmark (opus 26) 2007. En fågel 
på gren (samma motiv som för 
systern Julia Maria).

Franzén, Arne. P1. Jordglob.

Franzén, Carl A. Typografiskt.

Franzén, Julia Maria. Av Magnus 
Bäckmark (opus 25) 2007. En fågel 
på gren (samma motiv som för 
systern Anna Paulina).

Exlibris för Carl-Gustaf Edstrand.

Exlibris för Anna-Lisa Annell och Evert Bergstad.
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exponeringen på bokmässan.

Ett par intressanta besök fick vi också 
vid vår monter. Ingemar Bengtsson 
i Älta levererade två exlibris. (Båda 
avbildas på föregående sida.) Ett av 
dem – med motivet cigarr på askfat, 
där röken bildar initialerna I B –  
är utfört för Ingemar Bengtsson av 
släktingen Marianne Bengtsson, född 
Forster. Detta märke är gjort omkring 
1980 (bild 1). Det andra exlibriset 
är betydligt äldre, också det gjort av 
Marianne Bengtsson, denna gång för 
familjen Forster (bild 2).

Vi fick också besök av Gunilla Rooth 
från Sigtuna, som just nu arbetar med 
uppordnandet av det Hammarskjöld-
ska biblioteket på ätten Hammar-
skjölds gamla släktgård Tuna i sock-
nen med samma namn, sydost om 
Vimmerby (bild 3). Hon berättade 
att det i biblioteket förutom bokskat-
ten ingår en större exlibrissamling. 
Från Eva Kristina Hammarskjöld, 
som också arbetar med uppordnan-
det av detta bibliotek, kom senare 
tre exempel på exlibris ur biblioteket 
med anknytning till ätten (bild 4  
och 5). De avbildas härintill.

Vårt allra första besök i montern 
gjordes av läkaren Per-Olof Swartz, 
Stockholm, som under bokmässan 
tjänstgjorde i Gustaf Hellström- 
sällskapets monter. När han fick se 
vårt exlibrismaterial berättade han 

 Exlibris för Hammarskjöldska stiftelsen, 
 Tuna 1989.

Exlibris för statsrådet Hugo Hammarskjöld (1845–
1937), utfört av Anna Ankarcrona 1912.

Francke, Hugo, 1879–1935, avdelnings-
chef, Saltsjöbaden. Av Alfred Frijs 
1912. Stålgravyr. Sjögren (1915a), f 42. 
KB.

von Francken, Georg Wolfgang, 
1872–1891, överstelöjtnant i armén, 
utgivare av flera matriklar, Stockholm. 
”G W v F.” KB.

”Frank”, se Lindholm, Frank Styrbjörn.

Franke, E R, Eskilstuna. Stämpel ”E. R. 
Franke, | Eskilstuna.”.

Franke, Ellen, gift Abelin, se dito.

Franke, I, löjtnant, teckningslärare. 
Ipse 1941. P1. KB.

Frankland, Anders Oscar Mårten, 
1897–1959, bokhandlare, Helsing-
borg. Av Erik Wallin 1945. P1.

Franklin, Britta, 1928–. (Dotter 
till nedanstående Erland.) Av Bror 
Hallberg. P1. Samma motiv som 
Erland Franklin.
 
Franklin, Johannes Erland, 1892–
1983, med lic, 1:e stadsläkare, 
Kumla. Av Bror Hallberg. P1. KB.

Franklin, Matts Göran, 1931–, 
med lic, Norrköping. (Son till  
ovanstående Erland.) Av Bror  
Hallberg. P1. Samma motiv  
som Erland Franklin.

  Exlibris för Elis Bergin.

    Exlibris för E och N Edgren.
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att hans farfar hade haft ett exlibris (bild 6). Och farfadern var ingen mindre 
än statsministern Carl Swartz. 

Carl Swartz föddes i Norrköping  
1858 och var riksdagsman för  
högern i första kammaren 1900–
1926. Han var finansminister 1906–
1911 och statsminister mars–oktober 
1917. Carl Swartz avled 1926. Han  
var en frikostig donator, som 1912  
donerade Villa Swartz till Norr- 
köpings stad för inrymmande av  
bibliotek och museum.

Exlibris för landshövding Hjalmar Hammarskjöld 
(1862–1953).

Exlibris för statsminister Carl Swartz (1858–
1926), utfört i ståltryck hos Hasse W Tullberg,
Stockholm.

Berg, E, 1893–1952, provinsialläkare, 
Falun. Gummistämpel. En ormstav i 
sköld och klippavsatser tecknade i öster-
ländsk stil. Se bild sid 21.

Enhagen, Carl-Olof Fritiof, 1921–2006, 
revisor, Stockholm. Ipse 1948. P1. Upp-
slaget frimärksalbum, värja, bok, statyett av 
Myrons diskuskastare. Se bild sid 21.

Flygare, Johanna (Hanna) Matilda Sofia, 
född Carlsson, 1859–1936, ägde en tid 
Grävsten, Bankekind, sist bosatt i Stock-
holm. Biblioteksinteriör. P2, 2 storlekar. 
KB. (Tack till Tomas Risbecker.)

Fleetwood, Beata Sophie, född  
friherrinna Leuhusen, 1869-1926, 
friherrinna, Djursholm, sist bosatt 
på Lilleskog vid Alingsås. (Gift med 
ovanstående Georg.) Av V Bodman. 
Koppargravyr. Solros framför mangårds-
byggnad. SOLE GAVDEO. KB.  
Se bild sid 22.

Ny bit av registret:  
Fougt - Fredgardh

Fougt, Elise, 1744–1826. Typogra-
fiskt. Carlander II, s 725.
  
Fraenckel, Josef Gösta, 1885–1980, 
direktör, Göteborg. Av Alf Danning. 
1) C3. 2) P2. 

Franck, H, ingenjör, Stockholm.  
Ipse 1942. KB.

Exlibris för FB (oidentifierad).

   Exlibris för Olov Bengtson.
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Svenska Exlibrisföreningens årsmöte den 18 mars 2013 

Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna

3. Val av sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av årsmötets utlysning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat-  
 och balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

10. Förslag från styrelsen

11. Inkomna förslag från medlemmar

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

13. Val av ordförande

14. Val av ledamöter

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande

F B (oidentifierad). Silhuett av Uppsala 
slott och domkyrka, en uggla inom en  
cirkel och initialerna F B, allt inom en 
sköld. Se bild sid 18.

Bengtson, Olov. En uppslagen bok 
nedanför en fönsteröppning med föns-
terluckor, en uggla på en trädgren syns 
utanför. Se bild sid 18.

Bergin, Elis. Träd invid slingrande väg 
under solnedgång. Se bild sid 19.

Edgren, E och N. Samma motiv som 
Jönsson, Lisa (f Edgren) och Nils. 
[Av Anna Sahlström 1913. X1. Vikinga-
skepp över vers.] Se bild sid 19.

Edstrand, Carl-Gustaf, 1904–1990, 
bruksdisponent vid Sya bruks AB,  
sist bosatt i Falsterbo. Av A... (svårtydd 
signatur, möjligen hustrun Anna-
Gretas?) 1949. En personlig variant av 
Chalmers tekniska högskolas emblem, 
med böcker inblandade i bilden. 
Se bild sid 20.

Kompletteringar
Sådant som tillagts till registerposterna 
är nedan kursiverat.

Annell, Anna Elisabet (Anna-Lisa), 
1906–81, med dr, och Bergstad, Evert, 
–1954, Uppsala. 1) Av honom.  
2) Av Ernst Åkerbladh. P1. Ormskål 
framför böcker. ARS LONGA VITA 
BREVIS. Se bild sid 20.

Exlibris för Stefan Andersson.

   Exlibris för Sune Arlebo.
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Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen för Svenska Exlibrisföreningen (SEF) får härmed till årsmötet avge 
följande berättelse rörande hanteringen av föreningens angelägenheter under 
verksamhetsåret 2012 – det sjuttioåttonde i ordningen. Till denna berättelse 
fogas även skattmästarens redovisning gällande föreningens finanser.

Föreningen är fortsatt ansluten till Fédération Internationale des Sociétés 
d’Amateurs d’Exlibris (FISAE) samt upprätthåller löpande kontakt med, till 
denna organisation, anslutna föreningar. SEF är sedan många år även anslu-
ten till Östermalms föreningsråd och, sedan 2009, Medborgarskolan. Sam-
arbetet med Svenska Fornskriftsällskapet har fortsatt genom ett gemensamt 
bokbord vid mässan Bok&Bibliotek i Göteborg den 27-30 september.

Årsmötet avhölls den 24 april 2012 i Östermalms föreningsråds lokaler. 
Årsmötet inleddes med ett kåseri av medlemmen i föreningen Per-Axel 
Wiktorsson under rubriken ”Exlibrisets historia”. Till ordförande omvaldes 
kommunalrådet Olof Reichenberg (tillika cirkulärredaktör). Till övriga 
ledamöter i styrelsen omvaldes (konstituering enligt senare styrelsemöte):  
Tekn. dr Micael Stehr (sekr.), logistikchef Peter Odentun (skattm.), heraldisk 
konstnär Vladimir A Sagerlund (redaktör för årsbok och hemsida), kyrko-
herde Johnny Hagberg (auktionskommissarie), heraldisk konstnär Magnus 
Bäckmark (ansv. generalregistret) samt seniorkonsult Kristoffer Tamsons 
(ledamot). Till revisorer omvaldes ingenjör Roger Hammarberg (samman-
kallande) och aktiemäklare Lars-Bertil Posner.

Vid årsmötet antogs nya stadgar för föreningen och presenterades ett utkast 
till ny matrikel för dess medlemmar. Matrikeln kommer att skickas ut till 
samtliga medlemmar tillsammans med ett kommande nummer av Cirkuläret. 
Ett beslut togs även om att höja medlemsavgiften från 2013 till SEK 225 kr 
(nuvarande avgift 210 kr) resp. € 35 (nuvarande avgift € 30).

Ett föreningsmöte ordnades av förre styrelseledamoten Per-Axel Wiktors-
son den 2 juni, då Uppsala universitetsbibliotek, och Wiktorssons donerade 
exlibrissamling, förevisades.

Exlibriscirkuläret har utkommit med fyra nummer (nr 256-259). Auktioner 
med skriftligt förfarande har utlysts i samtliga Cirkulär. 

Generalregistret nu genomgånget till och med 
Fredgardh

Av Magnus Bäckmark.

Generalregistret håller vi på att gå 
igenom, från A till Ö. Det rör sig om 
tusentals svenska exlibris och bokägar-
stämplar. Alla slags rättelser och tillägg 
är varmt välkomna och meddelas  
styrelseledamot Magnus Bäckmark, 
e-post magnus.baeckmark@swipnet.se 
eller till adress Svinningevägen 38,  
184 92 Åkersberga.

Nedan följer tillägg till den hittills 
genomgångna delen av registret.  
Tilläggen är meddelade av Olof  
Reichenberg, Danderyd.

Förut okända för registret

Adrian, Louise. Stadsnattscen med 
lysande gatlykta. Se bild th.

Almquist, Solveig. Handskrivet  
pappersark, skrivfjäder i bläckhorn, 
bok, notrad. Se bild th.

Andersson, Stefan. Typografiskt.  
Se bild sid 17.

Arlebo, Oskar Albert Sune, 1928–, 
Landskrona. Två fåglar i modernistisk 
stil. ”S. Arlebo”. Se bild sid 17.

Exlibris för Louise Adrian.

 Exlibris för Solveig Almquist.
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Arbetet med uppdateringen av det svenska generalregistret fortskrider 
(se upprop i Cirkulär 2004:3 (nr 227)).

Föreningen har under året fortsatt arbetet med att uppdatera den, under 
2009 lanserade, nya hemsidan på internet: www.svenskaexlibrisforeningen.se. 
Sedan hösten finns SEF även som en ”grupp” på Facebook, dit alla (som är 
medlemmar i Facebook) intresserade av exlibris själva kan ansluta sig.

Styrelsen vill gärna upprepa att föreningen har ett frivilligt register över med-
lemmarnas e-postadresser, i syfte att kunna nå ut med eventuell information 
mellan cirkulären. Anmälan till detta register sker genom att sända namn och 
e-postadress till föreningens sekreterare, varvid man också samtycker till att 
adressen registreras hos SEF; uppgifterna kommer att behandlas i enlighet 
med den svenska personuppgiftslagen (PUL), av den 24 oktober 1998.

Under året utkom föreningens årsbok 2009-2011, under redaktörskap av 
Vladimir A Sagerlund.

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden samt besva-
rat diverse muntliga och skriftliga förfrågningar angående exlibris. Styrelsen 
vill passa på tillfället att återigen uppmärksamma medlemmarna på att det är 
välkommet med fler krafter till styrelsearbetet.

Vid FISAE:s 34:e exlibriskongress, förlagd till Nådendal i Finland, repre-
senterades SEF av dess hedersledamot Lars C Stolt tillsammans med förre 
styrelseledamoten Per-Axel Wiktorsson, som också av FISAE fick mottaga 
dess diplom: ”Sir Augustus Wollaston Franks’ Certificate of Honour”. SEF 
utdelade föreningens förtjänstmedalj i brons, Pro Arte Ex Libris, till kongress-
generalen Tauno Piiroinen från vår systerförening Exlibris Aboensis.

Som en erkänsla för ett flerårigt ledamotskap i styrelsen som auktionskom-
missarie och för hans bidrag till tryckningen av föreningens årsbok, tilldela-
des under året Johnny Hagberg Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj 
Pro Arte Ex Libris i silver.

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen (130 + 1 =) 131 medlemmar, inklu-
derandes ca 20 medlemmar i utlandet, varav ett antal utbytesmedlemskap för 
utländska systerföreningar är majoriteten av dessa.

Du har väl besökt SEF:s hemsida...?

På Svenska Exlibrisföreningens hemsida hittar du en hel del matnyttig 
information. Här finns till exempel uppgifter om verksamma exlibriskonst-
närer som föreningen känner till, information om exlibristävlingar som våra 
utländska systerföreningar anordnar samt föreningens stadgar.

Du hittar vår hemsida på www.svenskaexlibrisforeningen.se

Redaktör för hemsidan är Vladimir A Sagerlund. Han tar gärna emot tips på 
ytterligare information som bör finnas på sidan. Du når Vladimir på e-post 
sagerlund@telia.com
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Avslutningsvis vill styrelsen framföra förhoppningen om att dess arbete varit 
till gagn för exlibrismen i Sverige samt rikta ett stort tack till exlibriskonstens 
idkare, gynnare och vänner för stöd och uppmuntran under det gångna året.

Stockholm den 6 februari 2013

Olof Reichenberg    Micael Stehr

Peter Odentun     Vladimir A Sagerlund

Johnny Hagberg    Magnus Bäckmark

Kristoffer Tamsons

Till minnet av Jacques de Waern

Av Bengt Rur.

Vår medlem Bror Jacques de Waern lämnade oss den 4 februari 2013 efter 
flera år av tärande sjukdom. Vi är många inom Svenska Exlibrisföreningen 
som under de senaste åren har saknat vår tidigare så aktive vän. Under många 
år var han ledamot av föreningens styrelse.

Jacques de Waern föddes den 27 september 1927 i Stockholm, växte upp i 
Eskilstuna samt bodde under sitt yrkesverksamma liv och som pensionär i 
Stockholm. Han gifte sig i augusti 1962 med Gisela Breuer från Wilhelms- 
haven i Tyskland. Efter att ha avlagt en akademisk examen i historia och 
filosofi anställdes han som arkivarie vid Riksarkivet. Här verkade han som 
tecknare vid arkivets heraldiska verksamhet. Tillsammans med den dåvarande 
statsheraldikern utförde han en vapenbok gällande svensk offentlig heraldik.

Som exlibristecknare höll Jacques de Waern på kvalité och försmådde allt 
som till äventyrs skulle ha tycke av massproduktion. Åtskilliga av hans arbe-
ten finns med som originalbilagor i SEF:s årsböcker.

Må han vila i frid och må det eviga ljuset lysa för honom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fortsättning från sid 10

Friherre Wilhelm Liljencrantz

Skriftställaren friherre Wilhelm Liljen-
crantz föddes i Klara 1894 och avled i 
Djursholm 1963. Han var son till den 
förmögne jordägaren friherre Sven 
Liljencrantz och dennes hustru, född 
Horn af Rantzien.

Efter oktoberrevolutionen vistades  
han i Ryssland och deltog i de vitas 
kamp mot de röda. Oklart på vilket  
sätt och ihop med vilka. Han lärde 
också flyga. Sedan blev Liljencrantz 
stugsittare, dock på intet sätt lat.  
Baronen studerade, funderade och 
skrev. Paskillerna bekostades och 
spreds av honom själv.  Under andra 
världskriget var hans - synnerligen ivrigt 
förfäktade - ideologiska ståndpukt den 
att gilla Tyskland och ogilla England. 
Han tillhörde sålunda förlorarnas skara 
i den världshistoriska kraftmätningen.

Liljencrantz bokägarmärke - som utfördes år 1942 - är ett av Sven Skölds 
tidiga exlibris. Konstnären föddes på Kungsholmen 1909 och avled i Norge 
1986. Sköld var först reklamtecknare för att sedan övergå till heraldik och 
medaljkonst. De få vapenteckningar som han utförde innan han fick kontakt 
med hovkamrerare Arvid Berghman är utförda i en svulstig, överlastad stil. 
Annat blev det sedan Sköld hade börjat gå i lära hos Berghman. Det här 
aktuella exlibriset är ett av de första som tillkom under de runt tjugo år som 
de båda heraldiskt sinnade herrarna samarbetade.

Tillsammans med Berghman utförde Sköld en heraldisk bilderbok (1951), 
som tillägnades den då fem år gamle kronprinsen. Det hade då gått sextiotre 
år sedan ”Sveriges landskapsvapen. En lexa för gossar och flickor” utgavs.

BR

Liljencrantz vapen visar en avstött sparre åtföljd 
av tre fiskkrokar och en lilja. Exlibriset är tryckt 
som fototypi i svart och vitt.
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Svenska Exlibrisföreningen Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 13-01-26
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vernr: 125
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Perioden Ackumulerat

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Övriga rörelseintäkter

3900 Medlemsavgifter 17 545,80 17 545,80
3910 Auktion 406,29 406,29
S:a Övriga rörelseintäkter 17 952,09 17 952,09

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 17 952,09 17 952,09

Bruttovinst 17 952,09 17 952,09

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -510,00 -510,00
6130 Cirkuläret -8 915,00 -8 915,00
6140 Årsboken -17 577,00 -17 577,00
6160 Medaljen -250,00 -250,00
6230 Datakommunikation -298,75 -298,75
6390 Övr kostnader -1 009,00 -1 009,00
6570 Bankkostnader -450,00 -450,00
S:a Övriga externa kostnader -29 009,75 -29 009,75

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -29 009,75 -29 009,75

Rörelseresultat före avskrivningar -11 057,66 -11 057,66

Rörelseresultat efter avskrivningar -11 057,66 -11 057,66

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -11 057,66 -11 057,66

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -11 057,66 -11 057,66

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -11 057,66 -11 057,66

Resultat före skatt -11 057,66 -11 057,66

Beräknat resultat -11 057,66 -11 057,66

Svenska Exlibrisföreningens årsmöte den 18 mars 2013 

Ekonomisk redovisning - resultaträkning

Svenska Exlibrisföreningens årsmöte den 18 mars 2013 

Ekonomisk redovisning - balansräkning

Svenska Exlibrisföreningen Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 13-01-26
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vernr: 125
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
1220 Inventarier 1,00 0,00 1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 1,00 0,00 1,00

S:a Anläggningstillgångar 1,00 0,00 1,00

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

1910 Kassa 524,00 -370,00 154,00
1920 Bank, PlusGiro 33 188,42 -11 755,66 21 432,76
1940 Bank, Övriga bankkonto 565,46 0,00 565,46
S:a Kassa och bank 34 277,88 -12 125,66 22 152,22

S:a Omsättningstillgångar 34 277,88 -12 125,66 22 152,22

S:A TILLGÅNGAR 34 278,88 -12 125,66 22 153,22

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -33 210,88 0,00 -33 210,88
S:a Eget kapital -33 210,88 0,00 -33 210,88

Kortfristiga skulder
2510 Skatteskuld -1 068,00 1 068,00 0,00
S:a Kortfristiga skulder -1 068,00 1 068,00 0,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -34 278,88 1 068,00 -33 210,88

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 -11 057,66 -11 057,66


