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Ansökan om tillstånd enligt 28 och 33 §§ lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss (avvecklingslagen) att få
tillskjuta fast egendom tillhörande det Petersenska
fideikommissboet (Munkbron och Erstavik) till ett aktiebolag

Innehavaren av det Petersenska fideikommisset, omfattande dels Munkbron,
dels Erstavik, Johan af Petersens avled 14 oktober 2015.
Fideikommisset upphörde därmed enligt 3 § lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss (awecldingslagen). Bouppteckning över
fideikommisset är upprättad den 2 februari 2016 och registrerad av
Skatteverket den 10 mars 2016.
Fideikommissegendomen utgör egentligen två olika fideikommiss,
Munkbron och Erstavik, som båda instiftades genom förordnanden i
testamente den 15 mars 1765 av direktören och handlanden Herman
Petersen och hans hustru Charlotte Petersen född Bedoire. Sedan Herman
Petersens äldre son och styvson till Charlotte Petersen, förste innehavare av
Erstaviks fideikommiss, avlidit 1795 utan manliga arvingar förenades
fideikommissegendomama hos den yngre sonen och har därefter följts åt.
De båda fideikommissen ska, då de upphör med anledning av samma
dödsfall och efterträdaren är samma person, under avvecklingen ses som ett
enda fideikommiss (35 § avvecklingslagen).
Enligt bouppteckningen ingår dels fast egendom, dels en fordran i
fideikommissboet.
Advokaten Magnus Kindstrand har i egenskap av ombud för
fideikommissboet, företrätt av efterträdaren Carl af Petersens, begärt
tillstånd att få tillskjuta fast egendom tillhörande fideikommissboet till ett
aktiebolag. I ärendet finns ett förslag till bolagsordning.
I awecldingslagen finns bestämmelser som tillkommit för att undvika att
egendom med stort kulturellt värde eller större jord- och
slcogsbruksegendomar som är av betydande allmänt intresse skingras, vilket
framgår av bilagda promemoria.
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Fideikommissnämnden anhåller att Stockholms kommun avger yttrande i
ärendet avseende om det finns betydande kulturellt värde eller andra värden
av betydande allmänt intresse knutet till den egendom som ingår i det
Petersenska fideikommissboet.
Yttrandet bör om möjligt ha kommit in till Fideikommissnämnden senast
den 16 mars 2018.
Ärendet remitteras även till Bolagsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Nacka kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Tyresö
kommun.

Bilagor:
PM Åtgärder enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
(avvecklingslagen) till skydd för bevarande av fideikommissens
kulturvärden m.m.
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Åtgärder enligt lagen (1963: 583) om avveckling av
fideikommiss (aweckliegslagen) till skydd för bevarande av
fideikommissens kulturvärden m.m.

Lagregler
Enligt huvudregeln i 3 § awecldingslagen skall ett fideikommiss upphöra,
när den som var innehavare av fideikommisset vid lagens ikraftträdande
avlider. Det finns en möjlighet för regeringen att meddela dispens från
denna bestämmelse. Vid avvecklingen erhåller efterträdaren alltid hälften av
egendomen, 7 § awecldingslagen. Återstoden av egendomen skall fördelas
som om den tillhört den avlidne fideikommissarien. Enligt 8 § äger
efterträdaren, utan hinder av vad i testamente må vara forordnat, på sin lott
erhålla fideikommissets huvudgård med där förvarade samlingar och annan
fast egendom på vilken bedrivs jord- eller skogsbruksegendom och som
lämpligen bör bevaras odelad.
Avsikten med lagen var att avskaffa en enligt lagstiftaren otidsenlig
arvsordning. Lagen syftade däremot inte till att egendom med höga
kulturhistoriska värden skall skingras. I awecldingslagen finns
bestämmelser som tillkommit för att undvika att egendom med stort
kulturellt värde eller större jord- och skogsbruksegendomar som är av
betydande allmänt intresse skingras. Sådana allmänna intressen kan röra
naturvård, ekonomiska intressen som sysselsättningen på orten där
fideikommisset ligger t.ex. genom turism, sociala intressen som t.ex. att
egendomen har betydelse för friluftslivet.
I 6 § awecldingslagen finns en regel som ger möjlighet att göra undantag
från huvudregeln. Där anges att regeringen må förordna att fideikommiss
urkundens bestämmelser skall äga tillämpning tills vidare eller till dess i
beslutet angiven innehavare av fideikommisset avlider om fideikommissegendomen har synnerligt kulturhistoriskt värde eller det eljest finns
särskilda skäl därtill.
Regler som ger staten möjlighet att lösa in egendom finns i 16 och 17 §§
awecklingslagen. Regler om aktiebolagsbildning finns i 31-34 §§
awecldingslagen. Enligt 31 § awecklingslagen får innehavaren av
fideikommisset och enligt 28 §, 32 § andra stycket och 33 §
awecklingslagen får efterträdaren under awecklingen ansöka om att få
bilda ett s.k. fideikommissaktiebolag och överföra egendom ur
fideikommisset respektive fideikommissboet till fideikommissaktiebolaget.
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FideikommissnMmnden
Enligt 18 § awecklingslagen ankommer det på nämnden att utreda frågor
som avses i 6, 16 och 17 §§ och göra de framställningar som föranletts av
utredningen till regeringen. Enligt 18 § awecklingslagen skall nämnden
dessutom genom rådgivning och på annat sätt verka för att
awecklingslagens syften fullföljs.
Nämnden försöker därför verka för att egendom som har stora
kulturhistoriska eller andra allmänna värden skall hållas samman även efter
awecklingen. Fideikommissegendomen får inte skiftas förrän nämnden
givit sitt tillstånd. Förutom de möjligheter som lagen förespråkar verkar
nämnden även för andra frivilliga lösningar som t. ex. stiftelsebildning i
syfte att hålla egendomen samlad. Ett led i detta arbete är att nämnden
remitterar ärendet till myndigheter för att erhålla sakkunskap om vilka
allmänna intressen som nämnden har att bevaka.
Förarbeten
I prop. 1963:5 s. 134 f. anges att när fideikommissen skall awecklas bör det
skapas ett tillfredställande skydd för olägenheter av social och ekonomisk
art samt för kulturvården. Härvid bör eftersträvas regler som inrymmer olika
möjligheter till lösningar. Intressenterna bör beredas utrymme för att på
frivillighetens väg åstadkomma lämpliga lösningar.
Aktiebolagsbildning
En lösning enligt awecklingslagen är att bilda s.k. fideikommissaktiebolag.
Enligt prop. (s. 124 ff. och 149 ff.) anges bl.a. följande motivering till
reglerna om aktiebolagsbildning. Reglerna tillkom för att hindra de
olägenheter som kan befaras kunna uppstå vid splittring av stora
fideikommiss med omfattande jord- och skogsbrinksegendomar. I
awecklingslagen finns även andra regler för att hindra sådan skingring.
Sålunda kan regeringen enligt 16 och 17 §§ awecklingslagen besluta om
inlösen av större jord- och skogsbruksegendomar samt samling av lösöre av
särskilt kulturhistoriskt värde. Vidare kan regeringen enligt 6 §
awecklingslagen förordna att fideikommissurkundens bestämmelser skall
äga tillämpning tills vidare eller till dess en viss angiven fideikommissarie
avlider.
Under utredningsarbetet diskuterades vad som kunde hända när de större
fideikommissen awecklades. En sådan splittring kunde innebära att
möjligheterna att bedriva rationellt jord- och skogsbruk försämrades.
Rationellt bedrivna produktionsenheter spelade en betydande roll för orten i
ekonomiskt och socialt hänseende. Om splittring ägde rum kunde det
medföra sysselsättningssvårigheter. Även kultur- och naturvårdsintressen
kunde beröras av splittringen. Arrendatoremas skydd kunde också
försämras.
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I propositionen (1963:5) till awecklingslagen anvisas i första hand som
åtgärd för att skydda de ekonomiska, sociala och kulturella intressen som
skulle kunna bli lidande av en olämplig splittring, att fideikommiss
aktiebolag bildas. Om intressenterna inte begagnar sig av bestämmelsen om
aktiebolagsbildning, kan det bli fråga om inlösen enligt 16 och 17 §§
awecklingslagen.
Inlösen
I prop. 1963:5 s.127-129 anges att reglerna om inlösen är avsedda att
användas i undantagsfall. Regeln om inlösen av större jord- och
skogsbruksegendomar tillkom eftersom det redan då fanns lagliga
möjligheter för regeringen att besluta om att expropriera kulturhistoriskt
märkliga byggnader, men den omfattade inte jord- och skogsbruksområdet
annat i den mån detta utgjorde erforderligt ”utrymme däromkring”. Denna
regel finns i dag i 2 kap. 8 § expropriationslagen (1972:719). Beträffande
de lösa kulturföremålen anges i prop. att det bör finnas möjligheter att inlösa
samling av följande skäl.
”1 likhet med utredningen anser jag (departementschefen), att de åtgärder
som kan komma i fråga vid awecldingen av fideikommiss väsentligen bör
inriktas på skydd för miljön och således begränsas till föremål, som kan
sägas utgöra del av denna kulturmiljö. Lösa kulturföremål bör därför i regel
skyddas endast i samband med bevarandet av byggnader och andra fasta
kulturvärden och skyddet bör avse allenast samlingar” (prop. s. 128).
Det sägs vidare i prop. s. 153 f. och 156 f.f. följande.
Bestämmelserna om inlösen har endast till syfte att underlätta ett
sammanhållande av egendomen, när starka allmänna intressen talar för det.
Om intressenterna inte själva vill hålla samman egendomen är det inte
obilligt att det allmänna inträder. Om skyddet för en kulturhistoriskt
värdefull samling inte kan ske på annat sätt skall det finnas en möjlighet för
staten att inlösa samlingen även om det innebär att den bortförs från en
levande kulturmiljö.
Praxis avseende inlösen
Regeringen har endast två gånger tillämpat bestämmelserna om inlösen.
Den 15 november 2001 förordnade regeringen med tillämpning av 17 §
awecklingslagen att staten skall lösa in det arkiv som ingår i Ericsbergs
fideikommissbo. Vidare beslutade regeringen den 14 april 2011 att staten
skall lösa in det s.k. beskickningsarkivet som ingår i Biby fideikommissbo.
Vid tre tillfällen har regeringen beslutat att inlösen inte skall ske, nämligen
av en tavelsamling tillhörande Wannås fideikommissbo, ett arkiv tillhörande
Segersjö fideikommiss samt beträffande den s.k. turkiska samlingen
tillhörande Biby fideikommissbo.
Bestämmelserna om inlösen har dock kunnat påverka awecklingen av flera
fideikommiss på så sätt att staten, vissa museer och flera kommuner
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förhandlat med delägare i fideikommissbo och då frivilligt kommit fram till
försäljning av egendomen.

Förlängning
Regeln i 6 § avvecklingslagen (prop. 1963:5 s. 130-132 och 174-176) skall
endast tillämpas, om övriga bestämmelser inte ger tillräckligt skydd och de
allmänna intressena bäst tillgodoses om fideikommisset består.
Bestämmelsen utgör således ett undantag från 3 § i avvecklingslagen. I
prop. sägs bl.a. följande:
Skyddet for de särskilda ekonomiska, sociala och kulturella intressen som
skulle bli lidande av en olämplig splittring av fideikommissegendomama
kan förebyggas genom t. ex. reglerna om alctiebolagsbildning och inlösen. I
vissa fall kan speciella förhållanden emellertid föreligga t.ex. beträffande de
atypiska fideikommissen. Även i andra särskilda fall kan de allmänna
intressena bäst tillgodoses genom att fideikommisset får bestå. Ett exempel
på detta sägs Skokloster vara (s. 131), vilket ansågs som ett av våra
förnämsta kulturminnesmärken, där innehavaren ägde marken privat, medan
slott och samlingar var fideikommiss. Det är synnerligen angeläget att
Skoklosters slott och samlingar, vilka tillhör våra förnämsta
kulturminnesmärken, far förbli odelade. Detta synes f.n. inte kunna ske utan
att fideikommisset får bestå. Även i något eller några andra fall kan,
omständigheterna vara sådana, att det allmänna intressena blir bäst
tillgodosedda, om fideikommisset tills vidare bibehålls.
Kungl. Maj:t skulle därför ha möjlighet att, där särskilda omständigheter
föreligger, meddela dispens från awecklingstvånget. Beslut härom skulle
endast få meddelas om betydande allmänna intressen påkallade det och det
påpekades att regeln bara fick användas i undantagsfall. Avvecklingen
skulle ske efter i princip generellt verkande regler men med möjlighet att i
något enstaka fall göra undantag. Enligt departementschefen (s. 132) måste
awecklingslagen innehålla vissa regler om fördelningen av
fideikommissegendomen, men denna lag bör inte med nödvändighet
utformas så att fideikommissintressentema tillerkännes en ovillkorlig rätt till
viss egendom. Regeln skulle användas synnerligen sparsamt, men den skulle
vara ägnad att underlätta från allmän synpunkt önskvärda uppgörelser
mellan fideikommissintressentema. Kungl. Maj:t skulle även kunna
förordna om att fideikommisset skulle bestå under längre tid än
efterträdarens livstid dvs. till dess annorlunda förordnades. Det sägs vidare,
att bestämmelsen endast skulle innebära, att fideikommissets avveckling
skulle få anstå till dess förhållandena var sådana, att en avveckling kunde
genomföras.
I prop. 1963:5 s. 176 påpekas att beslut enligt 6 § torde bli tillämpligt först i
awecldingssituationen, men kan meddelas tidigare.

FIDEIKOMMISSNÄMNDEN

PM

5(7)

2018-01-22

Sammansatta bevillnings- och första lagutskottet yttrade i sitt utlåtande (nr 2
år 1963) s. 148 f. och 152 f.f. bl.a. följande.
För att undvika följderna av en olämplig splittring av fideikommissegendomarna föreslås, att aktiebolag skall kunna bildas på grundval av de
större jord- och skogsfideikommissen. Härigenom löses även bl.a. skyddet
för kulturvärdena och naturvårdsintressena. Den utväg som prop. anvisar
avser att bereda fideikommissintressentera möjlighet att bevara egendomen
odelad inom släkten. Om dessa inte vill begagna sig härav, kan det bli fråga
om inlösen för det allmänna avseende jord- och skogsbruksområden samt
betydande kulturvärden. För rena undantagsfall hänvisar prop. till
möjligheterna att förordna om att fideikommisset skall bestå.
Avveckling av fideikommissen bör ske efter generella och enhetliga regler.
Vissa speciella undantag från huvudregeln är nödvändiga. Speciellt sägs
detta gälla fideikommiss som har synnerligen stor ekonomisk och social
betydelse bl.a. om en betydande del av ortsbefolkningen direkt eller indirekt
har sin utkomst av fideikommisset eller fideikommisset representerar
synnerligen stora kulturella värden. En allmän undantagsregel bör stå till
buds om allmänna ekonomiska, sociala och kulturella intressen inte kan
beaktas på annat sätt vid avvecklingen. Tillämpningen skall däremot vara
restriktiv och endast användas för fideikommiss som representerar
”synnerligen betydande allmänna intressen av ekonomisk, social eller
kulturell art”. För förordnande enligt 6 § skall inte samtycke krävas från
intressenterna, men i tveksamma fall skall viss, men ej avgörande, hänsyn
tas till intressenternas inställning till frågan om fideikommissets fortbestånd.
Praxis avseende tillämpningen av 6 § avvecklingslagen
Dispens enligt 6 § avvecklingslagen har meddelats av regeringen i sex
beslut.
Gallierasamlingen
Det ena ärendet avsåg den s.k. Gallierasamlingen (år 1964) som bestod dels
av ett kapital, dels av en värdefull samling lösören på Stockholms slott.
Fideikommisset var inte under avveckling utan innehades av Hans Maj:t
Konungen. Beslutet innebar att bestämmelserna i fideilcommissurkunden
(kejsar Napoleon I:s gåvobrev den 14 maj 1813 till förmån för prinsessan
Josephine, sedermera drottning av Sverige) förlängdes tills vidare.
Boo fideikommiss
Det andra ärendet gällde Boo fideikommiss (år 1969). Innehavaren av
fideikommisset avled år 1968 och efterlämnade änka och fyra barn, varav
efterträdaren var född 1944. Som skäl för ansökan anfördes sociala,
ekonomiska och kulturella skäl. Den fasta egendomen var av betydande
allmänt intresse. Således fanns förutsättningar för inlösen enligt 16 §. Den
sambrukades emellertid med privat ägd egendom och ett privat ägt sågverk.
Om inlösen skedde kunde sambruket mellan fideikommissegendomen och
den privata egendomen splittras. Remissinstanserna ansåg att det för
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sysselsättningen i bygden vax av väsentlig betydelse att integrationen mellan
fideikommissegendomen och den privata egendomen fick bestå. Rubbningar
kunde enligt remissmyndighetema få betydelse för ortens näringsliv. Kungl.
Maj :t medgav med hänsyn till de särskilda omständigheterna som förelåg i
ärendet att fideikommissurkunden skall äga fortsatt tillämpning till dess
efterträdaren Carl-Hugo Hamilton avlider.
Fullerö fideikommiss
Det tredje ärendet är Fullerö fideikommiss (år 1995). Innehavaren av
fideikommisset avled år 1990.1 ett testamente hade innehavaren förordnat
att hans hustru skulle inneha fideikommisset med hustruförmån under sin
livstid eller tills hon gifte om sig. Vidare förordnade han att hans
kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse. Som skäl för ansökan åberopade
efterträdaren det synnerligen kulturhistoriska värdet. Hustrun och stiftelsen
bestred ansökan. Regeringen medgav att fideikommissförordnandet skulle
äga fortsatt tillämpning så länge Carl Johan Cronstedt lever. Som skäl för
beslutet anfördes följande.
Fullerö fideikommiss utgör en av vårt lands mest betydande kulturmiljöer.
Till fideikommissets stora kulturvärden hör dels de unika karaktärsbyggnadema med parkanläggning, dels inventarier, bibliotek och arkiv.
Även det omgivande kulturlandskapet har ett värde av riksintresse. Den
måste anses ha synnerligt kulturhistoriskt värde och bör därför inte skingras.
”Vad som är känt om fideikommissets ekonomiska bärkraft och de skilda
synsätt mellan intressenterna som kommit till uttryck rörande skifte och
fortsatt förvaltning ger vid handen att det för närvarande inte går att
åstadkomma en uppgörelse mellan intressenterna om en samlad framtida
förvaltning av fideikommissets kulturvärden. Eftersom det är av nationellt
kulturintresse att fideikommissegendomen hålls samlad bör förordnande
meddelas om fortsatt giltighet för fideikommissurkunden för Fullerö.”
Erstaviks fideikommiss
Det fjärde ärendet är Erstaviks fideikommiss (år 1998). Innehavaren av
Erstaviks fideikommiss avled år 1994. Innehavaren hade förordnat om viss
fördelning av fideikommissets egendom i ett testamente. Med anledning av
testamentet förordnade boutredningsmannen om delskifte. Regeringen
medgav att fideikommissurkundens bestämmelser avseende Erstaviks
fideikommiss skulle äga fortsatt tillämpning så länge efterträdaren
Johan af Petersens lever. Som skäl för beslutet angav regeringen följande.
Fideikommisset utgör en av vårt lands mer betydelsefulla kulturmiljöer. Till
detta hör herrgårdsanläggningen, som är av riksintresse med hänsyn till bl.a.
naturvård och friluftsliv. Vidare ingår det kulturhistoriskt värdefulla
Petersenska huset i fideikommisset. Att beakta är även att det ur ett
internationellt perspektiv är unikt, att en sådan herrgårdsanläggning med
omfattande grönområden ligger så nära en storstad som Stockholm.
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I tveksamma fall kan hänsyn tas till intressenternas inställning i fråga om
fideikommissets fortbestånd. De skilda synsätt mellan intressenterna som
kommit till uttryck rörande skifte och fortsatt förvaltning innebär att det för
närvarande inte går att åstadkomma en uppgörelse om en samlad framtida
förvaltning av fideikommissets kulturvärden. Det finns ett nationellt kulturoch naturvårdsintresse för att hålla fideikommissegendomen samlad.
Övedsklosters fideikommiss och De la Gardieska samlingen
År 2002 förordnade regeringen att fideikommissurlcundens bestämmelser
aveende dels Övedsklosters fideikommiss, dels De la Gardieska samlingen trots att fideikommissen inte var under avveckling - skall äga fortsatt
tillämpning efter det att nuvarande innehavare Hans Ramel avlidit.
Förordnandet gäller för den tid nästa innehavare lever. Familjen var ense om
ansökan. Fideikommissen har olika slutliga innehavare vid en avveckling.
Enligt fideikommissförordnandet avseeende De la Gardieska samlingen
skulle denna tillfalla staten om fideikommisset avvecklas. Familjen anser att
denna bestämmelse inte kan äga tillämpning eftersom staten beslutat om
avvecklingen.
Som skäl för beslutet angav regeringen bl.a. följande. Övedsklosters
fideikommiss och De la Gardieska samlingen har ett synnerligt
kulturhistoriskt värde och det finns ett stort allmänt kulturintresse av att
egendomen inte splittras utan hålls samlad. Regeringen fann mot bakgrund
till vad som framkommit i ärendet att det för närvarande inte fanns
förutsättningar för någon annan lösning för ett framtida bevarande än
förlängning av bestämmelserna i fideikommissurkundema. Även om
fideikommissen inte var föremål för avveckling fann regeringen att mot
bakgrund av egendomens synnerligen stora kulturhistoriska värde fanns det
särskilda skäl att redan nu förordna om förlängning.
Vidare angavs i beslutet att förhållandena kan förändras varför fråga om
fideikommissets bestånd bör prövas på nytt senast vid nästa innehavares
bortgång.
Bjömstorps och Svenstorps fideikommiss
År 2006 förordnade regeringen att fideikommissurkundens bestämmelser
avseende dels Bjömstorps, dels Svenstorps fideikommiss efter det att
Thure-Gabriel Gyllenkrok har avlidit skall äga fortsatt tillämpning.
Förordnandet skall gälla för tiden intill dess Nils Gyllenkrok avlider.
Familjen var ense om ansökan.
Som skäl för beslutet angav regeringen bl.a. följande. Bjömstorps och
Svenstorps fideikommiss har ett synnerligt kulturhistoriskt värde och det
finns ett stort allmänt kulturintresse av att egendomen hålls samlad. Även
om fideikommissen inte var föremål för avveckling fann regeringen att det
av utredningen fick anses framgå att en avveckling som innefattar garantier
för ett långsiktigt bevarande av kulturvärdena inte kommer att kunna
genomföras vid nuvarande innehavares bortgång.

Advokat Magnus Kindstrand
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FideikomnussnänSfftfen
Att: Ingemar Carlsson
Box 2218
103 15 Stockholm

Stockholm den 5 januari 2018

Ansökan till regeringen om medgivande att överföra i fideikommissboet efter Johan af
Petersens ingående fast egendom till ett s.k. fideikommissaktiebolag
Jag översänder här en till regeringen ställd, med bilagor försedd ansökan om tillstånd
enligt 31 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss att till ett s.k.
fideikommissaktiebolag få tillskjuta all i fideikommissboet efter Johan af Petersens
ingående fast egendom.
Ansökan översändes till Fideikommissnämnden för att underlätta ärendets beredning
och jag vore tacksam om denna kunde påbörjas utan att Fideikommissnämndens
nästkommande sammanträde behöver inväntas.
Med vänlig hälsning
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Magnus Kindstrand

Advokat Magnus Kindstrand
Telefon: 070-770 51 20
E-mail: mk@mkadv.se
Postadress: Box 3140,103 62 Stockholm
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Ansökan om tillstånd enligt 31 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss att
till ett aktiebolag, nedan benämnt Herman Petersen Fideikommiss Aktiebolag, tillskjuta
all i fideikommissboet efter Johan af Petersens ingående fast egendom
Såsom ombud för fideikommissboet efter Johan af Petersens, företrätt av Carl af
Petersens1, vilken är äldste son till den år 2015 avlidne innehavaren av det Petersenska
fideikommisset2 Johan af Petersens och därmed efterträdare i fideikommisset, får jag
anföra följande.
1.

Det Petersenska fideikommisset

Herman Petersen och hans andra hustru Charlotte Bedoire upprättade år 1765 ett
testamente (Bilaga 1). varigenom de förordnade dels att Erstaviks gods skulle såsom
fideikommiss tillfalla Herman Petersens äldste son Johan Abraham Petersen och efter
honom dennes äldste son och så vidare framåt i släkten, dels att ett stenhus på Lilla
Nygatan i Stockholm, numera benämnt Petersenska huset, och andra stadsfastigheter
skulle med fideikommissrätt tillfalla Herman Petersens andre son Herman Petersen och
efter honom dennes äldste son och så vidare. Stiftaren Herman Petersen, vars barn
sedermera år 1770 adlades af Petersens på grund av faderns förtjänster, avled 1765.
Sedan den äldre sonen 1795 avlidit utan manliga avkomlingar förenades
fideikommissegendomama hos den yngre sonen, som avled 1814, och har därefter
innehafts enligt förstfödsloprincipen av manliga avkomlingar till denne.
Fideikommissegendomen har efter 1814 innehafts av Herman af Petersens (1770-1840),
efter hans död av hans äldste son Carl Herman af Petersens (1801-1843), efter dennes
död av hans äldste son Herman Magnus af Petersens (1842-1903), efter dennes död av
hans son August Herman af Petersens (1868-1943) och efter dennes död av hans äldste
son Magnus Herman Oscar af Petersens (1907-1994).
Genom lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss (”avvecklingslagen”)
bestämdes att, då den som den 1 januari 1964 var innehavare av fideikommiss avled,
fideikommisset skulle avvecklas. Då Magnus af Petersens varit innehavare av

1 Carl af Petersens är med tillämpning av reglerna i 33 § lagen (1963:583) om avveckling av
fideikommiss behörig att företräda fideikommissboet i detta ärende
2 Beträffande terminologin det Petersenska fideikommisset eller Erstaviks fideikommiss, se närmare
under punkt 2 nedan

fideikommisset den 1 januari 1964, då awecklingslagen trädde i kraft, innebar lagens
regler att det Petersenska fideikommisset skulle avvecklas efter hans frånfälle år 1994.
Regeringen beslöt emellertid med tillämpning av 6 § awecklingslagen genom beslut
den 23 april 1998 (Ku 97/166/Ka) /Bilaga 2) att fideikommissurkunden avseende det
Petersenska fideikommisset skulle äga fortsatt tillämpning under Magnus af Petersens’
äldste son Johan af Petersens’ levnad. Sålunda förlängdes fideikommisset och Johan af
Petersens blev härigenom näste innehavare av fideikommisset.
Bakgrunden och skälen till förlängningen framgår av regeringens beslut. Det ansågs
angeläget att Erstavik kunde bevaras odelat för att skydda dess kulturhistoriskt
värdefulla men kostnadskrävande bebyggelse och övriga kulturhistoriska värden och
naturvärden och att den ekonomiska basen och förutsättningen för ett sådant bevarande
förblev intakt genom att fideikommisset inte splittrades. En splittring hade kunnat
undvikas genom bildande av fideikommissaktiebolag, men en sådan aktiebolagsbildning, som omfattade all fideikommissegendomen, kunde på grund av bl a innehållet i
den avlidne innehavarens testamente och berörda parters inställning ej komma till stånd.
Johan af Petersens, född 1934, som efter förlängningen var den senaste innehavaren av
fideikommisset, avled år 2015. Arten och omfattningen av den egendom som han
innehade som fideikommiss framgår av bifogade bouppteckning i fideikommissboet,
efter honom /Bilaga 31. Den av Johan af Petersens som fideikommiss innehavda
egendomen utgör ett särskilt dödsbo, fideikommissboet efter Johan af Petersens, skilt
från dödsboet efter Johan af Petersens, vilket omfattar den egendom som han innehade
med äganderätt.
Delägare i fideikommissboet efter Johan af Petersens är dels dennes son Carl af
Petersens, som med tillämpning av fideikommissurkunden, awecklingslagen och Johan
af Petersens’ testamente är delägare med 10/12 av fideikommissboet, dels Carl af
Petersens’ systrar Louise af Petersens Kjessler och Beatrice Wendt, som är delägare
med vardera 1/12 av fideikommissboet.
2.

Fideikommissegendomens art och omfattning

Som framgår av bouppteckningen och ovanstående redogörelse består fideikommisset
av följande egendom till i bouppteckningen upptagna värden (taxeringsvärde):
Fast egendom omfattande Erstaviks gods i
Nacka och Tyresö kommuner
Fast egendom omfattande hyresfastigheten
Aurora 1 med adress Munkbron 11 i Stockholm

136.239.000
66.800.000

Summa fast egendom
Fordringar enligt skuldebrev
Summa tillgångar
Avgår skulder

203.039.000
4.024.000
207.063.000
9.271.000

Netto Kronor

197.821.000

Den fideikommissegendom, varom här är fråga, utgör egentligen två olika
fideikommiss, dels Erstavik stiftat for Johan Abraham af Petersens, dels Munkbron 11
stiftat för Herman af Petersens. Sedermera har de båda fideikommissen efter 1795
förenats i samma innehavares hand. Enligt avvecklingslagen 35 § gäller följande:
”Upphöra två eller flera fideikommiss med anledning av samma dödsfall, skola de vid
avvecklingen anses såsom ett enda fideikommiss, om efterträdaren är samma person.”
Fideikommisset omtalas ibland som Erstaviks fideikommiss utan att därvid framgår att
det omfattar jämväl stadsfastigheten. Här användes beteckningen det Petersenska
fideikommisset för att beteckna både Erstaviks fideikommiss och
Munkbrofideikommisset, vilka vid avvecklingen skall behandlas som ett fideikommiss,
då efterträdare i båda fideikommissen är Johan af Petersens’ son Carl af Petersens, född
den 27 juli 1973.
3.

Överväganden inför frågan om avveckling av det Petersenska
fideikommisset

3.1

Bakgrund

Då Johan av Petersens som innehavare av fideikommisset avlidit skall fideikommisset
med tillämpning av avvecklingslagens regler avvecklas, vilket innebär att egendomen
om inte annat förordnas, kan bli föremål för skifte mellan efterträdaren och den senaste
innehavarens övriga arvingar, varvid den övergår till att bli ägd egendom som kan fritt
uppdelas och fritt disponeras av dess olika ägare.
Vid föregående innehavare Johan af Petersens’ fader Magnus af Petersens’ död
konstaterade regeringen i sitt beslut om förlängning att det fanns ett nationellt kulturoch naturvårdsintresse att hålla fideikommissegendomen samlad. Med hänsyn till att det
i den situation som då förelåg inte fanns förutsättningar att åstadkomma en uppgörelse
om en samlad framtida förvaltning, fann regeringen det var ett allmänt intresse att
förlänga fideikommisset.
För att avveckling skall kunna ske måste Fideikommissnämnden lämna tillstånd till
skifte. Sådant tillstånd skall lämnas i den mån avvecklingen inte anses skada allmänna
intressen. I den situation som nu föreligger kan följande möjliga alternativa förfaranden
och händelseförlopp urskiljas mot bakgrund av reglerna i avvecklingslagen.
3.2

Tänkbara alternativ

3.2.1

Tillstånd till skifte utan särskilda villkor

Tillstånd till skifte kan meddelas utan särskilda villkor. I denna situation kan
efterträdaren med tillämpning av avvecklingslagen 8 § begära att på sin lott erhålla
huvudgård med huvudbyggnad, men någon garanti skapas därvid ej för framtida
sammanhållning och någon samlad förvaltning av fideikommissegendomen säkras ej
därigenom.
3.2.2

Överföring till fideikommissaktiebolag

Efterträdaren kan företräda fideikommissboet och med tillämpning av awecklingslagen
33 § ansöka om tillstånd till överföring till ett fideikommissaktiebolag av den i

fideikommisset ingående fasta egendomen, varigenom den av regeringen eftersträvade
samlade förvaltningen åstadkommes. Regeringen fastställer bolagets bolagsordning,
varvid normalt föreskrives att bolaget ej utan tillstånd av Fideikommissnämnden får
avyttra fast egendom som ingått i fideikommisset eller inteckna denna. Härigenom
säkras en samlad framtida förvaltning.
3.2.3

Inlösen av staten

Staten kan med stöd av avvecklingslagen 16 § inlösa sådan fast egendom på vilken
bedrives jord- eller skogsbruk och vars bevarande som enhet är av betydande värde. Så
får ske för att förebygga uppdelning av egendomen och skulle kunna äga rum, om
fideikommissaktiebolag ej bildas, men en sådan åtgärd far ej till resultat den av
regeringen önskade samförvaltningen av all fideikommisset fasta egendom, eftersom
stadsfastigheten då ej ingår.
3-2.4

Förlängning

En fjärde lösning är att fideikommisset ånyo förlänges med stöd av avvecklingslagen 6
§, varigenom den eftersträvade sammanhållningen av all egendom bibehålies.
3.3

Prioritering från lagstiftarens sida - bolagsbildning

Då avsikten med awecklingslagen är att fideikommissen på sikt om möjligt skall
avvecklas har lagstiftaren, i den mån det är av allmänt intresse att
fideikommissegendom hålles samman, i första hand önskat att bolagsbildning skall ske,
vilket är avsett att leda till att den ekonomiska basen för underhåll och bevarande av
kulturhistoriskt värdefull men för sitt underhåll kostnadskrävande bebyggelse behålles
intakt.
Först i en situation då bolagsbildning, som kan ske på begäran av endast innehavaren
eller efter hans död av efterträdaren, inte kan komma till stånd, har det framstått som
befogat att förlänga fideikommisset.
I första hand skall därför, om förutsättningar för bolagsbildning föreligger, en sådant
förfarande användas för att åstadkomma skydd av allmänna intressen i samband med
avveckling av fideikommisset.
3.4

Efterträdarens ställningstagande

Efterträdaren i det Petersenska fideikommisset Carl af Petersens har efter övervägande
av föreliggande omständigheter kommit till slutsatsen att han är villig att ansöka om
tillstånd till bildande av fideikommissaktiebolag och till överföring till
fideikommissaktiebolaget av fideikommissets fasta egendom.
Bolagsbildningen erfordrar regeringens tillstånd, men den kan heller inte komma till
stånd utan efterträdaren Carl af Petersens’ medverkan.
Först om bolagsbildning enligt ansökan icke kan medges på av honom önskade villkor,
eftersträvar Carl af Petersens en förlängning av fideikommisset.

4.

Ansökan

4.1

Ansökan

Med hänvisning till vad ovan angivits och under åberopande av 31 och 33 §§
awecklingslagen får jag härmed för fideikommissboets räkning anhålla
dels att regeringen måtte medgiva att i samband med stiftandet av ett aktiebolag, nedan
kallat Herman Petersens Fideikommiss AB, i vilket fideikommissboet efter Johan af
Petersens skall teckna samtliga aktier, all den av Johan af Petersens med
fideikommissrätt innehavda och i fideikommissboet efter honom ingående fasta
egendomen, nämligen Stockholm Aurora 1, Nacka Erstavik 25:1, 25:12 och 25:28 samt
Tyresö Ägnö 1:1 och 2:1, må av fideikommissboet tillskjutas i samband med teckning
av aktier i bolaget enligt vad som angives i avsnitt 6.3 nedan,
dels att regeringen ville för det tillämnade aktiebolaget fastställa den bolagsordning till
vilken förslag bifogas såsom Bilaga 4.
Det hemställes att tillståndet jämväl måtte inrymma det alternativa förfarande som
innebär att fideikommissboet med användande av fideikommisskapital förvärvar ett
redan färdigbildat, icke rörelsedrivande aktiebolag istället för att själv stifta detta och till
detta aktiebolag på sätt som i första delssatsen angives överför fideikommissets fasta
egendom i samband med teckning av aktier i bolaget, innebärande att i båda fallen nu
angivna aktier kommer att utgöra fideikommissegendom.
4.2

Fideikommissets fasta egendom som omfattas av ansökan

Den av Johan af Petersens med fideikommissrätt innehavda fasta egendomen utgörs
som nyss angivits av dels Aurora 1 i Stockholms kommun, dels Erstavik 25:1, 25:12
och 25:28 i Nacka kommun, dels Ägnö 1:1 och 2:1 i Tyresö kommun.
Fastigheten Aurora 1, det s k Petersenska huset beläget på Munkbron 11 i Gamla Stan i
Stockholm, omfattar en tomt med en ursprunghgen på 1640-talet uppfört byggnad, som
är en hyreshusenhet. Byggnaden är av stor kulturhistorisk betydelse och är som en av de
första byggnaderna i Stockholm förklarat som byggnadsminne.
Övriga ovan angivna fastigheter i Nacka och Tyresö kommuner utgör Erstaviks gods.
Detta omfattar cirka 80 hektar åker, 70 hektar betesmark, 1.560 hektar skogsmark och
600 hektar skogsimpediment och 100 hektar tomtmark och övrig mark. Härtill kommer
cirka 1.300 hektar vattenområde.
Erstavik är sedan 1765 bebyggt med en av Herman Petersen efter ritning av Jean Eric
Rehn uppförd karaktärsbyggning i putsad sten i tre våningar under mansardtak med ett
yttre flygelpar, likaledes ritat av Rehn. Av ett äldre inre flygelpar återstår en flygel
inredd av Rehn som kapell. Huvudbyggnaden innehåller högklassig fast inredning
likaledes av Rehn.

5.

Skäl för medgivande av bolagsbildningen

Regeringen beslöt den 23 april 1998 (Ku 97/166/Ka) att fideikommissurkunden
avseende det Petersenska fideikommisset skall äga fortsatt tillämpning i enlighet med 6
§ awecklingslagen.
Regeringen har därvid som skäl for sitt beslut anfört att Erstavik utgör en av vårt lands
mer betydelsefulla kulturmiljöer representerat av den på Erstaviks uppförda
herrgårdsanläggningen och det omgivande kulturlandskapet jämte det kulturhistoriskt
värdefulla Petersenska huset, varjämte är att beakta att den till egendomen hörande
marken är av riksintresse med hänsyn till bl a naturvård och friluftsliv.
Erstaviks gods har även i övrigt med hänsyn till storlek, beskaffenhet och belägenhet
sådana kvalifikationer att det bör ifrågakomma för fideikommissbolagsbildning.
Genom att den fasta egendomen i både lant- och stadsfideikommisset tillföres ett enda
fideikommissaktiebolag åstadkommes en samlad förvaltning som kommer att skapa en
ekonomisk bas för att underlätta underhåll och vidmakthållande av de värden som gör
fideikommisset unikt från kultur- och naturvårdssynpunkt. Det är därvid angeläget att
både Erstavik och det Petersenska huset kommer att omfattas av bolagsbildningen, med
fortsatt samförvaltning, som i tider av skiftande konjunkturer för jord- och skogsbruk
respektive hyresförvaltning inneburit att verksamhetsgrenarna kunnat stödja varandra
och medfört en större stabilitet.
I delbetänkande av Kulturarvsutredningen (Kulturegendomar och kulturföremål; SOU
1995:128) har utredningen inventerat då kvarvarande fideikommiss och indelat dem i
tre olika kategorier med hänsyn till deras prioritet i bevarandehänseende. Det
Petersenska fideikommisset har därvid funnits tillhöra den högst prioriterade gruppen nr
1. För denna, i vilken ingår endast sex ännu icke avvecklade fideikommiss, för vilka
bolagsbildning ej skett, gäller enligt kulturarvsutredningen: ”Långsiktigt samlat
bevarande är av nationellt intresse och bör genomföras, även om det kräver stora statliga
insatser. Avveckling bör inte godtas förrän en långsiktig lösning tryggats.” En
bolagsbildning av Erstavik och Munkbron 11 är avsedd att innebära ett långsiktigt
samlat bevarande utan att detta kräver några statliga insatser.
Regeringen har i sitt beslut om förlängning år 1998 konstaterat att det finns ett nationellt
kultur- och naturvårdsintresse att hålla fideikommissegendomen samlad och beslöt, med
hänsyn till att det i dåvarande situation inte fanns förutsättningar att åstadkomma en
uppgörelse om en samlad framtida förvaltning, att förlänga fideikommisset.
Genom denna ansökan, som syftar till att genom den fasta egendomens överförande till
ett fideikommissaktiebolag åstadkomma den av regeringen i det allmännas intresse
eftersträvade samlade framtida förvaltningen och därmed skydda de av regeringen
genom föregående beslut säkrade nationella kultur- och naturvårdsintressena, önskar
Carl af Petersens tillse att det syfte som regeringen ville uppnå med den 1998 beslutade
förlängningen kan uppfyllas även framgent utan att förlängning behöver ske.

6.

Herman Petersen Fideikommiss AB

6.1

Bolagsordning

Som ovan angivits avses det tillämnade fideikommissaktiebolaget, nedan kallat Herman
Petersen Fideikommiss AB, erhålla en bolagsordning av den lydelse som framgår av
Bilaga 4.
6.2

Fast egendom

Den i avsnitt 4.1 och 4.2 ovan angivna fasta egendomen, som avses tillföras Herman
Petersen Fideikommiss AB, har beräknade marknadsvärden som angives nedan.
Värderingen av Stockholm Aurora 1 har utförts av Nordier Property Advisors AB med
maj 2016 som värdetidpunkt och värderingen av den i Nacka och Tyresö belägna fasta
egendomen av Areal med september 2016 som värdetidpunkt.
Fast egendom

Värde kronor

Stockholm Aurora 1

156.000.000

Erstavik i Nacka kommun

454.000.000

Erstaviksfastigheter i Tyresö
kommun

638.500.000

Summa
6.3

28.500.000

Bolagets kapitalstruktur

Avsikten är att det värde, som skall åsättas den fasta egendomen vid överlåtelsen, skall
vara 600.000.000 kronor och att därvid bolaget skall övertaga ansvaret för redan
befintlig skuld på cirka 9 Mkr, till säkerhet för vilken lämnats pantbrev i
fideikommissets fasta egendom, att ett belopp som tillsammans med övertagen skuld
icke överstiger 300.000.000 kronor erlägges genom att bolaget till fideikommissboet
utfärdar skuldebrev att tillföras fideikommisskapitalet, medan resterande belopp, dvs
lägst 300.000.000 kronor, erlägges genom att fideikommissboet erhåller aktier till ett
kvotvärde värde av lägst två tredjedelar därav, dvs lägst 200.000.000 kronor, medan
överskjutande del av det egna kapitalet tillföres en överkursfond.
7.

Yttrande av delägare i fideikommissboet

Övriga delägare i fideikommissboet efter Johan af Petersens, nämligen Louise af
Petersens Kjessler och Beatrice Wendt, har i bifogade yttranden (Bilaga 5 och 6)
tillstyrkt denna ansökan.
8.

Handläggningen av denna ansökan

Om någon instans, som avgiver yttrande över denna ansökan, eventuellt skulle avstyrka
densamma eller föreslå ändrade bestämmelser i bolagsordningen eller i villkoren för

tillskott av fideikommissegendom, hemställer jag att fa yttra mig, innan ärendet slutligt
avgöres.
Stockholm den 5 januari 2018
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Magnus Kindstrand
Advokat Magnus Kindstrand
Telefon: 070-770 51 20
E-post: mk@mkadv.se
Postadress: Box 3140, 103 62 Stockholm
Besöksadress: Norrlandsgatan 21, Stockholm
c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå
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Yttrande av Beatrice Wendt, delägare i fideikommissboet efter Johan af
Petersens

9.7

Fullmakt for advokat MagnusKindstrand

Tremaaat
OtdrHg af la&fart01jrdtoteallei, hållot
Tia lagtfma eommartiagst med Sstäolaa JäSraä S
tingsstället Tid Vsfliarhaatalaga kyrka &en SS
$ .IQ»
3.S.

“

aaj 1906.

Sill tissat hsiäö fiegflar Johajtssoa meS feagftraa om legfart f8r

Jcaptsaeg August ef Patarosae 4 ett oatrtsl SgnS Brin 1 ooh 6 sattt BäradsS
fisks .i SyrosS soskeu till Bomfeaff säden ingifrit
lie) att fidsifcwtlasfcrsf af flaana lydalss!
”Tfpeist i StooirBslms otada Just.eall. ooh PBrmyndere Eamma.ro. dsa 31 Jan?
Sr 17SS, fi. 9 do, aplSlst.
Pröe„i Stockholma if.as Cancellia d. E7 Bartl.i 1797. Isglf, uti Eongl.
SsJJ ta oeh Bikets St-sb. Hofrätt i. S laausri 1798,
1611 d. S fiaiji upuist trid Kgl.-Ets Juetitls Ejrpsditiou,
OwiBsfeatau af tfir dSåsstuiiä oat fetilkendora. &f oss underteetenade Äkta makor fSrst till des fSreatdsnétn farraufiliag kallad aardar.
Sar trögt ont på dan Saa osfe angelägna omtanksa att fc o stolla ®p närt
hus, ooh yttra når uillia, turs nid ekiende fSraadrlng, aed den Sguaiäsj»
sam dä i wåjrt So flaaas, skall ferMllasj eah therf-Bre mad sundt aefe
fult fdrståaä, saat fri Billia, tfcerutj Bf-aornnskomait oon beslutat,,
sam fSlJar.

SrotftwieSrn Sätas gård fcelitgon i S-tdofcisolma lälus,
aeh SrcBfciSrSa Sockas, sad tbe frälse hamnan osh lägsa
under liggia eller hadaBOftor ther Sill fcunna lagde @eréa, fSMjriÖW^S#..
eåeass rért afllsso, hrerota -si} äga, fri wagt ätt disponera, BféolB-éä3s
fulla

0<sh

tilXMrn sta» IjerährasjiiSo, wir älsts teittra Soa oob otiafseu

an »nrande CaatBeliataa ut} Kongl. Ma-JJte och Siolcsena Caattfllie j?ehe;
ÄbreiEs Pe tofsen., och eftar, honos tbe» 3.1 Sta of hans asanliga brSatarfwiogar, och sé framåt i itton, sitid ds» ilats Senast* i sasnaa tiaa
»d länge jtå gon pfi Uaaliga filéer, ef hane afkoiema till är,

SSsa 11 sr a>S

hSaflay, at thosraa wår KiSre. Son osh Stiufeen nian Manliga arf-elsgar
gassen äöaea. sfgär, eller oeh att sedBrnare hasa efiaama på Baae siäaa
utslocknar; Efi stall donna ?idai Oaa»iateganäosa tillfalla wär asdara
kiSra Sot och Stinfeon Herman Petsreoa', ellor om koo d58er s?, thea

I

Slästa sonen oah eå widare eoa förut sagt är.

!

Händer åtar, nfct. «£''■'

- e

aégon Saslig •'biSatarfeinga af thaa osa eller anära liolaa, Bota tbsaao
rfra feiära SSfter oals StiwfaSEsr begynas, till är, ti må tkaxna. egendeia
delas emellan thsm, som efter lag, tjier till ber3ttigaée are,

fiij

(tafsa oei fastställt att wår föratnembde Älsta Son eoh Stiufson lohsa
■Ujrelujä Patarsen skall, sä snart den äägsts bebegaä* tnlg Berteaa Petersea
haäaaJtslla, fi till falt ayttiende sch Sysk tillträda denne yjdei
Ooaisa eg-endam, dook sj road. andra lBeörea, äm ksad wägf&at är, samt
all afwel, E13i>, iker, Trägirds oeli f1efcredskap som tfaer ti finaas,
FBllianda i Efrigit af aig sielf, aom ifeot sefr eir tsillis är, att hvej°
kaa Böa eller täe

soe

af Tbette Fidei OonsisS sedan blifwa ina.elmfwar«

akoille aga naotit, tketssEBe aällia, farbyta, fBrponte eller pä kwafl sätt
thet mana må grävers.

Till bRilkan SnSe och denna dalen of wårt Tosta-

nento, akall i »edsrbSrlig dooatokl inteofcsoe.

jp>;: . . :• f-.... *
Ef-’** * .

.

,-r"

; 1.

..;

^ '-istfeT Aa'äÄÄÄ
aé®**rö*
f-ÖÖfc au&TS^jajsfi Sösftssa J>©ii»äaé, öéil&E .
«*f X»4

llil Sia a&saW

•«U#Ä(^

^/ffejfeanii »ti £ ö£ä M&iii, »n»* s>ss»fe, -'#§&& ©Ir-fe-B**

aoä tiUMsrlija tté&as e@S Beä&isfcqr _—2,i^vc

■'Cäatas OTättiÄgiäria <as tfamgpa

'■"'. S&steål wäi* Blllia, at thati® S»eaiMG i«s3t# JS!ca$.l fSgsrfrte&a»'

. ■• gllep grcs-Mpee nios att Sussas te når käära Se» aoji StjtefBeSf s>«$ ®r^iaf’>.;
"fesråe®s af fiaua it»ti Sob orcb-så viåsvia aoia oi n<«l GoBäsiaa åiSffiäS^'
oek Ss&mvvvauu

övh ®e® Bs-aiasfietr!» og®nearas fi®}S“a tSéa

': 'SaSj. £ ssBocraåe till »Äsirtisa' ollor iaJcoraetes. eJseitafl til ä«« faUö; ^
. .Tgägå-Gi asm t&sR eiss kastet Äeif äfaeretigör,. Jramä wij »B fiär asröijföv;
' "äsä ooii st£a£3s& tillagt-,,.
vSéa Bsh&s» iafsa att

'sk&Xl s»a t&aaas ®4r- lalSfa Sob B«&-'fiéss
tiill has-ate osa Boåesaeffl Bs-s&roilofi -@Sa

•■'StisaEåo Saal* Sö?paj»tat Ägeff-B &&*CäQ 2m£„
gtia

;

:.i..

.

TSp sias-Sepa a t -*9*a

•

'.

'..

-,..m

åSttsar Aaaa. Ofcaiioti» a-aS J?s«**#r''"-- V-S

■

■ '

>i’l

•gt-Stoei*.' Petereoa, $am s fiasAsiee aåseatiia-ra »t «&* g&aoa m&Btt tefgiiy .' <*]
t&e Mtit sifte. fcjsf-t^saå-ep lagligt f&sasyajä erstos, saaraä» :vgp/ä

!

- a -

ötaa

bdrSkaaade t}.ll hemgift, tå them wardep beskärt aåtrads i Äkten

skap Etthundrade ?eabtia Tusende dail* EoppEt säger B 150,000 E®1*
sora o# tion afworlefwande aafcaa emellertid innehållas att till deras
toahof giSras frusktbar

0Bh

tå utbetalas,

Skalle ook.hända stt GuÄ

fSrlScsr osa flera barn, äå niuter dotter «oh nu sagt &r, ooh Saa
dubbelt eller' Trehundrade Tusende debi. Eopp®®.

dta
Wår klära Stluf Bon aoh Son loan Bedoire hefva vlj ansett aindro
asSdlgt att 7/ict detta tillfälle något tillägga, aå uida han redan är
af ea synnerlig faraSgoaiat,

utan wale lmn& pi äea efterlafsanäe

makan, at af sin Lott, hoaaa efter behag ooh omständighet eras i hegkemana, f3raodenäos i Sfriigit att ieks aera i donna aår tost-aneatariaka
disposition tilltagit oeh gifwit är, än efter Isgens fSreskrift utan.
klander tålas kon.

gto
Som Henri oh Branäonburg redan ådagalagt uti wår tlllBsmmens
hafda handelarärelse, möoken trollet ooh wnkaamhet, samt anagdaa att
oid Siaaade dSäsfall trara beblelpeljg ued utredande ef wåra då oafalutne nffalrer, altaå, skall has därfSre hafua ett undfå sam ett
taekaamhstatBoSéo Fyretio Tussade dnhlP I»* säger B *0,000 gat.

Htrad i eråsrt Bo äfrigit blifser,sedan fSregåanäe fSrfataing &S1 & •
Bs oefciafte soréea fullgjord, oeh Jag Charlotta jäadaira fifraaa nttégiiS

.;

äa Sextio Tusende öahl

:

efieer 6O„G0O £m'*1 som mig' aäystcilt tillagdo

Äro hommer att delas efter lag härwid d-beh osa fSrbebållit att

fya®*

delas till&gga hsad wij ytterligare Kunna finna nädigt»

j.

1

ymo
Sluteligen bafao eij oefe -oarSre selat, tfcet wij gieraa. se »år
fciSr® Son oeh Stinf Son Hermen Petersen, förblsfso sid handala siaoa
barn

begynt och de-i i Oomp. med Herr. Binnieh Brandenburg, Kvilkeas 4?0

insigt oah redilighet nij hafsa haft äfwsrtygeniis prof af{ Sen tbar
atlc sär

teiåre

Stinf Son'o sä Son Bedoirs'blifsör Mgad at iagå i

handels Hsmp» sele sij att thet hesnote sJtall Sppet ooh' fridt. Btä»

sbeieb

?

Pä det äennn ejr med moglt,boteakaade gjorde tosteaonteriafca förfataisg, aå utan rörtydaisg o'sh of tor boiotafwan bllfwa fullgjord, itafwo
ulj nftaligoa tralat »åra Siära &oågrar Wälboraa barr jnstitis Gaataleros
©oh Riddaren B. von Ste ek sas t röm Samt Välborne Herr Etats SaoretercioEi
JTokaa fioaair ook Bruks Pstroa J.H. Lafsbure annods att haaåSiefwa wSrkatslligöotao äsref,
5111 belsSrig Säkerhet ooh bwls, att äetts 5 ostans ont a är med godt
batOBkBaäB o.oh frivilligt förfettnät, hcfwa nij dat egenhändigt tSHdorBSJrSrrtt oeh Bteä Sigill bafcräftadt samt aamoöet nedwmänraäe herrer, att
det jatate ess aäson TBitnoB undertsefcttn,

som sSciedäa.

Stockholm ö. IS Marta l?6ö.
St. Peterson

Charlotta Peterson
afia Bodoire

(sigill)
(sigill)
Etj nnöerteokasdes närvaro, har- Earr Pirectauran Petarsan. ooh hans
Jrn ertej&adt afvaBBästade Bispoeition wsra fritsilligt iEgången, och tboasaarta Sfwen nadorekrifvit,
A.T7. SilSVersohiSlä

P.J. v. BegnrÄi
(Sigill)

Pd HErsda Rättens vägnar:
2 , 1, Hnlt&au

Ti-dinaras:
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SWkfiTINSSHÄTT
H3S-1IS

* *fcr

Akt

ÅKtt^**?**1

Tmaiiuai,
ti trd r*s. t f i.a gfs r tajrro

fco1.1 o t f -JjAXX fff

rfc l^prtlKn w-rsaftlBaet "ssd Co-thalcs l^TSd i
tls^aÄT-nilot yiö YdfltpJrb/inalBs» S-yrk» don sB
i la.

B.£■»

Kifrj 130 8.

Tivll sia^st kit^o 3c«a*ir -ro.b.auo^ac céd b.agTr»a od ia-gfirt fSr

trtocftnon ^Ufcuox of Satoraonfl -I »tt yarrtat •££»« Srl-o i o<;h S at>£-i H5rqd,oa
tiska i TyrtraS aoaJcoa- till C*»«lnifYt*nd«»n 'iagifftt

Ij.d.) o-.tt' fldotfcam^iaabraf'«f draa* lydoiod:
“trpjjlö-t 1 ^tao^bol^a »foda, Inåt,?'* Il* aoh ^ito^jkIbi-o fL*mn«r« den. 21 Jan#\r 17'trt» d. 8' in* up,!***»
t1 rnjJHl 2:toc3clidlira Xfl-cjr CH n a ol i, l'o ,d.,

^r.*41

U.ti ian fri.

1707. tu-al t*«

rtff- nah fjOoAo -rt*.- Ba'f pit t d. ä j;«vanJ*rl lYSfl»
IflXI i). 8 iUiJl 'upwiöx br'id Xffl.Kt^ Juatltl.e Äxoariitioix.
Oöi.ao.tiotirn tr artr
R»d« Xv-tn *Muar

dpat:a~ad fl!*b b^f.tXDjsdor» <if o«« andart-ooi:-

till d^a f pc«x*V.>ajS« f*-rv*ailin* Vn-Ilad *»räor»

hur kroRt o*e pd don ^fto 7cb '■.njiillpir' o^xnafcoB ull Bea.tollA an
hun,

OQh

y-ttrn udr xitlln,

s-ar» dd i »-Srt Bo fljaa-ts,
ful t fXro.tind,

rt

fcuru wta ijlci entS-r f^p^adrla?:» u#'! di»n iponda»

aknli i4,rh*illofl; oob

oost fri ‘-»tillf»,

thi»rtitj

th^rt* *r'i» rcad »irndt aak

7-fv^roeakn»nl t o‘ob bosluta-t*

<rom f-tjar.

v-

IKO.
f.ratövj pTca iHtcti al rd b^ne^a 1 ^tackkolr-s Ithn, UBsrtlfiin» hflrnd
aalt BronSslifrfcö Zavxttn, nod tb? frTlac kaia-nn, oak Ll-ffaBhat*r.

»an »utbar

under n.^f-;i.« -ollar b*öAnoftar thor till ituuai» 1**8* s.anän, f^rordna «ij,
u\-cna *drt aflinpo,

bvaranslj

I if«»

fri i-ir£-X ntt dl a;nnrra» akola t-ill-

f*U> oab tiili-ra ut^n bprdk.nbrtdo, v Sr ‘Uat* krn ro fan ooö atlur>on
riu vror^nda C»utVrilst**n utj ianrfi.
/»brfher.

ich itlelraor^ C.aatrnilq JakJin'

'rtr-rnic, nr.H cft-tr sina*. t*irs, -lote •; r l«sn

-nllyn br"-Bt-

* rf"*i n «;o r, orh fl*» rrn«**i t i .ixton, al tid d'»{a tlnt» doaapu l 8**T«n Uls«j
od Itcf» nd K9Q ?■? Konll?.n
hbadar,

bt

prnor ä^dnn <ifs-lr,
uroloaknrr:

oldnn af har.o * nca“'r=Ti *’tll 3r*'

‘dan t har ad

tbnniia »»il r SclJt— dj-a r>ch ^ t j uifnoR ut~-ft t'* nli »<» nrr>lnK»r

.ti

clltr aoö »ti .'adar--r*i hMeo *.fkoc *r pd Kkos »idna

oboll dcuno fldj-1 C3**l*.lrao*«nrta« tlilf Un

fllrn inn 7oh itlufap» ?é*.T- in

'.■ i '>**.a/*g,

»l l><r

tlrtntn mcnn och a-S >iri»»r«- .yp.~ f^rut ynjrt

*r.

r .'ndfo

‘ ^ 4-»*^3-r..... .t b g_n.
Jttnde? * t%pt nt* rtl

'*

»ägon Htsnll-g brGetarfTiiso • f tlon otja »liar. andra- fcinioa* noa thffiaa
«d'rc kltt-fa aanar: ool $'t'i:uf!S;*-a*r lacra-nn, till '**, td ai ihosraa crgauAtm
oa® efter la<j, -tlar- till 1*5-3 frtl&udo 8-roi_

dolaa tottalLaa tias»,

5.1 j'

,l»fjra oal faetjitAll.t «'tt w«ir fnMtaoBbda Ilota Sas ael atirifoojx- Salen
IV mina Pat«roca alcvLl-,

aå

annrt daa ITfjato bale-gar mig Sorans Fo-torsou

• hi fl* »kall a, fä till fttitr a^ttiaafle ock Sv-ufc Uli Vrft"da' d-ttna.! /idel
CöHi A a aflondog. _ floak gj råqfl. wttdga iS-aftroa. »n lund w»gf)uit. Xr, cacrs
ail ajfedl* KiÖv, jtka-.r;. ,?pO.ak ftÄfcrffdakdp ådw tl'*r id fluaa..
yffillöHdå-I afrigit af' alÄ aielf, *<m t.!*? aaic, irfr villi.» *‘r, tttt fchr.atfcaa aa» allar tita agn af ?hafr*i» ?i da i Corwlfia sida» DUfwa i^aöho-foQre
aäcaHlo. aga noolt, thateanr*». iällie, farby^»
Vlot voro nd armrore.
D*a't«,

färpunfa «l'3jD»r pä him4

TXH htrl-Iion £m.‘n o.e-h do ao o Ä-ale» af värt. Tects-

akali i, ta»florh.»;?l.ivt flama-t-ahl Ijr-tsokanapdp

.

*

»ärt- h&r- x Staokla to »Id- llll‘f Sy-g* cb dl b^llgaa .dtanl-d-a ffo 1.3B oal
dtailon- pd »adr» oidnjj oa gatan Ho ..

tillika nod 4» af ét»«n hnpi*

bodar pd ÖS dnr Hala* öcd or'Ha ...« Ta~atar:r»at*rn vj j wär andra fatlrg -Son
o"nh StiBfaaa Hararna Fatorana, hvllka -t*ariahat;gr han llk«l.a4iSfl w-od hrad
ttUgp**t thar «tj är,

akall ataa b.orttkacnfle and fall, nyttjande rtt-tt fit

vfd Mia Horaaa Petarnwa fl^d,
bolälllt att 1 kin Llfutld,

tillträ do b,-

do ok alg Charlotte Bedoir» fO?--*

«rtor bohag, nyste oal bpbo ther ntj lois

andra wAttlnaan «n Trappa up, -nod' tillhörige ufclott oah tfaublors .irarandttfl
ji=o»X »dr vlllle, «t thaato gtonfa-un 1 eko JKull fOryttyctrf,

farbytn*

aller ymcraa tttan *zt baana »jr kilrc äon ool Htjufaonf oal> oftdr
hoKag» nf lan.» Heta- Hon gah ad vidare goa ot ridai Ganalun atdn.41 gi
bohällga oal CoaaaxTcr&a.

Oah eoa Äratovikkji agaados,

ofanm tb‘«n loten

ka»^ i' aneoando till afkoartan allor InkoKataa akattna til åaa fulle
värda,

no« pfctm c-ffjf kojtRt doafc ärvoret l «or, h^sd »ij*nu rdr andra kliro

Son anh ätlufSoa tllleg-t, ad aknil oefc tbomm wir fciöra 3on onk öfciur
ÖOft aernm-i hafwo tet± dtqluta Ull huoo'ta oah 3o'fl»moi Raparatjaa SartiO.
Tttaaada dall. £ao-p*r'j at nAg-or- fl (JO.000 Xni,

Stla
T^r vhsrdora i»f värn kilrr7 dtttrar'Acxra Ch-arlotta ool
Herio Potersia, aow J

hejaceloé nrdontbnrA af oea gecoo itiåan afgdr,

lenon tio vnrdn gifta, bllfvn under Ucligt fbmyadBrakjip,

anordna *ij

- 3 -

trtna. bor4kxtond'-o tili- bDcgift, ti tiiaa kardor bousart anträda i ilctjaÄo
sfcap 2t Sfa-Uadradfl Xninb.tia Taoau'4'o dabi ~ Eapp11'*5 atgar B 130*000 JC*3^
con a,T tbaa örrorinfaondn »at* a -m-ölleärkiä ianohillad o i! t till derna
botat. jsiSsn.a fraoStbar oob 1Ä ntbntnltjA,,

öfcullo de* &9ada åtds Ötad

fÖrJ.S&ar osa. florn basa. d« t. trfiar dottor noK? 3tr Begt är, ooh So&
ddSbaii all nr iTyo&andjincU tvé ada dnbl. Xo.ppBfl«
410
ffir itara St.litf Son oob Bbxj Joaa Äadoiro bafaa rlj .oBBe^f aiadro
nflilfft ?tt vii åat*a UU.t«li *■ adfiot tmSflRO, ä& vtd.o b«a rodnn ar
af. aa DyrkiJTorXle fawaÖffMibnt,

jfaa Valh- l-.anaa- p4 doä ■äftorlajTsoado

ÄåjsoÄ., at ** ain

»fftar b«ka.g oak ai30tttiidt4fttat»Virn ‘1 bå/£fcrOtä-

hatfo?:

OR-, faama-däädflÄ- ,t ö.rri.tgit a*;;, lalfeo aera i dansa w4y tefl-tneaxLtoriaic»
dtrpoai.ttOÄ .tlilt-asit «id3 gift!,* ar, så af t.-or lagan* fBrnoKrifi ut*».
kJf«ÄÅ«r-

fcaa*
B*°

Soa Hoaxlaå- Br.andaabarx r*»daa Ådagalagt a-ii vår tillaonmasa
hofda, Änadnlaröralon, ndokan ifohat ook noJcan-nået, flatmi nnaadas nit
»ld tiraåsfo' dfi d,afa\l vam b a: leip-olig- aod .utrodnado af våra di qkZ~
arfalror, nltiA» akaij bnir dRrr^ra baran Att- nadtA aa« nit
t«oi:aaohat«tflökaa Pyratlo Tnrond» dablr Em'', aflg«r 3 40,0ö£t £»■&..
gma
Svad l »Ärt Bo öfrlgi* alifimr, aodaa. fS-ragAande fCrfntalag är «xf
Sa öJifci af1.o wxjrdaa fullgjord, a«b Jng Gbarlettö Badalfo R.f>aa nttaglt
da ■Sextio Taooadn dafai Dd-* Dit.-?or 00.000 K*1* aosa alg nÄTflfeilt tillaffdo
Ira fcattoar att dolaa artar Xn-s hBnrid' dooJr oaa föröalsÄlltt att fraxi»
doloa tlil-igga bråd wij yi törLixar» Jetmijiv finan nÖdlg-l#

ynso
Sluteltgca bor»» »ij os: anrarn v*lut, thet rij giorna aä »Ar
.kiir» Son oah Stluf åoa Sox»/ a Peterson, fqrblcfir« »td hand-ola fiÄaaza
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Ku97/166/Ka

Johan af Fetersens
' Erstavik
. .
133 48 SALTSJÖBADEN

Kulturdepartementet

Ansekam om fortsatt giltighet av fideitemmissurkunden avseende Erstaviks
fideikommiss •
Regeringens beslut
Regeringen förordnar att fideikommissurkundens bestämmelser avseende
Erstaviks fideikommiss skall äga fortsatt tillämpning i enlighet med 6 f
lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Förordnandet skall gälla
så länge Johan af Petersens lever.
Ärendet
Fideikommissnämndens yttrande, se bilaga.
Erstaviks fideikommiss instiftades genom ett testamente år 1765 äv
Herman Petersen och hans maka Charlotta Petersen till förmån för deras
äldste son och efter honom hans äldste son och så framåt i ätten. Genom
samma testamente förordnade makarna även att ett stenhus på Lilla
Nygatan i Stockholm, numera benämnt Petersenska huset, och andra
stadsfastigheter skulle bli fideikommiss till förmån för deras andre son och
efter honom hans äldste son. Senare kom fideikommissen att få samma
.innehavare.

.

, ;

Senaste fidejkommissarien Magnus af Fetersens avled den 17 maj 1994.
Enligt en till Nacka tingsrätt ingiven bouppteckning är delägare i
fideikömmissboet den avlidnes hustru Mameite af Petersens, sonen Johan
af Peterseris och genom arvsavstående hans son Carl af Fetersens samt
dottern Eva Langenskiöld-Runske och sonen Erik af Petersens............. ..

Postadress
103 33. STOCKHOLM

Telefon växel
08-405 10 00

E-post: regismtor@culture.niinisUy.se.
X.4O0: S=Registrator, 0=Culture; P=Mtnisöy; A=SIL; C=SE

Besöksadress

Telefax

Telex

.

2
Fideikommissegendomen består enligt bouppteckningen av fastigheter,
bankfordringar, aktier, reversfordringar m.m.
Magnus af Petersens förordnade om viss fördelning av fideikommissets
egendom i ett testamente den 19 september 1990. Med anledning av
bestämmelserna i testamentet har den av Nacka tingsrätt förordnade
boutredningsmannen beslutat om delskifte. Skiftet är klandrat och
rättegång pågår vid Nacka tingsrätt.
Johan af Petersens har hos regeringen ansökt om att fideikommissurkunden avseende Erstavik skall ha fortsatt giltighet. Som grund för
ansökningen har Johan af Petersens åberopat 6 § lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss.
Fideikommissnämnden har i ett yttrande den 14 januari 1997 tillstyrkt att
ansökningen bifalls. Mamette af Petersens, Eva Langenskiold-Runske och
Erik af Petersens har motsatt sig en förlängning av fideikommissurkundens bestämmelser.
Skälen för regeringens beslut
Erstaviks fideikommiss utgör en av vårt lands mer betydelsefulla
kulturmiljöer. Till fideikommissets stora kulturvärden hör den på 1760-'
talet uppförda herrgårdsanläggnmgen ritad av Jean Eric Rehn och det
omgivande kulturlandskapet runt herrgårdsanläggnmgen, som är av
riksintresse med hänsyn till bl.a. naturvård och friluftsliv. Vidare ingår det
kulturhistoriskt värdefulla s.k. Petersenska huset i fideikommisset. Ått
beakta är även att det ur ett internationellt perspektiv är unikt, att en
sådan herrgårdsanläggning med omfattande grönområden ligger så nära en
storstad som Stockholm.
Vid prövning av en ansökning om förlängning av en fideikommissurkunds giltighet kan - i tveksamma fall - viss hänsyn tas till
intressenternas inställning till frågan om fideikommissets fortbestånd
:(Bev. U LU 1963:2 s. 152 f.). Vad som är känt om de skilda synsätt mellan
intressenterna som kommit till uttryck rörande skifte och fortsatt .
förvaltning innebär att det för närvarande inte går att åstadkomma en
uppgörelse om en samlad framtida förvaltning av fideikommissets
kulturvärden. Eftersom det finns ett nationellt kultur- och naturvårds- .
intresse för att hålla fideikommissegendomen samlad bör förordnande
meddelas om fortsatt giltighet avseende fideikommissurkunden för
- Erstaviks fideikommiss. Förordnandet bör gällast länge Johan af
Petersens lever. Vid hans död får frågan om fideikommissets_ bestånd
~-prövas på nytt (jfrprop. 1963:5 s. 176).

Kopia till
Justitiedepartementet
. Finansdepartementet
Miljödepartementet
Nacka tingsrätt
Fideikommissnämnden
Riksantikvarieämbetet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket
Nacka kommun
Stockholms kommun
Tyresö kommun
Advokat Claes Essén
Eva Langenskiöld-Rmiske
Erik äf Petefsens -:..
Mamette afPetersens

Bilaga nr 1
till ansökan 2018-01-05 om tillstånd till
bildande av fideikommissaktiebolag

Fideikommissurkund
Testamente av H Petersen och
Charlotte Petersen född Bedoire den
15 mars 1765

Avskrift av de bestämmelser i testamente den 15 mars 1765 av Herman
Petersen och hans andra hustru Charlotte, född Bedoire, som innehåller
förordnande om fideikommiss
Denna bilaga innehåller i övrigt de båda kopior av den fullständiga men svårlästa testamentstext som intagits i bouppteckningen
efter Johan af Petersens och från vilken denna avskrift är utförd till underlättande av läsningen

”Owissheten af wår dödsstund och hvilkendera af oss undertecknade Äkta makar först
till des förestående förwandling kallad warder, har bragt oss på den öma och angelägna
omtanken att bestella om wårt hus, och yttra wår willia, huru vid skiende förendring,
med den ägendom som då i wårt Bo finnes, skall förhållas; och therföre med sundt och
fult förstånd, samt fri willia, therutj öfwerenskommit och beslutat, som följer.
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Imo
Erstawicks Sätes gård belägen i Stockholms lähn, Swartlösa härad och Brenkiörka
Socken, med the frälse hemman och lägenheter, som ther under liggia eller hädanefter
ther till kunna lagde varda, förordna wij, såsom wårt aflinge, hwarom wij äga, fri magt
att disponera, skola tillfalla och tillhöra utan beräknande, wår älsta kiära Son och
stiufson nu warande Catzelisten uti Kongl. Maj:ts och Ricksens Cantzelie Johan
Abraham Petersen, och efter honom then älste af hans manliga bröstarfwingar, och så
framåt i Ätten; altid den älste Sonnen i samma Line så länge någon på Manliga sidan af
hans afkomma till är. Men ther så händer, at thenna vår kiära Son och Stiufson utan
Manliga arfwingar genom döden afgår, eller och att sedermera hans afkomma på Mans
sidan utslocknar; Tå skall denna Fidei Commissegendom tillfalla vår andra kiära Son
och Stiufson Herman Petersen, eller om han döder är, then äldsta sonen och så widare
som förut sagt är. Händer åter, att ej någon Manlig bröstarvinge af then ena eller andra
Linien, som thesse wåra kiäre Söner och Stiufsöner begynna, till är, tå må thenna
egendom delas emellan dem, som efter Lag, ther till berättigade äro. Wij hafwa och
fastställt att wår förstnembde Älste Son och Stiufson Johan Abraham Petersen skall, så
snart den högste behagar mig Herman Petersen hädankalla, fa dem till fult nyttiande och
Bruk tillträda denna Fidei Commiss egendom, dock ej med andre lösören, än hwad
wägfast är, samt all afwel, Kiör, Åker, Trädgårds och fiskredskap som ther tå finnas.
Fölliande i öfrigit af sig sielf, som thet ock wår villia är, att hvarken son eller the som af
Iliette Fidei Commiss sedan blifwa innehafware skohla ega macht, thetsamma sällia,

Bilaga 1
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förbyta, förpanta eller på hwad sätt thet wara må gravera. Till hiwilken ända och denna
delen af wårt Testamente, skall i wederbörlig domstohl intecknas.
2do
Wårt här i Stockholm wid lilla Nygatan belägna Stenhus nr 125 och Stallen på andra
sidan om gatan No .. tillika med de af steen bygde bodar på Söder Malm under No ...
Testamentera wij wår andra kiära Son och Stiufson Herman Petersen, hwilka fastigheter
han Likaledes med hwad wägfast ther utj är, skall utan beräknande med full nyttiande
rätt få, wid Min Herman Petersen död, tillträdas, dock mig Charlotte Bedoire förbehållit
att i Min Lifstid, efter behag, nytia och bebo ther utj hela andra wåningen en Trappa up,
med tillhörige uthus och Meubler; warandes jämwäl wår willia, att thette Stenhus icke
skall föryttras, föbytas eller graveras utan att bem:te wår kiära Son och Stjufson, och
efter honom, af hans älsta Son och så widare som et Fidei Commiss ständigt behållas
och Conserveras. Och som Erstawicks egendom, ehuru then icke kan, i anseende till
afkomsten eller inkomsten skattas til des fulla wärde, som then oss kostat dock
öfwerstiger, hwad wij nu vår andra kiära Son och Stiufson tillagt, så skall ock thenna
wår kiära Son och Stiuf Son Herman Hafwa att åtjiuta till husets och Bodames
Reparation Sextio Tusende dahl. Koppanmt säger D 60.000 Kmt.”
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ADVOKAT CECILIA RUNESSON .
AKTIEBOLAG

(SKATTEVERKET
Visby

201B -03- 1fl

i samarbete med AdvokatTiiercse Ström

..-fqgro.-i5o.DsJ

16 £u 24-^ G
FIDÉKOMMISSBOTIPPTECKNING

Föjrrättningsdag:
2 februari 2016

Den avlidne fideikommissarien:
Johan afPetersens, 340917-1216 civilstånd; gift, senast skriven på
Erstavik 1
. 133 48 Saltsjöbaden
Avliden den 14 oktober 2015

Arvingar:
Efterlevande maka:
a)

Paula afPetersens, 430508-0840
Erstavik 1 133 48 Saltsjöbaden

Gemensamma barn med efterlevande maka:
a)

Louise afPetersens ICjessler, 660617-0204
Munkbron II lgh 1401
111 28 Stockholm

b)

Beatrice Wendt, 680329-0342
Erstaviks Kvamväg 27
133 36 Saltsjöbaden

c)

Carl afPetersens, 730727-0434
Erstavik 1
133 48 Saltsjöbaden

Den avlidnes universella testamentstagare
Carl afPetersens, 730727-0434
Erstavik 1
133 Saltsjöbaden

ICöpixtangntan 15
111 31 Stockholm

• Tel: 08-21 48 84
Fax: 08-21 48 80

Bankgiro arvode: 613-1247
Bankgiro kiientraerlel: 613-2682

Organisationsnummer 556662-9480
Innehar F-skntfsede)

i
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Louise.af Petersens Kjessler, 660617-0204
Munkbron 11 Igh 1401
111 28 Stockholm
Beatrice Wendt, 680329-0342
Erstaviks Kvamväg 27
133 36 Saltsjöbaden' ' "

Förrättningsmän:
Advokat Cecilia Runesson
Biträdande jurist Martina Fälién
Närvarande vid forrättningen:
Enligt närvarolista, bilaga 1.
Det antecknades;
att

Johan af Petersens frånfalle har anmälts till Fideikommissnämnden,

att

tillgångarna redovisas utan avdrag for latent kapitalvinstskatt,

att

samtliga fastigheter tas upp till taxeringsvärdet.

Vid förrättningen uppvisade handlingar:
1. Ett testamente upprättat av den avlidne daterat den 23 februari 2010, bilaga 2. Samtliga
dödsbodelägare har efter bouppteclcningsförrättningen i behörig ordning delgivits testamentet.
2. Fideikommissurkund upprättat den 1'5-mars 1765, bilagaS.
3. Äktenskapsförord upprättat den 17 juni 1965, som föreskriver att all egendom i äktenskapet är
enskild egendom, bilaga 4. :
Fideikommissboets tillgångar
Fastigheter
Nacka kommun Erstavik 25:1, 25:12, 25:28
Lantbruksenhet
Industrienhet
Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning,
Hyieshuserihet

124 637 000 kr
800 000 kr
0 kr
492 000 kr

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas.
Skatteverket
Stockholm Aurora 1
66 800 000 kr

Hyreshusenhét

Tyresö Ägnö 1:1,2:1
Lantbruksenhet

10 340 000 kr

Fordringar
Fideikommisskapital bestående av fordran på Johan af Petersens

SUMMA TILLGÅNGAR .

4 024 199 kr

'

207 093 199 kr

Fideiknmmissboets skulder
Lån Landshypotek, 9391.080.3239

9 000 000 kr

Lån Landshypotek, 9391.080. 3204, Aurora

223 944 kr

Avgående poster
Kostnadför bouppteckning:
Advokat Cecilia Runesson AB, bilaga 5

48 000 kr •

SUMMA SKULDER

•

9 271944 kr

FIDEIKOMMISSETS TILLGÅNGAR EFTER AVDRAG FÖR SKULDER
197 821255 kr

BOETS BEHÅLLNING:

att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga och att inga

....'/rZ?Z.
'// //

Carl af Petersens

Härmed ffitygas att allt-tjlivit riktigt antecknat:
S^Z . '

Zv
y_-

Cecilia Runesson
Advokat
Köpmangatan 15
111 31 Stockholm

éiSi Skatteverket _
Ärendenr:
8C-»
Bouppteckningen har registrerats.
Datum: •Zjo i e . 05"© s

Handläggare^^-^

Robin Widén Endrell

Martina Fältén
Biträdande jurist
Köpmangatan 15
111 31 Stockholm

Bilaga 4 till ansökan till regeringen 2018-01-05

BOLAGSORDNING

§1

Bolagets firma är Herman Petersen Fideikommiss AB.
§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den fasta egendom som
innehafts av Johan af Petersens som fideikommiss ursprungligen stiftat av Herman
Petersen, jämte annan fast och lös egendom, samt att bedriva jordbruk, skogsbruk,
hyresförvaltning, handel med och/eller förvaltning av värdepapper för egen räkning
eller eljest av innehavet av den fasta och lösa egendomen föranledd verksamhet jämte
därmed förenlig verksamhet.
§3
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst hundra miljoner (100.000.000) kronor och högst
fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och
högst 400 000.
§4
AJctiema kan vara dels av serie A, dels av serie B.
Aktier av varje aktieslag kan utgivas till ett antal motsvarande högst hela antalet aktier
Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B till en röst.
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier,
skall en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas
med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det
totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie
/ vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av
endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning
vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av
samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut
aktier av nytt slag.
Aktie tillhörande serie A skall på begäran av dess ägare på sätt nedan angives, så långt
bestämmelserna i andra stycket ovan tillåter, kunna omvandlas till aktie tillhörande serie
B. Sedan ägare av aktie tillhörande serie A hos styrelsen skriftligen begärt att honom
tillhörig sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B enligt ovanstående föreskrift
med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen
icke avser hans hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen skall
avse, skall styrelsen bifalla begäran om omvandling och anmäla denna för registrering.
Aktie tillhörande serie B kan genom beslut på bolagsstämma, om vilket ägare av
samtliga aktier i bolaget förenar sig, omvandlas till aktie tillhörande serie A.
Omvandlingen enligt nästföregående båda stycken är verkställd, då registrering skett
samt antecknats i aktieboken. För det fall aktiebrev har utgivits, skall utbyte av dessa
ske snarast därefter.
§5
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län.
§6
Styrelsen skall bestå av minst en och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Om
antalet styrelseledamöter är mindre än tre skall minst en suppleant utses. Ledamöter och
suppleanter väljs årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits.
§7
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets
räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma minst en och högst två revisorer
med högst två suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§8
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december.
§9
Ordinarie stämma hålles en gång årligen inom sex månader efter vaije räkenskapsårs
utgång.
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning;
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
9. Val av styrelse och revisorer;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare ska ske genom brev
med posten eller via e-post.
Kallelse till bolagsstämma ska avsändas tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.
§11
Har aktie av serie A övergått till person, som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget
och som inte heller är avkomling till den siste fideikommissarien Johan af Petersens,
skall aktien ifråga ofördröjligen hembjudas A-aktieägama till inlösen genom skriftlig
anmälan till bolaget styrelse, varvid åtkomsten skall styrkas.
Har annan aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget och som
heller inte är avkomling till den siste fideikommissarien Johan af Petersens, skall aktien
ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse, varvid åtkomsten skall styrkas.
Har fler än en aktie övergått, skall lösenrätten även gälla del av det totala antalet
överlåtna aktier, s k partiell inlösen. Åtkomsten skall därvid styrkas.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom
genast underrätta bolagets aktieägare på sätt om meddelanden till aktieägare är
föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att
skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från styrelsens
underrättelse om aktiens övergång. Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem
emellan bestämmas genom lottning, dock att, där samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem som vill lösa i proportion till
deras tidigare aktieinnehav.
Anmäler sig flera lösningsberättigade och kan de icke annorledes åsämjas, skall
företrädesrätten dem emellan i första hand, och så långt detta låter sig göra, om fråga är
om aktier av serie A, bestämmas efter förhållandet mellan deras förutvarande innehav
av aktier av ifrågavarande serie, samt i andra hand, där fördelning efter denna princip
icke kan åstadkommas, genom lottning, verkställd av notarius publicus. Vid hembud av
aktier av serie B skall företrädesrätten i första hand bestämmas efter förhållandet mellan
deras förutvarande innehav av aktier av alla slag, samt i andra hand, där fördelning efter
denna princip icke kan åstadkommas, genom lottning, verkställd av notarius publicus.
I syfte att främja ett långsiktigt och samlat ägande av bolaget skall lösenbeloppet för
aktie motsvara aktiens kvotvärde.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från
den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning
lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska betalas inom en
månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan
lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom en månad
därefter inlöses, har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.
§12

Sådan bolaget tillhörig fast egendom som tidigare utgjort fideikommissegendom får
icke utan Fideikommissnämndens tillstånd överlåtas eller intecknas. Pantbrev som
utgivits på grund av inteckning, som tillkommit före bolagets bildande eller för vilken
tillstånd beviljats, far pantsättas utan ytterligare tillstånd.
§13
För beslut om bolagets trädande i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 §
aktiebolagslagen och för bolagets upplösning genom fusion erfordras regeringens
godkännande.

§ 14
Denna bolagsordning skall, för att äga giltighet, vara fastställd av regeringen. För
ändring av bolagsordningen erfordras regeringens medgivande.

if/stfé, r

Yttrande till regeringen av Louise af Petersens Kjessler över ansökan
av fideikommissboet efter Johan af Petersens enligt 31 § lagen
(1963:583) om avveckling av fideikommiss om tillstånd att till ett
aktiebolag tillskjuta all i fideikommissboet efter Johan af Petersens
ingående fast egendom

Undertecknad Louise af Petersens Kjessler, 660617-0204, som är ett av tre
barn till den senaste innehavaren av det Petersenska fideikommisset Johan
af Petersens, som avled den 14 oktober 2015, får härmed yttra mig över en
av fideikommissboet efter Johan af Petersens till regeringen ställd ansökan
enligt 31 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss om tillstånd
att till ett aktiebolag tillskjuta all i fideikommissboet efter Johan af
Petersens ingående fast egendom och får därvid förklara att jag tillstyrker
att regeringen beviljar ansökan.
Stockholm i december 2017

Louise af Petersens Kjessler

Yttrande till regeringen av Beatrice Wendt över ansökan av
fftdeikommissboet efter Johan af Petersems enligt 31 § lagen (1963:583)
om avveckling av fideikommiss om tillstånd att till ett aktiebolag
tillskjuta all i fideikommissboet efter Johan af Petersens ingående fast
egendom

Undertecknad Beatrice Wendt, 680329-0342, som är ett av tre barn till den
senaste innehavaren av det Petersenska fideikommisset Johan af Petersens,
som avled den 14 oktober 2015, får härmed yttra mig över en av
fideikommissboet efter Johan af Petersens till regeringen ställd ansökan
enligt 31 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss om tillstånd
att till ett aktiebolag tillskjuta all i fideikommissboet efter Johan af
Petersens ingående fast egendom och får därvid förklara att jag tillstyrker
att regeringen beviljar ansökan.
Erstavik i december 2017
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Beatrice Wendt
fodd af Petersens

för advokat Magnus Kindstrand att för räkning fideikommissboet efter
Johan af Petersens ansöka om tillstånd enligt 31 § lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss att till ett aktiebolag tillskjuta all i
fideikommissboet efter Johan af Petersens ingående fast egendom och att
därvid företräda fideikommissboet under ansökningsförfarandet

Erstavik i december 2017
IDET EFTER JOHAN AF PETERSENS

