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Inbjudan till SFHVs medlemsevent!
Svenska Försäkringsbolagsmedaljer
– Pendang till aktiebrevsamlande!

Föredrag med medaljvisning av Henrik Alfredsson
Plats: Grändens Café, Yxsmedsgränd 2,
Gamla Stan, Stockholm
Tid: Torsdag 17 februari 2022, med början klockan 18.
Eventet är avgiftsfritt. Cafeet har utbud av drycker,
kaffebröd och annat.
Vänligen förhandsanmäl deltagande till SFHV
sekreterare Amelie Hjelmstedt.
Välkomna. Per-Göran Carlsson, SFHV Ordförande

SFHV medlemsauktion nr 85

bestående av medlemmars inlämningar av aktiebrev, obligationer, historiska dokument, förordningar, medaljer etc,
avhålls i maj eller juni.
Inlämningar välkomnas underhand, men senast lördag 23
april, vid SFHVs föreningsbord på myntmässa i Märsta kl
10-15. Hänvändelse till Eric Anttila, auktionskommissarie.

SFHV årsmöte

kallas till måndagen 25 april 2022, kl 18, adress
Grändens Café, Yxsmedsgränd 2, Gamla Stan, Stockholm
Underlag och informationer meddelas i SFHVs
medlemstidning nr 2, 2022.
Styrelsen

Vi påminner vänligt om rask inbetalning
av 2022 års medlemsavgift, tack!

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com
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MYNTÅRSBOKEN 2022
Ett dynamitpaket för endast 99:-

MYNTÅRSBOKEN 2022 - MYNT - SEDLAR - MEDALJER - Utkommer 1 september
Den nya trådbundna, färgtryckta MYNTÅRSBOKEN 2022 (995-2021) innehåller
samtliga guld, silver och kopparmynt från vikingatid, medeltid och fram till idag,
kungliga medaljer och Riksbankens sedlar från 1666 fram till idag. MYNTÅRSBOKEN
är ett dynamitpaket i A5-format, med utökad variantbeskrivning och med unik
löpnumrering. Samtliga sällsynta mynt är angivna med raritet och kända exemplar i
privat ägo baserat på 50 års statistisk forskning. Katalogen har utarbetats i samarbete
med branschledande aktörer, för att uppnå den maximala syntesen av innehåll och
värderingspriser, för att ge dig som läsare det absolut senaste inom numismatiken.
Pris endast 99:- + frakt!
Boken beställer du direkt från min hemsida: delzanno.se/litteratur

Roberto Delzanno
Numismatiker - Författare - Förläggare - 0708-865008
roberto@delzanno.se - www.delzanno.se
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TILL LÄSEKRETSEN!

Just nu - i skrivande stund förmiddagen onsdag 9 februari
anno 2022 – meddelas från myndighetshåll att restriktionerna
för pandemi lyfts bort och Sverige blir ett öppet samhälle igen,
förhoppningsvis varaktigt. Därmed önskar jag medlemmarna
välkomna åter till samlaråret
2022 som kan sätta igång med
sprudlande kraft och energi
som finns uppdämt efter två
års tvångströja av restriktioner.
Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV) kan
därför börja rulla ut ett aktivitetsprogram som kickstartar
torsdag 17 februari med Henrik
Alfredsson som inbjudits att presentera Försäkringsbolagsmedaljer – Pendang till aktiebrevsamlande. Förutom att ge en
historisk överblick visar Henrik
ur sin samling ett urval medaljer
på detta tema.
Forskning och samlande går
ofta hand-i-hand, vare sig vi
pratar aktiebrev, mynt, medaljer, etc. Som komplement till
museiexpertis är privatsamlare
ibland mer djupsinniga i såväl
sitt samlande som dokumentation av hithörande skapelsehistorik inklusive jordnära detaljer

från utformning och design, tillverkning, val av material som
avsedd nytta, praktiskt bruk och
dess regelverk. SFHV har under
drygt 40 år kontinuerligt utgivit
detta medlemsblad vari många
faktartiklar publicerats om dessa
förhållanden och samband. Till
hösten 2022 planerar vi nu att
verkställa publiceringen av en
vacker klotbunden antologibok
– ett samlingsverk av dessa referensartiklar. Historiska och
nu fortfarande välmående storföretag, ursprungligen svenska
men en del numera internationella och utlandsägda, med sin
egen aktiebrevshistoria från
1800- och tidigt 1900-talen och
framåt kommer att inbjudas att
uppdatera sin profil och främja
bokens tryckning. Ett kluster av
vår förenings kunnigaste medlemmar står till förfogande att
kompetent bistå i profileringen
och samverka med exempelvis
Ekonomiska museet – Kungliga
myntkabinettet, som förvaltar
svenska statens samlingar av
också sådana historiska värdepapper.
Föreningens styrelse vidgar
också insikterna om sociala mediers genomslagskraft och hur
®

detta kan gagna marknadsföring
av vår hobby och nav som stöd
och informationscentrum av
värdepappershistorik till nytta
för samlare, forskare och föreningens samarbetspartners, museer, arkiv, hembygds- och släktforskningssällskap samt företag.
Vi orienterar oss om möjligheterna och att talangerna inom
föreningen kan få blomstra. En
av mina personliga käpphästar
är att främja närmanden till andra hobbygrenar som filatelin,
numismatiken, historiska förordningar, charta sigillata. Flera
introducerande artiklar har jag
nyligen låtit publicera i det gedigna tidskriftsmagasinet Nordisk Filateli vars mångsidiga
redaktör Jonas Hällström delar
mitt synsätt i publicistisk anda
och mångfald.
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Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får
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Senare i vår – i samband med
årsmötet 25 april samt senvårens traditionella auktion, den
85:e i föreningens historia – har
jag förhoppningsvis anledning
att meddela konkretare initiativ
och att vi då också har fler schemalagda events, studiebesök
att avisera. Som alltid kan alla
medlemmar också bidra till att
välkomna nya medlemmar. Är
du entusiast, dela med dig av
denna positivism till vänner och
bekanta. Ju fler vi kan bli desto
bättre når vi ut i informationsoch kommunikationsbruset! Artiklar och notiser om samlarminnen och hithörande anekdoter
mottages tacksamt!
Som ett gott exempel på synergier jag exemplifierat vill jag
framhålla vår eventpunkt 17
februari. Missa inte detta inspi-

EFTERLYSNING
AKTIEBREV!

Aktiebrev Naftasyndikat AB 100 kr 1928
(RSA4441/BRÄ) respektive 100 kr 1931 (RSA4442/
BRÄ) önskas köpa av
SFHV-medlem och samlare. Dessa aktiebrev men
även andra associerade
dokument till Naftasyndikat är av intresse! Se
vidare boken
Naftasyndikat - Berättelse
om direktör Kruse och
Stalins oljebolag i Sverige,
författad av Fredrik Malm
(Förlag Carlsson 2020).
Vidare hänvändelse till
Per-Göran Carlsson,
SFHVs ordförande.
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rerande tillfälle! Jag tycker att
tillfället förtjänar att Henrik får
introducera sig själv:
Mitt namn är Henrik Alfredsson, jag är född 1971, bördig från
Malmö men bosatt i Stockholm
sedan snart 25 år. Jag är humanist till utbildningen (konstvetenskap, historia och arkeologi)
och jobbar som forskningskommunikatör på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Mitt intresse
för samlande och numismatik
väcktes tidigt. Redan i tioårsåldern snokade jag runt på loppisar och rotade i fyndlådor för att
hitta gamla mynt. Jag gick med
i Skånes numismatiska förening
1985 och var då föreningens i
särklass yngste medlem. (Även
idag då jag fyllt 50 skulle jag
förmodligen höra till den yngre
halvan i nästan vilken numis-

matisk förening som helst.) Efter
att ha provat på det mesta i samlarväg – från antika klenoder till
sånt som de flesta andra samlare
rynkar på näsan åt – har jag landat i ett fördjupat intresse för
medaljer som bär på spännande
berättelser. Försäkringsmedaljer,
alltså medaljer utgivna av försäkringsbolag, är just ett sådant
område där den som dyker på
djupet ofta finner riklig belöning
i form av fönster som öppnas in
till svunna världar. Jag hoppas
kunna glänta på några sådana
fönster när jag visar er några av
favoriterna ur min samling.
Väl mött och på snart återhörande!
Per-Göran Carlsson
Ordförande , SFHV

Några objekt från senaste auktionen.
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Naftasyndikat – ett svenskt aktiebolag som
fasad för en sovjetisk spioncentral 1928–1937.
I samband med Svenska Föreningen för Historiska Värdepappers auktion 84, lördagen 4 december 2021, hölls ett föredrag
på rubricerat tema.
Presentatör var inbjudna Fredrik Malm, till vardags riksdagsledamot, som privat författat
denna dokumentära bok, utgiven år 2020 på Carlsson Bokförlag. Detta litterära alster är ett
högintressant och väl utforskat
stycke svensk nära samtidshistoria som visar de facto att verkligheten kan överträffa en aldrig
så välskriven spionroman.
Drivkraften i detta bokprojekt
utgör Fredrik Malms släktskap
till sin morfars far, Einar Kruse.
Boken i sin helhet utgör en annorlunda slags släktkrönika av
det icke-traditionella slaget med
särskilt fokus just på Einar Kruses liv och gärning. Fram träder
ett stycke förbisedd, bortstädad
eller omsorgsfullt hemlighållen
mellankrigshistoria. Till sin karaktär återger denna berättelse
ett sofistikerat likväl konkret nät
av samband, sammanhang och
identifierade historiska personer
som direkt eller indirekt, medvetet eller undermedvetet, ibland
även oskyldigt medverkade till
ett maskineri med syften.
En lejonpart av denna berättelse utspelar sig i Stockholms
absoluta centrum, där företaget
Naftasyndikat – importerande
olj a till ett eget bensinstationsnätverk från Trelleborg i söder
till Kiruna i norr – huserade delvis på Kungsholmen men framförallt på den prestigefyllda 1932
nybyggda adressen Sydbankshuset, idag Norrmalmstorg nr 1.

Som av en händelse huserade på
samma våning tre även den sovjetiska handelsdelegationen. Det
hela kan sammanfattas utgjorde
en underjordisk rörelse för att finansiera och sprida den kommunistiska revolutionen från Stalins
Sovjetunionen. Och Sverige var
då en intressant zon och plattform för – om inte annat – att bedriva en systematisk infiltration
som kunde leda till sovjetiskt
permanent inflytande på olika
sätt och syften.
Persongalleriet som passserar
revy under dokumentärens utveckling från 1920-talet och mer
än 10 år framåt är ett lysande
exempel på praktisk infiltration.
Man behöver, söker, finner och
engagerar kompetenta nyckel-

personer vars bakgrunder i sig
är relativt oantastliga men som
kollektivt skapar en integrerad
kompetens och operativ förmåga som skulle kunna gagna de
yttersta syftena. Framgångsreceptet bygger på att identifiera
duktiga individer som kanske
inte kommit till sin rätt i sin ursprungliga arbets- och sociala
kontext. Det handlar om att upptäckas, bemötas med erkänsla
och sympati samtidigt som
framtidsorienteringen tillåter individen att ”blomma ut” – i bästa fall excellera – till toppskiktet,
socialt, ekonomiskt, inflytandemässigt. En uppdragsgivare
som förstår dessa drivkrafters
betydelse och kan känna igen individer med kaliber har således

Fredrik Malm (tv) har på fritiden ägnat nästan 10 år åt avancerad arkivforskning
vilket resulterat i en väl underbyggd historisk dokumentär bok som överbryggar
och substantierar en tämligen vit fläck på Sveriges moderna historiska karta.
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goda förutsättningar att tillskynda en organisatorisk skapelse.
Naftasyndikat är en enastående
historia uttryckt med modern terminologi. Varumärkesuppbyggnad och expansion, allt som en
fasad för att funktionellt – initialt under svenska bevakande
myndigheters radar – göra pengatransaktioner för rörelsens finansieringsbehov, röra sig flexibelt och till synes med oskyldigt
de facto legitimt företagsmässigt
syfte över hela landet underhålla
kontakter för mediala budskap,
strategisk
informationsföring
över tiden och mottagliga arbetargrupperingar.
Måhända kan man känna
igen drag av nutida dilemman
i Europaområdet, där bränslebalanser och -distribution från
bränslerika områden till överkonsumerande marknader utan
egen tillräcklig ”inhemsk, regional” grundförsörjning skapar
långsiktiga beroenden. Infrastrukturer i form av rörlig export
alternativt – som idag – med
hjälp av fastbyggda infrastrukturer i form av gränsöverskridande rörledningsverk, i hav
eller på land, är sådana tecken.
De må i stundens nöd motiveras
och överenskommas politiskt i
anda av ömsesidigt samarbete
och win-win, men den ekonomiska hazarden kan utlösas när
prisformler, index och andra parametrar inte längre håller sig
inom förutsedda ramar.
Huvudmannen Einar Kruse
hade erfarenheter från bankvärlden, från riksdagsarbete och
hade ledarförmågor som kom
väl till pass. Han nätverkade på
alla ledder och det fanns tydliga
beröringspunkter med ”röde”
bankir Aschberg och hans sociala sfärer i Sovjetunionen och
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dess utposter i dåtida Norden
och övriga Europa.
Vi kan konstatera att den
över 300-sidiga välskrivna luntan med sina detaljer och observationer är en annorlunda
och komplementär historik till
många andra historiska källor
och storverk i genren. Om man
så vill är berättelsens ingredienser hållbara och spännande nog
för en intressant filmatisering.
Under de aktuella årtiondena
befann sig Sverige i ett skört tillstånd, politiskt och ekonomiskt
och skapelsen Naftasyndikat
kunde ha inneburit en för Sverige annorlunda historieskrivning. Paradoxalt nog var det
efter tsarepoken Sovjetstaternas
egna återuppbyggnadsprogram
och tillhörande växtvärk som
slog tillbaka på deras valutamässigt lysande bränsleexport.
Bränslet från Baku och andra
källor behövdes alltmer hemmavid. Så drog man ner på sin
finansiering av plattformen i
Sverige och sålde av sin stationskedja till andra internationella

aktörer. Persongalleriet splittras
och finner sin utkomster på annat sätt. Det som kunde ha blivit
en annorlunda historieskrivning
för Sverige fragmenterades och
bleknade bort.
Kvar finns det få aktiebrev
utställda i namnet Naftasyndikat undertecknade med vissa
huvudpersoners autografer. En
sådan vittnesbörd skänker aktiebrevsamlandet spänning, insikter och mervärde. Fredrik Malms
översiktliga presentation mottogs andäktigt av den tiohövdade publiken och premierades
av undertecknad ordförande givetvis med föreningens egen Referensbok över tryckta svenska
aktiebrev och den separata värderingsguiden. Under den efterföljande auktionens gång fick
SFHV spontant en ny medlem i
Fredrik Malm, som direkt hängav sig åt budgivning på några
aktiebrev associerade till dagens
tema! Vilken hobby!!!!
Per-Göran Carlsson

Samlarmarknaden stärkt, trots pandemin!
Samlare i gemen är ju också
vanliga människor och har de
senaste två åren fått förhålla sig
till den pandemiska samhällsproblematiken och anpassa sig
därefter.
Det finns flera sidor av detta
”mynt” som är intressant att notera och utveckla insikter om.
Jag utgår ifrån och hänvisar till
mina grundläggande resonemang och orientering i två artiklar på pandemi-temat publicerade i SFHVs medlemstidning nr 1
respektive 2, 2021. Jag tycker det
är relevant att strukturera analysen i några perspektiv, nämligen efterfrågan, utbud, prisbild,
auktioner, mässor. Gemensamt
för dessa finner vi förändringar
av antalet aktiva samt omsättningsstatistiken.
Paradoxalt, ju längre pandemin pågått, förändrades auktionscenen radikalt. De tidigare
före år 2020 traditionella och
givna salauktionerna stagnerade
och inhiberades raskt eftersom
publika sammankomster av det
formatet med normalt hundratals närvarande i salen inte längre tilläts av myndigheter. Sunda
förnuftet gjorde också att gränsöverskridande lösningar med
begränsat antal tillåtna närvarande inte var någon fullkomlig
lösning. Många auktionsföretag
har senaste decenniet utvecklat
digitala så kallade e-auktioner
som vanligtvis användas för
att kostnadseffektivt mäkla och
auktionera enklare, billigare och
bulkvaror. Oprövat var dock att
inkludera synnerligen värdefulla objekt. som oftast utgjorde
visuella ”primadonnor” på de
tryckta katalogernas omslag.
Verkligheten var dock att sådana objekt också behövde säljas i
rimlig tid och inte kunda ”parke-

ras” i avvaktan på bättre, pandemifria tider igen. Så, efterfrågan
på att få sina objekt sålda drev
fram synergilösningar, där auktionsföretagen med inlämnares
god minne, började inkludera de
stora ekonomiskt tunga objekten
i sin e-auktionsrörelse. Den allmänna frågan var då om marknaden skulle våga bjuda så stora
belopp elektroniskt och utan att
ha ”sett objekten” dvs med hänsyn till atta det också börjat bli
svårt att resa, delta i visningar
och därför alltmer förlita sig på
bildintryck och tillhörande förväntad ackuratess av beskrivningen av föremålet ifråga.
Konsekvent, ökade utbudet
globalt av denna typ av synergiauktioner med många blandade utbud, om än separerade i
olika sessioner, med prestigeobjekten för sig osv. En följdfråga
blev naturligtvis om efterfrågan
dvs aptiten att köpa likaså följde
med det ökade utbudet. Generellt kan man med eftersynens
klarhet konstatera att aptiten var
såväl oförändrad som stärktes
successivt. Det kan knytas till
auktionshusens upplevda och
statistiskt öppnare redovisade
offentliga statistiken över ökat
antal lagda bud, ökat antal individuella anbudsgivare och –
förnämligast av allt – radikalt
ökade omsättningstal i alla valutor. Kapitaltillgången är överraskande nog det ”minsta problemet”! Givetvis ska matchningen
mellan intressant och efterfrågat
utbud jämkas med ”plånböckernas öppenhet”, medan sekundär
kvalitet och dussinvaror inte har
samma förutsättningar att utvecklas lika väl eller till och med
visar ”kräftgångsbeteende”.
Historiska värdepapper är
ett relativt litet segment i sam-

larvärlden, dock under notabel
intressetillväxt i den industriella delen av världen. Det framgår av att även namnkunniga
auktionshus öppnar specifika
sådana ”departements” (avdelningar) som ligger vägg-i-vägg
med frimärken, mynt, vin och
dylikt. Här märker vi och hör
omtalade ”korsbefruktningar”
där även prestigekunder visar
ett mångsidigt intresse för just
dessa omtalde områden. Hongkong, Shanghai, Singapore,
New York, Dallas, London, Geneve, Paris, Berlin, Köpenhamn,
Stockholm är i sina regioner nav
av hög dignitet. Trenderna att
certifiera små föremål är särskilt
stort inom myntvärlden. Detta
har också bidragit till att ”kulturellt illiterata kunder” men
med vilja och förmåga att bjuda
och förvärva prestigeobjekt tagit
ledningen.
Många intressanta prisnivåbarriärer har ”sprängts”. Och
detta har en tendens att ”dra
upp” även massvaror till nya nivåer av saluvärde. Men sådana
händelser är varken slumpens
skördar eller inträffar med automatik. Auktionshusens managementförmåga har utvecklats
professionellt mycket snabbt
och man har numera lärt sig
excellera i digital presentation
och den vägen ”komma hem till
kunden”. Tryckta auktionskataloger blir allt färre och man etablerar och fyller på med digitala
”arkiv-funktioner” som både utgör imponerande sökverktyg för
statistikintresserade men också
riskerar göra ”minnet diffust
över tiden”.
På svenska hemmamarknaden läser vi av alla dessa trender också. Tradera är en allmän
e-auktionssite men där utbudet
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enskilda poster, på exempelvis
numismatiska objekt ökat 30-40
procent över en tvåårsperiod.
Uppnådda priset är likvärdiga
eller ibland överträffar erfarenheterna och nivåerna på de
tidigare traditionella salauktionerna. När nu pandemins restriktioner faller och samhället
blir flexibelt öppnare och tillgängligare så har dock rutinerna
på e-auktionerna påvisat sin tillgänglighet och relevans för att
förmedla varor till högstbjudan-

de. Säkert kommer mässorna
med fysiska besök och inspektion av objekten att återupptas
och stimulera liksom de social
faktorerna av trevnad och umgänge i största allmänhet. Med
dessa erfarenheter i ryggen får
vi se hur Svenska Föreningen för
Historiska Värdepapper (SFHV)
kommer att finna och utveckla
sina auktionsformer. Vi driver ju
detta som en ideell form för att
tillföra nyttovärde för samlande
medlemmar (att anskaffa och

avyttra) och historiskt kulturellt
intresserade. I det avseendet
kan vi aldrig bli en kommersiell aktör med vinstsyften men
däremot en trygg hamn för kunskapsutveckling och historiska
fakta samt en träffpunkt för likasinnade. Det har uppskattats
under åren som gått och vi ska
ta föreningen med oss in i framtiden. Det blir en intressant och
spännande resa att göra med
många trevliga upplevelser på
vägen!
Per-Göran Carlsson

Varför inte besöka Det Gamla Tryckeriets

Konst - och samlarutställning

i påskhelgen i Eskilstuna, 15–18 april?

Öppet alla dagar mellan kl 11–16

Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper tillsammans
med Bosse Niklasson ställer ut
vackra och i bland värdefulla
gamla aktiebrev. Bosse berättar
hur man kan samla och var man
kan hitta gamla aktiebrev och
vad som gör att en del är värda
flera tusen kronor.
Breven innehåller ekonomisk-,
företags- och industrihistoria.
Det finns över 1000 brev att se
på. En mängd kataloger och
böcker som du kan köpa för en
billig peng.
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Peter Wallin ställer ut med teckningar, akvareller och lite olja på
duk. Jag har alltid gått i gång på
den tecknade bilden, speciellt
serier säger Peter Wallin. På tidigt 60-tal hittade jag Svenska
MAD i min morbrors pojkrum,
aha kan man rita så här, då vaknade mitt intresse för satir och
karikatyr.
Jag har gått några kurser i akvarell, olja och kroki hos ABF,
fast mestadels självlärd (autodidakt). Sen älskar jag att illustrera barnböcker, och/eller måla
stadsmiljöer i akvarell eller olja.

Stor utförsäljning av 100-tals
tavlor, aktiebrev och böcker!
Vi har fått en mängd böcker och
konstverk både ramade och oramde. En del vackra gamla ramar
finns också utan motiv.
Det finns en mängd dubbletter av många kända och okända
aktiebolag. Dessa slumpas bort
i olika poster. Vackra att rama in
och sätta på väggen.

Höstauktionen nr 84 - några ”pärlor”!
Lördagen 4 december 2021 höll
Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV) sin
traditionella halvårsauktion. Ett
tiotal medlemmar hade mött
upp i auktionslokalen, generöst
tillhandahållen av och hos AB
Philea i Stockholm. Auktionsförteckningen – publicerad i
medlemsblad nr 4, 2021 – omfattade 162 auktionsposter med beskrivningar, åsatta utropspriser
samt avbildades 31 objekt. Med
ambitionen att sedan auktion nr
83 nu förse samtliga objekt med
referensnummer ur nya Referenskatalogen samt fotografera
viktigare objekt, är det ett logistiskt stort förberedelsearbete
som gänget frivilliga funktionärer bidrar med. Katalogiseringen ordnas i den ordning inlämningarna kommer in vilket
underlättar för inlämnarna att
följa sina egna avdelningar. Detta innebär att likadana aktiebrev
kan dyka upp på flera ställen i
auktionsförteckningen men alltså härröra från olika inlämnare.
Sammanlagt deltog 19 olika anbudsgivare (faktiskt rekord, åtminstone i mannaminne) varav
hälften hade lämnat förhandsanbud och övriga deltog fysiskt
med budspade i auktionsalen.
Inlämnat material härstammade
från 8 medlemmar.
För att effektivisera auktionsprotokollet, fakturera vinnarna,
smidiggöra utskick av vunna loter samt redovisa resultat, göra
slutavräkning och utbetalning
till inlämnarna, erhöll varje anbudsgivare ett specifikt anbudsnummer. På detta sätt kunde
alla närvarande enkelt ta del av
hur klubbade objekten fördelade sig på olika anbudsgivare.
Den administrativa efterbörden
tar en del tid, inklusive utskick
av frånvarande auktionsvinnare
som får sig tillskickade erhållna

loter i rekommenderad försändelse. Auktionskommissarie är
Eric Anttila handhavandes anbudsboken, protokollförare var
Amelie Hjelmstedt och auktionist Per-Göran Carlsson. Föreningskassören Marita Strandberg
följer upp mottagna fakturabetalningar och utbetalningar efter
redovisning till säljarna. Såsom
här beskrivet är tågordningen
för varje auktion. Därtill mottages inlämningar fortlöpande och
diskuteras samt bearbetas til�läggsbeskrivningar på förtjänstfulla och särskilt intressanta enskilda objekt.
Denna auktion var speciell så
tillvida att den innehöll ett antal
tidigare okända aktiebrev som
alltså inte finns upptagna i den
senaste Referenskatalogen över
svenska Aktiebrev. Detta är en
snarast förväntad företeelse eftersom det inte finns något generalregister över emitterade
aktier utan de dokumenteras
vartefter de kommer fram, antingen i auktionssammanhang
eller visas upp för SFHVs representanter. Därför är ambitionen att successivt uppdatera
värderingsguiden med aktuella
riktvärden baserade på marknadstransaktioner på auktioner och över disk i butiker. Då
ska också tillföras information
om de aktier som sedan senaste
uppdateringen upptäckts och
dokumenterats samt förhoppningsvis också fotograferats. På
auktion nr 84 utmärkte sig hela
10 stycken nyupptäckter med
lotnr 3, 19, 20, 21, 22, 48, 88, 122,
133 och 144.
Bland andra sällan förekommande objekt kan framhållas
flera länsobligationer från sent
1800-tal, ett varierat utbud av
äldre utländska aktier, varav en
del riktigt dekorativa. Denna
gången förekom också en avdel-

ning med 7 äldre förordningsdokument från 1600-talet och
framåt. Ett av dessa. lot 80, blev
auktionens högst klubbade för
2050 kr (+15 procent), omfattande Sjötullen 66 sidors taxor
för importvaror, publicerat 1741.
Sammantaget kan sägas att alla
sällsynta och kuriösa aktiebrev,
lokalbetonade och med näringslivets kändisautografer anbringade i bläck såldes väl, ibland
efter ettrig budgivning. Vanligt
förekommande aktiebrev har
också sina entusiaster blnad publiken men ibland överstiger utbudet den dagsaktuella efterfrågan och kan bli osålda. Om man
beaktar detta så kan man snabbt
bygga en flera hundra aktiebrev
stor grundsamling för några
tiotusentals kronor. Man kan fokusera på tema och branscher,
lokalbetonade ortsaktier eller
kändissignaturer, allt för idag
mycket rimliga kostnader. Av
detta kan man lära mycket och
även dekorera sitt hem och kontor i passande utsträckning. Troligtvis är historiska värdepapper
idag en fördelaktig samlarnisch
att engagera sig i. Speciellt aktiebrev efter 1850 har många fördelar att erbjuda till just aptitretande ingångspriser. Och det är
aldrig fel att vara modern pionjär i en samlargren som har alla
förutsättningar att utvecklas och
internationaliseras. Vår förening
är verkligen en bra sparringpartner och kunskapscentrum för
nybörjare men även för de mest
avancerade. Det visar föreningstidningens många publikationer
av landvinnande tidlösa artiklar med informationer som inte
finns publicerade någon annanstans! Ett bättre tips är svårt att
föreställa sig – Lycka till!
Per-Göran Carlsson
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Några nya brev som inte är med i Referenskatalogen.

Objekt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
10

100
150
200
150
150
100
400
400
50
200
150
100
50
50
150
125
500
400
300
175

3, 200:-

24 100
25 100
26 725
27
28 650
29 225
30
31 275
32 175
33 150
34 225
35 250
36 150
37 200
38 225
39 225
40 300
41 125
42 150
43 325
44 1350
45 900
46 200

122, 500:-

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

144, 100:-

Resultat auktion # 84

400
200
100
200
100
200
400
200
200
200
100
150
50
50
50
150
50
50
50
450

70
75
71
75
72 200
73
50
74 125
75 200
76 775
77 550
78 500
79 1000
80 2050
81 500
82 400
83 100
84 225
85 100
86 375
87 100
88 475
89 200
90 200
91 200
92 175

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

250
175
125
375
400
100
150
700
150
525
625
200
350
175
200
275
275
175
200
159

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

200
275
175
100
200
275
500
225
150
100
50
100
50
100
100
50
50
50

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

100
225
50
100
300
125
250
350
600
100
50
250
300

MYNTAUKTIONER
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SVERIGES LEDANDE HANDELSPLATS
med 2–4 myntauktioner varje år

Vi bedriver Sveriges äldsta auktionsverksamhet för mynt och genom kopplingen till
expertisen inom Svenska Numismatiska Föreningen kan ingen annan aktör stoltsera
med en sådan samlad kompetens och erfarenhet som vi. Vi sätter stort värde på att
erbjuda Dig som kund god service och stor flexibilitet. Vi har ett stort och välriktat
kundregister med kapitalstarka köpare såväl inom Sverige som utomlands. När Du
säljer genom oss ges Dina objekt en omsorgsfull presentation. Den tryckta auktionskatalogen är förstklassig och har ett bestående värde. Vi erbjuder förmånliga provisioner och ger en snabb, säker och tydlig redovisning av försäljningslikviden. Vi är även
anslutna till www.numisbids.com, Europas största samlingsplats för seriösa auktioner.
Hela det ekonomiska överskottet från vår verksamhet går till vetenskaplig forskning
och publicering samt annat som gagnar såväl Svenska Numismatiska Föreningens
medlemmar som det numismatiska intresset i övrigt.

Myntauktioner i Sverige AB
Banérgatan 17 - 115 22 Stockholm
E-mail: info@myntauktioner.se - Telefon: 08-410 465 65
www.myntauktioner.se
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