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Kallelse till årsmöte i SFHV.
Onsdag 19 maj, kl 17-19
Lokal: AB Philea, Svartensgatan 6, Stockholm, ovanför Slussen bekväma anslutningar till T-bana och
lokala bussar. Ytterligare info i nr 2:2021.
PS. I anslutning till Årsmötet, om fysiskt kan
avhållas, kan komma att genomföras en
programpunkt/anförande som förtydligas och
aviseras i nr 2:2021.
Medlemmar välkomna!
Styrelsen, C/o Per-Göran Carlsson

Välkomna till SFHVs auktion #83

Lördag 12 juni, 2021, kl 11-13 (inkl visning)

SFHVs medlemmar inbjudes att göra inlämningar, närvara och
delta. Auktionsförteckning med auktionsvillkor, illustrationer
och beskrivningar publiceras i SFHV medlemstidning 2:2021,
utkommer i början av maj. Beroende på utvecklingen av pandemin i samhället och myndigheters riktlinjer att förhålla sig till,
kan auktionen komma att bli en sk sal-auktion med möjligheter
till fysisk närvaro, visning, närvarande budgivning kombinerat med skriftliga förhandsanbud och budgivning per telefon.
Alternativt, genomförs en distansauktion med förhandsanbud
och möjligheter till anbudsgivning per telefon. I likhet med föregående arrangeras denna auktion av SFHV i AB Phileas auktionsal-lokal, Svartensgatan 6, Stockholm (ovan Slussen, nära
T-bana).
Inlämning av auktionsobjekt pågår fram till sista april. Hänvändelse till Auktionskommissarie Bo Niklasson.
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
EskilstunMagasinet, Fridhemsgatan 4, 633 58 Eskilstuna

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com
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TILL LÄSEKRETSEN!
Så äntrar Svenska Föreningen för
Historiska Värdepapper (SFHV)
sitt 42:a kalenderår. Det är min förhoppning att ni medlemmar och läsekretsen i övrigt är under rådande
pandemiska tidevarvet vid god
vigör och att vi tillsammans kan
möte en ljusare framtid som tillåter
normalare umgängesformer igen.
Föreningen har ambitionen att
fortsätta erbjuda sina medlemmar
program- och mötesaktiviteter och
se positivt på möjligheterna. Under senhösten och den omväxlande
vinterperioden har intresserade ju
haft goda möjligheter att fördjupa
sig i SFHVs senaste utgåva av Referenskatalogen Svenska Aktiebrev,
påtagligt expanderad, samt även
orientera sig med hjälp av den nyligen separat utgivna Värderingsguiden. Har ni inte redan anskaffat dessa faktaspäckade trycksaker
uppmuntrar jag till anskaffning – se
separat aviserade erbjudande i denna tidning.
Året som gick blev ju inom föreningen stillsammare än vanligt, men
vi kunde trots allt som traditionen
påbjuder genomföra de båda medlemsauktionerna – om än med tidsförskjutningar och i mindre omfång
än vanligt, men med klart godtagbara resultat till inlämnarnas glädje. På annan plats i detta nummer
av medlemstidningen uppmärksammas ett särskilt auktionsobjekt
vars klubbade resultat är rekordartat. Vidare kunde vi glädjande nog

också erbjuda ett par medlemsmöten med kunskapsutvecklande anföranden och presentationer av god
klass, events som uppmärksammades positivt av närvarande medlemmar med gäster samt utomstående media-bloggar.
Eftersom vår förening med utgivna referensböcker och artiklar
i medlemstidningen bär kulturfanan högt har vi under 2021 ambitionen att bredda medlemskretsen.
Inledningsvis önskar jag därför
uppmuntra alla nuvarande medlemmar att agera som föreningens
ambassadörer, sprida kännedom
om vår verksamhet och fånga upp
intressanta privatforskande och
kunskapsutvecklande
kontakter,
föreläsare etc. Är ni själva samlande eller allmänt historieintresserade har ni säkert förmågan att i er
bekantskapskrets sprida den passionen, finna likasinnade som för
en blygsam årsavgift kan ansluta
sig som medlem och förkovra sig i
våra kulturhistoriska nyheter.
Sprida vår verksamhet
Vidare vill vi gärna främja att bibliotek. museer, institutionella arkiv
och kulturella institutioner upptäcker vår kunskapskrets förmåga
att utveckla bortglömda insikter
om historiska aktiebrev, finansiella
instrument, det historiska företagandet och därtill hörande föremål
och minnen av det forna näringslivet. När styrelsen under våren kan
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Per-Göran Carlsson,
Ordförande, SFHV
samlas och utveckla dessa tankar
hoppas jag vi kan formulera goda
främjande erbjudanden.
Inte minst är det ju utväxlingen
av informationer, tips och insikter som levandegör vad många
idag sitter och förvaltar men som
föreningen gärna vill bidra till att
aktivera kunskaper om och finna
formerna för sådan spridning och
bildning.
Sist men inte minst åtnjuter föreningen uttalat Kungligt patronage
vilket stärker vår över 40-åriga roll
som kulturbärare. Sedan många
år har vi en krets klassiska svenska och internationella storföretag
som är företagsmedlemmar. Vi kan
verkligen erbjuda sådana företags
ledningar och styrelser en vässad
image baserad på det historiska företagandets överlevnadsförmågor ett kvalitativt signum i varumärket
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Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får
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kronor för juridiska personer inbetalas på föreningens plusgiro 438 91
79-5 eller bankgiro 709-5110.
For members living outside Sweden fee for 2021 is SEK 300 (EUR 40,
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Den ultimata och fullständigt
uppdaterade Referensboken
för svenska aktiebrev är nu
kommen från trycket! Denna
referenskatalog ersätter tidigare
olika kataloger och har med
nytt referensnummersystem en
given plats på bibliotek, forskarinstitut, hos samlare, handlare
och allmänt intresserade. Här
kan man finna närmare 8500
separat förtecknade, kända och
beskrivna aktiebrev, olika emissioner och datum, nominella
valörer och andra väsentliga
upplysningar. Boken är rikt illustrerad med cirka 750 färgbilder av de viktigaste och speciella aktiebreven.
Med denna referenskatalog
kan man göra vederhäftiga inventeringar av samlingar samt
i dataarkiv snabbt återfinna entydigt enskilda aktiebrev. Boken
är således ett smidigt och faktaspäckat verktyg för experter
såväl som noviser och allmänt
intresserade som önskar orientera sig om dessa kulturhistoriska och ekonomiska dokument
och instrument. Boken är också
tidlös och neutral eftersom den

inte är en värderingskatalog.
Kommersiella förhållanden kan
variera över tiden och styrs av
den alltmer internationella efterfrågan varom marknadsaktörerna kan berätta mer i enskilda
fall. I ett nyttobibliotek intar
denna referensbok en självskriven plats. Främja gärna intresset
med en bokgåva till dig själv
och intresserade vänner!

– påvisbart genom de illustra historiska aktiebreven! Varför inte hjälpas åt att skapa en permanent display av företagets aktiebrevsarv?
För events kan vi vara en historisk
megafon och reflektera företagets
stolta anor till kaffet. Och varför
inte premiera goda medarbetare
och storartade insatser med ett his-

toriskt aktiebrev av rang? Företagsmedlemmarna bidrar till att stabilisera vår ideella förenings ekonomi
och vidmakthålla våra publicistiska
ambitioner. Styrelsens arbete är ju
också helt ideellt.
Jag hoppas vi hörs och syns snart
- distans idag är ju bara uttryck för
ett telefonsamtal - frågor, ideer och

ISBN 97

8-91-8

9330-6

9-6

Bibliofilupplaga
Finns även i en exklusiv numrerad utgåva i 100 ex. Där ingår
ett aktiebrev i original från
Nitroglycerin AB, 1915.
Värderingsguiden
är ett viktigt komplement till
Referenskatalog Svenska
Aktiebrev. Värderingsguiden
är på 32 sid i A5 format och
innehåller priser på ca 8500
aktiebrev som är förtecknade
i Referenskatalogen Svenska
Aktiebrev. Värderingsguiden
kommer att uppdateras med
jämna mellanrum så den är
aktuell med de prisförändringar
som sker.
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Beställning
Referenskatalogen
375 kr inkl porto
Bibliofilupplagan
500 kr inkl porto
Värderingsguiden
125 kr inkl porto
Referenskatalogen
+ Värderingsguiden
400 kr inkl porto
Bibliofilupplagan
+ Värderingsguiden
500 kr inkl porto
Sätt in motsvarande belopp på din beställning
på EskilstunaMagasinet
bankgiro 882-9749.
Boken/böckerna kommer
som ett brev på posten!

synpunkter är alltid välkomna! I
maj månad håller vi årsmöte och
i juni vårsäsongens medlemsauktion, se särskilda aviseringar i denna tidningsutgåva. På återhörande!
Per-Göran Carlsson
tel 073-7149507
pgc21@hotmail.com
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Riksgälden – viktig institution med historiska rötter
Ordet Gäld är gammalsvenska och betyder skuld.

År 1788 startade Gustav III krig Organisation
mot Ryssland vilket krävde fi- Riksgälden är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Regernansiering. Därför övertog stän- ingen utser riksgäldsdirektören som är högste chef. Riksgälden grundaderna (Sveriges Riksdag) ansva- des 1789.
ret för och kontrollen av vårt
lands växande statsskuld. För att
finansiera kriget mot Ryssland
gav Riksgälden ut skuldsedlar
benämnda Riksdaler Riksgälds.
Vid den här tiden gav både
Riksbanken och Riksgälden ut
sedlar, riksdaler banco respektive riksdaler riksgälds. De förstnämnda kunde lösas in mot
silver, varför Riksbanken var
tvungen att äga silver motsvarande två tredjedelar av den utestående sedelmängden. Någon
sådan begränsning hade emellertid inte Riksgälden.
Populära skuldsedlar hos
allmänheten
Från början användes Riksdaler
riksgälds för att betala smedjor,
bruk och bönder för krigsförnödenheter. Skuldsedlarna blev
emellertid snabbt populära hos
allmänheten som använde dem
som betalningsmedel. Men eftersom de till skillnad från riksbankens sedlar inte kunde lösas
in mot silver sjönk de successivt
i marknadsvärde.
I början av 1800-talet var 75
procent av den svenska statsskulden upplånad utomlands,
vilket omöjliggjorde för Sverige
att betala tillbaka sina utlandslån fullt ut. Därför beslöt den
svenska staten (egenmäktigt)
att skriva av två tredjedelar av
utlandsskulden; den sista tredjedelen betalade Karl XIV Johan
samtidigt som den svenska provinsen Pommern pantsattes mot
betalning i silver.
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Viktig uppgift: att finansiera
infrastrukturprojekt
Det skulle dröja till år 1834 innan den svenska statsskulden
var helt eliminerad. Riksgälden
stod då på plus och hade i stället för skulder fordringar såväl
mot medborgarna som mot utlandet. År 1840 fick Riksgälden
i uppgift att finansiera dåtidens
största infrastrukturprojekt: det
svenska järnvägsnätet.
Fram till 1900-talets början finansierade Riksgälden detta och
andra större industriella projekt
genom att emittera obligationer
utomlands. I slutet av 1800-talet
var Riksbanken en statsbank som
gav korta lån till svenska banker.
År 1897 blev Riksbanken en verklig statsbank med ansvar för landets penningsystem och -politik.

Återköp av utlandsägda
obligationer
I början av 1900-talet hade Sverige en betydande statsskuld p
g a de investeringar som gjordes
i järnvägar, vattenkraft och telefonsystem. Åren närmast efter
det första världskriget kunde
Sverige köpa tillbaka en stor del
av de utlandsägda obligationerna till fördelaktiga priser från de
krigshärjade länderna.
1970-talets internationella lågkonjunktur i kombination med
stora inhemska kostnadsökningar skapade emellertid obalans i
den svenska ekonomin. Sverige
tvingades att devalvera sin valuta flera gånger, vilket dock inte
räckte för att rädda den svenska ekonomin. För att finansiera
de löpande underskotten i den
svenska statsbudgeten tog Riksgälden lån i utlandet.

till att göra den svenska statens
kostnader och finansiella risker
så låga som möjligt och att stabilisera vårt lands finansiella
system. Riksgäldens uppdrag
omfattar följande: att vara den
svenska statens internbank, att
ta upp lån, att förvalta statsskulden, att ge statliga krediter
och garantier, att säkra finansieringen av kärnavfall, att skydda
konsumenters pengar och värdepapper genom insättningsgarantin och investerarskyddet
samt att ansvara för statens hantering av svenska banker i kris.
För de flesta svenskar torde
Riksgälden främst förknippas
med premieobligationerna vars
historia sträcker sig hundra år
Den svenska statens
tillbaka i tiden som ett instruinternbank
Riksgäldens verksamhet bidrar ment i förvaltningen av den
Sveriges statsfinanser
försämras
Under 1990-taletd början försämrades statsfinanserna så att
budgetunderskottet i mitten av
1990-talet uppgick till 12 procent av landets BNP. Som mest
uppgick den svenska statsskulden 1994 till 1300 miljarder kronor, dvd 78 procent av vårt lands
BNP.
Under den senare hälften av
1990-talet återhämtade sig Sveriges ekonomi genom ett omfattande sparprogram i kombination med de extraordinära
skatteintäkter som uppstod p g
a den kraftiga börsuppgången.

svenska statsskulden. Som en
följd av det låga ränteläget och
bristande lönsamhet beslutade
Riksgälden under 2016 att tillsvidare upphöra med utgivningen av premieobligationer. De
sista utestående premieobligationerna förfaller i slutet av 2021.
Riksgälden idag
Riksgälden omsätter idag ca
8000 miljarder kronor per år, har
drygt 200 anställda. Som statlig
förvaltningsmyndighet rapporterar Riksgälden till Finansdepartementet. Riksbankens styrelse utses av regeringen.
Riksgäldens vision är att vara
en förebild såväl i Sverige som
internationellt.
John Örtengren

INTERNATIONELLA MYNTAUKTIONER

Sverige. 1 daler 1594
“SIGIMVNDVS”
677.000 SEK

Ryssland. 50 kopek
1894 Proof
387.000 SEK

Norge. 1 speciedaler
1861 med “B”
2.238.000 SEK

MYNTKOMPANIET

Myntkompaniet
Svartensgatan 6
116 20 Stockholm

Tfn: 08–678 32 17

E-post: coins@philea.se

www.myntkompaniet.se

Besök även vår hemsida på Internet
www.historiskavardepapper.com
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Nobelaktien – en auktionsraket!
Svenska Föreningen för Historiska
Värdepapper (SFHV) har som bekant en över 40-årig tradition av
medlemsauktioner där historiska
aktiebrev, finansiella dokument,
historiska brev och tryck, enstaka
mynt, medaljer och näringslivskuriosa utbjuds och växlar ägare.
Auktionerna är dokumenterade i
form av beskrivande auktionsförteckningar, numera också med en
del illustrationer, samt med minimipriser som reflekterar en nivå strax
under förväntat marknadsvärde.
Häromåret utgav ju föreningen en
kraftigt utökad Referenskatalog
Svenska Aktiebrev (med en ny serie
referensnummer) och nyligen utgav föreningen ett särskilt supplement Värderingsguiden 2021. Med
dessa underlag finns numera en informativ plattform för samlare och
övriga intresserade att såväl överblicka vilka aktiebrev som är kända
respektive i vilken utsträckning de
förekommer på marknaden och indikativa omsättningspriser. Således
kan dessa utgåvor med fördel användas att inventera samlingar av
aktiebrev samt orientera om försäkrings- och återanskaffningsvärden.
Förutom antik- och samlarvärldens butikshandeln som utbjuder
över disk samlarobjekt till fasta
priser, såväl exklusiva och rariteter
prissatta i förhållande till efterfrågan och attraktion till de vanligaste
och billigasta att betrakta som en
hanteringskostnad, är det i auktionsvärlden som den dynamiska
prisbilden uppstår, kan följas och
analyseras. För sällsynta aktiebrev
är prisbilden mer tänjbar och givetvis ingen exakt vetenskap. Att så är
fallet är föreningens utbud påtagliga exempel på.
Ny auktionslokal
Lördagen 5 december 2020 avhöll
SFHV sin sedvanliga höstauktion
enligt auktionsförteckning publicerad i medlemstidningen Historiska Värdepapper 4:2020. Utifrån
myndigheternas rekommendatio-
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ner tillhandahöll föreningen denna
auktion i sal (disponerad enligt
vänligt bemötande hos AB Philea)
som medgav upp till 20 närvarande
med bra luftspalter. Efter auktionen
erbjöds också en mötesträff med
föredrag på temat Aktiebrevsamlande vs Bältespännariana. Således
fanns två attraktioner som lockade
som mest ett dussin deltagare. Till
auktionen i sig fanns dock ännu fler
aktiva som lämnat skriftliga förhandsanbud och som även aviserat
önskemål att få delta ”live” per telefon under pågående auktion.
Dagens event började med en
fysisk visning av de 100 utropen.
Lokalen fylldes med gemytligt
sorl, igenkännande hälsningar och
diskreta diskussioner om auktionstaktik och anbudspriser. Från
föreningen biträde de ideella funktionärerna med Auktionskommissarien Bo Niklasson och dagens
auktionist, tillika SFHV ordförande, undertecknad Per-Göran Carlsson. Framåt tolvslaget inleddes så
auktionen. Efterfrågan var aptitretande och en helt övervägande andel objekt bytte ägare till utropspris
alternativt efter att ett antal konkurrerande budhöjningar hade exekverats.
När det var dags att utropa objekt nr 23, arrangerades en kort
paus för att ringa upp en i utlandet
bosatt medlem tillika presumtiv anbudsgivare.
Kontakt etablerades varefter
budgivningen kunde starta. Det
åsatta minipriset – 1800 kr – var
överenskommet med inlämnaren,
utifrån några jämförbara historiska
försäljningar kring 2500 kr. Som
brukligt i de flesta auktionssammanhang är det psykologiskt viktigt att ett utrop (eller skyddande
minimipris) åsätts på en nivå som
med 20–30 procent underskrider
förväntad resultatnivå, detta för att
”få igång budgivningeen på en till
synes fördelaktig nivå”. Dels til�lämpar alla auktionsfirmor en avgift i procent på klubbat pris som

köparen därtill får betala (vanligtvis 20–25 procent idag bland stora
auktionsföretag) medan SFHV nöjer sig med 15 procent (som bidrag
till självkostnader, tryck av tidning,
porto, omkostnadsbudget). Därtill
uttager alla auktionsföretag en varierande procentsats på klubbade
priset från det belopp som sedan
redovisas säljande inlämnande
medlem.
Mervärde
Beträffande rariteter och sällsynta
aktiebrev kan de vara attraktiva av
många skäl. Om de har en vinjettbild som illustration kan motivet
både vara intressant för ämnes- eller hembygdssamlare. Vidare kan
aktien ha en hög nominal, i detta
fallet 1000 riksdaler riksmynt som
utfärdandeåret 1871 var ett ansenligt belopp (motsvarande 8,5 kg silvermynt á 750/1000, dvs 6375 gram
finsilver). En låg numrering av aktiebrevet kan antingen tyda på en
mindre emission eller att emissionen tecknats av en eller få personer.
I detta fallet var det aktuella aktiebrevet nr 33, utställt på en av svensk
industrihistorias stora namn, Alfred Nobel, samt undertecknat av

tre i styrelsen för BergsprängningsAktiebolaget. Därtill var baksidan
av aktiebrevet påtryckt med ett
prospekt som aviserade patent och
ritning inom näringen. På detta ett
och samma tryckta aktiebrev fanns
alltså de flesta attribut anbringade
som utmärker ett särskilt intressant
historiskt aktiebrev!
Insikter om enskilda aktiebrevs ur samlarsynpunkt – ”mervärden”,
tillhör ju de trevliga och spännande
utmaningarna som samlare att ta
reda på, studera och förstå. Därtill
behöver man informera sig om utbud och efterfrågan samt – naturligtvis – som presumtiv anbudsgivare föreställa sig vad man anser
ett sådant objekt har för egenvärde
att lägga ett vinnande anbud på. I
samlarvärlden kan det röra sig om
en spontan förstagångsköpare kontra en avancerad seriesamlare som
ställs inför möjligheten att fylla
”sista luckan” i sin samling. Dessa
omständigheter och övervägande
gör man helst innan den sekundsnabba budgivningen tar sin början, särskilt om avsevärda belopp
kan stå på spel när klubban faller.
Det kanske inte heller räcker med
hittills redovisade rationella motiv
och avvägningar. Efter denna auktion och ”eftersnack” med budgivningens båda slutgilitga kombatanter framkom i detta fallet att den

blivande vinnaren åratals tidigare
hade sålt ett annat likadant aktiebrev till den blivande underbjudaren. Den blivande vinnaren hade
måhända underskattat möjligheten
att återanskaffa ett sådant brev igen
men hade nu varit angelägen om att
på denna auktion – förhoppningsvis – täppa till den gamla ”luckan”
till kostnaden av ett anständigt pris.
Den som på denna auktion i denna
situation blev underbjudare satt i
salen och var mycket beslutsam att
lägga ytterligare ett brev till samlingen, måhända för att kunna exponera ”baksidan av aktiebrevet”.
Det är inte vanligt att ett historiskt
aktiebrevs båda sidor har åskådnings-, dokumentärt- och därför
extra samlarvärde men i detta fallet
var det utslagsgivande!
Från 1800 kr till 23 000 kr!
Efter en flera minuters lång anbudsgivning mellan telefonbudaren (Belgien) kontra anbudsgivaren i salen stegrades höjningarna
från 100 till 200 kronorssteg för att
därefter övergå till 500-kronorshöjningar. När nivån översteg 5000 kr
började det mumlas bland de närvarande i salen och när 7000-kronrosnivån passerades lade den härdade
auktionskommissarien avvaktande
ner sin penna. När 10000-kronorsniåvn passerades tog auktionisten

en välbehövlig vattenpaus varefter budgivning återupptogs. Några
närvarande passade på att återigen
granska aktiebrevet för att ”se” vad
som var så ”extra märkvärdigt”.
Fanns Nobels egen autograf måhända påskriven? Men icke så. Budstriden fortsatte, telefon mot salen,
tills slutligen 20000 kronor bekräftades och klubban efter särskilt andäktiga ”första, andra, tredje” utropats nogsamt för formens skull och
vinnaren ”telefonbud” kunde koras
till ett totalt pris av 23000 kr (plus
värderek utomlands).
Samlarvärlden upplever då och
då liknande buddramatik där klubbade nivåer ibland till synes saknar
rationell förankring och enbart är
en strid om en trofé! Nu förstår vi
bättre hur de drivande omständigheterna hade uppstått i detta fallet.
Den hemmasittande äldre säljande
inlämnaren anade ingen dramatik
förrän auktionskommisarie Niklasson under tidiga eftermiddagen
ringde och meddelade den glada
nyheten och auktionsraketen! Det
går inte att ta miste om säljarens
fullständiga lycka att så överraskande erhålla nästan tio gånger förväntningsvärdet.
Och alla vi andra som bevittnade
detta auktionsdrama fick oss ett energigivande minne för livet! Plötsligt händer det... Per-Göran Carlsson

Resultatlista för auktion # 82, 5-12-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
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16
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18
19
20

150
200
225
200
225
200
75
125
150
250
425
125
75
100
75
75
75
125
250
125

21
75
22
225
23 20 000
24
75
25
300
26
275
27
300
28
75
29
75
30
75
31
75
32
125
33
150
34
275
35
200
36
250
37
250
38
425
39
125
40
125

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

250
125
75
250
250
75
150
150
125
175
500
425
325
150
175
175
125
175
200
225

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

100
100
50
125
200
100
75
75
150
225
75
75
75
50
50
75
50
100
75
125

81
125
82
800
83 1 500
84
400
85
400
86
250
87
350
88
300
89
300
90
300
91
300
92
175
93
200
94
---95
250
96
---97
500
98
300
99
---100
----
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Samlarvärlden omdanas i pandemins tidevarv (del 1)
I Historiska Värdepappers 1:2021
utgivande stund mars 2021 är det
ganska precist 1 år sedan pandemins aggressiva utveckling fick
samlarvärlden att bromsa upp!
Pandemin hade som det verkar
sitt ursprung i Kina under mellersta hösten 2020 och trocklade sig
vidare ut i världen, till synes organiskt i takt med världsresenärernas
spridning, smygande och utan uppenbara svårhanterliga eller hastigt
uppkomna situationer. I januari
och februari 2020 påbörjades samlaråret som vanligt, utan restriktioner. Världens schemalagda antik- och myntmässor, salauktioner,
öppna antikmarknader, loppisar,
föreningsmöten etc avlöpte smärtfritt. Medierna avrapporterade ofta
trendmässiga växlingar, allt avlöpte ungefär som vanligt utan oro eller oförklarliga trendbrott.
Kaoset börjar
Men så – natten mellan 7 och 8 mars
2020, inför öppnandet av en av
världens ledande och största myntmässor NUMISMATA i München,
två fotbollsplaner stor – ålägger lokala myndigheterna arrangören av
myntmässan att helt sonika – utan
tidigare förvarning – den kommande morgonen inte öppna den!
I entren den morgonen skockades
ivriga utställare som betalat sina
bordsavgifter för 3 dagars mässande, i en del fall rest halva världen
hit och bokat in sig nästan en veckas hotellboende. Allt man möttes
av var en kall avvisande hand och
oregisserade tunna förklaringar.
Parallellt i tiden samma dag/kväll
skulle däremot en stor fotbollsmatch med 75000 tillresta fans tillåtas. Här särskiljde myndigheterna
plötsligt men uppenbart ett stort
medialt idrottsevenemang från
ett besöksmässigt betydligt mindre myntmässarrangemang. Att så
många fler – proportionellt – hade
gjort stora förberedelser, rest själv
långväga och dyrbart fraktat sina
lager och tillbehör betydde ingenting alls. Ej heller de antågande tu-
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sentals besökarna till mässan varav
många också rest långväga och investerat var värda vatten. Myndighetsbeslutet var tvingande.
Händelsen inför myntmässan
i München sände chockvågor via
sociala media blixtsnabbt ut över
hela samlarvärlden. Myntmässans arrangör fick mestadels bära
hundhuvudet – oförskylt men sant.
Efterbörden var bitter, själsligt och
ekonomiskt plågsam för de flesta
i branschen eftersom denna myntmässa är så etablerad och viktig
som kontaktnav och kommersiell
handelsmarknad samt träffpunkt
för hobbymänniskorna, samlarna
och handlarna. Ett stort nöjes- och
förtroendekapital gick om intet.
Med eftersynens klarhet kunde
myndigheterna kritiseras för ohörsam avisering, den upplevda orättvisa hanteringen av myntmässan
versus fotbollsevenemanget, medan orsaken, dvs pandemins riskutveckling knappast ifrågasattes i sig
av någon.
Några veckor in i mars 2020
aviserade svenska myndigheter
omedelbara restriktioner, begränsningar av antal människor i grupp
och inställande av öppna arrangemang av format, exempelvis mäs�sor, loppmarknader och auktioner.
Hela samlarvärlden gick in i en
generell lock-down, nedstängning.
Samlarföreningarnas mötessaktiviteter drabbades av samma öde.
En del föreningar med tillgång
till hyrda klubblokaler i allmänna
mötesutrymmen hos äldreboendeverksamheter stängdes ute av
dessa pandemi-skäl. Andra föreningar med klubblokaler i eget namn
följde snart de allmänna direktiven
och rekommendationerna och inhiberade sina mötesprogram.
Auktionsdilemma!
De stora auktionsföretagen i samlar- och antikbranschen har årslånga planeringscykler med detaljerade förberedelser vad gäller
auktioner och utställningar, visningar, katalogbearbetning och

-tryckning samt distribution. Dessutom är sådan serviceföretag mycket beroende av att kunna hantera
och mottaga inlämningar av auktionsobjekt, utlämning och frakt av
desamma sålda, samt åka land och
rike runt för att genomföra besiktningar och värderingar. Auktionsoch mässevenemangen av format
är idag internationella events med
internationell publik och deltagande. Många företagsstyrelser fick nu
börja hantera helt annorlunda frågeställningar och skapa lösningsalternativ för att så långt möjligt
hålla sina kunder skadelösa och
åtminstone försöka konservera sina
marknadspositioner i förhållande
till konkurrenterna.
Mediabranschen med antikvärldens månadstidningar och
föreningarnas medlemstidningar
upplevde i förlängningen en imploderande
annonseringsvolym.
Det fanns ju inte längre några salauktioner att annonsera om, ej heller mässor att bjuda in till. Antikhandeln i butiksform började också
märka av färre besökande kunder,
mest orsakat av att de flesta inte
längre vågade eller ville resa, ens ta
bilen på kortare utflykter. Alla led
och segment av antik- och samlarmarknaden drabbades snabbt och
tydligt av denna begränsande pandemiska farsot.
Tryckta auktionskataloger fick
snabbt åtföljas av nya preliminära
schemaläggningar eller avisering
av ”nätbudgivning i realtid” – ett
nästan nytt begrepp som en del
fram tills nu inte tagit till sig särskilt mycket. Traditionen har alltid
varit att en riktig auktion är en ”salauktion”, punkt slut. Där ser man
sina konkurrenter, om inte avgivna
förhandsanbud desillusionerar traditionalisterna. Där anpassar man
sig efter auktionens temperatur,
närvarande publiks karakteristika
och anbuds- och köparbeteenden etc.
Den svenska och nordiska infrastrukturmarknaden för internetbudgivning och tekniska kapacitet för realtidsbudgivning samt

befolkningens generellt ganska
höga mogenhet för datorbruk må
framhållas som kanske världsledande. Pandemins antågande och
långvarighet påskyndade definitivt en transformering av antik- och
samlarmarknaden i stort, dvs hur
försäljning och auktionering kan
gå till alternativt sett. Redan under
senvåren 2020 skymtade uppstickarlösningar bland de traditionella
salauktionsföretagen. Visserligen
har det under en del år funnits mer
eller mindre beprövade digitala
auktionssystemlösningar, men de
flesta har ändå nöjt sig med förhandsbudgivning eftersom tilliten
till tekniken eller för den delen sin
egen förmåga att behärska tekniken
i rapp realtidstillämpning inte tillräckligt bekvämt infunnit sig.
Realstidsbudgivning
Mynt- och frimärksauktionsbranschen har länge tillhört traditionalisterna vars mantra varit salauktioner. Det beror i huvudsak på att
särskilt mynt anses var mångdimensionella i kvalitetsbedömningshänseende. Sådana avfotograferade
föremål kan sällan åskådliggöras så
att alla dess sublima bedömningsgrunder kan avgöras. De sublima
kriterierna är slitage, utprägling
och centrering, skärpa, eventuella
tillverkningsfel, lyster, patina, skadeåverkan utöver de mer historiska
fakta och bedömningar av antal
existerande exemplar, förekomst
på marknaden och liknande. Därtill kommer historiska betydelser,
den konstnärliga utformningen
och helhetsupplevelsen av objektet. Frimärken är något enklare att
kategorisera kvalitetsmässigt, tvådimensionella, skärpa, centrering
och färgpregnansen i trycket, papperskvalitetet, relativ fräschhet och
eventuella skador. Nu fick dessa
företag snabbt och utan för mycket
egen testning pröva sin auktionsförmåga på internets djupa vatten.
Antikföremålsbranschen däremot,
generellt, har haft åratals förutsende och betydligt tidigare frigjort sig
från salauktionernas begränsande
möjligheter. I de många fler TV-ka-

naler som nu florerar är antikrundor och tävlingsformer med antika
föremål i centrum stor underhållning. Dagens generation har nästan
folkbildats tack vare underhållsvärdet i dessa programproduktioner.
Med denna popularisering har följt
intresset för internetauktioner och
gogglandet efter fakta och förståelse. Man kan likna transformeringen
vid en folkrörelse där datorvanan
kommit i takt och omfattning som
en följd av antikvitets- och samlarintresset. De mest frekventerade
auktionssajterna bedöms vara Tradera och Auctionet.
Under hösten/vinter 2020/2021
har denna transformering till realtidsbudgivning via internet slagit
fullständigt igenom och är idag en
total självklarhet. I tidernas begynnelse fanns en djupt rotad inställning och skepticism kring teknikens
pålitlighet, arrangörernas egen
pålitlighet och eventuella tekniska
manipulationsrisker. Konkurrenssituationen i branschen, användarnas ökade erfarenhet av systemen
parat med stor vaksamhet för oegentligheter har fört branschens
alla aktörer in i en bekväm och
upplevd miljö av hög trovärdighet
och pålitlighet. Detta har då över
tiden men med särskild expressfart
i mynt- och frimärksbranscherna
lett till ett budgivningsklimat som
i högsta grad motsvarar de högt
ställda förväntningarna från salauktionernas tidevarv!
Visst är dessa tekniska påfund
inte välkomnade av alla, kanske
med såväl ålderns rätt, ointresse
och praktisk oförmåga att hantera
dessa lätt stressframkallande auktionssystemen. Men med tanke på
rådande pandemiska förutsättningar så är alternativet till en realtidsbaserad aktiv auktionsmarknad en
insomnande bransch vilket givetvis
inte är vare sig hållbart eller önskvärt. Som en fågel Fenix har alltså
auktionsmarknaden i Norden rest
sig ur de pandemiska resterna med
den äran och flaggan i topp. Det
har räddat många branschjobb och
transformerat andras gamla roller
till nya efterfrågade funktionaliteter.

Samlarmarknaden klarar krisen!
I vår omvärld har vi sett entydiga
tendenser av likartade slag, i såväl Europa som Nordamerika och
många andra aktiva samlarmarknader i andra delar av världen.
Bland de ledande föremålsauktionsfirmorna i centra som London, Zurich, Paris, New York, Dallas, mfl. strömmar fortlöpande in
mediala och sociala rapporter om
rekordpriser och en till synes entydig och mycket konsekvent styrka
i kvalitetsauktionernas koncept.
Pandemin har ju också stressat filosofierna kring tradtionella investeringar, sparande och dylikt.
I dessa perspektiv förefaller tilltron öka till samlarvärldens kvalitativa objekt som en 15-25-procentig
andel i en diversifierad aktiv sparoch spekulativportfölj. En sådan
fördelningsstrategi bidrar till att
gardera, parera och balansera utslagskrafter påverkade av ensidiga
svängningar. Det ökar motståndskraften mot negativa svängningar
påverkade av ensidiga valutaeffekter, geografiska och segmenterade produkt- och tjänstecykler
vars pandemiska motståndskrafter
är inte lika uthålliga. De allmännyttiga utbetalningarna av enorma
kontantbelopp som kompensationer för pandemins allmännas effekter, arbetslöshetsfenomen etc kommer att ha ett pris som synliggörs
med fördröjning. Om räntornas
förutsägbarhet kan man inte längre
spekulera rationellt. Hela världens
ekonomiska balanssystem är dysfunktionellt och kommer fortsätta
uppträda alltmer icke-harmoniskt.
Ett gott råd är att intala dig njuta av
bygga en smärre samling trevliga,
vackra och intressanta samlarförmål och betrakta som en livlina när
dina traditionella placeringar kanske inte leder till önskvärda långsiktiga måltal. Det ger dig livsglädje
och en alternativ plattform för din
egen och familjernas framtidssyn.
Unna dig gå mot strömmen: pröva
vara en icke-traditionalist!
Per-Göran Carlsson
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I SVERIGE AB

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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Behöver du trycksaker eller utställningsmaterial?
Grafisk produktion från blytryck till digitaltryck

Några exempel på vad vi kan göra:

Vi är lite unika för att här kan du se hur Gutenberg satte
och tryckte böcker och samtidigt se den digitala tekniken
som i dag används för att producera trycksaker.
Vi har Contex IQ skanner som kan skanna in ritningar,
bilder med mera ända upp till A0-format. Vi bearbetar
dem i våra datorer och därefter kan vi skriva ut i Epson
bläckstråleskrivare i flera färger och på olika material.
Vi kan även ta fram dina t-tröjor, tygkassar, förkläden
med mera med dina egna bilder och texter på.
Naturligtvis tar vi fram alla typer av trycksaker som
reklamblad, medlemsblad, böcker, tidningar med mera.
Vi hjälper till med den grafiska formgivningen, layout,
originalsättning, tryckning och bokbinderiarbete. Här
finns över 60 års erfarenhet av grafisk produktion.

2 Banderoller 110 cm breda upp till flera
meter långa i olika material
2 Böcker i olika format och utförande
2 Kataloger i häften eller lösblad
2 Inskanning av ritningar och utprintning av dessa på papper eller väv
2 Småtryck som brevpapper, visitkort,
reklamblad, flygblad, blanketter m m
2 Utställningsskyltar oramade eller
ramade
2 Unika trycksaker satta i bly och tryckta för hand i gamla boktryckpressar
2 Tryck på bärkassar, t-tröjor, förkläden
servetter m m
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Öppet Måndag-Fredag 9-16
EskilstunaMagasinet AB, Fridhemsgatan 4,
633 58 Eskilstuna. 016-13 48 84, 070-629 09 58
e-post: bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
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