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Dekorative aksjebrev: 

Dominion Whaling 1912, Kristiania Melkeforsyning 1913, Lauritsen & Sørensens Triocotagefabrikker 

1912, Lauritz A. Devold 1931, Lundetangens Bryggeri 1966, Mjøsfærgen 1987, Nisser og Vraavands 

D/S 1915 og Oljefart II 1928 

Endel flotte aksjebrev:  
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Kortfortelling: Alf Dampskibet 
Selskapets formal var rederivirksomhet md dampskibet “Alf”. Aksjekapital var på 

180,000 kroner fordelt på 100 aksjer a 1800 kroner. Selskapets lover datert 23. 

juni 1915 og aksjebrevet er datert 27. juli 1915. 

Selskapet bestyres av og forpliktes av A/S «Jacob R. Olsen» (disponentfirma) hvis 

firma tegnes hver for seg av: Jacob Rytter Olsen (1849-1917), Ingolf Hysing Olsen 

(1883-1961) og Olaf Grolle Olsen (1881-1963) (alle fra Bergen). Alle kjente 

skipsredere. 

Den kjente Joachim Grieg var også inne på eiersiden. 

 

Kilde: Handelsregistret 1915 + Aksjebrevet 

NSFS – Medlemstallet er igjen stigende! 
av Leif Bjornes 

Siden NSFS styret ble flyttet fra Oslo til Kristiansand i 2002, viste medlemstallet en positiv utvikling fram til 

2011. Etter dette har vi sett en liten tilbakegang fram til 2015. Denne trenden ser nå heldigvis ut til å være 

brutt. Hovedårsaken til dette er at Østlandet Aksjebrevforening ble stiftet høsten 2015. Den nystartede 

foreningen har aktivt markedsført hobbyen via sin hjemmeside, Facebook og egne arrangementer. 

Styret vedtok sommeren 2016 å forsøke å få flere medlemmer, ved å tilby nye medlemmer et gratis «prøve 

medlemskap» ut 2016. Som man kan lese under, vil vi også starte en vervekampanje. 

ÅR 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 01.09.2016 

Antall 152 183 205 212 233 225 220 220 210 223 

file:///D:/My%20Documents/NsFs/Scriponytt%2061/Katalog%20nr%20%2061.docx%23_Toc460852623
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Vervekampanje 
 

For ytterligere å øke medlemstallet vil styret sette i gang en vervekampanje som i første omgang vil gå ut 

2016 og hele 2017. Her håper vi at våre medlemmer vil bidra med å verve medlemmer! 

Det er satt opp fine vervepremier til de som verver nye NSFS medlemmer! 

Man må gjerne verve gratis prøvemedlemskaps medlemmer, men for at de skal gi tellende vervepremier, 

må de først ha betalt gjeldende NSFS kontingent for 2017, som er kr 400. 

Vervekampanjen pågår fram til 1. mai 2017. Vervepremiene vil bli sendt ut kort tid etter dette. Til alle som 

verver, er det viktig at du sender oss en oversikt over hvem du har vervet! 

Denne sendes til NSFS formann Per Otto Dahl: podahl45@gmail.com  

 

Vervepremier: Følgende aksjebrev i god kvalitet: 

1 nytt medlem:  Henneseid Rederi, 1925 

2 nye medlemmer: Harald Grenske Rederi, 1917 

3 nye medlemmer: Mjøndalens Cellulosefabrikk, 1923, Preferanse, pålydende kr 200. 

4 nye medlemmer: Østerdalens Privatbank, 1917, pålydende kr 250 

5 nye medlemmer: Drammens Jernstøperi 1908 

6 -10 nye medlemmer: Drammens Jernstøberi 1877 

 

mailto:podahl45@gmail.com


Side 5 

 

 

Norsk Selskap for Scripofili 
Organisasjons Nr: 892 577 862 

 

Formann: Per Otto Dahl 
 Gimleveien 38  

 4630 Kristiansand S 

 Telefon: 91 88 93 10 

 E-Mail: podahl45@gmail.com 
 

Det øvrige NSFS styret: 

Kasserer :Leif Bjornes, Tlf.: 99 55 03 24 

Sekretær: Knut Gundersen, Tlf.: 48 04 33 07 

Styremedlem: Oddvar W. Jensen, Tlf.: 93 24 53 28 

 

Internett: www.aksjebrev.com 

Passord-Forside: scripofil 

Facebook: Bruk søkeordet: aksjebrev 

 

Medlemskontingent for 2017: kr 400 
 

Bankkonto: 3000 16 24888 

IBANKONTO: NO7830001624888 
BIC KODE: SPSONO22 

 

 

Redaktørens hjørne: 
 

Jeg har overtatt hovedansvaret for bladet og 

hjemmesiden til klubben. Jeg håper at dere, våre 

medlemmer man bidra til å skape økt interesse 

med å sende inn bidrag til meg. Både til 

hjemmesiden og bladet. 

Vi trenger historier relatert til utenlandske 

aksjebrev.  

Jeg har planer om å publisere bladet på 

hjemmesiden. Denne utgaven blir den første. 

Så får vi se om jeg får tid til å lage pdf filer av 

tidligere utgaver. 

Jeg har lagt inn mange selskapshistorier på 

hjemmesiden, hvorav flere er helt nye.  Og flere 

nye historier er fremme i lyset for første gang her 

i bladet. 

Jeg har noen flere på lager til fremtidige blader. 

Vi har planer om å legge en del brev tilhørende 

Sørlandets Aksjebrevforening ut for salg på 

hjemmesiden. 

Arno Larsen (larsena@yahoo.com) 

 

Formannen har ordet: 
Håper dere alle har hatt en fin sommer! 

Her nede i sør har det vært svært variabelt. Sol er 

blitt avløst av regn og vind. 

Men nå er vi klar til å ta fatt på en ny scripofil 

høst. 

Styret i NSFS har i mange år bestått av 

medlemmer fra Sørlandets Aksjebrevforening. 

Etter at Østlandets Aksjebrevforening ble dannet 

var det naturlig at de ble representert i styret. 

Oddvar Walle Jensen ble nytt styremedlem. 

Høstens storauksjon vil bli avholdt i Kristiansand. 

Da det blir stadig vanskeligere å få tak i gode 

objekter til auksjonene, håper jeg at flere av våre 

medlemmer kan bidra med noen “godbiter” Ta 

gjerne kontakt med oss. 

Økonomien er fortsatt god og vi har fått noen nye 

medlemmer. 

Fra tid til annen trykker vi en matrikkel liste i 

bladet. Hovedhensikten er å øke kontakten 

mellom våre medlemmer. 

Vi i styret er opptatt av mer PR rundt vår hobby 

og hvordan aktivisere nye medlemmer. 

En ny vervekampanje vil også bli startet. 

Arno Larsen har jobbet mye med vår nettside. 

Mange nye spennende historier knyttet til 

aksjebrevene er kommet til. Nye brev er 

registrert, og alle auksjons resultater er 

oppdatert. 

En takk til bidragsytere av denne utgaven. Vi tar 

gjerne imot bidrag til neste utgave. 

Hilsen 

Per Otto Dahl  

mailto:podahl45@gmail.com
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1907 1912 

1969 1981,84 

Andre utgaver av Ganger Rolf i tillegg til omslagsbildet fra 1906. 

Ganger Rolf - Selskapet som ikke lenger finnes! 

I år, 5. mai 2016, skjedde det, Ganger Rolf ble innfusjonert i Bonheur. Et ærverdig gammelt selskap 

eksisterer ikke lenger! 

Selskapet ble grunnlagt i 1895 av Bertrand Eugen Heyerdahl. Selskapets opprinnelige kapital var på 125,000 

kroner fordelt på 100 partsbrev a 1250kr. Allerede året etter ble kapitalen doblet til 250,000 kr. I 1900 ble 

Thomas Fredrik Olsen (1857-1933), Thomas Fredrik Olsen (1897-1969) som er far til dages Petter (1948-) og 

Fred. Olsen (1929-) valgt som disponent for selskapet. 

I 1906 ble selskapet slått sammen med dampskibsselskapet Østlandske Lloyd, og kapitalen ble nå 3.5 mill. 

kroner. 

Fra selskapets web side (som vil forsvinne) kan vi lese følgende: 

Opprinnelsen til selskapet kan vi spore tilbake til fremveksten av den moderne norske skipsindustrien. 

Utviklingen fra seil til damp, og senere til motorskip, har bidratt til en voksende virksomhet i lasteskip og 

passasjerskip. Bortsett fra tidligere interesser i flyindustrien og skipsbygging, har konsernets virksomheter 

tradisjonelt vært maritim relatert. 

Tankvirksomheten var på noen stadier en stor del av gruppen, men har nå blitt redusert. Gruppen spilte en 

viktig rolle i utviklingen av offshore olje- og energisektoren i Norge, f.eks. gjennom sin virksomhet i 

verftsindustrien, og var en av pionerene i offshore borevirksomhet i Norge, hvor det i dag opererer en flåte 

av borerigger både på norsk sokkel og internasjonalt. 

Konsernets fokus på energisektoren har utviklet seg til en utvidelse på fornybar energi. Investeringer i 

vindkraft ble først gjort i 1996, og har siden resultert i et eierskap av en portefølje av vindparkprosjekter i 

Skandinavia og i Storbritannia. Å dra nytte av erfaring fra shipping og fornybar energi, har konsernet de siste 

årene utvidet til offshore vindindustrien hvor det opererer flere fartøy for installasjon og service av 

vindturbiner. 

I dag omfatter konsernets virksomhet offshore boring, fornybar energi, shipping / offshore vind, cruise og 

andre investeringer. Investeringene er i stor grad utført i samarbeid med Bonheur ASA. 

Kilder: http://www.ganger-rolf.com/?nid=87322&lcid=1033 

Handelsregistret fra 1895, 1896, 1900 

Haandbok over Norske Obligationer og Aktier utgitt av Carl Kierulf, 6te utgave, 1913 

 

  

http://www.ganger-rolf.com/?nid=87322&lcid=1033
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Fakturaer - Rariteter 
Av Leif Bjornes 

Vi er noen NSFS medlemmer som samler på fakturaer, brevholder og lignende. Hvor mange av våre 225 medlemmer 

som samler på dette, er vanskelig å si, men vil tippe at der er et sted mellom 20 og 50 som samler på dette, som også 

er en del av scripo hobbyen. Der er mye artig og finne innenfor dette området!  Der er mange innfallsvinkler til å samle 

fakturaer. Mange av oss samler fakturaer utfra lokalhistorisk tilknytning eller at vi er opptatt av alt fra en spesiell 

bransje. Noen av oss er spesielt opptatt av den kunstneriske utformingen fakturaen har. 

Fakturaene var bedriftens «ansikt» utad, og dermed la mange bedrifter mye i å lage flotte fakturaer, som framstilte 

bedriften på en fordelaktig måte. I Norge må vi vel si at fakturaens storhetstid var i tidsrommet 1880 til 1920. Det som 

slår meg er ved å se på disse dokumentene, er den voldsomme utviklingen som har skjedd de siste 150 årene. Spesielt 

innenfor teknologi og på det personlige plan. For eksempel i måten man tiltalte forretnings forbindelser på og ikke 

minst den nøysomhet som ble utvist. Flere fakturaer dokumenterer også godt via bilder, tegninger og skrift de 

skiftende tider landet gjennomgikk, via bygninger, handelsvarer, prisnivå, tiltaleform med mer. 

Denne gang har jeg funnet fram noen «rariteter» fra den svunne tid, som neppe hadde blitt godtatt i dag De to øverste 

fakturaene Det Nordiske-Kaffecompagni, Fredrikstad, 1909, som reklamerte for «Neger kaffe» og O. Rennes, Mandal, 

1923 som reklamerte for «gipsy ovnsværte». 

Norge har enkelte siden midten av 1990-tallet argumentert mot bruken av ordet neger. Samtidig viser undersøkelser at 

de fleste nordmenn fortsatt oppfatter neger som et nøytralt og beskrivende uttrykk for den mørkhudede befolkningen i 

Afrika sør for Sahara. Det finnes ikke noen alternativ betegnelse for denne gruppen, men noen mener ordet neger 

likevel bør unngås. Språkrådet opplyser at meningene om ordet er delt. I 2006 tok NRK ut ordet neger fra fortellingene 

om Pippi Langstrømpe og hennes far, «negerkongen Han ble deretter kalt «sydhavskonge». Etter familiens ønske 

fjernet Cappelen forlag samme år Thorbjørn Egners kjente barnesang, som handler om en negergutt som «var en ekte 

hottentott», fra en populær samling med Egners barneviser.  Mange mente dette var sensur av åndsverk og vold mot 

kulturhistorien, mens andre så det som en naturlig og hensynsfull «tilpasning» og «oppdatering» av historiske tekster. 

Et produkt som negerbolle ble etter diverse protester omdøpt til flødebolle. (Kilde Wikipedia) 

Den nederste fakturaen C. Bagges Asbestkompani, datert Oslo i 1926. Dette selskapet som ble etablert i 1894. 

Selskapet må ha gjennomgått store endringer, ettersom det fortsatt er i virksomhet. Fra selskapets hjemmeside, får vi 

opplyst at selskapets navn er endret til Bagges A/S. Selskapets produksjon og hovedkontor ligger på Skedsmokorset 

utenfor Oslo. Selskapet har 35 ansatte og en solid økonomi, med en omsetning i 2015 på 125 millioner kroner. Det 

produseres termisk isolasjon, passiv brannbeskyttelse, teknisk isolasjon, ventiler og pakninger. 

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler ble tidligere mye brukt til lampeveker som varmeresistent stoff ble ofte blandet 

med bindemidler som sement eller limstoffer og valset ut til plater eller matter. Det ble brukt til bremsesko og klosser, 

pakninger i motorer og maskiner, rundt glødelegemer i komfyrplater og elektriske ovner, foruten til eternittplater som 

ble brukt til å kle hus med. Mange land har derfor innført forbud mot all bruk av stoffet i byggematerialer, fordi 

innånding av relativt små mengder asbeststøv kan føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. 

  

O. Rennes - Gipsy Ovnsværte C. Bagges Asbestkompani Det Nordiske-Kaffekompagni - Neger 
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Aksjebrevet er udatert 

Aarenes Lærfabrikk 
Kilde: http://industrimuseum.no/Aarenes 

Lærfabrikken i Drangeid ved Flekkefjord var landets siste storskala garveri i drift da det ble lagt ned i 2013. Bedriften 

hadde da fortsatt god omsetning, men svak lønnsomhet i et konkurranseutsatt marked. Styret besluttet derfor å avvikle 

driften i Norge. 

 

Firmaet ble grunnlagt i 1853 med en innskuddskapital av 6000 spd. i 1891 ble det omdannet til aksjeselskap 

med kapital kr 360.00,-. i 1953 ble aksjekapitalen oppgitt til kr. 1.220.400,-. 

Bedriften var fra begynnelsen ganske liten. Det ble garvet bare noen få hundre sider for året og utelukkende 

eikebarket sålelær med minst 12 måneders garving. Forretningen lønte seg godt og produksjonen kunne 

etter hvert økes. Læret omsattes ikke bare innenlands, men en stor del ble også eksportert til Sverige, hvor 

det på den tiden ikke fantes så store garverier og hvor Flekkefjordslæret var godt likt. 

Etter den fransk-tyske krigen kom en svær konjunktur i lær og man måtte gå til større utvidelser av anlegget. 

Også i de etterfølgende år gikk forretningen godt, men i 1877-78 kom det et 

tilbakeslag og i begynnelsen av 1880-årene ble avsetningsforholdene her i 

landet omtrent umulige på grunn av konkurransen med det amerikanske 

Hemlocklær. Man ble da hovedsakelig henvist til det svenske marked og i 

noen år solgtes så godt som hele produksjonen til Sverige, inntil også dette 

markedet i 1895 ble stengt ved mellemriskovens opphevelse. 

Det gjaldt da å erobre det norske markedet ved å produsere et lær, som så 

vel i prisbillighet som i kvalitet kunne konkurrere med det amerikanske. Man 

måtte forlate den gammeldagse eikebarkgarvingen og gå over til moderne 

hurtigere garvemetoder med oversjøiske garvestoffer. Dette fordret igjen 

betydelige utvidelser av garveriet med anskaffelser av mange nye kostbare 

maskiner og innretninger. Det ble også etablert eget salgskontor og lager i 

Oslo, i Skippergaten 21. 

Garveindustrien har siden vært i jevn og rask utvikling og for alltid å holde seg på høyde med tiden så vel i 

garveteknisk som i maskinell henseende har man stadig og like til det siste foretatt nye store utvidelser og 

moderniseringer. Produksjonen steg jevnt, og var på 1940-tallet over hundre tusen sider årlig. Ved siden av 
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bunnlær (skosåler), som var hovedartikkelen midt på 1900-tallet, ble det produsert fettlær, renner, 

porteføljelær o.l. 

Garveindustriens produkter og produksjonsmetoder utviklet seg raskt, og fabrikken i Flekkefjord ble jevnlig 

utvidet og modernisert. Fabrikken hadde eget kraftverk og eget kjemisk laboratorium for analyse av 

råstoffer og de ferdige produkter. I 1953 var det ca 90 arbeidere og funksjonærer ansatt ved fabrikken. 

Norske militærstøvler med det karakteristiske mønsteret er ett av produktene fra Aarenes. 

Norske militærstøvler av lær med det karakteristiske mønsteret var ett av produktene fra Aarenes. 

De siste årene satset fabrikken på lær av storfehud i høyere kvaliteter for bruk til bekledning, sko, vesker, ur 

og en rekke andre områder i de mest betalingsdyktige delene av markedet. Blant annet skulle dyre 

designvesker, belter og sko fra motehus som Cartier, Prada eller Hugo Boss være resultat av lær fra 

Flekkefjord. 

Da fabrikken ble lagt ned i 2013 mistet de siste 15 ansatte arbeidet. 

 

Freyasdal Såpefabrikk A/L 
Kilde: http://industrimuseum.no/Freyasdal 

En av tilsammen fire såpefabrikker som lå i Kristiansand. Fabrikken flyttet fra sine lokaler til Fagerholt hvor fabrikken lå 

da den gikk konkurs i 2009. Etter konkursen startet den opp med nye eiere, men er nå kun en forhandler og ingen 

produsent.  

 

Dette er teksten fra Det Norske 

Næringsliv - Vest-Agder 

fylkesleksikon i 1953: 

Fabrikken ble startet i 1888 og ble 

etter brann i 1924 gjenoppbygget 

i større og moderne format. I 

1939 ble fabrikken omdannet fra 

aksjeselskap til andelsselskap 

hvor kun kjøpmenn og grossister 

kan bli medlemmer. Selskapets 

kapital og fonds utgjør kr 

481,100. Disponenter er Chr. Krauss og Fredrik Malt, og styret består fortiden av: S. Haslem, formann, Knud 

Knudsen, begge Kristiansand S., Peter W. Lura, Haugesund, T. Tomstad, Vanse, Sverre Kjær, Tønnsberg og 

Ivar H. Hartivigsen, Arendal. Fabrikken omsetter sine produkter over hele landet og har kommisjonslager i 

praktisk talt alle byer. Produksjonen omfatter alle artikler som sorterer under såpebransjen unntatt pulver. 

Freyasdal grønnsåpe er landskjent og fabrikkens store utvalg av førsteklasses toalettsåper har nytt stor 

anerkjennelse gjennom årrekker. De øvrige produkter som husholdningssåpe, barbersåpe og den 

uovertrufne såpespon er kjent og skattet av de fleste. Fabrikken har i de senere år utvidet betraktelig og 

disponerer nå et helt moderne anlegg. 

I boken Rusleturer på Valhalla og Kongsgård, av Inger Johanne og Knut Mæsel og Jan Henrik Munksgaard i 

fra 2004, står det også om denne såpefabrikken - i boken kalles den Freyasdal Sepefabrikk. 
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Aksjebrevet er fra 1939 

J. N. Bruun, 1915, 5000 kr 

A/S I.N. Bruun Pelsvareforretn. Juleutstilling 1935.  

Kilde: 
http://digitaltmuseum.no/011012881269?name="Jakttrofe"&pos=5 

Den opprinnelige fabrikken som ble etablert i 1888 av Severin Drangsholdt, lå på Kongsgård. Etter brannen i 

1924, ble fabrikken som tidligere nevnt bygget opp igjen, men da ble 

det på området som gikk under navnet Kjempegravane. Da fabrikken 

etablerte seg på nytt var disponenten Wilhelm Krauss. Midten av 

1920-årene var preget av lavkonjunktur, og fabrikken skal ha slitt 

økonomisk den første tiden. I tillegg var det stor konkurranse på 

såpemarkedet, i Kristiansand skal det ha vært seks såpefabrikker på 

dette tidspunktet! 

Etter krigen ble det oppgangstider, og i 1947 utvidet fabrikken. I 

1960 kjøpte Freyasdal opp det som var den eldste såpefabrikken i 

byen, Wallhalla Sepefabrikk. Etter hvert som årene gikk, ble det 

tungvint og urasjonelt å produsere i fire etasjer, og det ble besluttet 

å bygge ny. I 1983 sto lokalene på Fagerholt ferdig og her holdt 

fabrikken til fram til konkursen i 2009.  

Hovedproduktet hos Freyasdal såpefabrikk var grønnsåpe, både i 

fast og flytende form. Men i perioder ble det produsert nesten hele 

spekteret av renholdsprodukter, fra bonevoks, avfettingsvæsker og massasjekrem brukt av fysioterapeuter. 

I mange år var det grønnsåpe fra Freyasdal såpefabrikk som gjorde glattkjøringsbanene såpeglatte.  

 

Kortfortelling: I. N. Bruun  

Selskapet ble etablert 5. 

mai 1915 og registrert 

26. mai 1915 i 

Trondhjem. 

Aksjekapitalen var på 

300,000 kroner fordelt 

på aksjer a 1000 kr. 

Formålet var handel, 

håndverksdrift og 

fabrikdrift. Kontoret lå i 

Trondhjem. 

Styret besto av 

Overrettssakfører 

Johan Nicolay 

Bruun, grosserer 

Johan Carl 

Goltermann, konsul Francis Kjeldsberg, grosserer Fritz Tandberg Bruun, agent Bernhard Brekke og grosserer 

Christian Thaulow. (alle fra Trondhjem). J. Bruun, Goltermann, Kjeldsberg og F. Bruun har alle egenhendig 

signert aksjebrevet fra 26. mai 1915. 

Fra Brønnøysundsregistret: 

Selskapet eksisterer i 2016, org. Nr  910864920. Dagens aksjekapital 100,000 kroner. De holder til i 

Harald Bothers vei 45 i Trondheim. Registrert under dagligvarer.  De har en butikk i Ranheim. 

Kilde: Handelsregistret 1915 + Aksjebrevet  
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The Bratsberg Copper Company 1890 1£ 

Åmdal Kobberværk 
av Ivar Drange 

Knapt noe norsk bergverk kan vise til en så omskiftende historie som Åmdal Verk. Gjennom over 250 år, er 

verket lagt ned, og senere reetablert en rekke ganger, ikke sjelden med langvarig driftsstans på opptil 30 - 

40 år, og i perioden har nær 20 forskjellige selskaper forsøkt å få til lønnsom drift ved gruvene. Stort sett 

med svært magert utbytte. Verket lå i nåværende Tokke kommune, nord-vest i Telemark fylke, nær grensen 

mot Setesdal. 

Spredt drift de første 175 år 

Det var Anund  Aadnesøn  Aamdal  som i 1689 oppdaget kobberforekomstene på Åmdal. Johan P. 

Bergmann, borgermester i Christiania på den tid, mutet forekomstene og satte igang en mindre prøvedrift 

på stedet. Det ble oppført et pukkverk og en liten smeltehytte, og ca. 3 tonn kobber ble utvunnet. - Etter 

Bergmanns død forfalt verket, og ble innstilt i 1712.  Driftsstansen varte i hele 33 år, da Kaptein og senere 

Oberst, Christian von Koss i 1745 på vegne av et partisipantskap gjenopptok driften ved gruvene. Perioden 

under von Koss regnes som verkets første stabile driftsperiode, og denne kom til å vare i 13 år. - Senhøst 

1758 druknet von Koss i Byglandsfjorden, da han var på veg til Kongen i Kjøbenhavn, for å skaffe penger til 

lønn og drift av gruvene på Åmdal. Kongen og deler av hoffet var på denne tid medinteressenter i driften. - 

Etter at von Koss forulykket kom verket flere ganger på handel, og i 1796 ble driften tatt opp igjen av et 

partisipantskap, stort sett bestående av daværende ledelse ved Kongsberg Sølvverk.  Denne driften varte 

frem til 1812, og i mellomtiden hadde man oppført flere kostbare og store bygninger, blant annet ny 

smeltehytte og røstehus. I disse årene produserte man vel 40 tonn kobber, og driften skal ha gått noenlunde 

i balanse.Det engelske handelshuset Reed Erwing & Co., kom på banen omkring 1825, men allerede et par 

år senere ble det påny stans ved verket, og atter senket stillheten seg over Åmdalsgrenda. - Denne gang i 

nesten 30 år. Da mutet kammerherre Skøyen gruvene, allierte seg med flere engelske interessenter, og 

foretok en forsiktig drift frem til 1865. Arbeidsstyrken var imidlertid liten, ofte bare 12-15 mann. 

Verkets Storhetstid 

I 1865 ble verket i sin helhet overtatt av engelske interessenter, og dette representerte begynnelsen på det 

som gjerne betegnes som "verkets storhetstid." 

- Det var selskapet The Bratsberg Mining Co. 

Ltd., under ledelse av John H. Murchison, som 

overtok driften. Murchison var en av verdens 

store gruveeiere, og hadde ca. 14.000 mann i 

arbeid "over hele verden", som det het!  Her i 

landet hadde han hånd om både Bøilestad 

Kobberverk nær Arendal, og det største 

gullselskapet på Bømlo, "Oscarsverket", som det 

ble kalt. - Fram mot 1870 økte virksomheten ved 

Åmdal kraftig, da ca. 100 tonn kobber ble 

produsert årlig, med et belegg på omkring 150 

mann. Den legendariske "mining captain" John 

Daw sr. overtok dette år som driftssjef på 

stedet. Verket ble nå kraftig modernisert, blant 

annet med nytt maskindrevet vaskeri, samtidig 

som en prangende direktørbolig ble oppført. 

Produksjonen økte raskt til ca. 200 tonn kobber 

pr. år, med en mannskapsstyrke på omkring 100 mann, frem mot 1880. På grunn av lave kobberpriser gikk 

likevel driften med tap, og selskapets aksjonærer fikk trolig intet utbytte av den innbetalte kapital.  
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Telemarken Copper Mining & Smelting Co. 1906 10£ 

Et nytt engelsk selskap, The Bratsberg Copper Co. Ltd., overtok verket i 1881, fortsatt med "mining captain" 

John Daw som bestyrer. Dette selskap hadde en aksjekapital på 60.000 pund, senere forhøyet til 120.000, og 

til slutt hele 200.000 pund. Denne høye kapital muliggjorde en modernisering og utvidelse av maskineri og 

drift, og midt på 1880-tallet hadde man en arbeidsstokk på over 300 mann, og en årlig produksjon på ca. 

400 tonn kobber. - John Daw sluttet som bestyrer i 1887, og J. K. Holmann overtok som selskapets direktør. 

Omkring 1890 ble det oppført et moderne smelte- og raffineringsverk, som aldri kom i regulær drift. Dette 

anlegg ble senere solgt til Sulitjelma Gruber i Nordland. I 1892 brant vaskeriet ned, og nytt og moderne 

vaskeri ble oppført. Disse store investeringene hadde tæret sterkt på selskapets økonomi, og i 1893 var 

kassa tom, og dermed var det "over og ut" med The Bratsberg Copper Co. Ltd. - Perioden 1885 - 1893 

sysselsatte årlig vel 200 mann, og årsproduksjonen lå på ca. 300 tonn kobber. 

Norsk kapital overtar 
Etter å ha vært drevet av engelsk kapital i nær 30 år, ble verket overtatt av et norsk selskap, Omdals 

Kobberværk A/S, med en 

aksjekapital på 200.000 kr. 

Aksjonærene mente at man 

hadde gjort et godt kjøp, men nye 

investeringer måtte på plass, og i 

tillegg var kobberprisene på 

bunn-nivå.  Så selv om verket ble 

godt drevet, ble det hele tiden en 

stadig kamp for å overleve. 

Selskapets drift pågikk i 6 år, 

belegget var på ca. 125 mann, og 

årlig produksjon vel 200 tonn 

kobber. Etter dette kom verket 

atter på handel, først til nok et engelsk foretak, Aamdals Copper Mines Syndicate Ltd., (konkurs etter et 

snaut års drift) og deretter til det mektige engelske gruveselskapet  The Tharsis Sulphur and Copper Co. Ltd. 

Sistnevnte selskap prøvedrev 

gruvene ett års tid,  men fant ikke 

driften regningssvarende. - Verket 

ble så overtatt av kommunen som 

satte igang "nødsarbeid" en 

periode. 

I 1905 overtok amerikaneren 

Charles Mc. Cully verket, og 

overdro deretter det hele til det 

engelske selskapet, The 

Telemarken Copper Mining and 

Smelting Co. Ltd. Dette selskap, 

som forøvrig er velkjent blant våre 

gruvesamlere, hadde en 

aksjekapital på 100.000 pund.  

Selskapet holdt verket i svev i ca. 

5 år, men driften var heller dårlig. I 

perioden ble blant annet et nytt Elmore oppredningsverk bygget. Driften ble innstilt senhøst 1909.  Da var 

også dette selskap konkurs. Belegget hadde i gjennomsnitt ligget på nær 100 mann, og det ble produsert 

knapt 1.500 tonn konsentrat, med et innhold på ca. 20% kobber, gjennom driftsperioden.  

Åmdals Verk ble i 1911 overtatt av A/S Bandak Elektrolytiske Kobberverk, et selskap med en aksjekapital 
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Bestyrer john Daw 

på 1 mill. kr. Som styremedlemmer satt velkjente industri gründere som Victor Hybinette og Admiral J. 

Børresen, sistnevnte kjent som en nær medarbeider av Sam. Eyde.   Man bygget et nytt anlegg som sto 

ferdig året etter, og i løpet av ett års tid ble det produsert ca. 155 tonn metallisk kobber, med en 

renhetsgrad på hele 98%. På det meste var 429 personer sysselsatt, det høyeste antall ansatte gjennom 

verkets historie. Dette selskap ble nedlagt i 1913. 

Etter et par år kom påny driften i gang, denne gang i regi av A/S Aamdals Kobberverk, som hadde en 

aksjekapital på kr. 225.000. Driftsperioden varte denne gang i 4 år, og belegget var på rundt 100 mann.  Det 

ble i perioden produsert ca. 2.600 tonn konsentrat, som inneholdt ca. 25% kobber. Så fulgte igjen konkurs, 

denne 

gang i 

1919, og 

panthaver 

Skienfjordens Kreditbank overtok 

boet, men noen drift fant ikke sted det neste 10-året. 

Det ble i 1929 etablert et selskap under navnet A/S Aamdals Kobberverks 

Forsøksdrift. Dette hanglet og gikk noen få måneder.  En drift pågikk også 

i 1931, denne gang nærmest som "nødsarbeid", i regi av arbeiderne 

sammen med driftsbestyrer Rudolf Krum. Disse driftene utbrakte tilsammen ca. 285 tonn kobberkonsentrat, 

med et innhold på ca. 30% kobber, og ca. 40 kg. sølv. Verkets siste driftsperiode strakte seg fra 1935 til 

1945. - Aamdalds Verk A/S ble etablert i mars 1935, med en aksjekapital på beskjedne 50.000 kr. 

Majoritetseier var Norsk Sprængstofindustri A/S (senere innlemmet i Dyno Industrier). De hadde tegnet 

seg for 40.000 kr. En forsøksdrift ble igangsatt våren 1937, men kapitalmangel førte til stans allerede i 

november samme år. Norsk Sprængstofindustri skjøt inn ytterlige 150.000 kr., og produksjonen kom så 

igang igjen, men det viste seg snart at driften ikke var lønnsom. Meningen var derfor å sette sluttstrek våren 

1940. Krigen kom og på tyskernes forlangende ble arbeidet videreført under hele okkupasjonen. Da krigen 

var over ble all drift ved verket endelig innstilt den 16 juni 1945. - I løpet av perioden 1937- 1945 ble det 

produsert vel 2.100 tonn konsentrat, med et innhold på ca. 30% kobber, pluss vel 250 kg. sølv. 

Mannskapsstyrken varierte mellom ca. 45 og 100 mann. 

Totalt er det utdrevet omkring 1 million tonn berg fra Åmdal Gruver, og dette har gitt ca. 8.000 tonn kobber. 

Eierne har sjelden fått noe utbytte av gruvene, som regel har driften medført store tap og fallitt for de fleste 

selskapene som har forsøkt seg der. 

Idag fremstår Åmdal Verk som et fantastisk flott gruvemuseum, ikke minst på grunn av et enormt 

engasjement fra lokalsamfunnets side.  Nå er verket en avdeling under Vest-Telemark Museum, og absolutt 

verd et besøk av våre gruveinteresserte medlemmer. Verket er åpent for besøk hver dag fra midten av juni, 

til begynnelsen av august. 

Kilder: 

Åmdal  Koparverk  bind 1 og 2     v/ lokalstyret for Åmdal  Verks gruver, 2013 og 2014  

Åmdals kobberverk.  Oversikt over drivere ved Åmdals Verk    v/  F. S. Nordrum, 1996 
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Ukjente aksjebrev blanketter fra storauksjonen til Skanfil i juli måned. 

Fra venstre: Effectiv Hus, Stavanger, uten årstall, Midnatsolens Preserving. Co, Harstad / Stavanger, 1916 og Aase 

Dreieri, Ganddalen, 1918. (Bildene er tatt fra auksjonskatalogen på nettet og er derfor av noe dårlig kvalitet.) 

Stor aktivitet på Skanfil auksjonene! 
Av Leif Bjornes. 

I forrige Scripo-Nytt omtalte vi den fortsatt store interessen for aksjebrev på Skanfil auksjonene. Vi så fram 

til fellesferien en fortsatt god interesse og mesteparten av alle objekter på online auksjonene ble solgt. Når jeg 

i skrivende stund i midten av august, er det mye som tyder på at markedet er ganske så mettet for mange av 

de objekter som har vært gjengangere det siste året. 

Der er også mange objekter vi tidligere har tilbudt NSFS medlemmer via vårt medlemstilbud i Scripo-Nytt, 

da ofte til langt hyggeligere priser, spesielt når vi tar hensyn til salæret, som inkludert moms er rundt 23%.  

Som sagt har interessen lenge vært meget god på Skanfil auksjonene, men det er naturlig at det blir tyngre å 

selge de samme objektene gang på gang. På den andre side så skal der ikke så mange nye medlemmer til før 

mange aksjebrev utgaver blir absorbert av markedet. På online auksjonene er der også mulig å slå kloa i 

ganske så uvanlige aksjebrev til rimelige priser. Likevel er der her mange såkalte «nyere aksjebrev» i A4 

format, som bys fram. Utropsprisen er på disse er stort sett i området kr 100 til kr 200, som kan være noe høyt 

for mange av de mest vanlige aksjebrevene, men de fleste finner en kjøper. Vi ser også at interessen for 

utenlandske aksjebrev er god og så godt som alle blir omsatt og flere til ganske gode priser. 
 

Skanfil har årlig fire storauksjoner med objekter inneholder nær sagt alle tenkelige samleområder. 

Storauksjon nummer. 195, som ble avsluttet i Oslo 15 og 16 juli var ikke noe unntak. Rundt 6000 objekter 

med samlet utrop på flere millioner kroner, skulle under «hammeren». Blant disse var 43 aksjebrev framme 

for salg. I forhold til online auksjonene, var objektene på denne stor-auksjonen av noe bedre aksjebrev. 

Minste utropspris per objekt var satt til kr 500.  Her var en god blanding av svært velkjente til helt ukjente 

aksjebrev. Resultatene var svært ujevne, fra usolgte til objekter som fikk tildels frisk budgiving. Av objekter 

som oppnådde størst interesse var; Bømmeløens Forende Grubekompagnier, fra 1886 i kvalitet 2 ble budt 

opp fra kr 1000 til kr 2100. Det meget dekorative Skien-Telemarkens D/S fra år 1900 i kvalitet 1, oppnådde 

en økning fra kr 750 til kr 1900. Alvøens Papirfabrik, 1934, ble budt opp fra kr 600 til kr 1600.  Atlantis 

D/S, Flekkefjord 1916, i kvalitet 2økte fra utrop kr 500 til kr 800. Kanskje mest overraskende var at det ikke 

dekorative aksjebrevet i Sævereid Papir og Kartonfabrik, Bergen, 1913 fikk doblet prisen fra kr 500 til kr 

1000. Noe underligg var at to aksjebrev i Nordlands Forenede Uldvarefabrik, fra årene 1899 og 1906 var 

begge framme på denne auksjonen, med utrop på henholdsvis 650 og kr 1100. To aksjebrev med identisk likt 

utseende og kvalitet og burde i utgangspunktet vært likt priset. Brevet med utrop kr 1100, ble naturlig nok 

usolgt mens 1906 brevet gikk på underbud til kr 585. 

På denne auksjonen var der framme fem aksjebrev blanketter, hvorav fire fra Rogaland, som alle var ukjente 

for oss. De hadde alle et utrop på kr 500. Noe overraskende ble bare to av dem solgt. 

Salgsprosenten endte på 63, kanskje er noe av forklaringen til det noe svake resultatet at auksjonen ble 

avsluttet i fellesferien? 
 

22 april hadde NSFS formann Per Otto Dahl og undertegnede et hyggelig møte med Skanfils Terje Langli, 

som nylig også er blitt medlem av NSFS. Vi gjennomgikk med ham ulike saker og spørsmål rundt vår hobby. 

Vi hadde med noen ønsker, som Kjell Langli ville bringe videre til Skanfil ledelsen. 
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Nye aksjebrev siden katalog nr. 60 
av A. Larsen 

Også denne gang har vi registrert mange aksjebrev vi ikke har sett tidligere. Flere av disse var fremme på 

Skanfil auksjoner og Østlandets aksjebrevauksjons vår auksjon. Noen av disse kommer på høst auksjonen til 

Sørlandets Aksjebrevforening i 2016. 

Selskap Sted Virksomhet Årstall Pålydende Kommentar 

3-D Printing Lierskogen Indstr 1988 1 Standard 

A. I. Langfeldt & Co. Kristiansand Skip 1987 25 Flagg 

Aandalsnes Festivitetslokale Aandalsnes Eindom 1922 50  

Aase Dreieri Ganddalen IndTre 1918 1000 Blankett  

Aasen Garasjelag Oslo Eindom 1983 405 Standard 

Akershus Lillestrøm AvisTr 1954 100  

Autronica Trondheim IndEle 1977 1000 Logo 

Bergens Privatbank Bergen og Oslo Bank 1970 100 Logo 

Brukskunstcentret i Basarhallene Oslo Kultur 1970 100 B andel Logo 

Buskerudbanken Drammen Bank  100 Logo 

Bussen Kristiansand S KomTra 1989 10 Standard 

Bærums Forenede Bilruter Oslo KomTra 1955 100 Bilde 

Christiania Handelsbank Christiania Bank 1891 500 2 Serie 

Christiania Handelsbank Christiania Bank 1895 500 3 Serie 

Cora Larvik Skip 1915 1000 Blankett  

Det Helgelandske D/S Sandnessjöen Skip 1950 100 Opprinn. 
Aksje 

Standard 

Det Helgelandske D/S Sandnessjöen Skip 1950 100 Preferanse Standard 

Dreyer Stavanger AvisTr 1977 200  

Dyno Industrier Oslo Indstr 1978 100 Logo 

E. C. Dahls Bryggeri Trondheim Bryggeri 1980 100 Bilde 

Effectiv Hus Stavanger Indstr ukjent 500 Blankett Logo 

Egersunds Fayancefabriks Co.. Egersund Indstr 1912 1500 Bilde 

Eiendomspart Tordenskiolds Gate 8/10 Bærum Eindom 1987 1 andel  

F. Pedersens Tobaksfabrik Christianssand S Nærmid 1918 500  

Fellesbanken Oslo Bank 1962 25000 Ltr C Bilde 

Fellesslakteriet Oslo IndLan 1958 30 Logo 

Finne & Kvenild Trondhjem Handel 1933 1000  

Finne & Kvenild. Trondheim Handel 1939 1000 Pref.  

Forenede Skadeforsikring Trondheim Fors 1984 100 Logo 

Forest Development Oslo IndTre 1995 1000 Bilde 

Fyresdal Hotell Kviteseid Hotell 1980 1000 Standard 

Grenland Industrier Skien Indstr 1980 100 Klasse B  

H. Hafstad-Treverkstedet Bergen IndTre 1987 1000 Standard 

Hammer & Lindstad Jernvare Christiania Handel 1920 10000 Skrivemaskinskrevet 

Hansteen Seildampskibet Ukjent Sted Skip ukjent 100 Bilde 

Hansteen Seildampskibet Ukjent Sted Skip  Blankett Bilde 

Hassel Skibs Minde Skip 1981 1000 Flagg 

Hillevaag Chem. Fabrik Hillevaag Indstr ukjent 500 Blankett  

Hovland Ullvarefabrik Hovland IndTek 1963 1000  

Indre Averøya Billag Indre Averøya KomTra 1949 25  

Jacob Larsen Trondhjem Handel 1924 2000  

Joh. Petersen, Kløverhuset Bergen IndTek 1984 1000 Standard 

Joh. Petersens Fabriker Bergen Indstr 1928 100 Standard 

Joh. Petersens Systuer Kristiansand S IndTek 1945 100 Standard 

John C. Lund Bergen Handel 1962 625 Standard 

Jonas Øglænd Sandnes Indstr 1984 60 Logo 

Jotun Sandefjord Indstr 1991 300 A-Aksjer  

Kambi Elverum Andet 1992 100  

Kammen Aandalsnes Andet 1917 1000  

Kanal 3 TV Oslo Kultur 1985 100 Standard 

Kanebogen Senter I/S Harstad Eindom 1985 200000  

Keisemarkens Badehus Horten Bad 1948 125 Standard 
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Selskap Sted Virksomhet Årstall Pålydende Kommentar 

Kløverhusets Fabrikker Bergen IndTek 1957 1000 Standard 

Klöverhusets Salgskontor Bergen Handel 1955 100 Standard 

Klöverhusts Pensjonskasses Eiendomsselskap Bergen Eindom 1956 100 Standard 

Lido Bergen Handel 1965 1000 Standard 

Lorentzen & Wettre Drammen Handel 1919 500  

Lorentzen & Wettre Drammen Handel 1919 5000  

Magda Skien Skip 1903 1000 Bilde 

Manhattan Shirt Company of Norway Ltd. Bergen IndTek 1966 500 Standard 

Marconor Stavanger IndPet 1986 100 Standard 

Medisinsk Trenings- og rehabilitetsklinikk, Klinikk 54 Kristiansand Helse 1986 10 Standard 

Mercator D/S Stavanger Skip 1899 2800 Blankett  

Mesna Træsliberi, Lillehammer Gjøvik IndTre 1910 500  

Mesna Træsliperi og Kartonfabrik Lillehammer IndTre 1923 50 Serie B Pref.  

Mesna Tömmerselskap Lillehammer IndTre 1974 1000 Standard 

Midnatsolen Preserving Co. Stavanger / 
Harstad 

IndFis 1916 Blankett 500 Ihendehaver 

Midt-Norsk Baseservice Kristiansund IndPet 1979 1000  

Moss Badeindretning Moss Bad 1835 100 spd  

Motorskonnerne Bergen Skip 1921 2500 Standard 

Multiship II Oslo Finans 1987 10 Standard 

Narvesens Kioskkompani Oslo Handel 1952 500 Klasse A  

Neslein & Co. Kristiania Handel 1916 1000  

Niola Skien Skip 1903 1000 Bilde 

Norbygg Bodø Indstr 1963 250 Ser B  

Nordata Trondheim IndDat 1984 100 Bilde 

Nor-Data Trondheim IndDat 1979 100 Logo 

Nordfjord og Søndmøre Automobilselskap Hornindal KomTra 1919 200  

Nordiske Destillationsverker Oslo Indstr 1950 700 Bilde 

Norema. Skårer Indstr 1983 100 Logo 

Norsk Impregneringskompani Larvik IndTre 1981 100 Ord. B aksje Bilde 

Norsk Jernbaneklubb Oslo Jernba 1972 500 Bilde 

Norsk Jernbaneklubb Oslo Jernba 1974 100 Bilde 

Norsk Jernbaneklubb Oslo Jernba 1988 500 Bilde 

Norsk Kollektiv Pensjonskasse Bergen Finans 1970 100 Logo 

Nylands Maskinverksted Oslo IndMek 1986 1000 A aksje Standard 

Oddens Skibsbyggeri & mek. Verksted Fjære pr Grimstad MarVer 1917 500 Bilde 

Olav O. Aga - Odda Odda Handel 1929 1000  

Otto Dahl Kristiansund Handel 1916 2500 Skrivemaskinskrevet 

Prima. Bergen Handel 1968 1000 Standard 

Reparasjonsstilaser Oslo Andet 1937 100 Standard 

Rich. Amlie & Co. Skibs Haugesund Skip 1932 1000  

Ruth Regnskap Haugesund Finans 1997 100 Standard 

Seven Hills Trading Co. Bergen Handel 1963 1000 Standard 

Spar Aksjespareligaen Kristiansand S Finans 1970 100 Serie A  

Stranda Skitrekk Stranda Kultur 1956 100 Blankett  

Sundt & Co. - Oslo Bergen Handel 1934 100 Standard 

Sundt & Comp Kristiania Handel 1923 100 Standard 

Sundts Herreekvipering Bergen Handel 1932 1000 Standard 

Sundts Manufaktur Bergen Handel 1947 1000 Standard 

Sunnmøre Rederi Skibs Moelven Skip 1947 1000  

Søndmøre Aktietelefonsamlag Aalesund KomTel 1898 25 Serie B Bilde 

Thamshavnbanens Venner Løkken Verk Jernba 1983 150 Bilde 

Tolgen Meieri Tolgen IndLan 1948 20 Bilde 

Tordenskjolds Rederi, Dampskibet Tønsberg Skip 1889 3400 Blankett  

Torvgaten 3 Haugesund Eindom 1966 100 Standard 

Torvmagasinet Trondheim Eindom 1965 1000 Standard 

Turheis Ålesund Jernba 1970 100 Standard 

TV Haugaland Haugesund Kultur 1991 1000  

Tveiten Servicesenter Ukjent Sted Handel ukjent 125 Standard 

Valdresbanen. Fagernes Jernba 2008 100 Bilde 
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Utvalgte bilder av de nye aksjebrevene: 

A.I. Langfeldt & Co. 1987 Brukskunstcentret i Basarhallene Bærums Forenede Bilruter 

Forest Development Jonas Øglænd, 1984 

Magda 1903 

Selskap Sted Virksomhet Årstall Pålydende Kommentar 

Vega Forsikrings Oslo Fors 1971 1000  

Vega Forsikrings Oslo Fors 1971 1000  

Vestland Holding Haugesund Finans 1990 10000 Standard 

Viking Film 1 K/S Kristiansand S Kultur 1984 andel Logo 

Voss Nærradio Voss Kultur ukjent 100 Bilde 

Vossestrand Sambygg Vossestrand Eindom 1976 100  

 

Innlevering til auksjon! 

  

Vi er på jakt etter «bedre» aksjebrev og andre scripofile dokumenter til høstens store auksjon eller til 

medlemstilbud (minst 4 like eksemplarer). Høstens storauksjon i regi av Sørlandets Aksjebrevforening vil 

finne sted den 5. november 2016 i Kristiansand S.  

Kontakt Leif Bjornes. 

E-post: leifo.bjornes@gmail.com    Post: Leif Bjornes, Malmv. 5E, 4629 Kristiansand 

mailto:leifo.bjornes@gmail.com


Side 18 

 

Medlemstilbud på aksjebrev 
I tilbudslisten denne gang har vi flere interessante aksjebrev, som bør være interessere våre medlemmer. 

Flere av aksjebrevene vi tilbyr, har ikke vært til salgs tidligere. Dette er en fin mulighet til å skaffe seg noen 

rimelige aksjebrev til sin egen samling, eller gi bort som en gave! Spesielt for nye medlemmer bør det være 

noe av interesse! 

Dersom vi får flere bestillinger enn vi har av aksjebrev, blir det loddtrekning blant bestillerne.  

Sett kryss i ruten til høyre for de som ønskes kjøpt. Ingen provisjon eller salær - kun porto kommer i tillegg. 

Giro sendes sammen med brevene Bestilling sendes til: 

Leif Bjornes, Malmveien 5E, 4629 Kristiansand. E-post: leifo.bjornes@gmail.com INNEN 3. oktober 2016. 

BANK – FORSIKRING STED ÅR Pål. KVAL. PRIS Merknad KRYSS 

Aktie-Kreditbanken i Sandefjord Sandefjord 1926 200 0 250 Serie A  

Kragerø og Omegns Privatbank Kragerø 1918 500 0 350 Dekorativ  

Gjøviks og Oplands Kreditbank Gjøvik 1919 150 0 200   

Oplandske Kreditbank i Hamar Hamar 1914 1000 0.1 350 Litra B, Dek!  

Oplandske Kreditbank i Hamar Hamar 1917 1250 0.1 400 Litra A, Dek!  

Trondhjems Handelsbank Trondhjem 1907 150 0-1 125 Litra A, Dek.  

Trondhjems Handelsbank Trondhjem 1916 150 1-2 125 Litra A, Nov.  

Aalesunds Kreditbank Aalesund 1924 1000 0 200 Preferance  

Diverse Bransjer STED ÅR Pål. KVAL. PRIS Merknad KRYSS 

Britannia Hotel Trondhjem 1918 1000 0.1 600 Dekorativ!  

Den Norske- Galoge & Gummivare-Fabrik Mjøndalen 1918 2500 0 550 Dekorativ!  

Elvenesbutikken Bergen 1969 1000 0 50   

Favoritt Mat Bergen 1981 1000 0 50 Standard  

Larsens Våbenforretning Kristiania 1918 600 0-1 500 Dekorativ  

Lorentzen & Wettre Kristiania 1919 500 1 150 Ny  

Mycron Oslo 1984 10 0 50   

Mæsna Træsliperi og Kartonfabrik Lillehammer 1918 500 0 150   

Nek Kabel Oslo 1985 50 0 50 Logo  

Nodest Industrier Oslo 1986 25 0 50 Logo  

Norbygg Bodø 1963 250  0 100 Ny, Serie B  

Otto Dahl (skrivemaskinskrevet) Kristiansund 1916 2500 0.1 100 Ny  

Rune Rayon Oslo 1951 1000 0 75 Ord. aksjer  

Suderø Hvalfangerselskap Trangisvaag 1916 75 0.1 350 Norsk Selskap  

Tana Forretningsbygg Tana 1971 1000 0 50   

Tandbergs Radiofabrikk Oslo 1972 100 0 50 Logo  

Skip - Rederier STED ÅR Pål. KVAL. PRIS Merknad KRYSS 

Butler Wangs Rederi + B.W. R. II Tønsberg 1937  0 300 500+1000kr  

Hansen-Tangens Rederi 2 Kristiansand  1930 1000 1 100   

Johannes Porsgrund 1918 1000 1-2 250   

O. Grolle Olsen & I. Hysing Olsen's Rederi Bergen 1938 1500 0.1 75 Kryss mak.  

Oslo's Rederi D/S Bærum 1924 1000 0 75 Standard  

Vestland D/S Haugesund 1915 3500 2 250 Flagg  

 

Navn:     _____________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

Telefon: _________________ E-post:______________________________________________ 
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Salomons Skofabrik. 
Vi kjenner til brev fra 1912 (avbildet), 1916, 1917 og 1918. 

Selskapet ble etablert 1893 av brødrene Siegm. og Simon Salomon, først i Lakkegt., senere Grensen.  

I 1898 sto egen fabrikkbygning i Darresgt. ferdig. Skofabrikken ble lagt ned i 1958. 

Fabrikken i Darres Gate ved Alexander Kiellands Plass ble utvidet med jevne mellomrom i årene 

framover. Simon Salomon var direktør til sin død i 1917, etter dette overtok Siegmund Salomon, 

bosatt i Danmark, hans plass i styret. Han fungerte også som direktør til 1919. 

En brann i 1926 ødela store deler av fabrikken. Etter nok en stor brann i1947 ble det oppført en stor 

ny bygning på tomten. Fabrikken hadde før brannen produksjon på 300 000 par sko, beregnet til 8 % 

av landets samlede sko produksjon. 

På grunn av vanskeligheter med å skaffe nok arbeidskraft i Oslo leide fabrikken en bygning på 

Skarnes hvor 40 nåtlersker sydde overlær. 

Kilde: http://industrimuseum.no/bedrifter/salomonsskofabr_a_s 

 Avsender: 
Norsk Selskap For Scripofili 
V/ Per Otto Dahl, 

Gimleveien 38 

4630 Kristiansand S 
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