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HJEMMESIDE: www.aksjebrev.com FACEBOOK: aksjebrev

Østlandets Aktiebrevforening ble stiftet i Oslo tirsdag 15 september 2015.
Fra venstre sekretær John Ravlo, leder Oddvar Walle Jensen og kasserer
Ole-Martin Røseth.
Les mere om foreningens planer i denne utgaven av Scripo-Nytt.
Se sidene 10, 11 og 12.
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Fargerik og dekorativ faktura fra firmaet C. Houge Thiis, Stavanger 1898, hvor gullmedaljer og
diplomer var viktig å fremheve.
Firmaet C. Houge Thiis ble grunnlagt av Carl Schreiner, Gustav Nielsen og C. Houge Thiis i
Stavanger 1870. De spesialiserte seg på hermetiske fiskeprodukter.
Se ellers sidene 14 og 15, med flere fakturaer fra Rogaland.
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ØKT INTERESSE FOR AKSJEBREV PÅ SKANFIL AUKSJONENE!
Vi har de siste månedene sett en merkbar økt interesse for aksjebrev på auksjonene. Dette gjelder både
hovedauksjonene og online auksjonene. Det syntes tydelig at der her må være en del nye kjøpere inne,
trolig er noen av disse ikke medlemmer av NSFS.
Nær 100% av objektene blir solgt og ofte til gode
priser. Her er for det meste velkjente objekter, men
også en del uvanlige og enkelte ukjente objekter
dukker opp. I mange tilfeller går prisene betydelig
høyere enn det vi har solgt dem for via vårt
medlemstilbud i ScripoNytt.
I skrivende stund er der ca. to uker til budfristen for
storauksjonen går ut den 16 oktober og allerede nå er
der bud på samtlige av de 50 objekter og mye kan
skje fram til budfristen.
Fire av aksjebrevene på storauksjon 192, som allerede har fått godt med bud (to uker før budfrist)
Over: Framnæs Mek. Værksted, 1918. Budt opp fra kr 400 til kr 1100. Under fra venstre: Bjoren og
Dølen, 1867, med arkivhull budt opp fra kr 1500 til kr 2700. Farsund Privatbank, 1918. Budt opp
fra kr 400 til kr 750 og Nestun Osbanen, 1894 budt opp fra kr 700 til kr 1200.
Merk at alle aksjebrevbilder på denne side er arkivbilder, fra vår database.

Skanfil kjører også hele tiden sin «online auksjon». Her er der
aksjebrev og finne. Også her ser vi stor intresse! Så godt som alt blir
solgt og flere til overraskende gode priser. Vi ser ofte at såkalte
«travere» blir solgt til godt over priser vi har på våre medlemstilbud i
Sripo-Nytt. I flere tilfeller er prisene økt med flere hundre prosent. Til
nevnte salgspriser kommer der nærmere 25% salær.
Noen eksempler: Centralbanken for Norge, 1917 kr 550, Ringnes
Bryggeri, 1918, kr 800. Skiensfjordens Kreditbank, 1910, kr 325.
Orion Bank, 1986, kr 425.Tromsbanken,1983 kr 425. Haafjeldets
Jernfelter,1902, kr 425. Stavanger Privatbank, 1917 (pål.300) kr 375.
Til høyre er aksjebrevet i Polarfly, Narvik,1945, som fikk fram mange
budgivere. Det ble budt opp fra kr 150 til kr 1200 (!) Totalt fikk dette
15 bud. Vi får håpe de «nye kjøperene» på Skanfil auksjonene også
slutter seg til NSFS!
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Formannen har ordet:
Organisasjons Nr: 892 577 862
Formann Per Otto Dahl
Gimleveien 38
4630 Kristiansand
Telefon.: 91 88 93 10

E-Mail: podahl45@gmail.com
Det øvrige NSFS styret:
Kasserer Svein Røer
Sekretær Knut Gundersen
Styremedlem Johan Kvareng
Styremedlem Leif O. Bjornes

Tlf.: 98 28 16 10
Tlf.: 48 04 33 07
Tlf.: 90 92 72 14
Tlf.: 99 55 03 24

Internettadresse: www.aksjebrev.com

Passord-For medlemmer hjemmeside = scripofil
Facebook: Bruk søkeordet: aksjebrev
Den årlige medlemskontingent er kr 300
(Nye medlemmer får gratis medlemskap for det året de
melder seg inn, mot at de betaler for året etter.)

Bankkonto: 3000 16 24888
IBANKONTO: NO7830001624888
BIC KODE: SPSONO22
Scripo-Nytt: Har du noe å bidra med? Send til:
Leif Bjornes, Malmv. 5E, 4629 Kristiansand
Tlf.: 99 55 03 24 E-post: leifo.bjornes@gmail.com

Redaktørens hjørne:
Høsten er kommet og det er på tide å ta fram våre
«kjære scripo» dokumenter igjen!
Spennende blir det å se hva tidligere NSFS formann
og «NSFS grunder» Oddvar Walle Jensen og styret i
ØAF kan få til. Vi vet fra tidligere at Oddvar har stor
arbeids kapasitet og flink til å få vår hobby fram i
media.
Vi trenger nye «koster» for å få fart på vår hobby
igjen!
Jeg vil oppfordre alle «østlendinger» til å slutte opp
om lokallaget, som kan gi vår hobby et stort løft!
På vår hjemmeside er der en egen side kun for
medlemmer!: Under linken: «For medlemmer»
Passordet er scripofil. Her vil du finne en database
som viser hvilke norske aksjebrev som er registrert.
Her er også en database over hva norske aksjebrev
har oppnådd på auksjoner i Norge siden 1989. Denne
database er et flott hjelpemiddel for alle NSFS
medlemmer og ikke minst for våre nye medlemmer!
Den er over 25 år utarbeidet av Arno Larsen.

Håper dere alle har hatt en fin sommer. Vi
her i sør er vel bare sånn middels fornøyd
med været.
Vi har etterlyst etablering av nye lokallag i
flere år,og endelig har det skjedd på
Østlandet. Leif Bjornes og undertegnede fra
NSFS var tilstede Oslo da Østlandets
aksjebrev forening ble stiftet. Se forøvrig
artikkel et annet sted i bladet.
Dette resulterer også i at det ikke vil bli
avholdt noen storauksjon i Kristiansand i
høst. Østlandets aksjebrev forening vil
arrangere storauksjon i Oslo lørdag 28
November. Håper at mange medlemmer
finner turen dit.
Savner fremdeles at nye medlemmer kunne
være mer aktive. Etter innmelding hører vi
desverre lite fra dere. Ta gjerne kontakt med
oss om f.eks. spesielle samleområder, eller
noe annet i forbindelse med vår hobby.
Vi hjelper med information og tips så godt
vi kan. Ellers er våre auksjoner og
tilbudslister en mulighet til å få tak i brev en
mangler.
Benytt også matrikkellisten. (Fyll ut skjema
på side 17 i dette bladet.)
Internettsiden er vi ikke like fornøyd med.
Der skjer det lite angående oppdatering av
nytt stoff.Vi skal nå gjøre et forsøk med å
komme med flere nyheter og artikler.
Derfor spør jeg om flere kan bidra med
spennende historier om våre aksjebrev.
Økonomien er fortsatt god i foreningen.
Medlemstallet er ganske stabilt.
Per Otto Dahl

Innlevering til auksjon – medlemstilbud!
Vi er på jakt etter «bedre» aksjebrev og
andre scripofile dokumenter til vårens stor
auksjon!
Send en liste over hva du kan levere inn, du
en får tilbakemelding over det vi kan bruke.
Vi ønsker også objekter til vår faste
medlemstilbud, som vi tilbyr våre
medlemmer til en fast pris.
Her bør du ha minst fire like objekter. Send
oss en oversikt over hva du ønsker å selge!
Til e-post adresse: leifo.bjornes@gmail.com

Leif O. Bjornes
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Hot off the press! 2 aksjebrev avbildet for første gang:

Korsfjord Dampskibet

Nordfjord Dampskibet

Dampskibet Nordfjord, 1 part av 10 parter datert 28 juni
1898 i Stranden. Dampskipet skulle trafikkere BergenSunnmøre-Romsdal.
DS «Arendal»» var et kystruteskip som gikk i kystrutefart
på Sørlandet for Arendals Dampskibsselskab og på NordNorge som Vesteraalen Dampskibsselskabs første skip
«Vesteraalen». I 1890 ble skipet solgt til Nordfjords
Dampskibsselskab, og gikk i kystrutefart på Vestlandet
for en rekke rederier i perioden 1890-1947.
Dampskibet Korsfjord,Utstedt 100 aksjer á kr 2000.
Datert 29 januar 1913 i Bergen. For drift av dampskibet
Korsfjord, bygget ved Bergens Mekaniske Verksted, på
2440 dwt. Disponent for selskapet var Harald Eie. I 1916
ble Bergh & Helland disponenter (Bergen). Overtatt av
Nortraship i april 1940.
21 Januar 1941: Sank skipet etter kollisjon med D/S
BANDAR SHAPOUR, Var da på reise Reykjavik – Hull
med sildemel. 2 mann omkom.
Kilde: https://no.wikipedia.org/
Baksiden – Side 20: D/S Columbia, Bergen, 1904
Skipet bygget av stål I 1893. Aksjekapital kr 150 000.
fordelt på hele aksjer á kr 1500 og halve aksjer á kr 750.
Disponent var Adolph Halvorsen. Tjente gode penger
under» jobbetiden» Betalte utbytte i 1917 på kr 38000.
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DS «Arendal». Maleri av ukjent kunstner
Foto: Anders Beer Wilse.
Kilde: https://no.wikipedia.org

Korsfjord. Ukjent fotograf. Kilde:
http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/MarketStore/Foto/?
msobjid=127598&Origin=SM

HISTORIEN BAK ET AKSJEBREV - SØNDENFJELDSKE

PRIVATBANK, Av Ivar Drange

S

øndenfjeldske Privatbank ble etablert i 1890 med en aksjekapital på kr. 1 mill. fordelt på
2,000 aksjer a kr. 500. Denne ble i 1898 doblet til 2 mill. kr. I 1915 og 1916 ble kapitalen
utvidet til hhv. 3 og 6 mill. kr.
Ingen av Kristiansands privatbanker fortjener vel ordtaket---"saa høit at flyve, og saa dybt at
falde", i så sterk grad som byens første forretningsbank, Søndenfjeldske Privatbank. Det skal
snart historien vise.
Utover i 1880 årene ble savnet av en forretningsbank i byen stadig mer påtrengende blant
stedets næringsdrivende. Man var godt forspent med sparebanker, hele 3 i tallet, hvor
Christianssands Sparebank var den dominerende. Dessuten var Norges Bank representert med
lokalavdeling på stedet- I 1884 tok derfor Handelsforeningen opp spørsmålet om opprettelse av
en privatbank i byen. Ikke lenge etter inntraff imidlertid "Arendalskrakket", forårsaket av den
famøse ledelsen i Arendals Privatbank. På grunn av svindel, røk denne bank dundrende
konkurs. Privatbanktanken i Christianssand ble dermed "lagt død", for en tid.
Da konjunkturene atter pekte oppover,
tok man frem tanken om en lokal
forretningsbank. I desember 1889 ble
så offentligheten innbudt til
aksjetegning i A/S Søndenfjeldske
Privatbank. Emisjonen ble en suksess,
og allerede julaften samme år var
kapitalen på 1. mill. kr. sikret. Denne
fordelte seg på 2,000 aksjer a kr. 500.
Den 16 januar 1890 ble general
forsamling avholdt, og man valgte en
direktion på 3 medlemmer, bestående
av herrene, Stadshauptmand Hans G.
Over – Den første direktionen, fra venstre Skibsreder Henrik
Kirsebom, (formann), Consul Hans
Natvig, Stadshaupmand Hans G. Kirsebom og Consul Hans
Johnsen, og Skibsreder Henrik
Johnsen. Under - Ser vi banksjef Reinhardt Rognerud.
Natvig. I tillegg valgtes et
Representantskap på hele 16
medlemmer, hvor Stiftamtmand J. Stang ble ordfører. Som
banksjef ble ansatt Reinhardt Rognerud fra Ålesund, og 17
mars trådte banken i funksjon. De første månedene holdt
man til i Kirseboms kontorer i Kirkegaten 7, men i mai
samme år flyttet man til Gyldenløvesgt. 7, der man ble i 8
år.
Den nye banken fikk straks vind i seilene, og allerede første
året hadde den en omsetning på over 25 mill. kr., hvilket
var en anselig sum i de dager. Veksten fortsatte med stadig
økende innskudd og fortjeneste. Den kjente
sørlandsdikteren, Vilhelm Krag, var i sitt lyriske hjørne da
han beskrev bankens fremmarsj i følgende vendinger: - - "Der seiler en splinter ny skarpseiler opp, riktig en Klipper
av Rig og Seilføring, Søndenfjeldske Privatbank".
I 1892 inntraff som kjent den katastrofale bybrannen, hvor
nær halvparten av Christianssand ble lagt i aske.
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Søndenfjeldske Privatbank ble av mange tillagt den største ære for at byen raskt ble gjenreist.
Banken ekspanderte stadig, og de
gamle lokaler ble etterhvert for små.
Hjørnetomten Markensgt/
Dronningensgt. ble innkjøpt, og man
lot der oppføre den praktfulle bygning
som i løpet av ca. 95 år kom til å huse
flere av byens forretningsbanker.
Bygningen ble tegnet av den
landskjente arkitekt, Richard
Tønnesen, senere byarkitekt i Bergen.
Den ble tatt i bruk i 1897, og fra da
ble Søndenfjeldske Privatbank gjerne
omtalt som "banken mellom søylene".
Året etter ble aksjekapitalen doblet
ved utstedelse av 2,000 nye aksjer. På
denne tid gikk driften utmerket, og
«Banken mellom søylene», Hurtigmat kjeden
gjennom flere år betalte man et
McDonald´s holder til i bygningen, som stort sett
utbytte på 8%. - I 1899 opprettet
uforandret ut i dag.
man en filial i Grimstad, noe som i
ettertid viste seg å være et feilgrep, da
man her ydet store lån, uten tilstrekkelig sikkerhet. Avisen "Fædrelandsvennen" skrev da også i
ettertid at det "ikke var betryggende å la unge banksjefer få frie hender til å grassere i
småbyene".
Ledelsen i Søndenfjeldske Privatbank ble omkring århundreskiftet sterkt grepet av den
spekulasjonsbølge som da rullet over landet. Banken ble i den forbindelse kritisert av
revisjonen for såvel lettsindig utlånsvirksomhet, som manglende kontroll.-----"Saa det er paa
tide at tage Rev i Seilene", som det heter i revisjonsberetningen i 1901. - Denne formaningen
synes ikke å ha hatt den tilsiktede virkning, for allerede i 1902 begynte problemene å tårne seg
opp for alvor. Disse hadde sammenheng med det såkalte "Kristianiakrakket" et par år tidligere.
Ryktene begynte å svirre, og ville ha det til at heller ikke Søndenfjeldske Privatbank var så mye
tess. Da utenbys aviser begynte å skrive om bankskandaler, konkurser, og "merkelige
bankregnskaper", ble innskyterne urolige og begynte å trekke ut den innskutte kapital. Våren
1903 ble stillingen prekær for banken. Flere av de større kunder røk konkurs, og påførte banken
store tap. En ny ledelse ble valgt, med Borgermester Knudtzon i spissen, og en tøff
opprydningsaksjon ble iverksatt. Norges Bank, sammen med Centralbanken for Norge, stilte
garantier på tilsammen 1. mill. kr. overfor innskyterne, og som motytelse fikk Norges Bank
kontroll med Privatbankens disposisjoner. Kommunen bidrog i tillegg med en garanti på
250,000 kr. Garantiene viste seg imidlertid utilstrekkelige, og Centralbanken tok derfor på seg
ytterlige forpliktelser, men da på betingelse av at denne overtok ledelsen av Søndenfjeldske
Privatbank. Man må derfor trygt kunne si at banken kom under "administrasjon". - Ialt ble 1,7
mill. kr. avskrevet som tap, samtidig som aksjekapitalen ble kraftig nedskrevet. Centralbanken
for Norge måtte dessuten tilføre likviditet i flere år fremover.
Etterhvert rodde man seg inn i smulere farvann, og et møysommelig arbeid for å gjenopprette
publikums tillit, ble påbegynt. Innskudd og overskudd steg igjen, og i 1915 ble banken tilført
frisk kapital, slik at aksjekapitalen nå utgjorde 3 mill. kr. Denne ble doblet allerede på slutten
av 1916, og bankens aksjekapital kom til å lyde på hele 6 mill. kr. Aksjebrev på hhv. 150, 750,
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og 1.500 kr., ble utstedt ved disse emisjonene. - I årene 1916 - 1920 fikk eierne igjen utbetalt
et moderat utbytte, og utsiktene for banken syntes rimelig gode.
I 1920 trakk det imidlertid opp til økonomisk ruskevær i Kongeriket. Høykonjunkturen ble
brått vendt til en drepende depresjon, med endeløse rekker av konkurser, og et bankkrakk som
savner sidestykke i historien. - Søndenfjeldske Privatbank som var meget sterkt involvert i
Kristianssands Nikkelraffineringsverk, (forløperen til Falconbridge Nikkelverk) hadde lite å stå
imot med da denne industrikjempe røk over ende. Dels på grunn av sviktende nikkelpriser, men
også på grunn av vidløftige spekulasjoner i den Canadiske nikkelindustrien, for å si det mildt. Bankens tap bare på "nikkelaffæren" beløp seg til hele 7,6 mill. kr.
Ved hjelp av Norges Bank og Den Norske Handelsbank, ble det reist et garantifond på over 8
mill. kr., men da innskyterne tross dette, fortsatt trakk ut sine penger, måtte Søndenfjeldske
Privatbank stenge dørene den 15 september 1921.
Tross iherdig arbeid for å få banken på fote igjen, bla. ved forslag om ny preferansekapital,
viste det seg umulig å fortsette som selvstendig bank. Det endte da også med at Privatbanken
ble en lokal filial av Den Norske Handelsbank.
Siste akt i dramaet inntraff 15 oktober 1924 da Den Norske Handelsbank, og dermed også
filialen i Kristiansand røk overende med dunder og brak.

kilder:
Kristiansands næringsliv
Kristiansands Historie 1814 - 1914
Kristiansands Historie 1914- 1945
Banken mellom søylene
Forretningsbankenes Historie

v/ Peter G. Hansen
v/ Sverre Steen
v/ Joh. N. Tønnesen
v/ Ole Dommerud
v/ Kaare Petersen

1905
1945
1974
1976
1986

Fine aksjebrev i Søndenfjelske Privatbank Til venstre: Et meget sjeldent aksjebrev fra 1890 og
det vanlige fra 1915.
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VÅRAUKSJON - GODT SALG – MANGE GODE PRISER
(Ettersom mai utgaven av medlemsbladet er kuttet ut, kommer referatet først nå.)
Auksjonen i Kristiansand lørdag 25 april, ble meget vellykket! Totalt deltok rundt 65
budgivere, hvorav 18 var tilstede i auksjonssalen, som også denne gang var lagt til restaurant
Jonas B. Gundersen i Kristiansand.
Ekstra hyggelig var at der kom 6 utenbys NSFS medlemmer, som sterkt bidro til det gode
resultatet.
Til tross for at auksjonslisten denne gang ikke inneholdt like mange spennende objekter som
ved de siste auksjoner, var vi på forhånd litt skeptiske til om vi kunne oppnå et godt resultat
også denne gang.
Før auksjonsstart hadde vi mottatt skriftlige forhåndsbud på 68% av objektene. Når der i tillegg
ble flere friske bud dueller i salen og de tilstedeværende forsynte seg av mer enn halvparten av
objektene, gikk det mot nok et meget godt resultat.
Auksjonen ble gjennomført på mindre enn to timer. Med noe ettersalg ble det endelige
resultatet en salgsprosent på hele 92%. Samlet omsetning kr 132,310 + 10% salær.
Her noen glimt fra noen utvalgte objekter som utmerket seg:
NAVN
R.C.B. Lichfeldt, (faktura)
S.H. Lund &Co, (faktura) (Svend Foyn)
Det Norske Luftfartselskap
Nestun – Osbanen (Johan Mowinckel)
Drammen-Laurvig-Skien Jernbane
Langø D/S (Svend Foyn)
Norminol
Nylands Mek. Værksted
Sport Illustrert idrætsblad (Sam Eyde)
Arendals Privatbank
Christiania Theater
Samholds Handelsforening
Bristol Hotel
Stavanger Kieselguhr

ÅR
1860
1886
1984
1894
1884
1891
1974
1857
1909
1875
1841
1887
1942
1893

UTROP
50
70
30
800
1500
350
150
1500
800
3600
1000
600
100
500

RESULTAT
375
475
150
2100
3000
1050
525
2600
1500
5200
2000
1650
325
1000

Innenfor de fleste bransjer var der stor interesse. De ”hotteste” bransjene denne gang var:
transport, olje-energi, skip, og lotter. Minst interesse var der for forsikring-finans. Vi ser også
en tendens til at objekter utstedt til eller signert av kjente personer får økt interesse.
Rundt 15 personer ble igjen etter auksjonen, til et hyggelig og sosialt samvær med servering av
mat og drikke, spandert av Sørlandets Aktiebrevforening.
Under tre av de nevnte aksjebrev i tabellen som utmerket seg. Fra venstre S. H. Lund, 1886
som er utstedt til Svend Foyn. Uvanlig variant av Norminol, 1074 (med boretårn i N) og Sport
Illustrert Ukeblad, 1909, utstedt til Sam Eyde.
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NY LOKALFORENING ETABLERT!
I lokalene til Atlantica Shipping i Parkveien Oslo ble Østlandets Aksjebrev Forening, (ØAF)
etablert 15 september 2015.

«Full speed ahead» Styret i ØAF - Fra v.: John Ravlo, Oddvar Walle Jensen og Ole M. Røseth.
På stiftelsesmøter ble foreningens vedtekter vedtatt og følgende styre valgt. Oddvar
Walle Jensen (formann), Ole-Martin Røseth (Kasserer) og John Ravlo (sekretær).
Baard Jørgen Høiness ble valg til revisor. Til å sitte i auksjons-komiteen ble følgende
valgt. Frank Skaarud, Dag Omberg og Oddvar Walle Jensen. Vedtektene skulle i stor
grad bygges på vedtektene til Sørlandets Aktiebrevforening. John Ravlo skulle foreta
de mindre justeringene som ble foreslått. De fylkene som Østlandets
Aksjebrevforening omfatter er: Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Opland og
Hedmark. (I dag utgjør disse fylkene rundt 120 medlemmer.) Det er ingen kontingent i
ØAF da kontingenten innbetales til Norsk Selskap for Scripofili.
NSFS formann Per Otto Dahl tok ordet og nevnte at hovedstyret i NSFS så veldig
positivt på etableringen av det det nye lokallaget. Han sa også at NSFS styret hadde
besluttet å gi Østlandets Aksjebrevforening et startbeløp på kr 10,000, straks det
formelle var i orden.
Utenom den formelle delen av stiftelsesmøtet, ble forskjellige temaer rundt vår hobby
livlig diskutert. Den mest sentrale visjonen var å satse på bruk av internett via en egen
hjemmeside, hvor det skulle bli enkelt for medlemmer å poste innlegg. I tillegg skulle
det opprettes sider på sosiale medier som Facebook og lignende. En egen side for
kjøp og salg ble også diskutert. Det ble det også en del byttevirksomhet, hvor flere
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Over: Sosialt samvær etter det formelle møtet.
Fra venstre: John Ravlo, Baard Jørgen Høiness, Ole-Martin Røseth, Leif Bjornes, Dag
Omberg, Per Otto Dahl og Frank Skaarud.
Under: Samtlige fire NSFS formenn som har ledet foreningen side stiftelsen i 1988 var
tilstede da ØAF ble etablert.
Foran fra venstre: Oddvar Walle Jensen, Leif Bjornes, John Ravlo og dagens formann Per
Otto Dahl.
(Legg merke til aksjebrevene på veggen i lokalene til Atlantica Shipping.)
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Interssante aksjebrev skiftet eiere.
Informasjon om stiftelsen vil også bli lagt ut på Facebook siden, som er opprettet og i løpet
av kort tid fikk vi 150 likes! Det lover godt for nyrekruttering. Du finner sidene på Facebook
ved å skrive AKSJEBREV i Søkefeltet. Der er det en åpen side og en lukket side (foreløpig
åpen) for Østlandets Aksjebrevforening.
Planlagte aktiviteter høst 2015: 20 eller 21. Oktober avholdes et medlemsmøte og
byttekveld – i lokalene til Atlantica Shipping, Parkveien 57 i Oslo.
28. November: Høstens storauksjon avholdes i lokalene til Scandic Hotell i Parkveien
(Gamle KNA-hotellet). Katalog kommer i posten ca. 10. november.
Desember: Vi forsøker med et julemøte med litt mat, drikke og sosialt samvær, dato ikke
fastsatt. Følg med på hjemmesiden for eksakte tidspunkter: www.gamleaksjebrev.com
Linker til Facebook- Skriv inn i søkefelt: AKSJEBREV-KJØP-SALG BYTTE eller:
ØSTLANDETS AKSJEBREV FORENING
Vår 2016: Ikke laget program for dette ennå, men i januar eller februar vil det bli et møte
med tema Finanskrisene i Norge. Fra et Scripofilt synspunkt, Arendalskrakket, Christiania
krakket, og ikke minst bankkrisen på 1920-tallet. Foredragsholder vil være Trond Gram
(historiker og tidligerer journalist) som også har skrevet bok om dette temaet. Vi jobber med
å få lov til å disponerer møtelokalet i selveste Nobel-Instituttet hvor Christiania krakket
startet ved at en av Norges rikeste menn på den tiden, Christian Christophersen begjærte
seg konkurs.
Vi planlegger også minst en utflukt denne våren og følgende steder kan være aktuelle:
Klevfoss Industrimuseum ved Løten, Atlungstad Brenneri ved Mjøsa, tur med Skibladner,
og eller Industrimuseet på Rjukan.
Norges Bank har også sitt 200- årsjubileum i 2016, og vi er i dialog med banken for å få til
et møte der i løpet av året. Vi hadde et slikt møte der engang på 1990-tallet og vi fikk lov til
å betrakte de gamle aksjebrevene i Norges Bank. Det var det møtet i NSFS historie som
samlet flest deltagere. Vi håper derfor på en ny suksess i 2016.
VIKTIG MELDING : Medlemmer av NSFS som naturlig hører hjemme under Østlandets
aksjebrevforening og som ikke har mottatt informasjon via mail, bes kontakte oss, dersom du likevel
har en mail-adresse.
Dersom du ikke sogner naturlig ØAF, men likevel ønsker å være medlem så gi oss beskjed.

Under: Tre flotte aksjebrev som skiftet eiere under stiftelsesmøtet: Arendals D/S fra 1889,
Bygdø Kanaltomter fra 1899 og Hankø D/S fra 1890.
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Nye aksjebrev utgaver.

Av Arno Larsen

Endel nye brev er registrert mellom Januar og September 2015. Kilder Skanfil og private samlinger.
Selskap

Sted

Bransje

År

Pålydende

Breim Bruk

Ukjent Sted

Treindustri

1948

100

Breim Kraftlag

Byrkjelo

Energi

1962

100

Byfjord Skibs

Stavanger

Skip

1937

5000

Lindås

Avis-Trykkeri

1975

100

Christiania Porterbryggeri

Christiania

Bryggeri

1857

10 spd

Dampvaskeriet

Trondhjem

Andet

1913

500

Elverum

Industri

1917

500

Dekorativ
Logo, Serie B

Bygdebladet Strilen

Den norske Læderfabrik.
Det Norske Luftfartselskap (DNL).
Fredrikstad Dagblad
Ganns Potteri & Teglverk
Gansfjord Dampskib

Bærum

Transport

1984

25

Fredriksstad

AvisTr

1935

50

Sandnes

Industri

1951

1000

Stavanger

Skip

1913

1000

Kommentar

Dekorativ

Graverens Teglværk

Stavanger

Industri

1901

500

Haugesunds Nye Margarinfabrik

Haugesund

Nærmiddel

1930

250

Grønn farge, Standard

Haugro & Co.

Haugesund

Handel

1967

300

Standard, Klasse B

Hebes Rederi

Tønsberg

Skip

1897

1 part

Hidlefjord Motorskib

Stavanger

Skip

1929

4500

+ utgave for 45000 kr

Hidlefjord Skips

Stavanger

Skip

1992

5000

Standard

Holmegaten 79

Haugesund

Eiendom

1966

100

Standard

Jarlsbergs Rederi

Tønsberg

Skip

1890

1 part

Joh. Vegard

Tønsberg

Handel

1936

1000

Kaldnæs Færgeselskapet

Tønsberg

Transport

1909

100

Lysefjord Dampskib

Stavanger

Skip

1915

1000

M. Steen

Bergen

Handel

1919

1000

Nedre Torvgate 1

Larvik

Eiendom

1959

100

Romern Eiendom I

Oslo

Eiendom

1993

1

Standard

Röros og Oplands Handelsbank
Samholds Handelsforening
Sigurd Nybø & Co.

Skrivemaskin skrevet

Röros

Bank

1918

200

Logo, Litra A

Strømsbo v/ Arendal

Handel

1887

5

Logo
Standard, Klasse B

Florø

Handel

1965

500

Stavageren Dampskib

Stavanger

Skip

1934

850

Stavanger Handels- og Industribank

Stavanger

Bank

1921

100000

Logo

Bergen

Hotell

1991

1000

Standard

Stavanger

Industri

1893

500

Stavanger Hotel
Stavanger Kieselguhr Co.
Tonstad Skisenter

Tonstad

Kultur

1971

500

Standard

Verdiregistrering

Oslo

Handel

1984

1000

Standard

Vestlandsbanken
Vestlandske Treforedling
Widan Skips

Bergen

Bank

1939

1000

Litt Dekorativ

Vadheim

TreIndustri

1958

500

Litt Dekorativ B aksjer

Bergen

Skip

1950

2000

Standard

Fra Venstre:
Ganns Potteri &
Teglverk,
Røros og Oplands
Handelsbank,
Samholds
Handelsforening
og Vestlandske
Treforedling.
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På denne og neste side, ser vi 8
dekorative faktura/brevhoder fra
kjente Rogalands selskaper, som
viser at fakturer også egner seg godt
for den lokal interesserte samler.
De kan i likhet med postkort utfylle
aksjebrevene, med at du får bilder
og annen interessant informasjon
om bedriften.
Chr. Bjelland & Co er et selskap
som ble etablert i Stavanger i 1882 av
Christian Bjelland. Selskapet utviklet
seg til Skandinavias ledende
hermetikkfabrikk. «Ikke noe snikksnakk, Bjellands hermetikk, takk» var et
allment kjent munnhell på 1900-tallet.
Logoen til Bjelland, «Mannen med
fisken» tegnet av Th. Kittelsen ble
sammen med bedriftens varemerke. I
mange år Stavangers største
arbeidsgiver. Det ble aksjeselskap fra
1927. Selskapet er nå aktiv som
investerings- og eiendomsselskap.
Jonas Øglænd (1847-1931) fra
Sandnes grunnla i 1868 firmaet Jonas
Øglænd as, som i 1932 lanserte
sykkelmerket “Den Beste Sykkel”
(DBS) ble solgt til Monark i 1989, og
etter flere ulike fusjoner ble Norges
eneste sykkelprodusent i 1996 en del av
Cycleurope som produserer merkenavn
som Monark Crescent, Kildemoes,
Gitane og Bianchi.
Kverneland ble grunnlagt I 1879, av
O.G Kverneland, og børsnotert på Oslo
børs i 1983. Bedriften produserer utstyr
under merkenavnene “Kverneland”,
“RAU” og “Taarup”. Produksjonen
skjer ved fabrikk anlegg i Norge,
Frankrike, Tyskland, Nederland, Italia
og Russland. Det er verdens største
produsent av jordbruksutstyr, med
fokus på gårdsmaskiner.
Teglverket i Graveren (opprinnelig
Østraadts Teglværk) startet allerede i
1852, men ble etablert som aksjeselskap
i 1877. Navnet ble da Graverens
teglverk. I 1976 fusjonerte A/S
Graverens teglverk og Ganns potteri
og teglverk. Førstnevnte grunnlagt i
1852 og sistnevnte grunnlagt i 1873.
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Hillevaag Fabrikker, ble etablert i
1894. I 1911 brant fabrikken ned til
grunnen. Før brannen hadde fabrikken
130 ansatte, 43 vevstoler og fire
spinnemaskiner.
2. mars 1911 fusjonerte Hillevaag
Fabriker og Olte Fabriker AS. En ny
fabrikk ble bygget på branntomten i
1912. I 1954 ble fabrikken overtatt av
Sandnes Ullvare fabrikk som fortsatte
virksomheten i Hillevåg frem til 1963.
Aalgaard Uldvarefabrikker, ble
etablert i 1870, og produserte ullvarer.
Bedriften hadde underavdelinger på
Figgjo, og Aasen ved Sandnes. Dette
var blant selskapene som i 1916 gikk
med i produsent og markedsføringsfellesskapet De Forenede Ullvare
fabrikker.(DFU)
Øvrige selskaper var: Nydalens
Fabrikker, Hjula Væverier, Grorud
Textilfabik, Skauger Fabrik og Fredfos
Uldvarefabrik.
Tou bryggeri, startet produksjon av øl
og mel I 1855 på Tau ved Stavanger. I
1901 ble all produksjon av øl flyttet til
Lervig i Stavanger, der Aktiebryggeriet
ble overtatt i 1908. I 1974 ble
produksjonen flyttet til nye bygninger
på Forus. Christianssands Bryggeri
(CB) ble i 1964 et datterselskap av Tou.
Men CB ble i 1990 utskilt som et eget
selskap (i 1999 de overtatt av Hansa
Borg). Tou fusjonerte i 1990 med Nora
Industrier og ble en del av drikkevare
selskapet Ringnes. I juni 2003 vedtok
styret i Ringnes å legge ned bryggeriet,
til tross for sterke lokale protester.
15august 2003 ble bryggeriet nedlagt.
Den siste flasken rullet av samlebåndet,
og produksjonen ble flyttet til Oslo. I
dag produseres forsatt Tou Pils og Tou
Eplemost i Oslo. Tou bryggeri var
Norges første produsent av eplemost
med kullsyre.
Stavanger Smørfabrikk, ble etablert i
1887, midt i kriseårene – Selskapet
hadde i mange år en god vekst og drift.
Kontorene lå i. Verksgata 24. Hvor
lenge selskapet eksisterte er noe
usikkert, men vi har sett fakturaer fra
1920 årene.
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Ifølge det utmerkede medlemsbladet til den internasjonale
medlemsforeningen, «The jounal of the international bond share
and Society» – august 2015 utgaven, er der nevt 15 større
aksjebrevauksjoner verden over i perioden april til juli i år.
Samlet omsetning i norske kroner ble ca. 16 millioner.
Den største auksjonen i gikk 27 juni i rgi av Yangming i
Shanghai 27 juni, hvor 1350 objekter ble budt frem.
Salgsprosenten ble 74%, som gav en omsetning på kr. 4,6 mill.
I Eurapa er Tyskland det landet som dominerer auksjonene og
størst var FHW auksjonen i Berlin 30 mai, hvor 1740 objekter
var lagt ut. Etter at nær halvparten av objektene ble solgt ble
omsetningen på rundt 2,1 millioner kroner.
Salgprosenten på disse 15 auksjone varierer fra 30% til 94% og
snittet er rundt 60%.
Her er priser i alle kategorier, fra billigste objeker på 10 Euro til
flere tusen euro for de mest attraktive. Inntrykket er at for de
fleste auksjoner så syntes utropsprisene satt meget høyt.
Noen få norske objekter er også å se, men vanligvis er
utropdprisene satt svært høyt og det er for det meste velkente
objekter å se.
På stor auksjonen til FHW i Frankfurt 3 oktober, var der ni
velkjente norske objekter fremme. Av disse ble kun to solgt, men
mye av årsaken til dette er svært høye utropspriser. De to som
ble solgt var Tholma, Arendal, 1904, ble klubbet
Fra oktober auksjonen til FHW: Øverst
på utrop euro 175 , som tilsvarer ca. kr 1600 i
Sucrerie de Meinau, Strasbourg, 1839,
tillegg kommer ca 20% salær. Også Bergens
omsatt for kr ca. kr 23000.
Kreditbank, 1918, ble solgt for rundt kr 500.
Et meget dekorativt svensk skips aksje,
Før ettersalg var ca, 43% solgt til en omsening
Rederi Harmonia, Hälsinborg,1922.
av rundt 2 millioner kroner.
Omsatt for rundt kr 1800.

NORSK SJELDENHET PÅ EBAY UK
Nettbutikken EBAY, som også har sine egne nettauksjoner, hvor nært alt av tenkelelige
produkter og gjenstander omserttes,brukes av millioner av kjøpere verden over.
Ved å søke på f.eks. «stocks and bonds» dukker der opp en del aksjebrev og lignende. For det
meste er det veldig vanlige objekter fra hele
verden, men her kan også dukke opp
sjeldenheter.
Fra tidligere kjente vi kun til to blanketter fra
selskapet Vestfold Whaling Co. Inntil der
dukket opp tre varianter av fra dette selskap fra
året 1937, pålydende en, fem og hundre aksjer.
Alle disse aksjebrev var utstedt. Det er signert
av den kjente nordmann Erling Dekke Næss.
Kjøper har gjort et godt kupp, da han kjøpte
disse for 12 - 15 engelske pund per stk.
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GRATIS ANNONSE TIL MATRIKKELLISTEN
Det er selvfølgelig helt frivillig om du vil stå på denne listen!
Hovedformålet med denne listen er å øke kontakten mellom våre
medlemmer !
De som ønsker å komme med på denne listen i neste Scripo-Nytt, februar 2016, fyller ut
nedenfor stående skjema – Hvor mye du fyller ut bestemmer du selv.
De medlemmer som stod på den forrige listen i januar utgaven 2015, (Scripo-Nytt nr. 57) vil få
denne fornyet. Ønsker du å gjøre endringer i tekst, eller ønsker å bli slettet fra listen, må dette
meldes innen: 10. Januar 2016.
Husk: Skriv tydelig! Det er selvfølgelig helt gratis å sette inn en annonse på denne listen!
Navn:___________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-Post:__________________________________
Mine samleområder: (Land, geografisk område, bransjer, aksjebrev, fakturaer, poliser osv.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Etterlysninger: (Spesielle aksjebrev, eller andre dokumenter, som jeg gjerne vil ha tak i)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Andre opplysninger: (Noe å selge/bytte - eller annen informasjon)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Alle som fyller ut hele eller deler av dette skjemaet, vil komme med i neste Scripo-Nytt Nr.

60 – som sendes ut i februar 2016. Innleveringsfrist er 10. januar 2016.
Sendes: Leif O. Bjornes, Malmv. 5 E, 4629 Kristiansand
Eller E-post: leifo.bjornes@g.mail.com. Eventuelle spørsmål: Tlf: 99 55 03 24
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MEDLEMSTILBUD - RIMELIGE AKSJEBREV
Også denne gang har vi også fått samlet fram flere interessante aksjebrev til tilbudslisten. Dette er en
fin mulighet til å skaffe seg noen ”rimelige” aksjebrev til egen samling, eller gi bort som en gave!
Spesielt for våre nye medlemmer bør der være noe interessant!
Det blir loddtrekning blant de som har bestilt, om vi får flere bestillinger enn vi har aksjebrev å selge.
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: Leif Bjornes, Malmveien 5 E, 4629 Kristiansand.
Eller via E-post: leifo.bjornes@gmail.com innen 2 November 2015 (Merk Ny e-post adresse!)
BANK - FORSIKRING

STED

ÅR

PÅLYD KVAL

PRIS

KOMMENTAR

Centralbanken for Norge

Christiania

1917

1000

0

100

Litt Dekorativ

Norsk Oversjøisk Bankunion

Kristiania

1920

1000

0

150

Serie B

Sarpsborg Aktiekreditbank

Sarpsborg

1926

100

0

150

Litt Dekorativ

Skiens Handelsbank

Skien

1918

500

0

150

Litt Dekorativ

Søndenfjeldske Privatbank

Kristiansand

1915

750

0

300

Dekorativ (Gul farge)

Trondhjems Handelsbank

Trondhjem

1914

1500

0,2

400

Dekorativ (Litra C)

Trondhjems Handelsbank

Trondhjem

1916

750

0,1

200

Dekorativ (Litra B)

Dalen Portland Cementfab.

Dalen-Brevik

1943

75

0,1

75

Logo

Kaldnes Mek. Verksted

Tønsberg

1949

500

0

150

Pen ramme

Morgenbladet

Oslo

1946

1000

0

75

National Industrier

Sandefjord

1918

500

0,1

125

Litt Dekorativ

Norsk Møbelkunst, Askim T.

Askim-Kristia.

1918

1000

0,1

150

Litt Dekorativ

Norske Vannkilder

Oslo

1971

5000

0

50

Standard (Gul farge)

Norske Vannkilder

Oslo

1972

5000

0

50

Standard (Blå farge)

Nydalen Compagnie

Oslo

1984

20

1,1

30

Otto Melbye & Co.

Oslo

1925

500

0

100

Standard

Sør-Norge Aluminium

Husnes

1964

100

0,1

50

A aksje

Tou (Bryggeri)

Stavanger

1984

20

0

40

Logo

Vestlandske Blik. & Mek. V.

Stavanger

1917

1000

0

150

Decima Bark

Grimstad

1901

1000

0

250

60 aksjer utst.

Den Norske Københavnlinje

Oslo

1965

100

0

50

Flagg

Dovrefjell

Oslo

1927

1000

0

200

Flagg

Ivarans Rederi

Oslo

1958

275

0,1

125

Litt Dekorativ

Malm

Kristiania

1915

1000

1,1

150

Flagg

Skytteren Skibs.

Tønsberg

1938

1000

1

125

Serie 1 6% Lån Rød

Skytteren Skibs.

Tønsberg

1938

150

1

125

Serie 2 6% Lån Grønn

Skytteren Skibs. 2 stk.

Tønsberg

1962

div.

1

50

Serie 1 + 2 6,5% lån

Primero Skibs.

Kristiania

1918

1000

0

150

Flagg

Preba Skibs.

Risør

1937

500

0

100

Vesteraalens D/S

Stokmarknes

1980

100

1,1

50

DIVERSE BRANSJER

Skip

Flagg

NAVN:_______________________________________________________________________________
POSTNR:______________ ADRESSE:_____________________________________________________
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Avsender: Norsk Selskap For Scripofili
V/ Leif Bjornes, Malmv. 5E,
KRISTIANSAND

B

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Porto Betalt
ved innlevering
P:P
Norge/Norvége

