STORAUKSJONEN TIL ØAF - NY PRISREKORD FOR ET NORSK AKSJEBREV!
Lørdag 22 april 2017, avholdt Østlandet Aksjebrevforening sin andre storauksjon, etter at foreningen
ble stiftet høsten 2015. Auksjonen var også denne gang lagt til Scandic Solli hotell, i Oslo sentrum.
Den 48 siders auksjonskatalogen inneholdt mange illustrasjoner og der var lagt ned mye arbeide i å
få fram historien til flere av de mest interessante aksjebrevene. Auksjonen inneholdt en god blanding
av velkjente til unike aksjebrev, pluss noen diverse dokumenter og utenlandske aksjebrev.
Auksjonen var delt i to, med en ren skriftlig auksjon med 93 objekter, for det meste nyere A4
aksjebrev pluss flere utenlandske aksjebrev. Resultatet fra denne var svakere enn forventet, da bare
rundt 40% ble solgt, ettersom her var flere uvanlige aksjebrev, tiltross for at mange av disse
aksjebrev er av nyere dato. Den andre delen var hovedauksjonen med 392 objekter.
Auksjonarius Oddvar Walle Jensen, ønsket de rundt 25 personene i auksjonssalen velkommen. Han
ble godt assistert av John Ravlo som holdt orden på de noe over 40 skriftlige budgiverne. Før
auksjonsstart var der mottatt skriftlige forhåndsbud på i overkant av 50% av objektene.
Auksjonen fikk en «frisk» start da et par av toppobjektene var blant de første som ble frembudt. Det
unike aksjebrevet Christiania Bade og Svømmeanstalt for Damer, datert 1865, ble budt opp fra kr
2500 til kr 5100. Noen minutter senere ble stor rift om Fredrikshald Sukkerverk, 1858, tiltross flere
forhåndsbud ble det en intens budkamp i salen. Brevet ble budt opp fra kr 4000 til kr 13100, og det
var et museum som trakk det lengste strået. Det ble tidlig klart at det gikk mot en god auksjon. Som
resultatlisten viser oppnådde flere aksjebrev gode priser. Det vil være for omfattende å nevne alle
de brev som oppnådde meget gode priser, men generelt var det denne gang jernbane og
skipsaksjebrevene som der var størst interesse for denne gang. Her var der flere aksjebrev som
oppnådde meget gode priser. Aksjebrev som var utstedt til Sam Eyde, eller signert av ham var også
populære. Ellers var der i flere bransjer veldig ujevn interesse, f.eks. innen industri var der også flere
friske budkamper, men også gode aksjebrev som ikke ble solgt.
Norgesrekord. Der var knyttet stor interesse til Caper brevet, Christiania, 1808. Med auksjonens
høyeste utrop på kr 20 000. I tillegg til skriftlige bud og kjøper i salen, var der også tre telefon
budgivere. Da budkampen startet gikk tusenlappene fort unna! Da budkampen rundet femti tusen,
var der fortsatt tre budgivere igjen. I den siste fasen var det en utenlandsk og en norsk telefon
budgiver igjen, det var nordmannen som vant budkampen på hele kr 64000 + 15% salær. Dette er
norgesrekord, for et norsk aksjebrev. Den forrige rekorden tilhørte et gammelt aksjebrev i Røros
Kobberværk, på i overkant av kr 60000.
Auksjonen ble gjennomført på en god måte, hvor «primus motor» i ØAF Oddvar Walle Jensen og
John Ravlo ledet auksjonen trygt i havn. Auksjonarius hadde også mange gode kommentarer til svært
mange av objektene. Rundt tre timer inkludert to kortere pauser, tok det å gjennomføre auksjonen.
Verdt å nevne er det også at Oddvar Walle Jensen via media, som aviser, radio Facebook o.l. har
markedsført auksjonen på en måte som bidrar til å øke interessen rundt vår hobby og at flere
aksjebrev kommer fram til oss samlere.
Før ettersalget starter, er rundt 70% av de 392 objektene solgt (tre objekter trukket). Samlet
omsetning ble på gode kr 317435. Samlet utrop for alle objektene var 261575. Dette vil gi ØAF et
godt økonomisk resultat!

ETTERSALG: Der er fortsatt mange interessante aksjebrev igjen. De aksjebrev som ikke har fått noe
resultat under feltet TILSLAG - helt til høyre i resultatlisten - kan kjøpes til utropspris + 15% salær.
Ettersalget pågår fram til og med 1 mai, klokken 23. Her er det «først til mølla» prinsippet som
gjelder! Bestillinger av ettersalg sendes til John Ravlo, e-post: john@ravlo.no
Auksjonsreferat Leif O. Bjornes

