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Eksempler på spennende aksjebrev: (ikke til salgs!) 
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Søndenfjeldske  Privatbank, 1890,  500kr 
fra Christiansand S. 

Dalens Garveri, 1500kr fra 1955,  Flekkefjord. 
Blankett 

Eksempler på flotte aksjebrev fra Agder (ikke til salgs)! 

file:///F:/My%20Documents/NsFs/Scripo_Spesial/SørAksj%20Magasin_2022_8oransjeTexture.docx%23_Toc110428463
file:///F:/My%20Documents/NsFs/Scripo_Spesial/SørAksj%20Magasin_2022_8oransjeTexture.docx%23_Toc110428464
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STYRET I SØRLANDETS AKSJEBREVFORENING  

Styret i Sørlandets aksjebrevforening består for tiden (2022) av følgende aktive samlere: 

 

Stilling Navn Telefon Email 

Formann Leif O. Bjornes 99 55 03 24 leifo.bjornes@gmail.com 
Styremedlem Per-Otto Dahl   
Styremedlem Ivar Drange   
Sekretær Knut Gundersen  knut.gunders@online.no 
Kasserer Johan Kvareng   
Revisor Steinar Stiansen   

 

  

REDAKTØREN HAR ORDET: 

Endelig er sommeren så godt som over og vi kan glede oss 
til høst. Vi slipper å ligge på stranda hele dagen! 

Vel, vel, sikkert en del som er uenige med det. 

En del ivrige samlere på Nord Møre har skapt en 
interessant ny nettside. De avbilder forskjellige 
samlerobjekter fra distriktet. Også aksjebrev. 
Se: https://ksuarkivet.no/ 

Kanskje du har ting fra Nord Møre som de ikke har avbildet 
enda? Da kan du kontakte og hjelpe dem med å registrere 
gjenstandene. 

Jeg fant mange uregistrerte aksjebrev her. Og har supplert 
dem med en del brev de ikke hadde avbildet. 

Enav våre aktive samlere J. Knutsen, var en tur på Sørlandet 
og hadde tatt med seg samlingen sin slik at jeg kunne 
registrere/avbilde ukjente brev. Tusen takk til Jan. 

Vi samler fremdeles inn brev til høstauksjonen. Ta kontakt 
med Leif O. Bjornes! 

Arno 

 

FORMANNEN HAR ORDET: 

Håper dere alle har hatt en fin sommer! 
Det er spesielt gledelig at vi er tilbake til nær “vanlige tider” etter 
pandemien. 
I løpet av pandemi perioden har vår forening også hatt en 
vanskelig periode med betydelig mindre aktivitet og et stort fall i 
medlemstallet.  
I Norsk Aksjebrev Forening har det i korona perioden knapt vært 
arrangert auksjoner eller medlemskvelder, hvor personer har 
vært tilstede. Stort sett arrangert via den digitale verden. 
Vi får håpe at der er noen nye krefter som kan ta et tak, slik at vår 
hobby igjen kan vise til framgang. 
Vår hobby har så mange ulike kvaliteter, som gjør at historiene 
bak våre finanser dokumenter er vel verdt å ta vare på! 
Her i Agder, har lokalforeningen stort sett opprettholdt normal 
aktivitet gjennom pandemien, selv om et julebord har blitt avlyst. 
Vi har gjennomført to storauksjoner, begge to med gode 
resultater og medlemstallet har kun vist en liten nedgang. 
I siste halvdel av august det en sommer møte her i Kristiansand 
med middag og passende drikke. 
Før vår storauksjon i Kristiansand 5 november, vil der også bli 
avholdt et ordinært medlemsmøte. 
 
En stor takk til Arno Larsen, som er den store drivkraften bak 
dette nyhetsmagasinet, som er nummer åtte i rekken. Han gjør 
også et stort og viktig arbeide med å registrere nye ukjente 
aksjebrev! 
 

Hilsen, Leif O. Bjornes 

https://ksuarkivet.no/


Side 4 
 

EN SPEKTAKULÆR GRUVEDRIFT  

Skrevet av: Ivar Drange 

Ikke på grunn av gruvenes størrelse, det arbeidet ikke flere enn ca. 30 mann på det meste, og 
heller ikke var driftsperioden så alt for mye å skryte av. Den strakte seg over 10 år, fra 1899 til 
1909.  Men en ting må sies å ha vært spektakulært, gruvene på Byrud i Eidsvoll kommune ble 
drevet på edelstenen smaragd, den eneste smaragdgruve i Nord-Europa! Smaragd er en edel 
variant av mineralet beryll, og en skattet smykkesten som ikke sjeldent kan ha en verdi på 
høyde med diamanter. Fargen er gjerne dypgrønn, og på Byrud kommer dette av at 
berggrunnen her også inneholder mineralet vanadium.  Beryllforekomsten hadde vært kjent i 
flere 10-år, og omkring 1880 ble noe undersøkelsesarbeid foretatt, uten at dette førte til varig 
drift. 

I slutten av november 1898 var en ung engelsk kvinne, (Maud) Evelyn Aston på skitur langs 
Mjøsa sammen med en venninne. Hun hadde nylig gjennomført et kurs i geologi og mineralogi i 
England. Grunnen til at hun befant seg på Eidsvoll, var at hennes far, Edward Yates Aston, 
utdannet som gruveingeniør, på denne tid var ansatt i ledelsen ved Eidsvold Gullverk. Ved 
Byrud bestemte Evelyn seg for å ta beryllforekomsten nærmere i øyesyn, og med enkle 
redskaper slo hun løs noen stuffer som viste seg å inneholde grønne krystaller. Disse tok hun 
med seg til den kjente juveler og gullsmed David Andersen i Kristiania. (Oslo) Og ikke bare 
bekreftet han at dette var smaragder, han kjøpte dem også! 

 

Etablering og drift 

Edward Y. Aston sluttet i sin stilling ved Eidsvold Gullverk våren 1899, for å etablere et selskap 
for utvinning av smaragd ved Byrud. Han kjøpte beryllprospektet av grunneieren Ole P. Byrud 
for 5.000 kr., og sørget for at et Londonbasert selskap ble etablert i mai 1899. Aksjekapitalen 
var på 120.000 pund. Året etter ble denne redusert til 95.000 pund, og selskapets navn ble The 
Norwegian & General Exploration Company Ltd. Astonfamilien hadde store eierinteresser i 
selskapet. De første årene eide de over 30.000 aksjer, hvorav Edward alene eide ca. 20.000. 

Edward Y. Aston Arthur Dickinson 

The Norwegian & General Exploration Co. 
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Ellers var det stort sett andre engelskmenn, men også noen få tyskere som var å finne blant 
selskapets aksjonærer. 

Etter at selskapet var etablert kom man raskt i gang med utbyggingen av anlegget. Et knuseri, 
vaskeri, smie, og en administrasjonsbygning ble reist. Den engelske gruveingeniøren Arthur 
Dickinson ble ansatt som driftssjef. (han var senere assisterende direktør ved The Brustad 
Mines Co. Ltd., det siste selskapet som drev Brøstadgruva ved Eidsvold Gullverk. Ca. 30 mann 
var sysselsatt ved gruvene. De fleste fra Eidsvoll, men også noen få svensker og engelskmenn. 
Til å begynne med ble det funnet mange praktfulle smaragder, og ved en utstilling i Paris i 
1900, ble en del av disse vist fram.  I driftsperioden ble mesteparten av smaragdene solgt til 
Storbritannia, Tyskland, og U.S.A. - Etter hvert minket det på edelstenene, og på en 
ekstraordinær generalforsamling høsten 1907, ble selskapets aktiva solgt til det engelske 
selskapet, The Cornish Development Co. Ltd. Dette selskap drev gruvene i vel ett år, til de ble 
nedlagt våren 1909. 

Ved feltet finnes det i alt 12 gruvestoller, og den lengste strekker seg ca. 80 meter inn i fjellet, 
som ligger like ved Mjøsas bredd. Total utstrekning av feltet er ca. 250 meter, og det ligger 
tipphauger med utsprengt masse langs denne strekningen, og ut i vannet. 

Byrud er i dag et yndet sted for hobbygeologer og mineralsamlere, som sommerstid i tusentall 
valfarter området i jakten på denne grønne edelsten.  Det blir hevdet at forekomsten ved Byrud 
er blant de mest spektakulære geologiske attraksjoner i Norge i dag! 

 

Kilder: Wikipedia 
Byrud gårds hjemmeside 
The emerald deposit at Byrud, Eidsvoll, South Norway v/ F.S. Nordrum og G. Raade, 
2006 

  

Smaragd fra Byrud gruva 
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NYE AKSJEBREV (SIDEN MAI 2022) 

Mange nye utgaver registrert. Flere fra Nord Møre (KSU Arkivet). Og på Skanfil har det dukket opp 
mange interessante brev. En av våre aktive samlere, J. Knutsen var på Sørlandet og lot meg gå igjennom 
samlingen sin. Her dukket det også opp nye brev. 

Selskap Virksomhet Pålydende  Dato År Sted Farge 
Andre 
Kommentarer 

Angvik Vassverk KraftProd 5000 uten dato Angvik Blå,Rød  

Antarctex OljeOffshore 100 Ser A 15 des 1971 Trondheim Brun Kartbilde 

Atlanterhavsveien Andet 100 18 apr 1985 Averøy Grønn, Rød Bilde 

Averøya Kraftlag KraftProd 20 10 aug 1964 Bødalen Svart  

Bygg og Betong Industri 500 Blankett  1 jan 1941 Kristiansund N. Gul,Blå  

Børresen Eiendom 1000 Blankett -- nov 1980 Lier Blå  

Fastlandssambandet Andet 50 21 jul 1966 Kristiansund N. Svart Bilde 

Freiøya Kraftlag KraftProd 250  1 aug 1960 Nordkvalvåg Svart  

Fryseriet Andet 100 Blankett   1941 Kristiansund N. Gul  

Godsterminalen Andet 100 uten dato Sandefjord Gul Standard 

Grand Hotell Hotell 1000 -- mar 1953 Kristiansund N. Svart Bilde 

Grand Hotell Hotell 1000 -- mar 1985 Kristiansund N. Svart Bilde 

Granfos Brug Ltd. TreInd 1000 -- Mar 1903 
Granfos pr 
Lysaker Svart  

Haller, Kopsland & Co. Handel 1000 -- mar 1917 Kristiania Grønn  

Kværnæs, Dampskibet Skip 100 -- Apr 1988 Christiansund Gul,Svart Bilde 

Midt-Norsk Baseservice OljeOffshore 1000  7 jan 1992 Kristiansund Rød  

Nedre Ekers Aktiebank Bank 5 12 Aug 1882 Nedre Eker Svart  

Nordre Nordmøre Bruselskap Andet 250 12 mar 1984 Aure 
Grønn,Rød,
Svart Bilde 

Nordstrandsruten Transp 25 30 nov 1928 Oslo Svart  

Reklameteknisk Kontor Andet 100 11 nov 1932 Bergen Blå,Brun Standard 

Ruteservice Andet 100 24 Mai 1988 Stavanger Gul Standard 

Rygene- Smith & Thommesen TreInd 200 Blankett -- mai 1986 Arendal Blå  

Sandnes Rutebilstasjon Eiendom 1000 31 des 1962 Sandnes Svart  

Sirdalsferie Kultur 1000 10 Mar 1991 Tjørhom Brunrød  

Skotselv Cellulosefabrik TreInd 
1250 Blankett 
1/4 aksje uten Dato Skotselv Brun Bilde 

Syd Norge Kultur 2000 14 feb 1994 Kristiansand Svart  

Tangen Skibsbyggeri MekVerksted 10 2 apr 1924 Drammen Svart,Blå Standard 

The Cape Copper Company GruveUtland 

2£ Ordinære 
10 aksjer,2£ 
Ord. 1 aksje 14 Nov 1898 London 

Rød,Grønn/
Grønn,Oran
sje Ramme, Bilde 

Tidens Krav AvisTrykkeri 50 Blankett uten dato Ukjent Sted Gul  

Utsyn-Misjonskafe og 
Pensjonat Kafe 50  1 aug 1986 Kristiansund N. Gul Standard 

Vittingfoss. TreInd 100 -- okt 1977 Vestfossen Gul  

Werring & Søn Handel 10000  9 Mar 1927 Kristiansund N. Svart  
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Angvik Vassverk Atlanterhavsveien Fastlandssambandet 

Grand Hotell 1953 Granfos Brug Kværnæs D/S 

Nedre Ekers 
Aktiebank 

Skotselv 
Cellulosefabrik 

The Cape Copper Co. 
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KSU ARKIVET 

En gruppe entusiaster fra Nord Møre har startet 
en nettside (se under kilder nedenfor) hvor de 
beskriver en mengde forskjellige gjenstander fra 
Nord møre. 

Inkludert her er det avbildet en mengde 
aksjebrev. 

Dersom du har objekter som ikke er avbildet, fra 
Nord Møre så ta gjerne kontakt med dem så den 
kan bli registrert. 

Jeg håper andre kanskje finner det av interesse å 
gjøre tilsvarende fra andre distrikter. 

 

Kilde: https://ksuarkivet.no/ 

 

 

 

ARENDALS SKJORTEFABRIK 

Selskapet ble stiftet 1. juli 1928. Forretningskontoret lå i Arendal. 
Aksjekapitalen va på15,000kr fordelt på 15 brev a 1000kr. 
 

I styret satt den Victor Herlofson (Arendal) og Jens Pedersen (Arendal). 

Aksjebrevet er datert 15 juni 1928 og begge to i styret har egenhendig signert 
aksjebrevet 

Victor Herlofson (direktør) var en aktiv herremann. Født 7. mars 1880, død 
1959. Han var direktør i Arendals Textilfabrikk A/S og Arendals 
Strømpefabrik A/S.  Han startet som lager sjef i De Forenede Uldvarefabriker 
og var reisende fra 1901-07. Startet sitt eget agentur forretning i 1907. 
Overtok Arendals Bomuldsvarefabrik (Arendal) i 1918 (konkurs i 1928) og 
startet skjortefabrikken i 1928 og Strømpefabrikken i 1934. Han var seiler og 
interessert i bilsport. 
 
Vi har ikke hatt noen brev av dette selskapet på auksjon til nå! 
 
Kilde: Handelsregisteret for Norge 1928, s. 1417 
 https://digitaltmuseum.no/011023210421/skjorte 
 http://runeberg.org/merkbio/0401.html (merkantilt biografisk leksikon) 
  

Skjorte fra fabrikken 

https://ksuarkivet.no/
https://digitaltmuseum.no/011023210421/skjorte
http://runeberg.org/merkbio/0401.html
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FRATERNITAS 

Selskapet ble dannet i Notodden 29. november 1936. 
Formålet var «å skaffe tilveie og sikre egnede forretningslokaler i Notodden og i den anledning overta 
eiendommer, pantobligasjoner eller andre formuesgjenstander, forvalte og bestyre disse og foreta hvad der 
står i forbindelse hermed.» 

Aksjekapitalen var på 7500kr fordelt på 30 aksjer a 250 kr. Kapitalen ble forhøyet den 18. april 1940 
med nye 7500kr til 15000kr ved kontant innbetaling. Totalt 60 aksjer a 250kr. 

Det var begrensing i omsetning av aksjene da «de ikke uten 
styrets samtykke kan overdras til andre enn medlemmer av 
Notodden Broderforening.» 

I 1940 satt følgende i styret: Johan Bugge (ingeniør og 
formann), A. W. Christensen (grosserer) og Aasmund 
Landsverk (overrettssakfører). 

Les mer om frimurerorden/broderforeningen: 
https://frimurer.no/loger/johannes/eken/historikk 

Vi kjenner kun til en blankett utgitt 28. november 1940. 
Uten signaturer. 

Det har kun vært på auksjon en gang i 2005 hos Sørlandets 
Aktiebrevforening auksjon#16. Det ble solgt for 66kr inkludert salær. 

Kilder: Handelsregisteret 1936, side 2394 
Handelsregisteret 1940, side: 1438, 1484 
https://frimurer.no/loger/johannes/eken/historikk 

 

GILBERT & CO 

Selskapet ble dannet i Bergen 11. oktober 1917. Formålet var innkjøp og drift av skipsverdier og annen 
beslektet virksomhet. 
Aksjekapitalen var på 1,200,000kr fult innbetalt, fordelt på 48 aksjer a 25,000kr. 
I selskapet styre satt direktør og skipsreder Willy C. 
Gilbert (Bergen), 
12. september 1920 ble aksjens pålydende endret til 
2500kr. Kapitalen ble nedskrevet til 950,000kr. 
Den 14. oktober 1920 ble kapitalen ytterligere 
nedskrevet til 380,000kr. 
Det ser ut til at selskapet ble oppløst i 1920/21. 
I 1921 ble et nytt selskap «Gilbert Dampskibsselskap» 
dannet. 

Willy C. Gilbert var en reder som var aktiv med mange 
selskaper & skip, Se flåteliste hos skipshistorie.net 
(Lenke nedenfor). 
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15. juli 1918 overtok de seilskipet «Oberon» (bygget i Sunderland, England i feb. 1902. 755brt, 607 nrt, 
byggenr 123). Skuta ble videresolgt 17. mai 1920 til AS «Thygo Sørensen», Kristiania. (Skuta 
grunnstøtte 26. des. 1920). 
I mars 1918 overtok de «Skutefjord» som ble videresolgt i 1919. 

Det ser ut til at selskapet kun har eid to skip. 

Aksjebrevet er datert 13. oktober 1917. Egenhendig signaturer av Gilbert og 3 andre. 4 brev har vært på 
auksjoner inkludert en blankett. Sist var på Sørlandets Aktiebrevforening auksjon # 5 i oktober 1994. 
hvor brev nr 322 ble solgt for 413kr inkl. salær. 

Kilder: Handelsregisteret 1917, side 2407 
Handelsregisteret 1920, side 1316, 2805, 2959 
Handelsregisteret 1921, side 860 
https://skipshistorie.net/Bergen/BRG544WillyGilbert/Tekster/BRG54419180100000%20OBERON.htm 

https://skipshistorie.net/Bergen/BRG544WillyGilbert/Tekster/BRG54400000100000%20skipsliste.htm 

 

HØLENS CHROMLÆRFABRIK 

Selskapets formål var produksjon av kromlær (Kromlær er lær som er garvet med kromsalter, altså 
kromgarving).  
Det ble dannet 10. mars 1919. 
Forretningskontoret lå i Hølen. 
Aksjekapitalen var på 100,000kr. 
Av dette var 79,000 innbetalt. 21 
aksjer er friaksjer. 
Direksjonen besto av skibsreder 
Jacob Valheim (Onsøy, formann), 
disponent Hans Braathen 
(disponent), disponent Nils Kruke, 
fabrikkeier Christian Halvorsen og 
kaptein Lars Olsen Rød. 

Vi vet ikke noe om selskapets drift. 
Men bygningen brant ned i 1924. 

Aksjebrevet er datert Hölen i mai 

1919. Aksjebrevet er signert av Rød, Valheim og Braathen. 

8 forskjellige brev har vært på auksjon. Sist var det på Norsk Selskap for Scripofili #58 datert 9 nov. 
1913. 
Brev nr 127 ble solgt for 798kr inkludert salær. 

Kilder: Handelsregisteret 1919, side 1096, 2076 
https://www.vestby.kommune.no/kulturhistorisk-skilting-de-blaa-skiltene.529922.no.html  
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AUKSJON #33, HØSTEN 2022 

Innsamling til årets store høstauksjon den 5.november 2022 fortsetter! 

Vi har fått inn mange spennende gruve/bergverksbrever og noen industri brev som utnyttet mineralene, 

Skal prøve å ta de med i neste blad (ca. august). Her vil det være noen nye og flere sjeldne (unike) brev. 

Vi har allerede mottatt mange spennende objekter. Har du noe du ønsker å auksjonere bort så kontakt Leif 

Bjornes (leifo.bjornes@gmail.com). I magasin 5 omtalte vi 4 unike brev, i magasin #6 ble 4 sjeldne brev omtalt 

og i #7 ble 4 nye brev omtalt. Denne utgaven vil vise 4 Dekorative brev. 

Arendals Privatbank 1875 Nationaltheatret 1898 

Hardanger 
Søndhordlandske 1883 

Nytt: Holmen-Hellefos 1943 


