Minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen fra Sverige
For å markere at det i 2005 er hundre år siden unionen
mellom Sverige og Norge ble oppløst, vil Norges Bank
utgi en serie minnemynter i årene 2003, 2004 og 2005.
Myntserien vil bestå av tre gullmynter og tre sølvmynter. Det første paret, med en gull- og en sølvmynt, utgis
høsten 2003. Datoen er 27. november, dagen da kong
Haakon VII avla ed til grunnloven i Stortinget i 1905.
Det neste paret kommer i 2004 på dagen for inngåelse
av forliket i Karlstad i 1905 – den 23. september. Siste
par kommer 7. juni 2005, hundreårsdagen for Stortingsvedtaket som førte til oppløsning av unionen. Gullmyntene har pålydende verdi 1500 kroner og utgis med
et opplag på maksimalt 10.000 stk. pr. mynt. Sølvmyntene får pålydende verdi 100 kroner og får et opplag
på maksimalt 65.000 stk. for myntene som utgis i 2003
og 2004, og maksimalt 100.000 stk. for mynten som
utgis i 2005.
Adversmotivet er felles på alle myntene og består
av et trippelportrett av våre tre konger i perioden, med
kongenes felles valgspråk: ALT FOR NORGE under
portrettet. Motivet er utformet av Øivind Hansen, tidli-

gere myntgravør ved Den Kongelige Mynt. Reversmotivene er valgt på bakgrunn av en kunstnerkonkurranse, og ideen er at de speiler Norge gjennom forandringens hundreår. Sølvmyntenes reversmotiv viser
utviklingen fra landbruk, via oljeutvinningen til ITalderen – et makroperspektiv der de forskjellige tidsepokene reflekteres i ulike illustrasjoner på et bredt horisontalt bånd. Gullmyntenes reversmotiver er innholdsmessig en parallell til sølvmyntene, men kunstneren har
tatt utgangspunkt i et mikroperspektiv. Gullmyntenes
reversmotiver er utformet av billedhogger Tomasz B.
Ozdowski og sølvmyntenes reversmotiver av billedhogger Danuta Haremska.
Myntene produseres ved Den Kongelige Mynt AS.
Utgivelsen vil skje i samarbeid med Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 AS, som skal forestå det
offisielle programmet, og som vil stå for markedsføring
og salg av myntene.

Bildene under viser myntene som utgis 27. november i år.

Myntenes data:
Gullmynten:
Diameter:
Vekt:
Legering:
Rand:

Sølvmynten:
27 mm
16,96 g
917/1000 Au, resten Ag
dvs. 15,55 g fint gull (1/2 unse)
Glatt

Diameter:
Vekt:
Legering:

39 mm
33,8 g
925/1000 Ag (Sterling sølv)
dvs. 31,1 g fint sølv (1 unse)
Rand: Glatt
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