Siste minnemyntpar til hundreårsmarkeringen
19 0 5 – 2 0 0 5
Det siste paret i Norges Banks minnemyntserie som markerer unionsoppløsningen, ble utgitt 7. juni 2005.
Dette var hundreårsdagen for Stortingets vedtak som førte til oppløsningen av unionen med Sverige i 1905.

Norges Bank har utgitt en serie minnemynter for å markere begivenheten. Myntserien består av tre gullmynter
og tre sølvmynter. Det første paret ble utgitt 27. november 2003, i anledning kong Haakon VIIs edsavleggelse i
Stortinget på samme dato i 1905. Det andre paret ble
utgitt 23. september 2004, dagen for inngåelse av forliket i Karlstad i 1905.

Sølvmyntenes pålydende verdi er 100 kroner, med maksimalt opplag på 65.000 stk. pr. mynt for 2003- og 2004utgivelsene. Sølvmynten som utgis i 2005, har et maksimalt opplag på 100.000. Myntene produseres på oppdrag fra Norges Bank ved Det Norske Myntverket AS.

Gullmyntene har pålydende verdi på 1.500 kroner, og
utgis med et opplag på maksimalt 10.000 stk. pr. mynt.

Myntenes adversmotiv (forside) er utformet av tidligere
myntgravør Øivind Hansen. Adversmotivet er felles på
alle myntene og består av et trippelportrett av våre tre
konger i perioden. Gullmyntenes reversmotiv (bakside)
er utformet av billedhogger Tomasz B. Ozdowski og
sølvmyntenes reversmotiv av billedhogger Danuta
Haremska. Reversmotivene speiler Norge gjennom forandringens hundreår, fra et jordbrukssamfunn til et
moderne samfunn som står foran utfordringene fra en
høyteknologisk fremtid.

Gullmyntens data

Preg

Diameter:
Vekt:
Legering:

Advers:
Trippelportrett av våre tre konger i 100-årsperioden
H.M. Kong Harald V, kong Olav V og kong Haakon VII
sett fra venstre. Under trippelportrettene kongenes felles
valgspråk: ALT FOR NORGE. Til høyre under portrettene kunstneren Øivind Hansens signatur: ØH og årstallet 2005.

Utgivelsene har skjedd i samarbeid med
Hundreårsmarkeringen – Norge 2005 AS (Norge 2005),
som står for det offisielle programmet ved markeringen
av unionsoppløsningen. Norge 2005 står for markedsføring og salg av myntene.

Rand:

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

Revers:
Kunstneren har her illustrert den nye tid med den binære koden – «dataspråket» – som består av nuller og etttall. Omskrift over motivet: 1905-2005, flankert til venstre av direktør ved Det Norske Myntverket AS Magne
Flågans merke: MF, og til høyre av Det Norske
Myntverkets merke: hammer og bergsjern. Under motivet omskriften 1500 KRONER. Til høyre for det siste
1-tallet kunstneren Tomasz B. Ozdowskis signatur, TB.
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Sølvmyntens data

Preg

Diameter:
Vekt:
Legering:

Advers:
Trippelportrett av våre tre konger i 100-årsperioden,
H.M.Kong Harald V, kong Olav V og kong Haakon VII
sett fra venstre. Under trippelportrettene kongenes felles
valgspråk: ALT FOR NORGE. Til høyre under portrettene kunstneren Øivind Hansens signatur: ØH og årstallet 2005.

Rand:

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

Revers:
Dataalderen er illustrert med et elektronisk kretskort i et
bredt horisontalt felt. Over feltet nuller og ett-tall, den
binære koden eller «dataspråket». Under feltet innskriften 1905-2005, flankert av kunstneren Danuta
Haremskas signatur HD til venstre og direktør Magne
Flågans merke MF til høyre. Under dette 100 KR, og
helt nederst Det Norske Myntverkets merke: hammer og
bergsjern.
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