
Bankutställningen i Vrigstad invigd 

Söndagen den 1 mars invigdes Datasaabs Vänners utställning om handelns och pengarnas historia 

på Gamla Bankgården i Vrigstad. Tack vare en fyrspaltig förhandsartikel om händelsen i Smålands-

Tidningen hade ca 50 personer mött upp. Förste invigare var Ingvar Jarfjord, kommunfullmäktiges 

ordförande i Sävsjö kommun. 

– Rolig, lärorik och spännande, var hans betyg.  

Jarfjord, som visade sig väl insatt i utställningens innehåll, avslutade sitt inlägg med att symboliskt 

lyfta på hatten för DV:s ordförande Lennart Pettersson och hans samarbetspartner i Vrigstad Stig 

Marz. 

 

Marz, ordförande i Stiftelsen Gamla Bankgården, berättade att man i många år har lyckats ordna en 

utställning om året. Samarbetet med Datasaabs Vänner kom igång för ungefär ett år sedan, som en 

följd av att Vännerna gjorde en utflykt till bl.a. bankmuseet i Vrigstad. Han beskrev samarbetet som 

gemytligt och trevligt. 

– Jag är imponerad av de personella resurserna i Datasaabs Vänner, sa Marz. De drog ständigt fram 

nya ess ur rockärmen, så att utställningen blev bättre och bättre för varje gång vi träffades. 

 

Lennart Pettersson redogjorde i sitt anförande bl.a. för Sveriges världsledande insatser i samband 

med datoriserade bankterminaler. På dragspel och fiol uruppfördes därefter Polska från Vrigstad, 

upptecknad år 1819 av en folklivsforskande lektor vid namn Wallman, som händelsevis faktiskt var 

bosatt i Linköping.  

 

En grupp inom Datasaabs Vänner hade tankar på en utställning om pengahistoria redan efter IT-

ceums invigning i december 2004, men andra ”modernare” separatutställningar där prioriterades, så 

det hela hamnade i Vrigstad i stället.  

 

Tord Jöran Hallberg 

 

  
 

Utställningens huvudskylt   Ingvar Jarfjord öppningstalar 

 



   
 

Lennart Pettersson tar över som invigningstalare  ”Bankutställningsgänget” en  

efter Stig Marz, som lämnar scenen.  månad före full tid. Från vänster 

    Lennart Karsberger, Lennart 

    Pettersson, Jan-Olof Edén, Sven-Erik 

    Järkelid och Weimar Sandell. 

 

   
 

Några bilder från utställningen. Till vänster kaurisnäckor, ett till sen tid använt betalningsmedel i 

länderna kring Stilla Havet, till höger ett möjligt (men knappast helt säkert) scenario. 


