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Pengar i fokus på utställning
På söndag är det invigning i Bankgården i Vrigstad
VRIGSTAD

Bankgården under årens lopp.
Årets utställning har nam net ”Handelns och pengarnas
historia – från Hedenhös till
år 2100” och har också en
bakgrund. Det började med
besök av en grupp från Data saabs Vänner.
– De gjorde en heldag här i
Vrigstad och det visade sig att
vi hade mycket gemensamt
att diskutera och bestämde
oss för att hålla kontakt med
varandra.
– I mars i fjol hade vi en
träff och bestämde då att vi
skulle producera en utställ ning här i Vrigstad, berättar
Stig Marz.
Lennart Pettersson är ord förande i föreningen Data saabs Vänner och han berät tar hur det kom sig att det var
i Linköping som datorisering -

På söndag eftermiddag
invigs en ny utställning
i Bankgården i Vrigstad.
Den
handlar
bland annat om pengarnas historia.
I Bankgårdens styrelse är
man överens om att det gäller
att ständigt ha något nytt för
att nyfikenheten ska väckas
hos presumtiva besökare.
– Vi försöker att förnya oss
så att vi inte stelnar till och på
söndag inviger vi årets utställ ning, berättar Stig Marz, ord förande i styrelsen för Bank gården.
– I fjol hade vi en utställning
med träsniderier och för två
år sedan var temat kläder som
använts av dem som bott i

en av bankerna började.
– Det började med att Saab
skulle utveckla en dator till en
missil med atomstridsspets.
Dåvarande statsministern, Tage Erlander, stoppade den utvecklingen, men utvecklingen
för flyget fortsatte och paral lellt togs den första prototy pen till en civil dator fram.
– Sparbankerna var tidigt
ute och 1969 gick Saab och
Facit in i ett projekt med upp gift att datorisera bankkassor na, berättar Lennart Petters son.

Philips var vi då de största le verantörerna av banksystem i
världen.
– Så här i efterhand tycker
jag att Sparbankerna var mo diga som vågade satsa och det
byggdes upp ett gemensamt
system för hela Norden. Det
handlade vid den här tiden
om världens troligen största
datanät och det innebar en re volution för bankerna. Jag vill
påstå att datorerna är det som
haft störst påverkan på pengahanteringen genom alla tider,
säger Lennart Pettersson.

Störst i världen

En av de första

1973 gjordes de första in stallationerna ute på bank kontoren och Datasaab bilda des som en division inom
Saab.
– Tillsammans med Svenska

En av de allra första bank datorerna finns med på ut ställningen och på en tidsaxel
kan besökarna följa såväl
handelns som pengarnas his toria. Numera uppmanas ju vi

Vårens
guide

konsumenter att betala med
kort. På utställningen tror
man att vi människor är be redda för detta, men att sam hället inte är det förrän tidi gast år 2100. Mynt och sedlar
har det funnits i många år.
Sven-Eskil Öhrskog från Växjö
är numismatiker, myntsamlare, och visar en del mynt och
sedlar på utställningen.
– Jag har bland annat med
mynt och sedlar från 1867,
som var det år då banken här i
Vrigstad startade, berättar
Sven-Eskil Öhrskog.
Världens största mynt, 10
daler silvermynt, och präglat i
koppar 1644 finns också med
på utställningen. Det väger
imponerande 19,7 kilo.
L-Å Sandqvist
lars-ake.sandqvist@smt.se 0382-102 63

Bild: L-Å SANDQVIST

19,7 kilo väger det här kopparmyntet, världens största, som finns med på den utställning som invigs på söndag i Bankgården i Vrigstad. Från vänster numismatikern Sven-Eskil Öhrskog, Stig Marz, ordförande i Stiftelsen Gamla Bankgården, och Lennart Pettersson, ordförande i Datasaabs Vänner.

Svensk Handel
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SANN BLOMSTERGLÄDJE
I FEM ÅR
Bagageloppis

.......

Agneta Hellquist

Nu i månaden mars firar Agneta Hellquist fem år vid rodret hos Blomsterglädje. Detta avser hon också fira med blomsterglädje, till alla Sävsjöbor och andras fromma. Vi tittade in bland blommor och blader för ett litet snack.
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Det är nu ganska precis fem år sedan Agneta Hellquist tog över
Blomsterglädje beläget invid Torget i Sävsjö. Självklart ska detta firas.
– Lördag nästa vecka, den 7 mars, kommer vi att ha finfina specialerbjudanden för att fira fem års blomsterglädje, säger Agneta. Håll utkik
efter annonsen säger vi.
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Gammeldags
marknad . . . . . . . . . . . . . .28/8

BLOMSTERKYL PÅ VÄG
I Agnetas företag ingår även sedan något år en blomsterbutik i Bodafors. Förutom chefen själv bemannar ytterligare fyra personer butikerna.
– Alla vi som jobbar här har floristutbildningar att falla tillbaka på,
berättar Agneta.
Blomsterglädje är allt som en klassisk blomsteraffär ska vara. Man är
duktiga på olika typer av blomsterarrangemang - bröllop, begravning,
annan fest, eller vad ni vill – och dessutom självfallet blommogramombud. Men man vill även modernisera butiken. Därför kommer snart en
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SISTA
CHANSEN!
Inredning

50%

rabatt

Nytt märke
i butiken!

EGEN KOLLEKTION
Även andra projekt berättar Agneta om.
– Vi håller på att sätta ihop en egen kollektion med olika blommsteruppsättningar, främst sorg- och brudbinderi. Dessa fotograferas och
läggs in ett album som sedan kunden kan välja utifrån. Det är ett
tidsödande projekt, men väldigt roligt – vi tror på idén!
Det är kul att se prov på framåtanda och egen förmåga. Man brukar
säga att ett företags största tillgång är dess personal.
– Vi är inget ihopaplock här inte, skrattar Agneta med glimten i ögat.
Hon försvinner sedan in bland blomstren för att göra nästa bindning.
Vi är klart övertygade – Blomsterglädje är blomsterproffs!
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nyhete
r
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Synundersökning 1 kr
Kan kombineras med:
• 600 kr rabatt vid köp av kompletta progressiva glasögon
• 300 kr rabatt vid köp av
övriga kompletta glasögon

Nyhet!
Nya tuffa klädmärket
Next level stl. 128–164

men inte med övriga erbjudanden.
Måndag–onsdag . . . 11–18
Torsdag–fredag. . . . 10–18
Lördag . . . . . . . . . . . 10–13

(end fre, lör)

Bokning gäller 25–28 feb vid köp av kompl glasögon

Sävsjö 0382-120 00

0382-102 52

OBS! KLÄDER fr

i butiken fr o m mars/april.

ny kylanläggning att installeras i Sävsjö. Här kan sedan kunderna gå in
och välja bland blommor och lökväxter med hjälp av personalen.

7/3

5-ÅRSJUBILEUM

2-stänglade orkidéer 125:-

K9 Competition aloe vera
Shampoo ● conditioner ● nano mist
Mot eksem – torr hud – torr päls
– antiinflammatoriskt – tillför näring

Köp 3 betala för 2! Op 85:-/st

Nyhemkomna krukor o presenter!

Köpmang 5, Sävsjö
Må–on 14–18, to–fr 10–18, lö 10–13

Gäller fred o lörd

Vi bjuder på kaffe och tårta!
gäller lörd 7/3 i Sävsjöbutiken

Vårbukett
25% rabatt på
färg och tapet
Just nu får du 25% rabatt på inomhusfärgen Dekso 5,
Flügger 270 tapetlim, Flügger 377 vävlim och på Fiona
tapeter. Erbjudandet gäller på ordinarie pris under v. 9-13.
www.flugger.se

C3185

Sävsjö 0382-102 03 – Bodafors 0380-37 13 55

Tulpaner m m.

95:O p 125:-

Välkomna!

Sävsjö Måleri & Färg AB
Hägnen 4, Tel 0382-612 05
(Vägen mot Skepperstad)
Må-fr 9-18, lunch 12.30-13.30, lö 10-13

Kopparslagareg 1A, Sävsjö, tel 0382-122 90
Öppet: Mån–tor 12–18, fre 10–18, lör 10–13

Camilla har på sig
från vårt nya märke

SISTASEN
CHANt o m 28/2
www.sportringendans.se

• JACKOR
• BYXOR
• TRÖJOR
• SKOR
• INNEBANDY
mm

HALVA
PRISET
Öppettider:
Vardagar 9.30–18.00
Lunch
12.30–13.30
Lördag
9.30–13.00

Jacka 700:Cardigan 399:-

Linne 170:Byxa 500:-

Vårnyheter!
Köpmangatan 3, Sävsjö • Tel 0382-140 40

