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Været i dag: Overskyet, men opphold

Politikerne strides
om skatepark på Jessheim

Dagens bursdag: Birgit Bryde, 70 år

Alt er klart for
«Russens undergang»

Full fart med knall
og fall på glattisen
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SPORT SIDE 14 og 15

Sensasjonelt

myntfunn
Utstyrt med metallsøker og en
stor porsjon iver fant Tore Hildonen
en mynt som stammer fra da
Magnus Lagabøte var konge i Norge
på 1200-tallet. Oppdagelsen er kåret
til årets funn i Norges Metallsøkerforening, og ga en finnerlønn
på 25.000 kroner.
– Dette er et sensasjonelt
myntfunn, sier lokal
myntekspert
Jens Edwin Aalborg.
SIDE 2 og 3

Kritisk til ungdomsfengsel-utspill

Mange viltpåkjørsler

Arild Hemstad, leder
for Nannestad Frp,
er kritisk til Nannestad-ordførerens
ønske om å få et
ungdomsfengsel til
kommunen. Saken
har ikke vært til politisk behandling.

Hittil denne uka er
tre elger og ett rådyr
påkjørt i trafikken på
Øvre Romerike. Nå
er elgfaren større
enn tidligere i vinter.
– Pass på, advarer
NAF.
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Åpent i Rambydalen
JESSHEIM. I ettermiddag
åpner Rambydalen alpinbakke for
sesongen, både for organisert
trening og for publikum, og da
blir det mulig å ha det gøy i bakken tirsdager, torsdager, lørdager
og søndager.
– Det er den tradisjonelle bakken

vi åpner nå, den nye bakken til
venstre for heisen ligger litt frem
i tid. Vi har fine forhold med
flomlys, og vi legger også til rette
for brukere med twintip og snøbrett, sier Ole G. Halvorsen som
er Ullensaker skiklubbs ansvarlige i Rambydalen. glen@eub.no

Sensasjonelt m

SVs ømme tær
■ ■ Vi må ha kommet i
skade for å tråkke på en
hel ansamling av ømme
tær ved vårt lille spørsmålstegn ved SVs fortsatte eksistens som politiske parti og kraft etter
meningsmålinger under
sperregresen. I hvert fall
har man lokalt mobilisert
størrelser som Ruth Birkeland, Torstein Owe, Torleif Hamre og Marit Sander i hoderystende ring
rundt en håpløs redaktør
som ikke forstår opp ned
på det enkleste politiske
spørsmål.

Ruth Birkeland,
Eidsvoll SV.

■ ■ Slik kan man stikke hodet i sanden og late som
problematikken ikke eksisterer. Men det gjør den jo,
og det til fulle. Etter vår lille betraktning har det
kommet ytterligere en måling som viser en oppslutning under fire prosent.
■ ■ Problemet er SVs eget. Meldingene om sviktende oppslutning er ikke til å ta feil av. Det var heller ikke valgresultatet sist september. I letingen etter
årsaker kan man sikkert komme over mangt og
mye, men man kommer neppe utenom at partiet SV
ikke lenger har særlig tiltrekningskraft på velgerne.
Det står nemlig ikke til å nekte.
■ ■ Derfor blir det også nærliggende å spørre om
SV har en framtid i politikken. Det må være lov - og
må selvsagt ikke forstås dit hen at den som stiller
spørsmålet ønsker partiet ut og vekk.
■ ■ Kjernen må være denne: Dersom SV fortsatt
skal spille en viktig rolle må det være fordi man har
en politikk som skiller seg fra andres på en så
avgjørende måte at folk vil gi dem sin stemme ved
valg. Har man ikke det, blir man heller ikke synlig.
Og det er nettopp SVs problem; man er ikke godt
nok synlig.
■ ■ At aktive partimedlemmer naturligvis mener
noe annet er ikke egnet til å overraske. Eksemplene
som skal «motbevise» påstanden er imidlertid ikke
spesielt overbevisende. Når Ruth Birkeland eksempelvis får seg til å hevde i EUB i går at ingen andre
enn SV løfter fram viktige likestillingssaker er det en
hån mot kvinner i de fleste andre politiske partier.
■ ■ At SV i egne øyne skal ha hovedæren for nytt
svømmeanlegg på Råholt og at miljøet er ivaretatt
ved at Sundtoppen ikke er bebygd, blir med respekt
å melde litt for puslete.

Eidsvoll Ullensaker Blad arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av
urettsmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål. Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, pb. 46, Sentrum, 0101 Oslo
AVFOTOGRAFERING eller gjenbruk av stoff, bilder og annonser uten tillatelse er
ikke tillatt. Innsendt stoff blir ikke honorert med mindre det er avtalt. Eidsvoll Ullensaker Blad forbeholder seg retten til å publisere innsendt stoff også i sin nettutgave.

EIDSVOLL. Mynten
fra 1200-tallet har ligget under jorden
siden middelalderen,
men da Tore Hildonen
fikk utslag på metalldetektoren ble den
gravd fram fra mørket. Det sensasjonelle
funnet vekker oppsikt.
BJØRN INGE
JARTUN RØDFOSS

bjoernir@eub.no
970 31 272

Mynten, som stammer fra
Magnus Lagabøte sin tid (12631280), kan være verdt så mye
som 100.000 kroner.
– Dette er noe jeg bare kommer til å oppleve denne ene
gangen i livet. Denne mynten
er svært sjelden, sier Hildonen
til Eidsvoll Ullensaker Blad.
Mynten fant han i Eidsvoll
1. september i fjor. Hildonen
hadde vært innom Dal skog
med et søppellass, før han
startet
myntjakten
med
metallsøkeren. EUB kjenner
til det eksakte funnstedet, men
Hildonen ønsker ikke at det
trykkes i avisen.

25.000 I FINNERLØNN
At myntfunnet er spesielt hersker det liten tvil om. Samtlige
eksperter EUB har snakket
med er enige om det.
– Dette er et sjeldent og viktig funn i mynthistorisk
sammenheng. Markedsverdien for en penning fra Magnus
Lagabøte er vanskelig å anslå
siden de er svært sjeldne i privat eie, men et konservativt
anslag bør ligge i størrelsesorden 40.000-50.000 kroner. Siden
dette er et svært godt bevart
eksemplar, muligens også høy-

ere, skriver seksjonsleder
Marianne Vedeler og førsteamanuensis Svein H. Gullbekk
ved Kulturhistorisk museum i
et brev til Riksantikvaren.
At funnet er spesielt vises
også tydelig gjennom den høye
finnerlønnen. Tore Hildonen
har fått utbetalt 25.000 kroner
for myntfunnet, som nå er
overlevert
Myntkabinettet.
Men oppmerksomheten stopper ikke der. Nylig kåret Norges Metallsøkerforening de
beste funnene i 2011. Det ble
delt ut tre premier i klassen og
disse var stemt fram av foreningens medlemmer.

FANTASTISK HOBBY
Tore Hildonen stakk av med
seieren. På sin nettside skriver
metallsøkerforeningen
følgende om det «ekstraordinære
funnet»:
«Ikke hvilken som helst
mynt, men en norsk penning
fra Magnus Lagabøte og fra
perioden 1263-1280. Ifølge
myntkabinettet et av de fineste
eksemplarene som er funnet i
Norge.»
– Mynten var veldig godt
bevart. Hovedgrunnen er at
den har ligget i sandgrunnen i
en park og ikke for eksempel
på et jorde. Jeg ønsker å holde
funnstedet hemmelig. Ingen er
jo tjent med en kø av metallsøkere i området, sier Hildonen.
– Motivasjonen din for å
gjøre flere funn er ikke noe
mindre etter dette?
– Nei, jeg kan forsikre deg
om at gløden ikke akkurat er
blitt noe mindre. Men interessen har vært der lenge. Dette
er en fantastisk hobby, som jeg
anbefaler til alle, sier Tore Hildonen.
Som ikke har gitt opp håpet
om å finne flere spesielle og
oppsiktsvekkende mynter i
framtida.

OVERREKELSEN. Her får Tore Hildonen det

ening. (Foto: Trygve Måleng)

– Et sensa
EIDSVOLL. Jens Edwin Aalborg har selv vært en ivrig
myntsamler gjennom mange
år. – Mynten Tore Hildonen
har funnet er svært oppsiktsvekkende, sier Aalborg.
Da EUB ringte ham og fortalte om myntfunnet i går ble
han helt henrykt. Noen minutter senere var han nede i avisens lokaler i Sundet for å studere bildene av den spesielle
mynten.
– Dette tåler trygt betegnelsen sensasjonelt funn. Det

Eidsvoll Ullensaker Blad
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Finsbråten AS får 1,2 mill
EIDSVOLL. Et enstemmig
kommunestyre har bestemt at
bedriften Finsbråten AS skal få
tilbake 1,2 millioner kroner i for
mye betalt kloakkgebyr for årene
2008 og 2009. Saken har versert
med advokater og eksperter
mellom bedriften og kommunen

siden i fjor høst, men de siste
ukene har det vært ført forhandlinger mellom partene der man
er blitt enige. Det var ordfører
Einar Madsen (A) som foreslo at
bedriften burde få tilbakebetalt
det beløpet man var enige om.

john@eub.no

Emma og Emil mest populære
ØVRE ROMERIKE. Emma er
fortsatt det mest brukte jentenavnet,
mens Emil etter lengre tids klatring
tok det siste trinnet og ble ny navnetopp for gutter i Norge i 2011. Fornavnet Emma kom inn på listen
med et i 2003, og for tredje året på
rad ligger jentenavnet øverst på lis-

ten. Her er topp-ti-listen over jentenavn: Emma (470), Nora/ Norah
(431), Sara/Sahra/ Sarah (413),
Sofie/Sophie (405), Linnea/ Linea
(385), Thea/Tea (367), Maja/ Maia/
Maya (366), Emilie (364), Ingrid/Ingri
(341) og Julie (340). Topp-ti på guttenavn var i 2011 Emil (493), Lucas/

Lukas (475), Mathias/Matias (443),
William (407), Magnus (393),
Filip/Fillip/ Philip/Phillip (393), Oliver
(385), Markus/Marcus (382),
Noah/Noa (380) og Tobias (370).
Dette framgår av oversikten Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i
bjoernir@eub.no
går.

myntfunn vekker oppsikt
Ordføreren ønsker
myntturistene velkommen
EIDSVOLL. – Vi har gullgravingen i Gullverket og Smaragdgruvene på Minnesund.
Kanskje kan myntjakten bli en
ny turistmagnet i grunnlovsbygda, smiler ordfører Einar
Madsen (Ap).
Han vil ikke karakterisere
seg selv som noen myntkjenner, men skjønner at myntfunnet som ble gjort i Eidsvoll i
fjor høst var svært spesielt.
– Dette var morsomt å høre.

Kanskje kan myntjakt og
myntgraving bli en ny industri
i Eidsvoll. Det er vel gull i Gullverket og mye spennende som
skjer i Smaragdgruvene på
Minnesund. Kanskje noen kaster seg på ideen og starter
myntjaktturisme i Eidsvoll.
Det kan bli trangt om plassen
rundt omkring etter hvert,
humrer Madsen overfor Eidsvoll Ullensaker Blad.

bjoernir@eub.no

Setter rekord i finnerlønn
EIDSVOLL/LØRENSKOG.

prestisjetunge diplomet av førsteamanuensis Svein Harald Gullbekk på årsfesten til Norges Metallsøkerfor-

Finnerlønnen til Tore Hildonen på 25.000 kroner er soleklar ny rekord for et enkelt
myntfunn i Norge.
Det forteller førsteamanuensis
ved
Kulturhistorisk
museum, Svein H. Gullbekk,
til Eidsvoll Ullensaker Blad.
– Det har vært vanlig å utbetale opp mot 10.000 kroner for
spesielle myntfunn her i landet. Finnerlønnen i dette tilfellet ble satt til 25.000 kroner. Det
sier mye om hvor spesiell
denne mynten er. Dette er i
særklasse den høyeste finnerlønnen som noensinne er utbetalt i Norge for et enkelt myntfunn, sier Gullbekk.
Magnus Lagabøte var konge
i Norge fra 1263 til 1280.
– Men han gjennomførte
først en myntreform mot slutten av sin regjeringstid. Det

asjonelt funn
dreier seg om en middelaldermynt, som har stor arkeologisk interesse. Et slikt funn
skjer ufattelig sjeldent. Denne
mynten kan være verdt opp
mot 100.000 kroner, sier Aalborg til Eidsvoll Ullensaker
Blad.
Den lokale myntkjenneren
forteller at det ble solgt tre lignende mynter på en auksjon i
1985.
– Men de var i dårligere forfatning enn denne. De tre gikk
for 40.000 kroner stykket. Det

sier mye om hvor oppsiktsvekkende dette er, forteller Aalborg.
– Har du selv hatt noen mynter som har kunnet måle seg
med denne i samlingen din?
– Nei, det har jeg ikke. Dette
er blant de sjeldneste norske
myntene du kan finne. Jeg
skjønner godt at dette ble kåret
til årets funn i regi av Norges
Metallsøkerforening, sier Jens
Edwin Aalborg.

bjoernir@eub.no

OPPSIKTSVEKKENDE. Myntekspert Jens Edwin Aalborg karakte-

riserer myntfunnet til Tore Hildonen som oppsiktsvekkende og
sensasjonelt.

finnes mange små ensidige
mynter fra denne tiden, men
kun et mindretall av tosidige
mynter, såkalte penninger.
Mynten Hildonen fant er sannsynligvis det peneste og best
bevarte eksemplaret som er
oppdaget i Norge noensinne.
Det finnes kun tilsvarende
eksemplarer i et skattefunn
som ble gjort i Bohuslän. De
befinner seg nå på museum i
Stockholm, forteller Svein H.
Gullbekk.

bjoernir@eub.no

FAKTA
■ Magnus Lagabøte (Magnus
VI) ble født 1. mai 1238. Han
døde 9. mai 1280.
■ Var konge i Norge i perioden 1263-1280.
■ Giftet seg med Ingeborg,
datter av Erik Plogpenning
av Danmark. De fikk sønnene Eirik og Håkon, begge
konger.
■ Magnus var sønn av kong
Håkon Håkonsson og Margrete Skuledatter. Magnus
fikk kongsnavn allerede i
1257 og hadde regjert sammen med faren i flere år da
kong Håkon la ut på et storstilt krigstokt mot Skottland.
Dette endte i ulykke, både
for krigen og for kongen.
Håkon døde på Orknøyene
17. desember 1263. Ettersom Magnus allerede var
regjerende konge ved
farens død kom det intet
brudd i den politiske kontinuiteten og han ble kronet i
1263.
(Kilde: Wikipedia)

