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Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

Uppsala universitets myntkabinett samlar och arkiverar objekt som vittnar om 
världens alla penningsystem, från myntningens uppkomst under 600-talet före 
Kristus fram till dagens digitala valutor. Våra samlingar omfattar idag drygt 
40 000 föremål. 

Det finns endast ett knappt dussin universitetsmyntkabinett i världen, och 
Uppsala universitets myntkabinett är ett av dem. Verksamheten är i första hand 
inriktad på att stödja forskning och utbildning vid Uppsala universitet, men 
forskningens senaste rön presenteras även för den allmänna publiken i samband 
med guidade visningar som hålls under det publika öppethållandet. 

Den aktuella utställningen i Uppsala universitets myntkabinett tillkom under 
2007 och 2008. Den möjliggjordes med hjälp av ett generöst bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Upland. I utställningen visas ett urval om runt 400 objekt. 
Teman är Uppsala universitets historia, Sveriges historia och Upplands historia. 
Eftersom mynt och medaljer vanligtvis är små objekt får allt detta plats i en enda 
lokal. 
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Samlingen startade år 1694 när Karl XI överlämnade det Augsburgska konstskåpet 
till Uppsala universitet. Bland allt annat innehöll det ca 300 mynt och medaljer 
som snart fördes över till en egen samling vid sidan av konstskåpet. 

Under 1700-talet utvidgades samlingen framför allt genom två förvärv: dels när 
universitetskanslern greve Carl Didric Ehrenpreus 1752 för 12 000 daler 
silvermynt sålde sin samling mynt och medaljer (2699 exemplar) i det förnämliga 
skåpet som står till höger om hans porträtt. 

Redan två år tidigare, 1750, hade drottning Lovisa Ulrika (syster till Fredrik den 
store av Preussen) skänkt 1 670 framförallt romerska mynt till universitetet. Det 
handlade om dupletter från greve Carl Gustaf Tessins samling. Lovis Ulrika hade 
på Drottningholms slott inrett ett naturaliekabinett, ett kuriosakabinett och ett 
myntkabinett som placerades i specialbyggda vackra skåp. Uppsala universitet och 
Carl Peter Thunberg fick 1802 två av naturalieskåpen av Lovisa Ulrikas sonson 
Gustav IV Adolf sedan hans intresse för naturforskning upphört. Gustav IV Adolf 
hyste däremot ett stort intresse för Uppsala universitets myntkabinett, vilket 
bevisas av ett flertal besök som förtecknas i Myntkabinettets äldsta besöksbok. 

Lovisa Ulrikas byst i gips utförd av Johan Tobias Sergel står på kolonnen till 
vänster. Hela miljön är tänkt att ge en idé om hur en lärd miljö på 1700-talet kunde 
se ut, med myntskåp och himmels- och jordglober. 

Samtidigt berättar den delen av utställningen om myntsamlingarnas funktion: 
De genuina vittnesmålen i metall användes som underlag för diskussion där de 
skulle väcka tankar. När man fortfarande saknade encyklopedier kunde en 
välsorterad myntsamling fungera som informationskälla om olika regenters namn 
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och utseende. ’Medaljens baksida’ med sin symbolik däremot skvallrade om den 
politiska utvecklingen i landet, precis som vapensköldar vars budskap om 
giftermålspolitiken kunde uttolkas av den kunnige betraktaren. Myntväsendet i sin 
helhet, sammansättningen av valörstrukturen, tillgången till ädelmetall för 
myntprägling, valet av skickliga eller mindre duktiga konstnärer samt 
organisationsgraden av myntningen vittnade dessutom om de olika ländernas 
välmående överlag. 

Vårt mål idag är att agera som föremålens tolk och återigen göra dem 
användbara i de olika ämnen som Uppsala universitet forskar på och undervisar i. 
Därför finns ett stort bord med i utställningssalen där studenter kan samlas och där 
vi i kurssammanhang har möjlighet att visa upp originalföremål. 

Uppsala universitets myntkabinett håller som bekant enbart under två timmar 
per vecka öppet för allmänheten, som under den tiden dock får kostnadsfria 
guidade visningar där forskningens senaste rön tas upp i lättillgänglig form. Under 
övrig tid används Myntkabinett för studiebesök inom ramen för kurser i många 
olika ämnen. Kollegor och studenter har därutöver möjlighet att använda 
samlingarna inom ramen för sin forskning och uppsatsskrivning. Närmare 
information om undervisnings- och forskningsmöjligheterna meddelas gärna. 
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Pollartext 

Det vackra skåpet rakt fram har tillverkats omkring 1750 i Stockholm för drottning 
Lovisa Ulrikas naturaliekabinett på slottet Drottningholm utanför Stockholm. 
Hon var mycket kultur-intresserad och hade dessutom ett myntkabinett och ett 
kuriosakabinett, alla med special- tillverkade vackra skåp. 

Skåpet här kom till Uppsala universitet som gåva från kung Gustav IV Adolf. 
Bysten på piedestalen föreställer drottning Lovisa Ulrika (1720-1782) och har 

modellerats av Johan Tobias Sergel (1740-1814). 
Det stora skåpet till höger har tillverkats för greve Carl Didric Ehrenpreus 

(1692-1760) i Stockholm och hans stora myntsamling. Han sålde det till Uppsala 
universitet tillsammans med de 2 699 mynt som fanns i skåpet när han blev kansler 
för universitetet. Han själv syns på porträttet målat av Olof Arrenius. Han finns 
även på en medalj i monter 9. 

De båda globerna, en jordglob och en himmelsglob, har tillverkats av den 
berömde Anders Åkerman i Uppsala vid mitten av 1700-talet. 

 

 
Porträtt av Carl Didric Ehrenpreus, målat av Olof Arrenius. 

Uppsala universitets konstsamlingar, UU 7. 
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Vepa 

Mynt och medaljer kan vara små och enkla. De kan också vara eleganta och ibland 
verkliga konstverk. 

Men, de vittnar alltid om sin tids och sina utgivares ambitioner, ideal och 
förhoppningar. Genom att studera dem och tolka motiv och valspråk kan vi 
komma gångna tiders människor närmare och minska det mentala avståndet till 
dem som levde före oss. 
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NOBELMEDALJER 

OCH ANDRA PRISMEDALJER 
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Den första montern berättar om Uppsala universitets historia. Det finns två 
nobelmedaljer som givits till våra forskare, den till vänster (nr 3) utdelad 1911 till 
Alvar Gullstrand, ögonläkare, och den till höger (nr 8) 1926 till The Svedberg. 
Anders Ångström fick den stora guldmedaljen längst upp till höger (Royal 
Society’s Rumfordmedalj; nr 7) och kemiprofessorn Per Teodor Cleve den till 
vänster (nr 2). 

 

 
nr 3 

 

 
nr 8 
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nr 7 

 

 
nr 2 
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Montertexter 
1. Medalj med kedja utdelad vid Karl XIV:s kröning i Trondheim den 1 

september 1818. Längs randen står ingraverat: ANDERS 
HYCKERT MEDLEM AV SVEA RIKETS STÄNDERS 
DEPUTATION 1818. 

2. Royal Society, London. Guldmedalj år 1894 tilldelad P.T. Cleve, 
professor i kemi vid Uppsala universitet 1874-1905. På frånsidan står: 
 

THE 
ROYAL SOCIETY 

TO 
PER THEODOR CLEVE 

IN ACCORDANCE WITH THE WILL OF 
HUMPHRY DAVY 

WHO DEVOTED THE TESTIMONIAL 
PRESENTED TO HIM BY THE 

COALOWNERS OF THE TYNE AND WEAR 
TO THE ENCOURAGEMENT OF CHEMICAL RESEARCH 

1894. 
 

3. Nobelmedalj år 1911 (fysiologi och medicin) tilldelad Allvar 
Gullstrand, professor i oftalmiatrik 1894-1913 och professor i 
fysiologisk och fysikalisk optik 1914-1927 vid Uppsala universitet. 

4. Svenska läkaresällskapets ’Gullstrands-medalj’. Porträttet av 
Gullstrand utfört av Erik Lindberg. Till Gullstrands 60-årsdag 5 juni 
1922 bildades en fond med syfte att främja forskningen på 
oftalmologiens område. Ränteavkastningen används bl. a. till 
utdelande av denna medalj vart tionde år. 

5. Till Svenska läkaresällskapets 100-årsjubileum 1908 utfördes denna 
’sekelmedalj’ av Erik Lindberg. Den tilldelades Allvar Gullstrand 
1909. 

6. The Franklin Medal utdelad 1955 till Arne Tiselius, professor i 
biokemi 1938-1968 vid Uppsala universitet och nobelpristagare i kemi 
1948. Hans nobelmedalj finns utställd i Museum Gustavianum. 

7. ROYAL SOCIETY, LONDON. Guldmedalj år 1872 tilldelad 
Anders Jonas Ångström, professor i fysik i Uppsala 1858-1874.  

8. Nobelmedalj år 1926 (kemi) tilldelad The Svedberg, professor i 
fysikalisk kemi 1912-1949 och föreståndare för Gustaf Werners 
institut för kärnkemi 1949-1967 vid Uppsala universitet. 

9. Svenska läkaresällskapets stora guldmedalj (1849, graverad av P. H. 
Lundgren) tilldelad The Svedberg 1941. Åtsidan visar Jöns Jacob 
Berzelius, kemist (1779-1848).  
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10. Uppsala universitets ’Hedlingermedalj’ i guld tilldelad The Svedberg 
1967. Medaljen graverad av Johann Carl Hedlinger 1734 på 
beställning av Uppsala Universitet till minne av den stora donation 
som Gustav II Adolf gjort till universitetet. De ursprungliga 
stamparna hade skadats och Svedberg erhöll det första exemplaret 
slaget med de nya stamparna. 

11. Medalj till 450-årsminnet av Uppsala universitets grundande 1477. 
Medaljen graverad av Erik Lindberg. 

12. Medalj tilldelad Nils Collin av The American Philosophical Society 
”for his invention of a Speedy elevator” år 1795. Om denna 
uppfinning berättar Collin i Transactions of the American 
Philosophical Society, se http://www.jstor.org/stable/1005127. 
Medaljen kallas ”The Magellanic gold medal” efter Jean-Hyacinth 
Magellan som överlämnade en summa pengar till sällskapets 
dåvarande ordförande Benjamin Franklin. 
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Den andra montern visar i medaljbild Sveriges utveckling till stormakt. Två stora 
silvermedaljer som slogs efter Gustav II Adolfs död 1632 (nr 2): på den vänstra ser 
man hur kungen ligger död i full rustning och på den högra (som är andra sidan av 
samma medalj) ser man hur kungen kör ett fyrspann åt vänster som krossar odjur 
vilka givetvis representerar fienden. Ser man noga så är det ett skelett som kör – 
revbenen syns under jackan! Budskapet är enkelt: Den döde kungens politik 
fortsätter att krossa fienden. 
 

 
nr 2 

 
Medaljen med det fantastiska perspektivet hör innehållsmässigt inte hemma i 
denna monter men var alldeles för vacker för att inte visas upp (nr 5). Den gjordes 
till återinvigningen 1854 av en av Roms fyra stora katedraler: San Paolo fuori le 
mura (Sankt Pauluskyrkan utanför murarna – på väg till Ostia). Den hade brunnit 
1823 och den nya kunde byggas tack vare en insamling i hela den katolska världen. 
 

—16— 



Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

 
nr 5 
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nr 8 

 
Därunder ses hur den kungliga kronan med djup religiös symbolik sänks ned ur 
molnen – medaljen slogs till Kristinas kröning i Stockholm 1650 (nr 8). Budskapet 
är att kungamakten är given av Gud, man var kung/drottning av Guds nåde. 
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nr 10 

 
Till höger syns medaljen som slogs till minne av freden mellan Polen och Sverige 
1660 (nr 10). Freden undertecknades i staden Oliva nära Östersjökusten, man ser 
klostret där mötet hölls och över allt svävar ett band med hjärtan hållet av två 
keruber/putti. En fredsduva kommer med – naturligtvis – en olivkvist i näbben. 
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nr 11 

 
Den stora guldmedaljen med Karl XI:s porträtt är gjord av guld från Sumatra 
(nr 11). Guldsand köptes i Amsterdam av Baltzar Grill som lät rena den och av 
detta guld kunde 22 st medaljer framställas. Konstnär var Raimund Faltz, en av de 
främsta medaljkonstnärerna under sin tid. 

Att man lade ned så mycket tid, möda och pengar på att kunna prägla några få 
medaljer i guld bevisar mer än tydligt vilket högt representationsvärde en sådan 
medaljprägling hade för kungligheterna under 1600-talet. 
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Montertexter 

1. Gustav I. Medalj till begravningen i Uppsala 1560. Troligen beställd av 
Erik XIV. 

2. Sebastian Dattlers stora medalj över den döde Gustav II Adolf. 
3. Gustav II Adolf. Konungens död 1632, guld med svartblå, vit och grön 

emalj. 
4. Drottning Maria Eleonora, silver, förgylld med svartblå, grön och vit 

emalj. 
5. Påven Pius IX. Medalj slagen till återinvigningen av den stora 

katedralen San Paolo fuori le mura i Rom som återinvigdes 1854 efter 
att ha brandhärjats. Konstnären Giuseppe (Ioseph) Bianchi gjorde även 
liknande medaljer med samma perspektiv från Peterskyrkan, Santa 
Maria Maggiore och Laterankyrkan. 

6. Medalj av Sebastian Dattler över förhandlingarna i Nürnberg 1649 
efter Westfaliska freden 1648. 

7. Kristina. Mynt, 10 dukater 1644 präglat i Riga. 
8. Kristina. Medalj i silver till drottningens kröning i Stockholms 

storkyrka 1650. Guds arm kommer ur skyarna med kronan. 
9. Karl X Gustav. Kastmynt (5 dukater) till kröningen i Uppsala 

domkyrka den 6 juni 1654. 
10. Karl XI. Medalj slagen över freden i Oliva i Polen 1660. I stadsbilden 

syns till höger klostret i Oliva. Två änglar sitter i molnen – den ena 
med en lager, den andra med en palm – och håller ett band med fyra 
hjärtan och en duva kommer med en olivkvist. I denna fred avsade sig 
Johan Casimir alla anspråk på den svenska kronan. Graverad av Johan 
Höhn d.ä. 

11. Karl XI. Gjuten av konstnären Raimund Faltz med guld utvunnet ur 
barlastsand från Sumatra, som hans svåger Baltzar Grill inköpt på 
auktion i Holland.  

12. Rikets ständers bank grundlagd 17 september 1668 = världens äldsta 
ännu fungerande centralbank. Bancohuset i Gamla stan i Stockholm 
ritades av Nicodemus Tessin och fullbordades av Carl Hårleman. 
Medaljen graverad av Johann Carl Hedlinger 1729. 

13. Norra sidan av Kungl. Slottet i Stockholm fick ny nordfasad år 1692 
ritad av Nicodemus Tessin. I den stora slottsbranden 1697 förstördes 
den tillsammans med hela slottet och byggdes upp igen, men inte förrän 
1754 kunde kungafamiljen flytta in i slottet. 

14. Riddarhuset i Stockholm taget i bruk 1680 och avbildat i Eric 
Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna efter Jean de la Vallées ritningar. 
Medaljen utförd av J.C. Hedlinger. Som bekant byggdes aldrig de båda 
flyglarna. 
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MONTER 3: 
VIKINGATID OCH MEDELTID 
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Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

Längst ut till vänster i långa raden börjar vi berätta om Sveriges penninghistoria. I 
den montern finns mynt från vikingatid (800-1050) och medeltid (1050-1500). I 
sju rader uppifrån visas först de utländska mynt som under folkvandringstiden och 
vikingatiden importerades till Sverige (rad 1-4). Sveriges första egna mynt får sedan 
en egen rad (5), varpå de medeltida svenska mynten samlas i en ytterligare rad (6). 

—23— 



Hendrik Mäkeler och Harald Nilsson 

De enstaka raderna har följande teman: 
1) Senromerska och bysantinska mynt (nr 1-6) 
2) Mynt från Karl den stores och hans söners tid (800 eKr-; nr 7-9) samt tyska 
vikingatidsmynt (nr 11-14) 
 

 
nr 16 

 
3) Anglosaxiska mynt (nr 15-20 och 22) – sådana som vikingarna tog med sig hem 
från sina erövringståg och handelsfärder i väster (England) 
4) Islamiska mynt med arabisk text (nr 23-32), som vittnar om vikingafärder i 
österled 
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nr 23 
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nr 34 

 
5) Svenska äldsta mynt: först två mynt präglade i Olof skötkonungs namn (995-
1022) i Sigtuna (nr 33-34) och ett mynt från hans son Anund Jakobs tid (1022-
1050; nr 35) 
6) Svensk medeltid: det tredje myntet från vänster (nr 38) är slaget av ärkebiskopen 
i Uppsala omkring år 1200. 
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Montertexter 

Bysantinska mynt 
1. Justinus (518-527), solidus (guld). 
2. Justinianus (527-565), 40 nummia (koppar), slagen i Nikomedia. 
3. Densamme, samma valör, slagen i Kyzikos. 
4. Heraclius och Konstantin (610-641), solidus. 
5. Heraclius, triens. 
6. Konstantin IX Monomachos (1043-1055), histamenon nomisma (skyfat, 

guld). 
 
Karolingiska och tyska vikingatida mynt 
7. Karl den store (747-814).  
8. Ludvig den fromme (814-840). 
9. Karl den tjocke (882-887). 
10. Ärkebiskop Poppo (Trier, 1016-1047). 
11. Kung Otto III (Dortmund, 983-996). 
12. Anonym (ca. 1040/50, Münster). 
13. Otto-Adelheid-pfennig (Goslar). 
14. Kung/kejsar Henrik III (1039-1056). 
 
Anglo-saxiska vikingatida mynt (pennies, silver). 
15. ’Sceatta’. ’Piggsvinstypen’. 
 
Vikingar i Northumbria: 
16. Anlaf Guthfrithsson (939-941).  Korp med utbredda vingar. 
 
Kungar över hela England: 
17. Eadgar (959-975). Bröstbild vänster sida. 
18. Æthelred II (978-1016). Bröstbild vänster sida med spira. 
19. Densamme. Dubbelt kors inom ring, i korsvinklarna bokstäverna 

C,R,V,X. 
20. Densamme. Bröstbild vänster sida med sköld. Motivet påtagligt 

inspirerat av nr 21. 
21. Romerskt mynt från kejsar Probus (276-282). Kejsarens bröstbild, 

vänster sida, med rustning och hjälm med (otydlig) strålkrona samt 
sköld. 

 
Kung av ätten Plantagenet: 
22. Henrik II (1154-1189) eller Henrik III (1216-1272). Ansikte en face.  
 
Islamiska vikingatida mynt. Dirhemer, alla i silver. 
23. Umayyad, präglat i al-Andalus (år 107=725/6 e Kr). 
24. Spansk-Umayyad, cAbd-al-Rahman I (år 138-172=756-788 e Kr.) 
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25. Abbasid, Harun al-Rashid (år 170-193= 786-809 e Kr. Myntet funnet på 
Gotland 1833. 

26. Abbasid, Harun al-Rashid med al-Amin som myntherre. Präglat i al-
Muhammadiyya år 189=804-5 e Kr. 

27. Abbasid, anonym (al-Amin). Präglat i Madinat al-Salam år 193=809 e 
Kr. 

28. Alid/Antisamanidisk rebell, Layla bin Nucman. Präglat i Naysabur år 
309=921-922 e Kr. 

29. Suclukid, al Muqtadir, Ahmad bin cAli. Präglat I Al-Muhammadiyya år 
310=922-923 e Kr. 

30. Samanid, al-Mustakfi, Nuh bin nasr. Präglat i Bukhara år 334=945-946 
e Kr. 

 
Imitationer i Ryssland: 
31. Khazarriket, enligt texten på myntet präglat i ”Madinat al Salam” år 

”181=797/798” men daterbart till ca. 223= 837-838. 
32. Volga-bulgariska riket. Utan ort, utan år men daterbart till ca år 

323=934/935. 
 
Mynt från svensk vikingatid och medeltid. Silver. 
33. Olof skötkonung (ca 995-1022). Penning präglad i Sigtuna, silver. 

Jämför den kristna symbolen, korset, med motivet på mynt nr 19 ovan. 
Engelska myntmästare har hjälpt Olof med dessa första svenska mynt. 

34. Densamme. Högervänd bröstbild med spira. 
35. Anund Jakob (ca 1022-1050). Kungens bröstbild vänd åt vänster. Efter 

Anund Jakob upphör myntningen i Sverige under nära 100 år. 
36. Knut Eriksson (1167-1196). Vikt: 0,2 gram. Penning präglad i Sigtuna m 

fl orter. Krönt, framåtvänd bröstbild. Till vänster ett svärd. Brakteat, dvs 
präglad bara på en sida. 

37. Densamme. Vikt: 0,1 gram. Myntet präglat i Lödöse efter 
Götalandsvikt (=hälften av Svealandsvikten, se föregående mynt). 
Krönt, framåtvänt huvud med liten krona. Brakteat.   

38. Ärkebiskopen i Uppsala (1190-1215). Hand, utsträckt ur ärm,  hållande 
biskopskräkla. Exempel på mynt som slagits ’nedom tronen’, dvs av 
annan än kungen. 

39. Birger Magnusson (1290-1318). Tvåsidig penning. Krona med 
rutmönster. Med detta mynt återgick man till enhetlig mynträkning i 
Sverige med samma myntvikt i Svealand och Götaland. 

40. Densamme. Bakvänt och snedrutat L. 
41. Albrekt av Mecklenburg (1364-1389). Örtug, en valör som inspirerats av 

det tyska Witten. Detta är det första svenska myntet med två kronor 
ställda över en krona, så som vi är vana att se dem. 

42. Densamme. Penning, nu = 1/8 örtug. Krönt, framåtvänt huvud. Präglad 
i Stockholm. 
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43. Densamme. Penning slagen i Västerås (krönt A = Aros). 
44. Densamme. Penning slagen i Söderköping (krönt S). 
45. Erik av Pommern (1396-1439). Abo, en valör som motsvarade 6 

penningar och präglades i Åbo.  
46. Sten Sture d.ä. (1470-1497, 1501-1503). Örtug. Trekronorssköld och till 

vänster det första årtalet på ett svenskt mynt ”1478”; syftar troligen på 
myntordning från detta år. 

47. Densamme. Åtsida (’framsida’) av samma typ som myntet föregående 
mynt visar bild av Erik den helige. 

48. Svante Nilsson Sture. Örtug. Sköld med tre kronor, däröver ätten Natt 
och Dags vapen.  Det ena av två kända exemplar. 

49. Sten Sture d.y. Örtug. 1512. Sköld med tre kronor. Slagen i Stockholm. 
50. Densamme. Örtug Stockholm 1512. Krönt S. Årtalet i omskriften överst 

till vänster. 
 
Tre guldmynt från medeltiden 
51. Goldgulden från Frankfurt under Sigismund III (1410-1433). Johannes 

döparen i helfigur. 
52. Dukaten infördes första gången i Venedig 1285 och blev ett 

internationellt betalningsmedel som imiterades i många länder, 
däribland Sverige mellan1654 och 1868. Detta exemplar slogs av Marc 
Antonio Trevisano 1553-1554. 

53. Florinen slogs i Florens första gången 1252 och blev även den ett viktigt 
handelsmynt. Detta exemplar slaget av Cosimo III 1723. 

 
Medaljens födelse 
54. Detta är ett exempel på de första medaljerna från renässansens Italien. 

De var gjutna och skulle både förhärliga sin tids furstar och efterlikna de 
romerska kejsarnas mynt. Här syns Sigismondo Malatesta på en medalj 
av Matteo de Pasti 1446. 
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MONTER 4: 
SVENSKA MYNT 1500-1700 
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 nr 26 
 
Plåtmyntet, 8 daler SM (= valören Silvermynt, metallen är koppar) är ett exempel 
på världens största mynt (nr 26). Detta mynt väger knappt 16 kg och präglades 
1663. 

Tyngden gjorde att man gärna utnyttjade möjligheten att använda sig av en 
innovation som Stockholms Banco hade kommit med. Den var grundat av Johan 
Palmstruch och hade genom kungligt privilegium fått rätt att ge ut sedlar, 
pappersmynt alltså som innebar en kredit på framtida svenska kopparfynd. På så 
sätt kunde man använda sig av de tunga mynten utan att de behövde bäras med 
eller ens finnas till. 

Den sedel som visas här (nr 25) är således ett exempel på världens äldsta 
banksedlar – de fungerade precis som våra sedlar i dag och skiljer sig därmed från 
de kinesiska papperspengar som funnits sedan 1200-talet. 
 

 nr 25 
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nr 6 

 
Sveriges första reguljära guldmynt, 1 ungersk gyllen, slogs under Erik XIV 1568, 
strax innan han avsattes av sina bröder Johan (III) och Karl (IX). Den vittnar om 
den svenska ekonomins allt större internationaliseringsgrad då valören gyllen 
användes som handelsmynt i stora delar av Europa (nr 6). 
 

 
nr 8 

 
Det fyrkantiga myntet till vänster (nr 8) är en så kallad blodsklipping, slagen i 
Vadstena/Skänninge av Johan och Karl när de gjorde uppror mot Erik XIV. Silvret 
till myntningen kom från den mansbot som Erik XIV tvingades ge för morden på 
Sturarna på Uppsala Slott (deras sönderstuckna dräkter finns att se i textilmuseet i 
norra Domkyrkotornet). 
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Montertexter 

1. Gustav Eriksson (Vasa) (1523–1560). Daler 1534. Silver. 

2. Densamme. ½ daler 1537. Silver. 
3. Densamme. 1 mark 1537. Silver. 

4. Densamme. ½ mark 1537. Silver. 
5. Densamme. 2 öre 1536. Silver. 
6. Erik XIV (1560–1568). Ungersk gyllen. Sveriges första reguljära mynt i 

guld. 
7. Densamme. Silvermynt av okänd valör slaget i Reval (nuv.Tallinn) 

1561. 
8. Hertigarna Johan (III) och Karl (IX). 8 mark, s. k. ’Blodsklipping’, 

slagen i Vadstena 1568 under hertigarnas uppror mot Erik XIV. Silvret 
till myntningen kom från den mansbot Erik XIV erlade till Märta 
Leijonhufvud för mordet på hennes make Svante Sture och  flera andra 
på Uppsala slott 1567. 

9. Johan III (1568–1592). 2 öre 1573, kopparhaltigt silver. 
10. Densamme. 2 öre 1573. Silver. 
11. Densamme. 10 dukater (”Portugalös”), utan år (=1585/6).  
12. Karl IX (kung 1604–1611). 20 mark 1608. 
13. Gustav II Adolf (1611–1632). 12 dukater, unik. 
14. Densamme. Dukat 1632 från Erfurt i Tyskland. 
15. Densamme. Riksdaler 1615. Efter freden med Danmark  1613 i Knäred  

erlade Sverige sammanlagt 1 miljon riksdaler (efter 1604 kallades dalern 
’riksdaler’) under sex år för ”Älvsborgs lösen”. Denna för den tiden 
oerhörda summa finansierades med kopparexport och höjda skatter 
(även progressiv skatt) för den svenska befolkningen, som inte uppgick 
till mer än 900 000 invånare. 

16. Densamme. 2 öre klipping 1626, koppar. Präglad i Säter eller 
Nyköping. 

17. Densamme. 1 öre 1628 präglad i Nyköping. Båda kopparmynten är 
exempel på de mynt som från 1624 slogs i ren koppar – tidigare hade 
alla mynt slagits i guld eller silver frånsett inflationsberoende 
inblandning av koppar. 

18. Kristina (1632–1654). Taler slagen i Würzburg 1633–1634 över Axel 
Oxenstierna. Ytterst ovanligt mynt. 

19. Densamma. 5 dukater slagen i Riga 1645. Detta, liksom myntet ovan 
och de följande, är exempel på s.k. besittningsmynt, dvs mynt slagna 
under stormaktstiden i de av Sverige behärskade områdena i Baltikum, 
Polen och Tyskland. 
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20. Densamma. 2 taler, silver, slagen i Riga 1644. Endast få exemplar kända 
av detta mynt. 

21. Karl X Gustav (1654–1660). 2 taler präglad i Stettin (Pommern) 1657.  
22. Karl XI (1660–1697). 10 dukat 1660 slagen i Riga.  
23. Densamme. 3 dukater slagen i Stockholm 1662.  
24. Karl X Gustav. Dukat utan år (= 1654/55). Slagen i Stockholm, 

exempel på Sveriges första dukater som utgavs med början 1654. Denna 
valör var tillsammans med riksdalern ett internationellt handelsmynt 
och tilläts ej variera i halt eller vikt  till skillnad från mynten i 
markvalör, som var avsedda för lokal användning inom landet. Dukaten 
upphörde som svensk valör först 1868. 

25. Karl XI. Sedel, 10 Daler Sölf Mynt 1666, utgiven av Stockholms Banco. 
Exempel på världens första banksedlar som gavs ut under åren 1661–
1666. Initiativtagare och ansvarig var Johan Palmstruch, av holländsk 
börd men född i Riga, som då var svensk besittning. Efter äventyr i 
svensk tjänst i Amsterdam kom han hem till Sverige, adlades och fick 
tillstånd att starta bankrörelse. Oförsiktig kreditgivning gjorde att 
banken kom på obestånd, Palmstruch dömdes till döden men benådades 
och dog utblottad 1671. Därefter startades Rikets Ständers Bank i 
Stockholm 1668, som är världens äldsta fortfarande existerande 
riksbank. 

26. Karl XI. Plåtmynt, 8 Daler Sölff Mynt 1663. Ej att förväxla med de s.k. 
nödmynten under Karl XII. Plåtmynten, som är unika för Sverige, 
infördes med den stora valören 10 daler SM (silvermynt) 1644 och 1645, 
vikt 19,7 kg, och var i bruk till 1776 då dessa mynt avlystes. Sverige hade 
under 1600-talet tidvis världens största kopparexport och tanken 
uppstod att man genom att stämpla plåtarna med hörnstämplar (för 
regentnamn och årtal) och mittstämpel (valör och präglingsort) skulle 
kunna stabilisera värdet på plåtarna i deras egenskap av mynt. De 
förekommer i valörerna, 8, 5 och 3 (endast 1674), 4, 2, 1 och ½ DSM.  
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MONTER 5: 
SVENSKA MYNT 1700-2000. 

MYNTUNIONER OCH POLLETTER 
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 nr 18 
 
Längst upp till höger finns dukater slagna av svenskt guld, från Ädelfors i Småland 
(nr 16) och från Östra Silvberg i Falun (nr 18). Eftersom guldmängden som kunde 
utvinnas i Sverige var obefintlig köptes även så kallat ostindiskt guld på den 
internationella marknaden (nr 17),  

I mitten högst upp finns så kallade nödmynt, slagna under åren 1715-1718 under 
Karl XII – dessa till sin storlek och metall öresliknande mynt skulle representera 
silverdaler och ersättas av sådana efter Karl XII:s segerrika hemkomst från de 
kriget. Som bekant blev det ingen segerrik hemkomst, vilket ledde till stora 
förluster för myntens innehavare. 
 

 nr 60 
 
Förutom många intressanta mynt som alla har sin egen historia finns ett exempel 
på en tysk inflationssedel från november 1923, Eine Billion Mark dvs 1000 
miljarder mark (nr 60). Inflationen låg då på 147 276 395 327,03 % (147 miljarder!).1 
I Zimbabwe uppgår den på sin höjd (juni 2008) ”bara” till 11 268 758,90 % (11 
miljoner!).2 

1 Egen beräkning baserad på Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1924 
(1926), s. 259. 

2 Källa: Reserve Bank of Zimbabwe (http://www.rbz.co.zw/about/inflation.asp). 
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Montertexter 

1. Karl XII (1697-1718), 2 dukater (guld) 1702. 

2. Karl XII, 1 dukat (guld) 1710. 

3. Karl XII, ½ dukat (guld) 1701. 

4. Karl XII, ¼ dukat (guld) 1700. 

5. Karl XII, mynttecken, 1 daler S.M. (”nödmynt”), Jupiter 1718. 

6. Karl XII, mynttecken, 1 daler S.M. (”nödmynt”), Phoebus 1718. 

7. Ulrika Eleonora (1718-1720), 1 Öre Kopparmynt. 

8. Karl XII, mynttecken, 1 daler S.M. (”nödmynt”) 1715. 

9. Karl XII, plåtmynt, ½ daler S.M. 1715, motstämplad 1718. 

10. Karl XII, 1 Riksdaler (silver) 1707. 

11. Karl XII, 8 Mark (silver) 1704. 

12. Karl XII, 4 Mark (silver) 1705. 

13. Fredrik I (1720-1751), 2 Riksdaler (silver) 1723. 

14. Fredrik I, 10 dukater (guld) 1731. 

15. Fredrik I, 1 riksdaler (silver) 1721. Jämför nr 35. 

16. Fredrik I, dukat 1747 av guld från Ädelfors  i Småland. 

17. Fredrik I, dukat av ostindiskt guld 1750. 

18. Fredrik I, dukat 1751 av guld från Östra Silvberget, Falun. 

19. Adolf Fredrik (1751-1771), 10 Taler 1751 (guld). Slagen i Stralsund. 

20. Gustav III (1771-1792), 3 D.S.M. (silver) 1771. 

21. Gustav III, 1 Rd 3 D.S.M. 1776 (silver). 

22. Gustav III, 1 Riksdaler 1780 (silver). 

23. Gustav III, 5 kopek 1778 (koppar). Imitation av ryskt mynt. 

24. Gustav III, S:t Barthélemy, svensk besittning i Västindien, 2 sous utan årtal. 

25. Gustav III, S:t Barthélemy, svensk  besittning i Västindien, valör och 

präglingsår okända. 

26. Gustav IV Adolf (1792-1809), dukat 1804 av guld från Dalarna. 

27. Gustav IV Adolf, 1 riksdaler (silver) 1801. 
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28. Gustav IV Adolf, 1 skilling (koppar) 1802. 

29. Gustav IV Adolf, 1/12 skilling (koppar) 1802. 

30. Karl XIII (1809-1818), 1 riksdaler (silver) 1812. 

31. Karl XIII, 1 skilling (koppar) 1815. 

32. Karl XIII, ½ skilling (koppar) 1816. 

33. Karl XIV Johan (1818-1844), 4 dukater (guld) 1839. 

34. Karl XIV Johan, 1 riksdaler (silver) 1821. Jämför med nr 15. 

35. Karl XIV Johan, 1 riksdaler specie (silver) 1834. 

36. Oskar I (1844-1859), 1 riksdaler specie (silver) 1848. 

37. Oskar I, 1 riksdaler specie – 1 riksdaler riksmynt (silver) 1857. 

38. Oskar I, 1 riksdaler riksmynt (silver) 1857. 

39. Oskar I, 2 skilling banco (koppar) 1844. 

40. Karl XV (1859-1872), 1 dukat (guld) 1868. 

41. Karl XV, 1 carolin /10 francs (guld) 1868. 

42. Karl XV, 10 öre (silver) 1861. 

43. Oskar II (1872-1907), 20 kronor (guld) 1873. 

44. Oskar II, 10 kronor (guld) 1874. 

45. Oskar I, 5 kronor (guld) 1881. 

46. Oskar I, 1 krona (silver) 1876. 

47. Gustav V (1907-1950), 20 kronor (guld) 1925. 

48. Gustav V, 5 öre (järn) 1947. 

49. Gustav VI Adolf (1950-1973), 5 kronor (silver) 1952. 

50. Belgien, Leopold II (1865-1909), 20 francs (guld) 1876 (ingick i den latinska 

myntunionen). 

51. Frankrike, 20 francs (guld) 1871. Latinska myntunionen. 

52. Italien, 1 euro 2003. 

53. Tyskland, 50 cent, 2002. 

54. Sverige, pollett 1634 för hären under 30-åriga kriget i Tyskland, 1 kanna, 

(koppar). 
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55. Stora Kopparbergs bergslag, pollett 1674 (koppar). För leverans av kol, en 

kolryss (= en korg som rymde mellan 17 och 20 hektoliter). 

56. Sala silvergruva, årtal okänt, (koppar). För leverans av 1½ lass Wask (ved). 

57. Stora Kopparbergs bergslag, pollett för leverans av en stig kol = en kolryss 

(se ovan nr 55). Material: Näver. 

58. Pollett från Frötuna gård, norr om Uppsala. Ensidig, mässing. 2 liter mjölk. 

59. Pollett, Uppsala spårvägar. 1950-talet. Mässing. 

60. Sedel. Tyskland. 1923. Inflationen efter 1:a världskrigets slut: 1 Billion 

Mark. 
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MONTER 6: 
MEDALJTILLVERKNING 
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Här visas hur en medalj kommer till. Vårt exempel är Linnémedaljen som togs 
fram av Uppsala universitet i samband med Linnéjubileet år 2007. Längst upp till 
vänster på ett foto syns medaljkonstnären Ernt Nordin som gör en gipsmodell för 
medaljen. Modellerna till medaljens båda sidor visas sedan i monterns mitt. 
Stamparna som användes för tillverkning av bronsmedaljen ligger på grund av sin 
höga vikt längt ned i montern. Dessa verktyg sätts in i präglingsmaskinen som 
syns på fotot längst upp till höger och präglar sedan med högt tryck medaljerna 
som visas längst ned till höger. 
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Exempel på Linnémedaljen i guld, med band i herrmontering 
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Montertext 

Medaljer tillverkas i princip på samma sätt som mynt men kräver oftast många fler 
arbetsmoment. 

I dagligt tal förstår man med medalj den typ som idrottsmän och andra får som 
pris för framgångsrik insats. Dessa kallas med en teknisk term för belöningsmedalj 
och är oftast försedda med band  eller rosett. Men den vanligaste formen är 
medaljer utan band, som beställs av ett företag eller en organisation för att hylla en 
framstående ledare eller förtagsgrundare. Man anlitar då en konstnär som 
tillverkar modellen för medaljen. Många konstnärer framställer medaljer på eget 
initiativ som ’rena’ konstmedaljer. 

Själva medaljen kan vara gjuten eller präglad. Den gjutna medaljen leder sin 
historia tillbaka till slutet av 1300-talet i renässansens Italien, då man började 
imitera de största antika romerska mynten, som ofta hade kejsarbilder som motiv. 
I vår monter finns ett exempel längst ned till höger, där vi ser frånsidan av den 
medalj från 1400-talet, som även visas i monter 3. Än idag görs gjutna medaljer, 
framför allt av konstnärer som har en bakgrund som skulptörer och som vill göra 
konstföremål med en mer levande yta. En serie av gjutna medaljer ger exemplar 
som inte blir exakt lika. Ytan blir oftast något porig och ojämn vilket konstnären 
utnyttjar i sitt skapande. 

Den präglade medaljen går tillbaka till 1500-talet och blev vanlig under 1600-
talet, då tekniken att slå medaljer och mynt nådde en utomordentligt hög nivå. 
Man excellerade i att slå stora medaljer och medaljer med fint graverade motiv –se 
till exempel i monter 8 hur man skildrade tåget på isen över Stora Bält 1658. 
Konstnären tillverkade då stampen (dvs präglingsverktyget)  på samma sätt som 
myntgravören: man skar direkt i det ohärdade stålet, motivet skulle vara negativt 
och spegelvänt för att bli upphöjd relief och rättvänt på den färdiga medaljen. 

Numera använder konstnären en något enklare teknik, som enkelt kan 
beskrivas på följande sätt: 

Han/hon tillverkar modeller i gips eller annat material av de båda sidorna. Fotot 
till vänster visar Ernst Nordin i arbete med en modell. Han har gjort förlagorna till 
de båda medaljerna över Rudbeck och Linné längst ned till höger. 

När konstnären är nöjd med modellerna och beställaren har godkänt dem 
tillverkas i flera processer negativa avgjutningar, som sedan med hjälp av en 
reduktionsmaskin minskas till den storlek/diameter som medaljen ska ha. Något 
förenklat kan man säga att reduktionsmaskinen i ena änden har en känslig 
grammofonnål, som rör sig över modellens yta, och i den andra ett stålstift, som 
graverar i en stålstamp i rätt skala. 
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När stamparna är klara gör man ett provavtryck i mjukt material t ex bly. I 
montern kan man se de två avtrycken som gjordes för Linnémedaljen i guld till 
höger. Om allt ser bra ut härdas stamparna. 

Universitetets Linnémedalj gjordes i två storlekar: en mindre för den 
belöningsmedalj, som syns till höger med rött/gult band, och en större i brons. På 
de båda stamparna till den större medaljen ser man tydligt hur motivet är 
spegelvänt och negativt. 

Själva präglingen sker genom att man sätter de båda stamparna i 
präglingsmaskinen. Fotot till höger visar den maskin hos Sporrongs i Esbo utanför 
Helsingfors, som användes för Linnémedaljen. Medaljen präglas med mer än 100 
tons tryck med flera slag. Mellan varje slag tas medaljen ut och hettas upp i ugn 
eftersom metallen hårdnar vid själva slaget. 

Efter putsning och eventuell patinering kan den färdiga medaljen se ut som 
bronsmedaljen över Linné. 
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MONTER 7: 
KVINNOR PÅ MEDALJ 
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 nr 9 
 

 nr 11 

—46— 



Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

 
Många framstående kvinnor har hedrats med att bli avbildade på medalj: 
författare som Fredrika Bremer (nr 14), Selma Lagerlöf (nr 17), Astrid Lindgren 
(nr 20) och många andra, politiker som Vigdís Finnbogadóttir (nr 9), 
kvinnosakskämpar som Ann-Margret Holmgren (nr 10) mfl, vetenskapsmän som 
Greta Arwidson (arkeolog, grävde ut Valsgärde norr om Gamla Uppsala; nr 11) och 
Lise Meitner (Nobelpriskandidat; nr 12). 
 

 nr 26 
 
Moderna medaljer väcker ofta blandade känslor, så till exempel den över Monica 
Zetterlund (nr 34) längst ned till höger, medan den över Birgit Nilsson (nr 26) 
oftast får folk att le igenkännande – Rune Karlzon har gjort båda. 
 

—47— 



Hendrik Mäkeler och Harald Nilsson 

 
nr 34 

—48— 



Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

Montertexter 

1. Heliga Birgitta (1303–1373). Helgonförklarad (kanoniserad) 1391. 
Medaljen, som utgavs av Myntverket 2003, är graverad av Ernst Nordin. 
Silver. 

2. Gyldenstolpe, Margareta, f. Ehrensteen (1659–1721). Medaljen är gjuten 
genom Nils Keders försorg efter Cavaillers medaljong i elfenben. 
Mässing 

3. De la Gardie, Katarina Charlotta, f. Taube (1723–1763). Räddade genom 
sitt ingripande 12 kvinnor i Dalarna från dödsstraff för häxeri. Verkade 
också för koppympning. Medaljen slogs på beställning av adeln vid 
riksdagen 1761 och graverades av Daniel Fehrman. Silver. 

4. Örnfelt, Margareta f. Appelberg (1645–1679). Medaljen graverad av 
Arvid Karlsten. Silver. 

5. Ramström, Anna Sofia, (1738–1786). Medaljen graverad av M. Frumerie 
1807 på beställning av hennes svåger E. Ek. Silver. 

6. Ek, Fredrika, f. Ramström (1742–1805). Graverad av Carl Enhörning 
1807. Silver. 

7. Silfverstolpe, Eleonora Catharina, f. Leijonhufvud (1735–1797). Graverad 
av C. Enhörning. Silver. 

8. de Geer, Gunnila, f. Bielke (1771–1815). Denna minnesmedalj överlämnad 
till henne av tacksamhet hos underlydande och kringboende som hon 
hjälpt med vård och mediciner ur sitt privata apotek. Graverad av C. 
Enhörning. Silver. 

9. Finnbogadóttir, Vigdís, f. 1930, Islands president 1980–96. Brons. 
10. Holmgren, Ann Margret (1850–1940. Skriftställarinna, en av de ledande 

inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Konstnär: C.J. Eldh. Brons. 
11. Arwidsson, Greta (1906–1998). Arkeolog, professor i nordisk och 

jämförande fornkunskap i Stockholm 1956–1973, deltog i utgrävningarna 
i Valsgärde norr om Gamla Uppsala. Konstnär: Gunvor Svensson 
Lundkvist. Brons. 

12. Meitner, Lise (1878–1968). Österrikisk-svensk kärnfysiker. Medaljen 
utgiven av Kungl. Vetenskaps Akademien 1999. Konstnär: Ernst Nordin. 
Brons. 

13. Brenner, Sofia Elisabeth (1647–1717). Författarinna. Gjuten genom Nils 
Keders försorg efter Arvid Karlstens vaxmodell. Mässing. 

14. Bremer, Fredrika (1801–1865). Författarinna. Konstnär: Gerda Quist 
1923. Brons. 

15. Nyblom, Helena (1843-1926). Författarinna. Medaljen utgiven av 
Svenska Akademien 1986 Konstnär: Ulf Linde. Silver. 
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16. Benedictsson, Victoria (1850–1888). Författarinna. Slagen av Svenska 
Akademien 1949. Konstnär: Erik Lindberg. Silver. 

17. Lagerlöf, Selma (1858–1940). Författarinna, nobelpristagare 1909. 
Konstnär: Tore Strindberg 1940. Brons. 

18. Lenngren, Anna Maria (1754-1817). Författarinna. Medaljen slagen av 
Svenska Akademien 1818. Konstnär: G. A. Enegren. Silver. 

19. Johansson, Klara (1875–1948). Författarinna. Utgiven av Svenska 
Akademien 1983. Konstnär: Gunvor Svensson Lundkvist. Silver. 

20. Lindgren, Astrid (1907–2002). Författarinna. Konstnär: Marita Norin. 
21. Ahlborn, Lea (1826–1897). Mynt- och medaljgravör vid Myntverket 

1855–1896. Konstnär: Adolf Lindberg. Brons. 
22. Grill, Anna Johanna (1720–1778). Ägde en vacker mynt- och 

medaljsamling. Svenska Numismatiska Föreningen 1997. Konstnär: P. G. 
Thelander. Brons. 

23. Norström, Rosa (1860–1944). Mynthandlare. Svenska Numismatiska 
Föreningen 1988. Konstnär: Ernst Nordin. Silver. 

24. Holmberg, Berta (1878–1943). Mynthandlare. Konstnär: Karl Hultström. 
25. Malmer, Brita (1925–). Professor i numismatik 1979-1992. Konstnär: 

Gunvor Svensson Lundkvist 1995. Silver. 
26. Nilsson, Birgit (1918–2005). Operasångerska, sopran, professors namn 

1998. Konstnär Rune Karlzon. Brons. 
27. Nilsson, Christina (1843-1921). Sångerska, sopran. Konstnär: Erik 

Lindberg. Silver. 
28. Lind, Jenny (1820-1887). Sångerska, sopran. Konstnär: P.H. Lundgren 

efter modell av C.G. Qvarnström. Brons. 
29. Samma. Präglad 1847. Konstnär: Okänd. Silver. 
30. Greta Garbo (1905–1990). Filmskådespelerska. Lädermedalj, tillverkad 

av Archie Silvermaster, Los Angeles. 
31. Samma. Konstnären Ernst Nordin har gjutit medaljen i endast 6 

exemplar hos Bergmans Gjuteri, Stockholm. Brons. 
32. Tidblad, Inga (1901-1975). Skådespelerska. Konstnär: Ernst Nordin. 

Brons. 
33. Alice Babs (1924–). Sångerska, hovsångerska 1972. Konstnär: Rune 

Karlzon. Silver. 
34. Zetterlund, Monica (1937-2005). Sångerska, revyartist. Konstnär: Rune 

Karlzon. 

 

—50— 



Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

 
 
 
 
 
 

MONTER 8: 
REGENTER OCH LINNÉMEDALJER 
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Medaljen har utnyttjats av furstar som ett medium för att skapa en bild av dem 
själva som upplysta, ädla och vördnadsbjudande. Ofta har man använt medaljen för 
att fira segrar över andra länder (t ex Karl X Gustavs tåg över Stora Bält 1658; 
nr 6), för att dokumentera furstens liv och resor och framför allt att hävda att de 
regerade med Guds nåde – Dei Gratia. 
 

 nr 6 
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Linnémedaljerna i en halvcirkel nederst (nr 25-33) är ett självklart inslag i en 
utställning i Uppsala. Det finns många, många fler, men detta är ett urval. 
 

 
nr 32 
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Montertexter 

Silver om ej annat anges. 
1. Gustav II Adolf (1611–1632). Medalj i hög relief, okänd konstnär. 

Förgyllt silver. 
2. Hertig Johan av Östergötland, son till Johan III. Guld. 
3. Kristina (1632–1654). Guldmedalj slagen 1665. Konstnär: G. F. Travani. 
4. Densamma. Antikiserande porträtt med lagerkrans. Lagern var tecknet 

på seger – här hennes mod att gå över till katolicismen. 

5. Densamma. Fågel Fenix står med utbredda vingar. Däröver MAKEΛΩΣ, 
Makelös, skrivet med grekiska bokstäver. Konstnär: G.F. Travani. 
Brons. 

6. Karl X Gustav (1654–1660). Kungens överraskande anfall på Danmark 
genom tåget på isen över Stora Bält 1658. Konstnär: Arvid Karlsten.  

7. Karl XI (1660–1697). Medalj slagen 1693 med anledning av 100-
årsminnet av Uppsala möte om religionen 1593. Ett skepp med 
Kristusmonogram i toppflaggan går stadigt i stormen. IACTATVR SED 
TVTA TAMEN (Det kastas hit och dit men är likväl tryggt). Arvid 
Karlsten.  

8. Densamme. Kungens porträtt. Arvid Karlsten.  
9. Karl XII (1697–1718). Kungens porträtt. Arvid Karlsten. 
10. Densamme. Ett lejon (Sverige) står över en tjur (Ryssland) och en elefant 

(Danmark).En örn (Sachsen)  försöker rädda sig. Konstnär: J. R. 
Engelhardt.  

11. Fredrik I (1721-1751). Kungen besöker 1731 faderns lustträdgård i 
Winterkasten nära Kassel. Konstnär: Chr. Wehrmuth.  

12. Adolf Fredrik (1751–1772). Kansler för Uppsala universitet 1747. En 
kvinna (Uppsala universitet) sitter med vetenskapens symboler framför 
Gustavianum. Konstnär: D. Fehrman.  

13. Densamme. Kungafamiljens besök i Falu koppargruva 1755. Konstnär C. 
J. Wikman.  

14. Densamme. Frihetsgudinnan – ”tjock och frodig” – med frihetshatt och 
stav står i antik dräkt. Medalj utgiven av rikets ständer sedan kungens 
försök att minska deras makt misslyckats. Konstnär: D. Fehrman.  

15. Gustav III (1772–1792). En något slankare frihetsgudinna med samma 
attribut på denna medalj som utgavs med anledning av den nya 
regeringsformen som återgav större makt till kungen. Konstnär: G. 
Liungberger.  

16. Densamme. Kronprinsens (Gustav IV Adolf) dop. Kungens porträtt i 
nationaldräkten med serafimerordens band. Konstnär: G. Liungberger. 
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17. Densamme. Medalj utgiven till minne av segrarna vid Svensksund 1790. 
Segergudinnan står på ett erövrat ryskt fartyg. C. G. Fehrman. 

18. Densamme. Perseus räddar Andromeda och håller det avhuggna 
Medusahuvudet mot draken. Denna antika fabel får illustrera att kungen 
räddat fosterlandet (jfr ovan nr 15). Konstnär: L. Grandel. 

19. Gustav (IV) Adolf (1792–1809). Kronprinsen blir kansler vid Uppsala 
universitet. Vetenskapens gudinna Minerva framför Gustavianum. 
Konstnär: G. Liungberger. 

20. Densamme. Kungen återtar (kortvarigt) kanslers-befattningen vid 
Uppsala universitet. Gustavianum. Konstnär L. Grandel. 

21. Karl XIV Johan (1818–1844). Statyn i Engelska parken i Uppsala, 
uppförd av Carl Johans förbundet 1854. Lea Ahlborn gjorde medaljen 
1868. 

22. Densamme. Porträtt, höger sida. Konstnär: M. Frumerie. 
23. Densamme. Kungens 25-årsjubileum som regent. Kungen stående i en 

antikiserande scen mellan Mars (armén) och Neptunus (flottan). 
Konstnär L. P. Lundgren. 

24. Karl XV (1859-1872). Kronprinsen Karl (XV) blir kansler för Uppsala 
universitet 1844. Bilden visar Minerva med uppslagen bok i knät framför 
det nya Carolina rediviva. Konstnär: P.H. Lundgren. 

 
Några Linnémedaljer. 

25. Linné (1707–1778). Porträtt av G. Liungberger på en medalj som beställts 
av Gustav III efter Linnés död. Frånsidan visar hur hela naturen sörjer 
den döde. Silver. 

26. Densamme. Medalj utgiven av Fysiografiska sällskapet i Lund. Konstnär. 
Erik Lindberg. Brons. 

27. Densamme. Kungl. Vetenskapsakademien utgav denna medalj, som visar 
den unge Linné i arbete i naturen. I bakgrunden en soluppgång som 
symbol för den upplysning Linné spred genom sitt verk. Erik Lindberg. 
Brons. 

28. Densamme. Linnean Society’s guldmedalj (graverad av E. Pinches) 
skänkt till Uppsala universitet vid 200-årsjubileet av Linnés födelse 1907. 
Guld. 

29. Uppsala universitets Linnémedalj 2007. Konstnär: Ernst Nordin. 
Frånsidan visas i monter 4. Silver. 

30. Nationella Linnékommitténs medalj 2007 av Michel Östlund. Motivet 
hämtat ur Linnés anteckningsbok från den Lappländska resan och visar 
hur han stående t.v. beundrar midnattssolen. Förgyllt silver. 

31. Medalj utgiven i Holland till 200-årsminnet av Linnés död 1978. 
Konstnär: Christina Nijland. LINNAEUS syns t.h. 
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32. Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänners medalj 1978 utformades av 
Olle Adrin som en profil i en stubbe med årsringar. Brons. 

33. La Monnaie i Paris har tillverkat denna medalj av A. Galtié som visar 
Linné i lappdräkt efter den berömda målningen av Martin Hoffman. 
Brons. 

 

—56— 



Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett 

 
 
 
 
 
 

MONTER 9: 
PROFESSORER OCH TJÄNSTEMÄN 

VID UPPSALA UNIVERSITET 
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 nr 1 
 

 nr 25 
 
Vid Uppsala universitet finns den fina traditionen att hedra framstående 
medarbetare genom att prägla en egen medalj över dem. I den här montern visar vi 
några exempel. 

De båda lodräta raderna längst t v och längst t h är kanslerer och prokanslerer. I 
mitten högst upp Axel Oxenstjerna (nr 1) i en vacker medalj, till höger i mitten 
ärkebiskoparna Anton Niklas Sundberg (nr 25) och Nathan Söderblom (nr 26). 
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 nr 26 
 

 nr 14 
 
Bland professorerna i mitten finns många arkeologer och historiker, exempelvis 
Erik Gustav Geijer (nr 14), som finns på statyn framför universitetet, samt 
universitetsbibliotekarien och författaren till universitetshistoriken Claes 
Annerstedt (nr 12). 

Ta gärna kontakt med Uppsala universitets myntkabinett om er institution eller 
avdelning vill hedra en medarbetare med en egen medalj! Vi hjälper gärna till med 
det praktiska. 
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Montertexter 

Kanslerer och prokanslerer vid Uppsala universitet (urval) 
1. Oxenstierna, Axel, kansler (ej formellt men de facto). Konstnär: Lea 

Ahlborn. Silver. 
2. Benzelius, Erik d.ä. (1632–1709). Ärkebiskop och prokansler. Konstnär: C. 

G. Hartman efter förlaga av Nils Keder. Mässing. 
3. Piper, Carl (1647–1716). Överste, marskalk, kansler. Konstnär: Arvid 

Karlsten. Silver. 
4. Cronhielm, Gustav (1664–1737). Riksråd, kansler. Konstnär: Johann Carl 

Hedlinger. Silver. 
5. Gyllenborg, Carl (1679–1746). Greve, kansler. Konstnär: Daniel Fehrman. 

Guld. 
6. Ehrenpreus, Carl Didrik (1692–1760). Greve, riksråd, kansler. Stor 

myntsamlare, sålde sin samling och ett vackert myntskåp till Uppsala 
universitet. Konstnär: Daniel Fehrman. Silver. 

7. von Höpken, Anders Johan (1712–1789). Greve, riksråd, ledamot av Svenska 
Akademien, kansler. Konstnär: Gustav Liungberger. Silver. 

8. Rudenschöld, Carl (1698–1783). Greve, riksråd, kansler. Konstnär: Gustav 
Liungberger. Silver. 

9. Creutz, Gustav Philip (1731–1785). Greve, riksråd, kansler. Konstnär: Gustav 
Liungberger. Silver. 

 
Akademiska lärare och tjänstemän vid Uppsala universitet (urval) 
10. Almgren, Oscar. Professor i nordisk och jämförande fornkunskap 1913–1925. 

Konstnär: Gösta Carell. Brons. 
11. Almgren, Bertil. Professor i nordisk och jämförande fornkunskap 1965–

1984. Konstnär: Eric Ståhl. Brons. 
12. Annersten, Claes (1839–1927). Historiker, chef för universitetsbiblioteket 

1863–1904. Konstnär: Erik Lindberg. Guld. 
13. Ellenius, Allan (1927–2008). Professor i Konsthistoria 1977–1993. Konstnär: 

Liss Eriksson. Brons. 
14. Geijer, Erik Gustav (1783–1847). Skald, tonsättare, professor i historia 1817–

1846. Konstnär: Ivar Johnsson. Brons. 
15. Hjärne, Harald (1848–1922). Politiker, professor i historia 1885–1913. 

Konstnär: Erik Lindberg. Silver. 
16. Lindqvist, Sune (1887–1976). Professor i nordisk och jämförande 

fornkunskap 1927–1952. Konstnär: Gösta Carell. Brons. 
17. Nordström, Johan (1891-1962). Professor i idé- och lärdomshistoria 1932-

1957). Konstnär: Karl Hultström. Brons. 
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18. Rudberg, Gunnar (1880–1954). Professor i klassisk grekiska 1933–1945. 
Konstnär: Halfdan Rui. Silver. 

19. Samzelius, Jonas (1886–1967). 1:e bibliotekarie och föreståndare för 
handskriftsavdelningen på universitetsbiblioteket. Medaljen slagen av 
Södermanland–Nerikes nation för att hedra Samzelius. Konstnär: Gösta 
Carell. Brons. 

20. Schück, Henrik (1855–1947). Kulturhistoriker, litteraturforskare, professor 
1898–1920. Konstnär: Erik Lindberg. Silver. 

21. Stavenow, Ludvig (1864–1950). Professor i historia 1914–1929, universitetets 
Rektor 1918–1929. Silver.  

22. Stenberger, Mårten (1898–1973). Professor i nordisk och jämförande 
fornkunskap 1952–1964. Konstnär: Gunvor Svensson Lundkvist. Brons 

23. Lindblom, Jakob Axelsson (1746–1819). Ärkebiskop, prokansler. Konstnär: 
G. A. Enegren. Silver. 

24. Sparre, Gustav Adolf  Vive (1802–1886). Greve, kansler. Konstnär: Lea 
Ahlborn. Silver. 

25. Sundberg, Anton Niklas (1818–1900). Ärkebiskop och prokansler. 
Konstnär: Adolf Lindberg. Guld. 

26. Söderblom, Nathan (1866–1931). Ärkebiskop och prokansler. Erhöll Nobels 
fredspris 1930. Konstnär: Svante Nilsson. Guld. 

27. Ehrenheim, Pehr (1823–1918). Politiker, godsägare, kansler. Konstnär: Adolf 
Lindberg. Brons. 

28. Swartz, Carl (1858–1926). Statsminister, kansler. Konstnär: Erik Lindberg. 
Brons. 

29. Trygger, Ernst (1857–1943). Professor i processrätt 1889–1905, kansler. 
Konstnär: Erik Lindberg. Silver. 

30. Cramér, Harald (1893–1985). Professor i matematik i Stockholm, 
universitetskansler 1958–1961. Konstnär: Gösta Carell. Brons. 
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