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Författarpresentationer

Kent Bengtsson har haft mynt och historia som
intresse sedan tonåren. Allt från antiken till nutid
är av intresse. Fascinationen över det rika historiska källmaterial som de vikingatida och medeltida
mynten speglar gör att samlandet i första hand har
riktats mot dessa områden. Är engagerad i ett flertal numismatiska föreningar i södra Sverige.
Jan-Olof Björk brukar säga att hans stora intresse för numismatik och kulturhistoria tar sig uttryck i lika delar av samlande eller jakten på det
åtrådda objektet, amatörforskning med publicering av uppsatser och artiklar samt den sociala
samvaro som följer av dessa aktiviteter. Han är
sedan halvtannat år ordförande i Svenska Numismatiska Föreningen och sitter sedan några år med
i styrgruppen för SNF:s och Kungl. Myntkabinettets gemensamma bokprojekt ”Den svenska mynthistorien”. På gott och ont har numismatiken på
senare tid fått hård konkurrens om dygnets timmar från det egna företaget Byggprojektering J O
Björk AB.
Dan Carlberg, född 1972, har samlat mynt och
andra numismatiska föremål sedan han var 14 år.
Främst har intresset omfattat polletter, kopparmynt och numismatisk litteratur. Under åren har
Carlberg skrivit en del notiser i numismatisk press
samt hållit några föredrag om sina intresseområden. Under flera år har han varit ledamot av styrelsen för Svenska Numismatiska Föreningen, för
vars helägda aktiebolag Myntauktioner i Sverige
AB han också är VD.
Per-Göran Carlsson är en sedan ungdomsåren
passionerad samlare och kunskapsutvecklare
inom numismatik och bokväsen. Han har författat
många artiklar i fackpressen och håller regelbundet
presentationer och föreläsningar inom områdena.
S amlad glädje 2009

Dessa fritidsbaserade aktiviteter står i rogivande
kontrast till vardagens krävande utmaningar och
uppdrag inom internationella affärs- och finansvärden, diplomatin och samhällssäkerheten.
Curt Ekström har varit ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala de senaste 10 åren. Hans
samlarområde är antika mynt — grekiska, romerska och bysantinska. Det första antika myntet köptes i den grekiska staden Olympia 1969 — samlandet är alltså jämngammalt med NKU och firar
40-årsjubileum i år. Samlar- och historieintresset
tillsammans med resor i medelhavsområdet utgör
ett nöjsamt humanistiskt komplement till det naturvetenskapliga arbetet som professor i fysik och
föreståndare för The Svedberg-laboratoriet vid
Uppsala universitet.
Frédéric Elfver är född 1974 och bosatt i Stockholm. Han är verksam som doktorand vid Numismatiska forskningsgruppen, Inst. för arkeologi
och antikens kultur, Stockholms universitet. Den
kommande doktorsavhandlingen behandlar den
danska myntningen i Lund under 1030 till 1050-talen. Publiceringsverksamheten omfattar främst vikingatid, medeltid samt numismatisk forskningshistoria. Han är sedan 1996 engagerad i Svenska
Numismatiska Föreningens styrelse och sedan
2008 vice ordförande.
Monica Golabiewski Lannby är 1:e antikvarie vid
Kungl. Myntkabinettet med ansvarsområden som
myntfynd och de nordiska, baltiska och polska
myntsamlingarna. Hon är också chefredaktör för
Svensk Numismatisk Tidskrift. ”Samlar” gärna
folkliga benämningar på mynt och uttryck som
har med pengar att göra, förr och nu. Har givit ut
bl.a. Pengar i folkmun och mynt i seder, bruk och
poesi samt Poetiska sedlar. Arbetar för närvarande
med en katalog över äldre Stockholmspolletter.
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Bo Gunnarsson har sitt numismatiska intresseområde inom den vikingatida angloskandinaviska
myntningen. Det som fascinerar honom är tekniken kring myntningen, relationerna mellan länder och orter och de människorna som kan verkat
bakom detta. Det är genom forskning och studier
av stampar och stampkedjor man kommer i kontakt med området. Han medarbetar sedan ett par
år tillbaka med Prof. emerita Brita Malmer, bl.a.
med ett supplement till hennes kommande bok
om den skandinaviska myntningen 1020-1035.
Han har nyligen blivit engagerad i styrelserna för
Numismatiska klubben i Uppsala och Svenska
Numismatiska Föreningen. Till vardags är han
verksam inom telekommunikationsbranschen.

cennierna har intresset fokuserats mot de vikingatida och medeltida präglingarna, med de svenska
och gotländska mynten som specialitet. Även
den nordiska numismatiska litteraturen utgör en
källa till glädje och inspiration och en konsekvens
av denna passion är ett antal överfulla bokhyllor i hemmakontoret. Intresset för numismatiken
har också resulterat i ett 50-tal artiklar främst om
de medeltida mynten och den numismatiska litteraturen, men även med vissa utvikningar mot
”numismatisk kuriosa” – ett kulturhistoriskt intressant men ganska outforskat område. Numismatiken, boksamlandet och bokbindning utgör
sammantaget en utmärkt balans till det dagliga
arbetet inom Life Science området.

Christian Hamrin är grundare och delägare i
Hamrin & Svahn Mynthandel AB med ett 20-tal
år i branschen och ordförande i Sveriges Mynthandlares Förening. Christian besitter breda
numismatiska kunskaper vilket bl.a. resulterat i
referensverket för mynten från Bernadotte-tiden,
Svensk Myntförteckning. Christians numismatiska forskning pågår fortlöpande och manus till fler
numismatiska verk väntar på utgivning.

Martin Johansson är nyutexaminerad filosofie
magister med historia som huvudämne. Han har
under sin studietid även arbetat på Uppsala universitets myntkabinett. Huvudintressena är medaljer och svensk 1700- och 1800-talshistoria.

Ragnar Hedlund, f. 1975, är fil. dr. i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet och
framlade 2008 avhandlingen " .. achieved nothing
worthy of memory. Coinage and authority in the
Roman empire c. AD 260-295”. Är även verksam
som arkeolog i medelhavsvärlden.
Cecilia von Heijne är fil. dr. i arkeologi med inriktning mot numismatik. Avhandlingen från 2004
behandlade vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Sydskandinavien. Hon är anställd på
Kungl. Myntkabinettet för ett femårigt postdoktoralt projekt inom vilket hon bland annat studerar
myntningen under Magnus Eriksson.
Bengt Hemmingsson, f. 1955, började intressera
sig för mynt i slutet av 1960-talet. Åren 1972-78
var han anställd hos B. Ahlström mynthandel i
Stockholm, 1978 – 80 hos Galerie des Monnaies i
Genève och Düsseldorf. Från 1981 var han delägare i Mynthuset i Stockholm, sedermera kallat
Myntgalleriet, en verksamhet som fortfarande
drivs som bisyssla. Han har skrivit ett antal numismatiska artiklar och är en av medförfattarna
till standardverket Sveriges mynt 1521 – 1977.
Kjell Holmberg har varit road och fascinerad av
mynt sedan förskoleåldern. Under de senaste de-

Eric Knutsson är född 1946. Hans intresse för numismatik och filateli växte fram i slutet på 50-talet
och han är nu en mångsidig samlare, specialiserad på avarter, varianter och förfalskningar. Hans
största intresse den senaste tiden har varit kung
Carls XIV Gustafs ”Guld-tia – the Gold Tenner” av
vilka många tusen exemplar studerats och nya varianter upptäckts, typer som beskrivs i denna bok.
Är medlem i många intresseorganisationer som
berikar. Arbetet till vardags gäller kvalitetssäkring
av organisationer och dess verksamhet.
Lars O. Lagerqvist är f d museidirektör och var
chef för Kungl. Myntkabinettet 1983-1993, pensionerad 1994. Han deltog sedan som arvodesanställd
vid flyttningen till Slottsbacken. Sin karriär började
han 1951 som extra amanuens och har också varit
museilektor vid Riksantikvarieämbetet och Statens
historiska museum. Hans författarskap kan ses i
två SNF-bibliografier 1989 och 1999 samt på nätet. Han var Svenska Numismatiska Föreningens
ordförande 1973-1978. Har hållit 25 julföredrag i
Numismatiska klubben i Uppsala, där han valdes
till hedersmedlem 2003.
Hendrik Mäkeler, född 1979 i Rinteln, Tyskland, har läst historia, arkeologi och nordiska
språk vid Kiels universitet. 2008 disputerade han
med en avhandling om de tyska kungarnas och
kejsarnas myntning under senmedeltiden. 2005
vikarierande antikvarie vid Den Kongelige Møntog Medaillesamling, Köpenhamn, 2006 till 2008
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lektor vid Kiels universitet och sedan september
2008 1:e antikvarie vid Uppsala universitets myntkabinett.
Nanouschka Myrberg, fil. dr, forskar och undervisar i numismatik och arkeologi vid Stockholms
Universitet, och har ett förflutet på Kungliga
Myntkabinettet och Riksantikvarieämbetet. Medeltidens och yngre järnålderns mynt ligger henne
varmt om hjärtat, så även många frågor kring relationen mellan människor och mynt (och annat
numismatiskt material) samt kring själva numismatikens väsen. I den dagliga gärningen brinner
hon för att öka förståelsen för det numismatiska
materialet som kunskapskälla hos kollegorna
inom arkeologi och historia, och att väcka studenternas nyfikenhet på det.
Anders Nordin, har samlat på mynt sedan barndomen. Specialintresse är den svenska medeltiden men även polletter och numismatisk litteratur kan räknas in. Flerårig ledarmot av Svenska
Numismatiska Föreningens styrelse med ansvar
för auktionsverksamheten. ”Numismatik är inte
bara samlandet. Numismatik utövas allra bäst tillsammans med likasinnade och med god mat och
dryck”
Sven-Erik Olsson, pensionär. F.d. lantbruks-ingenjör. Medlem i Numismatiska klubben i Uppsala sedan starten 1969 och dess nuvarande kassaförvaltare. Styrelseledamot i Svenska Numismatiska
Föreningen med ansvar för SNF:s arkiv och bibliotek. Styrelseledamot i Sven Svenssons Stiftelse för
numismatik. Samlare av främst numismatisk och
ekonomisk litteratur.
Dennis Pettersson, Stockholm, är född 1973 och
samlar sedan många år tillbaka äldre svenska
mynt och numismatisk litteratur. Engagerad i
Svenska Numismatiska Föreningens styrelse
2002-2006. Grundade 2004 Aurum Myntauktioner
AB aktiv som VD i företaget sedan dess. Driver
även konsultverksamhet inom systemutveckling,
f.n. baserad i Kuala Lumpur, Malaysia.
Anders Stam är född 1954 och IT-konsult från
Borlänge. Efter att ha samlat diverse numismatika
m.m. fastnade han för ett 20-tal år sedan för de
charmiga polletterna. Här finns mycket lokalhistoria dold och många trevliga samlarkollegor. Sedan länge håller han på att samla in material till en
skrift om Dalarnas polletter. Är även ordförande i
den nybildade Svenska Pollettföreningen.
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Werner Stensgård är i grunden ekonomhistoriker
men har lämnat universitetet som egen företagare
med både numismatisk verksamhet och konsultverksamhet inom näringslivet. Ett klassiskt myntsamlande har mer och mer glidit över i ett intresse
för litteratur och på senare tid även förordningar
och kungörelser.
Torbjörn Sundquist som länge varit historiskt
intresserad kom in på numismatiken först i 40årsåldern. Litteratur, kastmynt och miniatyrmåleri är några av hans stora intressen. Tidigt fascinerades han av Elias Brenners numismatiska och
konstnärliga insats. Torbjörn var under mer än
30 år projektledare inom verkstadsindustrin och
under åren 1988 – 2002 ordförande i Svenska Numismatiska Föreningen. Numera är han verksam
som antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.
Magnus Wijk har specialiserat sig på mynten
präglade av Gustav Vasa och dennes söner. Han
har också ett stort historiskt allmänintresse och en
förkärlek för gamla böcker. Han är vice ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala samt engagerad i Myntauktioner i Sverige AB:s styrelse. Till
vardags arbetar han inom elektronikbranschen
samt driver ett litet antikvariat.
Eva Wiséhn, 1:e antikvarie på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm, är framförallt intresserad av
märken, polletter och plånböcker av siden. Är utbildad arkeolog och hamnade inom numismatiken
genom projektet Sveriges Mynthistoria, Landskapinventeringen. Har författat ett flertal artiklar, för
bl.a. Svensk numismatisk tidskrift samt ett antal
kataloger i olika ämnen.
Ian Wiséhn är sedan 1999 chef för Kungl. Myntkabinettet i Stockholm och sedan 2005 dessutom
chef för Tumba bruksmuseum. Han är inte samlare, men är road av sedlar, polletter, medaljer och
aktiebrev. Självfallet gillar han också att studera
myntens historia. På fritiden sysslar han med helt
andra frågor.

