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Riksbanken ger med anledning av  
100-årsminnet av Dag Hammarskjölds 
födelse ut minnesmynt i guld och silver 

För att högtidlighålla 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse ger Riksban-
ken ut ett 200 kronors minnesmynt i silver och ett 2000 kronors minnesmynt i 
guld. Upplagorna är maximerade till 35 000 stycken för silvermyntet och 5 000 
stycken för guldmyntet. Myntens försäljningspris är fastställda till 250 respektive 
2500 kronor. 

På myntens framsida visas ett porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av 
omskriften ”DAG HAMMARSKJÖLD” upptill och årtalen ”1905 - 2005” nedtill.  

På myntens frånsida finns stiliserade lågor med omskriften ”VÅR VÄG ÄR GLÖD 
OCH ICKE ASKA” vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av den franske 
författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses ”Chronique”.  

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten 
tillverkas av Nordic Coin AB Svenska myntverket i Eskilstuna.  

Mer information och bilder på mynten finns på Riksbankens webbplats, 
www.riksbank.se.  

Försäljningsstarten sker den 7 september 2005. Riksbanken överlämnar tradi-
tionsenligt mynten till Kungliga myntkabinettet som är landets museum för  
mynt-, medalj och penninghistoria.  

Minnesmynten presenteras av riksbanksfullmäktiges vice ordförande  
Johan Gernandt vid en ceremoni på Riksbanken klockan 15.00. Ceremonin hålls i 
samband med ett seminarium som uppmärksammar Dag Hammarskjöld som 
ekonom och hans tid på Riksbanken. Medverkar gör även riksbankschef  
Lars Heikensten, professor Assar Lindbeck och skådespelerskan Lena Endre som 
framför några av Hammarskjölds texter. För deltagande krävs presslegitimation. 

Mynten kan beställas från: Nordic Coin AB Svenska myntverkets webbplats 
www.myntverket.se, telefon 016-42 81 00 eller via försäljningsbolaget  
Myntverket Moneta på telefon 040-602 82 60. Mynten kan också köpas i  
Kungliga myntkabinettets butik, Slottsbacken 6. 


