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Riksbanken ger ut minnesmynt till Astrid Lindgrens 
minne 
Med anledning av 95-årsdagen av Astrid Lindgrens födelse ger Riksbanken ut ett 
minnesmynt. 

En pressvisning äger rum vid Kungliga myntkabinettet kl. 10.00 där riksbankschef 
Urban Bäckström överlämnar myntet till Kungliga myntkabinettet, landets museum 
för mynt-, medalj- och penninghistoria. För deltagande krävs presslegitimation. 

Myntet tillverkas i en aluminiumbrons-legering, som kallas ”Nordic Gold” 
(Cu89Al5Zn5Sn1). Myntet har valören 50 kronor. Det väger 22 g och har en 
diameter på 36 mm.Myntupplagan är maximerad till 100 000 stycken. För att så 
många som möjligt ska kunna köpa myntet begränsas tilldelningen vid beställning 
till ett mynt per hushåll. Myntets försäljningspris är fastställt till 60 kronor. För varje 
sålt mynt donerar Nordic Coin AB Svenska myntverket 10 kronor till Stiftelsen för 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. I samband med pressvisningen överlämnas en check 
till barnsjukhusets representant. 

Myntets framsida visar Astrid Lindgrens ansiktsporträtt framifrån. Lodrätt till 
vänster om bilden står texten ASTRID LINDGREN och lodrätt till höger årtalen 
1907-2002. Frånsidan på myntet visar en bild av Pippi Långstrump. Vågrätt till 
vänster om bilden finns valörsiffran 50 och valutabeteckningen KR rakt under 
valörsiffran. Pippis apa, Herr Nilsson, sitter på valörsiffran och texten SVERIGE 
syns på nedre delen av myntet vågrätt följande myntets kantkurva. Under Pippi 
Långstrumps vänstra arm finns begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn 
”B” och bokstaven ”E” som anger myntningsorten. Myntranden är slät.  

Konstnär är Erja Tielinen som tidigare har utformat ett flertal medaljer och 
minnesmynt. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB Svenska myntverket i Eskilstuna. 

Vid pressvisningen deltar även Olle Björk, ordförande, stiftelsen Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Erja Tielinen, konstnär, Eva Wiséhn, Kungliga myntkabinettet, 
berättar om Astrid Lindgrens liv och livsgärning, Sanna Murray-Salander, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, Carl Olof Nyman, representerar Astrid Lindgrens 
anhöriga. 

Mer information om myntet finns på Riksbankens webbplats: www.riksbank.se 

Ytterligare frågor besvaras av enheten för betalningsmedel, Anders Ekström 08-787 
04 82 och Per-Olof Arevik 08-787 04 84. 



 

 

Mynten kan beställas från: 
 
Nordic Coin AB Svenska myntverket 
www.myntverket.se 
Telefon: 020-73 00 00 
Fax: 020-32 00 32 
 


