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Avrapportering ABM-projekt, Cecilia von Heijne, Statens historiska museer  
 
Inledning 
Cecilia von Heijne påbörjade en anställning som ABM-forskare och antikvarie år 2008 på Kungl. 
Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum (KMK) vid myndigheten Statens historiska museer 
(SHMM). ABM-forskarprojektet har utförts inom det program som Kungliga Vitterhets- Historie- och 
Antikvitetsakademien och Riksbankens jubileumsfond inrättat.  
Arbetstiden har fördelats enligt principen 75 % forskning och 25 % antikvarie- samt 
myndighetsarbete. År 2010, två år efter att projektet inleddes, gjordes en avstämning med 
finansiärerna varefter ytterligare tre års arbete beviljades. Sammanlagt har fem års arbete utförts 
under perioden augusti 2008 till och med mars 2016 (uppehåll har under perioden gjorts för andra 
projekt: 2014–15 allmän antikvarietjänstgöring, 2013–14 projektledning av utställningen 
”Entreprenörskapande”, 2012 projektledning av en förstudie till en vandringsutställning kallad 
”Vikings and the Caliphate”). 

År 2011 omvandlades antikvarietjänsten till en 1:e antikvarietjänst. von Heijne är sedan 2013 
tillsvidareanställd vid KMK/SHMM. 

Projektets syfte  
Genom att skapa post-doktorala forskartjänster var avsikten, enligt utlysningen av tjänsten, att inom 
myndigheten SHMM stimulera kvalificerad forskning på samlingar eller material i magasin och arkiv, 
skola in forskare i det administrativa arbetet parallellt med forskningsarbetet samt att stärka museets 
forskarkompetens. Utifrån dessa premisser formulerades tre huvudsakliga syften för projektet: 

1) Att utifrån de tvåsidiga penningarna som präglades under Magnus Erikssons regeringsperiod 
studera relationen mellan betalningsmedel, gränser och identitet i det medeltida samhället samt föra 
en diskussion om dessa begrepp i förhållande till KMK:s verksamhet.  

2) Att verka för en ökad tillgänglighet av KMK:s samlingar, i första hand av de medeltida fynden. 

3) Att verka för långsiktiga nationella och internationella forskarkontakter.  

Projektets tre viktigaste resultat  
Projektets utförande har följt de ovan formulerade syftena. Utifrån dessa kan tre motsvarande 
huvudsakliga resultat sammanfattas. 

1) Till grund för forskningen har primärt ett projekt med arbetsnamnet ”Ett land, ett mynt? Mynt, 
gränser och identitet under Magnus Eriksson” legat. Mynten från trettonhundratalet har under flera 
århundraden använts för att konstruera en svensk och nordisk historia. Tolkningarna har periodvis 
haft tydliga politiska ambitioner. Ett syfte med arbetet har varit att tydliggöra detta historiebruk. 
Avsikten har emellertid också varit att försöka förstå relationen mellan mynt, människor och 
territoriella gränser under perioden 1319-1364. Inom projektet har monetära faktorer som verkade 
sammanhållande respektive splittrande av Magnus Erikssons rike analyserats. Vilka ambitioner fanns 
att använda myntningen för att skapa ett enat rike? Och hur sammanhållet var egentligen det 
monetära systemet? Magnus Eriksson var kung i både Sverige och Norge och det har föreslagits att 
det under den senare delen av hans regeringsperiod fanns en myntunion. Hur förändrades relationen 
mellan Sverige och Norge under perioden och vad uppfattades som svenskt respektive norskt mynt? 
Hur såg den monetära relationen mellan Sverige, Norge och Skånelandskapen ut? 
Materialinhämtning har förutom på KMK även gjorts genom studier vid främst Finlands 
Nationalmuseums myntkabinett, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Köpenhamn, Kulturhistorisk 
museum i Oslo, Lunds universitets historiska museum, Malmö museum samt Göteborgs 
Stadsmuseum. Analys med 3D-scanning av eventuella medeltida myntstampar har utförts i 
samarbete med Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Metallanalyser har 
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utförts på mynt i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Arbetet har resulterat i en monografi, sex 
artiklar samt presenterats vid sjutton olika tillfällen.  

2) Genom ABM-forskartjänsten har tillgängligheten till KMK:s samlingar i första hand förbättrats 
genom att myntfynd från sexton svenska landskap som publicerats i Sveriges Mynthistoria 
Landskapsinventeringen, har digitaliserats och finns tillgängliga på sml.myntkabinettet.se sedan 
2010. År 2015 publicerade von Heijne också projektets tolvte volym som behandlar Skåne, före detta 
Kristianstads län. von Heijne ingår nu i Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringens 
redaktionskommitté. 

3) ABM-forskarprojektet har på olika sätt bidragit till ökad samverkan mellan universitetsvärlden och 
ABM sektorn, såväl nationellt som internationellt. Den numismatiska forskningen för ”Ett land, ett 
mynt?” har genererat ett stort antal institutionskontakter, men även andra former av samverkan har 
skapats. Exempel på samverkan på nationell basis är:  

 Studenter på A-kursnivå vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms 
universitet har årligen från och med 2009 besökt KMK för visning och föreläsning (hittills vid sju 
tillfällen). Inga sådana undervisningstillfällen fanns före ABM-forskartjänstens inrättande.  

 von Heijne är FoU-ansvarig vid Kungl. Myntkabinettet och ingår i FoU-gruppen vid SHMM samt i 
centralmuseernas FoU-nätverk.  

 Medverkan i strategigruppen för KVHAA:s bibliotek under ledning av Kerstin Assarsson-Rizzi 
(2008-09). 
Exempel på internationell samverkan är: 

 År 2015 invaldes von Heijne som nordisk representant i styrelsen för International Numismatic 
Council (INC, http://inc-cin.org/). Styrelsen har nio delegater från olika länder och verkar för 
akademisk numismatik. Vart sjätte år anordnar INC världens största konferens för numismatik.  

 Huvudredaktör för Nordisk Numismatisk Årsskrift från 2014 – pågående. 

 von Heijne har varit projektledare och arrangör av två internationella symposier finansierade av 
Riksbankens jubileumsfond. År 2015 anordnades konferensen ”Early Medieval Imitational Coinages” 
tillsammans med Oxford University (Luke Treadwell och Marek Jankowiak). Deltagare var 
numismatiker från USA, Ryssland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen, Finland och Sverige. År 
2009 genomfördes ett bilateralt projekt med konferens, utställning och publikation mellan 
Nationalmuseet i Helsingfors (Tuukka Talvio) och KMK (von Heijne). Projektet hade en 
tvärvetenskaplig ansats med ambitionen att stärka kontakten mellan numismatisk och 
ekonomiskhistorisk forskning. Deltagare var ekonomhistoriker, historiker och numismatiker från 
Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Danmark och Norge.  
 
Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet 
Ett område med stor potential och som gränsar till ett av projektets centrala teman ”att skapa 
territoriella identiteter genom betalningsmedel” är ett ämne som inom svensk numismatik hittills 
främst har behandlats genom insamlings- och katalogarbeten. Det finns flera olika former av 
betalningsmedel som har använts inom begränsade zoner såsom läger, militärförläggningar, 
brukssamhällen etc. Dessa betalningsmedel har haft begränsad räckvidd och har använts som 
strategi för att reglera gruppers mobilitet och agerande (i Sverige har polletter ymnigt förekommit, i 
exempelvis Tyskland har krigslägerpengar och ghettopengar använts etc). Det vore intressant att 
undersöka detta som ett mer generellt tema som inte är knutet till en viss period eller ett specifikt 
område.  

Projektets två viktigaste publikationer 
Projektets huvudsakliga publikation är en monografi med titeln ”Ett land – ett mynt? Numismatik och 
territoriell identitet under högmedeltiden i Norden (1319-1364)” (manuskript 582 sidor). I boken 
undersöks hur viktig den territoriella identiteten var för myntningen och myntavändning under 
trettonhundratalet. Främst behandlas perioden 1319-1364, det vill säga Magnus Erikssons 

http://inc-cin.org/
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regeringsperiod. Under decennierna inträffade flera händelser med stora politiska, ekonomiska och 
humanitära konsekvenser. Boken belyser också hur materialet har framställts över tid och hur detta 
har bidragit till politisk historieskrivning. Frågor om nationell identitet och tillhörighet är högaktuella. 
Nationalistisk politiken hämtar gärna näring i historia. I detta sammanhang blir det allt viktigare att 
reflektera över numismatikens och arkeologins roll i historieskrivning som bidrar till skapandet av 
territoriell identitet.  

Utöver den ovan nämnda monografin kommer de konferenspublikationer som producerats med 

anknytning till projektet att vara de viktigaste skriftliga produkterna. I början av projektperioden 

publicerades “Monetary boundaries in transition. A north European Economic History and the 

Finnish War 1808-1809” (2010, red. Talvio & von Heijne). Konferenspublikationen ”Early Medieval 

Imitational Coinages” är planerad att tryckas år 2017. 

Andra typer av förmedling av projektets resultat 
Delar av projektet har presenterats i olika sammanhang i Göteborg, Uppsala, Lund, Stockholm, Oslo, 
Köpenhamn, Tallinn, Glasgow och Taormina. Under första hälften av projekttiden förmedlades 
projektet genom en hemsida. Sedan 2015 publiceras arbeten digitalt genom Academia.edu.  
Lista över konferensbidrag, presentationer etc: 

2015   

Konferens: DAMIN Silver monetary depreciation and international relations. Köpenhamn. 
Föredragstitel: What can be learned about coin circulation from a total inventory of coin finds? Case 
study: Northeastern Skåne c. 1600-1800. 

Konferens: Asia and Scandinavia. New perspectives on the Early Medieval Silk Roads. Östasiatiska 
museet, Stockholm. Föredragstitel: Islamic coins found in Sweden.  

Konferens: XV International Numismatic Congress, Taormina. Föredragstitel: Spatial analysis as a 
method for studying anonymous medieval coins – problems and possibilities. 

Seminarium: Lödöse museum. Föredragstitel: Magnus Eriksson och myntningen i Lödöse.  

Seminarium: Göteborg. Föredragstitel: Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen, Skåne 
Eller: Vad kan man lära sig om myntcirkulation utifrån en totalinventering av myntfynd?  

Seminarium: Renässans för samlingsforskningen. Riksantikvarieämbetet. Föredragstitel: Ett land, ett 
mynt? Numismatiken som konstruktion av nationell identitet.  

Opposition: Avhandlingsslutmanus Linn Eikje Ramberg, ”Økonomisk endring i middelalderen. 
Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning”, Stockholms Universitet.  

2014   

Seminarium: Stockholm. Föredragstitel: Ett land, ett mynt?. 

2013   

Konferens: ICOMON, Rio de Janeiro. Föredragstitel: The Flipped Museum. 

2012   

Konferens: ICOMON, Rabat. Föredragstitel: Vikings and the Caliphate.  
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Konferens: The Numismatic Collections: The Heritage of Historical Lithuania and Related Countries –
 Disclosures for Education and Science, Vilnius. Föredragstitel: Scandinavian – Khazarian contacts 
from a numismatic point of view. 

Seminarium: Aktuell arkeologi, SHM, Stockholm. Föredragstitel: Vikingar och kalifatet.  

Seminarium: Stadsmuseet, Göteborg. Föredragstitel: Islamiska mynt i Sverige. 

Seminarium: Lödöse museum. Föredragstitel: Islamiska mynt i Sverige. 

2011   

Konferens: EAA, Oslo. Föredragstitel: Medieval Money Ethics. Christian moral philosophy and the 
practice of handling money in 14th century Sweden.  

Symposium: Mentaliteter och mynt under vikingatid, Göteborg. Föredragstitel: Mynt & Mentaliteter. 
Perspektiv från Västkusten. 

Seminarium: Göteborg. Föredragstitel: Mynt och gränser. 

2010   

Konferens: Monetary History of the Baltics in the Middle-Ages (12-16th C.), Tallinn. Föredragstitel: 
Crusade and trade. Swedish and Livonian contacts in the 14th century. 

Konferens: Mynt, makt & människor– vikingatidens silverpenningar, Stockholm. Föredragstitel: 
Relationen mellan stad och omland utifrån myntfynden: Exemplen Sigtuna och Lund. 

Symposium: Nordisk Numismatisk Union, Köpenhamn. Föredragstitel: Mynt och gränser under 
Magnus Eriksson. 

Seminarium: Stockholm. Föredragstitel: Mynt och gränser under Magnus Eriksson. 

Seminarium: Stockholms universitet. Mynt och gränser i praktik och teori.  

2009   

Konferens: XIV International Numismatic Congress, Glasgow. Föredragstitel: Three crowns - The 
history of a controversial coin motive and national symbol. 

Symposium: Lödöse museum. Kungl. Myntkabinettets verksamhet. 

Seminarium: Göteborg. Föredragstitel: Motivet Tre kronor – Berättelsen om ett kontroversiellt 
myntmotiv och nationell symbol.  

Konferens: En nordeuropeisk ekonomisk historia och finska kriget 1808-1809. 

Presentation: Lunds universitet. ABM-forskarprojektet.  

Presentation: Stockholms universitet. ABM-forskarprojektet.  

Från hösten 2008  

Seminarium: Göteborg. Föredragstitel: Magnus Erikssons myntning. 

Konferens: Silver Economies, Monetisation & Society in Scandinavia, 800-1100. Århus. Föredragstitel: 
Regional Review of Denmark.  
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Seminarium: Seminariet för medeltids- och renässansstudier, Uppsala universitet. Presentation av 
ABM-forskarprojektet. 

 

Publikationer  

(Ett tiotal kortare publicerade texter redovisas inte. Texterna finns delvis på academia.edu) 

Under arbete 

Monografi: Ett land – Ett mynt? Numismatik och territoriell identitet under högmedeltiden i Norden 
(1319-1364). (Planerad tryckning hösten 2016. 582 sidor). 

Konferenspublikation: Early Medieval Imitational Coinages. I: Nordisk Numismatisk Årsskrift, new 
series no 2. (Planerad tryckning våren 2017). 

2015 

Katalogarbete: 2015: Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen 12, Skåne Kristianstads län. (300 
sidor). 

Artikel: What can be learned about coin circulation from a total inventory of coin finds? Case study: 
Northeastern Skåne c. 1600-1800. I: Collection Moneta - 191. Red. G. Depeyrot & M. Märcher. 
http://www.moneta.be 

Artikel: Spatial analysis as a method for studying anonymous medieval coins – problems and 
possibilities. I: Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson. Red. T. Talvio & M. Wijk. 

Artikel: Three Crowns – Coin motive and (trans-)national symbol. In: Small Things, Wide Horizons. 
Festschrift to Birgitta Hårdh. Red. L. Larsson, F. Ekengren, B. Helgesson & B. Söderberg. Archaeopress 
Archaeology. 

2014  

Artikel: Ett ovanligt trettonhundratalsfynd från kvarteret Tranan i Malmö. I: Numismatisk Årsskrift, 
new series no 1. Red. J. S. Jensen.  

Artikel: The Flipped Museum. I: ICOMON E-proceedings Rio de Janeiro.  

2012 

Artikel: Danska mynt från tusentalet funna i S:t Peterskyrkan, Rom. I: Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 2012, nr 2. 

Artikel: Crusade and Trade. Swedish-Livonian Contacts in the Fourteenth Century. I: Varia Historica 
VI. Monetary History of the Baltics in the Middle-Ages (12th-16th C.). Ed. I. Leimus.  

2011  

Artikel: Viking-Age Coin Finds from South Scandinavia. I: Silver economies, monetisation and society 
in Scandinavia, AD 800-1100. Red. J. Graham-Campbell, S. M. Sindbæk & G. Williams.  

Artikel: Likt och olikt mellan Sigtuna och Lund ur ett myntperspektiv. I: Moneta 5. Red B. Thelin & M. 
Wijk.  

Recension: Gitte Tarnow Ingvardson, Mᴓntbrug. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2011:1. 

http://www.moneta.be/
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2010 

Konferenspublikation. Monetary Boundaries in Transition. A North European Economic History and the 
Finnish War 1808-1809. Redaktör tillsammans med Tuukka Talvio. (202 sidor). 

Artikel: Swedish Coin finds and the Finnish war. I: Monetary Boundaries in Transition. Red T. Talvio & 
C. von Heijne.  

Artikel: Ravlunda - myntfynd från romersk järnålder till medeltid. I: Myntstudier 2010, nr 1. 

Recension: Svein H. Gullbekk. Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen. 

2009  

Antologi: From Ephesos to Dalecarlia. Redaktör tillsammans med Elisabet Regner, Laila Kitzler Åhfeldt 
& Anna Kjellström. (277 sidor). 

Artikel: Money and Morality in 14th Century Sweden. I: From Ephesos to Dalecarlia. Red. Regner, E., 
von Heijne, C., Kitzler Åhfeldt, L. & Kjellström, A.  


