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Alan, alvin och algoritmer
Digitala humaniora vid Uppsala universitets
myntkabinett
Av Hendrik Mäkeler

D

en 3 november 2015 gäst
ades Uppsala universitets
myntkabinett av Alan Stahl,
föreståndare för myntkabinettet vid
Princeton University och en av värl
dens mest meriterade numismatiska
forskare, särskilt inom medeltids
området. Att bjuda in honom var
möjligt tack vare ett generöst bidrag
från Sven Svenssons stiftelse för nu
mismatik. Inom ramen för Uppsala
universitets myntkabinetts föreläs
ningsserie MoneyTalks (http://www.
coincabinet.uu.se/moneytalks/) höll
Alan ett föredrag i Museum Gustavia
nums auditorium, där han uttryckte
sin förtjusning över att föreläsa från
en talarstol som redan hade använts
av Carl von Linné.
Föredraget med titeln All that glit
ters … Silver in early medieval coin
age handlade om silvermyntningens
utveckling från senromersk tid till
tidig medeltid, men framför allt om
folkvandringstidens och merovinger
tidens olika monetära utveckling på
den europeiska kontinenten.
Som underlag för föredraget an
vände Alan data som samlats in inom
hans nya projekt, The flame Project
(Framing the Late Antique and Early
Medieval Economy), se även http://
coinage.princeton.edu/. Databasen
presenterade Alan även den 6 no
vember på Kungl. Myntkabinettet i
Stockholm under konferensen om
Early Medieval Imitational Coinages.
Alan uppmärksammade framför
allt att silver spelade en ganska ringa
roll i den senromerska och tidigbys
antinska myntningen. Sasaniderna
däremot använde i huvudsak silver
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rade myntning, även ämnet för hans
avhandling som han försvarade vid
University of Pennsylvania år 1977. 2
Året därpå publicerade Alan en av de
första artiklarna om datortillämpning
på medeltida mynt. Den ingick i tid
skriften Computers and the Humani
ties som ägnade ett specialnummer åt
Medieval Studies and the Computer. 3

Alan Stahl vid föreläsningen i Uppsala
universitets myntkabinett
den 3 november 2015.
foto: författaren.

i sin monetära ekonomi. Under ut
vecklingens gång baserades den med
eltida europeiska myntningen seder
mera så gott som enbart på silver,
medan myntsystemen i Bysans och i
den islamska världen förblev trime
talliska, då guld- och kopparmynt
användes vid sidan om silvermynt.
Med andra ord vändes myntsystemen
under folkvandringstiden och den
merovingiska tiden liksom upp och
ner, vilket påminner väldigt tydligt
om de stora samhällsförändringar
som ägde rum på den tiden.
Anledningen till att bjuda in Alan
Stahl till Uppsala var således inte
enbart att han är välkänd för diverse
grundläggande medeltidsnumisma
tiska publikationer. 1 Alans numis
matiska publikationsverksamhet går
mycket längre tillbaka i tiden än så.
Till en början var han mest intres
serad av merovingernas komplice

Digitala humaniora
Sedan dess har Alan Stahl behållit
datatekniken och dess tillämpning på
historiska frågeställningar i sikte. Det
är ett område som i dag betecknas
som digitala humaniora (DH). Inom
DH försöker man utreda vilka nya
tekniska lösningar man kan använda
inom humanioraområdet. I detta
sammanhang handlar det inte enbart
om att automatisera hanteringen av
stora datamängder (big data), vilket
krävde enorma mänskliga arbetsin
satser innan datorer fanns tillgäng
liga.
Minst lika viktigt för digitala hu
maniora är att undersöka vilka nya
frågeställningar den nya tekniken
kan inspirera till. Numismatiska
exempel på dessa två varianter är å
ena sidan katalogisering och sorte
ring av vikingatida skattfynd med
datorns hjälp – ett arbete som under
lång tid har utförts av Numismatiska
forskningsgruppen vid Stockholms
universitet, där professor Brita Mal
mer var en av de tidigaste att upp
märksamma datateknikens poten
tial. 4 Å andra sidan undersöker man
hur datasystem själva kan identifiera
mynt och sätta dem i olika kontexter.
Automatisk bildidentifiering är dock

Att det ingår numismatiska föremål i Alvin-portalen ser man redan på dess startsida,
där bildspelet i detta fall visar en palmstruchsedel.

inte fullt så enkel för mynt från vi
kingatiden som för moderna sådana.
Avsaknaden av ett övergripande eu
ropeiskt referensverk för vikingatidsoch medeltidsmynt gör även att man,
än så länge, inte kan samköra mynten
från den tidsperioden på samma sätt
som man redan gör exempelvis för
mynt präglade under de romerska
kejsarnas tid, med katalogverket Ro
man Imperial Coinage (http://numis
matics.org/ocre) som underlag.
Numismatiska bibliotek
och avhandlingar
För att kunna sätta i gång katalogi
sering av mynt behövs således kata
logverk. Det finns väldigt många så
dana tryckta referensverk, men ändå
är långt ifrån alla myntsystem som
funnits under världens historia be
arbetade på ett tillfredsställande sätt.
Det krävs således många ytterligare
generationers arbete och omfattande
bokproduktion även i fortsättningen.
Den mest omfattande samlingen
med sådana numismatiska publika
tioner finns i Vitterhetsakademiens
biblioteks filial i Kungl. Myntkabinet
tet. Nyligen kunde bibliotekarien An
nika Eriksson slutföra katalogisering
en av de äldsta och mest sällsynta vo
lymerna där; ett arbete, som generöst

bekostats av Sven Svenssons stiftelse
för numismatik (se SNT 2016:4 s. 88–
89). Även Uppsala universitets mynt
kabinett förfogar över ett omfattande
referensbibliotek, vars katalogisering
i den nationella bibliotekskatalogen
Libris skett under hösten 2015, även
i detta fall med stöd från Sven Svens
sons stiftelse. Fler än 2 500 verk finns
således förtecknade numera, vilket
inspirerade även Uppsala universi
tetsbibliotek till att satsa på dess egna
numismatiska publikationer och ka
talogisera ett nämnvärt antal därav.
Båda bibliotekens samlingar hittar
man numera via internet (http://
www.coincabinet.uu.se/samlingar/
bibliotek/).
Speciellt för Uppsala universitet är
de numismatiska avhandlingar som
skrivits alltsedan år 1679 vid Sveri
ges äldsta lärosäte. Inalles handlar

Roman Republic, Julius Caesar,
Denarius 44 B.C., Rome.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nb
n:se:alvin:portal:record-14833
Inlagd av Ragnar Hedlund.

det om nästan sextio publikationer
som vanligtvis har försvarats i Gusta
vianum, Uppsala universitets tidigare
huvudbyggnad som tillkom under
1620-talet. Samtliga äldre numisma
tiska avhandlingar som inte längre är
upphovsrättsbelagda har under 2016
skannats med medel från Uppsala
universitets myntkabinett och pu
blicerats på internet, såvida de inte
redan varit tillgängliga genom Upp
sala universitetsbiblioteks omfattande
projekt för katalogisering och digita
lisering av de äldre avhandlingarna
överlag (se förteckningen på www.
coincabinet.uu.se/forskning/numis
matiska-avhandlingar).
Gemensamt utgör katalogposterna
av den numismatiska litteraturen i
Uppsala och de uppsaliensiska av
handlingarna i ämnet ryggraden för
arbetet med att digitalisera samling
arna av både mynt, medaljer, sedlar
och polletter i Alvin, den svenska por
talen för kulturarvssamlingar (www.
alvin-portal.org). Det enstaka digita
liserade myntet kan på så sätt kopplas
till referensverkets katalogpost som i
sin tur länkar vidare till den nationel
la svenska bibliotekskatalogen Libris,
där man via fjärrlån även kan beställa
hem respektive verk. Vi hoppas att
detta kommer att underlätta enormt
för både myntsamlare, mynthandeln
och forskare från olika ämnesom
råden som är intresserade av betal
ningsmedlens olika former.
Digitaliseringsprojekt
i Uppsala
För att uppnå detta mål pågår digita
liseringen kontinuerligt vid Uppsala
universitets myntkabinett (se den di
gitala katalogen över samlingarna på
www.coincabinet.uu.se/samlingar).

Tyskland, Hessen-Kassel, Fredrik I,
1 dukat 1737, Kassel.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nb
n:se:alvin:portal:record-54497
Inlagd av Ylva Haidenthaller.

SNT 2  2017

Ett klick på bilden leder vidare till
objektposten där sedeln beskrivs. Det
ingår även länkad information om alla
personer som signerat sedeln. Vi har
även kopplat till referenslitteraturen, i
detta fall boken Sveriges första banksedlar,
där det i sin tur finns med Librisnumret
som länkar till Sveriges nationella
bibliotekskatalog med möjlighet att
fjärrlåna verket.

Inom ramen för ett stort projekt,
som finansieras av Riksbankens Ju
bileumsfond, bearbetar Ragnar Hed
lund samtliga antika mynt i den syste
matiska samlingen i Uppsala (http://
www.coincabinet.uu.se/forskning/
digitalisering-av-antika-mynt/).
Med stöd av Sven Svenssons stiftel
se och Gunnar Ekströms stiftelse för
numismatisk forskning har Ylva Hai
denthaller kunnat digitalisera samt
liga svenska mynt sedan Karl XII:s
SNT 2  2017

tid (http://www.coincabinet.uu.se/
forskning/svensk-mynttillverk
ning/) och börjat lägga ut de svenska
kungliga medaljerna över Gustav II
Adolf i Uppsala universitets samling
ar. Både Ragnar och Ylva har inte haft
de enklaste förutsättningar i detta
arbete, eftersom Universitetshuset i
Uppsala, där universitetets myntkabi
nett är beläget, är under omfattande
renovering 2016–2017.

Numismatisk forskningsinfrastruktur
Vi hoppas givetvis att även i framti
den hitta både kunniga personer och
medel för att fortsätta digitalisera
samlingarna. Förhoppningen är na
turligtvis att vårt katalogiseringsarbe
te bidrar till att skapa en numismatisk
forskningsinfrastruktur som gagnar
alla intresserade av svensk numisma
tik.
Allt bildmaterial skapat inom ra
men för våra digitaliseringsprojekt är
därför fritt tillgängligt och nedladd
ningsbart i högupplösta originalbil
der. Vi lägger även mycket arbete på
att frilägga alla inom ramen för pro
jekten nytagna bilder och skalar dem
i naturlig skala. Således kan bilderna
användas direkt efter nedladdning
genom att klistras in i exempelvis en
publikation. Man kan med hjälp av
fasta länkar som skapats till alla våra
katalogposter även länka till bildma
terial i vårt system.
Under 2017 ska dessutom så kal�
lade API tillkomma, som tillåter en
automatiserad återanvändning av
Uppsala universitets myntkabinetts
digitala material. Enda villkoret för
både privat, kommersiell och veten
skaplig användning av både bilder
och beskrivningar är att Uppsala uni
versitets myntkabinett omnämns som
upphovsman. Vi antar att det är vill
kor som känns förmånliga och gynn
samma för alla myntintresserade. Vi
hoppas naturligtvis att fler museer
i Sverige vill följa i våra fotspår och
göra sina numismatiska samlingar
tillgängliga digitalt, inklusive hög
upplösta bilder och relevanta meta
data, alltså typbestämningar samt lit
teraturhänvisningar.

lät skapa, närmare bestämt år 2005.
Data
basens innehåll kunde enkelt
föras över till Alvin-portalen och tol
kas till Alvins långt mer avancerade
tekniska struktur, vilket bevisar hur
framsynt Myntkabinettets gamla da
tateknik var upplagd. I dag är den ett
eget kulturarv och finns som sådant
digitalt registrerad i Alvin också (se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nb
n:se:alvin:portal:record-79975).
Noter
1

Bland annat Alan Stahl: Zeccha. The
Mint of Venice in the Middle Ages,
Baltimore 2000 (http://libris.kb.se/
bib/5677869). Den som vill läsa en
underbart välskriven och klok fram
ställning av ett medeltida myntverk bör
införskaffa denna bok.

2

Alan Stahl: The Merovingian Coinage of
the Region of Metz, Louvain-la-Neuve
1982 (http://libris.kb.se/bib/340534).

3

Alan Stahl: A Numerical Taxonomy
of Merovingian Coins, i: Computers
and the Humanities 12 (1978) 1/2, s.
201–214 (http://www.jstor.org/sta
ble/30199952).

4

Se Brita Malmer: Methodological
problems in editing and evaluating
the Swedish Viking-Age coin hoards,
i: Mark A. S. Blackburn och D. M.
Metcalf (utg.): Viking-Age Coinage in
the Northern Lands, The Sixth Oxford
Symposium on Coinage and Monetary
History (British Archaeological Re
ports, International Series 122), Oxford
1981, s. 391–403 samt Brita Malmer:
Methodological Problems in Editing
and Evaluating the Swedish VikingAge Coin Hoards. II, i: Bernd Kluge
(utg.): Fernhandel und Geldwirtschaft.
Beiträge zum deutschen Münzwesen
in sächsischer und salischer Zeit.
Ergebnisse des Dannenberg-Kolloqui
ums 1990 (Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, Monographien 31 =
Berliner Numismatische Forschungen
1), Sigmaringen 1993, s. 233–241.

5

Se Hendrik Mäkeler: Digitalisering
vid Uppsala universitets myntkabinett.
Katalogisering av numismatiska objekt
i Alvin – portal för kulturarvssamlingar
(Uppsala University Coin Cabinet Wor
king Papers 21), Uppsala 2016 (http://
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:d
iva-302899).

Förstorar man bilden hamnar man i Alvin-portalens bildvisare där man i detta fall
detaljerat kan jämföra signaturerna med personerna som vi identifierat signaturerna
med. Längst upp finns även en knapp ”ladda ner” som ger tillgång till den högupplösta
originalbilden som vi tagit fram.

Den som vill granska bilderna i detalj kan fälla in beskrivningen i bildvisaren
och förstora upp bilden ännu mer.

I och med att Uppsala universitets
myntkabinetts digitaliseringsarbete
sker inom ramen för den svenska
kulturarvsportalen Alvin har vi med
Uppsala universitetsbiblioteks hjälp
kunnat bana vägen för likadana pro
jekt vid alla institutioner som är an
slutna till Alvin. Det är faktiskt väldigt
enkelt att arbeta med numismatiska
objekt på denna plattform 5, så det är
bara att haka på för att gemensamt
kunna lyfta numismatiken i Sverige
till en ny nivå!
Enorma möjligheter
Möjligheterna är enorma och kun
de knappast anas i sin helhet, när
Alan Stahl och Brita Malmer under

1970-talet började använda sig av
datatekniken inom vårt ämne. Ut
maningen nu som då är att utforma
datasystemen och registreringsmo
menten så att algoritmerna på bästa
möjliga sätt kan hitta svar på de mest
olika forskningsfrågorna. Detta inne
bär även att man vid definitionen av
datafälten så gott som möjligt för
söker antecipera teknikens framtida
utveckling, för att redan från början
kunna skapa så detaljerad och hög
upplöst data att den också kan använ
das med mer avancerade teknik. Vid
Uppsala universitets myntkabinett
har detta lyckats mycket väl med da
tabasen som Harald Nilsson en gång
i den gråa datatekniska forntiden

SNT 2  2017

