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Alla myntsamlare brukar komma ihåg hur deras samlarintresse 
började. Några mynt från ett arv, ett gammalt mynt som hittats i 

trädgården och mycket annat är vanliga berättelser i sammanhanget. 
Men när det kommer till nyförvärv och kompletteringar av den nyss 
påbörjade samlingen blir det omedelbart mer komplicerat. Man be-
höver hitta en mynthandlare eller samlarvänner som man litar på 
och som hjälper till med att hitta objekt som saknas i samlingen, som 
kan upplysa om kryptiska förkortningar (SM* har exempelvis, som 
bekant, en markant avvikande betydelse i numismatiska samman-
hang jämfört med vanliga dödligas förståelse av förkortningen) och 
som kan vägleda den begynnande samlargärningens första insatser.

Ungefär likadant förhåller det sig inom den vetenskapliga forsk-
ningen. Erfarenheten visar att det är lätt att intressera och entusias-
mera kollegor för numismatiska objekt och för att integrera dem i sin 
forskning. Men nästa steg har varit en onödig hög tröskel: Den fors-
kare som vill använda sig av mynt och medaljer som källmaterial har 
standardmässigt stoppats av svårigheter att hitta objekt som matchar 
frågeställningen och att leta reda på bildmaterial. Detta kan då an-
vändas i många relevanta sammanhang, som till exempel i undervis-
ning eller för illustration av publikationer hos kommersiella förlag.

Tillgången till material samt hjälp från mynthandlare och sam-
larvänner är avgörande för att en myntintresserad ska kunna bli en 
myntsamlare. På samma sätt är tillgången till numismatiska källor, 
museisamlingar och numismatisk expertis avgörande för att en fors-
kare ska kunna förkovra sig i numismatikens gåtor. På så vis kan fors-
karen dra nytta av årtusendens erfarenheter inom finansbranschen 
som mynten bär vittne om samt njuta av den konstnärliga utform-
ningen och uttolka föremålen enligt konstvetenskapens alla regler.

För att allt detta ska bli möjligt på bred front behövs det en digi-
tal numismatisk forskningsinfrastruktur för Sverige. En sådan har 
skapats inom ramen för Alvin, den svenska portalen för kulturarvs-
samlingar (www.alvin-portal.org) som utvecklats av Uppsala univer-
sitetsbibliotek i samarbete med universitetsbiblioteken i Lund och 
Göteborg samt Linköpings stadsbibliotek. Alvin-portalen har tagits 
fram av samma utvecklargrupp som även står bakom Digitala Veten-
skapliga Arkivet (www.diva-portal.org). DiVA är en gemensam sök-
tjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser som används 
av 40 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige och Norge.2 Det 
finns således enorm erfarenhet av utveckling och drift av stora data-
portaler i utvecklargruppen. Detta har givit mycket positiva resultat 

Av Hendrik Mäkeler1

Att bygga en digital numismatisk  
forskningsinfrastruktur för Sverige

1  Ett varmt tack både för många goda idéer under vårt gemensamma arbete med Alvin-portalen och för språklig gransk-
ning av manuskriptet riktas till Ragnar Hedlund, Ylva Haidenthaller, Elin Klingstedt och Anna Clareborn.

2  Stefan Andersson: När Digitala vetenskapliga arkivet blev DiVA, ingår i: Per Cullhed och Krister Östlund (utg.): I lag med 
böcker. Festskrift till Ulf Göranson, Uppsala 2012, s. 15–29 [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-183288].

Samtliga foton: Hendrik Mäkeler,  
Uppsala universitet.

* SM = förkortning för B. Ahlström et al.,  
Sveriges mynt 1521-1977. Stockholm 1976.
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under tillkomsten av Alvin-portalen, som i många avseenden är en 
systerportal till DiVA.

Samtliga datafält och funktioner som är relevanta i numismatiska 
sammanhang ingår numera i Alvin, vilket gör det enkelt för numis-
matiska samlingar att ansluta sig till projektet och dra nytta av de 
många andra fördelar som kommer med Alvin: Man kan även regist-
rera arkiv och bibliotek i ett och samma system och på ett enkelt sätt 
länka ihop dem med samlingsföremålen. Därigenom får användaren 
en enkel ingång i ämnet, exempelvis genom att följa en litteraturre-
ferens direkt ifrån en katalogpost över ett mynt.

Förutom i Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala används por-
talen i skrivande stund för material från Kungl. biblioteket, Naturhis-
toriska riksmuseet, Kungl. Vetenskapsakademien, Hagströmerbiblio-
teket vid Karolinska institutet och delar av Stockholms universitet. 
Genom att Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala 
universitet, har även kollegorna i Visby möjlighet att katalogisera ma-
terial i Alvin. Sammantaget arbetas det således med Alvin-portalen i 
landets alla större städer.

Vid Uppsala universitets myntkabinett har vi sedan våren 2012 
arbetat med integrationen av museiföremål i Alvin och sedermera 
med att definiera de numismatiska datafälten som behövdes. Idag kan 
systemet allt som anses vara standard även i specifika numismatiska 
databaser och mycket mer.3 Innovationstakten för systemet är gläd-
jande nog väldigt hög, så att utvecklingen fortskrider i rasande fart.4

Sedan 2014 arbetar Ragnar Hedlund inom ramen för ett infrastruk-
turprojekt som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond med att 
katalogisera och lägga ut samtliga antika mynt i Uppsala universitets 
myntkabinetts samlingar i Alvin. Sedan hösten 2015 arbetar Ylva 
Haidenthaller på samma sätt med att i Alvin tillgängliggöra samtliga 
svenska mynt som tillkommit sedan 1700-talet. Projektet finansieras 
av Sven Svenssons stiftelse för numismatik och av Gunnar Ekströms 
stiftelse för numismatisk forskning.5 Både Ragnar och Ylva berättar 
i detta nummer av NNUM hur de använder Alvin-portalen och hur 
deras infrastrukturprojekt berikar den svenska numismatiken med 
nya kunskaper.

På tal om nya kunskaper behöver den viktigaste fördelen med 
Alvin-portalen lyftas fram: Alvin återger inte enbart kunskap, den 
bidrar till att skapa den genom att länka ihop olika historiska källka-
tegorier som man annars inte skulle kunna ta del av i forskningen. Ett 

3  För en utförlig funktionsbeskrivning se Hendrik Mäkeler: Digitalisering vid Uppsala universitets myntkabinett. Katalogisering 
av numismatiska objekt i Alvin – portal för kulturarvssamlingar (Uppsala University Coin Cabinet Working Papers, 21), Upp-
sala 2016 [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-302899].

4  Att numismatiken har fått ingång i en så framstående systemarkitektur som Alvin-portalen utgör har vi många personer att 
tacka för. Per Cullhed har under lång tid arbetat med att skapa förutsättningarna för en kulturarvsportal. Cecilia Winrow, 
som varit projektledare för utvecklingen av Uppsala universitets myntkabinetts tidigare databas som Harald Nilsson tagit 
initiativ till, uppmärksammade att kulturarvsportalen kunde bli en förnämlig ram för den befintliga numismatiska databa-
sen. Hans Liss, som utvecklat den tidigare databasen, har skapat en XML-export av den. Stefan Andersson anpassade 
XML-filen till Alvin-portalens format och migrerade in fler än 3 500 gamla mynt- och medaljbeskrivningar inklusive bilder. 
Både i samråd med Stefan och med Anna Clareborn, Alvin-portalens projektledare, har anpassningen för arkeologiska och 
numismatiska behov planerats. Omsättningen i verkligheten har sedan Uppsala universitetsbiblioteks skickliga utvecklare 
med Uwe Klosa i spetsen ansvarat för. Mimmi Sundin hjälper kontinuerligt till vid Alvin-supporten, bland annat genom att 
komplettera med nyttiga funktioner och med att städa upp bland dubbletter i auktoritetsposterna så att portalen lever upp till 
artikelförfattarens behov av ordning och reda i det digitala. 

5  Det är onödigt att påpeka att projekten inte hade kunnat genomföras utan stiftelsernas stöd. Vi är djupt tacksamma för 
deras förtroende och för alla sakkunnigas positiva utlåtanden om våra ansökningar.

Ragnar Hedlund, Ylva Haidenthaller 
och Hendrik Mäkeler.  
Foto: Mikael Wallerstedt.
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Fig. 1: Alvin återger inte enbart kunskap, den bidrar till att skapa den genom att länka ihop 
olika historiska källkategorier som man annars inte skulle kunna ta del av i forskningen. 
Ett fi nt exempel på detta är medaljen över Carl von Linnés sista lärjunge Erik Acharius.
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fi nt exempel på detta är medaljen över Carl von Linnés sista lärjunge 
Erik Acharius (fi g. 1). Medaljen fi nns förtecknad i Harald Nilssons 
tryckta katalog över den omfattande samlingen av medicinmedaljer 
som överläkaren Erik Waller sammanbragt och som idag befi nner sig 
i Uppsala universitets myntkabinetts samlingar. Den omsorgsfulla 
katalogbeskrivningen är dock givetvis begränsad till bokformatet. 
Boken återger den information som Harald Nilsson noggrant sam-
manställt och förser läsaren även med “länkar” i form av litteratur-
hänvisningar. Men boken är – något som möjligen behöver omnäm-
nas för yngre läsare – inte dynamisk, den kan alltså inte kontinuerligt 
kompletteras med mer information. Anmärkningarna som den kun-
nige läsaren skriver intill den tryckta texten är enbart synliga för 
läsaren själv, och sist men inte minst letar boken inte upp ytterligare 
källor om Erik Acharius genom bara en knapptryckning. Allt detta 
gör däremot Alvin-portalen:

Under varje katalogpost fi nns det ett kommentarfält, där ytterli-
gare information kan delas med alla andra användare. Givetvis kan 
alla katalogposter kontinuerligt uppdateras och rättas. Varje katalog-
post har även ett URN, den digitala världens motsvarighet till bokens 
ISBN. På så sätt kan alla poster refereras och även hittas på lång sikt. 
Kortversionen på detta praktiska nummer fi nns med under rubriken 
“Identifi katorer (generella)”, där det framgår att denna medalj heter 
urn:nbn:se:alvin:portal:record-14763. Vill man, exempelvis från den 
egna myntsidan på internet, länka till medaljposten kan man hitta 
den fullständiga tekniska länken längst upp till höger på sidan, där 
“Länk till posten” leder till en “Permanent länk” som ser ut så här: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-14763.

Fig. 2: Klickar man på Erik Acharius 
namn kommer man fram till hans 
personpost.
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Klickar man på Erik Acharius namn kommer man fram till hans 
personpost (fi g. 2). Personposter omfattar allmän information om 
personen i fråga och de länkar vidare till bland annat Wikipedia och 
Svenskt Biografi skt Lexikon där man riktigt kan grotta ned sig i Acha-
rius biografi . Personposten har även en teknisk funktion; klickar man 
på länken “Sök efter resurser” under rubriken “Relaterade” får man 
fram samtliga katalogposter som står i något samband till Erik Acha-
rius (fi g. 3). På så sätt hittar man utöver medaljbilden bland annat en 
gravyr med Acharius porträtt och olika skriftliga dokument som han 
egenhändigt har formulerat.

Fig. 3: Under rubriken ”Relaterade” 
får man fram samtliga katalogposter 
som står i något samband till 
Erik Acharius.
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Helt plötsligt har medaljen satts i ett samband och andra källor 
om Erik Acharius har blivit kända för användaren av Alvin-portalen. 
Som numismatiker ges man en möjlighet att upptäcka målningar, 
och konstvetaren upptäcker mynt och medaljer. Det är så man ska-
par kunskap.

Kunskapen bör dock givetvis fördjupas, vilket man fortfarande 
lämpligast gör genom läsning av sekundärlitteraturen. Därför länkar 
katalogposten över Acharius-medaljen (fi g. 1) även till olika littera-
turhänvisningar och katalogverk som relaterar till objektet, givetvis 
inklusive uppgifter om vilken sida och vilket nummer det refereras 
till. I detta fall är det bland annat Cecilia Bergströms omfattande 

Fig. 4: Här fi nner man till exempel 
Cecilia Bergströms omfattande 
katalog över Kungl. Vetenskaps-
akademiens medaljer.
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katalog över Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer (fi g. 4). Under 
rubriken “Identifi katorer (generella)” fi nns där ett nummer som le-
der vidare till Libris, den nationella svenska bibliotekskatalogen. Där 
framgår det var man kan låna eller läsa boken på plats (fi g. 5). Det 
viktiga med dessa kopplingar är att man kommer bort från ämnes-
specifi ka förkortningar som är oändligt kryptiska för alla andra än oss 
numismatiker. Dessa förkortningar och de resulterande svårigheterna 
att tolka och ompröva våra numismatiska forskningsresultat gjorde 
förut ämnet rätt svårsålt utanför vår lilla grupp. Att göra ämnet så 
tillgängligt som möjligt även för andra vetenskaper kan numismati-
ken enbart tjäna på.

Fig .5: Libris, den nationella svenska 
bibliotekskatalogen. Där framgår det 
var man kan låna eller läsa boken 
på plats.
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Förutom dessa mer allmänna funktioner som förhoppningsvis 
kommer att gagna numismatiken i stor utsträckning finns det även 
många funktioner som torde vara självklara för numismatiska data-
baser utan att de egentligen är det.

Ett exempel är http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:p
ortal:record-47808 där ett av Europas första sedelmynt är katalogi-
serat. Posten länkar ihop alla personer som skrivit under denna se-
del. Via den tillhörande organisationsposten om Palmstruchska ban-
ken och dess relaterade personer sammanställs nästan all personal i 
Palmstruchska banken. Dessutom finns givetvis ett eget datafält för 
sedelns serienummer.

Ett annat exempel är plåtmynten där det till och med är möjligt 
att återge alla tecken i inskriften med hjälp av Alvin-portalens fullska-
liga stöd för Unicode. För ett sådant plåtmynt i Uppsala universitets 
samlingar (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:rec
ord-94636) kan även proveniensen spåras: Det ingick i Carl von Lin-
nés hushåll på Hammarby.

Samtliga bilder som ingår i Alvin-portalen är fritt användbara för 
både vetenskapligt och kommersiellt bruk enligt creative commons-
licensen CC-BY-SA. Man behöver dock alltid ange Uppsala universi-
tets myntkabinett som upphovsman för bilderna och ifall man vill 
dela dem vidare ska detta också vara kostnadsfritt. Vi blir även glada 
om vi kan få referensexemplar av publikationerna där bilderna från 
Uppsala universitets samlingar används. I gengäld är även original-
bilderna tillgängliga för nedladdning (det finns en knapp “ladda ned” 
längst upp i mitten för visningen av den förstorade bilden). Original-
bilderna är redan färdigt skalade i naturlig storlek och frilagda, dvs. 
bakgrunden är komplett borttagen. Detta gäller åtminstone för alla 
nyupplagda bilder, äldre känner man igen genom den svarta bak-
grunden. Dessa kommer efterhand också att ersättas med nya bilder, 
men vi prioriterar att lägga upp mynt som ännu inte alls är tillgäng-
liga digitalt.

Baktanken med färdigt redigerade bildfiler är att man enbart ska 
behöva ange permanentlänken till katalogposten när man vill att ett 
visst mynt eller en viss medalj avbildas i en publikation. Sättaren kan 
sedan ladda hem originalbilden direkt och arbeta vidare med den. 
Tunga bildfiler behöver således inte längre sändas fram och tillbaka 
via mail.

Det är så vi anser att en vetenskaplig infrastruktur bör fungera. 
Vi hoppas givetvis på att så många som möjligt själva vill göra sina 
egna organisationers samlingar tillgängliga genom Alvin-portalen 
på samma sätt. Vi hoppas även att ännu fler personer får nytta av 
informationen som vi lägger ut i Alvin-portalen. Använd alltså gär-
na bildmaterialet för Din egen publikation, käre läsare, eller på Din 
egen hemsida. Eller njut helt enkelt av alla skatter som kommer upp 
ur det fördolda. I vilket fall ser vi fram emot att läsa om allt fler nya 
forskningsrön som baserar sig på samlingarna i Uppsala universitets 
myntkabinett. Låt oss gemensamt ta vårt ämne till en ny nivå, och 
låt oss visa för andra ämnen hur pass slagkraftigt ett än så litet ämne 
kan vara när alla intresserade hjälps åt på bästa möjliga sätt!
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