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Alvin – För Sverige i tiden? 
Ett referensverk för nästa generation 

Ett referensverk är den myntintresserades A och O. Desto bättre om 
detta även är välillustrerat och lättillgängligt. Frågan är dock hur 

man skapar ett underlag till ett referensverk som är både disponibelt 
och användbart för den som ännu inte har hittat vägen till numisma-
tikerns “point of no return”, det vill säga fyllt sin egen bokhylla med 
dyra uppslagsverk i vilka man kan läsa till sent på natten. I dagens 
informationssamhälle är det väsentligt att kunna följa tidsandan och 
kravet efter digitala stöd för forskare och intresserade i allmänhet. Ett 
digitalt referensverk fångar på så vis upp den gruppen som av olika skäl 
inte har möjlighet att besöka samlingar, inte har tillgång till numis-
matisk litteratur eller rent av inte visste att den sortens material fanns.  

Eftersom den svenska delen av samlingarna i Uppsala universitets 
myntkabinett ofta efterlyses av både studenter och forskare, var det 
prioriterat att få dessa objekt digitaliserade. Tack vare stipendier från 
Sven Svenssons stiftelse för numismatik och Gunnar Ekströms stiftel-
se för numismatisk forskning pågick mitt projektet “Mynttillverkning 
från Karl XII till Carl XVI Gustaf” från september 2015 till juli 2016. 
Syftet var att katalogisera och digitalisera de ännu okatalogiserade 
“moderna” svenska mynten i kabinettets samling och således uppar-
beta beståndet från Stormaktstidens sista kung till vår sittande regent. 

Projektet gick framåt i takt med de obligatoriska stegen som krävs 
för att katalogisera mynt; de skulle vägas, mätas, typbestämmas, fo-
tograferas, friläggas och sedan beskrivas i databasen. Nu har vartenda 
ett av de drygt 2 500 mynten en egen post i den redan omnämnda 
databasen Alvin – portal för kulturarvssamlingar.

Att skapa detta digitala komplement till befintliga standardverk 
var givetvis en sporre på många sätt och vis. Arbetet med förteckning-
en gick över förväntan bra, bortsett från små skavanker eller upphöjd 
randskrift, som kunde utmana tålamodet i samband med fotografe-
ring och friläggning. Inte desto mindre blev mynten från de äldre 
århundradena trogna följeslagare i flera månader och en outtömlig 
källa för flera hemtentamina. I det sammanhanget kunde man glädjas 
åt kulturarvsdatabasens funktion att vara ett stort nät av kopplingar. 
Detta blev tydligt i samband med en viss Anders Strömner (1646–
1730). Personen i fråga var myntkamrerare, myntmästare i Stockholm 
mellan 1684 och 1699, assessor i bergskollegium samt senare även 
bergsråd. Adlad blev herren också mars 1689 (introducerad samma 
år under nr 1167). Varför denna person orsakade lyckorus beror på att 
det visade sig finnas andra källor än mynt i Alvin som rörde Anders 
Strömner. På Carolina Rediviva har två dokument från bergskollegiet 
digitaliserats där man bland annat kan se Anders Strömners darriga 
namnteckning (fig. 1). Detta må möjligtvis inte roa vem som helst, 
dock kan varje person som har spenderat en och annan dag på ett 
arkiv förstå glädjen av att “ha hittat” någonting; jag letade inte ens.

Slutfasen i projektet kom när våren och sommaren närmade sig 
och det började bli dags för de riktigt “moderna” mynten. Arbetet 

Av Ylva Haidenthaller

Foto: Uppsala universitets bibliotek 
(fig. 1) och Uppsala universitets 
myntkabinett (fig. 2–11).
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hade skjutits upp till sist, dels på grund av enkel kronologi och dels för 
att man givetvis utgick ifrån att det skulle gå snabbt och utan vidare 
motstånd. Att det inte fanns ett allmängiltigt referensverk för de mo-
derna mynten tordes inte heller vara något större problem, vardagshjälten 
Google skulle nog bistå med detta bekymmer. 

För de flesta som ägnar sig åt numismatik, brukar just de “aktuella” 
mynten sällan utgöra någon större tjusning. Många kan känna att myn-
ten är tråkiga (eftersom de är så pass vanliga), ointressanta (för att de är 
så nya) och därför helt enkelt ingen utmaning för den myntintresserade. 
Så tänkte även jag när jag lite omotiverat satte mig för att sortera upp 
berg av dubbletter och insvetsade jubileumsmynt; för inte desto mindre 
skulle mynten inte saknas i en beskrivning över den svenska mynttill-
verkningen. Med tanke på att många av de aktuella mynten snart kom-
mer att bli ogiltiga, kan det möjligtvis kännas givande att inte alla dras 
in och hamnar i Finland för att smältas ner?

På tal om Finland drogs projektets kronologiska gräns till år 2007 när 
den svenska myntproduktionen sakta men säkert flyttade helt till sagda 
land. Vid olika tillfällen har man hört åsikten att det bör betraktas som 
en skymf att Sveriges mynt inte längre produceras i det land som de är 
ägnade åt, och även jag hade i början en tveksam inställning till detta. 
Däremot stötte jag på en möjlig förklaring till varför myntproduktionen 
har flyttats till vårt grannland.

Efter att ha gått igenom ett par hundra år av svensk mynttillverkning, 
kan nog de flesta myntintresserade se skillnader rörande kvalité av präg-
ling och material. Som många redan vet är fallet att ju modernare mynt, 
desto sämre kvalité finner man gällande material. Givetvis är det fullt 
förståeligt att myntmaterialet måste anpassas till sin samtid och till re-
surserna i samhället, men man kan tycka att modern teknik någorlunda 
borde kunna kompensera för den sämre metallen. Dessvärre var detta inte 
fallet för den svenska myntningen. Tidigare nämnda bristfälliga material, 
legeringar av olika slag, i kombination med den då tillgängliga tekniken 
framkallade tyvärr inte mynt av bästa kvalité. Detta syns bland annat i 
samband vid fotografering av mynten. 

Uppsala universitets myntkabinett erhåller oftast sina moderna svens-
ka mynt direkt från tillverkaren. Således har mynten inte cirkulerat och 
forslats igenom otaliga händer, automater och annat som hade kunnat 
påverka deras kondition. Inte desto mindre syns små fel i legeringen och 
andra smärre skönhetsfläckar i reliefen som blir synliga under kameran, 
även om myntet precis har plockats ut ur sin ficka i den sammansvetsade 
jubileumsförpackningen (jämför exempelvis fig. 2). Så vad man i bör-
jan hade kunnat missta för en kamera som, med en trött fotograf, hade 
fotograferat ett par hundra mynt för mycket, visade sig vara resultatet 
av svagprägling och andra fadäser som redan tidigare har uppmärksam-
mats.1 Även om mynten är präglade med nutida teknik visade det sig 
förresten att inget mynt har identisk storlek och vikt. Denna företeelse 
tyder på brister i den tekniska utrustningen eller vid kvalitetskontrollen.

För katalogiseringen av Carl XVI Gustafs mynt har över 450 objekt 
granskats och dubbletter sorterats ut. Således finner man i Alvin-portalen 
mestadels enbart de mynten som bedömdes vara någorlunda felfria. Gi-
vetvis är antalet mynt för litet för att kunna utgöra ett statistiskt pålitligt 
underlag för alltför långtgående slutsatser. Följaktligen finns det även 

1. Skrivelse från bergskollegium 
1729 med Anders Strömners namn-
teckning på första raden under si-
gillet. Strömner var myntkamrerare, 
myntmästare i Stockholm mellan 
1684 och 1699. Ur Erik Wallers 
autografsamling på Carolina Re-
diviva, Uppsala universitetsbibliotek. 
Alvin-record: 23307.

1  Eric Knutsson, “Kung Carl XVI Gustafs 10-kronorsmynt 1991–2009” i Samlad glädje 2009, 
Numismatiska klubben i Uppsala, Uppsala 2009, s. 137–144.
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i framtiden goda skäl att undersöka detta fenomen ännu närmare. 
Men slutsatsen kanske inte är helt fel i att de sista i Sverige präglade 
mynten inte är “för Sverige i tiden”?

Apropå utmaningar, så var avsaknaden av ett vetenskapligt refe-
rensverk för nuvarande kungens myntning, orsak till att anstränga 
geniknölarna lite extra. Den tidigare påtalade vardagshjälten visade 
sig inte vara så rik på information som man hade kunnat tro. Vis-
serligen finner man via Riksbankens hemsida (http://www.riksbank.
se/) en del information om våra mynt, dock enbart om de mest ak-
tuella. Det finns hänvisningar till material, allmän storlek och vikt. 
Där finns även de senaste myntens åt- och frånsidor beskrivna samt 
ibland namn på formgivaren. Emellertid verkar mycket information 
redan gått förlorad beträffande Carl XVI Gustafs mynt från förra år-
hundradet, fakta som det nu gällde att leta reda på så gott det gick. 

Databasen Alvin tillåter att man kan länka ett flertal personer till 
en och samma post. Givetvis vill man utnyttja detta och åtminstone 
fylla de obligatoriska fälten som kan vara intressanta för den som har 
spörsmål kring ett mynt; myntherren, myntmästaren och konstnä-
ren eller formgivaren. Myntherren är i detta fall inte svår att lista ut. 
Myntmästaren är i dagens samhälle snarare en definitionsfråga och 
jag har i detta fall lutat åt att låta Riksbanken agera som utgivare. Svå-
rare var däremot frågan om vem som var ansvarig för gestaltningen 
av Carl XVI Gustafs mynt. Det är knappt man vet att en av 1900-talets 
mest kända formgivare har designat femkronan som präglats sedan 
1976 (fig. 3). Märkligt nog har den svenska femkronan till och med 
en egen Wikipedia-artikel, men ingen hänvisning till formgivaren 
även är känd för en mängd annat kring svensk silverdesign eller den 

Figur 2 Figur 3

Figur 5Figur 4

Figur 6

Figur 7

2. Sverige, 10 kronor 1994.  
Alvin-record: 101813.

3. Sverige, 5 kronor 1993.  
Alvin-record: 101856.

4. Sverige, 50 öre 1977.  
Alvin-record: 101930.

5. Sverige, 5 öre 1976.  
Alvin-record: 101999.

6. Sverige, 200 kronor 2005  
(minnesmynt). Alvin-record: 101778.

7. Sverige, 1 krona 1985.  
Alvin-record: 101902.
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praktiska sopborsten med halvlångt skaft och skyffel.2 Personen i 
fråga är Sigurd Persson (1914–2003) som anlitades till att utforma 
slanten som så ofta behövs för kundvagnen eller en välbehövlig kopp 
kaffe på IKEA. Om uppdraget skrev Sigurd Persson själv att “När den 
dåvarande finansministern Gunnar Sträng såg mina förslag lär hans kom-
mentar ha varit: ’Gör grabbens monogram på ena sidan och en stor femma 
på den andra’, och så blev det.”3 Designen är visserligen mycket enkel 
men någon måste ändå komma på idén. Det kända monogrammet 
pryder likaså alla ören som gavs ut på 70- och 80-talet och kungens 
egna Slottservis4 (se fig. 4 för 50 öre och fig. 5 för 5 öre).

All denna information är däremot inte tillgänglig för den enskilde 
individen. Men genom att betrakta ett av kungens mynt i databasen 
finner man namn och andra relevanta uppgifter som hjälper den 
sökande att ta sig vidare på egen hand. Detta är en av Alvins många 
fördelar. Databasen fungerar som vilken uppslagsbok som helst. Den 
ena referensen leder till den andra och till slut hittar användaren en 
uppsjö av information som denne tidigare inte visste överhuvudta-
get fanns.

Skriver en student idag en uppsats om exempelvis Dag Hammar-
skjöld och söker på hans namn i databasen, finner studenten nu även 
mynt med Hammarskjölds porträtt, formgivna av Ernst Nordin (född 
1934). I detta fall kan studenten fundera vidare på en av FN:s förra ge-
neralsekreterares varaktiga pondus i samhället och påpeka i hur många 
olika medier hans profil kan återhittas (fig. 6). Givetvis gäller samma 
sak för andra kända personer som Carl von Linné eller Selma Lagerlöf. 

Mynt återspeglar även genom alla tider den samtida stilen och 
smaken. Oftast kan man enbart med hjälp av myntens mer eller min-

Figur 8 Figur 9

Figur 10

Figur 11

8. Sverige, 100 kronor 1985  
(minnesmynt). Alvin-record: 101802.

9. Sverige, 200 kronor 1989  
(minnesmynt). Alvin-record: 101739.

10. Sverige, 200 kronor 2005  
(minnesmynt). Alvin-record: 101776.

11. Sverige, 50 öre 1997.  
Alvin-record: 101950.

2  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_femkronan (2016-08-31).
3  Sigurd Persson, Sigurd Persson, Helsingborg 2001, s.
4  Dag Widman, Sigurd Persson, and Sune Sundahl, Sigurd Persson: en mästare i form, Stockholm 1994, s. 98–99.
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dre konstnärliga utformning identifiera ur vilket decennium mynten 
härstammar. Betraktar man till exempel enkronan (fig. 7), formgiven 
av Lars Englund (född 1933) och utgiven mellan 1976 och 2000, finner 
man tydliga anspelningar på funktionalismen och postmodernismen 
som genomsyrade Sverige på 70-talet. Likaså fortsätter det under följande 
årtionde. Mynten återspeglar tidstypisk utformning och typsnitt som 
man väl känner igen från t-shirtar och annat kommersiellt från 80-talet. 
Det visar exempelvis ett jubileumsmynt präglat 1985 (fig. 8) under det 
internationella musikåret och ett annat som tillkom 1989 i samband 
med världsmästerskapet i ishockey (fig. 9). Annie Winblad Jakubowskis 
(född 1962) bidrag till 100 år unionsupplösning (den svensk-norska unio-
nen) ger tydligt exempel på stilmässiga förändringen efter sekelskiftet 
(fig. 10). Nog är det på tiden att illustrera den konstnärliga utvecklingen 
i Sverige med fler mynt än vad som hittills har varit vanligt inom konst-
vetenskapen.

De påtalade mynten från 80-talet är för övrigt utformade av konstnä-
ren Bo Thorén (1939-2016), som kanske idag är mest känd för 50-öringen 
(fig. 11). Han har även formgivit ett flertal andra mynt, medaljer och min-
nesmynt som är klart värda att betrakta närmare. Däremot finns varken 
tryckt fakta om konstnären tillgänglig på bibliotek eller någon vettig 
information sökbar på internet. Därigenom blir man mer varse om att 
kunskap som denna borde sparas och bevaras för eftervärlden, vilket det 
nu gör när man söker på sagda person i Alvin och klickar vidare på resur-
ser. Där finner man alla hans alster som finns katalogiserade vid Uppsala 
universitets myntkabinett. 

Artikelns rubrik lyder som kungens valspråk, “För Sverige i tiden”, vil-
ket man på sätt och vis även kan överföra på kulturarvsdatabasen Alvin. 
Frågan varför man bör katalogisera samtida objekt, besvaras enkelt med 
att allt förr eller senare kommer att bli vårt kulturarv. I dagens samhälle 
går tyvärr all möjlig information förlorad, där webbsidor titt som tätt 
visar felkoder eller helt enkelt har slutat att existera. Alvin ska motverka 
denna trend och förhoppningsvis bevara kulturarvet i framtiden. När 
det gäller projektet “Mynttillverkning från Karl XII till Carl XVI Gustaf” 
fanns just det tydliga syftet att skapa ett digitalt komplement till redan 
befintliga referensverk och därigenom vidga numismatikens forsknings-
möjligheter. Detta katalogverk för nästa generations numismatiker har 
bara påbörjats. Det är lätt att använda och skapar nya möjligheter som 
förut inte var tänkbara.

NNUM_2_2017_April.indd   58 09/03/17   14.27




