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Med utgången av oktober månad 
lämnade Hendrik Mäkeler sin 
tjänst vid Uppsala universitets 
myntkabinett för en tjänst som 
chef för den numismatiska verk-
samheten vid Deutsche Bundes-
bank i Frankfurt am Main.

Hendrik Mäkeler föddes 1979 i den 
lilla staden Rinteln söder om Bremen 
i Niedersachsen i Tyskland (en gång 
universitetsstad från 1619 till 1810, 
med ett fint bibliotek som delvis 
fanns kvar på nuvarande gymnasiet 
där Hendrik hade möjlighet att bota
nisera bland originalutgåvor av Carl 
von Linnés verk till exempel). Efter 
studier i medeltidens och nyare tid
ens historia, nordisk arkeologi samt 
nordisk filologi vid universitetet i Kiel 
blev han magister artium 2004 och 
disputerade därsammastädes 2008 på 
avhandlingen Reichsmünzwesen im 
späten Mittelalter.

Redan 1995 erhöll han Tyska Nu
mismatiska Föreningens prestigefyll
da Eligiuspriset (ungdomsklassen) 
och 2011 hederspriset från Gesell-
schaft für Internationale Geldgeschichte. 

Man måste räkna Hendrik som en i 
den långa raden av framstående tyska 
numismatiker som i många decennier 
arbetat med svenskt material. Låt mig 
nämna Vera och Gert Hatz samt den 
för Hendrik speciellt betydelsefulle 
Peter Berghaus och flera andra. Man 
kan inte undgå att med saknad tänka 
på den tid då dessa och andra forska
re från England, Irland och Holland 
varje sommar kom till Kungl. Mynt
kabinettet i Stockholm. För en kort 
tid varje sommar kändes fläkten av 
den stora världen och Stockholm var 
ett centrum för numismatisk forsk
ning och kontaktskapande. På samma 
sätt har Hendriks vidsträckta inter
nationella kontaktnät varit till gagn 
för verksamheten i Uppsala. I likhet 
med paret Hatz och Peter Berghaus 
behärskar Hendrik svenska språket 
perfekt och har liksom de kännedom 
om och förmåga att referera till den 
svenska litteraturens klassiker. 

Hendrik är en flitig författare och 
har omsatt sina kunskaper i både stör
re verk och uppsatser i olika veten
skapliga serier och dessutom deltagit 
i debatten i dagspress både i Tyskland 
(till exempel Frankfurter Allgemeine, 
Süddeutsche Zeitung) och Sverige 
samt i bloggar. Enligt hans egen hem
sida omfattar hans publikationer 156 
nummer, varav 4 monografier och 35 
uppsatser och ett stort antal recensio
ner (www.hendrik.maekeler.eu)

För den svensk som inte är väl 
hemmastadd i det tyska universitets
väsendets uppdelning i olika fack kan 
det vara svårt att ana att Hendrik inte 
bara har djupa kunskaper i historia 
från äldsta tid till nutid utan också i 
arkeologi, något som avspeglar sig i 
hans uppsatser om kulturspridning 
och myntfynd. Det som kanske mest 
kännetecknar hans senare arbeten 
är emellertid en stark vilja att förstå 
och förklara den roll mynten spelade 
i sin samtid, både den antika och den 
medeltida samt deras roll i dag. Han 
har publicerat uppsatser om utveck
lingen mot det kontantlösa samhället 
och är skeptisk till att det ens kan fin
nas ett sådant i en civilisation.

I sin verksamhet vid myntkabinet

tet i Uppsala universitet har också en 
annan sida av hans kunskaper spelat 
en stor roll, nämligen hans djupa och 
självständiga kunskaper i ITfrågor 
och digital fotografering. Enligt hans 
egen formulering var det bland annat 
den framstående databashanteringen 
vid myntkabinettet som inletts med 
stöd av universitetets dataavdelning 
under ledning av Cecilia Winrow, 
som lockade honom att söka tjänst
en i Uppsala 2008. Detta har han se
dan på ett enastående sätt utvecklat 
och under många år har han fram
gångsrikt engagerat kolleger och stu
denter att dokumentera samlingens 
mynt och medaljer för publicering 
på myntkabinettets hemsida. Under 
senare år har han också varit aktiv i 
universitetsbibliotekets satsning på 
Alvinprojektet (se SNT 2017:2) och 
genom sin kunskap i programme
ring själv kunnat knyta stora delar av 
myntkabinettets samlingar till Alvin. 

Som en del av ett universitet är det 
viktigt att myntkabinettet odlar nära 
kontakter med ämnesföreträdare i 
olika ämnen. Material i universitetets 
myntkabinett har både tidigare och 
på senare år lett till avhandlingar och 
uppsatser.1 

Hendrik Mäkeler framför Carl Didrik Ehrenpreus myntkabinett i Uppsala.
foto: mikael wallerstedt.
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Samarbetet med universitetsbib
lioteket har lett till att alla numisma
tiska avhandlingar på latin tryckta i 
Uppsala numera är skannade och till
gängliga på hemsidan – bland annat 
kan som ett resultat av detta nämnas 
att en av världens tidigaste numisma
tiska avhandlingar publicerades och 
försvarades i Uppsala år 1679. Hend
riks engagerade arbete och kunskaper 
i publiceringsteknik har aktivt hjälpt 
fram flera av volymerna i serien Stu-
dia Numismatica Upsaliensia. Under
visning i numismatik har i många år 
bedrivits i samarbete med arkeologi, 
antikens historia, konsthistoria, eko
nomisk historia och historia.

Slutligen har Hendrik med stort 
engagemang under närmare två års 
tid bevakat myntkabinettets intressen 
i den stora ombyggnad som pågått 
i universitetets huvudbyggnad och 
lyckats utverka både att myntkabinet
tet som enda verksamhet kunnat vara 
kvar under ombyggnaden och dess
utom kunnat förbättra säkerhet och 
tillgänglighet.

Hans positiva och engagerade in
ställning har gett honom många kon
takter inom och utom universitetet, 
vilket varit till gagn för möjligheten 
att sprida kunskap om samlingarna. 
Här har han fått goda kontakter med 
media, både i lokalpressen och radio 
och TVkanaler där han svarat på ak
tuella frågor om nya mynt och sedlar 
eller fynd. 

När han nu dragit vidare mot sin 
viktiga tjänst i Frankfurt am Main 
är det naturligtvis med stor saknad 
vi önskar honom lycka till och vi 
hoppas att även i framtiden få räkna 
Hendrik som nära vän både person
ligt och till Uppsala och universitetets 
myntkabinett. Vi ser fram mot många 
återbesök!

Harald Nilsson
1  Inom ämnet Antikens kultur och sam

hällsliv: Ragnar Hedlund, ”… achieved 
nothing worthy of memory”, Uppsala 
2008; i historia: Martin Tunefalk: Äre-
minnen: Personmedaljer och social status 
i Sverige cirka 1650–1900. Stockholm 
2015; i konsthistoria: Ylva Haidenthal
ler, avhandling nyligen påbörjad i Lund); 
dessutom flera uppsatser på olika nivåer, 
många av dem publicerade i Working pa-
pers på hemsidan.


