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Av Hendrik Mäkeler

Uppsala universitets myntkabinett  
nu och i framtiden

Under Nordisk Numismatisk Unions (NNU) möte den 24 maj 
2014 i Helsingfors valdes Uppsala universitets myntkabinett 

in i NNU på förslag av Svenska Numismatiska Föreningen. Invalet 
får förhoppningsvis tolkas som ett erkännande av den kontinuerligt 
växande numismatiska verksamheten i Uppsala. Denna artikel ska 
belysa vad denna verksamhet består av idag och hur den kommer att 
utvecklas i den närmare framtiden.1

Uppsala universitets myntkabinett (UUM) är en av Sveriges främ-
sta samlingar av mynt och medaljer. Tillika är det ett av världens fåtal 
universitetsmyntkabinett. Detta innebär en fantastisk möjlighet att 
kunna kombinera museiverksamhet som omfattar utställningar, gui-
dade visningar, samlingsvård osv. med ett universitets huvudsakliga 
göromål, dvs. undervisning och forskning. På så sätt får man även 
träffa en väldigt blandad publik. Vissa besökare har överhuvudtaget 
inget intresse för numismatik utan vill i första hand se på univer-
sitetshuset i Uppsala där myntkabinettets lokaler har varit belägna 
alltsedan vårterminen 1886. Av denna anledning är också myntut-
ställningen en av de delar i byggnaden som använts tidigast; hela 
universitetshuset invigdes inte förrän den 17 maj 1887. Väl inne i 
myntkabinettets lokaler förstår många av besökarna sedan något som 
fler människor borde vara väl medvetna om: Att pengar i största all-
mänhet, och speciellt mynt och sedlar, dagligen påverkar vårt liv i 
allra högsta grad. Att våra betalningsmedel utgör ett både talande och 
vältaligt vittne om vårt förflutna och om vår samtid. Och att vi därför 

1 Uppsala universitets myntkabinett. 
Den permanenta utställningen ska-
pades 2007-2008 av Harald Nilsson, 
utställningsarkitekt var Carola Bratt. 
Utställningen möjliggjordes genom 
ett generöst bidrag från Sparbanks-
stiftelsen Upland. 

Foto: Stewen Quigley för Biz&Art.
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kan lära mycket av tidigare erfarenheter av exempelvis valutaunioner, 
fi nanskriser och krigsfi nansiering.

I universitetsledningens perspektiv har Myntkabinettets utställ-
ning en annan fördel. Eftersom mynt och medaljer är relativt små är 
det möjligt att i ett enda rum och på relativt kort tid visa och berätta 
om Uppsala universitets, Sveriges och Upplands historia. Lika mycket 
för utländska som för svenska besökare är det en talande upplevelse 
att se genuina nobelmedaljer som donerats av sina uppsaliensiska no-
belpristagare och andra förtjänstmedaljer som tagits emot av kända 

2 En del av utställningen ägnas 
myntkabinettets viktigare donatorer. 
I bilden syns till vänster en byst av 
kronprinsessan Lovisa Ulrika. År 1750 
skänkte hon 1 670 framförallt romerska 
mynt till universitetet. Det handlade 
om dupletter från greve Carl Gustaf 
Tessins samling. Porträttet i mitten 
visar universitetskanslern Carl Didric 
Ehrenpreus. Under 1700-talet ägde 
han den största privata myntsamlingen 
i landet. År 1752 såldes den för 12 000 
daler silvermynt till Uppsala universitet. 
Till höger står Ehrenpreus myntskåp, 
sannolikt formgivet av Carl Hårleman 
och tillverkat av Olof Martin5. 

Foto: Mikael Wallerstedt.

3 Även Ehrenpreus värdering av sin 
myntsamling, som genomfördes gemen-
samt med blivande föreståndaren för 
universitetets myntsamling Ewald Zier-
vogel (1728–1765), fi nns bevarad. Ur 
den talar myntsamlarens förhoppning 
att samlingen i sin helhet skulle bevaras 
och kompletteras – givetvis under hans 
eget namn. “Summan blifwer 36000 
D[ale]r för hwilcken jag öfwerlemnar 
til Kongl[iga] Upsala Academie detta 
mit mynte-Cabinett, som kostat mig 
så mycken möda och mer än dubbelt 
så mycket i penningar, det jag ej wil 
räkna, så framt herr Rector och Ven. 
Consistorium med wälbehag anse detta 
mit anbud, och at det wid Academien 
oförryckt blifwer bibehållit, under namn 
af Numophylacium Ehrenpreusianum, 
samt efter hand completerat.” 

Uppsala universitets arkiv, Kansliarkivet, 
E I c:4 (brevet är daterat den 21 januari 
1752 och insorterat mellan skrivelser 
inkomna den 31 januari 1752 och den 
15 februari 1752). 

Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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Uppsalaforskare som Anders Ångström och Allvar Gullstrand. Dess-
utom fi nns även den till synes äldsta bevarade amerikanska veten-
skapsmedaljen med i utställningen. Den donerades till universitet 
av alumnen Nils Collin år 1831. När Uppsala universitet tar emot 
offi ciella besök är det således ett elegant sätt att hälsa välkommen 
med dessa gyllene bilder av universitetets framstående roll, samtidigt 
som Sverige kan sättas på besökarnas mentala kartor. Om inte före, så 
åtminstone efter besöket ingår där Sveriges väg till en internationellt 
betydelsefull stormakt under 1600-talet, speglad i ett antal bombas-
tiska medaljer.

Sedan bör naturligtvis den svenska vikingatida myntningen och 
dess kopplingar till det engelska myntväsendet belysas, såsom även 
plåtmynten – världens tyngsta mynt som någonsin använts i penning-
cirkulationen. De gör det lätt att förstå att Sverige blev det första landet 
att introducera sedlar. När den privata Palmstruchska banken år 1668 
gått omkull och räddats av staten fi ck man som bekant även världens 
första centralbank – något vi kan lära av än idag. Den första europeiska 
monetära unionen förhöll Sverige sig däremot tveksam till: Istället för 
att gå med i den Latinska myntunionen som grundats 1865 bestämde 
man sig för att tillsammans med Danmark och Norge grunda en egen 
valutaunion år 1873. Landets självständighet och nära kopplingar till 
kontinenten blir således tydliga för besökaren. Den intresserade får 
också veta att universitetet har framstående kvinnliga studenter, bland 
annat Vigdís Finnbogadóttir som var Islands president 1980 till 1996. 
Därutöver fi nns det fl era medaljer över universitetets tjänstemän ut-
ställda. Uppsala universitet är det enda i landet som sedan 1700-talet 
haft en kontinuerlig medaljtradition som resulterat i många person-
medaljer.

Visningarna får givetvis anpassas efter besökarnas önskemål. Även 
där har mynt och medaljer en stor fördel: Eftersom dessa små konstverk 
tillverkas i många exemplar och därför är tillgängliga på många museer 
är det exempelvis lätt att visa vikingatida mynt från Utrecht för neder-
ländska turister. Ryssar torde däremot vara mer intresserade av förfalsk-
ningarna av ryska kopek som tillverkades under Gustav III:s ryska krig.

Inte sällan inspirerar besökarnas frågor sedan till forskning kring 
bakgrunden för olika mynt eller medaljer. Objekten väcker således 
tankar. I samma syfte blir de dessutom föremål för undervisningen i 
bland annat arkeologi, konstvetenskap, religionsvetenskap och (eko-
nomisk) historia. Allt fl er studentuppsatser vittnar om attraktions-
kraften som ligger i kontakten med det genuina och i möjligheten att 
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4 Än idag delar American Philosophical 
Society ut Förenta staternas äldsta 
vetenskapsmedalj, den så kallade Ma-
gellanic Premium. År 1786 instiftades 
den av Jean Hyacinthe de Magellan 
(1723-1790), en portugisisk naturfi lo-
sof bosatt i London. Uppsalaalumnen 
Nils Collin erhöll denna medalj år 1795 
för uppfi nningen av en “speedy eleva-
tor” som han själv beskrev på följande 
sätt: “This machine combines these 
advantages: ready approach to heights 
otherwise not accessible without great 
trouble: speedy ascent and descent; 
convenient folding for keeping under 
cover, and for easy conveyance. It can 
be applied to several useful purposes:-
Quick hoisting and lowering of things 
on many occasions; particularly saving 
of goods from upper stories in cases 
of incend; high elevation and speedy 
exchange of signals, these being light 
may be raised three hundred feet, and 
above interjacent hills; Elevation of 
a person for taking views, and quick 
descent when required; as on reconnoi-
tring an enemy within shot; a machine 
calculated for lifting him at least one 
hundred feet by eight men can be light 
enough for carrying on a waggon by 
two horses.” 

Uppsala universitets myntkabinett, ID 
200695.6

Foto: Gabriel Hildebrand.
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arbeta med en påtaglig historia, i ordagrann bemärkelse. Detta är en 
förmån som en student enbart kan få vid ett så framstående lärosäte 
som Uppsala som under sin månghundraåriga existens har kunnat 
skapa omfattande samlingar.

En annan förmån för det numismatiska arbetet i Uppsala är att 
UUM kan använda sig av många olika väletablerade universitetsge-
mensamma funktioner. Ett exempel är Myntkabinettets publikations-
serie Studia Numismatica Upsaliensia som ingår i universitets stora 
serie Acta Universitatis Upsaliensis. Den produceras, marknadsförs och 
säljs centralt genom universitetsbiblioteket. Det är lätt att beställa 
hem volymer ur myntkabinettets serie genom Uppsala universitets 
webbshop.2 Likaså publiceras myntkabinettets egen serie working pa-
pers elektroniskt genom universitetets digitala vetenskapsportal, där 
framför allt studenternas vetenskapliga uppsatser läggs upp.3

Genom Uppsala universitets olika internationella samarbeten har 
studenterna dessutom möjlighet att lära känna den utländska under-
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5 Av donationsbrevet, adresserat till bib-
liotekarien Pehr Fabian Aurivillius (1756-
1829) och daterat den 28 juni 1831, 
framgår det att Nils Collin skänkte sin 
förtjänstmedalj “såsom ett bevis af min 
högaktning för Kongl[iga] Academien”, 
dvs för Uppsala universitet. 

Uppsala universitetsbibliotek, 
Handskriftsavdelningen, Nordin 1203, 
fol. 29r. 

Foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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visningen i ämnet numismatik. Inom ramen för ett Erasmus-avtal med 
Wiens universitet har Ylva Haidenthaller nyligen kunnat tillbringa 
vårterminen 2014 i Wien och på så sätt har hon haft möjlighet att läsa 
vid den enda numismatiska institutionen i Europa, med ett omfångs-
rikt utbud av 30 timmar kurser per vecka – enbart i numismatik. Ut-
bytet har dessutom resulterat i ett motbesök av en student från Wien 
som under hösten 2014 varit praktikant på UUM under en månad.

Sedan ett år tillbaka fi nns det dessutom möjlighet till att utöka det 
egna perspektivet även inom Uppsala universitet. Det var då Uppsala 
universitet och Högskolan på Gotland gick ihop. Tanken på möjlig-
heterna som Uppsala universitets Campus Gotland i Visby medför 
får säkert en glimt i ögat på varje vikingatidsnumismatiker, tanken 
alltså på Östersjöns centrala ö med sina sagolika vikingatida skatter.

På tal om den framtida utvecklingen och möjligheterna som fi nns 
för numismatiken i Uppsala bör det nämnas ytterligare fyra viktiga 
arbetsområden:
(1)  Snart kommer Myntkabinettets samlingsdatabas att föras över till 

en övergripande portal, skapad av Uppsala universitetsbibliotek. 
Där blir de numismatiska objekten tillsammans med andra sam-
lingar tillgängliga digitalt för allmänheten. Man kommer även att 
kunna se tydligare hur universitetets numismatiska, arkeologiska 
och andra samlingar hänger ihop.

(2)  Ett ovärderligt inslag i detta arbete är att Ragnar Hedlund sedan 
början av år 2014 katalogiserar myntkabinettets samtliga antika 
mynt inom ramen för ett projekt som fi nansieras av Riksbankens 
Jubileumsfond, stiftelsen för humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning. Hela vår samling omfattar drygt 40 000 mynt, 
medaljer och polletter, varav knappt 3 000 är tillgängliga digitalt 
genom vår samlingsdatabas. Genom Ragnars projekt kommer den 
digitaliserade delen av samlingen att öka med runt 4 000 objekt.

6 Enligt UUM:s äldsta bevarade 
besöksbok var Friedrich Karl Reventlow 
(1755-1828) den första besökaren på 
myntkabinettet, när han den 1 februari 
1783 skrev sig in i boken. Reventlow var 
sedan 1780 verksam som danskt sän-
debud i Stockholm. Kort efter besöket i 
Uppsala reste han till Italien, där han 
samlade på sig konst och antikviteter. 
Sommaren 1784 kallades han hem från 
Stockholm, år 1800 utnämndes han till 
kurator för Kiels universitet. UUM:s arkiv. 

7 I den äldsta bevarade besöksboken 
hade de svenska kungligheterna 
ett eget avsnitt för sig själva. Det är 
anmärkningsvärt att Gustav III besökte 
Uppsalas myntkabinett inte mindre än 
tre gånger under år 1786. Gustav IV 
Adolf kom till och med upp i fyra besök, 
två som kronprins 1786 och två som 
konung åren 1799 och 1801. Vid det 
senare tillfället hade han sällskap av 
sin gemål Fredrika av Baden (1781-
1826) och hennes föräldrar Karl Ludvig 
av Baden (1755-1801) och Amalia 
av Hessen-Darmstadt (1754-1832) 
samt Fredrikas yngsta syskon Karl av 
Baden (1786-1818) och Wilhelmine av 
Baden (1788-1836). Drygt en månad 
efter uppsalabesöket den 4 november 
skulle fadern Karl Ludvig omkomma i 
en vagnolycka utanför Arboga den 16 
december 1801. UUM:s arkiv. 

Foton: Hendrik Mäkeler.
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1   Ett varmt tack för hjälp med att hitta till arkivmaterial rörande Uppsala universitets myntkabinett riktas till Johan Sjöberg (Uppsala 
universitets arkiv), Fredrik Thomasson (Historiska institutionen vid Uppsala universitet) och Maria Berggren (Uppsala universitets-
bibliotek, Handskrifts- och musikenheten) samt till Ragnar Hedlund och Harald Nilsson (Uppsala universitets myntkabinett) för 
manuskriptgranskning.

2   Se http://acta.mamutweb.com/Shop/Search?q=numismatica
3   Se http://www.coincabinet.uu.se/publikationer/uuccwp/
4   Mer information om Uppsala universitets myntkabinetts verksamhet fi nns på våra olika digitala kanaler, dels hemsidan 

www.coincabinet.uu.se, dels Facebook (www.facebook.com/coincabinet) och Twitter (www.twitter.com/coincabinet).
5   Kristina Kvastad: Dolt i kabinett. Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp från Drottningholm, Stockholm 2004, s 30-32 

med s 102 not 90.
6   Description of a Speedy Elevator. By the Inventor, Nicholas Collin, D. D., i: Transactions of the American Philosophical Society, vol. 

4 (1799), s 519-525 [http://www.jstor.org/stable/1005127], citat s 525. Se även Ian Wiséhn: Guldmedaljen som tilldelats Nils Collin. 
Delaware-svenskarnas siste präst från hemlandet, i: Harald Nilsson (utg.): Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets 
myntkabinett (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009, s 271-278.

8 Det är tradition att de nyutnämnda 
Nobelpristagarna blir inbjudna till 
Uppsala universitet för att hålla före-
läsningar. Myntkabinettets aktuella 
besökarbok vittnar om att Alvin 
E. Roth fått en kort introduktion i 
Sveriges penninghistoria. Det var år 
2012 när han, tillsammans med Lloyd 
Shapley, tilldelats Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne och vistades i Uppsala 
för sin nobelföreläsning. UUM. 

9 Den aktuella besökarboken visar 
även på en annan positiv utveckling: 
Intresset för penninghistoria är väx-
ande även hos centralbankerna. I det 
här fallet var det styrelsen för den 
indonesiska centralbanken som kom 
på besök. UUM. 

Foton: Hendrik Mäkeler.

(3)  I skrivande stund pågår det även förhandlingar om att lista UUM:s 
bibliotek i universitetsbibliotekets katalog så att den numisma-
tiska litteraturen ska bli mer lättillgänglig för både forskare och 
studenter.

(4)  Dessutom kommer Uppsala universitets myntkabinett i allt större 
grad att samarbeta med universitetets olika institutioner kring före-
läsningsserien “Moneytalks”.

I samtliga sammanhang är det synnerligen fördelaktigt att det 
fi nns ett fl ertal kollegor på Uppsala universitet som har numisma-
tiska intressen och som i många fall bedriver egen forskning inom 
området. Dessutom har UUM ett mycket givande samarbete med den 
synnerligen aktiva Numismatiska Klubben i Uppsala. Vi är således 
optimistiska att kunna välkomna många myntintresserade till före-
läsningarna. Sammantaget är vi övertygade om att de olika aktivi-
teterna och resurserna vid UUM kommer att ge den numismatiska 
vetenskapen och forskningen ökad synlighet4. 
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