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En soensk munthistoria. 

Myntdirektör K. A. Wallroths numismatiska forskningar. 

Av 

BROR SCHN1TTGER. 

\en numismatiska forskningens närmaste organ i Sverige 
är som bekant de av Svenska numismatiska före
ningen utgivna "Numismatiska Meddelanden", av 

vilka hittills tjugo delar alltsedan 1874 utkommit. I denna serie 
finner man några av den svenska numismatikens mera bety
dande arbeten, såsom A. W. Stiernstedts "Myntorter, mynt
mästare och myntordningar", densammes "Förteckning öfver 
tryckta författningar m. m. rörande det svenska myntväsen
det", T. G. Appelgrens "Konung Gustaf I:s mynt m. fl. av
handlingar. Men alltsedan Bror Edvard Hyckerts "Minnespen
ningar öfver enskilda svenska män och kvinnor" avslutats, hava 
icke "Numismatiska meddelanden" innehållit någon avhand
ling av större betydenhet. 

Av en viss officiell karaktär äro de numismatiska publi
kationer som utgivits av Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demien, under vilkens vård Kgl. Myntkabinettet är ställt. Allt
sedan riksantikvarien och garde des médailles Bror Emil Hilde
brand 1860 utgav sina "Minnespenningar öfver enskilda sven
ska män och kvinnor", till vilket arbete B. E. Hyckerts ovan
nämnda är att anse som en 2:dra upplaga, samt 1874—75 
"Sveriges och svenska Konungahusets minnespenningar I—//, 
hava i Akademiens tidskrifter närmast offentliggjorts monogra-
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fiska redogörelser för silverskatter från vikingatiden och me
deltiden, alltså rörande framför allt utländskt material. 

Det är därför icke blott glädjande utan även av största 
betydelse, att ett omfattande forskningsresultat inom den rent 
svenska numismatikens område blivit framlagt av myntdirek
tören Karl-August Wallroth. Då emellertid myntdirektörens 
forskningar ej publicerats som fristående arbete eller i någon 
mera känd tidskrift utan såsom bilagor till myntdirektörens år
liga underdåniga berättelse från Kungl. Mynt- och Justerings
verket, alltså en skrift, där man kanske minst väntar att finna 
ett betydande vetenskapligt arbete, torde det vara av vikt att 
i en kulturhistorisk tidskrift som Fornvännen fästa uppmärk
samheten på denna forskargärning. 

Myntdirektören Wallroth, som alltsedan 1910 varit ordi
narie innehavare av chefskapet vid Kungl. Myntet, har låtit sig 
angeläget vara att varje år låta sin ämbetsberättelse åtföljas 
av en vetenskaplig avhandling om svenska mynt. Han har på 
så sätt arbetat sig tillbaka genom det historiska materialet frän 
nutiden mot medeltiden och med den sist utkomna årsberät
telsen för 1916 tills vidare avslutat detta arbete. Den nu full-
ständigade skriftserien har sålunda följande omfattning. 

Kungl. Mynt- och Justeringsverket. Årsberättelse: 
1916: Sveriges Mynt 1449—1535, sid. 81—96. 
1915: Sveriges mynt 1536-1604, sid. 71—104. 
1913: Sveriges mynt 1604—1664, sid. 72—103. 
1912: Sveriges mynt 1664—1776, sid. 79—129. 
1911: Sveriges mynt 1777—1873, sid. 76—105. 
(1910: Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse innefattande lag 

om rikets mynt; given Stockholms slott den 30 maj 1873). 
Dessutom innehåller årsberättelsen för 1914 en avhandling 

om 'Kopparmyntningar i Sverige 1624—1777". 
Här är icke platsen för vare sig en redogörelse eller gransk

ning av detta betydande arbete, som icke allenast omnämner 
samtliga myntordningar och förefintliga mynttyper utan även i 
ytterst ingående tabeller redogör för de olika myntens inbör-
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des värde, vikt och halt. Genom sina noggranna vägningar 
komma dessa utredningar att utgöra ett oskattbart grundläg
gande material till en det ekonomiska livets historia i Sverige 
som ännu är oskriven. Kanske kommer direktör Wallroth att 
lämna ytterligare bidrag till denna framtidsuppgift för svensk 
historieskrivning. Ty som han meddelar i sista årsberättelsen 
är det hans avsikt att söka utreda och i kommande berättelser 
meddela den köpkraft, som myntet under olika tider haft, vilket 
han anser kunna ske genom att beräkna indextal för olika år 
med anlitande av priser för en grupp av representativa varor, 
varav sedan köpkraften erhålles ur ekvationen: 

. . . . ,. 10.000 
köpkraften •» .—-. , , . r indextalet 

Det kan i detta sammanhang icke förbigås, att de två sista 
årsberättelserna innehålla tvänne intressanta uppsatser av den 
kände numismatiske forskaren T. G. Appelgren. I 1915 års 
berättelse redogöres för "Svenska myntmästare- och myntskri-
varemärken" frän 1500-talet intill vår tid; 1916 meddelas en 
hel del intressanta iakttagelser om 1. "Svenska myntgravörer 
och myntgravörsmärken", 2. "Dateringar och myntortsbestäm
ningar med tillhjälp av myntstilen", 3. "Mynt med utländsk 
prägel tillverkat för svenska statens räkning vid svenskt mynt
verk". 
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