
Avsnitt 4: Variantförteckning, Inledning  

Materialet i variantförteckningen är samma som anges i avsnitt 3 – variantfrekvensstudien, men med 

tillägg av följande. För de årtal som inte nådde 60 registreringar i variantfrekvensstudien fortsatte 

registreringen. Detta gällde då för åren 1720 (Fredrik I), 1721, 1725, 1726, 1728 – 1731, 1735, 1736, 

1740, 1742, 1743, 1747, 1749, 1753, 1754 och 1756 – 1758. Syftet är att nå 60 observationer per år 

och på så sätt kunna påvisa varianter inom året med en prevalens av 1 procent med 95 procent 

säkerhet. Jag är väl medveten om att detta inte kommer att lyckas för alla år. För de år i 

variantfrekvensstudien som nått 60 per år (1722 – 1724, 1727, 1732 - 1734, 1737 och 1761 fortsätter 

sökandet efter nya varianter men exemplar av kända varianter registreras inte. Källorna till mynten är 

samma som anges i avsnitt 7 och källorna följdes efter juni 2019 då att avsnitten 2 och 3 var klara. 

De siffror som anges i parantes efter varje variant här i avsnitt 4 för de år som inte nått 60 

observationer i variantfrekvensstudien (avsnitt 3) är summan av antalet i variantfrekvensstudien plus 

de observationer som gjorts efteråt. För de år som nått 60 eller mer i variantfrekvensstudien så är 

antalet inom parantes densamma som i variantfrekvensstudien och nya varianter markeras som 

(tillägg). Det senare för att antalet för tidigare kända varianter inte uppdateras och det har känts 

relevant att behålla möjligheten att beräkna varianternas andel av totalsumman för året. 

År 1722 delas in i 1722 LC och 1722 GZ och för åren 1723 - 1730 redovisas först varianter med enkla 

kvistar och sedan de med flätade kvistar. För avsnittet om 1723 anges sist de varianter som saknar 

MMI. 

Varje årsavsnitt börjar med en mening i kursivt som anger antal undersökta mynt och antal åtsidor, 

antal frånsidor och antal varianter som påvisats för året. Därefter kan det finnas en inledning för 

präglingsåret och sedan följer en variantredovisning efter stigande antal bär på vänster sida, och vid 

lika antal bär på vänster sida, efter stigande antal på höger sida. För en utförlig beskrivning av metodik 

och nomenklatur, se avsnitt 1 (om inventeringen). 

De foton jag fått tillstånd att publicera är inte manipulerade, möjligen beskurna och förstorade. De 

foton jag själv har tagit, vilket är merparten, har ibland manipulerats i syfte att bli så tydliga som 

möjligt. Ibland har bären markerats. 

De här beskrivna varianterna är med stor säkerhet inte alla varianter som finns. I 

variantfrekvensstudien (avsnitt 3) med 2 039 registreringar fanns 14 myntvarianter med endast en (1) 

registrering och sedan denna studie avslutades har sex ”nya” varianter påvisats: tre ”nya” frånsidor till 

kända åtsidor, två kända åtsidor med ”nytt” årtal och därmed ”ny frånsida” och en ”ny” åtsida med 

känd frånsida. Och fler lär finnas! 


