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Avsnitt 5: Fredrik I:s åtsidegrupper 

Det finns bara en åtsida hos 1-ören av silver som präglades under Ulrika Eleonora och Adolf Fredriks 

åtsidor är relativt uniforma bortsett från antal bär och blad och placering av dessa. Fredrik I:s åtsidor 

uppvisar dock stor variation och i detta avsnitt ges ett förslag till indelning i sex grupper. 

Grupp A (1720 - 1723): Monogrammets mittutskott utgår från stammens nedre del. Bladen är drak- 

eller rombliknande och det finns en kvistknut.  

   

Grupp B (1722 - 1723): Monogrammet skiljer sig tydligt åt från grupp A. Monogrammets mittutskott 

utgår ungefär mitt på stammen och utskottet är ofta kort. Bladen är utformade som för grupp A och 

kvistarna är tydligt sammanbundna. Kvistarna är enkla. Varianterna inom denna grupp förekommer 

endast med GZ som MMI.  

   

Grupp C (1723 - 1728/32): Kvistarna är enkla och saknar kvistknut. Bladen skiljer sig från grupperna A 

och B:s blad och är mer långsmala med rundade former. Stampar för prägling av åtsidorna förefaller 

tillverkas fram till 1726 och användes sedan också 1727, 1728 och 1732.  
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Grupp D (1723 - 1730): Denna grupp karaktäriseras av att åtsidan har flätade kvistar. Kvistarna bildar 

regelmässigt två öglor på vardera sidan. Efter 1727 förefaller det som att det inte görs några nya 

stampar utan gamla stampar används för prägling av mynt 1728 - 1730. Under 1729 och 1730 präglas 

det möjligen endast mynt inom denna grupp.  

    

Grupp E (1731 - 1733): Bladen kan vara något vridna och kan också uppfattas som något veckade. 

Bladen kan vara utsmyckade med små streck eller punkter. De har alla GZ som MMI. Foto: Magnus 

Wijk, Myntauktioner i Sverige AB. 

   

 

Grupp F (1733 - 1737): Bladen inom denna grupp är tydligt veckade. De har alla GZ som MMI. Bilden är 

hämtat från Uppsala Universitets myntkabinett (databas Alvin) och beskuret och förstorad. 
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Grupp G (1740 - 1747): De har alla MMI HM. Bladen är avlånga, ofta skålade och ger på vissa blad 

intrycket av att vara vridna. De är påtagligt olika de blad som förekommer i grupp F. Förändringen 

sker samtidigt som Hans Malmberg blir myntmästare. Foto: Magnus Wijk, Myntauktioner i Sverige 

AB. Bilderna är förstorade och beskurna. 

  

 

 

 

 


