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På forsiden af nogle 1 royalin fi ndes et ekstra 7-tal til 
højre for C7. Varianten fi ndes med årstallene 1773 og 
1775. De to forsider er stempelidentiske. 

Varianten kan være fremkommet ved at man om-
graveret et stempel med forsiden C7. Det oprindelige 
syvtal er ikke blevet helt fjernet og fremkommer derfor 
sammen med det nye C7 på det genbrugte stempel. 

Spejlvendt N i ROYALIN på nogle 1 Royalin med 
årstallene 1767, 1771, 1773, 1776, 1779, 1780, 1794. 
Spejlvendt N fi ndes også på nogle 2 Royaliner

På 1 royalin Sieg 82.1 fi ndes der en stempelrevne, som 
går fra kronen ned over C’et og skærer det øverste af 
7-tallet. 

Den fi ndes på en del royaliner med årene 1770 - 
1779. Disse royaliner må være slået med det samme 
forsidestempel med en stempelrevne. 

Royaliner med årene 1770 - 1779 fi ndes også uden 
stempelrevne på forsiden

Spejlvendt N i ROYALIN på nogle 1 Royalin med 

Mønterne i Trankebar blev fremstillet under primitive 
forhold. Det har givet en del “fejl” eller varianter, som er 
med til at gøre det så spændende at samle på trankebar-
mønter. Denne lille oversigt viser nogle af de varianter 
man kan møde på 1 royalin, Christian 7. fra Trankebar – 
i Siegs katalog nr. 82.1 og UBJ 290-313.

Spejlvendt 2-tal i 1 royalin 1772. Denne sjældne 
variant blev solgt på en auktion i begyndelse af 2001, 
formodentig hos Højlands Auktioner over B. W. 
Knappes mønter, med hammerslag på 16.000 kr.

Hældende tretal på nogle 1 royalin 1773. 
Tretallet hælder næsten 45 grader mod venstre.

1 royalin fra Chr. 7. fi ndes også med årstallet 3781. 
Det mærkelige årstal er formodentlig fremkommet ved 
at den lokale møntmester har skullet fremstille årstallet 
1783. Han har så byttet om på 1 og 3.
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