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Store sølvmønter og flere store sølvmønter er et meget 
populært samlerområde og i særdeleshed i Tyskland. Her 
går traditionen langt tilbage i historien. Store sølvmønter 
kan samlere finde i flere forskellige kataloger sammen med 
småmønter, så her er ikke noget nyt. Det nye katalog, som 
her er udkommet i sit tredje og udvidede oplag med endnu 
flere informationer omhandler kun store sølvmønter fra 
Halbtaler til Dobbelttaler – i alt 595 katalognumre. Under 
de forskellige numre kommer samtlige årgange, de er ud-
mønter i, så alt i alt er der her tale om flere tusinde mønter.

Kataloget medtager også Østrig, som på den tid var en 
del af det tyske forbund fra 1800-1867 –  Kronentaler, 
Konventionstaler, Vereinstaler og Vereinsdoppeltaler.

Selv om kataloget er handy er det ikke sådan lige til 
at stoppe i inderlommen, for det er 3,5 cm tykt og vejer 
immervæk næsten et kilogram.

Ja, hvad kan man ellers sige om kataloget. Det er meget 
erfaren herre, Helmut Kahnt, som står bag katalogiserin-
gen, og han er virkelig gået grundigt til værks, som kun 
tyskere kan gøre det. Det begynder med konger og her-
tugernes regeringsperioder og med beskrivelse af, hvad 
der står på mønternes for- og bagsider. Dernæst følger 
oplagstallene, som kendes for langt de fleste mønter. Kva-
liteterne en henholdsvis 1+, 01 og 01-stempelglans. Som 
noter er anført både prøvemønter, varianter, Erstabschlag 
og ekstraordinære flotte mønters sidste opnåede auktions-
priser uden salær og moms. Desuden er der mønter, som 
er så sjældne, at de opnår liebhaverpriser, priser som er 
helt uden for den almindelige samlers rækkevidde.

Under hertugdømmerne Schlesvig og Holsten er Dan-
mark repræsenteret med tre katalognumre under Christian 
VII (fem mønter), mens Christian VIII (krone og rigsæble) 
og Frederik VII hver er repræsenteret med et katalognum-
mer, som rummer flere årgange.

Anmelderen har kendt en nu afdød samler, som på 
en udstilling viste en imponerende samling af de store 
mønter. Det har været omkring 1970. Han kan selvfølgelig 
ikke huske de enkelte mønter, men de har gjort indtryk 
på ham selv den dag i dag. Så hvis han i morgen fik den 
skøre ide – hans alder taget i betragtning - at samle store 
tyske mønter, så er dette katalog en stor hjælp.

Katalog over større tyske sølvmønter 1800 -1872

Helmut Kahnt: 
Deutsche Silbermünzen 
1800-1872. Vom Halb taler 
bis zum Doppeltaler. 
3. oplag 2022. 13x19.5 cm, 
760 sider og komplet  
illustreret. Pris 49,90€.  
Battenberg Gietl Verlag, 
Postfach 166, D-93122 
Regenstauf.

Af Niels Stampe


