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Tyske pengesedler er enormt populære blandt samlere, 
fordi der er så mange kategorier, så der altid er et område, 
som kan passes ind i en samlers interesse og budget. I 
NR 149 blev anmeldt et katalog over tyske pengesedler 
fra 1871 til dato. 

Kataloget, som omtales her, er en forløber, dvs. det 
handler om ’alle’ tidligere sedler, som forfatterne kan re-
latere til Tyskland og Tysk-romerske Rige – og det er en 
større mundfuld end denne anmelder kan beskrive med 
få ord, for det er dog utroligt, så meget materiale, der her 
er tale om.

Der har tidligere været tilløb til at katalogisere det 
omfattende materiale, der dækker over både Det hellige 
romerske Rige, de napoleonske besættelser til det nu-
værende og tidligere tyske rige op til 1871. For at gøre 
historien korrekt, så er materiale fra Østrig og Luxemburg 
medregnet.

Da kataloget blev planlagt var det meningen at lave et 
de-lux kattelog, men ved nærmere overvejelser blev man 
enige om, at det nok blev for dyrt, da man skønnede, at 
der ikke var så mange samlere til de ældste, sjældneste 
og oftest dyreste pengesedler.

45 sider historik er dedikeret papirpengenes historie 
fra begyndelsen, hvor og hvorfor de er udgivet, værdi-
angivelser, datering, forfaldstid, underskrifter, bøder, 
sprog, trykmetoder, udsmykning, våben, segl, stempler, 
nummerering, beskyttelse mod forfalskning, illustratio-
ner, taloner, vandmærker, forfalskninger, trykkerier og 
omkostninger og meget mere.

Katalogdelen er opdelt i 23 afsnit plus en oversigt over 
militærsedler fra seks krige: Syvårs-krigen 1756-63, Na-
poleonske krige 1805-15, revolution-opstandene 1848/49, 
tyske krig 1866 og den tysk-franske krig 1870/71.

For os danskere er afsnit 17 nok mest interessant, for 
det omhandler Schleswig- Holstein med hertugdømmer. 
I 24 underafsnit finder man bl.a. speciebanken i Altona, 
låneinstituttet i Altona og København, kongelige hoved-
kasse i Rendsburg, slesvig-holstenske sedler 1846-47 og 
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kasse-sedler 1848, kongelige udgivelser 1854 m.fl . for at 
slutte af med sedler udstedt af byer, bl.a. Flensburg, Ha-
derslev, Heiligenhafen, Kiel, Oldesloe, Rendsburg, Schle-
swig, Sonderburg og Tondern.

Alle sedler er gengivet i farver med nye G/K-numre, 
størrelser i millimeter, oplag hvor den kendes og hvornår 
sedlerne er sat i omløb og meget mere.

DANMARKS STØRSTE Byttedag på Amaʼr
Lørdag 18. september

Kl. 10.00 - 15.00
Mønter · Sedler · Køb · Salg · Bytte

Leje af byttebord skal ske på forhånd, prisen er kr. 75,- pr. bord. 
Ønsker du at leje en glasmontre er prisen kr. 50,-

Der er mulighed for, at bestille 3 håndmadder for kr. 65,-, incl. en øl eller vand. 
Bestilling af byttebord, montre og håndmadder skal ske til Jørgen Frederiksen jaf@ds9.dk 

eller telefon 22 53 49 76. Bestilling senest mandag den 13. september.
Vi får besøg af to mønthandlere:

Numismatik Farina ·  JBJ Coins

Skottegårdsskolen 
Saltværksvej 63, 2770 Kastrup
Indgang fra Nordmarksvej – gode p-forhold
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Et par belejringssedler, såkaldte 
“Blokade-Scheine” fra Erfurt 1813 
på tre og otte groschen.




