DANIA

Strona informacyjna
Jednostka pieniężna i jej podział
Banknoty (B)
Pozostałe banknoty w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w albumie (B/p)

Banknoty wycofane z obiegu (B/w)
Monety (M)

Pozostałe monety w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w albumie (M/p)

DANIA
Waluta: korona (DKK)
1 korona = 100 øre
Banknoty: 50 koron, 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron
https://www.nationalbanken.dk/en/banknotes_and_coins/Danish_banknotes/
Pages/default.aspx
Monety: 50 øre, 1 korona, 2 korony, 5 koron, 10 koron, 20 koron
https://www.nationalbanken.dk/en/banknotes_and_coins/Danish_coins/
Pages/default.aspx
Emitentem banknotów i monet jest Danmarks Nationalbank (Narodowy
Bank Duński)
Oficjalna waluta także dla:
Grenlandia, Wyspy Owcze.

KORZYSTANIE Z ALBUMU
Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 dolar

B/p-1, 2

2 dolary

B/p-3, 4

5 dolarów

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

Jednostka pieniężna i jej podział

Banknoty (B)
Pozostałe banknoty w obiegu, których
fotografii nie zamieszczono w albumie (B/p)

po kliknięciu
użytkownik
przenosi się
do wybranego
zagadnienia

Banknoty wycofane z obiegu (B/w)

Monety (M)
Pozostałe monety w obiegu, których
fotografii nie zamieszczono w albumie (M/p)

Monety wycofane z obiegu (M/w)
Strona informacyjna

Dania
Jednostka pieniężna i jej podział:
Korona (DKK)
1 korona = 100 øre

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

50 koron

B/1, B/p-1

100 koron

B/2, B/p-2

200 koron

B/3, B/p-3

500 koron

B/4, B/5, B/p-4

1000 koron

B/6, B/p-5

Monety
Wartość
nominalna
50 øre

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
M/1

1 korona

M/1, M/p-1, 2, 3, 4, 5

2 korony

M/1, M/p-6, 7

5 koron

M/2, M/p-8, 9

10 koron

M/2-2, 3, M/3-1, 2, 3, M/4, M/p-10

20 koron

M/4-2, 3, M/5-1, 2, M/6-1, 2

B/1

Dania
50 koron

Wymiary: 125 x 72 mm

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; wizerunek dziobu łodzi i liczba „50”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ nitka zabezpieczająca;
■ pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie odwrotnej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz
przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ 
mikrodruk:
n
 a stronie przedniej napisy „SALLINGSUNDBROEN1978” i „KR50” powtarzające się w prawej dolnej części,
na stronie odwrotnej napisy na tle traw w lewym dolnym rogu;
■ utajone po obu stronach:
– włókna świecące w kolorze seledynowym,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– fragmenty szaty graficznej świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej w lewej dolnej części hologram w kształcie
naczynia, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są kontury
liczby „50”, wokół powtarzające się zarysy naczynia, których część utworzona jest z powtarzających się napisów „KR50” wykonanych mikrodrukiem.
Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa, brązowa, żółta.

B/2

Dania
100 koron

Wymiary: 135 x 72 mm

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: u
 miejscowiony; wizerunek dziobu łodzi i liczba „100”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ nitka zabezpieczająca;
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie odwrotnej, na którym przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy
obraz przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
–n
 apis „KR100” powtarzający się w środkowej dolnej części na tle drzew,
– napis wzdłuż linii brzegowej,
n
 a stronie odwrotnej napis „100KRONER” powtarzający się na polu znaku
wodnego;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorze seledynowym,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– siatka w formie plastra miodu świecąca w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– napisy wykonane mikrodrukiem w środkowej górnej i dolnej części oraz
z prawej strony przerywanego paska w górnej części,
– fragmenty sztyletu z lewej strony;
■ 
optyczne: na stronie przedniej w lewej dolnej części hologram w kształcie
sztyletu, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są kontury
liczby „100”, w tle sztyletu rozeta i powtarzające się zarysy sztyletu, utworzone z powtarzających się napisów „KR100” wykonanych mikrodrukiem.
Barwy dominujące:
strona przednia – jasnobrązowa, czarna, fioletowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa, jasnobrązowa, fioletowa, żółta.

B/3

Dania
200 koron

Wymiary: 145 x 72 mm

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; wizerunek dziobu łodzi i liczba „200”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ nitka zabezpieczająca;
■ pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie odwrotnej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz
przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ mikrodruk:
n
 a stronie przedniej napis w języku duńskim w poziomej linii, w środkowej
części,
n
 a stronie odwrotnej napis „200KRONER” powtarzający się na polu znaku
wodnego;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorze seledynowym,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– siatkowy wzór na całej powierzchni banknotu świecący w kolorze żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze seledynowym:
– ozdobne wzory z powtarzającymi się mikrodrukiem napisami „KR200”
i „KR200 DANMARKS NATIONALBANK” pojawiające się w prawej części,
– liczba „200” pojawiająca się w prawej dolnej części;
■ 
optyczne: na stronie przedniej w lewej dolnej części hologram w kształcie ozdobnego okręgu, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są kontury liczby „200”, okręgi, spiralne wzory, powtarzający się napis
„KR200” wykonany mikrodrukiem w zewnętrznym okręgu; wokół spiralne
wzory utworzone z powtarzających się napisów „KR200” wykonanych mikrodrukiem.
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w prawej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, niebieska, zielona, żółta;
strona odwrotna – zielona, niebieska, brązowa, żółta.

B/4

Dania
500 koron

Wymiary: 155 x 72 mm

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; wizerunek dziobu łodzi i liczba „500”,
p
 o obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ nitka zabezpieczająca;
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie odwrotnej, na którym przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy
obraz przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej napis:
– w języku duńskim w przęśle mostu,
– „ KR 500” powtarzający się w dolnej części trzech filarów mostu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
–n
 apis „500KRONER” na polu znaku wodnego,
– liczba „500” na tle nieba;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorze seledynowym,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– siatkowy wzór na całej powierzchni banknotu świecący w kolorze żółtym,
n
 a stronie przedniej fragmenty antycznego naczynia z ozdobnym motywem i konturami liczby „500” pojawiające się z prawej strony, świecące
w kolorze niebieskim,
n
 a stronie odwrotnej obramowanie naczynia w lewej części świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej w lewej dolnej części hologram w kształcie
antycznego naczynia, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne
jest pęknięcie naczynia, ozdobny motyw, kontury liczby „500”; wokół zarysy kształtu naczynia, których część utworzona jest z powtarzających się
napisów „KR500” i „DANMARKSNATIONALBANK” wykonanych mikrodrukiem.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, niebieska, brązowa, żółta;
strona odwrotna – niebieska, brązowa, żółta.

B/5

Dania
500 koron

Wymiary: 155 x 72 mm

Zabezpieczenia:*
■ znak wodny: umiejscowiony; wizerunek dziobu łodzi i liczba „500”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ nitka zabezpieczająca z napisami;
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz
przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ mikrodruk:
na stronie przedniej napis:
– w języku duńskim w przęśle mostu,
– „KR 500” powtarzający się w dolnej części trzech filarów mostu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „500KRONER” na polu znaku wodnego,
– liczba „500” na tle nieba;
■ utajone:
po obu stronach:
– włókna trójkolorowe świecące w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze żółtym,
– siatkowy wzór na całej powierzchni banknotu świecący w kolorze żółtym,
na stronie przedniej fragmenty antycznego naczynia z ozdobnym motywem i konturami liczby „500” pojawiające się z prawej strony, świecące
w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej obramowanie naczynia w lewej części świecące
w kolorze żółtym;
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– hologram w lewej dolnej części w kształcie antycznego naczynia, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne jest pęknięcie naczynia,
ozdobny motyw, kontury liczby „500”; wokół zarysy kształtu naczynia,
których część utworzona jest z powtarzających się napisów „KR500”
i „DANMARKSNATIONALBANK” wykonanych mikrodrukiem,
– liczba „500” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-verso),
na stronie odwrotnej powtarzająca się liczba „500” i wzór, tworzące
w środkowej części pionowy pas w kolorze niebieskim, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej górnej części
(trójkąt).
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, niebieska, brązowa, żółta;
strona odwrotna – niebieska, brązowa, żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Danmarks Nationalbank (www.nationalbanken.dk).

B/6

Dania
1000 koron

Wymiary: 165 x 72 mm

Zabezpieczenia:
■ z
 nak wodny: umiejscowiony; wizerunek dziobu łodzi, liczba „1000”,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n
 itka zabezpieczająca;
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie odwrotnej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz
przedstawiający ozdobny element (efekt 3D);
■ m
 ikrodruk:
na stronie przedniej napis:
– w języku duńskim wzdłuż dolnej części przęsła mostu,
– „KR 1000” powtarzający się w różnych częściach mostu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „1000KRONER” na polu znaku wodnego,
– liczba „1000” w górnej części na tle drzew i zarośli;
■ u
 tajone:
po obu stronach:
– włókna świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
– drobne kółka na polu znaku wodnego świecące w kolorze pomarańczowym,
– siatkowy wzór na całej powierzchni banknotu świecący w kolorze pomarańczowym;
na stronie przedniej:
– fragmenty tła w prawej części świecące w kolorze żółtym,
– pojawiające się: wózek z Trundholm w środkowej górnej części, okrąg
z konturami liczby „1000” w prawej górnej części i fragment okręgu w prawej dolnej części, świecące w kolorze jasnoczerwonym,
na stronie odwrotnej fragmenty tarczy umieszczonej na wózku oraz fragmenty traw w tle wózka, świecące w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej w lewej dolnej części hologram przedstawiający wózek z Trundholm z promieniami rozchodzącymi się od tarczy, na
tarczy w zależności od kąta patrzenia widoczne są ozdobne kółka i złoty element utworzony z fragmentów okręgów, wzdłuż brzegu tarczy powtarzający się napis „DANMARKSNATIONALBANK” wykonany mikrodrukiem;
w promieniach najbliżej tarczy powtarzający się napis „1000 KR” wykonany
mikrodrukiem.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, brązowoczerwona, zielona, brązowa, żółta;
strona odwrotna – zielona, brązowoczerwona, szara, żółta.

B/p

Dania
Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

1

50 koron

125 x 72

portret Karen
Blixen

Rysunek stron
A/ Karen Blixen
R/ centaur z mieczem i tarczą
A/ Carl Nielsen

2

3

4

5

100
koron

200
koron

500
koron

1000
koron

135 x 72

145 x 72

155 x 72

165 x 72

portret Carla
Nielsena

portret Johanne
Luise Heiberg

portret Nielsa
Bohra

portret Anny
Ancher

R/ stylizowany bazyliszek

Barwy stron
fioletowa, szara, zielona
fioletowa, zielona,
pomarańczowa

Uwagi

*

brązowa, pomarańczowa, *
czarna
niebieskoszara,
pomarańczowa,
jasnobrązowa

A/ Johanne Luise Heiberg

zielona, ciemnoniebieska, *
szarobrązowa

R/ stylizowany lew

zielona, ciemnoniebieska,
pomarańczowa

A/ Niels Bohr

ciemnoszara, niebieska,
pomarańczowa

R/ mężczyzna walczący ze smokiem

*

niebieska, szara,
pomarańczowa

A/ Anna i Michael Ancher

brązowa, ciemnoszara,
pomarańczowa

R/ dwóch rycerzy walczących na koniach

brązowa, ciemnoszara,
pomarańczowa

*

* Uwaga: banknoty w poz. 1-5 pozostają prawnym środkiem płatniczym, ale są stopniowo wycofywane z obiegu, od detalistów zależy czy będą je akceptować w płatnościach.

B/w

Dania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

1

5 koron

130 x 72

Znak wodny

Rysunek stron
A/ nominał, ornamenty
R/ herb i nominał w giloszu

2

5 koron

125 x 65

powtarzająca się
cyfra „5”
i ciemne punkty

4

10 koron

10 koron

R/ miasto i kościół

zielona w kilku
odcieniach

5

10 koron

R/ herb i nominał w giloszu

brązowa

A/ nominał, motywy roślinne

zielona

130 x 80

125 x 65

01.07.1953 r.

nieokreślony

14.02.1962 r.

nieokreślony

01.07.1953 r.

nieokreślony

01.07.1953 r.

nieokreślony

01.01.1956 r.

nieokreślony

brązowa

131 x 80

powtarzająca
się liczba „10”
i ciemne punkty

Termin
wymiany

zielona
zielona w kilku
odcieniach

R/ herb i nominał w giloszu

Data wycofania
z obiegu

zielona

A/ Bertel Thorvaldsen, trzy gracje

A/ nominał, ornamenty
3

Barwy stron

zielona

A/ H
 ans Christian Andersen, bociany
w gnieździe

jasnobrązowa,
ciemnoszara

R/ pejzaż z wiatrakiem

jasnobrązowa,
oliwkowa

Uwagi

B/w

Dania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

6

7

8

9

10

Wartość
nominalna
10 koron

10 koron

20 koron

50 koron

50 koron

Wymiary
w mm

Znak wodny

125 x 71

powtarzająca się
liczba „10”
i ciemne punkty

125 x 67

125 x 72

powtarzający się
portret Jensa
Juela i liczba „10”
powtarzająca się
paleta malarska
z pędzlami
i liczba „20”

156
x 100

liczba „50”
i nazwa banku

153 x 78

powtarzające się:
korona i liczba
„50” lub liczba
„50” w rombach

Rysunek stron

Barwy stron

A/ H
 ans Christian Andersen, bociany
w gnieździe

jasnobrązowa, czarna

R/ pejzaż z wiatrakiem

jasnobrązowa, czarna

A/ Cathrine Sophie Kirchhoff
R/ rozeta z liczbą „10”, kaczka
A/ Pauline Tutein

brązowa, czarna

R/ rozeta z liczbą „20”, dwa wróble

brązowa, czarna,
szara

R/ herb i nominał w giloszu
A/ Ole Rømer, wieża
R/ skały i drzewo

Termin
wymiany

08.04.1975 r.

nie
określony

11.03.1980 r.

nie
określony

10.04.1990 r.

nie
określony

21.05.1957 r.

nie
określony

21.01.1975 r.

nie
określony

oliwkowa, czarna
oliwkowa,
szaroniebieska

A/ połów ryb, motywy roślinne

Data wycofania
z obiegu

fioletowa, jasnoszara
fioletowa,
ciemnoszara
jasnozielona,
ciemnoniebieska
ciemnoniebieska

Uwagi

B/w

Dania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

11

50 koron

139 x 72

powtarzający się
portret Jensa
Juela i liczba „50”

12

13

14

100
koron

100
koron

100
koron

155 x 101

155 x 78

150 x 78

2 x liczba „100”
i nazwa banku

Rysunek stron
A/ Engelke Charlotte Ryberg
R/ rozeta z liczbą „50”, karp
A/ motywy roślinne, stylizowane wizerunki
zwierząt morskich
R/ herb i nominał w giloszu

Barwy stron

Termin
wymiany

07.05.1999 r.

nie
określony

03.05.1962 r.

nie
określony

22.10.1974 r.

nie
określony

16.10.1995 r.

nie
określony

niebieska, czarna
niebieska, czarna
zielona
zielona, czarna
brązowoczerwona,
różowobeżowa

róża kompasowa
i linie faliste
lub powtarzająca
się liczba „100”
w ornamencie

A/ H. C. Ørsted, kompas

powtarzający się
portret Jensa
Juela i liczba
„100"

A/ Jens Juel

czarna, jasnobrązo
wa, czerwona

R/ rozeta z liczbą „100”, ćma, „1972”

czarna, jasnobrązo
wa, czerwona

R/ kościół przesłonięty drzewami

Data wycofania
z obiegu

brązowa w kilku
odcieniach

Uwagi

B/w

Dania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

15

16

17

18

19

Wartość
nominalna
100 koron

Wymiary
w mm

Znak wodny

150 x 78

portret Jensa Juela
i liczba „100” oraz
powtarzająca się
liczba „100”

500 koron 174 x 108

500 koron

500 koron

liczba „500”
i nazwa banku

na brzegach linie
faliste i liczba „500”
175 x 90
z prawej strony
portretu
powtarzający się
164 x 85
portret Jensa
Juela i liczba „500”

1000 koron 176 x 94

powtarzający się
portret Jensa
Juela i jego żony
oraz liczba „1000”

Rysunek stron

Barwy stron

A/ Jens Juel

czarna, pomarańczo
wa, zielona

R/ rozeta z liczbą „100”, ćma, „1972”

czarna, pomarańczo
wa, zielona

A/ oracz z pługiem ciągniętym przez konie,
motywy roślinne

brązowoczerwona,
jasnobrązowa

R/ herb i nominał w giloszu

brązowa, czarna

A/ Chr. D. F. Reventlow, oracz z pługiem
ciągniętym przez konia

zielona, czarna

R/ panorama miasteczka

zielona, czarna

A/ portret młodej kobiety

zielononiebieska,
czarna

R/ rozeta z liczbą „500", jaszczurka

zielononiebieska,
czarna

A/ Thomasine Heiberg

czarna, czerwona,
szarozielona

R/ rozeta z liczbą „1000”, wiewiórka z szyszką

brązowa,
szarozielona

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

22.11.1999 r.

nie
określony

02.04.1964 r.

nie
określony

18.04.1974 r.

nie
określony

12.09.1997 r.

nie
określony

18.09.1998 r.

nie
określony

Uwagi

M/1

Dania
50 øre

Średnica: 21,50 mm
Masa: 4,30 g
Stop: miedź, cynk, cyna
Obrzeże: gładkie

1 korona

Średnica: 20,25 mm
Masa: 3,60 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane

2 korony

Średnica: 24,50 mm
Masa: 5,90 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

M/2

Dania
5 koron

Średnica: 28,50 mm
Masa: 9,20 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane

10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

M/3

Dania
10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

M/4

Dania
10 koron

Średnica: 23,35 mm
Masa: 7,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: gładkie

20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

M/5

Dania
20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

M/6

Dania
20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

20 koron

Średnica: 27,00 mm
Masa: 9,30 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

M/p

Dania
Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

1

1 korona

25,50

6,50

miedź,
aluminium, nikiel

2

3

1 korona

1 korona

25,50

25,50

6,50

6,50

Rysunek stron

Obrzeże
A/ korona, nominał

1 korona

25,50

6,80

*

R/ monogram „CC X”, korona, rok emisji
A/ Chrystian X

miedź,
aluminium, nikiel

*

R/ dwa kłosy, nominał, rok emisji
A/ Fryderyk IX

miedź,
aluminium, nikiel

gładkie

miedzionikiel

ząbkowane

*

R/ godło państwa, nominał, rok emisji
A/ Fryderyk IX

4

Uwagi

*

R/ korona, herb, nominał, rok emisji
A/ Małgorzata II
5

1 korona

25,50

6,80

miedzionikiel

ząbkowane
R/ korona, herb, nominał, rok emisji

*

M/p

Dania
Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

6

2 korony

31,50

13,00

miedź,
aluminium, nikiel

7

2 korony

31,50

13,00

Rysunek stron

Obrzeże
A/ korona, nominał

5 koron

33,00

15,00

*

R/ monogram „CC X”, korona, rok emisji
A/ Fryderyk IX

miedź,
aluminium, nikiel

gładkie

miedzionikiel

ząbkowane

*

R/ godło państwa, nominał, rok emisji
A/ Fryderyk IX

8

Uwagi

*

R/ korona, herb, motyw roślinny, nominał, rok emisji
A/ Małgorzata II
9

5 koron

33,00

15,00

miedzionikiel

*

ząbkowane
R/ korona, herb, motyw roślinny, nominał, rok emisji
A/ Małgorzata II

10

10 koron

28,00

12,50

miedzionikiel

gładkie
R/ kłosy, poziome linie, nominał, rok emisji

* Uwaga: monety w poz. 1-10 pozostają prawnym środkiem płatniczym, ale nie mogą być używane w codziennych płatnościach, można je wymieniać w Narodowym Banku Danii.

*

