9.

Har Færøerne en pengeseddel pålydende kr. 1.000,- ??

JA: ___

NEJ: ___

10.

Lidt national økonomi – mængder og værdier:

26. Marts 2019
Mårslet Frimærke- og møntklub

Der er rigtig mange mia. kroner i cirkulation i form af sedler og
mønter – HVIS alle borgere i Danmark har lige mange sedler
og mønter – hvor mange har de så?
Mønter – i antal:

211_____ 241_____ 271_____

Mønter – i beløb:

395,-____ 495,-____ 595,-____

Sedler – i antal:

20______ 30______ 40______

Sedler – i beløb:

11033,-__ 12533,-__ 13033,-__

Tak fordi du gad
lege med !!

Danske mønter og sedler
sølv - aluminiumbronze - Papir

1.

6.

Falskmøntneri er strafbart – og strafferammen er op til?

Nationalbanken har slået forskellige temamønter der er udgivet i
forskellige metaller og valører – hvilket år udkom den første
mønt i hver serie? (Rigtigt svar ved højst +/- et årstal)

6 år ___

8 år ___

12 år ___

15 år___

Tårnmønterne: ______

Eventyrmønterne: ______

Den danske 100 krone seddel er fremstillet i mange forskellige
farver siden 1875! Hvilken farve findes ikke på 100,- seddel?

Polarmønter: ______

Skibsmønterne: ______

_____ Gul/Brun

_____ Rød/Brun

_____ Brun

Videnskabsmønterne: _______

_____ Grøn

_____ Lilla

_____ Grå

2.

3.

Den danske 100,- krone seddel er siden 1875 udgivet i en del
forskellige udformninger og farver – inklusive tydelige og synlige
varianter – hvor mange forskellige sedler?

8: ___

11: ___

14: ___

17: ___

7.

Færøerne fik egne pengesedler – der alle er fremstillet af den
danske Nationalbank – men i hvilket år kom de første sedler?
1948 (ved hjemmestyrets indførelse 1/4-48)

____

1951 (ved Lov af 12/04-49)

____

1957 (ved Lov revision af 5/6-53)

____

4.

8.

Hvor mange pengesedler (beløb i mia.) var i omløb i 2018?

Pengesedlerne (nye) på Færøerne har hver to illustrationer –
kobbel dem sammen med valøren (sæt pile til det rigtige beløb) –
1 point ved hvert rigtig dyr og 1 point ved hver rigtig sted:

35,0 ___

48,2 ___

52,2___

65,0 ___

5.

Den gamle kendte plovmand – den grønne 500 krone seddel
er lavet af og på – kobbel det rigtige par?

Vædderhorn

_50,-_

Hvannasund på Viderø

Natsværmer

_100,-_

Bygden Sumba

Genbrugspapir

Skjern Papirfabrik

Torsk

_200,-_

Tindholmur på Vagar

Gamle klude

Silkeborg Papirfabrik

Strandkrabbe

_500,-_

Fiskehavn i Klaksvig

Ædeltræ fiber

Næstved Papirfabrik

