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SZWECJA

Waluta: korona (SEK)
1 korona = 100 öre

Banknoty: 20 koron, 50 koron, 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron
http://www.riksbank.se/en/Notes--coins/Banknotes/Valid-banknotes/

Monety: 1 korona, 2 korony, 5 koron, 10 koron 
http://www.riksbank.se/en/Notes--coins/Coins/

Emitentem banknotów i monet jest Sveriges Riksbank (Szwedzki Bank 
Narodowy).

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.

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

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
użytkownik 
przenosi się 
do wybranego 
zagadnienia

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

http://www.riksbank.se/en/Notes--coins/Banknotes/Valid-banknotes/
http://www.riksbank.se/en/Notes--coins/Coins/


Szwecja

Jednostka pieniężna i jej podział:
Korona (SEK)
1 korona = 100 öre

Banknoty

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

B/1
B/2
B/3

B/5
B/6

Monety

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

M/1



B/1 Szwecja

Wymiary: 120 x 66 mm

20 koron



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Astrid Lindgren, liczba „20”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   mikrodruk:

na stronie przedniej napisy:
–  „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu w prawym 

dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle wzdłuż pra-
wego brzegu,

– we włosach A. Lindgren, z lewej strony,
 na stronie odwrotnej napis „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z le-
wej i prawej strony na brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy 
Szwecji;

■   utajone:
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
 na stronie przedniej trzy korony pojawiające się w lewej dolnej części świe-
cące w kolorach żółtym i niebieskim,
 na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „20” pojawiający się z prawej stro-
ny świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  książka z liczbą „20” w prawej górnej części wydrukowana farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba 
zmienna optycznie),

–  liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach, żółta, szara.



B/2 Szwecja

Wymiary: 126 x 66 mm

50 koron



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Everta Taube’go, liczba „50”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   mikrodruk:

na stronie przedniej:
–  napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu 

w prawym dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle 
wzdłuż prawego brzegu,

– liczba „50” w środkowej dolnej części, w tle napisu „EVERT TAUBE”,
– napisy z prawej strony portretu na tle skał,
na stronie odwrotnej napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z le-
wej i prawej strony na brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy 
Szwecji;

■   utajone:
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
na stronie przedniej trzy korony pojawiające się w lewej dolnej części świe-
cące w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „50” pojawiający się z prawej stro-
ny świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  żaglówka z liczbą „50” w prawej górnej części wydrukowana farbą zmie-

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba 
zmienna optycznie),

–  liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa, pomarańczowa, żółta, niebieska, fioletowa;
strona odwrotna – brązowa, pomarańczowa, niebieska, żółta.



Szwecja

100 koron

B/3

Wymiary: 133 x 66 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Grety Garbo, liczba „100”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym 

przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz 
przedstawiający napis „KR” i koronę;

■   mikrodruk: 
na stronie przedniej:
–  napis „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu 

w prawym dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle 
wzdłuż prawego brzegu, 

–  napisy z lewej i prawej strony we włosach G. Garbo,
na stronie odwrotnej:
–  napis „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z lewej i prawej strony na 

brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy Szwecji,
– liczba „100” w dwóch liniach w tle panoramy Sztokholmu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
na stronie przedniej trzy korony pojawiające się z prawej strony świecące 
w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „100” pojawiający się z prawej stro-
ny świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  fragment taśmy filmowej z liczbą „100” w prawej górnej części wydruko-

wany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na 
zielony (farba zmienna optycznie);

–  liczba „100” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące: 
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, brązowa, żółta;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, brązowa, zielona, żółta.



B/4 Szwecja

Wymiary: 140 x 66 mm

200 koron



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Ingmara Bergmana, liczba „200”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym 

przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz 
przedstawiający napis „KR” i koronę;

■   mikrodruk:
na stronie przedniej:
–  napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu 

w prawym dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle 
wzdłuż prawego brzegu,

–  liczba „200” z prawej strony portretu na tle ubrania jednej z postaci 
i w półkolach poniżej klapsa filmowego,

–  napisy z lewej strony portretu i z prawej strony portretu w tle dwóch po-
staci,

na stronie odwrotnej napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z le-
wej i prawej strony na brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy 
Szwecji;

■   utajone:
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
na stronie przedniej trzy korony pojawiające się z prawej strony świecące 
w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „200” pojawiający się z lewej stro-
ny świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  klaps filmowy z liczbą „200” w prawej górnej części wydrukowany farbą 

zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony 
(farba zmienna optycznie),

–  liczba „200” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące po obu stronach – zielona w kilku odcieniach, żółta, fiole-
towa.



Szwecja

500 koron

B/5

Wymiary: 147 x 66 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Birgit Nilsson, liczba „500”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym 

przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz 
przedstawiający napis „KR” i koronę;

■   mikrodruk: 
na stronie przedniej:
–  napis „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu 

w prawym dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle 
wzdłuż prawego brzegu, 

–  napisy z lewej strony we włosach B. Nilsson,
na stronie odwrotnej napis „SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z le-
wej i prawej strony na brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy 
Szwecji;

■   utajone: 
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
na stronie przedniej trzy korony pojawiające się z prawej strony świecące 
w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „500” pojawiający się z prawej stro-
ny świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  klucz wiolinowy na tle prostokąta z liczbą „500” w prawej górnej części 

wydrukowany farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze 
złotego na zielony (farba zmienna optycznie);

–  liczba „500” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, oliwkowa, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, zielona, szara, żółta.



B/6 Szwecja

Wymiary: 154 x 66 mm

1000 koron



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: portret Daga Hammarskjölda, liczba „1000”;
■   nitka zabezpieczająca;
■   pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym 

przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz 
przedstawiający napis „KR” i koronę;

■   mikrodruk:
na stronie przedniej:
–  napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się w prostokątnym polu 

w prawym dolnym rogu, z lewej i prawej strony na brzegach, prostopadle 
wzdłuż prawego brzegu,

– liczba „1000” na tle kołnierzyka D. Hammarskjölda,
–  napisy z prawej strony portretu na tle bocznej ściany budynku,
na stronie odwrotnej:
–  napis “SVERIGESRIKSBANK” powtarzający się z lewej i prawej strony na 

brzegach oraz prostopadle powyżej i poniżej mapy Szwecji,
– napis z lewej strony na tle gór;

■   utajone:
po obu stronach włókna dwukolorowe świecące w kolorach żółtym i nie-
bieskim,
na stronie przedniej trzy korony pojawiające się z prawej strony świecące 
w kolorach żółtym i niebieskim,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „1000” pojawiający się w środkowej 
części świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne na stronie przedniej:
–  gałązka oliwna z liczbą „1000” w prawej górnej części wydrukowana farbą 

zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony 
(farba zmienna optycznie),

–  liczba „1000” w całości widoczna pod światło w lewej dolnej części (recto-
-verso).

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, fioletowa, niebieska, szara, żółta;
strona odwrotna – brązowa, fioletowa, szara, żółta.



Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 korona

Wymiary
w mm

li te ra „S” z le wej, 
li te ra „R” z pra wej 

stro ny

głowa Merkurego, 
faliste linie 

głowa Merkurego, 
faliste linie 

portret
Gustawa VI Adolfa

por tret
Esa ia sa Tegnéra, 

napis „5 KR”

Rysunek stron

A/ godło, nominał

R/ godło, nominał

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw I Waza

A/ Gustaw V, monogram

R/ godło

A/ Gustaw VI Adolf

R/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

A/ Gustaw VI Adolf

R/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

czarna, zielona

czarna, czerwona

czarna

czarna

brązowa

brązowa

brązowa

oliwkowa

brązowa

brązowa

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

01.01.1988 r.

01.01.1988 r.

01.01.1988 r.

01.01.1988 r.

01.01.1988 r.

Data wycofania
z obiegu

2 5 koron 121 x 70

120 x 70

3 5 koron 121 x 70

4 5 koron 121 x 70

5 5 koron 121 x 70

B/w



Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

6

Wartość
nominalna

5 koron

Wymiary
w mm

110 x 68 sieć rom bów
z cy frą „5”

głowa Merkurego, 
faliste linie 

portret
Gustawa I Wazy

portret
Augusta 

Strindberga

monogram
Karola XI

Rysunek stron

A/ Gustaw I Waza

R/ stylizowany wizerunek głuszca i świerku

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw I Waza

A/ Gustaw I Waza

R/ herb

A/ Gustaw VI Adolf

R/ płatki śniegu, wzór giloszowy

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ gmach Banku Szwecji

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

fioletowa

czarna, czerwona

niebieska, 
czerwonobrązowa

czarna

szaroniebieska

zielona, fioletowa

brązowa, niebieska

szaroniebieska

zielona

niebieska, fioletowa

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

nie-
określony

01.01.1999 r.

01.01.1988 r.

01.01.1988 r.

01.01.1999 r.

01.01.1999 r.

Data wycofania
z obiegu

7 10 koron 121 x 70

8 10 koron 121 x 70

9 10 koron 120 x 68

10 10 koron 120 x 68

B/w



Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

12

Wartość
nominalna

20 koron

20 koron

Wymiary
w mm

130
x 72

120
x 67

powtarzający się 
portret S. Lagerlöf

powtarzający się 
portret S. Lagerlöf

Rysunek stron

A/ Selma Lagerlöf

A/ Selma Lagerlöf

R/ gęsi lecące nad polami

R/ gęsi lecące nad polami

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

niebieska, oliwkowa

fioletowa, oliwkowa

niebieska, oliwkowa, 
jasnobrązowa

fioletowa, oliwkowa

nie-
określony

nie-
określony

01.01.2006 r.

01.07.2016 r.

Data wycofania
z obiegu

głowa Merkurego, 
faliste linie 

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw I Waza

czarna, czerwona

czarna

nie-
określony01.01.1988 r.13 50 koron 140

x 121

powtarzający się 
portret Anny Marii 

Lenngren

A/ Gustaw III

R/ Carl von Linné niebieska, brązowa, 
żółta

niebieska, brązowa, 
zielona nie-

określony01.01.1999 r.14 50 koron 130 x 82

B/w



B/w Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu

głowa Merkurego, 
faliste linie 

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw I Waza czarna

czarna, czerwona
nie-

określony01.01.1988 r.17 100 koron 140
x 121

portret J. Lind, 
liczba „50”

A/ Jenny Lind

R/ harfa, fragment partytury brązowa, fioletowa, 
czerwona

zielona, brązowa, 
różowa nie-

określony01.07.2016 r.16 50 koron 120
x 77

powtarzający 
się portret Axela 

Oxenstierna

A/ Gustaw II Adolf

R/ głowa mężczyzny, statek czerwonobrązowa, 
fioletowa, niebieska

brązowa, niebieska, 
szara nie-

określony01.01.1999 r.18 100 koron 140 x 82

powtarzający się 
portret J. Lind

A/ Jenny Lind

R/ harfa, fragment partytury
żółtooliwkowa, 

fioletowa, niebieska, 
czerwona

zielonoszara, 
żółtooliwkowa, 
ciemnoróżowa banknot bez 

paska 
hologra-
ficznego

nie-
określony 01.01.2014 r.15 50 koron 120 x 77



B/w Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu

19 100 koron 140
x 72

powtarzający się 
portret 

C. von Linné

A/ Carl von Linné

R/ pszczoła, plaster miodu

zielona, niebieska, 
brązowa

zielona, fioletowa, 
czerwona

bank not bez 
pa ska ho lo-
gra ficz ne go

nie-
określony01.01.2006 r.

portret Karola XI
A/ Karol XI, budynek Banku Szwecji

R/ Christopher Polhem, kopalnia miedzi

niebieskoszara, 
brązowoczerwona

niebieska, brązowa

bank not bez 
pa ska ho lo-
gra ficz ne go

nie-
określony01.01.1999 r.21 500 koron 150

x 82

portret 
C. von Linné, 
liczba „100"

A/ Carl von Linné

R/ pszczoła, plaster miodu

zielona, niebieska, 
fioletowa, 

jasnobrązowa

niebieska, zielona, 
fioletowa, różowa, 

żółta

nie-
określony01.07.2017 r.20 100 koron 140

x 72

portret Karola XI
A/ Karol XI, budynek Banku Szwecji

R/ Christopher Polhem, kopalnia miedzi czerwonobrązowa, 
zielona

czerwonobrązowa, 
niebieska bank not bez 

pa ska ho lo-
gra ficz ne go

nie-
określony01.01.2006 r.22 500 koron 150

x 82



B/w Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu

26 1000 koron 180 x 82 portret Jönsa 
Jacoba Berzeliusa

A/ Karol XIV Jan

R/ wytapianie stali metodą Bessemera

brązowa, fioletowa, 
zielona
brązowa, 

czerwonopomarańczowa

nie-
określony01.01.1999 r.

portret Karola XI, 
liczba „500"

A/ Karol XI, budynek Banku Szwecji

R/ Christopher Polhem, kopalnia miedzi
czerwonobrązowa, 

niebieska, fioletowa, 
oliwkowa

czerwonobrązowa, 
niebieska, fioletowa, 

oliwkowa
nie-

określony01.07.2017 r.23 500 koron 150
x 82

głowa Merkurego, 
faliste linie 

A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw I Waza czarna

czarna, czerwona
nie-

określony01.01.1988 r.24 1000 koron 210
x 121

portret Gustawa V
A/ ale go rycz na po stać ko bie ty „Svea”

R/ Gustaw V brązowa

brązowa
nie-

określony01.01.1988 r.25 1000 koron 210
x 121



B/w Szwecja

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu

portret Gustawa 
I Wazy, 

liczba „1000”

A/ Gustaw I Waza

R/ drzeworyt przedstawiający żniwa i młóckę
brązowa, fioletowa, 

oliwkowa, 
pomarańczowa

brązowa, czerwona, 
zielona

nie-
określony01.07.2016 r.28 1000 koron 161 x 82

głowa Merkurego, 
faliste linie

A/ herb, nominał

R/ bez rysunku biała

czarna, niebieska
nie-

określony01.01.1988 r.29 10 000 
koron

210
x 121

portret 
Gustava VI Adolfa

A/ Gustav VI Adolf

R/ alegoryczna postać kobiety „Svea” zielona, brązowa

zielona, fioletowa
nie-

określony01.01.1992 r.30 10 000 
koron

210
x 121

portret Gustawa 
I Wazy

A/ Gustaw I Waza

R/ drzeworyt przedstawiający żniwa i młóckę brązowa, fioletowa, 
zielona

ciemnobrązowa, 
zielona, czerwona banknot bez 

paska holo- 
graficznego

nie-
określony01.01.2014 r.27 1000 koron 160 x 82



SzwecjaM/1

1 korona

Średnica: 19,50 mm    
Masa: 3,60 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: ząbkowane

2 korony

Średnica: 22,50 mm
Masa: 4,80 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: na przemian gładkie 
i ząbkowane

5 koron

Średnica: 23,75 mm
Masa: 6,10 g
Stop: miedź, aluminium,
cynk, cyna
Obrzeże: gładkie



SzwecjaM/2

10 koron

10 koron

Średnica: 20,50 mm
Masa: 6,60 g
Stop: miedź, aluminium, cynk, cyna
Obrzeże:  na przemian ząbkowane
i gładkie

Średnica: 20,50 mm
Masa: 6,60 g
Stop: miedź, aluminium, cynk, cyna
Obrzeże:  na przemian ząbkowane
i gładkie
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