NORWEGIA

Norwegia
Jednostka pieniężna i jej podział:
Korona (NOK)
1 korona = 100 øre

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

50 koron

B/1

100 koron

B/2

200 koron

B/3

500 koron

B/4

1000 koron

B/5, B/6

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 korona

M/1–1, 2

5 koron

M/1, M/2

10 koron

M/2–2, 3

20 koron

M/3–1, 2

B/1

Norwegia
50 koron

Wymiary: 126 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny), liczba „50”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”,
„NORGESBANK”, „FEMTIKRONER” i liczba „50”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”,
„NORGESBANK”, „50KRONER”, „FEMTIKRONER”;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „50” pojawiające się w lewej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „50” pojawiający się w lewej części,
świecący w kolorze seledynowym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowany element widoczny w zależności od kąta
patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na
brzegach banknotu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, żółta, fioletowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, żółta.

B/2

Norwegia
100 koron

Wymiary: 133 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny), liczba
„100”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 100” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch), częściowo widoczny na stronie
przedniej;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „HUNDREKRONER” i liczba „100”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „HUNDREKRONER”, „100KRONER” i „NB”;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „100” pojawiające się w lewej części, świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze
żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „100” pojawiający się w lewej górnej części, świecący w kolorze żółtym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowany globus widoczny w zależności od kąta
patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na
brzegach banknotu.
Barwy dominujące po obu stronach – brązowa i czerwona w kilku odcieniach,
żółta, niebieska.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Banku Norwegii (www.norges-bank.no) oraz w bazie Keesing Documentchecker.

B/3

Norwegia
200 koron

Wymiary: 140 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:*
■ 
znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny), liczba
„200”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 200” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie
przedniej;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „TOHUNDREKRONER”, „NB”, „TOHUNDRENOK” i liczba „200”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „TOHUNDREKRONER”, „200KRONER” i „NB”;
■ 
utajone:
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „200” pojawiające się w lewej części, świecące w kolorach żółtym, niebieskim i zielonym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze
zielonym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „200” pojawiający się w lewej dolnej części, świecący w kolorze zielonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowana boja widoczna w zależności od kąta patrzenia z prawej strony (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na
brzegach banknotu.
Barwy dominujące po obu stronach – niebieska w kilku odcieniach, żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Banku Norwegii (www.norges-bank.no) oraz w bazie Keesing Documentchecker.

B/4

Norwegia
500 koron

Wymiary: 147 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny), liczba
„500”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 500” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie
przedniej;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „FEMHUNDREKRONER” i liczba „500”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „500KRONER” i „FEMHUNDREKRONER”;
■ 
utajone:
po obu stronach:
– włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „500” pojawiające się w lewej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żółtym,
– wizerunek ptaka pojawiający się w lewej dolnej części świecący w kolorze
żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „500” pojawiający się w lewej części, świecący w kolorze żółtym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowana skamielina widoczna w zależności od
kąta patrzenia z prawej strony (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na
brzegach banknotu.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, zielona, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, fioletowa, żółta.

B/5

Norwegia
1000 koron

Wymiary: 160 x 80 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

15 listopada 2020 r.

10 lat

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Edvarda Muncha,
na stronie odwrotnej pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NORGES BANK” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i różowym;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „TUSEN KRONER” i liczba „1000” w rozecie w lewej górnej części,
– napis „TUSENKRONER” w górnej części z prawej strony portretu,
– liczba „1000” w środkowej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzająca się liczba „1000” wokół słońca;
■ utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach seledynowym i czerwonym,
na stronie przedniej:
– oznaczenia numeru w lewej górnej i prawej dolnej części świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej strony świecące w kolorze seledynowym,
– pędzel pojawiający się w środkowej części świecący w kolorze żółtoseledynowym,
– ozdobne pasy pojawiające się z lewej i prawej strony paska holograficznego oraz liczba „1000” powtarzająca się wzdłuż prawego brzegu paska
świecące w kolorze niebieskim,
na stronie odwrotnej:
– fragment liczby „1000” i napis „TUSEN KRONER” w dolnej części świecące w kolorze seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej świecące w kolorze żółtym;
■ optyczne:
na stronie przedniej:
– pasek holograficzny z powtarzającym się stylizowanym wizerunkiem konia, napisem „1000 TUSEN KRONER 1000” wykonanym mikrodrukiem
oraz liczbą „1000”; wzdłuż prawego brzegu powtarzająca się liczba „1000”;
pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,
– sześciokątny motyw z prawej strony portretu uzupełniający się pod światło (recto-verso),
– litera „N” widoczna w zależności od kąta patrzenia w środku rozety w lewej górnej części (efekt kątowy),
na stronie odwrotnej z prawej strony pionowy pas, który tworzą powtarzające się liczby „1000” zmieniające barwę w zależności od kąta patrzenia
z jasnozielonej na jasnoszarą (farba opalizująca);
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej napis „EDVARD MUNCH 1863–1944”
i liczba „1000” w układzie pionowym na pasku holograficznym.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnożółta, pomarańczowa,
niebieska;
strona odwrotna – f ioletowa, jasnobrązowa, różowoczerwona, niebieska.

B/6

Norwegia
1000 koron

Wymiary: 154 x 70 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny), liczba „1000”;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 1000” (także w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie
przedniej;
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „NOREGSBANK”, „TUSENKRONER” i liczba „1000”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”,
„1000KRONER”, „TUSENKRONER”;
■ 
utajone:
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
– wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „1000” pojawiające się
w lewej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
– fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „1000” pojawiający się w lewej części, świecący w kolorze seledynowym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z trzech
poziomych pasów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od
kąta patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem
(farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowane molekuły wody widoczne w zależności
od kąta patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).
Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na
brzegach banknotu.
Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, różowa, żółta;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, żółta.

100 koron

200 koron 143,5 x 70

500 koron

2

3

4

152 x 75

136 x 65

128 x 60

50 koron

1

Wymiary
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

B/w

Portret
Sigrid Undset

powtarzający się
portret Kristiana
Birkelanda

powtarzający się
portret Kirsten
Flagstad

powtarzający się
portret Petera
Ch. Asbjørnsena

Znak wodny

niebieska, żółta,
zielona
zielona, niebieska,
żółta, czerwona

A/ Kristian Birkeland
R/ stylizowana mapa półkuli północnej

R/ wianek, dekoracyjne wzory

brązowa, oliwkowa,
jasnoczerwona,
niebieska

brązowa,
ciemnoróżowa,
niebieska

czerwona, żółta,
niebieska, zielona

R/ plan wnętrza Opery Norweskiej

A/ Sigrid Undset

czerwona, brązowa,
niebieska, fioletowa

zielona,
jasnobrązowa

zielona, czerwona,
jasnobrązowa

Barwy stron

A/ Kirsten Flagstad

R/ lilie wodne i liście w stawie, ważka

A/ Peter Christen Asbjørnsen

Rysunek stron

Banknoty wycofane z obiegu

Termin
wymiany

19.10.2019 r. 18.10.2029 r.

31.05.2018 r. 30.05.2028 r.

31.05.2018 r. 30.05.2028 r.

19.10.2019 r. 18.10.2029 r.

Data wycofania
z obiegu

Uwagi

Norwegia

M/1

Norwegia
1 korona

Średnica: 21,00 mm
Masa: 4,35 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

1 korona

Średnica: 21,00 mm
Masa: 4,35 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

5 koron

Średnica: 26,00 mm
Masa: 7,85 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/2

Norwegia
5 koron

Średnica: 26,00 mm
Masa: 7,85 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

10 koron

Średnica: 24,00 mm
Masa: 6,80 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

10 koron

Średnica: 24,00 mm
Masa: 6,80 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian ząbkowane
i gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

M/3

Norwegia
20 koron

Średnica: 27,50 mm
Masa: 9,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

20 koron

Średnica: 27,50 mm
Masa: 9,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: gładkie
Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Wartość
nominalna

50 øre

Pozycja

1

M/w

18,50

Średnica
w mm

3,60

Masa
wg
Obrzeże

gładkie

Stop/Próba

miedź, cynk,
cyna

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/

A/

R/ korona

A/ mityczne zwierzę, nominał, nazwa państwa,
rok emisji

Rysunek stron

Monety wycofane z obiegu

01.05.2012 r.

Data wycofania
z obiegu

01.05.
2022 r.

Termin
wymiany

Uwagi

NORWEGIA

