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Ny sikkerhed
på de færøske sedler
NYE SIKKERHEDSELEMENTER

NYE SIKKERHEDSELEMENTER
For- og bagsidesymbol
Aﬂøser hologrammet. Når man holder
sedlen op mod lyset, skaber tryk på
for- og bagsiden et samlet symbol.
Her kan man også se vandmærket
og den skjulte tråd. Symbolet er
inspireret af udsmykninger fra
de gamle færøske trækirker.

Vinduestråd med bevægeligt motiv
Aﬂøser vinduestråd med farveskift.
Motivet bevæger sig op og ned, når
man bevæger sedlen fra side til side,
og omvendt. Motivet er inspireret
af udsmykninger fra de gamle
færøske trækirker.

Forside

Flourescerende farve
Lyser op i UV-belysning
på perlemorstriben sammen med motiver på
sedlen: et kort over
Færøerne og tal med
sedlens værdi.

Perlemorstribe
Er synlig når lys reﬂekteres
på sedlen. Perlemortrykket har samme signalfarve
som sedlen, fx violet
på 200-kronesedlen.

Bagside

EKSISTERENDE SIKKERHEDSELEMENTER, DER FORTSÆTTER

EKSISTERENDE SIKKERHEDSELEMENTER, DER FORTSÆTTER
Vandmærke
Når sedlen holdes op mod
lyset ses en vædder og et
kors som vandmærke.

Kobbertryk
Tallet og teksten på sedlens
forside er trykt med et så tykt
farvelag, at det kan føles.

Baggrund for opdatering af færøske sedler
Fra 19. marts 2012 sendes en opdateret færøsk seddelserie med nye sikkerhedselementer i cirkulation. Motiverne er fortsat de velkendte færøske dyr og landskaber.
Baggrunden for indførelsen af de nye sikkerhedselementer er, at den færøske
seddelserie skal opgraderes med det mest avancerede sikkerhedselement på →

Sikkerhedstråd
Når sedlen holdes op
mod lyset ses en ellers
skjult sikkerhedstråd.
Sikkerhedstråden er
nu placeret tættere
på midten af sedlen.

markedet, nemlig vinduestråden med bevægeligt motiv. Samtidig aﬂøses hologrammet af for- og bagsidesymbolet, og på sedlens bagside kommer perlemorstriben
og den ﬂourescerende farve.
Der har hidtil ikke været nogen forfalskninger af den færøske seddelserie, og målet
er at fastholde dette. Det bidrager opgraderingen med de nye sikkerhedselementer til.

