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Den nye seddelserie er nu komplet
Den 24. maj udsender Nationalbanken den nye 1000-kroneseddel, som
har Storebæltsbroen og Solvognen som motiv. Danmarks nye seddelserie med motiver af broer og oldtidsfund er dermed komplet.
Nationalbankdirektør Nils Bernstein: "1000-kronesedlen er den sidste
og største seddel i serien. Det er derfor på sin plads, at 1000kronesedlen har det mest markante danske broanlæg, Storebæltsbroen, på forsiden og Danmarks fornemste oldtidsfund, Solvognen, på
bagsiden".
Seddelserien er designet af kunstneren Karin Birgitte Lund i samarbejde med Nationalbankens seddeltrykkeri. Karin Birgitte Lund har
valgt at fortolke broer som bindeled mellem landsdele og sedlen som
bindeled mellem fortid og nutid. Nutiden repræsenteres af broerne,
mens fortiden repræsenteres af fem betydningsfulde oldtidsfund fundet i områderne ved broerne.
"I Nationalbanken er vi glade for den nye seddelserie, som både har
en høj grad af sikkerhed og er smukt designet af kunstneren Karin
Birgitte Lund", siger Nils Bernstein.
Ud over 1000-kronesedlen består seddelserien af fire sedler:
50-kronesedlen: Sallingsundbroen og Skarpsalling-karret
100-kronesedlen: Den gamle Lillebæltsbro og Hindsgavl-dolken
200-kronesedlen: Knippelsbro og bælteplade fra Langstrup
500-kronesedlen: Dronning Alexandrines bro og bronzespanden fra
Keldby.
Baggrunden for den nye seddelserie er ønsket om at anvende den
nyeste teknologi og få indarbejdet nye sikkerhedselementer i sedlerne
for til stadighed at være foran eventuelle falskmøntnere.
De nye sikkerhedselementer er blandt andet en vinduestråd med
bevægeligt bølgemotiv og et avanceret hologram, der reflekterer lyset i forskellige farver. På de nye sedler er der også de sædvanlige sikkerhedselementer som fx vandmærket og den skjulte sikkerhedstråd.
Sikkerhedselementerne er de samme på alle de nye sedler.
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Alle danske sedler, der er udkommet efter 1945, er fortsat gyldige som
lovligt betalingsmiddel og kan omveksles til pålydende værdi i Nationalbanken.
Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.

