
DANMARKS
NATIONALBANK

Nye udgaver af  
Danmarks pengesedler

Skal jeg selv gøre noget?

Nej. Du kan blive ved med at bruge alle sedler, som du plejer.  

De nye sedler kommer til at være i omløb sammen med de 

gamle, og ingen sedler bliver gjort ugyldige.

Hvordan ser de nye udgaver ud?

I denne folder kan du se, hvordan den nye 500-kroneseddel 

ser ud. Farver og billeder på sedlen er de samme som før, 

men der er kommet nye sikkerhedselementer til, som gør  

den endnu sværere at forfalske.

Når de andre sedler kommer i nye udgaver, vil de også ligne 

de nuværende meget. Men de vil selvfølgelig også få tilføjet 

de nye sikkerhedselementer.

I 2020 kommer 500-kronesedlen i en ny
udgave. Den nye udgave ligner den
nuværende meget, men der er små forskelle.
De næste år kommer også de andre sedler
i nye udgaver. Men de nuværende sedler kan 
stadig bruges præcis som i dag. Ingen sedler 
bliver altså gjort ugyldige.

Nuværende 500-kroneseddelNy udgave af 500-kronesedlen

Se efter den  

røde tråd her

Åbnes her

De nye sedler genkendes nemmest på den røde 
såkaldte vinduestråd, som er blevet mere markant.
Og er blevet flyttet til siden med motivet af broen.

Besøg nationalbanken.dk, hvis du vil vide mere.

De danske pengesedler kommer i nye 

udgaver. Men husk, at du kan bruge  

både de nye og de gamle sedler, som 

du plejer. Du behøver altså ikke at få 

udskiftet de sedler, du allerede har.
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Besøg nationalbanken.dk, hvis du vil vide mere.

Vinduestråden er gjort mere 
tydelig, og den er flyttet til 
siden med motivet af broen. 
Når sedlen vippes, bliver 
tråden ”levende”. Når sedlen 
holdes op mod lyset, ses den 
stip lede tråd som en ubrudt 
linje. På de øvrige nye sedler 
har tråden andre farver.

Ned over hele sedlen går  
et bånd, der ses ved at kigge 
skråt ind på sedlen. Båndet 
er trykt med en svag, lys blå 
farve og består af et mønster 
og sedlens værdi. Mønsteret
er unikt på hver af de nye 
sedler.

Ved første øjekast vil det 
se ud, som om tallet med 
sedlens værdi er skåret over 
på midten. Men når sedlen 
holdes op mod lyset, ses  
hele tallet.

Viuduestråd

Som noget nyt er teksten 
”Danmarks Nationalbank”  
og underskrifterne trykt,  
så de kan føles med  
fingrene.

Følbart  
kobbertryk

Bånd med 
perlemorseffekt

På hver af de nye sedler  
tilføjes en ny, lille figur,  
der kan føles med fingrene. 
På 500-kronesedlen er det  
en trekant.

Nye figurer

Halve tal 
bliver hele

Sådan genkender du de nye udgaver af sedlerne
– se efter sikkerhedselementerne her


