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Orsøk til at dagføra føroyskar seðlar 
Frá 19. mars 2012 verður dagført føroyskt seðlarað við nýggjum trygdareindum sett
í umfar. Myndevnini eru framvegis væl kend føroysk dýr og landsløg.

Grundin til, at nýggju trygdareindirnar verða tiknar við nú, er, at føroyska peninga-
seðlaraðið skal verða dagført við framkomnastu trygdareindunum á marknaðinum, →

nevniliga vindeygatráðnum og liðiligum myndevni. Samstundis verður hologrammið 
avloyst av fram- og baksíðuímynd, og á bakinum verða perlumóðurrípan og 
fluorglógvandi liturin.  

Higartil hevur einki føroyskt seðlarað verið falsað, og málið er, so skal framvegis 
vera. Nýggju dagførdu trygdareindirnar fara at gera sítt til, at so verður.

Fram- og baksíðuímynd
Kemur í staðin fyri hologrammið.
Tá ið seðilin verður hildin upp ímóti
ljósi, evnar prentið á bak- og fram-
síðu eina heila ímynd. Í tí sæst eisini
vatnmerkið og fjaldi tráðurin. Mynd-
evnið hevur fingið íblástur úr gomlu
føroysku timburkirkjunum.

Vatnmerki
Tá ið seðilin verður hildin
upp ímóti ljósi, síggjast ein veðrur
og ein krossur sum vatnmerki.  

Perlumóðurprentið 
Sæst, tá ið ljós verður
endurspeglað á seðlinum.
Perlumóðurprentið hevur
sama báknlit sum seðilin,
t.d. blákollut á 200-
krónuseðlinum.   

Koparprent
Tøl og tekstur á framsíðuni eru
prentað við so tjúkkum litlagi,
at tað merkist.   

Vindeygatráður
við liðiligum myndevni
Kemur í staðin fyri vindeygatráð við
litskifti. Myndevnið flytur seg upp og
niður, tá ið seðilin verður fluttur frá
lið til lið – og øvut. Myndevnið hevur
fingið íblástur úr træskurðunum
í gomlu føroysku timburkirkjunum.   

Fluorglógvandi litur
Glampar í UV-ljósi á perlu-
móðurrípuni saman við
myndevnum á seðlinum:
kort av Føroyum og tal
við seðilsvirðinum. 

Trygdartráður
Tá ið seðilin verður hildin
upp ímóti ljósi, sæst ein
fjaldur trygdartráður. 
Trygdartráðurin er nærri
miðjuni á seðlinum nú.   

Framsíða Bak


