
Ny 
1000-kroneseddel



Den nye seddelserien har motiver som viser havets betydning for Norges nærings- og velferdsutvikling.
Fullstendig informasjon om design og motivvalg finner du på vår hjemmeside nyesedler.no

Norges nye seddelserie
Sedlene utgis 2017–2019
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Den nye seddelserien er komplett
Med utgivelsen av den nye 1000-kroneseddelen 14. november 2019 er den nye 
norske seddelserien komplett. Fem nye sedler er satt i sirkulasjon, og gamle sedler 
for flere titalls milliarder kroner er samlet inn og makulert. 

Hovedmotivet på den nye 1000-kroneseddelen er en bølge på åpent hav. Bølgen 
forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som 
bringer oss framover. Samtidig gir bølgen assosiasjoner til urørt natur, og under-
streker behovet for at vi mennesker tar godt vare på havet og livet som lever der.  
En havnasjon som Norge må fortsette å satse sterkt på maritim og marin forskning 
for å sikre en bærekraftig utvikling også i fremtiden.

Havet er gjennomgangstema for alle de fem valørene i den nye seddelserien. Vi som bor i Norge vil alltid være 
nært knyttet til havet. Vi bruker havet til transport, rekreasjon, matproduksjon, produksjon av energi og som 
kilde til innovasjon og tankeflukt. Havet gir oss utfordringer, gode opplevelser og en horisont å rette blikket 
mot – både mot det uendelige og det ukjente.

I tillegg til å være vakre, inneholder de nye norske sedlene sikkerhetselementer for publikum, butikkansatte og 
maskinell behandling. Som sentralbanksjef er jeg svært stolt av at den nye seddelserien nå er komplett, og at 
vi har fått sikre og funksjonelle sedler som vil fungere godt i mange år fremover. 

Øystein Olsen  
Sentralbanksjef
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Ny 1000-kroneseddel
Havet som bringer oss videre

I mer enn tusen år har havet vært grunnlag for vår rikdom, for vår 
kontakt med resten av verden, og for vår framtidsoptimisme. Nye 
næringer og ny teknologi har gitt kysten og virksomheten på havet 
stadig nytt innhold. Norge er et lite land, men en stor kyst- og 
havnasjon. Vår geografi og våre rike naturressurser kombinert med 
initiativ, kunnskaper og hardt arbeid, har gjort oss velstående.

Samtidig gir klimaendringer og tap av biologisk mangfold utfordringer 
som må løses. Videre satsing på maritim og marin forskning i årene 
som kommer vil være viktig for å sikre en fortsatt bærekraftig ut-
vikling. Med ny kunnskap og nye løsninger vil havet også i framtiden 
være en kraft som bringer oss videre. 

Vi har alltid vært, og vil i framtiden alltid være, nært knyttet til havet. 
For transport og kontakt, for mat og næringsstoffer, for energi- 
produksjon, for rekreasjon og som kilde til innovasjon. Havet gir  
oss utfordringer, gode opplevelser og en horisont å rette blikket mot 
– mot det uendelige og ukjente.
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På baksiden kan du skimte 
åpent hav i horisonten. 
Bølgene tårner seg i det 
organiske mønsteret. 
Mønsteret tar utgangs- 
punkt i Beauforts vind- 
skala. Rektanglene er  
lange – vinden blåser liten 
storm. Du kan også se to 
framstillinger av et vann-
molekyl i flytende og fast 
form (is). 

Illustrasjonen av en bølge 
på forsiden symboliserer 
havet som bringer oss 
videre.

En lunde fugl er lagt inn 
som et motivelement 
øverst til høyre.
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Slik sjekker du at seddelen er ekte

Illustrasjonen viser den nye 1000-kroneseddelen. Plasseringen av sikkerhetselementene som er beregnet for 
publikum er de samme på samtlige valører, bortsett fra at ankerkjetting ikke er på 50-kroneseddelen.
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Se
1. Vannmerke
Vannmerket i papiret 
blir synlig når du 
holder seddelen 
opp mot lyset. 
Vannmerket  
viser hodet  
på en lundefugl  
og valørtallet.  
Lundefuglmotivet  
benyttes på samtlige valører. 

2. Sikkerhetstråd 
Når du holder  
seddelen opp  
mot lyset, ser  
du sikkerhets-
tråden som en 
gjennomgående, 
mørk strek som er 
integrert i papiret. 
Teksten «NB» og valørtallet 
er lagt inn i tråden med liten 
skrift. 

Vend
3. Flytende ring 
Nede til venstre på 
seddelen kan du  
se et rektangel  
med en ring.  
Når du beveger 
seddelen i ulike 
retninger, ser det  
ut som ringen flyter, 
og du kan se et fargespill.  
 

4. Ankerkjetting
Til høyre på 1000- 
kroneseddelen kan 
du se en anker-
kjetting som er 
integrert i papiret.  
Når du vipper på 
seddelen, ser det ut 
som kjettingen  
beveger seg. 

Kjenn
Papirkvalitet
Sedlene er trykket på 
bomullspapir, som 
kjennes annerledes 
enn vanlig papir. 
Papiret har et smuss-
avvisende belegg som 
gir en glatt overflate. 
 
 
 

Følbart trykk
Hovedmotivet og flere 
detaljer på forsiden er 
trykket med kobber-
trykk som er følbart.

Langs kortendene er 
det trykket streker som 
blinde og svaksynte 
kan bruke til å skille 
valørene fra hverandre.
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Tidsplan for utgivelse
Nye 100- og 200-kronesedler kom i sirkulasjon fra 30. mai 2017, og nye 
50- og 500-kronesedler kom i sirkulasjon fra 18. oktober 2018. Nå lanseres 
1000-kroneseddelen 14. november 2019. 

19. okt 2019:
Gamle 50- og 

500-krone-
sedler blir 
ugyldige

31. mai 2018:
Gamle 100- og 

200-krone-
sedler blir 
ugyldige

15. nov 2020:
Gammel  

1000-krone-
seddel blir 

ugyldig

30. mai 2017:
Nye 100- og 
200-krone-

sedler

18. okt. 2018:
Nye 50- og 
500-krone-

sedler

14. nov 2019:
Ny 1000- 

krone seddel

20202017 2018 2019
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Hva gjør jeg med de gamle sedlene?
Etter at den nye 1000-krone-
seddelen er satt i sirkulasjon, 
vil den gamle seddelen 
fortsatt kunne brukes som 
betalingsmiddel i ett år, det vil  
si til og med 14. november 2020.

Norges Bank oppfordrer deg til å bruke 
gamle sedler eller sette dem inn på bank-
konto før denne datoen. Gamle 1000- 
kronesedler kan ikke veksles ved Norges 
Banks depoter i denne ettårsperioden.

Etter 14. november 2020 vil Norges Bank 
være pliktig til å veksle inn gamle sedler i 
minst ti år.

Les mer på norges-bank.no for informasjon 
om retningslinjer for veksling av ugyldige 
sedler og mynter.

UT
GÅR

14.1
1.20

20
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Mobilapp viser sikkerhetselementer
Mobilappen «Nye sedler»  
viser de sentrale sikkerhets-
elementene som hjelper deg 
å skille en ekte seddel fra  
en falsk.

Ved å vippe og vende på mobilen,  
vil du blant annet kunne se hvordan 
ankerkjettingen beveger seg.  
Du vil også kunne se vannmerket, 
sikkerhetstråden og ringen som flyter.

Mobilappen laster du gratis ned  
i AppStore eller Google Play.
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Mer informasjon om Norges nye pengesedler, sikkerhetselementer 
og seddelbyttet finner du på nyesedler.no

Vi har også egen side på Facebook der du kan holde deg oppdatert: 
 

facebook.com/nyseddelserie
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Norges Bank
Bankplassen 2
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo
www.norges-bank.no
nyesedler.no
facebook.com/nyseddelserie


