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Banken 1930 
 
Denne bank er indrettet som en bank i 1930 med ekspeditionslokale, direktørens kontor og bestyrelsens 
mødeværelse. Interiøret stammer fra banker og sparekasser i hele landet. 
 
Bankerne havde en vigtig betydning for industrialiseringen i Danmark. De udlånte penge til nye eller voksen-
de fabrikker. I midten af 1800-tallet opstod de første banker her i landet, og omkring år 1900 var der ca. 
150. På samme tidspunkt fandtes der over 500 sparekasser i Danmark, som var vigtige for landbruget, lige-
som de forsøgte at lære danskerne at spare op til dårlige tider. 
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En plovmand er egentlig en person, der pløjer sin jord - primært med en hestetrukken plov, men det er også 
betegnelsen for en 500-kroneseddel - eller efterhånden et begreb for 500 ke. - "det koster en plovmand". 
 
Den første lovmand kom på en 500 kr. seddel i 1910. Motivet med plovmanden var tegnet af billedkunstne-
ren Gerhard Heilmann (1859-1946), der i 1907 havde vundet Nationalbankens konkurrence om en ny serie 
pengesedler. 
 
Under et besøg hos sin farbror, godsejer Chr. Adolf Heilmann på herregården "Tammestrup" ved Skander-
borg, fandt Gerhard Heilmann motivet til sin 500-kroneseddel på en af gårdens marker, hvor en ung tjene-
stekarl gik og pløjede med et flot tospand heste. 
Den 16-årige Ernst Boock var på det tidspunkt karl på "Tammestrup", og det vat ham Heilmann fik øje på 
ude på marken. Han måtte holde stille med sine heste, medens de blev tegnet. Han var dog ikke klar over, at 
han dermed blev model til Danmarks mest populære pengeseddel. det gik først op for ham, da gårdens for-
valter stak ham en femmer for sin ulejlighed. 
 
Der gik mange år før Ernst Boock så 500-kroner sedlen, men han kunne sagtens kende sine heste, den for-
reste hed Asta, den anden hed Hertha. Ernst Boock (1891-1960) forlod siden landbruget og arbejdede i 
mange år på Silkeborg Andelssvineslagteri. 
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Ved pengeombytningen i 1945 var "plovmanden" den 
eneste, der overlevede som motiv, dog blev farven æn-

dret fra gråblå til hindbærrød, den udgave forblev i 
omløb til 1964. 

På 500-kronesedlen fra 1964 ville man bevare land-
brugsromantikken, idet man på sedlens venstre side ind-
føjede et portræt af landbrugsreformatoren Chr. D.F. 
Reventlow (1748-1827), medens man til højre fastholdt 
pløjemotivet - dog med en mere beskeden pløjende hus-
mand med én hest tegnet af Ib Andersen (1907-1969), 
der under efterårspløjningen i 1959 havde lejlighed til 
at tegne en landmand, der pløjede sin mark nær Fre-
densborg. 

Denne udgave holdt i 10år til 1974. Selvom der derefter kom andre motiver på de efterfølgende 500-
kronesedler, blev en 500-kronerseddel fortsat kaldt en "plovmand". 
Den første plovmand blev trykt hos H.H. Thieles Bogtrykkeri i København på håndgjort papir fra Silkeborg 
Papirfabrik. Papiret blev fremstillet af gamle hør - og bomuldslagner/skjorter m.m. i forholdet 15/85. Silke-
borgfabrikken leverede håndgjort papir til danske pengesedler helt frem til 1958. 
 
Fra 1918 til 2017 stod Danmarks Nationalbank selv for trykning af danske pengesedler. 
 
Skulle man i dag trykke en pengeseddel med samme købekraft, som den 500-kroneseddel, der blev udstedt i 
1910, skulle der stå 30.000 kr. 
 
Alle danske pengesedler udstedt efter pengeombytningen i 1945 er fortsat lovlige betalingsmidler, og kan i 
Nationalbanken ombyttes til nye sedler. 
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Danmarks sidste bankbus på museum 
 
Pengemuseets bankbus er fra Jyske Bank i Silkeborg. det er Danmarks sidste eksisterende bankbus, og alt 
er intakt fra inderst til yderst. Det er samtidig en af de sidste bankbusser, der er lavet i Danmark. Bussen 
er en Leyland fra 1977, der oprindeligt var lavet som almindelig rutebil, men i 1985 blev den købt af Jyske 
Bank og forandret til bankbus på DAB i Silkeborg. Bussen udråbtes til med sine 12 meter at være Nordens 
længste bankbus. Udover dens størrelse var den også avanceret pga. tilstedeværelsen af EDB. 
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Betjeningen fandt sted her ved skranken, hvor assistenterne sad. Bagerst i bussen er der mødelokale, hvor 
kunderne kunne få rådgivning. Samme rum brugtes som frokoststue for medarbejderne. Hvis de da ikke sad 
i en vejgrøft på en sommerdag. 
 
I september 2007 overdrog Jyske Bank Danmarks sidste bankbus til Pengemuseet. 
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