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20-EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER

Let at tjekke

Sedlerne i Europa-serien er ligesom den første euroseddelserie lette at tjekke med "føl-se-vip"-metoden.

Føl på sedlen – Papiret skal knitre og føles fast.
Relieftryk – Føl de korte streger trykt med relieftryk langs sedlens venstre og højre kant. Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, der angiver sedlens værdi, føles 
også tykkere.

Vandmærke med portræt – Hold sedlen op mod lyset. Et portræt af Europa, tallet, der angiver sedlens værdi, og hovedmotivet kommer til syne.
Vindue med portræt i hologrammet – Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet øverst i hologrammet gennemsigtigt. Et portræt af Europa kommer til syne. 
Portrættet kan ses på begge sider af sedlen.

Smaragdgrønt tal – Det skinnende tal viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned på tallet, der også ændrer farve fra smaragdgrøn til dyb blå.
Hologram – På den sølvfarvede stribe ses tallet, der angiver sedlens værdi, hovedmotivet og €-tegnet.
Vindue med portræt i hologrammet – I vinduet øverst i hologrammet ses et portræt af Europa. Når sedlen vippes, ses også regnbuefarvede linjer omkring tallet, der 
angiver sedlens værdi. På bagsiden kommer regnbuefarvede tal, der angiver sedlens værdi, til syne i vinduet.
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www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.dnb.nl

www.lb.lt

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.centralbankmalta.org

www.nbb.be

www.bportugal.pt

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

EUROPA-SERIEN: BAGGRUNDSINFORMATION

Hvorfor er det nødvendigt at indføre nye sedler?
 
Det er meget vigtigt, at sedlernes sikkerhedselementer regelmæssigt opdateres og 
forbedres, således at de bliver sværere at forfalske. Den nye 20-euroseddel har et 
innovativt “portrætvindue”, som bliver synligt på begge sider af sedlen, når den 
holdes op mod lyset.

Portrættet i den nye serie viser Europa, den sagnfigur fra den græske mytologi, som 
har lagt navn til verdensdelen Europa. Billedet, som anvendes på Europa-serien, 
stammer fra en over 2.000 år gammel vase, der oprindeligt blev fundet i det sydlige 
Italien og nu er udstillet på Louvre-museet i Paris.
 

DEN FØRSTE EUROSEDDELSERIE

Et pålideligt betalingsmiddel 

Eurosedlerne blev indført i 2002 og har siden udviklet 
sig til et af verdens mest pålidelige betalingsmidler.  
De er et stærkt symbol på europæisk integration. 
Euroen er i dag valuta for 338 millioner europæere  
i 19 lande. Det er vores pligt at fastholde denne tillid 
ved at gøre vores penge endnu sikrere ved hjælp af 
den nyeste teknologi på området.

Den nye euroseddelserie indføres gradvist

Sedlerne i Europa-serien indføres over adskillige år. Den nye 5-euroseddel blev 
udsendt i 2013, den nye 10-euroseddel i 2014, og den nye 20-euroseddel udsendes 
25. november 2015. Sedlerne i den første serie cirkulerer indtil videre parallelt med 
de nye sedler. De kan stadig omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet  
i en ubegrænset periode, efter at de ophører med at være lovligt betalingsmiddel.

For yderligere information henvises til: 
www.nye-eurosedler.eu

Mario Draghi
Formand for Den Europæiske Centralbank

Mere information om eurosedler og -mønter kan fås ved henvendelse til din nationale 

centralbank eller:

Den Europæiske Centralbank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Tyskland

Tlf.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.nye-eurosedler.eu

www.euro.ecb.europa.eu

EUROPA-SERIEN


