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Den 1. januar 2002 blev eurosedler og 
-mønter en del af hverdagen for over 
300 millioner mennesker i euroområdet.
Denne folder indeholder en beskrivelse af
de syv eurosedlers og otte euromønters
design og sikkerhedselementer. Sedlerne
er ens i alle eurolandene. Sedlernes
design er inspireret af den arkitektoniske
stilart i syv perioder af Europas
kulturhistorie. Mens den side af
euromønterne, som gengiver tre
forskellige europakort, er ens i alle 
12 eurolande, findes der på mønternes
nationale side motiver, som afspejler
hvert enkelt lands identitet. I henhold til
en aftale om monetære forbindelser har
Monaco, San Marino og Vatikanstaten
også tilladelse til at udstede deres egne
euromønter. Eurosedlerne og -mønterne
er lovligt betalingsmiddel i alle eurolande.



5 C

Størrelse: 120 x 62 mm
Farve: Grå
Arkitektonisk stilart: Klassisk

10 C

Størrelse: 127 x 67 mm
Farve: Rød
Arkitektonisk stilart: Romansk

20 C

Størrelse: 133 x 72 mm
Farve: Blå
Arkitektonisk stilart: Gotisk

50 C

Størrelse: 140 x 77 mm
Farve: Orange
Arkitektonisk stilart: Renæssance

100 C

Størrelse: 147 x 82 mm
Farve: Grøn
Arkitektonisk stilart: Barok og rokoko

200 C

Størrelse: 153 x 82 mm
Farve: Gulbrun
Arkitektonisk stilart: Jern- og glasarkitektur

500 C

Størrelse: 160 x 82 mm
Farve: Lilla
Arkitektonisk stilart: Moderne arkitektur 
fra det 20. århundrede

EUROSEDLERNES TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Vandmærke
Når sedlen holdes
op mod lyset,
kommer det
arkitektoniske
motiv og sedlens
værdi til syne.

Sikkerhedstråd
Når sedlen holdes op

mod lyset, kommer en
mørk streg til syne.

Stribe med perlemorseffekt
Når sedlen vippes mod lyset, skinner striben.

Tryk med farveskift
Når sedlen vippes, skifter det violette tal i nederste 

højre hjørne farve til olivengrøn eller brun.

Vandmærke
Når sedlen holdes
op mod lyset,
kommer det
arkitektoniske
motiv og sedlens
værdi til syne.

Sikkerhedstråd
Når sedlen holdes 

op mod lyset, kommer 
en mørk streg til syne.

Foliefelt med hologram
Når sedlen vippes,

ses det arkitektoniske 
motiv og sedlens værdi 

i hologrammet.

SIKKERHEDSELEMENTER:
5, 10 OG 20 EURO
Der er indarbejdet forskellige sikkerhedselementer i
eurosedlerne, som gør det nemt at identificere en ægte
seddel. Eurosedlerne er trykt på rent bomuldspapir, som
føles helt specielt. På sedlernes forside er der flere steder
trykt i relief, så sedlerne kan genkendes ved berøring.
Andre sikkerhedselementer bliver synlige, når sedlen
holdes op mod lyset eller vippes.

SIKKERHEDSELEMENTER:
50, 100, 200 OG 500 EURO
Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning adskiller nogle
af 50-, 100-, 200- og 500-euro-sedlernes sikkerheds-
elementer sig fra sikkerhedselementerne på de lave
seddelværdier.

Foliestribe med hologram
Når sedlen vippes, ses eurotegnet
og sedlens værdi i hologrammet.
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Diameter: 25,75 mm
Kanthøjde: 2,20 mm
Vægt: 8,50 g
Form: Rund
Farve:Ydre ring: sølvfarvet;
Indre ring: guldfarvet

Materiale:
Ydre ring: kobbernikkel
Indre ring (tre lag):
nysølv, nikkel og nysølv

Kant:
Fin rifling med mikroskrift 
(forskellig fra land til land)

Diameter: 23,25 mm
Kanthøjde: 2,33 mm
Vægt: 7,50 g
Form: Rund
Farve:Ydre ring: guldfarvet;
Indre ring: sølvfarvet

Materiale:
Ydre ring: nysølv
Indre ring (tre lag):
kobbernikkel, nikkel og kobbernikkel

Kant:
Afbrudt rifling

Diameter: 24,25 mm
Kanthøjde: 2,38 mm
Vægt: 7,80 g
Form: Rund
Farve: Guldfarvet

Materiale:
Nordisk guld

Kant:
Grov rifling

Diameter: 22,25 mm
Kanthøjde: 2,14 mm
Vægt: 5,74 g
Form: Som en ”spansk blomst”
Farve: Guldfarvet

Materiale:
Nordisk guld

Kant:
Glat

Diameter: 19,75 mm
Kanthøjde: 1,93 mm
Vægt: 4,10 g
Form: Rund
Farve: Guldfarvet

Materiale:
Nordisk guld

Kant:
Grov rifling

Diameter: 21,25 mm
Kanthøjde: 1,67 mm
Vægt: 3,92 g
Form: Rund
Farve: Kobberfarvet

Materiale:
Kobberbelagt stål

Kant:
Glat

Diameter: 18,75 mm
Kanthøjde: 1,67 mm
Vægt: 3,06 g
Form: Rund
Farve: Kobberfarvet

Materiale:
Kobberbelagt stål

Kant:
Glat med rille

Diameter: 16,25 mm
Kanthøjde: 1,67 mm
Vægt: 2,30 g
Form: Rund
Farve: Kobberfarvet

Materiale:
Kobberbelagt stål

Kant:
Glat

EUROMØNTERNES TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DEN FÆLLES SIDE



SPANIEN
På 1- og 2-euro-mønterne findes et portræt af kong Juan
Carlos I. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne ses et portræt af
spansk litteraturs fader, Miguel de Cervantes. Portrættet
afspejler forfatterens og forfatterskabets universelle karakter.
Katedralen i Santiago de Compostela, et af verdens mest
berømte valfartssteder, er afbildet på 1-, 2- og 5-cent-
mønterne.

GRÆKENLAND
På 2-euro-mønten ses et udsnit af en mosaik fra Sparta,
som viser Europa, figuren fra den græske mytologi som har 
givet navn til vores kontinent. 1-euro-mønten viser en ugle,
som er taget fra en 4-drakme-mønt fra oldtidens Athen.
Fremtrædende grækere fra det 18., 19. og begyndelsen af det
20. århundrede er afbildet på 10-, 20- og 50-cent-mønterne,
mens 1-, 2- og 5-cent-mønterne viser henholdsvis en athensk
triere, en korvet og et moderne tankskib.

TYSKLAND
På 1- og 2-euro-mønterne ses ørnen, der er et traditionelt
symbol på tysk suverænitet, omgivet af Den Europæiske
Unions stjerner. Brandenburger Tor, som symboliserer
Tysklands deling og efterfølgende genforening, er afbildet på
10-, 20- og 50-cent-mønterne. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne
ses en egekvist, som minder om den, der var afbildet på de
gamle tyske pfennigmønter.

BELGIEN
De belgiske mønter viser kong Albert II omgivet af det
kongelige monogram – et stort ”A” under en krone – og de 
12 stjerner, som symboliserer Den Europæiske Union.

FRANKRIG
På 1- og 2-euro-mønterne ses et træ, som symboliserer liv,
kontinuitet og vækst. Det er omgivet af den franske republiks
motto ”Liberté, Egalité, Fraternité”. På 10-, 20- og 50-cent-
mønterne ses et klassisk motiv, nemlig den sående kvinde,
mens en ung og feminin Marianne, et symbol på den franske
republik, pryder 1-, 2- og 5-cent-mønterne.

DEN NATIONALE SIDE



IRLAND
Alle de irske mønter har samme motiv på den nationale side.
Her ses en keltisk harpe, som er et traditionelt symbol for
Irland. Desuden er det irske ord for Irland (Éire) gengivet.

ITALIEN
På 2-euro-mønten ses Rafaels portræt af Dante. 1-euro-mønten
viser Leonardo da Vincis tegning af den menneskelige krops
ideelle proportioner. 10-, 20- og 50-cent-mønterne viser
henholdsvis ”Venus’ fødsel” af Botticelli, en skulptur af Umberto
Boccioni og en rytterstatue af kejser Marcus Aurelius Antonius.
På de øvrige mønter ses Castel del Monte-slottet (1 cent), Mole
Antonelliana-tårnet (2 cent) og Colosseum (5 cent).

LUXEMBOURG
På alle mønterne ses et portræt af storhertug Henri og ordet
”Lëtzebuerg”, som er storhertugdømmets navn skrevet på
luxembourgsk.

ØSTRIG
På 2-euro-mønten ses et portræt af fredsaktivisten Bertha von
Suttner. Wolfgang Amadeus Mozart, den berømte østrigske
komponist, er afbildet på 1-euro-mønten. Stephansdom,
Belvedere-slottet og Museet for Wiener Secessionen, nogle af
Wiens mest berømte bygninger, pryder henholdsvis 10-, 20- og
50-cent-mønterne. På 1-cent-mønten ses en ensian, på 2-cent-
mønten en edelweiss og på 5-cent-mønten en primula.

NEDERLANDENE
Der anvendes to forskellige design, som begge viser dronning
Beatrix i profil. På 1- og 2-euro-mønterne ses teksten ”Beatrix
Koningin der Nederlanden” til højre for portrættet. På 1-, 2-,
5-, 10-, 20- og 50-cent-mønterne omkranses portrættet af
denne tekst. I begge design indgår endvidere Den Europæiske
Unions 12 stjerner.

DEN NATIONALE SIDE



PORTUGAL
På 1- og 2-euro-mønterne er nogle af landets slotte og
våbenskjolde afbildet, omgivet af Den Europæiske Unions
12 stjerner. I midten ses det kongelige segl fra 1144. Seglet
på 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fra 1142. Motivet midt
på 1-, 2- og 5-cent-mønterne forestiller det første kongelige
segl fra 1134. Det er afbildet sammen med landets navn.

FINLAND
På 2-euro-mønten ses multebær og multebærblomster,
mens motivet på 1-euro-mønten er to flyvende svaner. Den
heraldiske løve er afbildet på 1-, 2-, 5-, 10-, 20- og 50-cent-
mønterne.

MONACO
Fyrst Rainier III er afbildet på 2-euro-mønten omgivet af
Den Europæiske Unions 12 stjerner. På 1-euro-mønten er
der et dobbeltportræt af fyrst Rainier III og arveprins
Albert i profil, og de er ligeledes omgivet af de 12 stjerner.
På 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fyrstens segl afbildet. På
1-, 2- og 5-cent-mønterne ses fyrstefamiliens våbenskjold.

SAN MARINO
På 2-euro-mønten ses regeringsbygningen (Palazzo
Pubblico), mens republikkens officielle våbenskjold er
gengivet på 1-euro-mønten. De tre tårne, Guaita, Cesta og
Montale, ses på 50-cent-mønten. Inspirationen til 20-cent-
mønten er hentet i et billede fra Guercino-skolen og viser
Sankt Marinus. 10-cent-mønten gengiver basilikaen i San
Marino. 1-, 2- og 5-cent-mønterne viser henholdsvis det
tredje tårn, frihedsstatuen og det første tårn.

VATIKANSTATEN
På alle mønterne ses et portræt af pave Johannes Paul II,
Vatikanstatens overhoved, i venstrevendt profil. Desuden
ses ordene ”CITTÀ DEL VATICANO”, Den Europæiske
Unions 12 stjerner og kunstnerens og gravørens initialer
(henholdsvis GV og UP).
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