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Gå på opdagelse i den nye 5-euroseddel
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EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER 

Let at tjekke og svær at forfalske

De nye og forbedrede sikkerhedselementer gør det endnu sværere at forfalske 5-eurosedlerne i Europa-serien. Lige som sedlerne i den første serie er de nemme at tjekke ved 
hjælp af "føl, se, vip"-metoden.

EUROPA-SERIEN

Føl på papiret – Det skal knitre og føles fast.
Relieftryk – Føl de korte streger i 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 et vindue kommer til syne. Når sedlen lægges på en 
mørk overflade, bliver de lyse områder mørkere. 
Sikkerhedstråd – Hold sedlen op mod lyset. Sikkerhedstråden ses som en mørk streg. 

Hologram med portræt – Vip sedlen. Et portræt af Europa, et vindue og tallet, der angiver sedlens værdi, ses i den sølvfarvede stribe.   
Smaragdgrønt tal – Vip sedlen. Tallet viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned. Det ændrer også farve fra smaragdgrøn til dyb blå. 

Den nye 5-euroseddels forside
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EUROPA-SERIEN: BAGGRUNDSINFORMATION

Eurosedlernes nye ansigt
 
Over hele verden er portrætter traditionelt blevet anvendt som motiv på 
pengesedler. Undersøgelser viser, at folk helt intuitivt genkender ansigter. 
Eurosystemet har valgt at anvende et portræt af Europa i den nye seddelseries 
vandmærke og hologram. Europa er en figur fra den græske mytologi. Portrættet er 
taget fra en over 2.000 år gammel vase, der blev fundet i Syditalien og nu udstilles på 
Louvre i Paris. Portrættet blev valgt, fordi det skaber associationer til verdensdelen 
Europa, og fordi det giver sedlerne et menneskeligt anstrøg. 

DEN FØRSTE SERIE 5-EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN

www.centralbank.ie

www.banque-france.fr

www.oenb.at

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.centralbankmalta.org

www.nbs.sk www.bsi.si

www.bundesbank.de

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy www.bcl.lu

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Forside

Bagside

Et betalingsmiddel, man kan stole på.  

Eurosedlerne blev indført for mere end 10 år siden.  
I de mellemliggende år har de udviklet sig til at være et 
af de betalingsmidler i verden, som folk har mest tillid 
til. For at kunne bevare denne tillid bygger Europa-
serien på den nyeste teknologi inden for pengesedler.

En gradvis indførelse fra maj 2013  

De nye sedler indføres lidt efter lidt over flere år. Det sker i stigende orden, først 
5-eurosedlen, der indføres fra maj 2013. Sedlerne i den første serie vil være  
i omløb parallelt med de nye sedler indtil videre. Der er ikke sat nogen tidsfrist for, 
hvor længe sedlerne i den første serie kan omveksles, når de ophører med at være 
lovligt betalingsmiddel.

For yderligere information henvises til:   
www.euroensnyeansigt.eu

Mario Draghi
Formand for Den Europæiske Centralbank

Flere oplysninger om eurosedler og euromønter kan fås ved henvendelse til din nationale 

centralbank eller: 

Den Europæiske Centralbank

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Tyskland

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

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.euroensnyeansigt.eu

www.euro.ecb.europa.eu

www.eestipank.ee

www.bof.fi


