EUROSEDLAR OCH MYNT

Sedan den 1 januari 2002 har eurosedlar
och euromynt varit en del av vardagen
för mer än 300 miljoner människor i
euroområdet. Den här broschyren visar
de sju eurosedlarna och de åtta
euromynten samt deras säkerhetsdetaljer.
Sedlarna har inspirerats av arkitektoniska
stilriktningar och perioder i Europas
kulturhistoria och de har samma design i
alla euroområdets medlemsländer. Den
sida på euromynten som visar kartor
över Europa är likadan för samtliga tolv
länder medan de nationella sidorna står
för ländernas nationella identitet. Genom
en överenskommelse tillåts även
furstendömet Monaco, republiken San
Marino och Vatikanstaten att prägla egna
euromynt. Samtliga sedlar och mynt är
giltiga betalningsmedel i alla
euroområdets medlemsländer.

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 0
Fax: +49 69 1344 6000
E-Mail: info@ecb.int
www.ecb.int

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR EUROSEDLARNA

5C
Valör: 5 C
Storlek: 120 x 62 mm
Färg: Grå
Stilperiod: Klassisk

10 C
Valör: 10 C
Storlek: 127 x 67 mm
Färg: Röd
Stilperiod: Romansk

20 C
Valör: 20 C
Storlek: 133 x 72 mm
Färg: Blå
Stilperiod: Gotisk

50 C
Valör: 50 C
Storlek: 140 x 77 mm
Färg: Orange
Stilperiod: Renässans

100 C
Valör: 100 C
Storlek: 147 x 82 mm
Färg: Grön
Stilperiod: Barock och rokoko

200 C
Valör: 200 C
Storlek: 153 x 82 mm
Färg: Gulbrun
Stilperiod: Järn- och glasarkitektur

500 C
Valör: 500 C
Storlek: 160 x 82 mm
Färg: Purpurröd
Stilperiod: Modern 1900-talsarkitektur

Säkerhetstråd
Mot ljuset syns tråden
som en mörk linje.

Hologram
När sedeln lutas
syns eurosymbolen och
valörsiffran i hologrammet.

SÄKERHETSDETALJER:
5 L, 10 L OCH 20 L
Eurosedlarna har försetts med många säkerhetsdetaljer.
Det gör det lätt att kontrollera om en sedel är äkta.
Eurosedlarna är tryckta på papper av ren bomull vilket ger
dem en unik känsla. Några delar av framsidan är tryckta i
relief och känns om man stryker över dem med fingret.
Andra säkerhetsdetaljer syns om man håller sedlarna mot
ljuset eller lutar på dem.

Vattenmärke
Om sedeln hålls
mot ljuset syns en
bild och sedelns
valörsiffra.

Pärlemorfärgad remsa
När sedeln hålls mot ljuset skimrar remsan.

Färgskiftande tryckfärg
När sedeln lutas skiftar valörsiffran färg
från purpurrött till olivgrönt eller brunt.

Vattenmärke
Om sedeln hålls
mot ljuset syns en
bild och sedelns
valörsiffra.

Säkerhetstråd
Mot ljuset syns tråden
som en mörk linje.

Hologram
När sedeln lutas
syns en bild
och valörsiffran
i hologrammet.

SÄKERHETSDETALJER:
50 L, 100 L, 200 L OCH 500 L
Som en extra säkerhetsåtgärd finns det på 50-, 100-, 200-,
och 500-eurosedlarna vissa säkerhetsdetaljer som skiljer
sig från dem på de lägre valörerna.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR EUROMYNTEN
GEMENSAMMA SIDOR

2L
Diameter: 25,75 mm
Tjocklek vid kanten: 2,20 mm
Vikt: 8,50 g
Form: rund
Färg: yttre del: vit; inre del: gul

Sammansättning:
yttre del: koppar-nickel
inre del: tre lager:
nickel-mässing, nickel, nickel-mässing

Kant:
Fin räffling med mikrotext
(olika från land till land)

Diameter: 23,25 mm
Tjocklek vid kanten: 2,33 mm
Vikt: 7,50 g
Form: rund
Färg: yttre del: gul; inre del: vit

Sammansättning:
yttre del: nickel-mässing
inre del: tre lager:
koppar-nickel, nickel, koppar-nickel

Kant:
Intervallräffling

Diameter: 24,25 mm
Tjocklek vid kanten: 2,38 mm
Vikt: 7,80 g
Form: rund
Färg: gul

Sammansättning:
”Nordic Gold”

Kant:
Mjuk räffling

Diameter: 22,25 mm
Tjocklek vid kanten: 2,14 mm
Vikt: 5,74 g
Form: ”Spanish flower”
Färg: gul

Sammansättning:
”Nordic Gold”

Kant:
Slät

Diameter: 19,75 mm
Tjocklek vid kanten: 1,93 mm
Vikt: 4,10 g
Form: rund
Färg: gul

Sammansättning:
”Nordic Gold”

Kant:
Mjuk räffling

Diameter: 21,25 mm
Tjocklek vid kanten: 1,67 mm
Vikt: 3,92 g
Form: rund
Färg: röd

Sammansättning:
Kopparpläterat stål

Kant:
Slät

Diameter: 18,75 mm
Tjocklek vid kanten: 1,67 mm
Vikt: 3,06 g
Form: rund
Färg: röd

Sammansättning:
Kopparpläterat stål

Kant:
Slät med ett spår

Diameter: 16,25 mm
Tjocklek vid kanten: 1,67 mm
Vikt: 2,30 g
Form: rund
Färg: röd

Sammansättning:
Kopparpläterat stål

Kant:
Slät
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NATIONELLA SIDOR
BELGIEN
På de belgiska mynten avbildas Albert II omgiven av sitt
monogram – bokstaven A under en krona – och Europeiska
unionens tolv stjärnor.

TYSKLAND
På 1- och 2-euromynten visas den federala örnen, den
traditionella symbolen för tysk suveränitet, här omgiven av
Europeiska unionens tolv stjärnor. Brandenburger Tor, som
symboliserar Tysklands delning och återförening, finns på 10-,
20- och 50-centsmynten. Den ekkvist som pryder 1-, 2- och 5centsmynten påminner om den på de gamla tyska pfennigmynten.

GREKLAND
På 2-euromynten ses en scen från en mosaik i Sparta som visar
Europa, den figur i den grekiska mytologin efter vilken vår
världsdel har sitt namn. 1-euromyntet har en uggla, kopierad
från ett 4-drakmersmynt från antikens Aten. På 10-, 20- och 50centsmynten avbildas kända greker från sjutton-, arton- och
tidigt nittonhundratal. 1-, 2- och 5-centsmynten pryds av en
atensk trirem, en korvett respektive en modern oceangående
tanker.

SPANIEN
En bild av Juan Carlos I de Borbón y Borbón finns på 1- och 2euromynten. Miguel de Cervantes, den spanska litteraturens
fader visas på 10-, 20- och 50-centsmyntet och skall återspegla
det universella hos författaren och hans verk. Katedralen i
Santiago de Compostela som avbildas på 1-, 2- och 5centsmynten är ett av världens mest kända vallfartsmål.

FRANKRIKE
Ett träd, som symboliserar liv, kontinuitet och tillväxt, finns på
1- och 2-euromynten. Trädet omges av Frankrikes motto
”liberté, égalité, fraternité” (frihet, jämlikhet, broderskap). En
kvinna som sår är ett klassiskt tema som finns på 10-, 20- och
50-centsmynten och på 1-, 2- och 5-centsmynten står
Marianne, i yngre och mer feminin upplaga, som symbol för den
franska republiken.

NATIONELLA SIDOR
IRLAND
På den nationella sidan har samtliga irländska mynt en bild av
en keltisk harpa, en traditionell symbol för Irland. På mynten
står ordet Éire, vilket är iriska för ”Irland”.

ITALIEN
Ett porträtt av Dante Alighieri tecknat av Rafael finns på 2euromynten. På 1-euromynten visas Leonardo da Vincis
berömda teckning av människokroppens ideala proportioner.
10-, 20- och 50-centsmynten visar Venus födelse av Botticelli,
en skulptur av Umberto Boccioni respektive kejsar Marcus
Aurelius Antoninus. På 1-centsmyntet visas Castel del Monte,
på 2-centsmyntet tornet Mole Antonelliana och på 5centsmyntet Colosseum.

LUXEMBURG
På mynten avbildas storhertig Henri. Ordet ”Luxemburg” står
skrivet på luxemburgiska (Lëtzebuerg).

NEDERLÄNDERNA
Två olika porträtt av drottning Beatrix i profil pryder mynten.
På 1- och 2-euromynten står orden ”Beatrix Koningin der
Nederlanden” till höger om profilen. På 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och
50-centsmynten står samma ord i cirkel runt motivet.
Europeiska unionens tolv stjärnor finns med på alla mynt.

ÖSTERRIKE
2-euromyntet visar ett porträtt av fredsaktivisten Berta von
Suttner. Den berömda österrikiska kompositören Wolfgang
Amadeus Mozart avbildas på 1-euromyntet. Några av Wiens
mest kända byggnader pryder 10-centsmyntet (Stefansdomen),
20-centsmyntet (slottet Belvedere) och 50-centsmyntet
(Secessionsbyggnaden). På 1-, 2- och 5-centsmynten avbildas en
gentiana, en edelweiss respektive en primula.

NATIONELLA SIDOR
PORTUGAL
På 1- och 2-euromynten avbildas några av landets slott och
vapensköldar mot bakgrund av Europeiska unionens tolv
stjärnor. Det kungliga sigillet från 1144 visas i mittfältet. Det
sigill som avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten är från
1142. 1-, 2- och 5-centsmynten har i mittfältet Portugals
första kungliga sigill från 1134 samt landets namn.

FINLAND
Hjortron och hjortronblom finns på 2-euromyntet och två
flygande svanar ses på 1-euromyntet. Finlands heraldiska
lejon avbildas på 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten.

MONACO
På 2-euromyntets mittfält finns ett porträtt av furst Rainer
III, omgivet av Europeiska unionens tolv stjärnor. 1euromyntet pryds av ett dubbelporträtt i profil av furst
Rainer III och arvfurst Albert. Porträttet är omgivet av de
tolv stjärnorna. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas
furstens sigill.Vapenskölden för furstarna i Monaco finns på
mittfältet på 1-, 2- och 5-centsmynten.

SAN MARINO
2-euromyntet visar regeringsbyggnaden (Palazzo Pubblico)
och 1-euromyntet visar republikens riksvapen. På 50centsmyntet ses de tre tornen Guaita, Cesta och Montale.
20-centsmyntet har ett porträtt av den helige Marinus,
baserad på en duk tillskriven Guercino-skolan och 10centsmyntet visar San Marinobasilikan. På 1-, 2- och 5centsmynten avbildas tredje tornet, frihetsstatyn respektive
första tornet.

VATIKANSTATEN
På alla euromynt visas Johannes Paulus II, Vatikanstatens
statsöverhuvud, i profil vänd mot vänster. Runt kanten finns
texten ”CITTÀ DEL VATICANO” och Europeiska unionens
tolv stjärnor samt konstnärens och gravörens initialer, GV
respektive UP.

