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Meget tyder på, at et nyt samlerområde er dukket og har 
taget publikum med storm. Det begyndte i Frankrig i 2015, 
og allerede nu pr. september 2020 er der euro-souvenir-
sedler fra 50 lande, og lur mig, at mange flere snart vil 
tilslutte sig, for sedlerne har meget til fælles med de rigtige 
euro-sedler.

Forhistorien er ellers en fransk forretningsmand, som 
i 1996 i samarbejde med Monnaie de Paris udviklede et 
koncept med erindringsmedaljer. Der blev fremstillet 1.500 
forskellige medaljer, som er solgt i 60 mio. eksemplarer. 

Tilbage til sedlerne. Jamen! Jamen! Man kan jo ikke 
købe noget for disse souvenir-sedler, vil mange erfarne 
seddelsamler nok sige. Nej, rigtig nok. Det står jo klart 
på sedlerne: Et stort 0. Men sagen er bare den, at alle 
sedler er trykt på rigtige pengeseddel-maskiner med alle 
de indbyggede sikkerhedsforanstaltninger man kender fra 
de brugbare sedler: Vandmærker, sikkerhedstråde (dem er 
der 18 forskellige af), hologrammer, serienumre og hvad 
der ellers hører til. 

Mange turister, som førhen købte postkort med lokale 
eller nationale motiver, er nu fanget af de nye sedler, som 
kombinerer både turisme og gængse pengesedler. Oplage-
ne ligger typisk mellem 1.000 og 10.000 eksemplarer. Alle 
sedler er fortløbende nummereret lige som de gangbare. 
Der findes ikke to souvenirsedler med samme nummer. I 
begyndelsen kostede de omkring 2 euro stykket. 

Hvor kan man så købe sedlerne? 
De er allerede dukket op på de mest populære turiststeder 
og i spillekasinoer. Men ellers er et godt bud at søge på 
Numismatica Euromania, som hører hjemme i Brescia i 
Italien. Sedlerne koster her typisk 3.99 euro pr. stk. Hvis 
og hvis og hvis, ja hvis man nu lige sprang den næste lækre 
burger over, så har man allerede ’tjent’ til to 0-eurosedler! 
Nå, spøg til side. Vi må hellere gå videre på en sober måde.

For at nå ud til så mange samlere som muligt, er intro-
duktionen på syv forskellige sprog. Souvenir-sedlerne er 
beskrevet på samme måde som de rigtige sedler ville være 
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i et seddelkatalog, ja endda mere detaljeret. Vurderings-
priser er altid vejledende. Når man kan se der er sedler, 
som er vurderet til 50 euro, så må der være et marked. 
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Er man turist i Belfast er det oplagt at 
’hapse’ en euro-souvenir pengeseddel 
med Titanic, som blev bygget her i byen. 

Eller hvad med Dublin og statuen af  
den legendariske muslingehandler  
Molly Malone om hvem der synges den 
smukke sang: “Cockles & Mussels“.


