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EUROEN – ET SPRING IND I FREMTIDEN  

(Fortælling) 

Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira, Portugal 

 

 

 
Fra dine bedsteforældres tid med escudoen ($) til deres 

barnebarns tid med euroen i fremtiden – dvs. fra en tid med 12 

møntenheder, den tyske D-mark, østrigske schilling, belgiske 

franc, spanske peseta, finske mark, franske franc, græske 

drakme, hollandske gylden, irske pund, italienske lire, 

luxemburgske, franc og den portugisiske escudo – til en enkel 

møntenhed (€). Et spring ind i fremtiden. 

Som du nok har regnet ud, var det et roderi før euroen 

kom. Så snart man krydsede grænsen, skulle man skifte til en 

anden møntenhed. Og forvirringen resulterede for eksempel i 

at, da vi tog på en tur til Østrig, så skulle vi have pesetas, 

francs, schweiziske francs, D-mark, lire og schilling med, fordi 

vi skulle igennem Spanien, Frankrig, Schweiz, Tyskland og 

Italien inden vi ankom til Østrig. Vi opbevarede hver 

møntenhed i en separat konvolut med præcist det beløb, som 

vi skulle bruge på logi i hvert land. Og selvfølgelig måtte vi 

forberede alt, inden vi tog fra Lissabon. 

Det sjove var, at når vi skulle til at forlade et land, så 

skyndte vi os at bruge alle de penge, vi havde tilbage af deres 

slags, for vi ville nok ikke komme tilbage til det land, og 

derhjemme var pengene ikke noget værd. Vi kunne selvfølgelig 

veksle pengene, men så ville vi miste penge på vekselgebyr. Det 

er grunden til at vi altid gemte de penge vi havde tilovers, for vi 

håbede, at vi en dag ville bruge dem på en anden rejse, og det 

gjorde vi også ofte. Engang, da dine bedsteforældre skulle til 

Lourdes i Frankrig, så havde din bedstefar ikke nok penge. Han 

kom i tanke om de penge han havde gemt fra alle de forskellige 
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lande og vekslede dem til franc. Du skulle have set manden på 

vekselkontoret! Det tog ham mere end en time at veksle alle de 

forskellige mønter til francs, og du kan tro det gjorde gavn. 

 

 

Topmødet 

I dag er det hele meget simplere efter topmødet i 1995. Et 

topmøde er et møde med meget vigtige funktionærer og 

embedsmænd, som samles i et stort rum for at diskutere 

anliggender, som alle allerede snakker om på kontorgangene. 

Denne gang var det et topmøde for stats- og regeringscheferne 

for landene i Den Europæiske Union, som på det tidspunkt var 

15 lande. Under topmødet blev det foreslået, at man skulle 

indføre en enkel møntenhed, der skulle erstatte alle de 

forskellige møntenheder, der dengang var i omløb i de lande, 

der ønskede at være medlem af den Økonomiske og Monetære 

Union. Dette system gjorde det nemmere at sammenligne 

priser i de forskellige europæiske lande og udgjorde en utrolig 

økonomisk fordel; det satte en stopper for det rod, jeg fortalte 

dig om og medførte mange andre fordele. En af dets største 

bedrifter var at sammenføre 290 millioner europæere fra de 12 

lande, der havde indført den samme møntenhed, og som 

uanset om de kan lide det eller ej altid bliver sammenlignet 

økonomisk. Disse sammenligninger udgør naturligvis en 

motivation for alle dem, der ønsker ensartede 

leveomkostninger, og de medførte, at der blev dannet et 

broderskab. 

Det, jeg fortæller dig, forekommer måske simpelt, men det 

var ikke så simpelt endda. Det involverede omstillingen af 12 

monetære systemer til èt. Det krævede en enorm indsats og 

undersøgelser og produktion af de sedler og mønter, der er i 

omløb i dag, var genstand for megen bekymring og forårsagede 

mange hovedpiner. 

Hvad så nu? Det bliver fantastisk, når pengene fra 12 

forskellige lande er i frit omløb. Bliver det ikke sjovt at købe en 

is og så opdage at dine byttepenge er fra Grækenland, Frankrig 
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eller Italien? Det bliver en guldmine for samlere. Men også for 

møntfalsknere. 

Jeg kan forsikre dig, at hver udenlandsk mønt, der finder 

vej til din lomme, har rejst fra dets oprindelige land, til der hvor 

du er. Den har foretaget en rejse, som du sikkert vil foretage 

mange af en dag. 

Du kan også regne med, at du på bagsiden af hver 

udenlandsk mønt vil finde illustrationer, der fortæller dig noget 

om det pågældende lands kultur, hvad enten det er om kunst 

eller historie. Hvis du vil, kan du komme tættere på et globalt 

Europa. 

 

 

 
 

 

 

Juryens motivation 

At forbinde Europa med dens valuta i dag – euroen – 

forekommer muligvis ret banalt1. Men i vore dage løber 

historiens gang i et halsbrækkende tempo og alt er hurtigt glemt; 

ting, der skete for mindre end 10 år siden, forekommer lysår 

herfra. Som for eksempel euroens ankomst, en begivenhed der 

skabte frygt og bekymring så vel som håb. Hvem kan nu huske 

den første dag, hvor den nye valuta erstattede den gamle i vores 

lommer og punge? Og hvem kan huske den koncentration og 

ængstelse, hvormed vi beregnede vekslingen mellem den nye og 

den gamle valuta? Og de talrige dippedutter der opstod til 

formålet, så som de forskellige elektroniske 

konverteringsenheder og forskellige former for punge til 

vekselpenge der var udviklet til lejligheden? 

                                                 
1 Euroen blev indført på det finansielle marked d. 1. januar 1999 og som valuta 
og pengeseddel d. 1. januar 2002. Slovenien indførte euroen i 2007 for at blive 
det trettende medlemsland i Eurozonen. Den 1. januar indførte også Cypern og 
Malta euroen, efterfulgt af Slovakiet i 2009. Næste skridt bliver indførelse af 
euroen i Estland (1. januar 2011). 
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Og – hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, til før euroens 

ankomst, – hvem kan stadig huske ”ritualet” med at veksle penge 

før og under en rejse til et andet land? Som denne historie 

beskriver det, blev dette ritual mere kompliceret, hvis man skulle 

besøge mere end et land. Det er nemt at glemme, som mange 

har, hvordan en uundgåelig ængstelse kom når en landegrænse 

skulle krydses og vi fandt os selv stående foran grænsevagten, før 

Schengen-aftalen blev indført2. Derfor besluttede juryen at 

inkludere denne lille historie blandt vinderne af den ”særlige pris” 

- fordi vi skal huske os selv på vigtigheden af at erindre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ”Schengenområdet og Schengensamarbejdet er baseret på Schengenaftalen 

fra 1985. Schengenområdet er et landområde, hvor fri bevægelighed for 
personer garanteres. De deltagende stater har afskaffet alle indre landegrænser 
og indført fælles ydre grænser. Her anvendes fælles regler og procedurer for 
korttidsvisum, asylansøgning og grænsekontrol. Samtidig har man øget 
samarbejdet og koordineringen mellem politi og retsinstanser for at garantere 
sikkerhed inden for Schengen-området. Schengensamarbejdet er indskrevet i de 
juridiske rammer for Den Europæiske Union (EU) med Amsterdam-traktaten fra 
1997. Det er dog ikke alle landene i Schengensamarbejdet, som også hører til 
Schengenområdet. Det kan enten skyldes, at landene ikke ønsker at afskaffe 
grænsekontrollen, eller at de endnu ikke opfylder kravene i Schengenreglerne.” 
(http://europa.eu/ legislation_summaries/justice_freedom_security/ 
free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_da.htm) 

http://europa.eu/
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Generel information om historien 

 
Euroen – et spring ind i fremtiden  

 
Tematisk område: At være en del af Europa – Jeg 

mindes… 
 

Periode for de beskrevne 
begivenheder:  
 

1999-2002 

Geografiske steder hvor de 
beskrevne begivenheder foregik: 

Østrig - Frankrig - Tyskland 
Italien - Portugal - Spanien 

Tidspunkt hvor bidraget blev 
udarbejdet:  
 

2009 

 
Læs eller download denne og andre fortællinger fra det digitale 

arkiv: http//www.europeanmemories.eu/dan/Stories  

http://www.europeanmemories.eu/dan/Stories
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Denne publikation er et resultat af projektet “European Memories”, et 
europæisk arkiv for erindringer, der har til formål at udvikle europæiske 
borgeres sociale og samfundsmæssige kompetencer. GRUNDTVIG 
MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 
 

“European Memories” er et multi-lateralt projekt, som er en del af programmet 

for Livslang læring. Projektpartnerne er: UNIEDA, Unione Italiana di Educazione 
degli Adulti (koordinator), ADN – Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano – Italien, VIDA -  Associação Valorização Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo  - Lourusa – Portugal, EIC - European Information 
Centre - Veliko Turnovo – Bulgarien, DPU - Danmarks Pædagogisk 
Universitetsskole, Aarhus Universitet – Danmark, FDC - Fundació Privada 
Desenvolupament Comunitari – Spanien,  SL - Sozial Label e.v. – Tyskland. 
 
Projektet er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. 

Kun forfatterne er forpligtet i forhold til publikationens indhold, og 

Kommissionen kan ikke drages til ansvar for de oplysninger der bruges 

heri. 

 
Publikationens bidrag må bruges i henhold til “the Creative Commons 

Licence – Non-commercial Licence – Non Derived Works” ifølge de 

enkelte lande der anerkender denne. (Se: 

http://creativecommons.org/worldwide. Her finder du de forskellige 

landes licenser; Hvis dit land ikke er repræsenteret, skal du referere til 

“The British Licence”). 

Licensen muliggør: 

- reproduktion, distribution og offentliggørelse; 

- præsentation og fremvisning af bidragene. 
Licensen indebærer følgende betingelser: 
“Attribution”.  Enhver der bruger bidrag, der er underlagt licens, skal 
angive kilde ifølge forfatteren eller udgiveren af bidraget.   
“Non Commercial”. Bidrag må ikke bruges til kommercielle formål.  
“Non Derived”.  Bidrag må ikke ændres eller benyttes til at skabe et nyt 
materiale. 
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