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Nationalbankens guld

Selv om det efterhånden er mange år siden, at 
guld spillede en vigtig rolle for kontantsystemet og 
penge- og valutapolitikken, så er der fortsat offentlig 
interesse omkring det. Nationalbanken har derfor i 
en ny analyse undersøgt, hvad der kan graves frem 
af historisk kildemateriale om guldbeholdningen i 
bankens papirarkiv på Rigsarkivet.

Nationalbanken har omkring 66,5 tons guld. Hoved-
parten af guldbeholdningen består af guldbarrer, 
som opbevares under sikre forhold hos to udenland-
ske centralbanker, Bank of England og Federal Reser-
ve Bank of New York. Det meste af Nationalbankens 
guldbeholdning har været opbevaret i udlandet 
siden begyndelsen af 1950’erne.

Analysen giver et samlet overblik over den historiske 
baggrund for guldbeholdningen. Den gennemgår 
den rolle, som guld spillede i de internationale 
valutasamarbejder, som Danmark har deltaget i, 
og bestemmelserne om guld i nationalbankloven. 
Desuden gennemgås indholdet af guldbeholdnin-
gen, udviklingen i dens størrelse og den geografiske 
opbevaring af guldet over tid. Endelig beskrives for-
hold omkring regnskabsføring, kontrol og revision af 
guldbeholdningen i analysen.

På Nationalbankens hjemmeside ligger en liste med 
vægt mv. af de omkring 5.200 guldbarrer, som Nati-
onalbanken får opbevaret hos Bank of England og 
Federal Reserve Bank of New York.
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https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2021/10/Nationalbankens-guld-%E2%80%93-et-historisk-overblik.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2021/10/Guldbarreliste.pdf


UDGIVELSER

NYT

Nyt giver et hurtigt og tilgængeligt indblik i en Analyse,  
et Economic Memo, et Working Paper eller en Rapport  
fra Nationalbanken. Nyt udkommer løbende.

ANALYSE

Nationalbankens Analyseserie har fokus på økonomiske 
og finansielle forhold. Nogle af analyserne udkommer  
med fast frekvens, fx Udsigter for dansk økonomi og 
Finansiel stabilitet, der begge udkommer halvårligt.  
Andre analyser udkommer løbende.

RAPPORT

Nationalbankens Rapportserie er tilbagevendende 
rapporter og beretninger om Nationalbankens virke.  
Det er fx Årsrapport og Statens låntagning og gæld.

ECONOMIC MEMO

Economic Memo er en mellemting mellem en Analyse og 
et Working Paper og viser ofte forfatternes igangværende 
analysearbejde. Serien henvender sig primært til fag
personer. Economic Memo udkommer løbende.

WORKING PAPER

Working Paper præsenterer forskningsarbejde udført  
af ansatte i Nationalbanken og samarbejdspartnere. 
Serien henvender sig primært til fagpersoner og folk  
med interesse for den akademiske tilgang. Working Paper 
udkommer løbende.

Nyt’en består af en dansk og engelsk version. 
I tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed gælder den danske version.
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