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Fra Klubbens møde i Nationalbanken den 10. maj 2007.  

 

 

De mange deltagere i arrangementet blev modtaget af natio-

nalbankdirektør Nils Bernstein i Nationalbankens forhal i 

Havnegade 5. Nationalbankens nuværende bygning har haft 

Arne Jacobsen som arkitekt. Forhallen, hvor der efter guidens 

oplysning er 20 meter til loftet, er fuldstændig stenbeklædt, 

medens der er anvendt træbeklædning i meget vid udstrækning 

i bygningen i øvrigt. 

  

Efter en indledende orientering fra guiden gik deltagerne over 

i Nationalbankens museum (adresse: Havnegade 3). Museet er 

indrettet i 1980`erne, men blev først tilgængeligt for offentlig-

heden i 2002 (i grupper og efter aftale). Museet omfatter inte-

riører fra den gamle Nationalbankbygning, der blev revet ned i 

1976, samt en betydelig mængde effekter, der illustrerer tidligere bankvirksomhed, her-

under ekspedition af private kunder, (eksempelvis Søren Kierkegaard). 

 

Nationalbanken bød på en let anretning i mødesalen, hvor Nils Bernstein holdt et yderst 

interessant foredrag om Nationalbankens opgaver 

og virksomhed og viste en række plancher, der 

beskrev denne. Nationalbankens virksomhed er 

fastlagt i lov nr. 116 fra 1936 (som ændret), 

hvorefter bankens overordnede formål er at op-

retholde et sikkert pengevæsen samt lette og re-

gulere pengeomsætning og kreditgivning. Banken 

udsteder pengesedler i eget trykkeri: 80 mill. stk. 

sedler i omløb med en værdi af godt 50 mia. kr. 

Et nyt sæt sedler er undervejs.  

 

Omkring 80 mill. mønter præges i Den kgl mønt, der ligger i Brøndbyerne. Banken har 

en egenkapital på 50 mia kr. Guldbeholdningen er placeret uden for landets grænser. 

Banken beskæftiger omkring 550 personer og er på mange områder selvforsynende og 

har egne håndværkere. 

 

Nationalbanken er bank for de private banker, realkreditintstitut-

terne og for staten, og den forvalter statens gæld. Den har ikke 

længere private kunder. Banken formidler betalinger på 70.000 

mia. kr. Bankens indtægter kommer bl. a. fra en forrentning af 

pengeomløbet. Overskuddet deles med staten. 

 

Nationalbanken er en selvejende institution, der er uafhængig af 

staten. Staten fører gennem den kgl. bankkommissær tilsyn med, at 

banken opfylder sine forpligtelser. 
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Deltagerne fik udleveret nogle meget interessante brochurer om banken og dens opga-

ver og om Danmarks penge. 

 

Efter foredraget svarede Nils Bernstein veloplagt på en række spørgsmål om National-

banken og om hans tid som departementschef, bl.a. i Statsministeriet. 

 

Arrangementet sluttede kl. 18.15. 

 

 

Du kan finde flere billeder fra besøget ved at klikke her. 

 

http://www.Klub60Plus.dk/Arrangementer/Nationalbanken_070510/index.htm

