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HISTORIEN OM
GULDBARREN
Vi kender guldbarren fra de tidlige Olsen Banden-film, hvor den værdifulde klods var
Egon, Keld og Bennys eftertragtede mål. Men hvor kommer guldbarren egentlig fra,
og hvem ejer disse smukke, ottekantede klodser? LUX MAGAZINE følger guldbarrens
rejse gennem tiden.

M

ennesket har alle tider været både fascineret og
tiltrukket af guld. Vi har helt tilbage til 4000 år
før Kristus kendt til forarbejdet guld, og siden
600 år før Kristus har vi brugt det ædle metal
som betalingsmiddel. Den smukke guldbarre,
som både er mytisk og tillidsvækkende, grov og skinnende på samme
tid, har altid været et yndet investeringsobjekt for de rige, men i
løbet af de seneste 10 år er interessen blomstret op også hos privatpersoner. Guld bliver nemlig betragtet som en sikker investering, der
ikke mister sin værdi.
EN LILLE GYLDEN KLODS
En guldbarre kommer i mange forskellige størrelser og vægtklasser,
men den mest typiske er den, som bankerne ofte ligger inde med i
deres pengeskabe; nemlig den ottekantede barre, der vejer 12,5 kilo,
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og som er lidt smallere i toppen end i bunden. På alle guldbarrer står
navnet på fabrikanten, den præcise vægt på barren samt guldets renhed (karat). Hos Nationalbanken i København kan du få lov til både
at se, mærke og løfte sådan en smuk lille blok. Den ser måske ikke ud
af så meget, men tag endelig ikke fejl. Hvert kilo er nemlig over
250.000 kroner værd i dag, og en klassisk guldbarre koster derfor
over 1 million kroner! Hvilket selvfølgelig også er grunden til, at det
er de færreste private mennesker, der ejer sådan én.
GULD SOM BETALINGSMIDDEL
Der er ikke nogen eksakt dato på, hvornår den første guldbarre blev
støbt, men Nationalbanken har helt tilbage til 1.verdenskrig omvekslet større pengesummer til smukke guldbarrer, som i dag bliver opbevaret i Bank of England i London. Guldets storhedstid var desuden
tilbage i slutningen af 1800-tallet og indtil 1.verdenskrigs udbrud i
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Du kan få en
lille guldbarre
på 100 g for ca.
25.000 kr.

DE GYLDNE FACTS
– Den 18. juni 2010
kostede en ounce
(ca. 28 gram) af guld
$1.220,80.
– De fleste vestlige
økonomier baserede
deres valuta på
Guld er eftersigende en
sikker investering
– hvis du ligger inde
med store pengebeløb,
vel at mærke.

guldstandarden indtil
1961.
– Ædelmetallet guld
hverken ruster eller
blegner eller danner
oxideret filmoverflade,
når det kommer i
kontakt med luft.
– 100 % rent guld er så
blødt, at det kan
formes med bare
hænder.
– Verdens største
guldbarre vejer 250
kg, måler 45,5 cm x
22,5 cm x 17 cm og er
udstillet på Toi Gold
Mine i Japan.

Guldbarren har alle dage tiltrukket mennesket med sin smukke og rå
overflade og den tunge vægt, der vidner om stor rigdom. Den mest almindelige guldbarre vejer 12,5 kilo og koster over 3 millioner – du kan røre og løfte
et ægte eksemplar i Nationalbanken i København, hvor der ligger en
guldbarre til udstilling. Men guldbarren er ikke kun fascinerende, fordi den er
så umådelig værdifuld. Guld er nemlig et helt specielt materiale, som hverken
ruster, blegner eller danner oxideret filmoverflade, når det kommer i kontakt
med luft. Og så er det så blødt, at det kan formes med de bare hænder.
Verdens største guldbarre vejer 250 kg, måler 45,5 cm x 22,5 cm x 17 cm og
er udstillet på Toi Gold Mine i Japan.

En standard guldbarre vejer ca. 12,5
kg. og kan købes for ca. 3,5 millioner.

Nationalbanken ejer 67 ton guld, blandt
andet denne guldbarre på 12,5 kg.
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1814. Dengang lavede man stadig mønter i rent guld, men på grund
af guldets sjældenhed, blev mønter af sølv mere og mere populære.
I dag laver man ikke længere mønter af rent guld, fordi materialet
er meget blødt. Guldbarren, derimod, har aldrig været brugt som
direkte handelsmiddel, men den er gennem tiden ofte blevet brugt
som investering for de rige, og banker, pensionskasser og større
fonde investerer typisk også i guldbarrer.
EN SIKKER INVESTERING
Men hvorfor overhovedet investere i guldbarrer? Først og fremmest,
fordi man kun betaler for selve metalprisen og ikke designet eller
samlerværdien. Dernæst fordi de er så lette at opbevare. Måske er der
også noget romantisk i at have en guldbarre gemt i pengeskabet i
stedet for at investere i jord eller ejendomme? Når man investerer i
en guldbarre – eller bare guld – så handler det både om tillid og mistillid. Tillid til, at guldets værdi ikke falder, for sådan har det historisk
set været de sidste mange år. Men også mistillid til, at centralbankcheferne verden over jo kan styre valutakurserne og dermed verdensøkonomien. Den slags er og har altid været meget usikkert, men
ingen kan røre ved guldet. Det ved vi, hvad er, og derfor tør vi godt
investere i det – hvis vi har råd! Det er altså ikke kun Olsen-banden,
Joakim von And og den danske Nationalbank, der har set lyset i form
af guld som en smuk og sikker investering. Det er nu nået dertil, hvor
vi alle sammen kan være med. Og hvem vil ikke gerne have en lille
guldbarre liggende i sit hjem?

