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For første gang i mindst  
183 år har den danske stat 
ingen lån i udenlandsk valuta 

Statens udenlandske lån i historisk perspektiv
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Anm.: Data for 1849 mangler.
Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken.

Den 20. marts 2017 afdrager den danske stat det 
sidste lån i udenlandsk valuta på 1,5 mia. dollar. Der
med har staten ikke længere lån i udenlandsk valuta. 
Det er første gang i mindst 183 år.

De første lån i valuta
Det første statslån i udenlandsk valuta blev optaget 
helt tilbage i 1757, hvor staten lånte, hvad der svarer 

til en halv mio. rigsdaler i Hamborg og Amsterdam. 
Frem mod 1834 kan man ikke med sikkerhed sige, 
at staten uafbrudt har haft lån i udenlandsk valuta. 
Der findes i Danmarks Statistiks Kreditstatistik en 
oversigt over, hvilke lån staten optog i valuta, men 
oversigten fortæller ikke, hvornår lånene blev til
bagebetalt.
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Fra 1834 er data mere komplet, og man kan med 
sikkerhed fastslå, at den danske stat i mindst 183 år 
har haft lån i udenlandsk valuta.

Staten har tidligere været tæt på at tilbagebetale 
alle lån i fremmed valuta i 1894, da statens uden
landske gæld var helt nede på 168 mio. kr., svarende 
til knap 1 pct. af BNP.

Staten har stadig gæld
Når den danske stat låner penge i udenlandsk valuta, 
er det udelukkende for at sikre, at valutareserven er 
tilstrækkelig. I de senere år har der ikke været behov 
for at tage lån i udenlandsk valuta, og derfor er de 
udenlandske lån gradvist blevet tilbagebetalt. 

Indfrielsen af det sidste lån i udenlandsk valuta 
betyder dog ikke, at den danske stat er gældfri. 
Staten udsteder statsobligationer i kroner for at 
dække statens underskud og afdrag af indenlandske 
obligationer. Det er en bred gruppe af både danske 
og udenlandske investorer, der køber kroneobliga
tionerne. Den danske forsikrings og pensionssektor 
ejer omkring halvdelen af obligationerne, mens 
udenlandske investorer ejer ca. 40 pct.


