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KAPITEL 1 

Inledning 

 
 
Åren 1932-1934 var en formativ period för den internationella handeln.1 Att 
dessa år fick stor betydelse berodde på den internationella betalnings- och 
likviditetskris som drabbade världshandeln i början av 1930-talet. Två länder 
intog ledande roller i den handels- och valutapolitiska utvecklingen. England 
införde importrestriktioner medan exportindustrierna stimulerades av depre-
ciering av pundet. Tyskland å sin sida mötte krisen med deflationistisk poli-
tik och starka valutarestriktioner som bl.a. förbjöd utrikeskapitaltrans-
fereringar. Detta fick till följd att utländska fordringar i form av 
exportlikvider, lånefordringar på både statslån och privata fordringar, vins-
ter, dividender m.m. frös fast i landet.2 

För att skydda sina ekonomier från andra länders skyddsåtgärder började 
land efter land införa olika former av tvångslagstiftning som gav det egna 
landet sanktionsrätt om landets ekonomiska intressen hotades. Internationell 
ekonomisk verksamhet blev förenad med stora risker som försämrade förut-
sättningarna för det fortsatta utbytet. För att överbrygga de risker och den 
osäkerhet som hindrade det ekonomiska utbytet började länder sluta bilate-
rala avtal som reglerade parternas rättigheter och skyldigheter i det ekono-
miska utbytet. 

Då avtalen började tillämpas uppvisade avtalen olika effektivitet. I regel 
kom någon av parterna att gynnas mer än den andra. Därmed hade en situa-
tion uppstått där de risker och osäkerheter som de bilaterala avtalen skulle 
överbrygga, ersatts med nya som gjorde fortsatt ekonomiskt utbyte olönsamt. 
För att komma tillrätta med situationen måste avtalen hela tiden förändras – 
men med följden att nya risker och osäkerheter uppkom som i sin tur måste 
överbryggas för att ekonomiskt utbyte skulle kunna fortgå. 

Sverige, som följde det engelska exemplet, drabbades av Tysklands 
valutarestriktioner. Betydande finansiella fordringar frös fast till följd av de 
tyska betalningsförbuden. Från svensk sida svarade man med att hota med 
att beslagta tyska tillgångar i Sverige, med stöd av den nyinförda clearing-

                                                        
1 Temin, Peter, Lessons from the Great Depression. The Lionel Robbins Lectures for 1989, 
sid. 1 f. 
2 Eichengreen, Barry, Globalizing Capital, sid. 88 ff. 
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lagen. Den tyska regeringen motsatte sig det svenska hotet och Sverige och 
Tyskland var på väg mot en handels- och betalningspolitisk konflikt. Efter 
förhandlingar mellan tyska och svenska regeringsföreträdare kom man över-
ens om att fortsätta det ekonomiska utbytet i ett bilateralt clearingavtal som 
skulle lösa de svårigheter som krisen medfört. 

För Sveriges del markerade clearingavtalet ett utrikesekonomiskt brott 
mot den traditionellt omhuldade svenska frihandelspolitiken, och som riske-
rade att bli kontraproduktivt för den svenska ekonomin. Utrikeshandeln, som 
tidigare varit en privatekonomisk angelägenhet, hamnade på den svenska 
utrikespolitiska dagordningen och kopplingen mellan utrikespolitik och –
ekonomi blev starkare. Uppgiften – att upprätthålla internationella ekono-
miska förbindelser – föll på de olika ländernas utrikesförvaltningar. Detta 
innebar att utrikespolitik blev utrikesekonomi och nya och ovana arbetsupp-
gifter tillkom, som den utrikespolitiska byråkratin saknade erfarenhet av och 
kände ovilja inför. Dessa uppgifter hade tidigare associerats med reguljär 
kommersiell verksamhet.3 

Denna avhandling handlar om hur Sverige hanterade de risker och osä-
kerheter som uppkom i det ekonomiska utbytet med Tyskland under 1930- 
och -40-talen. 

Svenska handelspolitiska traditioner 
Bilateraliseringsfrågan hamnade högt på både den politiska och ekonomiska 
dagordningen vid 1930-talets början. Bilateraliseringen diskuterades i NF 
och i förhandlingar mellan länder, i syfte att skapa förutsättningar för en 
återgång till multilateralismen.4 

I den dåtida svenska ekonomiska debatten rådde stor konsensus kring fri-
handelns fördelar. Den svenska frihandelstraditionen adopterades och 
grundlades genom det intensifierade ekonomiska utbytet med England från 
och med 1840-talet. Sveriges handelspolitik var därefter frihandelsinriktad. 
Även de restriktioner och insatser som tillkom i 1930-talets internationella 

                                                        
3 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till den svenska exportnäringens 
befrämjande avgivet den 24 november 1938 av 1938 års exportutredning (SOU 1938:42), sid. 
7. Se t.ex. dåvarande utrikesministerns Rickard Sandler (1932-1939) anföranden om till att 
den svenska utrikespolitiska organisationen blivit en enda stor affärsagentur. Se t.ex. Sandler, 
Rickard, Ett utrikespolitiskt program. Anföranden 1933-1934. 
4 Handelspolitik avser de åtgärder som vidtas i syfte att påverka utrikeshandeln. De vanligaste 
handelspolitiska medlen är tullar, import- och exportrestriktioner och subventioner. De vanli-
gaste målen för handelspolitiken är att förbättra handelsbalansen, skydda eller gynna hem-
maindustrier genom restriktioner, tullar och subventioner. Tullar kan även motiveras med 
fiskala skäl. Beije, Rupert, Svenskt banklexikon, sid. 214 f. Se även Böös, Gunnar, Ett skede 
av svensk handelspolitik, sid. 9 ff. Johansen, Hans Christian ”Hovedlinier iden økonomiske 
udvikling i de nordiske lande i mellemkrigstiden” i Kriser och krispolitik i Norden under 
mellankrigstiden, sid. 43. 
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utbyte, var svaga jämfört med andra länders.5 De regleringar som infördes i 
Sverige, under intrycken av 1930-talskrisen betraktades i den dåtida forsk-
ningen som ofrivilliga reaktioner på andra länders restriktioner, bl.a. depre-
cieringen av pundet och påföljande handels- och valutarestriktioner. Då 
England lämnade sin frihandelsvänliga handelspolitik fick Sverige anpassa 
sig till de villkor som gällde för England, om man önskade upprätthålla han-
deln.6 

Multilateralism och frihandel har gynnat den svenska utrikeshandeln. Den 
svenska frihandelspolicyn baserades främst på ekonomiska hänsyn, som 
hade sin grund i landets ekonomiska struktur. Sveriges råvarutillgångar hade 
lett till att exporten inriktats på ett begränsat antal varuslag, samtidigt som 
importbehoven ökade.7 Sverige var en relativt liten aktör i den internationella 
ekonomin och ett litet lands möjligheter att påverka ett större lands handels-
politik, t.ex. dess tullsatser, var små. Handelsutbytet mellan en ekonomisk 
stormakt och ett litet land var sällan av tillräcklig betydelse för att en stor-
makt skulle göra några större vinster av en tullreduktion. Internationella 
tullnivåer avgjordes i regel i förhandlingar mellan stormakter. Dessa avtal 
blev normerande även för mindre länder. Vid en handelspolitisk konflikt var 
tullpolitiken det naturliga vapnet. Tullkrig innebar att ömse sidor reste tull-
murar mot varandra. Följderna blev oftast svårare för små länder än för 
stora, eftersom de små ländernas exportnäringar var beroende av de stora 
marknader som skapades av de ekonomiska stormakterna. 

Uppfattningen om frihandelns fördelar var väl befäst hos dåtida politiker 
och ekonomer. Diskussionen kring fördelarna och nackdelarna av frihandel 
eller protektionism har traditioner som sträcker sig tillbaka till och baseras 
på Adam Smiths The Wealth of Nations som utgavs 1776. Internationell 
handel uppstår som ett resultat av att efterfrågan och tillgång på varor skiljer 
sig mellan länder. Skillnader i faktorpriser, baserade på den relativa före-
komsten av resurser inom olika länder, medför skillnader hos de internatio-
nella produktionskostnaderna varför priserna varierar. Handelns uppgift är ur 
detta perspektiv att distribuera produkter till platser där produkterna behövs. 
Detta leder i sin tur till att olika länders eller regioners produktionsinriktning 
och arbetsfördelning får olika tyngdvikt; produktionen och den internatio-
nella handeln specialiseras. Frihandel underlättar arbetsfördelningen och 
specialisering med större ekonomisk effektivitet som följd. Detta leder till att 
flera marknader deltar i det ekonomiska utbytet och handelsströmmarna 
ökar. Därigenom uppstår multilateral handel. 
                                                        
5 Heckscher, Eli F.,”A survey of economic thought”, Scandinavian Economic History Review 
1953:1. 
6 Bertil Ohlin med Utrikeshandel och handelspolitik, Gunnar Böös med Ett skede av svensk 
handelspolitik och Ivar Sundboms Modern handels- och valutapolitik: rikslinjer och tenden-
ser. Beckman, Svante m.fl. ”Ekonomisk politik och teori i Norden under mellankrigstiden” i 
Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden, sid. 59. 
7 Larsson, Mats & Olsson, Ulf, ”Industrialiseringens sekel”, Sveriges industri, sid. 36 ff. 
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Multilateral handel brukar avse handel mellan flera parter, på geografiskt 
skilda marknader. Multilateral handel kan ske mellan ett avgränsat antal 
parter, efter strikta, reglerade former som t.ex. kvoterad multilateral clear-
inghandel, som var ett vanligt inslag i de internationella återuppbyggnads-
programmen efter andra världskriget. Multilateral handel, fri från inskränk-
ningar, brukar förknippas med frihandel. 

Frihandelns motsatsförhållande är den bilaterala handeln. Bilateral handel 
innebär handel mellan två parter, I en bilateral ekonomisk relation blir han-
delns princip om komparativa fördelar begränsad till utbytet mellan två par-
ter. Detta leder till att prissättningen inte blir effektiv. Om marknaderna inte 
längre kan väljas med hänsyn till vilka fördelar de har blir resultatet att det 
blir meningslöst att försöka välja den marknad som är mest priseffektiv. 
Prissättningen i en bilateral ekonomisk relation sker genom förhandlingar. 
Därigenom försvagas handelns incitament, med följden att handelns volymer 
riskerar att krympa. På sikt riskerar den ekonomiska utvecklingen att avta.8 

Trots att man inom den dåtida politiska och ekonomiska vetenskapliga 
debatten var överens om att en bilateralisering skadade den ekonomiska ut-
vecklingen, och i synnerhet de mindre ländernas ekonomier, fortsatte bilate-
raliseringsprocessen och utbyggnaden av de ekonomiska regelverken. Ur 
ekonomisk-teoretiskt perspektiv infördes regleringar för att justera mark-
nadsmisslyckanden och oönskade ekonomiska förhållanden.9 Mer konkret 
bestod de oönskade ekonomiska förhållandena av en internationell förtroen-
dekris samt handels- och betalningspolitiska repressalier. Initiativ till eko-
nomiskt utbyte var förenat med risker eftersom marknaderna var osäkra. 
Som motåtgärd infördes handels- och i synnerhet valutaregleringar. De olika 
valutaregleringar som infördes kunde stå i konflikt med varandra vilket för-
svårade det internationella utbytet. För att upprätthålla det ekonomiska ut-
bytet med utlandet krävdes därför regelverk i form av bilaterala betalnings-
arrangemang. Bilateralt utbyte sågs som bättre än inget utbyte alls, och där-
för fortsatte bilateraliseringsprocessen. Vad som skulle bli föremål för det 
bilaterala utbytet avgjordes av politiska beslut. De ekonomiska problem som 
var viktigast för stunden var de frågor som reglerades. Detta ledde till att de 
bilaterala avtalen och deras tillämpning blev avhängiga dels de politiska 
besluten, dels parternas förhandlingsstyrka.10 

                                                        
8 Se t.ex. Ohlin, Bertil, Se Appendix III, a.a. Samuelson, Paul A., “The Gains From Interna-
tional Trade”, Canadian Journal of Economic and Political Science, 1939:5, sid. 195 ff. 
9 Baldwin, Robert & Cave, Martin, Understanding regulation, sid. 9 ff. Kahn, Alfred, The 
Economics of Regulation: Principles and Institutions I. Economic Principles, sid. 241 f. 
Kahn, Alfred, The Economics of Regulation: Principles and Institutions II: Institutional is-
sues sid. 47 ff. 
10 Lemkin Raphaël Valutareglering och clearing. Bearbetning efter författarens föreläsningar 
vid Stockholms högskola hösten 1940 och Nyboe Andersen, Poul Bilateral Exchange 
Clearing Policy. Aarhus 1946. 
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Olika typer av clearingavtal 
Den vanligaste formen av bilaterala avtal under 1930-talet var clearingavtal. 
Ett clearingavtal omfattade i regel flera sammanhängande avtal som i olika 
grad reglerade handelsutbytet och betalningarna mellan två länder. Clearing 
betyder betalningsutjämning och innebär kvittning eller avräkning av ford-
ringar och motfordringar. Gemensamt för clearingavtalen var att de hade 
målsättningen att handels- och betalningsbytet mellan länderna skulle balan-
seras bilateralt. Medlen att nå målen däremot, kunde variera mellan länder 
och över tid. Clearingavtalen kunde därför skilja sig väsentligt sett till kon-
struktion (vad de skulle reglera och hur) och organisation (efter vilka former 
betalningar och handel skulle utföras). Vissa clearingavtal reglerade endast 
varuutbytet medan andra reglerade både varuutbyte och finansiella ford-
ringar. Vidare var clearingavtalen autonoma i den meningen att de var obe-
roende av avtalsrättslig praxis i utlandet, till skillnad från den multilaterala 
handelns bärande rättsliga maxim, mest-gynnad-nations-principen.11 Denna 
innebar att de villkor som gällde i ett avtal även skulle tillerkännas i andra 
avtal, om de ansågs fördelaktiga. Genom denna princip skapades en praxis 
som vilade på och utvecklade förtroenden mellan de internationella ekono-
miska aktörerna. 

1930-talets bilaterala avtal har behandlats sparsamt i forskningen. Analy-
serna är breda och övergripande. Ett bidrag har lämnats av Howard Ellis i 
Exchange Control in Central Europe. Denna är en noggrann genomgång av 
de central- och östeuropeiska ländernas synnerligen aktiva valuta- och betal-
ningspolitik under 1930-talet. Ellis visar att de första clearingavtalen tillkom 
på tyskt initiativ, i Central- och Östeuropa. Syftet var att reglera fordringar 
från dessa länder, som led av kapitalbrist efter den likviditetskris som utbröt 
i Europa 1931. Fordringar skulle betalas genom export till Tyskland. Under 
1932 slöt Tyskland clearingavtal med Ungern, Bulgarien, Estland, Grekland, 
Jugoslavien och Rumänien i samma syfte. Tyskland slöt också avtal med 
flera västeuropeiska länder. Målet var då från tysk sida att förbättra landets 
export- och importmöjligheter. Dessutom fruktade Tyskland att västländerna 
skulle använda clearing som motåtgärd mot Tysklands valutarestriktioner. 
Syftet med clearing var därför att förekomma västländerna och förbättra 
förutsättningarna för att utforma clearingavtalen så att de passade Tysklands 
ekonomiska politik. Enligt Ellis var således Tyskland initiativtagare till 
clearingavtalen. 

Ur ett västeuropeiskt perspektiv syftade de första clearingavtalen mellan 
Tyskland och länderna i Västeuropa till att temporärt underlätta hemtag-
ningen av fastfrysta tillgångar i Tyskland (likvidationsavtal). Dessa avtal 
slöts i regel med de västeuropeiska länder som borgenärsländer och Tysk-
land som gäldenärsland. Avtalen utgjordes av regelverk som gav garanti för 

                                                        
11 Ohlin, Bertil, a.a., 206 ff. Nyboe Andersen, Poul, a.a., 230 ff. 
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att gäldenärslandet fullgjorde sina finansiella betalningsförpliktelser. De 
bilaterala avtalen inkluderade därför också både kontroll- och sanktions-
funktioner. Enligt Ellis var det svensk-tyska likvidationsavtalet från 1932 en 
arketyp. De ”svenska avtalen” fick internationell utbredning och tillämpades 
fram till hösten 1934.12 

Från 1934 fram till krigsutbrottet trädde de bilaterala överenskommel-
serna in i en ny fas som kännetecknades av ett permanentande av avtalen.13 
Detta innebar att clearingavtalen förändrades processuellt. Den ledande prin-
cipen i de nya clearingavtalen var att handelsutbytet skulle resultera i att 
gäldenärslandet hade ett exportöverskott mot borgenärslandet. Exportöver-
skottet kunde användas både pro- och retrospektivt: för att likvidera dels 
skulder till borgenärslandet, och för att finansiera fortsatt handel. Använd-
ningen av överskotten varierade dock stort. Denna princip var kontroversiell 
eftersom sådana avtal förutsatte att ett av länderna fick acceptera ett kontinu-
erligt importöverskott, och importöverskott associerades med svaga stats-
finanser och ansågs missgynna de exportinriktade hemmaindustrierna. Flera 
länder tillämpade denna princip, t.ex. Holland, Belgien, Norge, Danmark och 
Sverige. Det danska avtalet med Tyskland var ett varuclearingavtal som 
endast reglerade varuutbytet. Avtalet stipulerade att Tyskland skulle ha ett 
exportöverskott i det bilaterala handelsutbytet. Om den danska exporten 
ökade över en viss nivå jämfört med den tyska skulle Tyskland betala med 
valutor som endast gick att använda inom Tyskland.14 

Vid sidan om de ”reguljära” clearingavtalen fanns mer principiellt hålla 
betalningsavtal som det tysk-engelska. Detta avtal föreskrev att Tyskland 
skulle importera motsvarande 55 procent av den engelska importvolymen 
från Tyskland, samt att Tyskland skulle fullgöra samtliga finansiella för-
pliktelser gentemot. England.15 

Avgörande för clearingavtalens design under senare delen av 1930-talet 
var hur effektiva de var. Karin Kock har visat att de första clearingavtalen 
var ineffektiva eftersom de sällan utföll som planerat. Restriktioner ledde till 
att handelsströmmarna mellan länderna minskade, och därför uppstod inte de 
överskott som skulle användas för att likvidera fordringar. Antagandena om 
handelsströmmarna baserades på de förutsättningar för handelsutbytet som 
gällde vid tiden före avtalsöverenskommelsen. Men eftersom avtalen i regel 
förändrade förutsättningarna negativt då de var organisatoriskt desoriente-
rande och i vissa fall avskräckande för fortsatt handel, kunde det fortsatta 
handelsutbytet försvåras ytterligare. Avtalen utgick från hypotetiska premis-
                                                        
12 Ellis, Howard, a.a., sid. 203 f. 
13 Nyboe Andersen, Poul, a.a., 20 ff. 
14 Ellis, Howard, a.a., sid. 212 ff. Viggo Sjøqvist omnämner Danmarks bilaterala avtal med 
Tyskland 1931-1934 i Danmarks udenrigspolitik 1933-1940, sid. 71 ff. Fokus hos Sjøqvist 
ligger dock snarast på den danska utrikespolitiken och Danmarks villkor som småstat i den 
internationella politiken under 1930-talet. 
15 Ellis, Howard, a.a., sid. 214. 
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ser och var för komplicerade. Som en följd av detta havererade flera bilate-
rala arrangemang medan andra omformades genom förenkling eller högre 
detaljstyrning.16 

Maktförhållanden och förhandlingar 
Den kontraktsekonomiska litteraturen trycker särskilt på förhandlingarnas 
centrala position vid avtalens utformning. Detta innebär i sin tur att de mel-
lanstatliga maktrelationerna intar en avgörande roll vid utvecklingen av de 
internationella ekonomiska kontakterna. Makt som begrepp används i regel 
som metafor, snarare än analytiskt begrepp, vilket kommer sig av att makt är 
svårt att mäta och jämföra. I föreliggande arbete finns ingen intention att 
analysera den svenska eller den tyska maktpolitiken. Maktpolitik har snarare 
behandlats kontextuellt, i det att maktpolitiken, så som den beskrivits i tidi-
gare forskning, understundom kunde påverka utgången i de svensk-tyska 
politiska och ekonomiska förhandlingarna.17 

1930-talet karakteriserades av framväxt av konkurrerande ekonomiska 
och politiska sfärer med center i London och Berlin. De ekonomiska stor-
makterna hade en starkare förhandlingsposition än de mindre länderna. Detta 
kom till uttryck i stormakternas strävan efter monopol på de mindre länder-
nas marknader.18 Avtalsförhandlingar med ett dominant land borde därför ha 
varit förenade med stora risker för det mindre landet, eftersom det större 
landets möjligheter att argumentera för ett avtal som var effektivt för det 
egna landet var bättre. Det har hävdats i forskningen att nationalsocialisterna 
strävade efter politisk och ekonomisk hegemoni, och att de bilaterala eko-
nomiska relationerna erbjöd Tyskland möjlighet att driva utvecklingen i 
denna riktning. Enligt A. O. Hirschman var Tyskland i regel alltid den domi-
nanta parten i de bilaterala relationerna, vilket satte landet i en bilateral mo-
nopolställning gentemot den mindre parten. Detta öppnade för en förhand-
lingssituation där Tyskland kunde höja sina exportpriser och/eller sänka det 

                                                        
16 Kock, Karin, Kreditmarknad och räntereglering 1924-1958 I, sid.121 f. 
17 Steven Lukes har lämnat förslag till ett mer ”formaliserat” angreppssätt för maktanalyser. 
Lukes teori förutsätter mer eller mindre fullständig information om aktörernas beteende samt 
motiven till beteendet. I historisk forskning är det mer ett undantag än regel att källorna är 
tillräckligt rika för att möjliggöra sådana analyser. Ett annat problem med Lukes resonemang 
är att det inte tar hänsyn till att maktutövning sker i komplexa och situationsbetingade sam-
manhang, vilket försvårar maktanalyser betänkligt. Lukes, Steven, Power. A Radical View, se 
kapitel 2-4, sid. 11 ff. 
18 Kenwood, A.G & Lougheed, A.L, Den internationella ekonomins tillväxt 1820-1990, sid. 
228 ff. Wittmann har visat att sådan handelspolitik även fördes gentemot Sverige. Wittmann, 
Klaus, Schwedens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich. Schwedens Wirtschaftbezie-
hungen zum Dritten Reich 1933-1945 (Studien zur modernen Gesichte 23. Se även Nilson, 
Bengt, Handelspolitisk under skärpt konkurrens. England och Sverige 1929-1939. 
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andra landets exportpriser. Det har påvisats att Tyskland därigenom utnytt-
jade sina clearingpartners.19 

Enligt detta resonemang borde mindre länder undvika bilaterala relationer 
med starkare länder eftersom de blir den svagare parten. Så behöver dock 
inte vara fallet. Nyare forskning har visat att Tyskland av olika skäl inte ut-
nyttjade sin ställning i relationerna med bilaterala partners i centrala och 
sydöstra Europa (Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Turkiet och 
Jugoslavien) under 1930-talet och de första krigsåren. En orsak var att 
Tyskland kunde säkra dessa marknader långsiktigt genom en välvillig han-
delspolitik. Detta innebar att Tyskland därigenom kunde vinna marknads-
andelar på de internationella marknaderna, samtidigt som de mindre län-
derna möjligheter att hävda sig gentemot Tyskland stärktes.20 

Ett forskningsområde som har beröringspunkter med forskningen kring 
ekonomiska bilaterala relationer är den småstatsorienterade forskningen. 
Denna forskningstradition utvecklades efter andra världskriget och behandlar 
små och stora staters maktrelationer och vilka strategier länder av olika ka-
raktär tillgriper i utbytet med andra länder, för att hävda sina intressen. En av 
de centrala frågeställningarna har varit hur små stater lyckats bevara sitt 
ekonomiska och politiska oberoende från stormakterna. Detta är särskilt 
intressant ur clearinghänseende eftersom förhandlingarna och avtalsproces-
sen var central för de bilaterala avtalens utformning. 

Den småstatsorienterade forskningen har visat att de små länderna inte 
saknade förmåga att hävda sig mot stormakter som Tyskland. Detta berodde 
inte minst på ekonomiska faktorer. De ekonomiska förhållandena kan vara 
avgörande för utgången i relationen mellan ett mindre och ett stort land. 
Hirschman har i en kombination av ekonomisk och småstatsteori visat att 
utrikeshandeln skapar förutsättningar för nationell ekonomisk tillväxt och 
utveckling. En stark ekonomi skapar dels utrymme för en stabilare position 
inom världshandeln, dels bättre förutsättningar för den militära produktio-
nens potential.21 

Ekonomisk utveckling och handel leder till specialisering och internatio-
nell arbetsfördelning. Det ekonomiska beroendet mellan såväl små som stora 
länder, ökar i takt med specialiseringen, och därför leder handel till ekono-
misk interdependens. I ett interdependent ekonomiskt förhållande utgör han-
deln ett potentiellt politiskt maktmedel. Ett litet land kan med politisk moti-

                                                        
19 Hirschman, A. O, National power and the structure of foreign trade. Se kapitel 1. Guille-
baud, C. W., The Economic Recovery of .Germany from 1933 to the incorporation of Austria 
in March 1938, sid. 157. 
20 Neal, Larry, “The Economics and Finance of Bilateral Clearing Agreements: Germany 
1934-8”, The Economic History Review, Vol. 32 1979:32. Ritschl, A. O., “Nazi economic 
imperialism and the exploitation of the small: evidence from Germany’s secret foreign ex-
change balances, 1938-1940”. The Economic History Review, Vol. 54, 2001. Se även Fein-
stein, Charles H. m.fl. The European Economy Between the Wars, sid. 161 f. 
21 Hirschman, A. O, National power and the structure of foreign trade. Se kapitel 1. 
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vering undandra ett stort land oundgängliga varor, och därigenom försvaga 
dess ekonomiska förutsättningar, eller gynna ett tredje land i konflikt med ett 
annat. Därigenom uppstår en förhandlingssituation som det mindre landet 
kan utnyttja för att mer effektivt driva sina argument gentemot större länder. 
Detta innebär att ett litet land kunde inleda en bilateral förhandling med ett 
mer inflytelserikt land med en relativt jämbördig förhandlingsposition. 

Annette Baker Fox utvecklade Hirschmans resonemang i The Power of 
Small States. Diplomacy in World War II. Baker Fox intresserade sig för 
vilka strategier små länder använde för att hävda sitt politiska oberoende 
under andra världskriget. Ett av de länder som föll under Baker Fox lupp var 
Sverige. Baker Fox visar att den internationella maktstrukturen avgjorde 
vilken typ av agerande det mindre landet anammade. Två huvudtyper av 
agerande urskildes generellt: gruppbildning och balanspolitik. Gruppbildning 
innebar dels att små länder slog sig samman i allianser och slöt multilaterala 
handelsavtal dels för att minska kontaktytorna med de dominanta staterna, 
dels för att tillsammans med likasinnade mindre länder utgöra en egen makt-
sfär. Denna strategi tillämpades bl.a. från svensk sida. År 1939 inledde 
svenska regeringsföreträdare diskussioner med den norska och danska re-
geringen i syfte att få tillstånd ett nordiskt ekonomiskt och politiskt sam-
arbete för att utveckla det nordiska utbytet, och därigenom skydda sina eko-
nomier från de krympande marknader som krigsutvecklingen förväntades 
medföra. Försöket misslyckades dock.22 Då gruppbildningen misslyckades, 
blev alternativet – balanspolitik – desto viktigare. 

Balanspolitik innebar generellt att små länder – beroende på rådande 
maktförhållanden – orienterade sig mot de för stunden dominanta länderna 
som utgjorde störst hotbild eller gav bäst ekonomiska eller politiska fördelar. 
Balanspolitiken blev mer effektiv ju mer komplex den internationella poli-
tiska strukturen var, eftersom den innebar större maktdelning och konkurrens 
mellan de dominanta länderna. Konkurrensen skapade möjlighet för små 
länder att spela ut de dominanta länderna mot varandra för att uppnå en 
komparativt bättre förhandlingsposition. Denna strategi var tydlig i Sveriges 
förhandlingar med England och Tyskland efter krigsutbrottet. Sveriges ef-
tertraktade råvaror – i synnerhet järnmalmen – föranledde de båda stormak-
terna att inta en välvillig hållning gentemot Sverige, i syfte att tillskansa sig, 
eller undandra fienden de svenska råvarorna. Den svenska handelspolitiska 
ställningen stärktes då den internationella politiken hårdnade. Genom en mer 
aktiv svensk handelspolitik kunde Sverige balansera mellan stormakterna. 
Samtidigt etablerade Sverige bilaterala relationer till de stormakter som 
några år senare skulle befinna sig i krig mot varandra.23 Detta ledde till att de 
bilaterala relationerna till stormakterna blev både djupare och mer koncent-
rerade, sett till handels- och betalningsströmmar. Å ena sidan riskerade den 
                                                        
22 Baker Fox, Annette, a.a., sid. 144 ff. Sjøqvist, Viggo, a.a., sid. 265 ff. 
23 Nilsson, Bengt, a.a., sid. 53 ff. 
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svenska handelspolitiken riskerat att försättas i den ofördelaktiga situation 
som Bertil Ohlin, Martin Fritz och Klaus Wittmann lyft fram karakteristiken 
av små länders position gentemot starkare länders. Å den andra sidan kunde, 
enligt Baker Fox, små länders förhandlingspositioner vara tillräckligt starka 
för att bibehålla en politisk suveränitet.24 

Andra världskrigsforskningen 
Ett av de första bilaterala avtalen Sverige slöt med utlandet var det svensk-
tyska clearingavtalet. Vid tiden för avtalets tillkomst var Tyskland en andra-
rangsmarknad jämför med Englands ställning i den svenska handelspoliti-
ken, och avtalet var ett ”brott” mot frihandelslinjen. Sett till handels- och 
betalningsströmmar blev avtalet bland de största Sverige slöt med utlandet 
vid denna tid och det var i kraft till 1945, vilket även gjorde det till ett av de 
mest långlivade. 

Vid Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg genomfördes under 
1970- och -80-talen den hittills mest djuplodande studien av det svensk-
tyska handelsutbytet under krigsåren. Projektet resulterade i ett flertal publi-
kationer som samlades under temat Under Pressure from Abroad - Essays in 
Swedish Economy during the Second World War. Fokus lades på handeln 
med järnmalm, järn, stål, verkstadsprodukter och kullager samt de tyska 
exportvarorna koks, kol, kemikalier m.m. I forskningen har man varit över-
ens om att den svenska och den tyska ekonomin stod i beroendeförhållande 
till varandra, men att Tysklands maktpolitiska styrka ledde till att utbytet 
mer skedde på Tysklands villkor än på Sveriges. Detta avspeglades i t.ex. 
handelsutbytets prisutveckling. Detta bekräftar de risker Ohlin pekade ut: 
små länders ekonomiska villkor försämrades i en bilateral relation med en 
stormakt. Stöd för detta resonemang återfinns även hos Klaus Wittmann, 
som ingående behandlat drivkrafterna i Tysklands handelspolitik i Schwe-
dens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich. Schwedens Wirtschaft-
beziehungen zum Dritten Reich 1933-1945. Wittmann visar att den tyska 
handelspolitiken gentemot Sverige förändrades i takt med det egna landets 
växande behov av den svenska marknaden, och förmågan att få sina behov 
tillgodosedda. Det sistnämnda sammanhängde med utvecklingen av de 
maktpolitiska ambitionerna som vara karakteristiska i synnerhet för det na-
tionalsocialistiska Tyskland på krigsfot. Författarna visar att den svenska 
ekonomin knöts till den stortyska ekonomin under krigsåren. Skagerack-

                                                        
24 Baker Fox, Annette, a.a., sid. 144 f., Ohlin, Bertil, a.a., sid. 154 f. Fritz, Martin, ”En fråga 
om praktisk politik. Ekonomisk neutralitet under det andra världskriget”, Historisk tidskrift 
1982:3, Wittman, Klaus, a.a., sid. 117 ff. Jfr Neal, Larry, “The Economics and Finance of 
Bilateral Clearing Agreements: Germany 1934-8”, The Economic History Review, Vol. 32 
1979:32 och Ritschl, A. O., “Nazi economic imperialism and the exploitation of the small: 
evidence from Germany’s secret foreign exchange balances, 1938-1940”. The Economic 
History Review, Vol. 54, 2001. 



 27 

blockaden innebar att Sverige isolerades ekonomiskt från de allierade län-
derna, och hänvisades till den tyska marknaden. Då krigsutvecklingen tog ny 
vändning och den tyska maktpositionen avtog i styrka, förde Sverige en mer 
restriktiv politik gentemot Tyskland. 

Den svensk-tyska clearingen genomgick flera faser där förutsättningarna 
för utbytet torde ha förändrats radikalt. Clearingepoken inleddes formellt 
med förhandlingslösningarna 1934, då Sverige och Tyskland var jämbördiga 
förhandlingsparter, fram till de första krigsåren då Tyskland var en politisk 
och ekonomisk stormakt. Den sista fasen avslutades i slutet av de sista krigs-
åren, då Tyskland bröt samman både politiskt och ekonomiskt. 

Det svensk-tyska clearingavtalet uppvisade samtidigt kontinuitet. Detta 
kan tolkas på flera sätt. För det första kan clearingen ha varit effektiv ur både 
ett svenskt och tyskt perspektiv, vilket gjorde att det fanns ett ömsesidigt 
intresse att vidmakthålla den. För det andra kan kontinuiteten ha varit ett 
resultat av stormakten Tysklands önskemål. Forskningen har nämligen visat 
att Tysklands inflytande över Sverige stärktes under krigsåren. För det tredje 
kan kontinuiteten ha varit ett resultat av ett tyskt beroende av den svenska 
ekonomin. Sverige var högprioriterat i den tyska handelspolitiken och 
Tysklands behov av råvarukällor är omskriven i forskningen. För att förstå 
den svensk-tyska clearingens drivkrafter måste clearingavtalen kartläggas 
och analyseras. 

Bilaterala avtal som upprättande av nya kontrakt 
De bilaterala handels- och betalningsavtalen under 1930-talet var rättsligt 
autonoma avtal som reglerade parternas, dvs. ländernas, ansvar, skyldigheter 
och rättigheter i det bilaterala utbytet. Inom kontraktsekonomisk teoribild-
ning är kontrakt analoga med avtal. Kontrakt, liksom avtal, avser formella 
eller informella regler som två eller flera parter överenskommit om. Inom 
kontraktsekonomisk teoribildning diskuteras varför parter ingår ekonomiska 
avtal. Avtal definierar ansvar, skyldigheter och rättigheter mellan parterna 
över en bestämd tid. Därigenom reduceras osäkerheter och risker som eko-
nomisk verksamhet är förenad med. Marknader är i praktiken imperfekta och 
aktörernas tillgång till information och möjlighet att behandla informationen 
är begränsad. Detta innebär att det alltid finns en viss osäkerhet vid transak-
tioner. Transaktionskostnader utgörs av kostnader för insatser i samband 
med ekonomisk verksamt, t.ex. informationskostnader (att skaffa informa-
tion om affärsparter, priser, villkor och kvaliteter), kontraktskostnader (att 
förhandla och upprätta avtal) och kontrollkostnader (kontrollera att avtalet 
följs). Det kontraktsekonomiska resonemanget innebär att avtalens utform-
ning och konstruktion anger vilka frågor som varit mest riskutsatta och som 
någon av parterna varit mest riskaverta inför. Genom att avtalsreglera de 
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frågor som är förenade med störst osäkerhet eller risk sänks transaktions-
kostnaderna.25 

I antologin Företaget – en kontraktsekonomisk analys (red. Per-Olof 
Bjuggren och Göran Skogh) är transaktionskostnader den gemensamma 
nämnaren och olika aspekter av den kontraktsteoretiska ansatsen illustreras i 
flera empiriska exempel. Författarna visar att transaktionskostnaderna aldrig 
kan elimineras helt, utan endast reduceras punktvis i avtal. Det är i praktiken 
omöjligt att ta i beräkning alla de tänkbara faktorer som kan påverka ekono-
misk verksamhet, dvs. ett avtal kan inte omfatta all osäkerhet och risk som 
ett ekonomisk utbyte kan vara förenat med. 

Grad av osäkerhet, risk och parternas riskaversion är avgörande för hur 
avtal utformas och följs. Avtal kan vara formella (nedtecknade), informella 
(muntliga överenskommelser) eller rentav implicita (praxis). Om osäkerhet 
och risker är stora och många är det sannolikt att avtalet blir specifikt efter-
som det finns frågor av betydelse som måste få sin lösning; ju större ”affä-
rer”, ju mer detaljrikt formaliserat avtal. Å den andra sidan blir behovet av 
ett detaljrikt avtal mindre om parternas kontakter har lett till ett ömsesidigt 
beroendeförhållande där trovärdigheten sinsemellan är stark och de existe-
rande reglerna effektiva. Därmed blir transaktionskostnaderna lägre eftersom 
praxis gör marknadsaktörernas beteende förutsägbart och behovet att upp-
rätta avtal minskar då förutsägbarheten minskar osäkerheten. Kontinuerlig 
interaktion föder således implicita och informella kontrakt som kompletteras 
efter hand. Ju längre tid, ju större utbyte och ju starkare koppling parterna 
etablerar desto lägre blir transaktionskostnaderna. Insatserna för att söka 
affärsparter och att kontrollera att avtalen följs minskar över tid och därför 
minskar också insatsen för att förhandla och upprätta avtal. En nödvändig 
förutsättning för att detta ska kunna ske effektivt över tid är att parterna har 
intressen som kan balanseras. Förutsättningen för att ekonomiskt utbyte ska 
kunna utvecklas är att båda parternas behov kan tillgodoses. Avtalen kan 
endast utvecklas om relationen bygger på ömsesidighet. Om den inte gör det 

                                                        
25 Begreppet transaktionskostnader myntades av Ronald Coase 1937 i artikeln ”The Nature of 
the Firm” (Economica 1937:4). Coase visade att marknader inte är perfekta och att det därför 
uppstår transaktionskostnader för en aktör som är ekonomiskt verksam. Transaktionskostna-
derna kan reduceras genom att man undandrar den verksamhet som är förenad med högst 
transaktionskostnader från marknaden och istället organiserar verksamheten inom ramen för 
företaget. Genom företaget är det möjligt att minska de insatser som krävs för den ekono-
miska verksamheten, dvs. antalet avtal med externa parter (utanför företaget) kan minska. 
Vinsten ligger i att företaget har större kontroll inom företaget än utanför det. Företags exi-
stens är på detta sätt ett uttryck för en strävan efter att reducera transaktionskostnaderna. Se 
Coase, Ronald H., Företaget, marknaden och lagarna. Detta har även illustrerats av Oliver 
Williamson. Medan Coase lade tonvikten vid företaget tar Williamson avstamp från mark-
nadstransaktioner och neoinstitutionella antaganden om de ekonomiska aktörernas kapacitet 
och beteenden (”contractual man”). Williamson, Oliver, The Economic Institutions of Capi-
talism: Firms, Markets, Relational Contracting. sid. 386 ff. Se t.ex. North, Douglass C., 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 
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kommer de stigande transaktionskostnaderna att leda till att någon av par-
terna väljer att avsluta utbytet. 26 

Under frihandelsperioden under 1920-talets andra hälft var handeln mul-
tilateral och de mellanstatliga handels- och betalningsavtalen relativt löst 
hållna. Vanligen definierades rättigheter och skyldigheter i termer av utfäs-
telser som t.ex. mest-gynnad-nationsprincipen eller bundna tullar.27 I övrigt 
baserades utbytet på informella och implicita avtal. Vid tiden för bilateralise-
ringen var dock de ekonomiska förhållanden de motsatta. Bilateraliseringen 
var i sig uttryck för att den praxis som gällt i det internationella ekonomiska 
utbytet upphört att gälla. Restriktioner och regleringar i den internationella 
ekonomin infördes ensidigt och parterna, dvs. länderna som skulle komma 
överens, befann sig i regel långt ifrån varandra. Det var exempelvis typiskt 
att de länder som infört valutarestriktioner var negativa till, och motarbetade 
clearingavtal med andra länder eftersom clearingavtalen neutraliserade 
valutarestriktionerna, medan länder utan valutarestriktioner använde clear-
ingavtal som ett motmedel mot valutarestriktionerna. Detta var tydligt vid 
tiden för det första svensk-tyska clearingavtalets (likvidationsavtalets) 
ikraftträdande. Syftet med avtalet var att skapa civilrättsliga möjligheter att 
förmå Tyskland att fullgöra sina finansiella förpliktelser gentemot Sverige. 
Avtalet tillkom på svenskt initiativ, var en riskavert reaktion mot, och stod i 
konflikt med den tyska ekonomiska politiken. 

Om förhandlingarna omfattar många frågor som är av vitalt intresse och 
parternas ståndpunkter befinner sig långt ifrån varandra kan förhandlingarna 
bli omfattande och tidskrävande, med nya höga transaktionskostnader som 
följd. Enligt den kontraktsekonomiska litteraturen kan detta problem lösas på 
olika sätt. Det vanligaste är att basera parternas rättigheter och skyldigheter i 
gällande praxis. Mellanstatliga förhandlingar under 1920-talet utgick också 
ofta från andra länders avtal, som precedensfall eller från praxis som mest-
gynnad-nationsprincipen.28 Men eftersom 1930-talets bilaterala avtal var 
autonoma var detta ingen lösning i förhandlingarna om de svenska finansi-
ella fordringarna. Ett alternativ till lösning då parterna har svårt att komma 
överens, enligt den kontraktsekonomiska teorin, är att parterna nöjer sig med 
att komma överens om konstituerande former för förhandlingarna, dvs. de 
grundläggande förhandlingsfrågorna när parterna ska förhandla och vilka 
regler som ska gälla i förhandlingarna. Efter att parterna kommit överens om 
ett konstituerande avtal kan frågor lösas vartefter utbytet sker.29 

                                                        
26 Skogh, Göran, ”Kontrakt och konventioner” i Skogh, Göran (red.), Företaget – en 
kontraktsekonomisk analys, sid. 50. Se Williamson, Oliver, Markets and Hierarchies: Analy-
sis and Antitrust implications: A Study in the Economics of Internationalorganization och The 
Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. 
27 Ohlin, Bertil, a.a., sid. 226 f., 234. 
28 Ohlin, Bertil, a.a., 161 f. 
29 Skogh, Göran, a.a., sid. 40 ff. 
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Likvidationsavtalen och de första clearingavtalen var allmänt relativt lösa 
i det att de betonade den bilaterala balansen som mål, medan medlen var 
relativt ospecifika. Den kontraktsekonomiska förklaringen till detta är såle-
des att de svensk-tyska avtalen byggde på informella eller implicita avtal, 
som inte behövde formaliseras. En alternativ förklaring är att de svenska och 
tyska förhandlarna hade svårt att komma överens och därför fick nöja sig 
med att närma sig varandra med ett konstituerande avtal som uppdaterades 
vartefter. Den tredje förklaringen är en kombination av de två förstnämnda; 
att ett svensk-tyskt konstituerande avtal slöts, som relaterades till informella 
och implicita avtal, som uppdaterades och kodifierades vartefter det tilläm-
pades. 

Litteraturen har visat att avtalsutformningen avgjordes i de bilaterala för-
handlingarna. Vid tiden för det svensk-tyska likvidationsavtalet 1932 och de 
första clearingavtalen i augusti och december 1934 var de svensk-tyska för-
handlingspositionerna relativt jämbördiga. Denna jämvikt förändrades dock 
mot slutet av 1930-talet. Den tyska och den svenska ekonomin och politiken 
utvecklades i olika riktningar och i olika takt. Den tyska ekonomin fick en 
starkare ställning på den svenska marknaden och politiskt blev Tyskland en 
betydande maktfaktor. 

Ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv kan avtalen ha blivit kontrapro-
duktiva för den svenska parten då villkoren för utbytet förändrats. För det 
första fanns aldrig någon fullständig garanti att parterna verkligen skulle 
följa avtalen. Avtal som bedöms som olönsamma eller rentav kostsamma 
bryts om vinsterna av avtalsbrottet är större än kostnaderna av att inte bryta 
avtalet. Om en part fått en förbättrad förhandlingsposition ökar möjlighe-
terna att avtalen utformas efter det egna landets intressen, på bekostnad av 
det andra landets. Transaktionskostnaderna för den svagare parten kommer 
då naturligtvis att öka. Då transaktionskostnaderna stiger kommer den sva-
gare partens riskaversion att öka eftersom fler och fler frågor utsätts för osä-
kerheter och risker. Detta kommer i sin tur att leda till att den svagare parten 
försöker driva fram fler, och mer specifika avtal, med betoning på den star-
kare partens skyldigheter. Men om parternas ståndpunkter befinner sig för 
långt ifrån varandra kommer den svagare parten att få nöja sig med ett kon-
stituerande avtal.30 

Ett konstituerande avtal kan också vara ineffektivt. Ett avtal som är alltför 
vagt skapar större utrymme för tolkningar som båda parterna kommer att 
försöka tolka och utnyttja till sin egen fördel, men den starkare av parterna 
kommer att ha störst möjligheter att driva igenom det egna landets önskemål, 
med höga transaktionskostnader för den svagare parten som följd.31 Då 
                                                        
30 Williamson, Oliver, se kapitel 2 “Contractual man”, The Economic Institutions of Capital-
ism: Firms, Markets, Relational Contracting, sid. 43 ff. 
31 Dixit jämför politiska konstitutioner, exempelvis regeringsformen, med ospecifika kontrakt. 
Ospecifika kontrakt anger större grad av tolkningsutrymme för aktörer som tolkar olika situa-
tioner till sin egen fördel. Ju mer ospecifika konstitutioner, ju större utrymme för opportu-
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likvidationsavtalet och det första clearingavtalet slöts var de svenska och 
tyska positionerna jämbördiga. Trots att den tyska förhandlingspositionen 
stärktes reglerades de svensk-tyska ekonomiska relationerna genom clear-
ingavtal. Hypotetiskt gav detta höga transaktionskostnader för den svenska 
parten, men inte för den tyska. Ändå fortsatte det svensk-tyska utbytet efter i 
princip samma former. Teoretiskt kan det långsiktiga utbytet ha lett till att 
transaktionskostnaderna sänktes och utbytet effektiviserades. Men avtal som 
följs och utvecklas långsiktigt kan även skapa nya höga transaktionskostna-
der. Detta torde i sådana fall ha avspeglats i avtalsutformningen på så sätt att 
de informella och implicita avtalen borde ha utvecklats, medan de formella 
skulle ha minskat i betydelse eller avvecklats. Detta behöver dock inte ha 
varit fallet. Även om det kan finnas stora vinster för två parter med att eta-
blera långsiktiga kontakter, kan detta vara förenat med vissa risker, både 
långsiktigt och kortsiktigt. Ett avtal kan vara ineffektivt från början, men 
kostsamt att bryta; ett avtal kan vara effektivt till en början, men om förut-
sättningarna ändras, så kan avtalets effektivitet försämras och någon av par-
terna missgynnas. Resonemanget talar för att både Sverige och Tyskland 
borde ha sökt samförstånd i de problematiska frågorna – förutsatt att de såg 
långsiktiga vinster i utbytet. Å den andra sidan: om någon av parterna har 
möjlighet och försöker motarbeta avtalsutvecklingen kommer transaktions-
kostnaderna att stiga för båda parterna. Desto mer omfattande ett avtal är, ju 
mer har parterna att förlora på att utbytet upphör. Långsiktiga kontakter leder 
till ett beroendeförhållande eftersom det ofta är enklare och oftast mer effek-
tivt ur transaktionskostnadsperspektiv att ha utbyte med en gammal partner 
än en ny, mer okänd. 

Genom utbytet blir i regel alltid en av parterna mer beroende av utbytet 
än den andra parten. Den minst beroende parten kan utnyttja den andra par-
tens utsatthet för att driva igenom bättre villkor i avtalen genom att hota att 
avbryta utbytet. Långsiktigt utbyte kan därför vara ineffektivt med höga 
transaktionskostnader för en av parterna. Bindningen mellan parterna, samt 
förskjutna förhandlingspositioner kan därför bli kontraproduktiv.32 

De förhandlingsmässiga förändringarna i de svensk-tyska bilaterala rela-
tionerna utgör ett intressant exempel. År 1940 blockerades Skagerack, med 
konsekvensen att den svenska ekonomin bands hårdare till den tyska, efter-
som blockaden skurit av den svenska ekonomin från de alternativa markna-
derna. Detta försatte den svenska ekonomin i en utsatt position. Den tyska 
ekonomin som hade tillgång till fler marknader än den svenska fick därige-
nom en bättre förhandlingsposition. Enligt den kontraktsekonomiska littera-

                                                                                                                                  
nism. Ospecifika kontrakt leder därför till osäkerhet, dvs. höga politiska transaktionskostna-
der. Dixit, Avinash K., The Making of Economic Policy. A Transaction-Costs Politics Per-
spective. 
32 Bjuggren, Per-Olof & Skogh, Göran ”Transaktionskostnadsansatsen”. Företaget – en kon-
traktsekonomisk analys, sid. 22 ff. 
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turen borde den missgynnade parten byta strategi för att villkoren i utbytet 
ska förbättras. Eftersom det inte fanns några alternativ till den tyska markna-
den, fanns inga svenska exitmöjligheter ur clearingen. Detta innebar att den 
svenska parten tvingades väga kostnaderna för att bryta avtalet mot höga 
transaktionskostnader genom det ekonomiska utbytet. Teoretiskt kunde 
transaktionskostnaderna reduceras genom en utbyggnad av formella avtal. 
Men eftersom alla aspekter av utbytet inte kunde regleras i avtalet måste den 
svenska parten rikta avtalen mot de viktigaste eller mest osäkra frågorna. 

Ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv var de bilaterala avtalen ett sätt att 
reducera transaktionskostnaderna. Sveriges ekonomiska relationer till utlan-
det var förenade med osäkerhet och risker, som medförde olika grader av 
transaktionskostnader. Transaktionskostnadernas storlek berodde på vilken 
riskaversion parterna uppfattade att osäkerheten eller risken var förenad 
med. Perspektivet förklarar varför vissa frågor avtalsreglerades, medan andra 
lämnades utanför. Det kontraktsekonomiska perspektivet förklarar vilka 
frågor som parterna ansåg vara mest riskutsatta, samt vari riskaversionen 
bestod. Detta säger något om vad som ansågs vara av vital betydelse för den 
egna ekonomin och för utbytet med andra länder, och vilka villkor den 
svenska utrikesekonomin haft under 1930- och –40-talen.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Teoretiskt handlar denna avhandling om Sveriges hantering – genom avtal – 
av risker och osäkerheter i det ekonomiska utbytet med Tyskland, efter 
1930-talskrisen. Målet med avtalen var att skydda Sveriges intressen i 
Tyskland och upprätthålla det ekonomiska utbytet genom att definiera och 
fördela Sveriges och Tysklands rättigheter och skyldigheter. Empiriskt 
handlar avhandlingen om de ekonomiska och politiska förutsättningar som 
formade avtalen och därmed Sveriges ekonomiska utbyte med Tyskland. 

Mer precist är syftet med denna avhandling att beskriva och analysera 
upphovet till och utvecklingen av det svensk-tyska bilaterala clearingavtalet, 
under perioden 1934-1945. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de bilaterala 
handels- och betalningsavtalen som slöts inom ramen för clearingavtalen. 
Det övergripande syftet sönderfaller i flera delsyften. 
 

* * * 
 
Trots att det var en svensk handelspolitisk linje att verka för den internatio-
nella frihandelns upprätthållande slöt Sverige 1934 ett clearingavtal med 
Tyskland som reglerade de svensk-tyska ekonomiska relationerna ända fram 
till andra världskrigets slut. Sverige bröt därmed mot frihandelstraditionen 
och det fanns farhågor för att ett uppgivande av frihandeln skulle leda till 
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minskade handelsvolymer vilket skulle riskera att drabba den svenska eko-
nomin. Vidare var Sveriges inflytande i den internationella handelspolitiken 
litet och möjligheterna för ett litet land att påverka ett dominant lands han-
dels- och valutapolitik begränsat, varför mellanstatliga förhandlingar med 
Tyskland riskerade att resultera i ett ineffektivt bilateralt avtal för svensk del. 

Clearingavtalet med Tyskland var ändå ett av de första och troligen det 
största bilaterala arrangemang Sverige haft med något annat land (sett till 
betalningsströmmar). Varför valde man från svensk sida att ingå avtalet? 
Hur motiverades avtalet i Sverige? Frågan kan bidra till att fördjupa förståel-
sen för den svenska handelspolitikens inriktning och dess tillämpning under 
en dramatisk handels- och valutapolitisk epok. 

Clearingavtalet blev centralt eftersom det angav villkoren för de ekono-
miska relationerna med Tyskland. Därmed blev avtalsprocessen viktig för 
båda parter eftersom båda skulle anstränga sig för att få till stånd avtal som 
gynnade det egna landet i största möjliga utsträckning. Den svenska ekono-
mins internationella betydelse var relativt liten och förhandlingsstyrkan be-
gränsad. Detta var i sig ett starkt skäl för att undvika att ingå bilaterala av-
tal.33 En följdfråga blir därför Hur kunde man nå de ömsesidiga incitament 
som krävdes för att avtalet skulle fungera effektivt över 1930-talet och se-
nare under krigsåren? För att avtalet skulle fungera måste samförstånd nås. 
Det finns flera exempel på hur mindre länder som ingått bilaterala ekono-
miska överenskommelser med ekonomiskt starka nationer hamnat i ett bero-
endeförhållande, vilket gjort att de mindre ländernas möjligheter att hävda 
sig i förhandlingarna reducerats i takt med att beroendeförhållandet fördju-
pats. Graden av samförstånd i utbytet riskerade därigenom att minska samti-
digt som exitmöjligheterna försämrades. En analys kan bidra till förståelse 
för vilka gemensamma beröringspunkter Sverige och Tyskland kunde finna i 
den bilaterala relationen.  

De svensk-tyska ekonomiska relationerna utvecklades successivt under 
1930-talet för att under andra världskriget växa kraftigt. Samtidigt stärktes 
Tysklands maktpolitiska position och vid tiden för andra världskrigets ut-
brott var landet en stormakt. Den maktpolitiska utvecklingen påverkade 
Tysklands utrikesekonomiska förbindelser. Tysklands handels- och betal-
ningspolitik blev expansiv, vilket tenderade att försätta mindre, råvaruprodu-
cerande länder i en beroendeposition till den tyska ekonomin. Sverige sorte-
rade bland de mindre länderna i den internationella ekonomin och var enligt 
litteraturen ett högprioriterat råvaruland för den tyska handelspolitiken. Vid 
tiden för den svensk-tyska clearingens ikraftträdande var de svenska och 
tyska ståndpunkterna i förhandlingarna om de finansiella fordringarna dia-
metralt motsatta. Ur ett svensk perspektiv var syftet med clearingen att fri-
göra dessa fordringar och detta var huvudmålet för clearingen utformning. 
Frågan är hur Tysklands maktpolitiska position och landets utrikesekono-
                                                        
33 Ohlin, Bertil, a.a., sid. 153 ff. 
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miska hållning påverkade den svensk-tyska clearingen? Förändrades avta-
len till något av ländernas fördel, i så fall varför? 

Upplägg och avgränsningar 
Det kanske mest intressanta upplägget för denna avhandling hade varit en 
rumslig och tidsmässig komparativ studie mellan flera länder som hade olika 
bilaterala arrangemang. Men 1930-talets bilaterala avtal har behandlats åter-
hållsamt i forskningen. I de fall de varit föremål för analyser har perspekti-
ven varit mer övergripande och deskriptiva, snarare än analytiska. Det lo-
giska upplägget för denna undersökning har därför blivit att begränsa den 
rumsliga komparationen till förmån för den tidsmässiga, dvs. hur de bilate-
rala relationerna mellan Sverige och Tyskland förändrades över tid. 

Denna undersökning behandlar perioden 1932-1945. Analysen tar sin av-
stamp i clearingöverenskommelsen från 1932 som var resultatet av en tem-
porär åtgärd mot Tysklands ekonomiska politik. Därefter behandlas det per-
manenta clearingarrangemanget från 1934 och utvecklingen fram till andra 
världskrigets slut. Tidigare forskning har visat att det i regel var under denna 
period som de bilaterala avtalen både utvecklades och avvecklades.34 Slutåret 
motiveras av att den svensk-tyska clearingen avbröts i samband med den 
tyska ekonomins sammanbrott 1945. Förutsättningarna för såväl det interna-
tionella som det svensk-tyska ekonomiska utbytet hade då förändrats. Tidi-
gare forskning har visat att de svensk-tyska efterkrigstida ekonomiska rela-
tionerna reglerades i avtal efter förhandlingar med andra världskrigets 
segermakter, snarare än med tyska regeringen.35 

Sveriges ekonomiska bilaterala relationer till andra länder, under denna 
period, har behandlats sparsamt i forskningen. En insats har gjorts av lunda-
historikern Bengt Nilson, men hos Nilson är det den engelsk-tyska konkur-
rensen om den nordiska råvaru- och avsättningsmarknaden som står i fokus. 

Sveriges handel med Tyskland ansågs inte lika betydelsefull som handeln 
med England. Detta innebar dock inte att den var oviktig. Tvärtom var 
Tyskland en av Sveriges största handelspartners. År 1933 var Tyskland – 
trots den handelspolitiska orienteringen mot den engelska marknaden – en av 
Sveriges viktigaste handelspartners med ca 20 procent av den totala svenska 
utrikeshandeln. Det svensk-tyska utbytet var därigenom av samma storleks-
ordning som den svensk-engelska handeln. Tyskland utgjorde traditionellt en 
viktig avnämare för svenska exportprodukter, främst järnmalm, medan den 
svenska importen från Tyskland framför allt utgjordes av viktiga hel- och 
halvfabrikat som kemiska produkter. Dessutom innefattade de svensk-tyska 

                                                        
34 Nyboe Andersen, Poul, a.a., sid. 17 ff. 
35 Karlsson, Birgit, Handelspolitik eller politisk handling. Sveriges handel med öststaterna 
1946-1952, sid. 151 ff. 
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ekonomiska relationerna svenska finansiella fordringar motsvarande 1 mil-
jard kronor (år 1934).36 Detta gjorde Tyskland unikt; Tyskland var det enda 
land som hade en stark ställning i den svenska utrikeshandeln, samtidigt som 
det fanns stora finansiella fordringar att reglera. Sett till det totala värdet av 
Sveriges utrikesekonomiska relationer var Tyskland viktigast och mest kom-
plext, vilket gör Tyskland mer intressant för en undersökning. 

Utbytet mellan Sverige och Tyskland var av ansenlig storlek samtidigt 
som den tyska marknaden var svårare att förutsäga än den engelska, inte 
endast för den nyckfulla och samtidigt rigida ekonomiska politik som fördes, 
utan även på grund av den tyska inrikes- och utrikespolitiken under perio-
den. Utifrån ett kontraktsteoretiskt perspektiv var därför de svensk-tyska 
relationerna förenade med avsevärda risker och osäkerheter. 

Källor och metod 

Clearingavtalen förhandlades och administrerades från svensk sida av den 
svenska regeringen som var ansvarig för Sveriges utrikesekonomiska verk-
samhet tillsammans med de export- och importföretag, banker och andra 
finansiella organisationer som var verksamma inom clearingen. Den löpande 
verksamheten inom clearingbyråkratin handlades av professionella tjänste-
män. De reflektioner och analyser, den problemlösning som dåtidens aktörer 
tillgrep var tidstypiska och de var förenade med osäkerhet om omvärlden 
och den egna positionen i den ekonomiska och politiska processen.37 

Clearingarrangemangen var definitionsmässigt betalningssystem som av-
såg handeln, men även finansiella frågor löstes genom clearingavtalen. Sve-
riges träffade årligen flera nya handels- och/eller betalningsavtal med Tysk-
land, inom ramen för clearingen. Avtalsslutandet med Tyskland blev närmast 
processuellt. Det svensk-tyska clearingarrangemanget måste därför analyse-
ras utifrån både betalnings- och handelsaspekter. 

Källurvalet har gjorts med utgångspunkt från avtalen. Men handels- och 
betalningsavtalen är i sig otillräckliga källor för avhandlingens syfte och frå-
geställningar. Därför måste analysen baseras på avtalsrelaterade källor. For-
mellt ansvarade den svenska regeringen för Sveriges ekonomiska relationer 
till utlandet. Praktiskt handlades relationerna av en mängd organisationer, 
myndigheter, företag och enskilda personer. Tillämpningen och utform-
ningen av det svensk-tyska clearingen sköttes främst av Utrikesdepartemen-

                                                        
36 Sett till värdet var de finansiella intressena större än handelsintressena. Lånens totala storlek 
uppgick till drygt en miljard kronor 1934 medan den totala handelsomsättningen mellan de 
båda länderna uppgick till omkring 429 miljoner kronor och 435 miljoner kronor 1933 re-
spektive 1934. Handel. Berättelse för år 1934 av Kommerskollegium. Värdet av Sveriges 
varuutbyte med främmande länder under åren 1930-1934. 
37 Se även Göran B. Nilssons uppsats ”Historia som historia”, Historisk tidskrift 1990:2. 
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tets handelsavdelning. Utrikesdepartementet och Utrikesdepartementets han-
delsavdelning fungerade som formell länk mellan de båda ländernas 
regeringar, men även som en länk mellan de olika handels- och valutamyn-
digheterna i Sverige. Utrikesdepartementets arkiv dubblerar därför flera 
myndigheters arkiv i de handels- och valutapolitiska relationerna med Tysk-
land. 

Svenska beskickningen i Berlin stod för underrättelser och service åt 
Utrikesdepartementet. Beskickningens ekonomiska och politiska rapporter 
låg till grund för de analyser som Sverige byggde de handels- och 
valutapolitiska strategierna på. 

Den tredje organisationen var Clearingnämnden som utgjorde ”…organ 
för handläggningen av frågor rörande betalningsskyldighet i förhållande till 
Tyska riket.”38 Medan Utrikesdepartementet var en förhandlande och 
avtalsslutande instans, hade Clearingnämnden till främsta uppgift att sörja 
för den löpande verksamheten. Sysslorna utgjordes av administrativa kon-
troll- och bankfunktioner och samarbetet med andra myndigheter var intimt. 
Clearingnämnden hade också ett nära samarbete med svenska valutabanker 
som fungerade som nämndens kommissionärer för att ta emot likvider, dvs. 
de var en förmedlande länk mellan svenska exportörer och importörer. 
Nämnden inrättades efter det handelsavtal som slöts mellan Sverige och 
Tyskland i augusti 1934, och verksamheten började avvecklas 1945. Clear-
ingnämndens svensk-tyska arbetsområde övertogs 1950 av Flyktkapital-
byrån. Clearingnämndens arkiv samt Utrikesdepartementets arkiv utgör de 
viktigaste källorna för denna undersökning. 

Dokumenten i Utrikesdepartementets arkiv är av både formell och infor-
mell karaktär. Det formella materialet utgörs av avtalstexter som upprättats i 
anslutning till avtalen med Tyskland. Dessa utgjordes av flera sinsemellan 
relaterade avtal, som nedtecknades i protokollsform. Protokollen analysera-
des och kommenterades därefter av berörda myndigheter som föreslog 
eventuella korrigeringar. Då de slutgiltiga protokollen accepterades ratifice-
rades de på ministernivå. 

Avtalstexterna separeras i två kategorier: offentliga och konfidentiella re-
geringsavtal. De offentliga regeringsavtalen publicerades delvis i offentligt 
tryck som Sveriges överenskommelser med främmande makter, medan de 
konfidentiella endast förevisades berörda myndigheter i Sverige. De delar 
som angav de övergripande riktlinjerna för handelsutbytet offentliggjordes, 
medan de som slog fast hur t.ex. Tysklands exportöverskott skulle användas, 
förblev sekretessbelagda. Förklaringen till att de övergripande avtalen of-
fentliggjordes medan de mindre övergripande sekretessbelades står att finna i 
avsaknaden av samverkan i den internationella ekonomin. Det fanns skäl att 
inte lämna ut information till tredje land om vilka villkor som gällde i ett 
avtal då det kunde åberopas som prejudikat i framtida avtalsförhandlingar. 
                                                        
38 SFS 1934:465 Instruktion för Clearingnämnden. 
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Under krigsåren fanns det även politiska skäl att hemlighålla avtalen, efter-
som de kunde uppfattas som politiska ställningstaganden av tredje land. En-
dast en bråkdel av handels- och betalningsavtalen offentliggjordes under 
1930-1940-talen.39 

Regeringsavtalen kompletterades med tillämpningsavtal som gick under 
beteckningen anmärkningar, tilläggs- eller uppteckningsavtal. De komplette-
rande avtalen var mer specifika. Här utvecklades och definierades handelns 
och betalningarnas principer. 

De luckor som avtalstexterna inte kunnat fylla har täckts genom de in-
formella dokument som upprättats i anslutning till avtalstexterna och den 
svensk-tyska clearingen. Med informella avses de interna dokument som 
tillkommit inom de myndigheter som tillämpade och kontrollerade den 
svensk-tyska clearingen. Dessa dokument utgörs av interna promemorior 
och rapporter samt korrespondens som upprättats inom de berörda myndig-
heterna. De informella källorna innehöll i regel mer information än avtals-
texterna i det att de ofta var analytiska och reflekterande, de kunde vara så-
väl kortsiktiga som långsiktiga liksom rumsligt jämförande. 
Förhandlingsdirektiven och de detaljerade rapporterna från förhandlingarna 
visar hur dessa genomfördes, vilka strategiska överväganden som gjordes 
från svensk sida, och vilka argument som framfördes. Vidare visar myndig-
heternas analyser och utredningar hur clearingen tillämpades praktiskt och 
hur berörda myndigheter såg på utvecklingen av clearingen, i både Sverige 
och Tyskland. 

Clearingsystemet analyserades kontinuerligt av svenska myndigheter. 
Analyserna skedde ur flera perspektiv. Det var som nämnts svårt att förut-
säga utvecklingen och ett avtal som då det undertecknades föreföll fördelak-
tigt, kunde efter att det börjat tillämpas visa sig ofördelaktigt. Därför hade 
man ambitionen att noggrant följa olika tendenser i handeln och betalning-
arna mellan länderna. Dessutom var det nödvändigt att uppmärksamt bevaka 
att ingångna avtal följdes av Tyskland. 

Dessa analyser och utredningar hade också ett annat syfte. I de återkom-
mande svensk-tyska förhandlingarna var det fördelaktigt att ha en klar bild 
av vilka förhandlingsmål som skulle prioriteras och vilka mål Tyskland 
hade. Förhandlingar är i regel tidsbestämda och förhandlingsagendor fast-
ställs i förväg så att förhandlingarna blir fokuserade till sak. Punkterna på 
dagordningen måste därför kunna motiveras. Analyser, rapporter, utred-
ningar m.m. tjänade som underlag för de åsiktsbildningar som utgjorde 
grunden för de svenska ställningstagandena i förhandlingarna. Detta innebar 
att man också försökte hålla sig underrättad om Tysklands ekonomiska och 
politiska utveckling. 

                                                        
39 RA. UD A, HP 64 A, vol. 2107. Sveriges handelspolitiska överenskommelser med ut-
ländska makter under kriget. 
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Källorna i undersökningen har använts funktionellt, dvs. både som kvar-
levor och som berättande källor. Avtalstexterna, underlagen för förhandling-
arna, tillämpningsanalyserna och förhandlingsdirektiven har främst tjänat 
som grundval för rekonstruktionen av clearingsystemet. De informerande 
rapporterna och promemoriorna har främst använts för att belysa hur de be-
rörda myndigheterna analyserade och bedömde förutsättningarna för det 
svensk-tyska ekonomiska utbytet, och hur man i Sverige verkade för clearing 
med Tyskland som var effektiv, ur ett svensk perspektiv. 

En del källor som låg till grund för clearingbyråkratins analyser och be-
dömningar byggde även på informella och osäkra informationskanaler, ryk-
ten eller information som dåtidens aktörer varken kunde verifiera eller av-
färda. Vidare kan analyserna i sig vara felaktiga. Flera myndigheter arbetade 
under svår tidspress och detta gav med all sannolikhet större risk för misstag 
orsakade av den mänskliga faktorn. 

En del dokument ger också uttryck för enskilda aktörers åsikter som inte 
nödvändigtvis delades av andra. Handelsmyndigheterna befolkades av per-
soner med olika bakgrund, olika rang och olika perspektiv. Det är därför 
troligt att det pågick ständiga diskussioner om bedömningarna av de svensk-
tyska ekonomiska relationerna. 

Dessutom kunde analyser och prognoser vara nog så riktiga samtidigt 
som den ekonomiska utvecklingen tagit andra riktningar beroende på oförut-
sägbara händelser. Tysklands ekonomiska politik var oförutsägbar redan vid 
den svensk-tyska clearingens ikraftträdande, och mot bakgrund av den poli-
tiska utvecklingen är det ett rimligt antagande att den tidvis nyckfulla tyska 
politiken påverkade de ekonomiska förutsättningarna, såväl som de svensk-
tyska ekonomiska relationerna. 

Disposition 

Avhandlingen inleds med en analys av det svensk-tyska likvidationsavtalet 
från 1932 och därefter behandlas de svensk-tyska ekonomiska relationerna 
systematiskt, med utgångspunkt från handels- och betalningsavtal och 
tillämpningen av desamma, under perioden hösten 1934 – sommaren 1945. 
Den svensk-tyska clearingen planerades utifrån förutsättningar som inte var 
stabila. Då förutsättningarna ändrades, aktualiserades olika modifikationer. 
Förändringarna kunde ske snabbt. 1930-talet var en dynamisk period, både 
politiskt och ekonomiskt. Den svensk-tyska clearingen var komplicerad, med 
flera olika delar relaterade till varandra. Om någon av delarna påverkades 
ändrades förutsättningarna även för de övriga delarna. Clearingens dynamik 
och komplexitet framgår tydligast vid en kronologisk framställning. 

Avhandlingen har periodiserats för att illustrera hur den svensk-tyska 
clearingen utvecklades i takt med att förutsättningarna för utbytet förändra-
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des. Tidigare forskning har visat att den svenska handelspolitiken anpassa-
des, inte minst till de ekonomiska stormakternas handelspolitik.40 Tysklands 
ekonomiska politik genomgick betydande förändringar från 1930-talskrisens 
början till andra världskrigets utbrott. Den tyska ekonomin expanderade 
kraftigt efter att landet infört planekonomi (fyraårsplanerna) 1933. Två fyra-
årsplaner avlöste varandra under 1930-talet. Den andra av planerna, som 
trädde i kraft under hösten 1936 hade nya målsättningar och nya inslag i den 
ekonomiska politiken. En av målsättningarna var att vinna marknadsandelar 
på världsmarknaden. Detta ledde till att handelspolitiken gentemot bland 
andra Sverige successivt blev mer offensiv under 1930-talet.41 

Analysen inleds i kapitel 2 med en bakgrundsbeskrivning med utgångs-
punkten i Tysklands restriktiva betalningspolitik och de internationella samt 
de svensk-tyska förhandlingarna om Tysklands skulder dvs. Sveriges finan-
siella fordringar i Tyskland. Med dessa förhandlingar tecknas bakgrunden 
till och förutsättningarna för den svensk-tyska clearingen. Beskrivningen av 
den tyska bakgrunden bygger på en relativt bred redogörelse för den tyska 
ekonomin. Kapitlet grundas på litteratur men även på primärmaterial som 
kompletterar de luckor som litteraturen inte behandlat. 

I det påföljande kapitlet (kapitel 3) ges en beskrivning över den svensk-
tyska clearingens tekniska konstruktion och vilka komponenter som kom att 
ingå. I detta kapitel redogörs även för hur förhandlings- och avtalsproces-
serna utformades. Kapitlet utgår främst från primärmaterial och har fått ka-
raktären av en rekonstruktion av clearingen. 

I kapitel 4 redogörs för de första bilaterala clearingavtalens tillämpning 
och de modifieringar som gjordes då de första clearingavtalen prövades, från 
hösten 1934 till våren 1936. I kapitlet visas på vilka delar av avtalen som 
blev föremål för ändringar. Detta illustrerar de strategiska överväganden som 
gjordes från svensk sida och vilken förhandlingstaktik man valde. 

I kapitel 5 analyseras clearingen från hösten 1936 fram till krigsutbrottet. 
Handelsutbytet påverkades under denna tid av den andra fyraårsplanen och 
Tysklands mer aggressiva inrikes- och utrikespolitik. Detta ledde både till 
nya överväganden och avtalsmodifieringar i den svensk-tyska clearingen. 

I kapitel 6 behandlas övergången från freds- till krigstida förhållanden i 
Sverige. År 1939 infördes krishushållning. Den svenska regeringen tvinga-
des till handelspolitiska ställningstaganden gentemot de krigförande stor-
makterna, vilket påverkade de svensk-tyska ekonomiska relationerna. 

I de påföljande kapitlen (7 och 8) behandlas den svensk-tyska clearingen 
under en period som enligt forskningen karakteriserats av det tyska makt-
                                                        
40 Störst inflytande hade den engelska handelspolitiken. Ohlin exemplifierar med vilken lätthet 
England kunde utöka marknadsandelarna på den svenska kolmarknaden i början av 1930-
talet. De andra stora kolproducenterna i Europa, Tyskland och Polen, hade inte tillräckligt 
inflytande för att genomföra motsvarande exportoffensiv vid 1930-talets inledning. Ohlin, 
Bertil, a.a., sid. 175 ff. 
41 Milward, Alan S, The German Economy at War, sid. 7 ff. Nilson, Bengt, a.a., sid. 112. 
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politiska tryck som följde efter Sveriges ekonomiska och politiska avskärm-
ning från de transoceana länderna i april 1940. Denna period blir särskilt 
intressant ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv. Förhandlingspositionerna 
torde ha förändrats i takt med de maktpolitiska förskjutningarna, vilket kan 
ha kommit till uttryck i de svensk-tyska ekonomiska relationerna. Detta 
borde i sådana fall ha avspeglats i den svensk-tyska clearingen och i kredit-
uppgörelsen 1941, där Sverige beviljade Tyskland krediter, trots att länderna 
redan hade en organisation för det ekonomiska utbytet som delvis syftade till 
att möjliggöra för Tyskland att finansiera importen. 

I kapitel 9 redogörs för den svensk-tyska clearingens avveckling som 
följde på Tysklands militära motgångar. Då Tysklands maktpolitiska styrka 
avtog reste de allierade krav på en mer restriktiv svensk handels- och betal-
ningspolitik. De svenska ekonomiska relationerna till utlandet var i praktiken 
en fråga om utbytet med Tyskland. Relationerna reglerades av den svensk-
tyska clearingen som hade utvecklats under nästan tio år. Avvecklingen av 
den svensk-tyska clearingen var praktiskt en fråga om att i grunden förändra 
Sveriges utrikesekonomi. Ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv torde detta 
ha medfört stora svårigheter. 
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KAPITEL 2 

Det svensk-tyska clearingavtalets bakgrund 

 
 
Efter första världskriget var USA världens finansiella centrum. Med kra-
schen på New Yorks fondbörs upphörde dock USA:s långivning till andra 
länder. Trycket på europeiska kreditgivare ökade, och i maj 1931 gick Öster-
rikes största bank Credit-Anstalt i konkurs. Via bankens låneförbindelser 
spreds krisen till London, Berlin och slutligen New York. Oroliga kunder tog 
ut sina insättningar och guldet strömmade ur bankerna. I september 1931 
hade guldreserven i Bank of England sjunkit till en sådan nivå att banken 
slutade att lösa in pundet mot guld. England hade därmed lämnat guldmynt-
foten. Många länder, bland dem Sverige, följde efter. 

Valutorna deprecierades när guldmyntfot ersattes med flytande växelkur-
ser. Samtidigt försökte man skydda de nationella ekonomierna genom va-
luta- och handelsrestriktioner. På det handelspolitiska området genomfördes 
bl.a. tullhöjningar och kvotering av handeln. Genom guldmyntfotens sam-
manbrott försvårades multilaterala handelsöverenskommelser och de inter-
nationella betalningsströmmarna avtog.1 Handeln bilateraliserades och 
regleringar för att utöva kontroll av valutornas rörlighet infördes. Handels-
utbytet mellan länder styrdes genom avtal som föreskrev att det ekonomiska 
utbytet skulle resultera i en bilateral balans i betalningarna för varor och 
tjänster.2 

1930-talskrisen och problemen för den tyska 
utrikeshandeln 
Den tyska ekonomin hade stora problem redan före 1930-talskrisen. Från år 
1928 till 1932 minskade Tysklands BNP med 40 procent.3 Tysklands ekono-

                                                        
1 Pundets värde i december 1931 var 30 procent lägre än under guldmyntfoten. Nilson, Bengt, 
a.a., sid. 32 ff. Med valuta- och handelsrestriktioner avses rätten att förfoga över medel och 
varor för betalning eller handel med utlandet. Valutareserv avser ett lands centralbanks (och i 
viss mån affärsbankers) innehav av utländska värdepapper, valutor och ädla metaller som 
guld. Dickson, Harald m.fl. (red.) Termer i nationalekonomi, sid. 175. 
2 Kenwood, A.G & Lougheed, A.L., a.a., sid. 229 ff. 
3 Guillebaud, C. W, sid. 277. 
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miska svårigheter efter 1920-talskrisen sammanhängde i väsentliga delar 
med problemen för Tysklands utrikeshandel. Åren 1927-1928 hade Tyskland 
negativ handelsbalans gentemot världen (se tabell 2:1). År 1929 vändes un-
derskottet till ett växande överskott och 1931 hade Tyskland ett samlat ex-
portöverskott på omkring 2,9 miljarder riksmark. År 1933 förbyttes återigen 
den tyska utrikeshandelns positiva trend i en negativ och detta var ett resultat 
av 1930-talskrisen. År 1933 minskade den tyska utrikeshandelns överskott 
med nästan 405 miljoner riksmark och det påföljande året resulterade i ett 
underskott.  

Sommaren 1931 kom 56 procent av Tysklands import från europeiska 
länder och 44 procent från transoceana marknader, framför allt de 
sydamerikanska. 81 procent av exporten gick till Europa medan 19 procent 
avsattes på transoceana marknader. Detta medförde att handeln med de 
europeiska länderna uppvisade ett exportöverskott på omkring 4 miljarder 
riksmark, medan utbytet med de transoceana länderna gav ett negativt saldo 
för Tyskland på 1,1 miljarder riksmark. Tysklands relativt avancerade 
industriproduktion möjliggjorde en export inriktad mot färdigvaror medan 
importen var råvaruorienterad. Överskottet från europahandeln gav Tyskland 
ett inflöde av utländska valutor som kunde finansiera råvaruimporten.4 

Då 1930-talskrisen bröt ut och marknaderna krympte blev Tysklands 
ekonomiska problem mer omfattande än för de flesta andra europeiska län-
derna. Tysklands exportöverskott minskade successivt från 2,9 miljarder 
riksmark år 1931 till ett underskott på 284 miljoner riksmark år 1934.5 Kri-
sen påverkade också förtroendet för den tyska ekonomin. Detta tog sig ut-
tryck i en kapitalflykt som dränerade den tyska riksbankens reserver (se ta-
bell 2:2).6 År 1930 var tyska riksbanken god för 2,8 miljarder riksmark. Det 

 
 

Tabell 2:1 Tysklands utrikeshandel, import (utan administrativa kostnader 
som reparationer), export, balans 1927-1934. Miljoner riksmark. Löpande 
priser. 
 

 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
Import 13801,2 13649,5 13446,8 10393,2 6727,0 4666,5 4203,6 4451,1 
Export 10375,6 11782,8 13482,7 12035,6 9598,6 5739,1 4871,4 4166,9 
Balans - 3425,6 - 1866,7 35,9 1642,4 2871,6 1072,6 667,8 - 284,2 

Källa: Die deutsche Handelsbilanz. Åren 1927-1928 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche 
Reich 1930. Åren 1929-1930 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1933. Åren 1931-
1934 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936. 

                                                        
4 Borchardt, Knut, Perspectives on modern German economic history and policy, sid. 144 ff., 
Kielland, Gabriel, Fra fri valuta til clearing. En oversikt over valutaclearing-systemets utvik-
lingshistorie, sid. 63 f. 
5 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936. Auswärtiger Handel. Die deutsche 
Handelsbilanz: Überschuss im Reinen Warenverkehr. 
6 Guillebaud, C. W., a.a., sid. 20 f. 
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påföljande året hade reserverna halverats för att därpå åter halverats. I de-
cember 1934 återstod omkring 7 procent av 1930 års reserver!7 

Den dramatiska dräneringen av Tysklands valutatillgångar blev en av hu-
vuduppgifterna för den nytillträdde rikskanslern Brüning och den nye chefen 
för tyska riksbanken, Luther, redan under sommaren 1930. Den tyska eko-
nomins utveckling väckte också oro utomlands eftersom Tysklands ekonomi 
i hög grad var en internationell angelägenhet.8 

Tyskland och återuppbyggnadslånen 
Tyskland var efter första världskriget beroende av internationell långivning 
för att balansera budgeten. Under 1920-talets andra hälft hade landet haft ett 
relativt stort kapitalinflöde. Detta kom sig bl.a. av de internationella lån som 
förmedlades genom återuppbyggnadsprogrammen efter första världskriget. 
Landet var också en attraktiv marknad för investeringar från utlandet efter-
som det förde en stabil räntepolitik. Tyska riksbankens reserver mer än tre-
dubblades mellan 1924 och 1928 trots underskottet i handelsbalansen.9 

Ett av lånen som förmedlades genom återuppbyggnadsprogrammen var 
Daweslånet, som ingick i Dawesplanen (efter en av upphovsmännen Charles 
Dawes). Syftet med planen var att upprätta en trovärdig riksmark, underlätta 
skadeståndsbetalningarna och stimulera Tysklands näringsliv. Daweslånet 
uppgick till omkring 800 miljoner riksmark (omkring 900 miljoner kronor) 
och upprättades i april 1924. Lånet sattes under utländsk kontroll genom 
inrättandet av särskilda kontrollinstanser som gav fordringsägarländerna 
kontroll över den tyska ekonomin. Den viktigaste av dessa gällde tyska riks-
banken som skildes från regeringen, och istället ställdes under ett råd sam-
mansatt av lika delar tyskar och utlänningar.10 Dessutom höll 
fordringsägarländer med intressen i Tyskland konferenser för att utarbeta 
planer för skadestånd och återbetalningar. Fordringsägarna var medvetna om 
Tysklands begränsade betalningsförmåga och gjorde därför upp förmåns-
rättordningar där de största internationella lånen fick högst prioritet. Dessa 
hade också fasta räntor, löptider och former för utbetalningar m.m.11 
                                                        
7 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936. Gold und Deckungsdevisen. Reichs-
bank und Privatnotenbanken. 
8 1930-talskrisen i allmänhet och Tysklands ekonomiska problem i synnerhet var föremål för 
ekonomiska och politiska debatter i ett flertal ekonomiska tidskrifter. Se t.ex. Howard S. Ellis 
och Lloyd A Metzlers antologi Readings in the Theory of International Trade. Selected by a 
Committee of The American Economic Association med bidrag av bland andra J.M Keynes, B. 
Ohlin, Eli Heckscher. 
9 Eichengreen, Barry, Globalizing Capital, sid. 66 f. 
10 Freund, Rudolf, Schacht, Funk och Tredje riket, sid. 21 f. 
11 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2183. VPM angående Kreugerlånet till Tyskland av år 1929 – 11 
juni 1932. James, Harold, a.a., sid. 58 f., 71 f., Feldman, Gerald D., The Great Disorder. 
Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914-1924, sid. 849 ff. 
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I januari 1929 höll fordringsägarna en konferens i Haag, vilken resulte-
rade i en revidering av Daweslånet där syftet var att underlätta för Tyskland 
att reglera sina skadeståndsbetalningar. Konferensen resulterade i ett nytt 
återuppbyggnadsprogram – Youngplanen, efter upphovsmannen Owen D. 
Young. Dessutom beviljades Tyskland ett nytt lån på 1,2 miljarder riks-
mark.12  

Flera länder deltog i återuppbyggnadsprogrammens långivning, däribland 
England, Frankrike och Sverige. Lånen finansierade via utgivandet av stats-
obligationer som såldes på den öppna marknaden.13 På detta sätt 
kommersialiserades såväl Dawes- som Younglånet. Skälet till kommersiali-
seringen var naturligtvis en önska om att sprida riskerna. Detta ansågs ange-
läget eftersom det hade riktats misstankar mot Tysklands vilja att betala ska-
deståndsbetalningar samt låneskulderna. Frankrike hade därför varit dri-
vande för att genomföra kommersialiseringen, med tanken att Tyskland inte 
skulle våga underlåta att fullgöra förpliktelser mot ”…hela världens kapita-
lister”.14 

Efterhand som Tysklands betalningssvårigheter förvärrades tvingades 
landet förhandla fram det ena betalningsstilleståndet efter det andra. Vid 
världskonferensen i Lausanne 1932 kom fordringsägarländerna överens om 
att upphäva skadeståndsanspråken efter första världskriget. Nedsättningen av 
betalningsanspråken gjorde dock varken till eller från. Världsekonomin 
trädde in i en ny epok som för stunden avledde intresset för Tysklands betal-
ningsförmåga. 

Riksmarken och de deprecierade valutorna 
En del av den tyska ekonomins problematiken var valutarelaterad. Riks-
markens generellt höga växelkurs hade hämmat den tyska exportens avsätt-
ningsmöjligheter redan under 1920-talet, eftersom den ”dyra” riksmarken 
fördyrade import från Tyskland. Detta förhållande accentuerades efter de-
valveringsvågen i den övriga världen, efter 1931. Liksom flertalet av de eu-
ropeiska valutorna under 1920-talets andra hälft var riksmarken en guld-
valuta. Till skillnad från t.ex. England avstod Tyskland från att möta krisen 

                                                        
12 RA. RD A, A2, vol. 3. PM angående det s.k. Kreugerlånet till Tyskland och vissa därmed 
sammanhängande frågor. Bilaga till sammanträde 26 januari 1934.  
13 En obligation är i en generell mening en skuldförbindelse, ett skuldebrev som uppgår till ett 
bestämt nominellt belopp. Obligationer regleras inom en bestämd tid. Långfristiga obligatio-
ner sträcker sig vanligen över exempelvis en tioårsperiod medan kortfristiga kan ha en löptid 
på endast några månader. Obligationer ger en fast nominell ränta som utbetalas årligen. Sjö-
gren, Hans (red.), Obligationsmarknaden, sid. 19 f. 
14 ”Dawesplanens första år”, Svensk Finanstidning 1925:40. ”Younglånet”, Affärsvärlden 
1930:21. 
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med devalvering.15 Tabell 2:2 visar pundets, riksmarkens och kronans rela-
tion från året innan guldmyntfotens sammanbrott fram till år 1933. Eftersom 
den svenska kronan deprecierades i nästan lika stor utsträckning som pundet 
uppstod ingen direkt spänning mellan kronan och pundet. Den tyska valutan 
däremot, som inte blev föremål för depreciering, apprecierades med över 50 
procent i relation till den svenska kronan fram till 1933. Eftersom riksmar-
ken var dyr var det ofördelaktigt för importörer i länder med deprecierad 
valuta att importera tyska varor. Samtidigt var det billigare för tyska impor-
törer att importera från länder med deprecierad valuta, vilket satte press på 
den tyska handelsbalansen. 

Den tyska regeringen hade sedan början av 1920-talet fört en 
deflationistisk valutapolitik. En riksmarksdevalvering bedömdes visserligen 
kunna stärka den tyska exportens konkurrenskraft och reducera den negativa 
handelsbalansen. Men från tysk sida valde man ändå att hålla fast vid 
valutapolitiken och det fanns flera skäl till detta beslut. En devalvering 
riskerade att skrämma bort viktiga utländska investerare. I ett läge då den 
tyska ekonomin var beroende av tillförsel av kapital för att stimulera 
återuppbyggnadsprocessen och den ekonomiska tillväxten. För att Tyskland 
skulle framstå som attraktivt för investeringar ansågs en stabil valuta vara en 
grundläggande förutsättning. Den tyska riksbankspolitiken hade därför 
strävat efter att skapa ett trovärdigt valutasystem efter 
hyperinflationsperioden. Detta hade även varit det primära syftet med 
återuppbyggnadslånen och långivarländerna stödde därför denna linje. Ett 

 
 
 

Tabell 2:2 Svenska riksbankens avista försäljningskurser för Pund £ och 
tyska riksmark (medeltal) i svenska kronor samt index (1930=100) åren 
1930-1933. 
 

År 1 pund £ 
London 

Index 100 riksmark 
Berlin 

Index 

1930 18:108 100 88:88 100 
1931 17:964 99 95:48 107 
1932 19:011 105 130:04 146 
1933 19:203 106 138:53 156 

Källa: Sveriges Riksbank 1933. Översikt av riksbankens försäljningskurser åren 1901-1933. 
Anm.: För att köpa 1 pund £ i London år 1930 fick man betala 18 kronor och ca 11 ören, för 
att köpa 100 riksmark i Berlin år 1930 fick man betala 88 kronor och 88 öre. 100 kronor 
motsvarade således 5,52 pund £ (100 kr/18:108 pund £ =5,52 pund £). För motsvarande 
svenska summa fick man 112,5 riksmark år 1930, men bara ca 72,19 riksmark år 1933. 

                                                        
15 Nilson, Bengt, a.a., sid. 60. En devalverad valuta avser en generell nedskrivning av en 
valutas växelkurs. En depreciering avser en sänkning av en valutas värde, i relation till andra 
valutor, med innebörden att depreciering för den ena valutan innebär appreciering för den (de) 
andra valutans växelkurs. Dickson, Harald m.fl. a.a., sid. 30, 32. 
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sekundärt, men betydande, syfte torde ha varit att de utländska 
investeringarna skulle minskat i värde i takt med inflationen.16 

Strävan efter en stabil riksmark hängde också samman med Tysklands in-
rikespolitiska förhållanden. Under i princip hela 1920-talet hade weimar-
regimen strävat efter att skapa endräkt mellan Tysklands olika ekonomiska 
och politiska intressegrupper. Riksmarkens stabilitet hade haft stor betydelse 
för den politiska och ekonomiska utvecklingen. Devalvering förknippades 
med 1920-talets hyperinflation och var knappast förenlig med strävan efter 
politisk och ekonomisk stabilitet. Åren 1928-1932 mer än fördubblades an-
talet arbetslösa i Tyskland. År 1932 var 5,57 miljoner tyskar arbetslösa, vil-
ket motsvarade 31 procent av den arbetsföra befolkningen och en social ka-
tastrof hotade den sköra politiska stabiliteten. Även om flera guldmynt-
fotländer visat att inflationen efter en devalvering kunde kontrolleras var en 
sådan politik i Tyskland förenad med en betydande risk. Ytterligare ett 
argument för att vidmakthålla markens stabilitet var att utlandsskulderna till 
länder med devalverad valuta minskade genom Tysklands övervärderade 
mark. För de tyska investerarna föreföll dock den ekonomiska situationen i 
landet osäker. Efter att andra europeiska stater deprecierat sina valutor bör-
jade stora kapitalströmmar röra sig i Tyskland. Kapitalet flöt ut ur landet och 
från slutet av maj månad till mitten av juli 1931 försvann motsvarande om-
kring 2 miljarder riksmark i guld och utländskt kapital ur landet.17 

Valutaransonering och importkontroll 
Tyskland kunde inte justera riksmarken efter förändringarna i de internatio-
nella valutakurserna, däremot var det möjligt att införa valutarestriktioner. 
Genom en genomgripande valutalag i juli 1931 lades grunden för en statlig 
kontroll av Tysklands hantering av valuta-, värdepappers- och ädelmetall-
handel, samt alla transfereringar till utlandet. Syftet med valutahushållningen 
var att bringa balans i Tysklands betalningar till utlandet. Ansvaret för valu-
tahushållningen hamnade hos tyska riksbanken.18 

Valutalagarna föreskrev en reducering av transfereringarna till utlandet. I 
samband med valutahushållningens införande 1931 förhandlade företrädare 
för tyska regeringen fram betalningsanstånd för flera utländska kortfristiga 
privata fordringar (stillhalteavtalen). Dessa fordringar hade i regel högre 
ränta än de långfristiga och ansågs därför mer belastande för de ansträngda 
valutatillgångarna. Redan samma månad som valutalagen infördes hade 
tyska förhandlare lyckats utverka betalningsanstånd för kortfristiga utlands-

                                                        
16 Borchardt, Knut, a.a., sid. 200 ff. Freund, Rudolf, a.a., sid. 26. 
17 Feldman, Gerald D., a.a., sid. 576 ff. Nilson, Bengt, a.a., sid. 60. Guillebaud, C. W, a.a., sid. 
31. 
18 Freund, Rudolf, a.a., sid. 65. 
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lån uppgående till 6,3 miljarder riksmark. Dessa stillhalteavtalförhandlingar 
fortsatte under de påföljande åren och de blev ett permanent tillstånd, snarare 
än en temporär lösning.19 

Valutahushållningen fungerade främst som ett instrument för att dirigera 
och kontrollera importen till Tyskland. Målsättningen var i första hand att 
garantera att importvolymen var anpassad till exporten och övriga kapital-
flöden till utlandet. Detta skedde genom ett valutatilldelningssystem. Tyska 
importörer fick ansöka om importtillstånd hos tyska valutamyndigheter. 
Ansökan framställdes som en pro-faktura och om den beviljades tilldelades 
importören en valutaattest som angav ett fastställt importbelopp (valutakon-
tingent). Tillstånd att importera, vad som skulle importeras och till vilka 
kvantiteter och värden, angavs i valutaattesten. Attesten utställdes av sär-
skilda valutamyndigheter (reichstellen) som hade till uppgift att hålla sig 
informerade om Tysklands importbehov, och hur stor import man kunde 
företa i relation till landets export och kassareserver. Vanligen baserades 
tilldelning på genomsnittet av importörens tidigare importvärden. De första 
valutatilldelningarna grundades på den import som genomförts under perio-
den oktober 1930-september 1931.20 

Om valutakontingenterna var förbrukade, men behoven av ytterligare im-
port var trängande, var det möjligt för tyska importörer att ansöka om ytter-
ligare tilldelning (åtminstone om exportören var svensk). För att underlätta 
för handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland hade man överenskommit 
om en särskild avräkningsprincip, som reglerades i vad Ellis benämnt som 
”Svenska avtal”. Om importören beviljades utökad valutakontingent upprät-
tades ett Sondermarkkonto för en svensk valutabanks räkning i tyska riks-
banken. Där insattes den tyske importörens likvider i riksmark. Beloppen 
kvarstannade på kontot som ett tillgodohavande för den svenska valutaban-
kens räkning. Den svenska valutabanken betalade därefter likviden till ex-
portören. De belopp som samlades på Sondermarkkontot kunde valutaban-
ken i utlandet använda för omvända affärer eller andra fordringar. Tanken 
var också att Tysklands avsättningsmöjligheter skulle bli större eftersom 
tillgodohavandet på Sondermarkkontot var tänkt för utländska importörer av 
tyska varor. 

Denna metod skedde på frivillig basis men verkar inte ha fått någon 
större utbredning. Ur ett svenskt perspektiv torde avtalet ha gett garantier för 
att Tyskland erlade exportlikvider, men ur ett tyskt perspektiv var det en 

                                                        
19 RB. A, F 2C: 24b. I juli 1931 uppgick Tysklands samlade utlandsskuld till 23,8 miljarder 
riksmark, varav omkring 13,1 miljarder var i form av kortfristiga lån, och 10,7 miljarder 
riksmark i långfristiga. Räntefoten varierade mellan 5-8½ procent och den årliga annuiteten 
för lånen uppgick till omkring 1,5 miljarder riksmark. PM om Tysklands skulder 26 novem-
ber 1931. Se även Guillebaud, C.W., a.a., sid. 20 f och. Freund, Rudolf, a.a., sid. 31 ff. 
20 Vinell, Torsten, ”Svensk-tysk handel under clearingåren”, Svensk utrikeshandel 1942:8. 
Riksdagens protokoll 1932:266. Bihang till riksdagens protokoll 1949. 1 saml. Nr. 197. PM 
angående valutaclearingavtal i utlandet. 
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pålaga som stod i konflikt med den tyska ekonomiska politiken, och det in-
nehöll inga lösningar på de tyska avsättningssvårigheterna. Det svensk-tyska 
likvidationsavtalet uppmärksammades och anammades principiellt av andra 
länder som önskade reglera sitt utbyte med Tyskland. De internationella 
”Svenska avtalen” utvecklades 1932-1933, trots att de var ofördelaktiga för 
Tyskland eftersom de inte innehöll någon lösning för landets handelspro-
blem.21 

Det är att märka att de ”svenska avtalen” hade klara principiella likheter 
med den reguljära svensk-tyska clearingen som trädde i kraft i augusti 
1934.22 

Nationalsocialisternas handels- och valutapolitik 
formeras 
Nationalsocialisterna, som tillträdde regeringsmakten i januari 1933, refor-
merade den ekonomiska politiken ytterligare. Bland annat infördes en strik-
tare statlig kontroll och styrning av det tyska näringslivet. Ett av instrumen-
ten i den politiken var införandet av långsiktig planering av ekonomin. Den 
tyska ekonomin övergick till en planekonomi, baserad på fyraårsplaner. 
Formellt hamnade det administrativa ansvaret hos ett Fyraårsplansdeparte-
ment som sorterade under Riksekonomiministeriet, i vilket riksbankschefen 
Hjalmar Schacht var riksekonomiminister.23 På central nivå inrättades en 
omfångsrik administration för att ansvara för att olika ekonomiska åtgärds- 
och tillväxtprogram implementerades i olika sektorer av de tyska näringarna. 
Den första fyraårsplanen trädde i kraft i september 1933 och utformades 
under Schachts ansvar.24 

En förutsättning för reformernas genomförande var att tyska regeringen 
skaffade sig fullmakt att utveckla lagstiftningen för att mer effektivt kunna 
kontrollera ekonomin. Det utländska inflytandet över den tyska ekonomin 
minskade i takt med lagverkets förändring. Under de år som följde efter na-

                                                        
21 Ellis, Howard, a.a., 203 f. 
22 Kielland, Gabriel, a.a., 66 ff. 
23 Milward, Alan S., a.a., sid. 21. 
24 Hjalmar Schacht spelade en central roll för den tyska ekonomin från 1920-talets början: 
under åren 1923-1930 samt 1933-1939 var han riksbankschef och under åren 1934-1937 
riksekonomiminister. Schacht var en av organisatörerna bakom det tyska valutasystemet efter 
inflationsåren och bidrog till att skapa finansiella förutsättningar för den första fyraårsplanen. 
År 1944 arresterades Schacht anklagad för att under flera år öppet tagit ställning mot Hitlers 
ledarskap samt samarbetat med hitlerfientliga konspiratörer. Se Hjalmar Schacht in perspec-
tive av Amos E Simpson. Schachts verksamhet före nationalsocialisternas makttillträde har 
behandlats av Sören Dengg i Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund und Schachts `Neuer 
Plan´. 
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tionalsocialisternas makttillträde stiftades årligen avgörande ekonomiska 
lagar och förordningar.25 

Timothy Mason har understrukit att nationalsocialisternas ekonomiska 
politik hade närmast populistiska förtecken och syftade till att skapa social 
stabilitet.26 Den första fyraårsplanen karakteriserades av aktiv syssel-
sättningspolitik genom statliga investeringar och ekonomiska reformer. 
Beredskapsarbeten infördes för väg- och husbyggen och statliga invester-
ingar plöjdes ned i industri och jordbruk. Rationaliseringar i produktionen 
förbjöds, eftersom de hotade arbetstillfällena och riskerade att försämra köp-
kraften på hemmamarknaden.27 

Tysk utrikeshandel under tysk planekonomi 
Utrikeshandeln utgjorde en central del av fyraårsplanerna och Tysklands 
grundläggande problem var att öka handelsvolymerna utan att depreciera 
riksmarken. De inhemska investeringarna ökade efterfrågan på utländska 
råvaror vilket medförde att valutatilldelning för import av färdigvaror mins-
kade. Genom att exporten minskade så måste också importen reduceras. 
Tyskland skulle inte klara en negativ handelsbalans eftersom ännu mer va-
luta då skulle försvinna ur landet, och beroendet av utländska finansiärer 
skulle öka. En minskad import skulle drabba den råvaruberoende produktio-
nen, vilket i sin tur skulle minska möjligheterna att sysselsätta arbetslösa 
tyskar. Kontrollen över ekonomin skärptes därför, främst genom att valuta-
lagarna från 1931 utvecklades. Sektoriellt indelade utlöpande organ – valu-
tanämnder – tog kontrollen över utrikeshandeln för att dirigera volymer och 
sammansättning. Tyska importörer med inriktning mot råvaror, som efter-
frågades av den inhemska sysselsättningsintensiva produktionen, fick större 
valutatilldelning i utrikeshandeln än importörer av manufakturprodukter, 
som redan tillverkades på hemmamarknaden, eller lyxförklarade varor som 
bijouterier. Dessa produkter ansågs belasta utrikeshandeln och dessutom 
bidra till att öka inflationen. 

Den tyska exporten som hämmades av riksmarkskursen stimulerades 
istället genom subventioner. Detta skapade ett utrymme för dirigering av 
varor som var mer fördelaktiga att exportera än andra. Här gällde samma 

                                                        
25 Två exempel var Führer durch das Devisenrecht. Vollständige Textausgabe der Verord-
nung und Gesetze über die Devisenbewirtschaftung, unter Hervorhebung der eingetretenen 
Änderungen ergränzt bis zum Stand vom Mai 1934 eller Eildienst für Aussenhandel und Aus-
landswirtschaft. Dritte Verordnung zur Änderung der Richtlinien für die Devisenbewirt-
schaftung vom 12.9.1935 som gavs ut genom tyska riksbanken. Svenska beskickningen i 
Berlin kunde med möda analysera och rapportera om de högfrekvent publicerade utgåvorna 
av de nya ekonomiska lagarna. RA. CLN A, FIIb, vol. 491. 
26 Mason, Timothy, Social policy in the Third Reich: the Working Class and the National 
Community, sid. 300 ff. 
27 Feldman, Gerald D., a.a., sid. 849 f. Guillebaud, C.W, a.a., sid. 38 ff. 



 50 

principer som för importen. Tonvikten låg på export av manufakturerade 
produkter, som dirigerades och stimulerades med krediter och subventioner.28 

Utbyggnad av valutarestriktionerna 
Den tyska valutahushållningen utvecklades ständigt. Från tysk sida uppvisa-
des stor uppfinningsrikedom i att skapa lagar, i synnerhet valutatekniska 
instrument. Syftet var att bättre tillgodose den tyska ekonomins handels- och 
valutabehov genom att kringgå problemen med den dyra riksmarken. Några 
exempel på hur detta kunde fungera ska här nämnas, utan att vi för den skull 
fördjupar oss i de otaliga komplicerade exemplen som finns, och utan att 
detaljerat återge de tekniska finesserna. 

Sommaren 1933 reformerades 1931 års valutalagar. Denna lag kom att 
permanentas i september 1934 och gällde 10 år framåt. Den nya valutalagen 
fastslog att tyska gäldenärer fick fullgöra betalningsförpliktelser till utlandet 
endast genom Konverteringskassan (Die Konversionskasse). Konverterings-
kassan hade till uppgift att svara för att fordringsägarens anspråk fullgjordes, 
utan att Tysklands likviditet försämrades. Gäldenärer i Tyskland som beta-
lade sina utlandsskulder skulle betala till Konverteringskassan, som därefter 
spärrade pengarna. Istället för att helt enkelt betala ut beloppet till de ut-
ländska borgenärerna trädde olika principer i kraft som syftade till att mini-
mera utlandsbetalningarna. 

Utländska tillgångar omvandlades istället till olika konstruerade tillgodo-
havanden i form av markvalutor (som registermarken29 och turistmarken30), 
som hade lägre växelkurser än riksmarken. Det stod visserligen borgenären 
fritt att ta hem tillgångarna ur Tyskland, men detta skedde i sådana fall med 
förlust. För att inte skulden skulle växlas till ett lägre belopp fick fordrings-
ägaren använda tillgodohavandet i Tyskland. Tillgodohavanden kunde an-
vändas för exempelvis import, täckande av resekostnader i Tyskland, skatte-
skulder och administrativa kostnader såsom handelslicensavgifter. 

Ett annat illustrativt exempel är ASKI-marken (Ausländersonderkonten 
für Inlandszahlungen – Utländska fordringsägares särskilda konton för inom 
Tyskland avsedda betalningar) som tillkom för att underlätta för tysk export. 
ASKI-marken var en spärrmark som endast fick användas av utländska im-
portörer för köp av tyska varor. Poängen var att ASKI-marken hade högre 
köpkraft än riksmarken och de som fick sina tillgodohavanden i ASKI-mark 
måste antingen själva använda tillgodohavandet i Tyskland eller sälja tillgo-
dohavandet vidare till en annan importör av tyska produkter. Eftersom valu-

                                                        
28 Vinell, Torsten, ”Svensk-tysk handel under clearingåren”, Svensk utrikeshandel 1942:8. 
29 Beije, Rupert (red.), Svensk banklexikon Uppslagsbok över bank-, börs och finansuttryck, 
sid. 443. 
30 Beije, Rupert (red.), a.a., sid. 553. 
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tan hade högre köpkraft än riksmarken fick man mer för pengarna med 
ASKI-marken än för riksmarken. Utbetalningarna begränsades till högst 
2000 riksmark/månad och skulle prövas och administreras av Konverte-
ringskassan.31 

I samband med att transfermoratorielagen trädde i kraft i juni 1933 (se 
nedan) ställde Tyskland in ett stort antal ränte- och amorteringsbetalningar. 
De utländska privatfordringarna ersattes istället av ett så kallat scripssystem 
(scrip certificate) som fungerade efter ungefär samma principer som de kon-
struerade valutorna. Scrips var en form av icke räntebärande skuldbevis, 
reverser som utställdes av Konverteringskassan till de utländska fordrings-
ägarna istället för de utdelningar som förfallit. I skuldbeviset förpliktigade 
sig gäldenären att fullgöra sina betalningsförpliktelser då solvensen bättrats. 
Scripsinnehav kunde säljas till maximalt 50 procent av det nominella värdet 
till en utländsk valutabank.32 

Transfermoratorielagen 
Tysklands valutahushållning till trots, lyckades man endast fördröja åder-
låtningen av riksbankens reserver.33 I juni 1933 infördes ytterligare en tysk 
lag som förbjöd utländska investerare att transferera vinster vunna i Tysk-
land till utlandet (transfermoratorielagen). Moratoriet innebar liksom 1931 
års stillhalteavtal betalningsanstånd. Till skillnad från stillhalteavtalen var 
dock moratoriet inte en överenskommelse med fordringsägare, utan ett ensi-
digt tyskt beslut som fastslogs i tysk valutalag. Detta innebar att tyska gälde-
närer helt enkelt fick ställa in sina betalningar till utländska fordringsägare.34 

En förklaring till denna politik var att Tyskland ogillade skadeståndskra-
ven och de betalningsförpliktelser som landet ålagts att fullgöra. Man ogil-
lade även den våg av valutadepreciering och protektionistisk handelspolitik 
som allt mer kom i förgrunden efter 1931. Detta ledde till att man från tysk 
sida kände bitterhet mot de utländska fordringsägarna och i synnerhet ford-
ringsägare med betalningsanspråk på de kortfristiga lånen, som stillhalte-
avtalen och transfermoratoriet i första hand vände sig mot.35 
                                                        
31 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Vereinbarung über gewisse Änderungen der schwedisch-
deutschen Verrechnungs-, Reichsanleihe und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. 
Den 19 juli 1935. Nilson, Bengt, a.a., sid. 83. 
32 RA. CLN A, FII b 17, vol. 485. Underrättelser från Svenska beskickningen i Berlin. 8 april 
1936. 
33 Eichengreen, Barry, “Gold-Exchange standard and the Great Depression”, Elusive stability, 
sid. 243. 
34 Wittmann, Klaus, a.a., sid. 53 ff. 
35 Freund, Rudolf, a.a., sid. 26 ff. Den nationalsocialistiska retoriken mot det ”otyska” och det 
förslappade västerlandet var generellt, och inte endast riktad mot de utländska fordringarna. 
Återuppbyggnaden av den tyska statsjärnvägen fick även den sina slängar av sleven, eftersom 
den ansågs vara en produkt av den förrädiska Weimarregimen. Mierzejewski, Alfred C. The 
Most Valuable Asset of the Reich. Vol. 2, sid. 25 f. James, Harold, a.a., sid. 348 ff. 
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I Tyskland sågs den tyska valuta- och betalningspolitiken som nödvän-
diga åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling. Man stödde den ekono-
miska politiken med politiskt baserade argument om de kapitalistiska län-
dernas svek och utsugning av den tyska ekonomin. Den tyska ekonomiska 
politikens effektivitet, dvs. betydelse för att återställa och korrigera de eko-
nomiska problemen, var otillräcklig. Ur ett utländskt fordringsägarperspektiv 
var Tysklands ekonomiska politik oacceptabel och ett av de fordringsägar-
länder som reagerade starkt var Sverige. 

Svenska reaktioner och svenska intressen som 
missgynnades 
Likviditetskrisen hade nått Sverige under sommaren 1931. Valutareserven 
riskerade att tömmas till följd av kapitalflykt och utrikeshandeln närmast 
avstannade.36 Detta riskerade att få förödande konsekvenser för den svenska 
ekonomin. Arbetslösheten var omfattande. Mellan 1929 och 1932 mer än 
fördubblades antalet arbetssökande från ca 495 000 till 1 200 000.37 Utan en 
fungerande utrikeshandel skulle krisen fördjupas. 

I Sverige vidtogs åtgärder för att möta krisen. En var att följa Englands 
exempel och lämna guldmyntfoten, vilket genomfördes den 27 september 
1931.38 Genom att kronan deprecierades skapades bättre förutsättningar för 
svensk exportindustri. Ett penningpolitiskt stabiliseringsprogram formulera-
des där syftet var att hålla de interna svenska priserna på rimliga nivåer. 
Tanken var att intern prisstabilitet även bidrog till stabila växelkurser.39 

Eftersom den internationella handels- och valutakrisen hade återverk-
ningar på ekonomiska, politiska och sociala förhållanden inom de olika län-
derna, förändrades synen på utrikeshandeln. De nya ekonomiska förhållan-
dena födde också ett behov av en ny typ av handelspolitisk organisation. 
Handels- och valutapolitik började betraktas som samhällsekonomiska an-
gelägenheter.  

Utrikesekonomiska beslut fattades dock inte utan inblandning av när-
ingslivsintressen. Svenska företag och branschorganisationer med intressen i 
utrikeshandeln skaffade sig inflytande i utrikesförvaltningen. Företagens 
företrädare fungerade dels som sakkunniga i handelspolitiska spörsmål efter-

                                                        
36 Böös, Gunnar, a.a., sid. 47 f. Se även Kock, Karin, a.a., sid. 90 ff. 
37 Öhman, Berndt, Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947, sid. 187. 
38 Kronan fixerades inte förrän i juli 1933 till den då rådande pundnivån (19,40 kr per £), och 
var bunden till pundet fram till krigsutbrottet. Från september 1931 till utgången av år 1935 
deprecierades kronan i genomsnitt omkring 25 procent. Lundberg, Erik, Ekonomiska kriser 
förr och nu, sid. 102. Se även Jonung, Lars & Berg, Claes, Pioneering price level targeting. 
Institute for International Economic Studies, Seminar Paper No. 642. 
39 Jonung, Lars, Inflation och ekonomisk politik i Sverige, sid. 46 ff. 
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som de hade större erfarenhet av ekonomisk verksamhet än de politiska fö-
reträdarna, dels som företrädare för svenskt näringsliv. Förutom att biträda 
utarbetandet av handels- och betalningsavtal var en av uppgifterna att skapa 
förutsättningar för en mer offensiv svensk utrikeshandel, genomföra mark-
nadsanalyser m.m. Ett exempel på en inflytelserik intresseorganisation var 
Sveriges Allmänna Exportförening som 1934 inrättade en marknadsunder-
sökningsbyrå för att genomföra analyser av utländska marknader.40 

1932 års handelskommitterades beredskapsprogram 
Det svenska handelspolitiska regelverket reformerades i början av 1930-talet 
genomgripande med långsiktiga konsekvenser. En särskilt tillsatt grupp med 
representanter från både svenskt näringsliv och den svenska staten, 1932 års 
handelskommitterade, fick i uppdrag att utarbeta ett beredskapsprogram i 
den händelse att de handelspolitiska villkoren försämrades. Denna grupp 
permanentades för att verka som rådgivande och utredande instans åt staten. 
De viktigaste näringslivsrepresentanterna var Sveriges industriförbund, Sve-
riges allmänna exportförening, Jernkontoret, Svenska trävaruexportföre-
ningen, Svenska cellulosaföreningen och Svenska pappersbruksföreningen. 
Beredskapsprogrammet, som i praktiken var en åtgärdsplan, pekade ut alter-
nativa handlingsalternativ som skulle införas om den svenska ekonomin 
behövde skydd för att gå intakt ur krisen.41 Beredskapsprogrammet var all-
mänt hållet och syftade i grunden till att utrusta de svenska handels- och 
valutamyndigheterna med befogenheter och handels- och valutapolitiska 
verktyg. Programmet föreskrev en utbyggnad av tullarna, exportförbud för 
enstaka varor (som guld, smidbart järnskrot, krigsmateriel samt vissa jord-
bruksprodukter). Regeringen gavs rätt att på egen hand höja tullsatser samti-
digt som den svenska sysselsättningen och exporten skulle stimuleras genom 
ett statligt exportkreditgarantisystem. 

En av punkterna, som blev grunden till de ”svenska avtalen”, var riktad 
mot den tyska ekonomin: 1932 års clearinglag. Denna gjorde det möjligt att 
dirigera transfereringar till utlandet via Riksbanken, som svarade för att ford-
ringsägare i Sverige fick betalt. Betalningsförfarandet gick till så att svenska 
exportörer slöt kontrakt som föreskrev clearing, med en utländsk importör. 
Kontraktet innebar att varulikvider förmedlades över ett bankinstitut, vanli-
gen en valutabank. Bankerna blev skyldiga att garantera att tillgodohavan-
dena gentemot fordringsägarna fullgjordes. 

                                                        
40 SOU 1938:42, sid. 19 ff. samt 46 ff., 31 ff. Se även Bonow, Mauritz, Stat och näringsliv. 
41 PM angående valutaclearingavtal i utlandet. Riksdagens protokoll 1932:266. Kommittén 
sorterade under Handelsdepartementet. Kommitténs uppgifter övertogs i juni 1937 av Trak-
tatberedningen under Handelsdepartementet. Riksdagsbiblioteket, Förteckning över statliga 
utredningar 1904-1945, sid. 1080. Böös, Gunnar, a.a., sid. 35. 
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Denna var tänkt att fungera som ett slagträ mot tysk ekonomisk politik, 
som ansågs missgynna den svenska ekonomin.42 Denna särskilda punkt i 
beredskapsprogrammet hängde samman med sondermarkavräkningen och 
den innebar att Riksbanken kunde konfiskera tillgångar för betalning av de 
skulder som utländska borgenärer hade till svenska fordringsägare. Riksban-
ken kunde frysa tillgångar om det uppstod oreglerade skulder, dvs. tillgripa 
tvångsclearing. Fordringsägare i Tyskland fick då betalt först när de oregle-
rade skulderna betalats till de svenska fordringsägarna. Med hjälp av lag-
stiftningen skapades alltså ett civilrättsligt påtryckningsmedel för att kräva in 
fordringar. Lagen som tillkommit främst för att reglera de osäkra valuta-
relationerna, antogs den 17 juni 1932.43 

För den svenska utrikeshandeln var detta ett stort steg i riktning bort från 
frihandelspolicyn. Beredskapsprogrammet var reaktivt, men om det tilläm-
pades skulle det mötas med kraftiga reaktioner i utlandet. Bilateraliserings-
processen var därmed inledd och den kom att bli självgenererande. Det var 
angeläget att handelsutbytet med Tyskland kunde fortgå, men för att handeln 
inte skulle störas av Tysklands ekonomiska problem krävdes åtgärder som 
säkerställde utbytet. 

Handelsintressen 
Tyskland hade en stark ställning i den svenska utrikeshandeln. Åren 1930-
1931 utgjorde den svensk-tyska handeln omkring 23 procent av den svenska 
handelsomsättningen. Den svenska importen av tyska produkter uppgick 
dessa år till 32 respektive 33 procent av den totala värdemässiga svenska 
importen medan exportandelen motsvarade omkring 20 procent. Mellan 
1930 och 1932 minskade den svenska importen från Tyskland värdemässigt 
med 64 procent medan exporten ökade med 10 procent.44 

För Sverige var i synnerhet råvaru- och halvfabrikatexporten viktig efter-
som denna var både inkomstbringande och sysselsatte en ansenlig del av 
arbetskraften. Den svenska ekonomin var i sin tur beroende av tillförsel av 
produkter som fossila bränslen, konsumtionsvaror och helfabrikat.45 

                                                        
42 Böös, Gunnar, a.a., sid. 49 ff. 
43 SFS 1932:244. Lag om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till 
utlandet. Clearinglagen förlängdes i mars 1933 (SFS 1933:73) och i februari 1934 (SFS 
1934:19). 
44 Handel. Berättelse för år 1932 av Kommerskollegium. Värdet av Sveriges varuutbyte med 
främmande länder.  
45 Den svensk-tyska järnmalmshandeln går tillbaka till 1800-talets slut då Thomasmetoden 
etablerats. Tyskland var den största importören (England näst störst) av svensk järnmalm 
under 1930-talet. Salmon, Patrick, “British Plans for Economic Warfare against Germany: 
The Problem of Swedish Iron Ore”, Journal of Contemporary History 1981:16. Av den 
svenska industriproduktionen gick omkring 1/3 på export. Störst av industribranscherna var 
trävaruindustrin, pappersmasse- och pappersindustrierna där omkring 3/4 av produktionen 
tillverkades för export. En annan stor näring var malm- och metallindustrierna där ca 1/3 av 
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Även den tyska ekonomin hade intressen att bevaka i de svensk-tyska 
ekonomiska relationerna. För Tyskland fungerade Sverige som såväl valuta-
bringare och avsättningsmarknad som råvaruland. Tyskland hade en positiv 
handelsbalans gentemot Sverige, trots att den utjämnats åren 1930-1932. 
Exportöverskottet gav Tyskland en tillförsel av utländskt kapital, vilket var 
betydelsefullt mot bakgrund av de tyska valutaproblemen. Sverige fick också 
flera strategiskt viktiga varor från Tyskland, som stenkol, kemikalier, me-
taller, maskiner och instrument. 

Om denna utveckling skulle fortsätta skulle det svensk-tyska handels-
utbytet upphöra, vilket riskerade att skada den svenska ekonomin. Men trots 
att det fanns goda skäl för båda parterna att finna vägar för att överbrygga 
problemen som kunde hämma handeln mellan länderna, fanns andra frågor 
som försämrade förtroendet för den tyska ekonomin och som försvårade en 
utveckling av det svensk-tyska ekonomiska relationerna. 

Svenska finansiella intressen i Tyskland 
Sverige hade också stora finansiella intressen i Tyskland. Det sammanlagda 
nominella värdet på dessa var år 1934 över 1 miljard kronor. En betydande 
del av dessa tillgångar var hotade av Tysklands ekonomiska politik. De vik-
tigaste finansiella intressena fanns samlade i de s.k. rikslånen, som var den 
svenska delen av de internationella Dawes- och Younglånen. I oktober 1934 
uppgick de svenska fordringarna för Daweslånet till omkring 42 miljoner 
kronor medan fordringarna för Younglånet motsvarade 116,6 miljoner kro-
nor.46 

Det största svenska lånet som givits på privat basis var Kreugerlånet. 
Svenska Tändsticks AB och N.V Financieele Mý Kreuger & Toll hade 1929 
beviljat Tyskland ett obligationslån på 125 dollar miljoner. Av detta belopp 
uppskattades i juli 1933 omkring 103,5 miljoner dollar (omkring 482 miljo-
ner kronor) vara svenska fordringar. I utbyte mot lånet hade Tändsticksbola-
get fått monopol på den tyska tändsticksmarknaden.47 

Kreugerlånet var större än de internationella Dawes- och Younglånen till-
sammans. Kreugerkoncernens ledning hade i januari 1930 förhandlat fram 

                                                                                                                                  
den totala tillverkningen gick på export. Tyskland importerade främst svenska råvaror som 
järnmalm, trä- och pappersprodukter samt metaller som behövdes i återuppbyggnaden efter 
första världskriget. Böös, Gunnar, a.a., sid. 47 f. Nils Unga har i Socialdemokratin och ar-
betslöshetsfrågan: framväxten av den ”nya” arbetslöshetspolitiken ingående behandlat 
svensk sysselsättningspolitik. 
46 RA. CLN A, FII b 17, vol. 485. PM angående den svensk-tyska clearingen under tiden 1.9-
15.11, 1934. 
47 RA. RDA, A2,vol. 3. PM angående det s.k. Kreugerlånet till Tyskland och vissa därmed 
sammanhängande frågor. Bilaga till sammanträde 26 januari 1934. Se även Kreuger & Toll, 
Affärsvärlden 1929:10, sid. 265 ff. Dollarkursen 1933 var i medeltal 4,66 kr. Sveriges Riks-
bank 1933, Översikt av riksbankens avista försäljningskurser. 
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en uppgörelse med fordringsägarländerna som likställde Kreugerlånet och 
skadeståndsbetalningarna, på Haagkonferensen.48 

Då transfermoratoriet infördes i juni 1933 hade fordringsägarländerna, 
med England och Frankrike i spetsen, krävt att de internationella lånen 
skulle prioriteras framför andra lån. De svenska förhandlarna hade accepterat 
kraven från övriga fordringsägarländer på att lånet skulle nedprioriteras. Den 
praktiska innebörden av detta var att om Tysklands betalningsmöjligheter 
försämrades ytterligare, skulle betalningar på Kreugerlånet ske efter rikslå-
nen, dvs. Dawes- och Younglånen. Från tysk sida hade man dessutom med-
delat att man hade för avsikt att endast fullgöra betalningsförpliktelserna för 
de internationella Dawes- och Younglånen. 

Då Kreugerkoncernen gick omkull övertogs dess intressen av flera 
svenska fordringsägare. Störst intressen fanns samlade hos Skandinaviska 
banken och Ericsson. I oktober 1934 uppgick de svenska fordringarna på 
Kreugerlånet till inte mindre än omkring 399,4 miljoner kronor.49 

Fordringsägarna mobiliserade sig genom intresseorganisationen Svenska 
bankföreningen för att få till stånd en lösning för fordringarna som frusit fast 
i Tyskland. Det var otänkbart att Tyskland ensidigt bröt avtal som drabbade 
svenska ekonomiska intressen och i Sverige gjorde Svenska bankföreningen 
gemensam sak med Utrikesdepartementet. Därigenom hamnade de ekono-
miska relationerna till Tyskland på den svenska utrikesekonomiska dagord-
ningen. Dessutom var de finansiella frågorna inte endast en förhandlings-
fråga mellan Sverige och Tyskland. Frågan var internationell.50 

Internationella förhandlingar om Tysklands skulder 
1932-1933 
Det var inte endast i Sverige man oroade sig för Tysklands ekonomiska po-
litik. Då det stod klart att Tyskland planerade att införa transfermoratorie-
lagen sammankallades fordringsägarländerna till en ny konferens i juni 1933 
för att diskutera Tysklands återbetalningar och vilka fordringar som skulle 
prioriteras. Man var överens om att lånen som givits på internationell basis, 
Dawes- och Younglånen, skulle ha högst prioritet. De svenska intressena 
omfattade även andra betydande lån, främst Kreugerlånet, som frusit inne 
med moratorierna och som hotade frysa inne för gott om den förmånsrätt-
                                                        
48 ”Younglånet”, Affärsvärlden 1930:20. 
49 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. VPM angående Kreugerlånet till Tyskland av år 1929. 11 
juni 1932. PM angående Kreugerlånet. 19 juni 1933. RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. PM 
angående den svensk-tyska clearingen under tiden 1.9-15.11, 1934. Se även Wikander, Ulla, 
Kreuger’s Match Monopolies 1925-1930, sid. 212 ff., Gäfvert, Björn, Kreuger, riksbanken 
och regeringen, sid. 70 ff. och 111 f samt Olsson, Ulf, Att förvalta sitt pund: Marcus Wallen-
berg 1899-1982, sid. 229. 
50 FM A. SB A, F1:116. 1Transferförhandlingarna i Berlin. 29 januari 1934. 
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ordning som diskuterades mellan fordringsägarländerna antogs. Från svensk 
sida framställdes därför att Kreugerlånets ursprungliga villkor gällde, vilket 
skulle placera Kreugerlånet jämsides eller före Dawes- och Younglånen. 
Men de övriga fordringsägarländerna protesterade mot Sveriges krav. 
Svenska bedömare förutspådde att detta kunde innebära att Kreugerlånet frös 
inne på obestämd tid.51 

De svenska förhandlarna insåg att möjligheterna att driva igenom kraven 
om ett likaställande av Kreuger-, Dawes- och Younglånen hos fordrings-
ägarländerna var små. I de otaliga engelsk-tyska och de fransk-tyska för-
handlingsrundorna som föregick de svensk-tyska behandlades aldrig Kreu-
gerlånet. Då det blev dags för svensk-tyska förhandlingar i juni 1933 krävde 
de svenska förhandlarna att Tyskland skulle fullgöra förpliktelserna. Det var 
under diskretion Sveriges krav framfördes, för att undvika invändningar från 
de övriga fordringsägarländerna. 

De svenska förhandlarna framförde flera argument. För det första menade 
man att Kreugerlånets villkor var fördelaktiga för Tyskland, sett till återbe-
talningsvillkoren, varför lånet inte kunde anses störa Tysklands återupp-
byggnad. I själva verket hade lånet – för det andra – använts konstruktivt, 
dvs. till investeringar som bidragit till den tyska ekonomiska utvecklingen. 
För det tredje hade man redan tidigare avstått från den förmånsrättsordning 
som tidsprioriteten medgav, och visat god vilja, varför det var orättvist att 
man skulle missgynnas även i framtiden. Det fjärde argumentet som de 
svenska förhandlarna framförde innebar ett hot: om tyskarna inte visade 
tillmötesgående mot svenskarnas krav skulle reaktionen bli stark i Sverige. 
Det motmedel mot den tyska diskriminerande politiken som stod till buds 
var tvångsclearing. Ett tillgripande av tvångsclearing skulle leda till att mot-
sättningarna mellan de båda länderna skärptes. En sådan utveckling skulle 
leda till att Sveriges handelsförbindelser med Tyskland måste läggas om mot 
den engelska marknaden.52 Vidare föreslog man från svensk sida att handeln 
och valutatransaktionerna mellan Sverige och Tyskland skulle regleras i ett 
permanent bilateralt clearingavtal. Dessa var autonoma, vilket möjliggjorde 
ett avtal som var skyddat från inflytande från övriga fordringsägarländer som 
kunde tänkas invända mot de svenska kraven.53 

Det var risk för en upptrappning av de redan ansträngda relationerna till 
Tyskland. Från svensk sida räknade man med att Tyskland skulle kunna 
komma att svara på det svenska diktatet med handelspolitiska repressalier, i 
form av importförbud för järnmalm och exportförbud för kemiska produk-
ter.54 

                                                        
51 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. PM angående Kreugerlånet. 19 juni 1933. 
52 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. PM rörande det tyska transfermoratoriet. 28 juni 1933. 
53 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående det 
tyska transfermoratoriet och Kreugerlånet. 1 juli 1933. 
54 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. PM angående valutarestriktioner. 27 juni 1933. 
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Att låta den uppkomna situationen urarta till en handelspolitisk konflikt 
ansågs vara både onödigt och kostsamt. Behovet av att skapa trovärdiga 
former för det svensk-tyska ekonomiska utbytet var stort och ömsesidigt.55 
Under sommaren 1934 inleddes därför förhandlingar mellan Sverige och 
Tyskland för att finna former för handels- och betalningsutbytet. Förhand-
lingarna resulterade på hösten i ett clearingavtal mellan de båda länderna, 
vilket kom att reglera det svensk-tyska ekonomiska utbytet ända till krigs-
slutet.56 

Sammanfattning 
Då valutasystemet bröt samman och den internationella handeln krympte 
vidtog Sverige åtgärder för att bibehålla utrikeshandeln på så hög nivå som 
möjligt, och samtidigt skydda den svenska kronan. 

En del av de svenska problemen var relaterade till utbytet med Tyskland. 
Tyskland var sedan ett halvt sekel en betydelsefull svensk handelspartner. 
Sverige hade stora finansiella intressen i form av lån, aktieutdelningar och 
fastigheter m.m. i Tyskland. Krisen tvingade Tyskland till dramatiska åtgär-
der för att undvika statsbankrutt. Ett rigitt valutasystem infördes för att skapa 
balans i den tyska ekonomin. Därmed hotades de svenska intressena. 

Det visade sig svårt att skapa garantier för att de svenska intressena ge-
nom överenskommelser med andra fordringsägarländer. Sverige vände sig 
istället till Tyskland för en uppgörelse. 

Enligt Howard Ellis var Tyskland initiativtagande till clearingavtalen. 
Men med den svensk-tyska clearingen som exempel förhöll det sig tvärtom: 
Sverige var den drivande parten, medan Tyskland var avvisande. De svenska 
förhandlarna fick tillgripa en utpressningsliknande taktik för att tvinga 
Tyskland att fullgöra betalningsförpliktelserna i ett bilateralt clearingarran-
gemang. Detta skulle först och främst fungera som en garanti för att Tysk-
land fullgjorde betalningsförpliktelser. Ett clearingarrangemang var fritt från 
inflytande från andra fordringsägarländer, vilka ogillade det svenska kravet 
på att Kreugerlånet skulle jämställas med Younglånet. Det är möjligt, men 
inte sannolikt, att de tyska förhandlarnas motsträvighet var en förhandlings-
taktisk manöver för att skapa större utrymme i förhandlingarna. Men clear-
ing antogs leda till krympande handelsströmmar och växande betalnings-
strömmar till utlandet, något man arbetade hårt för att undvika i Tyskland. 
Därför är det rimligt att sluta sig till att den motsträvighet tyskarna uppvi-
sade inte var ett led i ett handelspolitiskt rävspel. 

                                                        
55 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående det 
tyska transfermoratoriet och Kreugerlånet. 1 juli 1933. 
56 von Rosen, Fritz, ”Clearingnämnden och utlandsbetalningarna”, Departement och nämnder 
1952:14/15. 
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De svenska kraven framfördes med risk för en handelspolitisk konflikt 
med Tyskland. Det är svårt att säga vem som hade haft mest att förlora på en 
sådan utveckling. Det bör dock noteras att Sverige var berett att offra den 
tyska marknaden för att driva igenom sina krav beträffande Kreugerlånet. 

Tyskarna var tillmötesgående i det att de inte svarade med handelspoli-
tiska repressalier, vilket skapade en grund för fortsatta förhandlingar. 
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KAPITEL 3 

Clearinghandeln organiseras 

 

Transferfrågan och avtalsstrategierna 
Då det svenska clearingförslaget presenterades 1933 var inte syftet att få till 
stånd ett permanent bilateralt arrangemang mellan länderna. Istället ville 
man från svensk sida ha möjlighet att hota med tvångsclearing, för den hän-
delsen att Tyskland inte tillmötesgick de svenska kraven på fullgörande av 
de finansiella förpliktelserna. Förslaget verkar därför ha gällt en utbyggnad 
av likvidationsavtalet från 1932. Det fanns delade meningar hos såväl de 
svenska handels- och valutamyndigheterna som regeringen och det svenska 
näringslivet, om man borde använda detta hot.1 

Ett permanent clearingavtal hade svag förankring i politiska kretsar och 
inom handels- och valutamyndigheterna. På Utrikesdepartementet diskutera-
des frågan återkommande. Utrikesdepartementet rekommenderade reger-
ingen att söka andra utvägar, eftersom clearing var oförenlig med de frihan-
delsprinciper som framhärdades. Bilaterala ekonomiska relationer antogs 
krympa handelsströmmarna, samt kräva en stor, invecklad och dyr administ-
ration.2 

I förhandlingarna med Tyskland sommaren 1934 ville den svenska dele-
gationen finna en lösning på de finansiella fordringar som frusit inne i 
Tyskland. Ärendet hade gått ut på remiss och i juli började remissvar från 
flera myndigheter komma in till regeringen. Den linje som vann gehör hade 
utarbetats av Traktatberedningen på Utrikesdepartementet (som hade till 
uppgift att granska och utarbeta avtalsformuleringar). Traktatberedningens 
förslag var i praktiken mer en taktik än en teknisk lösning. 

Underrättelser hade visat att tyskarna kunde tänka sig att fullgöra betal-
ningsförpliktelser på Kreugerlånet, om svenskarna gjorde utfästelser om 
ökad import från Tyskland som motprestation. Svenska utfästelser innebar 
att svenska regeringen måste göra utfästelser om beställningar från den tyska 
exportindustrin, för statens eller det svenska näringslivets räkning. I för-

                                                        
1 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2185. PM rörande det tyska transfermoratoriet. 28 juni 1933. 
2 RA. CLN, FIIb 17, vol. 485. PM angående valutaclearingavtal mellan Sverige och Tyskland. 
14 juli 1933. 
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handlingarna anförde man från svenskt håll att detta var otänkbart eftersom 
regeringen saknade befogenhet att göra sådana utfästelser. Det är oklart om 
det svenska avvisandet av det tyska kravet var ärligt eller om det var ett för-
handlingstaktiskt motbud. Under våren 1933 hade svenska och engelska 
förhandlare nått en överenskommelse där Sverige band sig att ge engelska 
kolexportörer 47 procent av den svenska kolimporten. Motprestationen var 
engelska tullsänkningar för strategiska svenska exportprodukter från den 
svenska skogsindustrin och jordbruket. Detta tyder på att de svenska för-
handlarna hade handlingsutrymme nog att binda Sverige till importförplik-
telser även gentemot Tyskland. Bengt Nilson betecknade det svensk-
engelska avtalet ofördelaktigt. Om så var fallet hade det verkat orimligt om 
man på den svenska sidan gått med på ytterligare ett betungande avtal, och 
det med ett land som dessutom var mindre viktigt än England.3 

Vidare är det möjligt att de svenska förhandlarna avvisade det tyska kra-
vet för att förhala förhandlingarna. Det fanns skäl att vinna tid för att hinna 
informera sig vilka krav som ställdes från andra länder, som hade samma typ 
av problematik i relationerna med Tyskland. Trots att svenskarna valt att 
frångå de övriga fordringsägarnas politik mot Tyskland, intresserade man sig 
från svensk sida för ländernas förhandlingar. De pågående transferförhand-
lingarna mellan England och Tyskland visade också på problemens kom-
plexitet. I de tysk-engelska förhandlingarna hade Tyskland utfäst sig att full-
göra betalningsförpliktelserna för Dawes- och Younglånen, medan andra 
fordringar skulle ersättas med nya obligationer (funding bonds), som hade 
nya och mer realistiska betalningsvillkor. Om Sverige formulerade en stra-
tegi efter de tysk-engelska förhandlingarna skulle resultatet i bästa fall bli att 
betalningar för rikslånen garanterades medan kravet på högre status för 
Kreugerlånet inte skulle accepteras. Å andra sidan skulle Kreugerlånet och 
andra privatfordringar då få sina lösningar genom nya obligationer. Vilka 
villkor, räntesatser och löptider som skulle gälla för de nya obligationerna 
var dock oklart. 

Underrättelser från Tysklands förhandlingar med Schweiz och Frankrike 
visade dock på en lösning som kunde kombineras med det tysk-engelska 
alternativet för fordringarna av privat karaktär. I dessa förhandlingar hade 
Tyskland krävt en aktiv handelsbalans som motprestation för att fullgöra 
betalningsförpliktelserna. Traktatberedningen ansåg detta vara en rimlig 
motprestation att väga mot betalningar på Dawes- Young- och Kreugerlånet 
och det var denna lösning som vann gehör hos den svenska regeringen. 
Tyskland hade traditionellt aktiv handelsbalans gentemot Sverige. Tysklands 
exportöverskott skulle användas för betalningar på Dawes- och Younglånen 
och på Kreugerlånet, samt för att finansiera tysk import. Betalningsförplik-
telser på andra finansiella fordringar kunde regleras genom en revision och 
övergång till nya obligationer, i enlighet med det förslag som diskuterades i 
                                                        
3 Nilson, Bengt, a.a., sid. 53 ff. Wittmann, Klaus, a.a., sid. ff. 
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de tysk-engelska förhandlingarna. Traktatberedningen ansåg att detta var ett 
acceptabelt förslag och förordade därför ett permanent clearingarrangemang 
med Tyskland och för att driva argumenten med slagkraft och förkorta för-
handlingarna skulle man använda sig av hot om tvångsclearing i enlighet 
med 1932 års clearinglag. Även Kommerskollegium stödde denna linje.4 

1934 års clearingavtal 
Det svensk-tyska clearingen utformades provisoriskt i två huvudavtal som 
sönderföll i en serie underliggande avtal som reglerade olika sektorer av det 
svensk-tyska ekonomiska utbytet. Ett avtal från augusti 1934 gällde betal-
ningarna för varuutbytet mellan länderna, och ett avtal från december samma 
år var en avräkningsöverenskommelse som kompletterade betalningsavtalen 
från augusti. Augustiavtalet utgick från 1932 års svenska clearinglag men 
byggdes ut till att kombinera varulikvider med betalningar på tyska betal-
ningar för svenska finansiella fordringar. Dessutom inkluderade 1934 års 
clearingöverenskommelse de omkostnader som uppstod i anslutning till va-
ruhandeln, som licens- och tullavgifter, avgifter för sjö- och järnvägsfrakter, 
transportförsäkringar, licensavgifter m.m. Detta innebar att clearingbalansen 
var detsamma som den bilaterala bytesbalansen. 

Huvudavtalen utgjorde grunden för ett komplext betalnings- och handels-
system, och det sönderföll i fem sammanhängande avtal. Dessutom tillkom 
ett nytt rikslåneavtal, ett transferavtal och ett uppteckningsavtal. Dessa ratifi-
cerades sedan med flera ministeriella noter. Clearingen fungerade proviso-
riskt från september 1934 och trädde formellt i kraft den 1 januari 1935.5 

                                                        
4 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2186. Remissvar från Traktatberedningen angående förslag till 
åtgärder såsom åtgärder till fortsatta transferförhandlingar med Tyskland. 20 juli 1934. Re-
missvar från Kommerskollegium angående förhandlingar angående transferfrågan. 21 juli 
1934. 
5: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Betalningsöverenskommelsen, rikslåneavtalet 
(Reichsanleiheabkommen), transferavtalet (Transferabkommen) med tillkommande uppteck-
ningsavtal (Zeichnungsprotokoll) och ett tilläggsprotokoll (Zusatsprotokoll zum Zeichnungs-
protokoll). Abkommen über die Zahlungen im deutsche-schwedischen Warenverkehr (Zah-
lungsabkommen) 28 August 1934. RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Avräkningsöverenskom-
melse med Tyska Riket. 22 december 1934. PM angående olikheterna mellan de svensk-tyska 
clearingavtalen av den 28 augusti och den 22 december 1934. Abkommen über die Zahlung 
der Zinsen für schwedische Dawes-, Young- und Kreuger-Anleihestücke. 28 August 1934, 
Abkommen über die Durchführung des deutschen Transfermoratoriums gegenüber schwedi-
schen Gläubigern 28 August 1934. Zusatzprotokoll zum Zeichnungsprotokoll zu den deutsch-
schwedischen Zahlungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 28 August 1934. 
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Principerna för clearingen 
Det svensk-tyska clearingen förutsatte att Tyskland hade ett fortlöpande 
exportöverskott i handelsbytet. Överskottet skulle finansiera såväl tysk im-
port från tredje land, som återbetalningar på tyska lån till svenska fordrings-
ägare. På detta sätt kunde Tysklands och Sveriges betalningar balanseras. 

1932 års clearinglag hade syftat till att skapa ett civilrättsligt slagträ, och 
även 1934 års avtal erbjöd sanktionsrätt. Om clearingen inte utvecklade sig 
som planerat, eller om någon av parterna inte fullgjorde sina åtaganden en-
ligt överenskommelsen kunde avtalet sägas upp inom 14 dagar. Betalnings-
förpliktelser kunde då regleras genom tvångsclearing. 1934 års clearingavtal 
lade grunden för de svensk-tyska handels- och betalningsrelationerna för mer 
än tio år framåt.6 

Clearingkursen 
Eftersom svenska exportörer fick betalt i kronor och tyska exportörer i riks-
mark skedde omräkning av fordringen innan betalningen gjordes. Den inter-
nationella devalveringsvågen hade väckt tysk misstro mot deprecierade va-
lutor, dvs. även den svenska kronan.7 

Växelkurserna bestämdes traditionellt av riksbankens avista köp- och 
säljkurser men dessa kurser var inte tillräckligt trovärdiga för att användas 
vid clearingavräkning. För att clearingen skulle kunna fungera krävdes en 
stabil relation mellan kronan och riksmarken. En särskild clearingkurs för 
riksmarken och kronan fastställdes.8 Om den tyska eller den svenska 
clearingkursen avvek med mer än 3 procent från varandra skulle man återgå 
till de traditionella växelkurserna, dvs. den senast kända noterade avista sälj-
kursen.9 

Avräkning och clearingöverskott 
Clearingavräkningen gick till så att man först kvittade respektive lands varu- 
och tjänstelikvider. Tekniskt benämndes betalningar för handel och tjänster 
för clearingmedel. Eftersom Tyskland skulle ha ett exportöverskott skulle de 
tyska varulikviderna för import från Sverige understiga den tyska exporten 
till Sverige. Därmed skulle ett tyskt clearingöverskott uppstå. Det överskott 
som bildades på clearingkontot, efter att varulikviderna avräknats, och tyska 

                                                        
6 Sveriges överenskommelser med främmande makter 1934:13. Nilson, Bengt, a.a., sid. 64 f. 
7 Freund, Rudolf, a.a., sid. 32. 
8 År 1934 var clearingkursen något högre än (avista) riksmarkskursen. Det påföljande året 
steg dock riksmarkskursen gentemot kronkursen, medan clearingkursen steg något mindre 
och hamnade i ungefärlig paritet med riksmarkskursen. Sveriges Riksbank 1935. 
9 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Zeichnungsprotokoll zu den deutsch-schwedischen 
Verrechnungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. 
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riksbanken fått sin andel, skulle sedan avräknas mot skulderna. Tekniskt 
innebar detta att clearingöverskottet fördelades i kvoter efter en saldoavräk-
ningsprincip.10 

Den första kvoten utgjordes av tyska riksbankens andel (optionsmedel) av 
överskottet. Optionsmedlen var avsedda för att bygga upp Tysklands valuta-
reserv och att finansiera tysk import från Sverige eller andra länder. Detta 
innebar att den fick högst prioritet i fördelningen av överskottet på clearing-
kontot, dvs. clearingöverskottet. Om detta var ett uttryck för en maktrelation 
eller om det var en ekonomisk pragmatisk lösning är svårt att avgöra. Clear-
ingöverskottet var ju i praktiken ett tyskt exportöverskott och clearingöver-
skottet ansågs vara ett resultat av den tyska exportindustrins ansträngningar. 
Dessutom fanns svenska intressen i att den tyska ekonomin utvecklades, 
särskilt med tanke på Sveriges handelsbehov och de finansiella intressena. 

Vid varje halvmånadsavräkning skulle 3/5 av 1,875 miljoner riksmark 
(eller omkring 3 miljoner kronor) av clearingöverskottet ställas till tyska 
riksbankens förfogande. En andra del av clearingöverskottets första kvot 
som motsvarade 2/5 av de 1,875 miljonerna riksmarker skulle avsättas för att 
täcka svenska fordringsägaranspråk på rikslånen (Dawes-, Young- och 
Kreugerlånet). 

Den andra och den tredje kvoten, dvs. de 2/5 som resterade av clearing-
överskottet, avsåg betalningar för de rent finansiella fordringarna, rikslån i 
den andra och privata fordringar i den tredje kvoten. Belopp som avsattes 
från clearingöverskottet för detta ändamål benämndes transfermedel. 

Om överskott kvarstod och översteg ett bestämt belopp på 1,875 miljoner 
riksmark på clearingkontot efter att ovanstående avräkningar gjorts per 
halvmånad skulle ett ytterligare belopp på 1,167 miljoner riksmark (eller 
omkring 1,8 miljoner kronor) avsättas till tyska riksbankens fria förfogande 
och om överskott fortfarande kvarstod på kontot skulle därefter 625 000 
riksmark (ca 1 miljon kronor) disponeras för räntebetalningar på privatford-
ringar. 

De summor som samlades på clearingkontot efter att likvider och skulder 
betalats överfördes till en fond för framtida avräkningsbehov. Detta kapital 
skulle stå till förfogande, men vad det skulle användas till var en förhand-
lingsfråga mellan de svenska och tyska regeringarna. Ingen hänsyn togs till 
ränta på de summor som samlades på respektive clearingkonto. 

Genom detta system rangordnades fördelningen av överskottet, vilket in-
nebar att de svenska fordringarna på Tyskland gavs olika prioritet. Lånens 
prioritet, status, fastställdes i förhandlingarna. 1934 års avräkningsöverens-
kommelse fastslog att tyska riksbankens intressen hade högst status. Därefter 

                                                        
10 Sveriges överenskommelser med främmande makter 1934:23. Avräkningsöverenskommelse 
med Tyska Riket. 22 december 1934. 
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skulle betalningar för rikslån erläggas innan ersättning utgick för privatford-
ringarna.11 

Transfer och optionsmedlens fördelning och storlekar 
Praktiskt innebar detta nya avräkningssystem att man skulle fördela kapital 
till olika ändamål då clearingöverskottet var tillräckligt stort. Tysklands ex-
portöverskott år 1933 ansågs vara idealiskt som utgångspunkt för det fort-
satta utbytet. Detta år uppgick Tysklands exportöverskott till 90 miljoner 
riksmark (ca. 125 miljoner kronor). Ett exportöverskott på motsvarande nivå 
skulle enligt det nya avtalet fördelas i enlighet med tabell 3:1 och fördel-
ningen av det saldo som det planerade exportöverskottet skulle uppgå till, 
skulle fördelas i tre kvoter med följande summor. 

De första månaderna var tillämpningen av avtalen något trevande och i 
flera problematiska frågor kom man överens om temporära flexibla 
lösningar. Under perioden september-december 1934 användes exempelvis 
ett belopp uppgående till 4,5 miljoner riksmark som tillfällig förstärkning av 
kvoten för rikslånebetalningar. Dessutom avsattes ett belopp om 3 miljoner 
riksmark för återbetalning av vissa eftersläpande varulikvider samt vissa 
utbetalningar som frusit inne med stillhalteavtalen. Medlen avsattes från 
tyska riksbankens andel av kvot 1. 

Principerna för de första clearingbetalningarna på fordringarna verkar ha 
varit lösa. Desto viktigare var kvoterna som angav clearingsaldots förmåns-
rättsordning. Vid förhandlingarna om avräkningsavtalet i december 1934 
ändrades dock kvoterna, eftersom man från svensk sida var missnöjd med 
privatfordringarnas ställning. De svenska förhandlarna stödde sig på att Tysk- 

 
Tabell 3:1 Fördelningen av transfer- och optionsmedel av ett fingerat tyskt 
årsöverskott i clearinghandeln enligt clearingavtalet från augusti 1934. 
 

Kvot 1 1,87 miljoner riksmark x 24 månader 
= 45 miljoner riksmark 

- 18 miljoner riksmark för 
reglering av rikslånen 
(transfermedel) 
- 27 miljoner riksmark för tyska 
riksbankens fria förfogande 
(optionsmedel) 

Kvot 2 1,167 miljoner riksmark x 24 månader 
= 28 miljoner riksmark 

- för tyska riksbankens fria 
förfogande (optionsmedel) 

Kvot 3 625.000 riksmark x 24 månader  
= 15 miljoner riksmark 

- för reglering av 
privatfordringarna (transfermedel) 

Summa 88 miljoner riksmark  
Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 23 november 1937. 

                                                        
11 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhål-
lande till Tyskland. 23 november 1937. 
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lands import ökat i sådan utsträckning att överskottet väsentligt understeg 
det planerade. De förhandlingar som följde resulterade i vissa modifikationer 
till Sveriges fördel. Bland annat slogs kvot 2 och 3 samman till en 
gemensam kvot, men med en förmånsrättsordning som alltjämt var till 
rikslånens fördel. Kvotfördelningsplanen i överenskommelsen den 22 de-
cember 1934 kom att se ut som anges i tabell 3:2. 

 
Tabell 3:2 Fördelningen av ett fingerat tyskt årsöverskott i clearinghandeln 
enligt clearingavtalet från december1934 
 
Kvot 1 45 miljoner  

riksmark 
- 18 miljoner riksmark för regleringen av rikslånen 
(transfermedel) 
- 27 miljoner riksmark för tyska riksbankens fria 
förfogande (optionsmedel) 

Kvot 2 37,5 miljoner 
riksmark 

- 15 miljoner riksmark för regleringen av 
privatfordringarna (transfermedel) 
- 22,5 miljoner riksmark för tyska riksbankens fria 
förfogande (optionsmedel) 

Summa 82,5 miljoner 
riksmark 

 

Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 23 november 1937. 

 
Fördelningen av clearingöverskottet i det nya avtalet byggde fortfarande 

på förhållandet två femtedelar till den svenska, tre femtedelar till den tyska 
parten. Dessutom överenskoms om en temporär lösning för att tillgodose de 
privata svenska fordringsägarna. En av de tyska femtedelarna disponerades 
”tills vidare” för inlösen av vissa utbetalningar. I praktiken avsatte Tyskland 
omkring 11 miljoner kronor från optionsmedlen under hösten 1934 för åter-
betalning av vissa rikslåneförpliktelser och eftersläpande fordringar för 
genomförda järnmalmsleveranser. Under våren-sommaren 1935 avsattes 
ytterligare omkring 6 miljoner för betalning av scrips. Som framgår av tabell 
3:2 kalkylerade man i decemberavtalet med ett mindre clearingöverskott än i 
augusti.12 

Varuhandeln 
I augustiavtalet från 1934 fastslogs att alla betalningar som härrörde från det 
svensk-tyska varuutbytet skulle likvideras över clearingen.13 

Relationen mellan den svenska och den tyska exporten skulle utvecklas 
proportionerligt för att betalningarna mellan länderna skulle vara förutsäg-

                                                        
12 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhål-
lande till Tyskland. 23 november 1937. 
13 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Zeichnungsprotokoll zu den deutsch-schwedischen Verrech-
nungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. 
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bara. Såväl de svenska som tyska myndigheterna måste därför kontrollera 
varuflödena mellan länderna.14 

För att i förväg kunna förutsäga handeln presenterade de tyska förhand-
larna vilken import från Sverige man önskade. Importens sammansättning 
avgjordes på övergripande nivå i de tyska fyraårsplanerna och mer ingående 
i valutahushållningsprogrammen. Initiativet i det svensk-tyska handelsutby-
tet låg följaktligen på Tyskland eftersom landets importutfästelser satte ra-
marna för den svenska importvolymen.15 I 1934 års augustiavtal förband sig 
Tyskland att importera industrivaror för motsvarande 80 procent av värdet 
av 1933 års import. Detta var en försiktig utfästelse eftersom detta år be-
traktades som ett lågkonjunkturår av de svenska handelsmyndigheterna. Den 
svenska utrikeshandelns värdemässiga omsättning 1929, som sågs som ett 
högkonjunkturår, uppgick till omkring 3,6 miljarder kronor, medan 1933 års 
omsättning uppgick till omkring 2,2 miljarder kronor.16 

Köpen av råvaror och livsmedel skulle motsvara 100 procent av 1933 års 
köp. Den svenska exporten av trävaror däremot släpptes helt fri. Med hänsyn 
till den ekonomiska situationen i Tyskland kunde de olika varuslagens kvo-
ter justeras såväl uppåt som nedåt.17 Det är således viktigt att se 1933 års 
handelsvärden som normerande. Betalningsavtalet gjorde det dock möjligt 
för svenska fordringsägare att kvitta vinster på kapital mot så kallad 
tilläggsimport, dvs. sådan import som sträckte sig utanför de tyska myndig-
heternas valutatilldelningsprogram.18 

På en övergripande nivå fungerade varubetalningarna mellan Sverige och 
Tyskland enligt figur 3:1. Betalningsgången följde en bestämd ordningsföljd: 
importör-clearinginstitut-exportör. Importörer i Sverige betalade in till 
Clearingnämnden i Sverige, som i sin tur betalade ut summan till tyska Av-
räkningskassan som därefter betalade summan till den tyske exportören. 

Om skuldförpliktelsen var i svenska kronor (vid export från Sverige) 
skulle gäldenären i Tyskland betala motsvarande summa i riksmark till tyska 
riksbanken. Därifrån räknades skulden om till kronor. Om skulden var i 
riksmark (vid import till Sverige) skulle betalningen ske till Clearingnämn-
den i kronor. Om skulderna var i andra valutor än kronor och riksmark skulle 

                                                        
14 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des schwedi-
schen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 29 Oktober bis 3 November 1936. 
15 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Bilaga till Protokoll über Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 20 Juni bis 10 Juli 1935. 
16 Handel. Berättelse för år 1933 av Kommerskollegium Värdet av Sveriges varuutbyte med 
främmande länder under åren 1929-1933. Löpande priser. 
17 Nilson, Bengt, a.a., sid. 64. 
18 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des schwedi-
schen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 20. Juni bis 10. Juli 1935. 
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Figur 3:1 Betalningsgången mellan Sverige och Tyskland under clearingför-
hållanden. 
 

Källa: Kielland, Gabriel, a.a., sid. 52. 
 
dessa omräknas till riksmark eller kronor för att sedan hanteras på samma 
sätt som andra handelsbetalningar.19 

Betalningar till Tyskland gjordes genom Clearingnämnden i Stockholm 
och Avräkningskassan (Deutsche Verrechnungskasse) i Berlin. Alla inkom-
mande betalningar i Sverige gick sedan till kontot Sverige-Tyskland i Sveri-
ges riksbank. Om handeln utvecklades enligt planerna, skulle ett aktivsaldo, 
dvs. ett clearingöverskott, bildas på kontot, av varulikviderna. De medel som 
samlade på kontot avräknades därefter, två gånger/månad (den 15:e och den 
sista). Återbetalningar på lånen skulle däremot ske halvårsvis, då tillräckligt 
stora belopp samlats för att täcka fordringarna och då obligationscertifikaten 
förföll.20 

Nackdelen var att en till synes simpel affär mellan Sverige och Tyskland 
innebar en komplicerad handläggningsprocess. Figur 3:2 är en detaljerad 
redogörelse för den komplicerade betalningsgången från importör/exportör i 
Sverige till importör/exportör i Tyskland. 

En svensk importör måste först fylla i en inbetalningsnota hos en svensk 
bank där uppgifter om den tilltänkta affären redovisades. Därefter betalade 
importören till banken det kronbelopp som transaktionen innebar. Efter be-
talning fick importören ett betalningsbevis (kvitto) av banken, till vilken han 
betalat. Banken förmedlade kronbeloppet till Clearingnämnden. Regelmäs-
sigt redovisade banken flera inbetalningar samtidigt och upprättade en sam-
manställning över inbetalningarna. 

Då Clearingnämnden fått betalningsbevisen och sammanställningarna 
översändes kopior på betalningsbevis till Avräkningskassan i Tyskland. Där- 

                                                        
19 Sveriges överenskommelser med främmande makter 1934:13. 
20 Sveriges överenskommelser med främmande makter 1934:13. Nilson, Bengt, a.a., sid. 64 f. 

Avräkningskassan Clearingnämnden

Tyskland Sverige

Exportör Importör

ExportörImportör

varor

varor

 
 



 69 

 
Figur 3:2 Betalningsgången från svensk importör/exportör-tysk impor-
tör/exportör. 

Källa: RA. CLN A, FII b 17, vol. 487. PM 30 september 1939. 
 
efter verkställde Avräkningskassan betalningarna till de tyska exportörerna, 
med ledning av betalningsbevisen samt betalningssammanställningarna. Men 
innan betalningarna verkställdes räknade Avräkningskassan om inbetalning-
arna från kronor till riksmark enligt clearingkursen. Om det var fråga om en 
svensk exportör hade Avräkningskassan upprättat en motsvarande handlägg-
ning av ärenden. 

De belopp som inkom till clearinginstituten fördes över till respektive 
riksbank som förvaltade clearinginstitutens konton. Clearingnämndens konto 
hos svenska riksbanken räknades av mot Avräkningskassans konto hos tyska 
riksbanken, och om allt fungerade planenligt fanns ett tyskt clearingöver-
skott i svenska riksbankens konto ”Sverige-Tyskland”, och överskottet för-
delades efter de kvoter man kommit överens om i avtalet. Som framgår av 
figur 3:2 skulle inga fysiska kapitaltransfereringar ske mellan länderna efter-
som tillgångar och fordringar kvittades mot varuflödena.21 

Som nämndes i det inledande kapitlet kunde de bilaterala avtalen ha en 
hämmande effekt på handelsutbytet. En av förklaringarna var att det faktiskt 
tog tid för en importör eller exportör att sätta sig in i de nya komplicerade 
handelsprocedurerna. Dessutom tenderade betalningarna att bli försenade. 

Tyska riksbankens optionsmedel 
Som konstaterades i kapitel 2 fanns de största importörerna av tyska färdig-
varor företrädesvis på den europeiska marknaden, medan Tysklands råvaru-
import främst kom från utomeuropeiska marknader. Detta hade lett till att 
Tyskland hade aktiv handelsbalans gentemot länderna i Europa och en pas-
                                                        
21 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM den 30 september 1939. 
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siv balans i handeln med de utomeuropeiska länderna. Efter att 1930-tals-
krisen brutit ut och de europeiska staterna börjat införa valuta- och handels-
restriktioner i kombination med deprecieringar, förändrades den tyska han-
delsbalansen. Exportöverskottet gentemot de europeiska länderna minskade 
med 85 procent mellan 1931 och 1934. Importöverskottet mot övriga världen 
minskade också, men endast med 8 procent.22 

Då den svensk-tyska clearingens konstruktion diskuterades var ett tyskt 
krav att en del av överskottet skulle avsättas för tyska riksbankens disposi-
tion. Medlen skulle användas för att finansiera tysk import från tredje land. 
Tyskland hade framställt samma krav i förhandlingar med flera andra länder, 
och i regel hade kraven accepterats.23 

Fordringsägarländerna hade långsiktiga fördelar av ett sådant upplägg. 
Storleken på Tysklands betalningar till utlandet avgjordes av volymen på 
landets exportöverskott. Detta överskott fördelades sedan på varulikvider 
och återbetalning av skulder till utländska fordringsägare. Stora återbetal-
ningar skedde således på bekostnad av Tysklands valutareserv och import. 
Om råvaruimporten minskade skulle dock även den tyska förädlingsindu-
strins produktion minska. På sikt kunde detta medföra att den tyska export-
industrin halkade efter vilket kunde leda till att exporten och exportöver-
skottet minskade. Möjligheterna att betala skulder skulle därigenom minska. 

Men eftersom tyska riksbankens andel, optionsmedlen, ”konkurrerade” 
med rikslånens andel av clearingöverskottet (transfermedlen) om överskot-
tet, fanns det skäl att begränsa optionsmedlens andel av överskottet. Ju större 
andel optionsmedlen fick av clearingöverskottet, desto mindre medel fanns 
för betalningar på Tysklands skulder till Sverige. 

I Sverige hade Tysklands importbehov uppmärksammats och väckt oro 
för att clearingöverskottet kunde bli mindre än kalkylerat då kvotfördelning-
arna förhandlades. Om clearingöverskottet blev mindre än 90 miljoner riks-
mark skulle de finansiella förpliktelserna som skulle fullgöras inom den 
andra kvoten bli mindre, medan fördelningen inom den första kvoten inte 
behövde påverkas alls eftersom denna kvot täcktes först. 

I praktiken var optionsmedlens funktion att upparbeta valutatillgångar i 
utlandet. Detta innebar att den svensk-tyska clearingen skapade kredit-
utrymmen för de tyska importörerna. Ju större handelsströmmar, desto 
mindre behov av ”krediter”.24 

                                                        
22 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhål-
lande till Tyskland. 23 november 1937. 
23 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhål-
lande till Tyskland. 23 november 1937. 
24 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhål-
lande till Tyskland. 23 november 1937. 
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Betalningar för lån 
En betydande del av avtalsförhandlingarna gällde vilka lån som skulle ingå i 
clearingen. Det optimala var att få med så stor del av de svenska fordring-
arna i Tyskland som var möjligt. De svenska fordringarna på Tyskland som 
slutligen kom att ingå i clearingen separerades till två betalningskategorier, 
rikslån och privatfordringar, som inalles uppskattades uppgå till över 1 mil-
jard kronor.25 

Som framgår av tabell 3:3 var fordringarna omfattande och av olika slag. 
De fordringar som svenskarna önskade få erkända som rikslån, dvs. Dawes-, 
Young- och Kreugerlånen var störst med ett värde motsvarande 558 miljoner 
kronor. Viktigast av dessa fordringar var Kreugerlånet med fordringar mot-
svarande nästan 400 miljoner kronor. 

De samlade fordringarna av privata slag uppgick till nästan 488 miljoner 
kronor. Av dessa poster var obligationer och aktier störst med fordringar 
motsvarande 252 respektive 135 miljoner kronor. Bland de mindre posterna 
märktes fastigheter, banktillgodohavanden, inteckningar och skuldebrev.26 

 
Tabell 3:3 Tyska betalningsförpliktelser/Svenska certifierade fordringar i 
Tyskland i november 1934. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
Rikslånen Dawesfordringar 42,0 
 Youngfordringar 116,6 
 Kreugerfordringar 399,4 
Summa  558,0 
Privatfordringar Obligationer 252,1 
 Inteckningar 14,6 
 Skuldebrev 9,2 
 Banktillgodohavanden 16,3 
 Fastighetsintäkter 34,8 
 Aktier 135,1 
 Diverse 25,7 
Summa  487,8 
Totalt  1045,8 

Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. PM angående den svensk-tyska clearingen under tiden 
1.9-15.11, 1934. 22 november 1934. 

                                                        
25 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående valutaclearingavtal med Tyskland. 14 juli 
1933. 
26 RB A, F 2C:24b, Tysklands utlandsskulder 20 mars 1935. En miljard kronor motsvarade 
omkring 4,5 procent av Tysklands totala utlandsskulder som i september 1934 uppgick till 
13,5 miljarder riksmark (ca. 22,2 miljarder kronor). Det finns dock skäl att förhålla sig kritiskt 
till tyska riksbankens uppskattning av utlandsskulden. Jämfört med 1931 års utlandsskuld, 
som uppgick till 23,8 miljarder riksmark verkar det otroligt att Tyskland skulle varit i stånd att 
återbetala 10,3 miljarder riksmark under de svåraste krisåren. Troligen ligger en del av för-
klaringen i att en del av skulderna avskrevs då segermakterna från första världskriget gav upp 
skadeståndsanspråk och att fordringar i valutor som deprecierat minskat i värde. Tysklands 
behov att framstå som en stabil marknad för utländska investeringar hade inte förändrats. Det 
fanns därför skäl att ge sken av att man genomförde en effektiv skuldsanering. 
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Dawes- och Younglånet 
Att Dawes- och Younglånen, upptogs i clearingen var okontroversiellt. Vill-
koren (löptider och räntesatser) för dessa lån bestämdes av de avtal som 
andra fordringsägarländer nått med Tyskland. Detta kan förefalla märkligt då 
det svensk-tyska clearingavtalet var autonomt. Men som nämnts var Dawes- 
och Younglånen kommersialiserade efter gemensamma insatser från lån-
givarna. Detta möjliggjorde att lånevillkoren bestämdes av förhandlingar 
med de största fordringsägarländerna, som i praktiken fungerade som före-
trädare för de enskilda fordringsägarna. Tyskland var dessutom tvunget att 
behandla de enskilda fordringsägarna i enlighet med avtalen. Om de ut-
ländska enskilda ”kapitalisternas” förtroende för den tyska marknaden för-
svagades skulle Tyskland riskera att förlora både investerare och avsättning 
för tyska produkter. Fordringsägarländernas beslut hade på detta sätt tyngd i 
Tyskland. Dessutom var villkoren för lånen fördelaktiga eftersom de inte 
belastade Tysklands valutatillgångar. 

England och Frankrike hade störst intressen i Dawes- och Younglånen 
och fick därför förhandlingsföreträde framför länder med mindre intressen i 
lånen. Resultaten av Tysklands förhandlingar med England och Frankrike 
blev därför normerande för de svenska villkoren.27 Detta var en fördel för de 
mindre länderna som hade en svagare förhandlingsposition gentemot Tysk-
land. 

Daweslånets ränta låg på 7 procent och Younglånets på 5½ procent.28 
Amorteringar på Daweslånet skulle påbörjas 1938 medan Younglånet skulle 
amorteras med början från 1940. Nackdelen var att om England och Frank-
rike medgav räntesänkningar skulle även Sverige tvingas acceptera ränte-
sänkningar.29 

Kreugerlånet 
En viktig del av de svensk-tyska förhandlingarna gällde Kreugerlånet. Det 
var ursprungligen en privat fordring och därför hade det låg status i såväl 
Tyskland som fordringsägarländerna. Vid regleringen av Dawes- och 
Younglånet, som efter kommersialiseringen i praktiken övergått till privata 
fordringar, hade långivarländernas regeringar trätt in som företrädare. 
Samma princip gällde för Kreugerlånet där svenska regeringen företrädde de 
svenska kreugerintressenterna. Intressena i lånet var stora och som nämnt 

                                                        
27 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående kommande svensk-tyska 
clearingförhandlingar, den 22 augusti 1938. 
28 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Vereinbarung über gewisse Änderungen der schwedisch-deut-
schen Verrechnungs-, Reichsanleihe und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. Den 
19 juli 1935. 
29 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Zeichnungsprotokoll zu den deutsch-schwedischen Verrech-
nungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. 
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hade kreugerkoncernen slutit avtal med övriga fordringsägare om att ge 
Kreugerlånet samma status som Younglånet. 

Från svensk sida höll man envist fast vid att lånet skulle jämställas med 
rikslånen. Behovet av att reglera lånet hade bidragit stort till att clearingen 
överhuvudtaget diskuterades, och Sverige hotade med en utrikesekonomisk 
konflikt.  

De tyska förhandlarna ogillade både Kreugerlånet och Tändsticksmono-
polets fordringar i Tyskland. I augustiförhandlingarna 1934 accepterade de 
tyska förhandlarna de svenska kraven: Kreugerlånet fick rikslånestatus. Som 
motprestation fick Sverige acceptera att räntan på lånet genomgick en ned-
skrivning från 6 till 4½ procent. Amorteringarna skulle påbörjas från och 
med januari 1941, så som man gjort upp om då lånet beviljades 1929 (och 
vara helt återbetalt i juli 1980). Denna nedsättning var en svensk motpresta-
tion för att förbättra möjligheterna för återbetalning på en fordring av privat 
karaktär. Nya ränteförhandlingar för lånets nedkonvertering skulle ske 1936. 
Men man kom redan i dessa förhandlingar överens om att räntan därefter 
skulle uppgå till 4 procent.30 

Privatfordringarna 
Det fanns även privata svenska finansiella intressen av betydande storlek i 
Tyskland (se tabell 3:3 ovan). De finansiella fordringarna av privat karaktär 
utgjorde 47 procent av Tysklands certifierade finansiella fordringar till Sve-
rige. Privatfordringarna bestod av obligationsvinster, fastighetsintäkter, ak-
tier, inteckningar m.m., dvs. vinster från kapitalinvesteringar som inte ut-
gjordes av Dawes-, Young eller Kreugerlån. 

Från svensk sida krävdes att både rikslånen (Dawes-, Young- och Kreu-
gerlån) och de privata fordringarna skulle regleras i clearingen. Utdelningar 
på privatfordringarna hade frusit inne i samband med Stillhalteavtalen och 
transfermoratoriet. Från svensk sida föreslogs en reglering av privatfordring-
arna i enlighet med det tysk-engelska avtalet. Detta föreskrev att alla lån, 
utom Dawes- och Young-, skulle ersättas med nya obligationer och nya vill-
kor (funding bonds).31 

Att privatfordringarna skulle regleras var inte självklart. Från tysk sida 
var man negativ till att reglera även privatfordringar i clearingen och för-
handlingarna blev långa. Resultatet blev slutligen en kompromiss där Tysk-
land accepterade att privata fordringar upptogs i clearingen, men inte enligt 
den tysk-engelska funding bondsprincipen. Däremot fick de svenska för-
handlarna acceptera en generell räntesänkning. Den motiverades av den 
tyska bristen på valutor och den därav stiftade valutalagen som fastslog att 

                                                        
30 RA. RD A, A2, vol. 3. Instruktion till svenska förhandlare. 22 juni 1934. Wittmann, Klaus, 
a.a., sid. 69. 
31 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2186. PM från förhandlingsdelegationen. 27 augusti 1934. 
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inga privata fordringar fick likvideras till en ränta som översteg 6 procent. 
Vidare band avtalet Sverige till att inte vidta åtgärder mot transfermoratoriet. 

Även för privatfordringarna formulerades en förmånsrättordning En be-
tydande del av fordringarna utgjordes av Tändsticksbolagets vinster från 
monopolverksamheten på den tyska marknaden. Högsta prioritet gavs åt 
Svenska Tändsticksbolagets fordringar. Efter att tyska gäldenärer fullgjort 
sina förpliktelser på Tändsticksbolagets fordringar skulle betalningar som 
frusit inne i det tyska transfermoratoriet tillgodoses (obligationsräntor från 
andra lån än rikslånen, aktieutdelningar, hyror, arrenden m.m.).32 

Vidare skulle tyska riksbanken avsätta 375 000 riksmark (omkring 600 
000 kronor) från optionsmedlen (dock aldrig överstigande 1/3 av den totala 
optionsmedelsandelen) för inlösen av gamla scrips som utställts till svenska 
fordringsägare då Tyskland inte kunnat och/eller velat fullgöra betalnings-
förpliktelser. Detta omfattade bl.a. Kreugerlånet och vissa betalnings-
förpliktelser som var i dollar. Inlösen av lån i scrips skulle ske till 67 procent 
av det nominella värdet. Ett krav var dock att fordringarna var i svenska 
medborgares händer (affidavitkrav).33 

Den fortlöpande handläggningen av de svensk-tyska ekonomiska 
relationerna 
Redan under det första clearingåret började avtalsprocedurerna utvecklas. 
Först slöts ett ramavtal på regeringsnivå, som avtalet i augusti 1934, där 
skisserna för hur utbytet skulle regleras drogs upp. Avtalsarbetet föll på de 
s.k. regeringskommissionerna (se nedan). Därefter följde överläggningar om 
teknikaliteter och frågor rörande avtalstillämpning, mellan valuta- och han-
delsmyndigheter som Utrikesdepartementets handelsavdelning, Clearing-
nämnden, tyska utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt), Konverterings-
kassan och Avräkningskassan i Tyskland. Överläggningarna resulterade 
även i tilläggs- och uppteckningsavtal som relaterade till de ramavtalen. 
Dessa avtal gällde oftast frågor av praktisk natur om t.ex. handläggning av 
avräkning, kontotekniska frågor, definitioner osv. Dessutom kunde svenska 
näringslivsrepresentanter förhandla och sluta avtal med tyska staten. Ett så-
dant exempel var förhandlingarna och tillämpningsbestämmelserna som 
utarbetades av Konverteringskassan och Skandinaviska banken i samband 
med regleringen av privatfordringarna år 1938.34 För att clearingsystemet 
                                                        
32 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. PM angående olikheterna mellan de svensk-tyska clearing-
avtalen av den 28 augusti och den 22 december 1934. 31 december 1934. Freund, Rudolf, 
a.a., sid. 26 ff. 
33 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Zeichnungsprotokoll zu den deutsch-schwedischen Verrech-
nungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 22. Dezember 1934. 
34 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. PM angående de svensk-tyska förhandlingarna rörande 
tillämpningsbestämmelser till de svensk-tyska riks- och privatlåneavtalen den 28 oktober 
1938. 
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skulle fungera tillfredsställande krävdes att kontakterna mellan representan-
ter för de båda länderna var kontinuerliga. 

Avtalsprocessen 
Ansvaret för avtalsförhandlingarna föll på en grupp sakkunniga represen-
tanter från politik och näringsliv. Gruppen sattes samman av utrikesminis-
tern.35 Dess formella titel var Svenska kommissionen för frågor rörande 
betalnings- och varuutbytet med Tyskland men kallades ofta för bara 
Regeringskommissionen. Regeringskommissionen bestod till år 1945 och 
dess uppgift var: ”… att i ständig omedelbar kontakt med varandra behandla 
de frågor, som stå i samband med genomförandet av denna överenskom-
melse eller eljest med betalnings- och varuutbytet mellan de båda län-
derna.”36 

De svenska handels- och betalningsorganisationen som administrerade 
den svensk-tyska clearingen utvecklade snabbt en organisation som inbegrep 
företrädare från politiken och näringslivet. Som framgår av figur 3:3 var 
tillämpningen av clearingen närmast processuell eller schematisk. Handels- 
och/eller betalningsutbytet analyserades kontinuerligt. Det var viktigt att 
kontrollera att svenska intressen inte missgynnades i tillämpningen av ett 
avtal och att Tyskland följde avtal. Därför analyserades också olika sektorer 
av det svenska näringslivet, av statliga departement och nämnder, bransch-
organisationer och företag. Bland dessa märks Utrikesdepartementets han-
delsavdelning, Traktatberedningen, Clearingnämnden, Kommerskollegium, 
Svenska bankföreningen, Trävaruexportföreningen, SKF m.fl. Analyserna 
tjänade sedan som grund för åsiktsbildning och utgångspunkt för förhand-
lingsstrategier som formulerades på regeringsnivå. Nästa steg i processen var 
direktiv och instruktioner för förhandlingarna och därefter förhandlingarna. 
Dessa skedde i regel mellan den ovan nämnda Regeringskommissionen och 
tyska regeringsrepresentanter. I vanligen deltog representanter från det 
svenska näringslivet i förhandlingarna som medverkade till att nya avtal 
slöts, tillämpades och utvärderades av departement, nämnder, branschorga-
nisationer och företag som utarbetade nya analyser. 

År 1934 var den svenska utrikesekonomiska organisationen underdimen-
sionerad och den saknade kunskap och erfarenhet om ekonomiska förhand- 
                                                        
35 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Protokoll från Utrikesdepartementets sammanträde angå-
ende tillsättandet av svenska och tyska kommissioner. 4 september 1934. 
36 Flera medlemmar avlöste varandra under den svensk-tyska clearingepoken. Till de som 
arbetade mer kontinuerligt märktes bland andra Arvid Richert från Svenska beskickningen i 
Berlin, som var chefsförhandlare vid 1934 års clearingavtalsförhandlingar, statsrådet K.H 
Eriksson, bankdirektören Jacob Wallenberg, Björn Prytz VD vid SKF, som även var delaktig i 
1932 års handelskommitterades beredskapsprogram och legationssekreteraren Gunnar Hägg-
löf och Stig Sahlin från Utrikesdepartementets traktatberedning. Senare tillkom Axel Gjöres 
vid Kommerskollegium och Torsten Vinell, handelsråd vid Svenska beskickningen i Berlin. 
RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM av UD. 6 juni 1939. Wittmann, Klaus, a.a., sid. 93 ff. 
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Figur 3:3 Avtalsprocessen i Sverige 

 
Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. PM med vissa synpunkter till frågan om viss ändring av 
gällande svensk-tyska clearingavtal. 12 juni 1935. VPM inför sommarförhandlingarna 1935. 
VPM rörande clearingutvecklingen. 4 december 1935. 12 juni 1935. Första sammanträdet i 
transferfrågan. 21 juni 1935. RA. CLN A, Fk, vol. 15. Protokoll über Besprechungen des 
deutschen und des schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und 
Warenverkehrs zwischen Deutschland und Schweden vom 20. bis 10. Juli 1935. 
 

 
lingar. Dittills hade verksamheten i förstone rört diplomatiska frågor. Det var 
typiskt för ett land med starka frihandelstraditioner att de utrikesekonomiska 
frågorna även varit privatekonomiska frågor. Organisatoriskt knöts de be-
rörda delarna av näringslivet till den statliga utrikesekonomiska organisatio-
nen som därigenom fick både ekonomisk och politisk kompetens, men även 
förhandlingstyngd eftersom förhandlingarna skedde i den svenska regering-
ens namn. 

Sammanfattning 
Under sommaren 1934 utformades de svenska strategierna och målsättning-
arna. Målet var att skaffa långsiktiga garantier för att Tyskland skulle full-
göra sina finansiella förpliktelser. Förhandlingarna präglades framför allt av 
svårigheterna med att komma överens om villkoren för Kreugerlånet. Från 
svensk sida föreslogs att man skulle utarbeta ett clearingarrangemang som 
kunde garantera att ingen missgynnades i det fortsatta utbytet mellan län-
derna. Förhandlingarna blev svåra men de svenska förhandlingsmålen nåd-
des, även om man fick acceptera en del kompromisser. 

Med avtalen från augusti och december 1934 lades grunden till det per-
manenta svensk-tyska clearingsystemet. Systemet var bilateralt och sönder-
föll i flera sammanhängande avtal. Avtalen kom att fungera som ett regel-
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verk som garanterade att Tyskland fullgjorde betalningar för importen från 
Sverige, men även betalning av räntor och avkastningar på fordringar och 
andra tillgångar i Tyskland. 

För Tyskland innebar överenskommelsen att man skapade avsättning för 
landets relativt dyra varor på svenska marknaden, samtidigt som man fick 
tillgång till svenska råvaror. Finansieringen grundades på att Tyskland hade 
ett exportöverskott i handelsutbytet. Av detta överskott avsattes medel för de 
transfermedel som användes för Tysklands skuldbetalningar till Sverige, och 
för optionsmedel för att finansiera import till Tyskland. Eftersom den tyska 
ekonomin hade plågats av sina stora skulder till utlandet försökte man från 
tysk sida begränsa antalet finansiella fordringar i clearingen. Vid förhand-
lingarna diskuterades vilka lån som skulle ingå i betalningsöverenskommel-
sen och vilken förmånsrättordning som skulle gälla. I denna intog de god-
kända rikslånen (Dawes- och Younglånen) en särställning. Tyskarna accep-
terade dock under förhandlingarna att även Kreugerlånet fick rikslånestatus. 
Detta innebar samtidigt att Kreugerlånet i praktiken genomgick en ränte-
reduktion, så att villkoren likställdes med Dawes- och Younglånen. Villko-
ren för de sistnämnda lånen bestämdes av Storbritanniens och Frankrikes 
överenskommelser med Tyskland, som föregått det svensk-tyska avtalet. 

I förhandlingarna hade den svenska sidan föreslagit att privatfordringarna 
skulle revideras och regleras som funding bonds, i enlighet med det tysk-
engelska avtalet. Tysklands intresse för dessa lån var dock mycket svalt och 
det krävdes hårda förhandlingar för att få Tyskland att acceptera att dessa lån 
reglerades inom ramen för clearingen. De privata finansiella fordringarna 
fick lägst prioritet. Clearingöverenskommelsen byggde på att Tyskland i 
varuhandeln med Sverige uppvisade ett permanent överskott. Detta clearing-
överskott fördelades så att 3/5 tillföll tyska riksbanken medan 2/5 gick till 
svenska fordringsägaranspråk efter rikslånen. Om det fanns medel kvar på 
clearingkontot efter denna fördelning till tyska riksbanken och de svenska 
rikslånefordringsägarna skulle en summa avsättas för betalningar på de pri-
vata finansiella fordringarna. Privatfordringarna blev således en restpost. 

De fortlöpande kontakterna mellan länderna handhades av en statlig or-
ganisation som till sin hjälp hade representanter från svenskt näringsliv. 
Detta markerade inledningen på ett organiserat samarbete mellan politik och 
ekonomi som bestod fram till den svensk-tyska clearingens avslut.  
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KAPITEL 4 

Clearingen under prövning 

Det inledande clearingåret 
Det svensk-tyska handelsutbytet ökade efter att clearingen trätt ikraft. Under 
perioden september 1934-mars 1935 hade den svenska exporten uppgått till 
ett värde av omkring 127 miljoner kronor mot ett värde av 72 miljoner för 
motsvarande period ett år tidigare.1 Ändå uppstod svårigheter. Den bärande 
principen i clearingen var att ett tyskt clearingöverskott skulle skapas så att 
landet skulle kunna återbetala sina skulder till svenska fordringsägare, men 
detta genomfördes inte med automatik. 

Förskjutningar i Tysklands och Sveriges export 
Under månaderna efter decemberavtalet 1934 fram till sommaren 1935 ut-
vecklades handeln i en oplanerad riktning, då den svenska exporten ökade 
snabbare än den tyska. Bakom detta låg flera faktorer. På Utrikesdeparte-
mentet ansågs den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen vara den tyska 
handelspolitiken. Under hösten 1934 växte valutatilldelningen för import 
från Sverige, något som blev normgivande i de tyska importplanerna. I de-
cember 1934 gjordes från tysk sida försök att skärpa importplanerna inom de 
tyska fyraårsplanerna vilket innebar att man i större utsträckning anpassade 
importen efter den aktuella valutasituationen. Den tyska importen från Sve-
rige minskade visserligen efter årsskiftet, men höstens generösa valutatill-
delning hade blivit normgivande vilket gjorde att importplanerna under vå-
ren 1935 kvarstannade på höga nivåer, i relation till exporten till Sverige.  

En bidragande orsak till förskjutningarna i handeln var också att efterslä-
pande betalningar för affärer som gjorts före och under hösten 1934 ström-
made in till clearingkontot under våren 1935. Särskilt betydande var betal-
ningarna för tidigare gjorda järnmalmsleveranser från Grängesbergsbolaget. 
I juni 1935 hade Grängesbergsbolaget mottagit omkring 29 miljoner kronor 
över clearingen för leveranser till Tyskland.2 
                                                        
1 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486.VPM 12 juni 1935. 
2 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. PM. Bilaga till rapport från UD om transferförhandlingarnas 
läge. 28 juni 1935. 
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En ytterligare förklaring stod att finna i den ekonomiska utvecklingen i 
Tyskland. Utgångspunkten för det fortlöpande utbytet hade varit handels-
nivåerna år 1933, men både Sveriges och Tysklands ekonomier hade ut-
vecklats sedan dess och handelsbehoven överträffade ”normalårets”. Den 
minskade arbetslösheten i Tyskland ledde till att köpkraften stärktes på den 
tyska hemmamarknaden, vilket tillsammans med industrins ökande råvaru-
behov spädde på efterfrågan på råvaror, livsmedel och konsumtionsvaror.3 
Levnadskostnaderna i Tyskland började stiga och bidrog till att pressa pris-
nivåerna uppåt. Därför uppstod ytterligare spänning mellan riksmarken och 
de deprecierade valutorna. Mot bakgrund av riksmarkens förhållande till den 
svenska kronan i clearingkursen och exportutbudet på den svenska markna-
den var det mer fördelaktigt att importera svenska varor med riksmark, än att 
köpa relativt dyrare inhemska varor.4 

I en promemoria författad av Gunnar Hägglöf, vid Utrikesdepartementets 
handelsavdelning, höjdes varningar. Allt tydde på att de tyska importrestrik-
tionerna var mer rigida gentemot icke-clearingländer än mot Tysklands 
clearingländer. Tyskland hade slutit avtal med samma principer som det 
svensk-tyska med bl.a. Frankrike, Belgien, Italien, Norge, Finland och 
Schweiz.5 Detta hade lett till att importen koncentrerats till Tysklands clear-
ingländer. Flera clearingländer hade därför fått vidta åtgärder för att åter-
ställa den bilaterala balansen med Tyskland. De tyska valutamyndigheterna 
var överbelastade med arbete och mäktade inte med att kontrollera betal-
ningsströmmarna. Därför hade ansvaret tagits av clearingländerna, som in-
fört handelsregleringar. Nästan inga av Tysklands clearingländer medgav 
Tyskland rätten att importera fritt.6 

Clearingens snara sammanbrott 
Då den svenska exportökningen inte motsvarades av tysk exportökning ris-
kerade clearingbalansen att resultera i ett svenskt exportöverskott. Förskjut-
ningarna i Tysklands och Sveriges export fick nästan omedelbara konse-
kvenser för clearingbetalningarna eftersom det inte skapades ett tyskt clear-
ingöverskott, och därför fanns inte heller medel för de svenska fordringarna. 
Under sommaren 1935 beräknades endast 5,3 miljoner kronor innestå på 
kontot för att täcka rikslånefordringarna. För att betalningarna på rikslånen 

                                                        
3 Guillebaud, a.a., sid. 73 f. 
4 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 485. Remissvar från Clearingnämnden rörande frågan om förläng-
ning eller förändring av den med Tyskland den 28 augusti avslutna betalningsöverens-
kommelsen. 20 november 1934. RA. CLN A, Fk, vol. 15. PM, bilaga till Vereinbarung über 
gewisse Änderungen der schwedisch-deutschen Verrechnungs-, Reichsanleihe und Transfer-
abkommen vom 22 Dezember 1934, 19 juli 1935. Se även Wittman, Klaus, a.a. sid. 77 ff. 
5 Kielland, Gabriel, a.a., sid. 73. 
6 RA. UD A, H94 CtI, vol. 2325. PM. 30 januari 1935. VPM över olägenheter som framträtt 
vid tillämpningen av den svensk-tyska clearinganordningen. 30 mars 1935. 
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skulle kunna fullgöras krävdes ett tillskott på uppskattningsvis omkring 9 
miljoner kronor och för inlösen av vissa scrips fattades ytterligare ca 3 
miljoner kronor. 

Från tysk sida hade man redan i december 1934 försökt att skapa ett över-
skott genom att spärra inbetalningar till tyska clearingmyndigheter för im-
port från Sverige. Det överskott som uppstod skulle därefter komma riks-
lånefordringarna tillgodo. Men handeln var inte tillräckligt stor för att ett 
aktivsaldo skulle kunna ha skapats på så kort tid.7 

Vidare skärpte tyskarna kontrollen över ekonomin i februari 1935 genom 
att ge riksekonomiministern (Schacht) och valutanämnderna större makt 
över valutahushållningen för att underlätta för implementering av mer effek-
tiva restriktioner.8 

En del medel för betalning av rikslånefordringarna tvingades Tyskland 
betala med sina optionsmedel. Betalningar på privatfordringarna däremot 
inställdes helt för 1935.9 

Förskjutningarna i handeln hade satt det planerade betalningssystemet ur 
spel och de ekonomiska förbindelserna under press. Ur ett svenskt perspektiv 
var situationen oacceptabel och det föll på Tysklands ansvar att vidta åtgär-
der för att återställa problemen. Situationen riskerade att kasta de svensk-
tyska förbindelserna tillbaka till det handelspolitiska motsatsförhållande som 
rått efter 1932, då de båda länderna var på väg mot en ekonomisk konflikt. 
Från svensk sida protesterades och nya förhandlingar inleddes. 

Sommarförhandlingarna 1935 om clearingproblemen 
De svenska förhandlarna ansåg att Tyskland skulle betala sina räntor på 
skulderna till svenska fordringsägare, oberoende av clearingöverskottet. Från 
svensk sida yrkade man på att det inte bara var den svenska exporten som 
ökat, utan även importen. Dessutom hade den tyska exporten till andra län-
der, med vilka Tyskland slutit handels- och/eller betalningsavtal, ökat. 
Tysklands samlade handelsbalans ansågs därför tillräckligt god för att betala 
skulder, även om inget clearingöverskott uppstod i den svensk-tyska clear-
ingen. Från svensk sida framhölls att tyskarna var skyldiga att tillfullo till-
godose de svenska fordringsägarnas anspråk. Kravet avvisades av tyskarna 
med hänvisning till clearingavtalet som fastslog att återbetalning på svenska 
finansiella fordringar förutsatte ett tillräckligt stort clearingöverskott. Efter-

                                                        
7 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. VPM 12 juni 1935. 
8 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående lag 
om valutahushållningen. 15 december 1938. 
9 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Bilaga till Vereinbarung über gewisse Änderungen der schwe-
disch-deutschen Verrechnungs-, Reichsanleihe- und Transferabkommen vom 22. Dezember 
1934. 19 juli 1935. Wittmann, Klaus, a.a., sid. 73 ff. 
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som detta inte uppstått, och med hänsyn till Tysklands ansträngda valuta-
situation var det omöjligt att täcka fordringarna med optionsmedel. Ett så-
dant tillvägagångssätt skulle dessutom kunna bli prejudicerande för andra 
länder som kunde komma med liknande krav på åtgärder i betalningsrelatio-
nen med Tyskland.10 

Tyskarna fortsatte med att hota att lämna den svensk-tyska clearingupp-
görelsen eftersom man ansåg den vara ofördelaktig, och man föreslog en 
revidering av den bilaterala anordningen till förmån för ett betalningsavtal 
likt det Tyskland slutit med England. Detta var ett lösare betalningsavtal där 
betalningarna för handeln och de finansiella fordringarna var lösare och mer 
principiellt reglerade än i den svensk-tyska clearingen och det medgav större 
flexibilitet än det svensk-tyska clearingsystemet.11 

Förslag till dirigering av den svenska importen 
Förhandlingarna fortsatte och från de tyska förhandlarna framställdes förslag 
till lösning på problemet, som byggde på en justering av den svenska im-
porten. Om den svenska införseln från Tyskland ökade, samtidigt som den 
tyska importen från Sverige bibehölls skulle clearingöverskottet växa.12 

Tyskland var en av världens största kolproducenter och Sverige var en 
stor kolimportör. Under 1934 hade kolimporten från Tyskland uppgått till 
omkring 400 000 ton och koksimporten till 700 000 ton.13 Tyska myndighe-
ter hade därefter försökt träffa avtal med svenska kolimportörer om ökade 
koks- och kolinköp motsvarande 950 000 ton. Men detta hade inte lett till 
några framgångar. Från tysk sida hade man också vänt sig till svenska re-
geringen för att få till stånd ett handelsavtal för att kvitta kapitalbristen på 
rikslånekontot med tysk export. Tyskarna hade framfört liknande förslag i 
förhandlingarna om transferfrågan sommaren 1934. 
Från svensk sida kunde man inte tillmötesgå förslaget. Den svenska kol-
importen från Tyskland var mindre än exempelvis importen från England. 

                                                        
10 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående tyska 
regeringens inställning till kungörelsen om Sveriges allmänna hypoteksbanks obligationer och 
räntekuponger, 26 juni 1935. 
11 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. PM från Svenska beskickningen i Berlin, rapport från samtal 
med tyska regeringskommissionen för frågor rörande det svensk-tyska betalnings- och 
varuutbytet. 14 april 1935. 
12 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Tredje plenarsammanträdet i transferfrågan. Rapport från 
Utrikesdepartementet till utrikesministern. 27 juni 1935. 
13 Olsson, Sven-Olof, German Coal and Swedish Fuel 1939-1945, sid. 68. Olsson visar att det 
fanns en viss överproduktion av kol under mellankrigstiden. Priserna tenderade därför att 
sjunka vilket gynnade länder som devalverat mer än Tyskland. Bengt Nilson menar dock de 
engelska kolen steg i pris och sjönk i kvalitet vilket ledde till minskande konkurrenskraft på 
världsmarknaden. Att England ändå dominerade den svenska kolimporten beror på att den 
svenska handelspolitiken var orienterad mot den engelska marknaden. Detta befästes i det 
svensk-engelska handelsavtalet 1933. Nilson, Bengt, a.a., sid. 53 ff. 
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De tyska kolpriserna ansågs nämligen ligga över världsmarknadspriserna. 
Om priserna justerades nedåt skulle den tyska kolexporten expandera auto-
matiskt, menade man från svensk sida. Vidare var möjligheten att dirigera 
den svenska utrikeshandeln starkt begränsad eftersom regeringen saknade de 
handelspolitiska verktyg som krävdes.14  

En utbyggnad av det svenska handelspolitiska regelverket, eller ett detal-
jerat regelverk för den svensk-tyska clearingen var heller inget som efter-
strävades av de svenska handels- och valutamyndigheterna. Den tysk-norska 
clearingen var här ett avskräckande exempel. Det tysk-norska clearingavtalet 
hade slutits under våren 1935 efter samma principer som det svensk-tyska. 
Handelsutbytet hade också utvecklats likt det svensk-tyska, med förskjut-
ningar i handeln så att den norska exporten ökat snabbare än den tyska. Det 
tysk-norska clearingen skilde sig dock från det svensk-tyska på några vä-
sentliga punkter. Valutatilldelningen var mer detaljstyrd i det att varje en-
skild produkt (varuposition i handelsstatistiken) fixerades varje månad med 
utgångspunkt från 1933 års handelsstatistik och föregående månads statistik. 

Ett sådant system skulle svårligen kunna fungera i den svensk-tyska han-
deln, eftersom den svenska exporten var mer diversifierad än den norska. 
Dessutom fluktuerade handeln med betydelsefulla svenska produkter avse-
värt (som exempelvis järnmalmen) vilket försvårade möjligheterna att fixera 
enskilda varors procentuella kvoter. Ett sådant system var också mycket 
komplicerat och krävde en stor administration. Att föra in fler potentiella 
komplikationer i handeln syntes inte vara en logisk utväg ur problematiken.15 

Ett tyskt skambud och ett svenskt fräckt motmedel 
Ett annat förslag som presenterades av de tyska förhandlarna för att lösa 
obalansen i den svensk-tyska handeln var att man skulle konstruera nya va-
lutor för betalning av rikslånen (Dawes-, Young- och Kreugermark) som 
skulle fungera ungefär som en spärrmark. Dessutom skulle man temporärt 
skriva ned räntorna på rikslånen. Holland och Schweiz hade nyligen accepte-
rat sådana nedskrivningar i betalningsförhållandena med Tyskland och där-
för borde även Sverige kunna vara lika tillmötesgående, menade man från 
tysk sida. Förslaget som innebar att svenska fordringsägare skulle få se sina 
betalningar från Tyskland minska, om än temporärt, förkastades direkt. 

Formellt hade Tysklands inställda betalningar på privatfordringarna och 
delar av rikslånen varit avtalsenliga eftersom relationen mellan den svenska 
och tyska exporten förskjutits. De svenska förhandlarna saknade därför 
egentliga argument. Från svensk sida fann man på råd genom att hota med 
utpressning genom att täcka skulderna med medel från ett obligationslån 

                                                        
14 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Andra plenarsammanträdet i transferfrågan. Rapport från 
Utrikesdepartementet till Clearingnämnden. 29 juni 1935.  
15 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. VPM. 12 juni 1935. 
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som förmedlats genom Sveriges Allmänna Hypoteksbank. Obligationerna 
hade utgivits år 1878 och placerats i Tyskland. Man uppskattade att krediten 
1935 motsvarade 4,8 miljoner kronor som ännu inte återbetalats till de tyska 
fordringsägarna. Genom att frysa betalningarna och överföra summan till de 
svenska fordringsägarna, samt överföra optionsmedel från clearingkontot 
skulle årets rikslåneförpliktelser kunna täckas.16 

Åtgärden var ett hot om en ensidig spärråtgärd efter samma principer som 
tvångsclearinglagen från 1932 och från tysk sida protesterades naturligtvis. 
Man ansåg att detta var ett ingrepp i privata rättsförhållanden som endast 
angick hypoteksbanken och dess borgenärer, och den svenska regeringen var 
inte berättigad att dra in medel från tyska fordringsägare. Från tysk sida 
meddelade man att man fortsättningsvis inte tänkte diskutera frågan överhu-
vudtaget. Man tänkte nämligen inte finna sig i att den ena förhandlingsparten 
”…stucke handen i den andras fickor för att tillägna sig medel”. Mer konkret 
var tyskarna allvarligt oroade för att svenskarnas åtgärd inte skulle vara en 
punktinsats, utan början till en praxis och att denna praxis skulle bli känd i 
andra fordringsägareländer som Schweiz och Holland, som slutit liknande 
clearingavtal med Tyskland.17  

Spärråtgärden var tänkt att utgöra ett skrämskott och även om den var 
oetisk så var den laglig. Frågan hemlighölls mellan Sverige och Tyskland, 
men den kvarstod som ett hot för att visa att man från svensk sida menade 
allvar och för att få till stånd fortsatta förhandlingar.18 

Betydelsefulla avtalsmodifikationer i clearingen 

Handeln 
Förhandlingarna fortsatte med mer konstruktiva förtecken och i juli 1935 
träffades ett nytt handels- och betalningsavtal. Handelsavtalet fastslog att 
clearingen skulle bestå. Båda parter var överens om att justera handelsutbytet 
så att Tysklands exportöverskott fortsättningsvis blev tillfredsställande stort, 
vilket även inbegrep andra halvan av 1935. Den svenska andelen av clear-
ingöverskotten skulle därigenom kunna täcka eftersläpande och uppkom-
mande fordringar. 

                                                        
16 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. VPM. 12 juni 1935. 
17 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående tyska 
regeringens inställning till kungörelsen om Sveriges allmänna hypoteksbanks obligationer och 
räntekuponger, 26 juni 1935. Verbalnoten överlämnades den 20 juni. Berlin den 20 juni 1935. 
18 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Den tyska protesten mot kungörelsen mot Sveriges All-
männa hypoteksbanks obligationer och räntekuponger. 25 juni 1935. 
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För att undvika att obalansen i handeln återkom skulle man från tysk sida 
anpassa importen från Sverige mer noggrant. Den tyska valutatilldelningen 
hade helt enkelt varit för generös i relation till exporten.19 Detta innebar inte 
bara en hårdare kontroll av valutatilldelningen, utan också en större selekti-
vitet i sammansättningen av importen från Sverige. Avsikten var dock inte 
att minska importen från Sverige generellt. Tvärtom skulle den totala valuta-
tilldelningen öka.20 

Detta innebar att den svenska importen från Tyskland måste öka snabbare 
än exporten, annars skulle medel tas från den tyska riksbankskvoten. Pro-
blemet var att den tyska exportindustrin inte var tillräckligt effektiv. De höga 
tyska prisnivåerna var ett generellt problem för den tyska utrikeshandeln. 
Visserligen fanns ett exportsubventionssystem i form av statliga export-
premier men den tyska utrikeshandelns relativt långsamma utveckling tydde 
på att systemet inte var effektivt. För att förbättra avsättningsmöjligheterna 
reformerades exportsubventionssystemet år 1935. Avgifter på vinster från 
den tyska hemmamarknadsindustrin avsattes till särskilda fonder (export-
utjämningskassor) för att finansiera prissänkningar för den tyska exportindu-
strin. Detta var en betydande satsning som tog omfattande resurser i anspråk. 
Åren 1935-1937 subventionerades omkring 2/3 av den tyska exporten med i 
genomsnitt 28 procent av det totala exportvärdet.21  

Den svenska importen från Tyskland ökade därefter i sådan utsträckning 
att de tyska valutamyndigheterna kunde bevilja extra valutatilldelning för 
tilläggsimport av järnmalm och trä samt fullgöra importlikvider man inte 
betalat i samband med importspärren i december 1934.22 

Handelsavtalen 1935-1936 
Med modifikationerna som nämnts ovan skapades bättre förutsättningar för 
det fortsatta utbytet, och en period av stabilitet följde, som gjorde nya större 
modifikationer onödiga. Den svensk-tyska clearingens struktur grundlades 
under de följande åren. Detta innebar att utbytet kunde planeras och genom-
föras relativt friktionsfritt. De påföljande handelsavtalen slöts i januari, juni 
och november 1936 och var formellt förlängningar av juliavtalet 1935. I 
handelsavtalen avhandlades Tysklands importplaner och hur stora valutatill-

                                                        
19 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Rapport om transferförhandlingarnas läge. 1 juli 1935. 
20 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Sammanträde i transferfrågan 10 juli 1935. RA. CLN A, 
FIIb 17, vol. 487. PM angående vissa handelspolitiska frågor i förhållande till Tyskland. 23 
november 1937. RA. CLN A, Fk, vol. 15.Vereinbarung über gewisse Änderungen der 
schwedisch-deutschen Verrechnungs-, Reichsanleihe und Transferabkommen vom 22 De-
zember 1934 samt bilaga. 19 juli 1935. 
21 Freund, Rudolf, a.a., sid. 44 ff. Nilson, Bengt, a.a., sid. 83. Exportpremier är understöd åt 
export av varor av inhemsk tillverkning. Exportpremier kan utgå i kontantstöd, i form av 
skattelindringar, lägre fraktsatser m.m. Beije, Rupert (red.), a.a., sid. 160. 
22 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. VPM rörande clearingutvecklingen. 4 december 1935. 
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delningar man avsatt för olika svenska exportprodukter. Handelsavtalen 
fungerade som utfästelser för de kommande halvårens tyska import. Import-
planerna baserades alltjämt på tidigare import och importönskemålen fram-
ställdes i handelsförhandlingarna på aggregerade nivåer i relation till 1933 
års importvolymer. Om den tyska exporten utvecklades positivt i relation till 
importen, och om clearingöverskottet var tillräckligt stort skulle det finnas 
utrymme för tilläggsimport. Valutatilldelningen för enskilda tyska importö-
rer utgick från tidigare års valutatilldelning samt vilka produkter importen 
avsåg. Praktiskt betydde 1933 års importvolymer ingenting för Tysklands 
fortlöpande import från Sverige. Valutatilldelningen koncentrerades allt mer 
på råvaror och halvfabrikat. Denna efterfrågan visade sig vara ett mönster 
som hängde samman med omorienteringar i den tyska produktionen som i 
sin tur påverkade den tyska handelspolitiken.23 

En del av handelsproblemen och planeringen av det fortsatta utbytet lös-
tes på företags- och branschnivå. Särskilt illustrativt var samarbetet mellan 
tyska regeringsföreträdare och svenska järnmalmsexportörer. Den svenska 
järnmalmen var en av de största svenska exportposterna i clearingen. Järn-
malmsexporten till Tyskland koncentrerades dock till några få månader om 
året. För att få jämnare inbetalningar på den tyska sidan för import från Sve-
rige kom Grängesbergsbolaget och tyska förhandlare överens om att sprida 
järnvägsleveranserna över fler månader. Detta gav ett jämnare ”kassaflöde” 
som underlättade för de tyska valutamyndigheterna att långsiktigt planera 
och balansera importen mot exporten.24 

Modifikationerna innebar att Tyskland medgavs viss flexibilitet i impor-
ten från Sverige. En del problematiska frågor, som järnmalmsbetalningarna, 
ledde till särskilda avtal mellan tyska regeringsföreträdare och svenska 
branschorganisationer. Men inom den svenska handelsbyråkratin var man 
inte alltigenom positiv till förändringarna – en ståndpunkt som dessutom 
blev mer utbredd något år senare. 

Betalningarna 

Rikslånen och tyska riksbankens kvot 
Betalningarna för rikslånen hade med nöd och näppe kunnat genomföras och 
problemet ansågs vara Tysklands alltför generösa valutatilldelning för im-
porten. Efter avtalet 1935 räknade man med att handeln efter sommaren 

                                                        
23 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des deut-
schen und des schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Waren-
verkehrs zwischen Deutschland und Schweden vom 29. Oktober bis 3. November 1936. 
24 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2331. Rapport av Hägglöf, via Svenska beskickningen i Berlin. 
27 maj 1936. 
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1935 skulle utvecklas i planerad riktning och tillräckligt med medel för att 
tillgodose rikslånefordringarna skulle skapas. 

För att förbättra garantierna för att de svenska rikslånefordringsägarna 
skulle tillgodoses genomfördes i juli 1935 en ny kvotfördelning av clearing-
överskottet, på begäran av de svenska förhandlarna. Efter att Tyskland full-
gjort betalningar för förfallna scrips från transfermoratoriet från det föregå-
ende året, skulle resterande delen av det uppkommande clearingöverskottet 
delas lika mellan Sverige och Tyskland, dvs. efter att Tyskland likviderat 
förfallande scrips fick options- och transfermedlen lika stora andelar och lika 
stor förmånsrätt.25 

Att döma av överskottsfördelningen kvarstod en fast avräkning av clear-
ingöverskottet, dvs. efter att exportlikvider och administrativa utgifter beta-
lats gjordes en avräkning av de kvarstående beloppen Med ett hypotetiskt 
överskott på 90 miljoner riksmark som skulle fördelas 50/50 mellan tyska 
riksbanken och svenska fordringsägare, skulle tyska riksbanken täckas med 
45 miljoner riksmark och svenska rikslånefordringsägare med de resterande 
45 miljoner riksmarkerna. Den nya kvotfördelningen innebar att Tysklands 
optionsmedelsandel av clearingöverskottet minskade jämfört med vad den 
skulle ha varit med de principer som gällde i den första fördelningen.26 

Med en fördelning på 3/5 av överskottet skulle tyska riksbankens andel 
ha blivit omkring 38,6 miljoner kronor år 1935 och 33,3 miljoner kronor år 
1936. Med en fördelning om 2/5 av överskottet, skulle rikslånebetalningarna 
ha uppgått till omkring 25,8 miljoner kronor år 1935 och omkring 22,2 mil-
joner kronor år 1936. Den ursprungliga fördelningen av överskottet var för 
liten för att tillgodose de svenska finansiella fordringarna. Med denna för-
delning skulle Tyskland fått avsätta optionsmedel för att kunna betala riks-
låneräntorna, eller i värsta fall tvingats diskriminera något av lånen och då 
skulle man drabbas av sanktioner från svenskarna; antingen i form av 
tvångsclearing eller handelspolitiska restriktioner, t.ex. exportregleringar 
som skulle resultera i ett större tyskt exportöverskott. 

Som framgår av tabell 4:1 ökade handelsströmmarna 1936 och resulte-
rade i ett överskott på 55,5 miljoner kronor. Sett till fördelningen av över-
skottet skedde inga större förändringar. Det viktiga var att de svenska ford-
ringsägarna på rikslånen fick bättre garantier än tidigare och denna modifi-
kation ska ses som en svensk förhandlingsframgång. 

Innebörden av den nya överskottsfördelningen var även att den stärkte 
Tysklands incitament att verka för en balanserad clearing. Då den svenska 
                                                        
25 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående vissa handelspolitiska frågor i förhållande till 
Tyskland. 23 november 1937. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i förhållande 
till Tyskland. 23 november 1937. RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Sammanträde i transferfrå-
gan 10 juli 1935. RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. RA. CLN A, Fk, vol. 15.Vereinbarung über 
gewisse Änderungen der schwedisch-deutschen Verrechnungs-, Reichsanleihe und Transfer-
abkommen vom 22 Dezember 1934 samt bilaga. 19 juli 1935. 
26 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Sammanträde i transferfrågan. 10 juli 1935. 



 87 

exporten till Tyskland ökade, minskade tyska riksbankens andel av betal-
ningarna för den tyska importen. Enligt avtalet kunde optionsmedlen aldrig 
bli större än transfermedlen, och betalningarna för transfermedlen var aldrig 
mer generösa än vad som var nödvändigt (storleken på de finansiella ford-
ringarna avgjordes av certifikaten). Detta innebar att om man från tysk sida 
var tvungen att skapa ett clearingöverskott som kunde täcka de finansiella 
fordringarna. Enligt den föregående fördelningen kunde tyska riksbanken 
förses med huvuddelen av sin andel före de svenska finansiella fordrings-
ägarna. Detta innebar att Tyskland inte påverkades kortsiktigt om den 
svensk-tyska clearing inte resulterade i ett tillräckligt stort exportöverskott. 
Med den nya fördelningen var innebörden att om Tyskland inte exporterade 
tillräckligt för att skapa exportöverskottet, skulle tyska riksbankens till-
strömning av utländska valutor drabbas i lika utsträckning som de svenska 
fordringsägarna. Då det var högt prioriterat i den tyska ekonomin att bygga 
upp valutatillgångarna, för att kunna finansiera importen, var man således 
tvungen att öka exporten till Sverige. 

 
Tabell 4:1 Betalningar i den svensk-tyska clearingen 1934-1936. Betal-
ningar för varor och tjänster samt lån. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
 1 september-

31december 1934 
1935 1936 

Betalningar till Tyskland 103,7 315,1 340,4 
Betalningar från Tyskland 84,6 250,7 284,9 
Överskott 19,1 64,4 55,5 
Betalningar för rikslåneräntor  12,3 27,6 26,5 
Andel av överskottet 64 43 48 
Avsatt för inlösen av scrips - 6,2 - 
Tyska riksbankens fria valutor 11,2 *) 30,4 29,6 
Andel av överskottet 57 47 53 

Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 23 november 1937. 
Anm.*)= Av summan utbetalades ca 4,5 miljoner kronor för Grängesbergslikvider m.m. till 
svenska exportörer med medel som inte härstammade från den svensk-tyska clearingen. 

Rikslånens räntetjänst 
Vid den svensk-tyska clearingens inledning hade rikslånefordringsägarna 
riskerat att bli nödlidande då handeln mellan länderna utvecklats i en oplane-
rad riktning. Efter modifikationerna i clearingavtalet skedde räntebetalning-
arna på rikslånen avtalsenligt. 

Rikslånekupongerna var kommersialiserade, vilket innebar att de köptes 
och såldes som värdepapper, varför uppskattningarna av den samlade certifi-
erade fordringarna kunde variera mellan olika månader, beroende på inneha-
vet i Sverige. Tabell 4:2 visar betalningarna på de svenska finansiella ford-
ringarna åren 1934-1937. Enligt clearingstatistiken uppgick de totala trans-
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fermedlen till 30,4 miljoner kronor år 1935, 29,6 miljoner kronor år 1936 
och 28,5 miljoner kronor år 1937. 

Störst av lånen var Kreugerlånet. Åren 1935-1937 svarade betalningarna 
till detta lån för nästan 60 procent av de totala transfermedlen. 
Räntebetalningarna för de internationella Dawes- och Younglånen låg under 
motsvarande år mellan 3 och 6,5 miljoner kronor. Man lyckades således 
täcka upp för de förluster förskjutningarna i handeln lett till och 
räntebetalningarna fungerade planenligt. Räntebetalningarna för 
Kreugerlånet var större än Dawes- och Youngbetalningarna, trots att 
Tyskland under 1935 och 1936 återköpte obligationer för 68 miljoner 
kronor.27 Affärerna gjordes upp mellan företrädare från tyska riksbanken och 
bröderna Wallenberg som företrädare för de svenska Kreugerintressena på 
den svenska sidan. Från tysk sida var man angelägen om att genomföra 
affären. Avsikten sades vara att minska betalningsförpliktelserna till 
Sverige.28 Köpet var med stor sannolikhet ett led i den överenskommelse om 
nedkonvertering av lånet, som skulle ske 1936. I dessa förhandlingar hade 
man dessutom kommit överens om att nedkonverteringen skulle medföra en 
räntereduktion från 4½ till 4 procent.29 
 
Tabell 4:2 Betalningar för rikslånen 1934-1937. Miljoner kronor. Löpande 
priser. 
 

 Transfermedel 
totalt 

Ränta Kreuger-
lånet 

Ränta Dawes-
lånet 

Ränta Young 
lånet 

1934 12,3 9,0 0,7 2,6 
1935 30,4 18,2 3,0 6,5 
1936 29,6 16,4 3,0 6,4 
1937 28,5 16,6 3,0 6,0 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
 
Åren 1935-1937 låg de årliga tyska räntebetalningarna till Sverige mellan 

16,4 och 18,2 miljoner kronor. Detta motsvarade i genomsnitt 60 procent av 
de totala transfermedlen under perioden. Storleken på beloppen som återbe-
talades vittnar om varför Tyskland först strävade efter att få lånet klassifice-
rat som privatfordring, och senare varför man valde att återköpa stora poster. 

                                                        
27 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Chiffertelegram till svenska legationen i Washington. 29 
september 1940. 
28 SOU 1998:96, Naziguldet och Riksbanken: interimrapport från Kommissionen om judiska 
tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget, sid. 40. 
29 RA. RD A, A2, vol. 3. Instruktion till svenska förhandlare. 22 juni 1934. Wittmann, Klaus, 
a.a., sid. 69. 
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Privatfordringarna 
Förskjutningarna i handeln hade lett till att överskottet knappt räckt till att 
täcka rikslånefordringarna. I clearingöverenskommelsen hade man räknat 
med att två inbetalningar per månad uppgående till 625 000 riksmark (15 
miljoner riksmark/år) skulle vara tillräckligt för återbetalningen på privat-
fordringarna. Denna uppskattning var dock alldeles för låg. Under hösten 
1934 hade anmälningar om svenska fastfrysta fordringar börjat strömma in 
till de svenska handels- och valutamyndigheterna. I november 1934 motsva-
rade dessa över 488 miljoner kronor. Den samlade årliga avkastningen över-
steg vida de planerade inbetalningarna för privatfordringar. 

Betalningar på räntor och amorteringar ställdes in helt år 1935, förutom 
för de privata fordringar som tilldelats högst status: dvs. Svenska Tänd-
sticksaktiebolagets monopolvinst i dotterföretaget Tyska Tändsticksmono-
polbolaget. Åren 1935 och 1936 avsattes 2,8 respektive 3,1 miljoner kronor 
från transfermedlen till Monopolvinsten.30 

Återbetalningarna på privatfordringarna hade därutöver inte fungerat alls, 
de långa decemberförhandlingarna till trots, och förutsättningarna att för-
bättra villkoren för de svenska privata intressenterna inom ramen för clear-
ingen var små. Då betalningarna på de privata fordringarna (förfallande rän-
tor, amortering, utdelning m.m.) inställts hade de svenska fordringsägarna 
istället erbjudits olika typer av tyska tillgodohavanden som kunde användas i 
Tyskland – även som betalningsmedel för tilläggsimport från Tyskland. Om 
fordringsägaren föredrog betalningar hänvisades denna till scrips. Scripsen 
gav dock blott delvis kontant betalning. Scripsen löstes nämligen in mot 
betalning till endast 67 procent av det nominella värdet. De svenska scrips-
innehaven uppskattades i juli 1935 till 10 miljoner kr.31 

Privatfordringarna var även efter avtalet 1935 besvärande för Tysklands 
valutatillgångar. Privatfordringarnas låga status för de tyska myndigheterna 
hade kommit till uttryck redan i de första clearingförhandlingarna, då rän-
torna på dessa lån genomgått en generell sänkning till 6 procent och 1935 
skedde en ytterligare räntereduktion till 4 procent i samband med att man 
valde att utarbeta en ny reglering för privatfordringarna.32 

Funding bonds 
De svenska privatfordringsintressenterna hade dittills varit clearingens förlo-
rare. Clearingöverskottet hade dittills inte varit i närheten av att kunna täcka 

                                                        
30 RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik, privatlån. Betalningsstatistiken gör inte 
skillnad på räntor, amortering eller andra typer av utbetalningar för privatlånen. 
31 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Sammanträde i transferfrågan. 10 juli 1935. Inga utbetal-
ningar för inlösen av scrips skedde förrän år 1942. RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transfersta-
tistik. 
32 Freund, Rudolf, a.a. sid. 33. Wittmann, Klaus, a.a., sid. 77. 
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privatfordringarna. De flesta privata fordringarna hade fått se sina tillgångar 
frysa inne och/eller se dem minska i värde med räntreduktioner eller genom 
den tyska ekonomins olika former av växeltekniska nedskrivningar. England 
och Frankrike som också hade privata intressen i Tyskland, hade slutit avtal 
med Tyskland om att konvertera de privata fordringarna till s.k. funding 
bonds med omkring 2-3 procents ränta. Från svensk sida hade förslag pre-
senterats om att reglera privatfordringarna likt de tysk-engelska och de tysk-
franska avtalen. Men de tyska förhandlarna hade inte samtyckt till förslaget.  

Under sommarförhandlingarna 1935, i samband med handelsproblemati-
ken, hade regleringen av privatfordringarna kommit i annan dager. Tysk-
lands motsträvighet mot att reglera privatfordringarna hade minskat och de 
svenska förhandlarna framställde nya förslag till reglering av privatfordring-
arna.33 Tyskland accepterade de svenska kraven och det svensk-tyska funding 
bondssytemet utformades under förhandlingar hösten 1935. I januariavtalet 
1936 lyftes privatfordringarna ur den svensk-tyska clearingen.34 

De svenska privata intressenterna kunde därefter, om de så önskade, er-
sätta fordringar som förfallit under perioden 1 juli 1934 – 30 juni 1936 med 
funding bonds. För de fordringsägare som valde att inte ersätta sina ford-
ringar med funding bonds gällde Stillhalteavtalen och transfermoratoriet. 
Detta innebar att avtalet var retroaktivt eftersom de fordringar som förfallit – 
men inte likviderats av de tyska gäldenärerna – äntligen skulle ersättas. 

Funding bondsavtalet gällde under en 10-årsperiod och hade en ränta på 4 
procent. För de privatfordringsinnehavare som hade vinstutdelningar som 
översteg de 4 procenten innebar således funding bonds en räntereduktion på 
ända upp till 2 procent. Räntan på funding bonds skulle betalas halvårsvis, 
med optionsmedel. Utbetalningar skulle ske i svenska kronor.35 

Funding bonds fungerade också som betalningsmedel genom att de gick 
att använda för olika utgifter som resor, studier, skatter m.m. i Tyskland. I 
sådana fall kunde fordringsägaren sälja sina bonds till Golddiskontbank 
(motsvarigheten till Riksgäldskontoret) för 75 procent av det nominella vär-
det. Funding bondssystemet administrerades av kommissionärerna Skandi-
naviska banken, Stockholms Enskilda bank, Svenska Handelsbanken, Göte-
borgs bank och Inteckningsbanken. Dessa ombesörjde betalningarna till de 
svenska innehavarna.  

                                                        
33 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. VPM 12 juni 1935. 
34 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2330. Rapport angående under tiden den 18-25 november 1935 i 
Berlin förda diskussioner i funding bonds-frågan. 29 november 1935. Memorandum den 25 
januari från Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden med närmare bestämmelser 
rörande utgivande av s.k. Funding bond och skrivelse från Konversionskasse den 30 januari 
1936 med viss förklaring i samma ämne. 
35 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des schwedi-
schen Regierungsausschusses für Fragen de Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 29 Oktober bis 3 November 1936. 
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För de svenska privata fordringsägarna medförde det nya systemet både 
för- och nackdelar. De som valde att ersätta sina förfallna fordringar med 
funding bonds fick acceptera en räntereduktion ännu en gång. Samtidigt var 
dock förutsättningarna för att det tyska exportöverskottet skulle nå sådan 
storlek att det möjliggjorde betalningar på privatfordringar osäkra. Det var 
t.o.m. osäkert om privatfordringarna alls skulle regleras inom clearingen. 
Funding bondssystemet kunde framstå som ett bättre alternativ än att se till-
gångarna frysa inne i transfermoratorier eller Stillhalteavtal. 

Å den andra sidan var det förenat med viss risk att reglera privatfordring-
arna i ett nytt system. Under decemberförhandlingarna 1934 hade de svenska 
förhandlarna fått ägna stor möda åt att förmå de tyska förhandlarna att ge 
högre status åt privatfordringarna. Då privatfordringarna innefattades i 
clearingen, utrustades de med samma sanktionsmöjligheter som andra ford-
ringar. Om de privata fordringarna lyftes ur clearingorganisationen försvann 
också de mellanstatliga sanktionsmöjligheterna. Dessutom skedde utbetal-
ning från Konverteringskassan endast om den tyske gäldenären inbetalat 
skulden till Konverteringskassan och om affidavitkraven uppfylldes.36  

Tyskarna hade ogillat privatfordringarna och från svensk sida hade man 
fått anstränga sig, först för att få in dem i clearingen och därefter för att ge 
dem högre status i förmånsrättsordningen. Trots att Tysklands förutsätt-
ningar att betala på privatfordringarna förbättrats hade inga betalningar 
gjorts. 

För Tyskland innebar funding bondssystemet fler fördelar än nackdelar. 
Då privatfordringarna lyftes ur clearingen, minskade trycket på Tysklands 
valutatillgångar. Denna fördel måste dock vägas mot att rikslånen istället 
skulle belasta Tysklands valutatillgångar. Under 1935 hade Tysklands kassa-
reserver minskat ytterligare med 31 procent jämfört med det föregående 
årets reserv (tyska riksbankens innehav av guld och valutor) på 91 miljoner 
riksmark.37 

De årliga betalningarna på de privata fordringarna skulle enligt 1934 års 
avtal uppgå till 15 miljoner riksmark/år. Ur ett tyskt perspektiv utgjorde 
denna summa närmare 1/4 av det tyska exportöverskottet gentemot Sverige 
och 16 procent av kassareserven. Detta gjorde att privatfordringarna var en 
belastning för den tyska ekonomin och därför ställdes betalningarna på pri-
vatfordringarna in.38 

                                                        
36 Affidavit är en form av skriftlig försäkran. I detta fall gällde försäkran att fordringen var i 
en juridisk svensk persons ägo, och att fordringarna förfallit under den aktuella perioden. Från 
tysk sida underströks allvaret i detta krav RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Protokoll über 
Vereinbarungen des deutschen und des schwedischen Regierungsausschusses über Fragen des 
deutschen Transfermoratoriums vom 31. Januar 1936. 
37 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936. Reichsbank und Privatnotenbanken. Se 
även Guillebaud, C.W, a.a., sid. 280. 
38 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. PM 10 januari 1936. 
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Med funding bondssystemet omvandlades och samlades privatfordring-
arna i praktiken till garanterade lån med hyggliga räntor, med generellt 
längre löptider än de privata fordringarna. Samtidigt saknades svensk sank-
tionsrätt om Tyskland inte fullgjorde sina betalningsförpliktelser. Ytterligare 
en betydelsefull fördel för Tyskland var att man med spridning av funding 
bondssystemet skapade ett prejudikat för Tysklands avtal med andra länder 
med fordringar av privat karaktär. Om det blev ett prejudikat skulle Tysk-
land få ”rätt” att revidera ogynnsamma privatfordringsavtal med bättre betal-
ningsvillkor som resultat. I praktiken skulle privatfordringar omvandlas till 
statslån med lägre räntenivåer.39 

Devalveringsfrågan, rykten och de svenska fordringarna 
De privata fordringarnas låga status bekräftades gång efter annan. Först blev 
de föremål för Stillhalteavtalen och i det första clearingavtalet lämnades de 
privata fordringarna utanför. De svenska förhandlarna hade fått strida hårt 
för att få in de privata fordringarna i clearingen och då de några månader 
senare lyftes in i clearingen skrevs de ned och diskriminerades. Från 1931-
1936 hade privatfordringarnas genomsnittliga räntefot genomgått en halve-
ring. Att de svenska förhandlarna lyckades få tyskarna att acceptera att pri-
vatfordringarna reglerades i den svensk-tyska clearingen var därför en pyrr-
husseger. 

För de svenska privatfordringsägarna hade clearingen inte löst några pro-
blem, snarare skapat nya, och mot bakgrund av Tysklands inhemska poli-
tiska utveckling var privatfordringarnas framtid mer oförutsägbar än någon-
sin. Det fanns förhoppningar om att funding bondssystemet skulle bli en 
lösning, trots att det nya avtalet innebar att sanktionsrätten förlorades samt 
till priset av ytterligare en räntereduktion. Även om detta innebar en ny rän-
tereduktion ökade förutsättningarna att betalningsförpliktelserna fullgjordes 
om betalningsvillkoren var bättre avvägda mot Tysklands betalningsförmåga 
och betalningsvilja. 

Trots uppgörelserna sommaren 1935 och våren 1936 utbröt oro hos såväl 
svenska fordringsägare som svenska importörer och exportörer. Detta be-
rodde på den maktkamp om den tyska ekonomin som brutit ut mellan riks-
ekonomiministern (och riksbankschefen) Schacht och reformivrande natio-
nalsocialister. Schacht hade opponerat sig mot de ökande statsutgifterna och 
han ansågs motarbeta rustningspolitiken. I början av februari 1936 nåddes 
Sverige av ryktet att Schacht skulle ha internerats och att en finanskris stod 
för dörren. Enligt uppgift skulle även en av Schachts närmaste medarbetare 
(som innehade en direktörspost i Konverteringskassan) ha försvunnit, efter 
att denne stött Schacht i de politiska stridigheterna. 

                                                        
39 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Rapport från Svenska beskickningen till Utrikes-
departementet angående avtal för funding bonds 13 januari 1936. 



 93 

Svenska bedömare ansåg att det var osannolikt att Schachts inflytande 
över den tyska ekonomin skulle bestå. Om Tysklands rustningspolitik för-
blev expansiv skulle utgifterna öka, och om statsutgifterna ökade samtidigt 
som priserna på hemmamarknaden steg, skulle Tyskland antingen tvingas 
finansiera detta genom en kraftfull skattepolitik eller genom en devalvering. 
Svenska beskickningen i Berlin menade att det var sannolikt att Tyskland 
skulle välja det sistnämnda och om riksmarken devalverades skulle de 
svenska fordringarna minska i värde. Även om Schacht skulle lyckas bibe-
hålla sitt inflytande över den tyska ekonomin fanns skäl till oro. Schacht 
rapporterades ha uttalat sig för en generell nedskrivning av alla utländska lån 
till 40 procent av det nominella beloppet kombinerad med en generell ränte-
reduktion ned till 4 procent. I gengäld skulle fordringsägarna erbjudas fri 
transferering (fri från moratorier och fri från växeltekniska nedskrivningar 
efter spärrmarksprincipen). Tidigare hade Schacht förespråkat ett fullständigt 
moratorium.40 

I oktober 1936 fråntogs emellertid Schacht ansvaret för den tyska eko-
nomin, i och med att den andra fyraårsplanen trädde i kraft, vilket talade för 
att Tyskland inte skulle orientera ekonomin i enlighet med Schachts stabila 
valutapolitik. Detta talade å den ena sidan för att det inte skulle bli någon 
nedskrivning. Å den andra sidan innebar utvecklingen att Tyskland skulle 
intensifiera rustningarna och den enda möjligheten att genomföra denna var 
att devalvera riksmarken. Det fanns även andra faktorer som talade för att 
Tyskland skulle tvingas devalvera. En betydelsefull sådan var den franska 
ekonomiska politiken. Francen var fortfarande en guldvaluta, men det fanns 
förväntningar om en devalvering. Om francen lämnade guldet skulle spän-
ningen mellan francen och riksmarken öka. En nedskrivning av den franska 
valutan skulle stärka Frankrikes export, vilket i sin tur skulle leda till att det 
tyska exportöverskottet i handeln med Frankrike minskade eller försvann 
helt. Tyskland skulle som en följd av detta sannolikt tvingas devalvera.41 

Frankrike devalverade francen sommaren 1936 och frågan om den tyska 
valutapolitiken togs upp till diskussion vid de svensk-tyska förhandlingarna 
under hösten 1936. Den svensk-tyska växelkursen bestämdes visserligen av 
clearingkursen, och Tyskland kunde inte ensidigt genomföra kursändringar. 
Men från svensk sida misstänktes att Tyskland skulle ändra sin valutas värde 
gentemot de länder som inte hade en fast växelkurs mot riksmarken. Från 
tysk sida garanterades dock att man tänkte hålla riksmarken knuten till 
guldmyntfoten, några planer på kursändringar fanns överhuvudtaget inte.42 
                                                        
40 ”Tysklands utländska skuldpolitik”, Affärsvärlden 1936:5. 
41 Tyskland hade exportöverskott i handeln med Frankrike. År 1935 uppgick Tysklands 
exportöverskott till 79 miljoner riksmark och 1936 till 135 miljoner riksmark RA. CLN A, 
FIIb 17, vol. 486. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin till Clearingnämnden. 8 april 
1936. 
42 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. PM beträffande diskussioner i Berlin under tiden 31 oktober 
till och med 5 november 5 november 1936. 
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För att handskas med de inhemska stigande priserna i Tyskland infördes ett 
allmänt prisstopp den 17 oktober 1936, där dispens endast beviljades av en 
priskontrollnämnd.43 

Även om Tyskland varken devalverade eller införde nya nedskrivningar 
eller moratorier hade den tyska ekonomiska politiken visat prov på oförut-
sägbarhet. Tysklands ovilja att reglera skulderna till utlandet, och de privata 
fordringarna i synnerhet, innebar att det från svensk sida fanns starka skäl att 
åstadkomma så tydliga och bindande avtal med Tyskland som möjligt, för att 
försvåra för Tyskland att bryta avtal. Denna avtalsprincip blev vägledande 
efter 1936. 

Sammanfattning 
Under det första clearingåret sattes clearingen på prov. Clearingöverskottet 
reducerades till följd av att den svenska och den tyska exporten utvecklades i 
olika takt. Efter förhandlingar i juli 1935 beslutade man att modifiera clear-
ingavtalet. För att skapa bättre avsättningsmöjligheter för den tyska exporten 
reformerades landets exportsubventionssystem och importplaneringen 
skärptes. Detta innebar att Tyskland medgavs rätt att sätta samman importen 
från Sverige efter eget gottfinnande. Detta avtal, som kom att bli mycket 
betydelsefullt, undertecknades den 19 juli 1935.  

Då relationen mellan den svenska och den tyska exporten förrycktes på-
verkades också betalningarna. Det tyska clearingöverskottet hade blivit 
mindre än man planerat och medlen hade knappt täckt rikslånefordringarna. 
Nästan inga medel hade kunnat avsättas för privatfordringarna. Undantaget 
var utdelningar på Svenska Tändsticksaktiebolagets investeringar. 

För att få betalningsfunktionen att fungera delades clearingöverskottet i 
lika stora delar mellan optionsmedlen och transfermedlen. Privatfordringarna 
lyftes ur clearingen för att istället regleras i ett funding bondssystem. För 
rikslåneinnehavarna innebar detta fördelar eftersom förutsättningarna för 
Tyskland att fullgöra betalningsförpliktelserna förbättrades. Hälften-
delningen innebar att optionsmedelsandelen minskade. Men å andra sidan 
avlastade man den ansträngda valutasituationen eftersom privatfordringars 
värde skrevs ned. 

De svenska förhandlarna hade i samband med det första clearingavtalet 
under hösten 1934 arbetat hårt för att få in privatfordringarna i clearingen. 
År 1936 upprepades förslaget och Tyskland accepterade. Som motprestation 
genomfördes en räntereduktion. Då betalningarna på privatfordringarna in-
ställdes för att sedan lyftas ur clearingen hade lånevillkoren försämrats för 
långivarna. Det funding bondssystem som ersatte privatfordringarna tillkom 
på svenskt initiativ, med inspiration från det engelska-tyska privatfordrings-
                                                        
43 Guillebaud, CW, a.a., sid. 172 ff. 
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avtalet. Garantierna för att Tyskland skulle fullgöra sina förpliktelser ökade 
genom avtalet, men till priset av ännu en reduktion av privatfordringarnas 
värde. 
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KAPITEL 5 

Tillämpning under intryck av tysk 
rustningspolitik åren 1936-1939 

Omorientering i den tyska ekonomiska politiken 
Perioden 1936-1939 markerade upptakten till Tysklands krigsekonomi. Åren 
kännetecknades av en ökad politisk och ekonomisk aktivitet både inom och 
utom Tyskland. Nationalsocialisternas grepp om den inhemska ekonomin 
stärktes i takt med det reformarbete som följde efter 1935 års lag om valuta-
hushållning. 

Investeringarna i den militära produktionen ökade högst påtagligt under 
1930-talets andra hälft. År 1934 hade 3,6 procent (1,9 miljarder riksmark) av 
budgeten använts för militära rustningsändamål, 1936 5,8 procent (8,8 mil-
jarder riksmark) och 1938 22,4 procent (18,4 miljarder riksmark). De ökade 
rustningarna angav tonen i Tysklands utrikesekonomiska politik.1 

I februari 1937 underställdes riksbankens president och direktion den 
tyske rikskanslern. I december 1938 infördes den omarbetade lagen om va-
lutahushållning och ansvaret för valutahushållningen delades mellan valuta-
nämnderna, riksekonomiministern Walter Funk och tyska riksbanken. Det 
utländska inflytandet över tyska riksbanken som skapats i samband med 
Daweslånet avskaffades definitivt.2 Avsaknaden av utländskt inflytande, i 
kombination med nationalsocialisternas politiska intentioner var en kombi-
nation som vidmakthöll, om inte ökade, de svenska finansiella fordrings-
ägarnas oro. I facktidskriften Affärsvärlden rapporterades under våren att 
Funk hade vädrat sitt ogillande över Tysklands utlandsskulder. Han menade 
att det inte anstod ett land med Tysklands ställning att finna sig att man fick 
handskas med frågor som uppstått på grund av Tysklands tidigare svaga le-
dare. 

                                                        
1 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Rapport angående utgifter för upprustningsändamål från 
Svenska Generalkonsulatet i Hamburg. 2 juni 1947. 
2 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående lag 
om valutahushållningen. 15 december 1938. Den partitrogne Funk var Hitlers ekonomiske 
rådgivare från 1931, riksekonomiminister 1938, riksbankschef 1939-1945. Funk stod indu-
strin och försvarsmakten nära. Freund, Rudolf, a.a., sid. 24 f. 
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De statsgaranterade tyska utlandslånen ha idag en kurs och en räntefot, som 
är ovärdig det nazistiska Tyskland och måste skada dess prestige. Denna 
skuldsättning, vartill utlandet, som lämnade lånen, har lika stor skuld som de 
politiker av det förra systemet, vilka ansvarslöst och lättsinnigt förde Tysk-
land in i skuld- och ränteträldom, går tillbaka till en för Tyskland fullt över-
vunnen epok, då man gjorde utrikespolitik med bankkrediter. Tysklands nu-
varande maktställning i världen tillåter icke att tyska statslån i utlandet vege-
tera i ett ovärdigt och för Tysklands prestige skadligt tillstånd.3 

Nationalsocialisterna hade tidigt vänt sig mot Weimarregimen, och en stor 
del av skulderna sågs som en produkt av denna tid. Weimarregimen ansågs 
ha förrått Tyskland till förmån för den västerländska kapitalismen. Retoriken 
mot det ”västerländska” blev mer högljudd mot slutet av 1930-talet.4 

Även den nationalsocialistiska utrikespolitiken var aggressiv, vilket bl.a. 
tog sig i uttryck i Tysklands geografiska expansion. I mars 1938 annektera-
des Österrike (Anschluss) och efter Münchenuppgörelsen i september samma 
år ockuperades först Sudetområdet i Tjeckoslovakien och därefter resten av 
Tjeckoslovakien i mars 1939. 

Då andra världskriget bröt ut fortsatte den tyska ekonomiska politiken att 
utvecklas i den riktning som stakats ut under 1930-talets andra halva. Den 
ekonomiska organisationens koppling till de politiska ambitionerna var blev 
tydligare under krigsåren. Forskaren Alan S. Milward har urskilt tre faser i 
den nationalsocialistiska ekonomin. Den första fasen inleddes med national-
socialisternas makttillträde och den första fyraårsplanen, och slutade med 
Tysklands militära debacle vintern 1941/1942. Den ekonomiska politik som 
fördes under den första fyraårsplanen har även kallats krigsförberedande. 
Under denna tid var det tanken att landet skulle bli tillräckligt ekonomiskt 
starkt för att dominera Europa. Ekonomin försattes i ett beredskapstillstånd 
för att under korta perioder kunna riktas in mot militär produktion. Därige-
nom skapades rustningskapacitet för korta men intensiva krig mot mindre 
nationer, utan att civilbefolkningen i Tyskland påverkades, därav benäm-
ningen ”Blitzkrieg Economics”. 

Den följande perioden, 1941/1942 – sommaren 1944 präglades av upp-
täckten att den tyska ekonomin var jämförelsevis svagare än de allierades. 
År 1942 omorganiserades den tyska ekonomin under Albert Speers ansvar. I 
denna planering övergick den tyska ekonomin från beredskapstillstånd till en 
krigsekonomi där militär produktion ständigt var högst prioriterad. Den tyska 
produktionen effektiviserades och utvecklades för att kvalitativt överträffa 
de allierades produktion. Den sista fasen inträdde efter sommaren 1944. Den 
kvalitativt inriktade tyska krigsekonomin ställdes då om för massproduktion 
för militära behov. Denna period markerade också sammanbrottet för den 

                                                        
3 Citatet återgavs i ”Pengar och valutor”, Affärsvärlden 1938:11. 
4 Mierzejewski, Alfred C. The Most Valuable Asset of the Reich. Vol. 2, sid. 25 f. James, 
Harold, a.a., sid. 348 ff. 
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tyska ekonomin och politiken under våren 1945 fram till Tysklands kapitu-
lation i maj samma år.5 

De svensk-tyska ekonomiska relationerna både fördjupades och vidgades 
efter 1934. Därigenom fick den tyska ekonomiska politik som fördes från 
och med den andra fyraårsplanen och de politiska och ekonomiska konflik-
terna som karakteriserade den internationella utvecklingen, betydelse för de 
svensk-tyska ekonomiska relationerna. Denna utveckling föranledde de 
svenska utrikesekonomiska myndigheterna att reflektera över förtjänsterna 
med de svensk-tyska ekonomiska relationerna, men även över avigsidorna, 
och från svensk sida tvingades man till en avvägning som hade såväl eko-
nomiska som politiska konsekvenser. 

Den andra fyraårsplanen 
Grunden för den tyska krigsekonomin lades med den andra fyraårsplanens 
ikraftträdande, hösten 1936, med Hermann Göring som planansvarig.6 Till 
sin hjälp hade Göring en handplockad administration med bakgrund från den 
tyska militären. Under Görings ledning övergick den tyska ekonomin till en 
rustningsekonomi. I praktiken styrdes den tyska ekonomin av militära stabs-
ekonomer.7 

Den andra fyraårsplanen hade en serie sammanhängande mål. På en 
övergripande nivå fanns en strävan efter autarki, som skulle göra det möjligt 
för Tyskland att undvika påverkan från andra länders konjunkturer. Den 
ökande efterfrågan på råvaror som rustningarna medförde hämmades av att 
världsmarknadspriserna steg. Tyskland fann det inte lönsamt att konkurrera 
på världsmarknaden genom att avsätta ytterligare medel för att subventionera 
och öka exporten för att därigenom skapa utrymme för den strategiskt vik-
tiga importen. Därför föddes en strävan efter att tillförsäkra sig råvarutill-
gångar genom att utöka landets ekonomiska inflytande.8 

Denna strävan kombinerades med olika försök att göra sig oberoende av 
råvaror genom att effektivisera den inhemska produktionen. Både civila och 
militära investeringar i industrier och infrastruktur genomfördes. Om pro-
duktionen effektiviserades skulle också Tysklands export och import kunna 
omstruktureras. Kostnader för import av livsmedel och råvaror kunde redu-
ceras om produktionen på hemmamarknaden förbättrades. Om dessutom 

                                                        
5 Nilson, Bengt, a.a., sid. 102. Milward, Alan S, a.a., sid. 7 ff., 190 f. 
6 Petzina, Dieter, Autarkiepolitik im Dritten Reich, sid. 57 f. Hermann Göring (1893-1946) var 
stridspilot under första världskriget, medlem i NSDAP från 1922, riksdagsledamot från 1928 
och ingick i Hitlers samlingsregering som flygminister då NSDAP vann valet 1933. ”Her-
mann Göring”, Bonniers folklexikon Bd II, sid. 1367. 
7 Denna grupp stabsekonomer kom från den reguljära krigsmaktens administrativa ledning 
och utgjorde kärnan i Ekonomi- och rustningsdepartementet som inrättades 1939. Milward, 
Alan S. a.a., sid. 22. 
8 Ritschl, A.O., a.a., sid. 344. 
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exportindustrierna effektiviserades kunde man sänka priserna på export-
produkter och bli konkurrenskraftigare på världsmarknaden. Men det fanns 
även politiska argument för att effektivisera ekonomin. I händelse av krig 
skulle Tyskland inte vara utlämnat till andra staters produktionskapacitet och 
vilja att exportera varor till Tyskland.9 

Autarkipolitiken var främst hemmamarknadsorienterad, men den var pa-
radoxalt nog även utåtriktad. Även om man lyckades effektivisera den in-
hemska råvaruproduktionen så kunde denna inte svara mot den ökade efter-
frågan som följde med effektiviseringen av industrierna. Autarkipolitiken 
förutsatte därför en mer aktiv handelspolitik gentemot de råvarustarka län-
derna. Samtidigt utgjorde dessa länder de enda stabila avsättningsmarkna-
derna efter att Europas efterfrågan på tyska produkter avtagit, till följd av 
den övervärderade riksmarken. Dessa förhållanden födde en offensiv tysk 
handelspolitik som ledde till konkurrens om marknadsandelarna med Euro-
pas andra ekonomiska stormakt, England.10 

Den svensk-tyska handelns sammansättning och 
struktur 1936-1939 
Både Englands och Tysklands intresse för de råvarustarka staterna i Norden 
och i synnerhet Sverige ökade efter sommaren 1936. Tysklands engagemang 
för den svenska marknaden hängde samman med vissa omorienteringar i den 
tyska handelspolitiken som möjliggjordes av den svensk-tyska clearingens 
handelsavtalsprinciper.11 

Stormakternas intresse avspeglades i de svenska handelsströmmarna vilka 
bidrog till att utveckla den svenska utrikeshandeln åren 1935-1939, med 
undantag från en svacka 1938. Tillväxten för den svensk-tyska handeln ut-
vecklades i paritet med den samlade svenska utrikeshandeln. År 1938 hade 
en internationell ekonomisk svacka resulterat i sjunkande priser (i synnerhet 
på råvaror och agrarprodukter), vilket bl.a. drabbade Sverige.12 Den 
internationella konjunkturnedgången hade endast en kortvarigt återhållande 
effekt på den svensk-tyska handeln, och 1939 expanderade handelsutbytet 
kraftigt. Sveriges export till Tyskland fick som nämnts en allt tydligare ton-
vikt på råvaror och halvfabrikat efter 1936. Vid sidan av järnmalm och pap-
persmassa dominerades exporten av jordbruksprodukter, livsmedel och trä-

                                                        
9 Petzina, Dieter, a.a., sid. 78 ff. Guillebaud, C.W, a.a., sid. 102 ff. 
10 Nilsson, Bengt, a.a., sid. 34 f., 109 ff. 
11 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des deut-
schen und des schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Waren-
verkehrs zwischen Deutschland und Schweden vom 29. Oktober bis 3. November 1936. 
12 Nilson, Bengt, a.a., sid. 112. 
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produkter.13 Novemberavtalet från 1936, som behandlade handeln för första 
halvåret 1937, tog endast upp Tysklands utfästelser för import av järnmalm, 
jordbruksprodukter, livsmedel och industriprodukter. Importutfästelserna för 
jordbruksprodukter och livsmedel rörde sig på nivåer som överträffade 1933 
års importvolym med omkring 30 procent. Tysklands import av svenska 
industriprodukter (hel och halvfabrikat) motsvarade 80 procent av 1933 års 
volym. De tyska importutfästelserna i handelsavtalen fungerade närmast som 
en garanti för att man från tysk sida tillgodosåg de svenska önskemål om 
export till Tyskland. Däri ingick bl.a. traditionella svenska exportprodukter 
som blivit svårexporterade då protektionismen blivit mer allmän.14 Bland den 
svenska importens viktigare produkter märktes främst kol, koks och kemiska 
produkter samt oädla metaller.15 

I det handelsavtal som slöts våren 1939 var råvarornas dominans i den 
svenska exporten större än tidigare. I detta avtal utfäste sig Tyskland att fö-
reta en minimiimport motsvarande mellan 110-150 procent av 1933 års im-
port av råvaror och halvfabrikat, medan motsvarande importvärde för indu-
striprodukter var 80 procent. 

Råvarulandet Sverige: exemplet med järnmalmen 
Det var önskvärt om näringar med hög grad av sysselsättning, som trävaru-
industrin, kunde svara mot Tysklands ökande efterfrågan på träprodukter, 
eftersom exporten av dessa produkter bidrog till att stabilisera den svenska 
ekonomin. Den tyska marknadens totala efterfrågan på svenska färdigvaror 
bedömdes från svensk sida heller inte ha avtagit. Problemet var att de tyska 
valutamyndigheterna prioriterade råvaruimport från Sverige. Detta fick till 
följd att vissa svenska företag som producerade färdigprodukter flyttade sin 
verksamhet till dotterbolag i Tyskland, där de hade sina traditionella mark-
nader. Både svenskt kapital och svensk produktion försvann därigenom till 
utlandet, vilket bidrog till att förstärka den svenska exportens sammansätt-
ning.16 
                                                        
13 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Bilaga 3 till Protokoll über Besprechungen des deutschen und 
schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 10.-18. Januar 1939. 
14 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Protokoll über Besprechungen des deutschen und schwedi-
schen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 29 Oktober bis 3. November 1936. 
15 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 23 november 1937. År 1936 utgjorde färdigvarorna runt 84 procent 
av det totala tyska exportvärdet till Sverige. En produkt som bidrog till att höja den tyska 
utförselstatistiken var bilexporten. Under åren 1932-1937 ökade den procentuella andelen 
tysktillverkade nyregistrerade bilar i Sverige från 7,4 procent till 24,7 procent. Denna tillväxt 
skedde främst på bekostnad av USA-tillverkade bilar. Dessa stod 1932 för 71,8 procent av 
Sveriges bilimport, att jämföra med 63 procent 1937. Nilson, Bengt, a.a., sid. 96 ff. 
16 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM nr. 2 angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 26 november 1937. 



 101 

Från och med hösten 1936 intog den svenska järnmalmen en särställning 
i de tyska importprogrammen. Tyskland hade visserligen egna järnmalms-
tillgångar och delar av malmproduktionen hade effektiviserats i och med den 
andra fyraårsplanen. Produktionsframgångarna var dock måttliga och till-
gångarna begränsade. Dessutom var den tyska järnmalmen relativt lågvärdig. 
Den svenska malmen var mer järnhaltig och därför mer kostnadseffektiv att 
tillvarata för Tyskland.17 

År 1935 svarade järnmalmen för 38 procent av den samlade svenska ex-
porten till Tyskland. Påföljande år hade andelen ökat till 46 procent för att 
1938 överstiga 50 procent. Den svenska järnmalmen var främst avsedd för 
den rustningsinriktade tyska järn- och stålindustrin och under våren 1937 
framställdes propåer från tysk sida till Grängesbergsbolaget, om att sluta upp 
till tioåriga kontrakt, för att säkra såväl civila som militära behov av järn-
malm långsiktigt.18 

På Utrikesdepartementets handelsavdelning skapade denna förfrågan 
bryderier. Järnmalmsexporten var konjunkturkänslig och om en ogynnsam 
konjunktur inträdde skulle exporten drabbas av fluktuationer. På Utrikes-
departementets handelsavdelning tyckte man sig se tendenser till en kon-
junkturnedgång. Om järnmalmsexporten minskade i proportion till den öv-
riga exporten kunde visserligen andra svenska exportvaror stärka sin ställ-
ning i den svensk-tyska handeln, under förutsättning att den totala handels-
volymen bibehölls. Men det var osäkert om en svensk export av alterna-
tivprodukter kunde motsvara en minskad järnmalmsexport. 

Med fortsatt goda konjunkturer för järnmalmsexporten skulle konsekven-
sen bli att dessa varor trängde ut annan svensk export ur det svensk-tyska 
handelsutbytet. Denna situation vore olycklig och det framstod därför som 
angeläget att försöka få till stånd en begränsning av järnmalmsutförseln till 
Tyskland och en ökning av exporten av vissa hel- och halvfabrikat i de 
kommande handelsförhandlingarna.19 

                                                        
17 Milward, Alan S., a.a., sid. 3 ff. Fritz, Martin, German Steel and Swedish Iron Ore 1939-
1945, sid. 77 ff. 
18 Från Grängesberg var man skeptisk till de tyska propåerna eftersom man höll det för sanno-
likt att den tyska efterfrågan skulle avta om återuppbyggnadstakten stagnerade. Då skulle en 
situation uppstå, där Tyskland tvingades annullera kontrakt. Så hade skett 1930 då Tyskland 
stoppat importen av en miljon ton järnmalm. Dessutom bedömdes Tysklands valutasituation 
fortfarande vara osäker, varför ett långsiktigt avtal skulle kunna medföra svåra förluster för 
Grängesbergsbolaget. Hägglöf, Gunnar, Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, 
sid. 20 ff. 
19 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin rörande de svensk-
tyska handelspolitiska förhandlingarna den 8 januari 1938. PM nr. 2 angående vissa 
handelspolitiska frågor i förhållande till Tyskland. 23 november 1937. PM nr. 3 angående 
vissa handelspolitiska frågor i förhållande till Tyskland. 26 november 1937. 
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En kritisk utvärdering av clearingen 
Inför handels- och betalningsförhandlingarna hösten 1937 utvärderades det 
svensk-tyska clearingläget. På Utrikesdepartementets handelsavdelning 
höjde Gunnar Hägglöf återigen ett varningens finger. Den svensk-tyska han-
deln tenderade att förskjutas till svensk nackdel. Genom clearingen höll man 
på att förstärka sin roll som Tysklands råvarukälla, och detta kunde leda till 
en allvarligt försvagad handlingspolitisk position gentemot Tyskland. Den 
mest rimliga lösningen på problemet med den svenska exportens samman-
sättning, menade Hägglöf, var att kvotera hela den svenska exporten till 
Tyskland. En sådan reglering hade diskuterats i samband med clearingför-
handlingarna sommaren 1935, men hade då förkastats, dels eftersom man av 
hävd försökte undvika handelspolitiska regleringar, i synnerhet då det gällde 
den egna exporten, dels för att en sådan reglering skulle vara för svår att 
implementera och kontrollera. Som en konsekvens av detta hade de svenska 
förhandlarna istället gång efter gång fått förhandla om handelsutbytets stor-
lek och sammansättning. 

Enligt Hägglöf var de avtalade handelsvolymerna i grunden stabila men 
handeln hade ändå utvecklats, och detta berodde på den tilläggsexport och 
import som genomfördes utöver ”normalhandeln”. När den svensk-tyska 
clearingen trädde i kraft hade detta setts som positivt för de svenska export-
grenarna. Men eftersom den kortsiktiga tilläggshandeln var utslagsgivande 
för den svensk-tyska handelns sammansättning, blev även den svenska be-
talnings- och handelspolitiken kortsiktig. Det gick nämligen inte att förut-
säga hur tilläggshandelsavtalen skulle utvecklas. Detta blev den centrala 
frågan i handelsförhandlingarna. De tyska förhandlarna var medvetna om, 
och utnyttjade, de svenska industriernas exportbehov och de svenska im-
portörernas efterfrågan. En viktig konsekvens av förhållandena var att det 
mer tenderade att vara köparens marknad då det gällde svensk export samti-
digt som det var säljarens marknad då det gällde tysk export. Den svensk-
tyska clearingens utveckling tenderade att cementera Sveriges roll som rå-
varu- och valutaland, och det var ett uttryck för att förhandlingspositionerna 
hade förskjutits till de svenska förhandlarnas nackdel. 

Situationen riskerade att förvärras. Inför handelsförhandlingarna i no-
vember 1937 hade Svenska beskickningen i Berlin underrättat om att de 
tyska förhandlarna skulle kräva en större tilldelning av clearingöverskottet 
för den tyska kvoten, och om så skedde så skulle Tyskland använda medlen 
för att öka importen av järnmalm och jordbruksprodukter, till nackdel för 
andra svenska exportgrenar.20 

                                                        
20 RA. UD A, HP 64 Ct , vol. 2334. PM av Hägglöf angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 5 november 1937. 
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En dispyt på Utrikesdepartementet 
Det fanns delade meningar om Hägglöfs analys och den mötte skarp kritik 
av en av de mest meriterade diplomaterna på Utrikesdepartementet, Arvid 
Richert. I ganska skarpa ordalag menade Richert i en promemoria att Tysk-
land visserligen visat stort intresse för tilläggshandel, men detta berodde 
naturligtvis på att clearingöverskottet medgav större tyska inköp från Sve-
rige. Tilläggshandeln var av stor nytta för den svenska exporten eftersom det 
var den som ledde till ökad tysk valutatilldelning men den motsättning mel-
lan råvaror och färdigvaror, som Hägglöf tog upp, fanns inte, enligt Richert. 

Richert bekräftade att de tyska förhandlarna skulle kräva större andel av 
clearingöverskottet och detta måste man från svensk sida motsätta sig, trots 
att det var ett rimligt krav. För att clearingen skulle fungera krävdes ett kon-
tinuerligt stort clearingöverskott och det var de tyska exportörerna som tog 
på sig det största ansvaret genom att förestå en så stor export som man 
gjorde, och clearingöverskottet var ju i praktiken Tysklands tillgångar. 
Richert höll vidare med om att det vore bra om man kunde reglera vissa va-
rugrupper i den svenska exporten, men att det av praktiska skäl var svårt att 
genomföra en sådan reglering.21 

Sådana svenska meningsskiljaktigheter var ovanliga och troligen obe-
kväma. Om de förekom diskuterades och löstes de troligen informellt. Det 
var dock inte den kritiske Hägglöf som tillrättavisades, utan Richert. Chefen 
för handelsavdelningen, Sahlin, bad Richert korrigera påståendet om att det 
inte fanns motsättningar mellan de svenska rå- och färdigvarorna i exporten 
till Tyskland samt moderera de starka formuleringarna Richert använt. 

Richerts och Hägglöfs dispyt samt Sahlins tillrättavisning vittnar om vil-
ken linje Utrikesdepartementet höll i den svensk-tyska clearingen. Både 
Hägglöf och Richert deltog i förhandlingarna med de tyska regeringsföreträ-
darna. Hägglöfs och Richerts promemorior framlades under en tid då den 
svenska delegationen förberedde sig för förhandlingar med Tyskland och 
meningsskiljaktigheter mellan de svenska förhandlarna skulle ha varit absurt, 
både i förhandlingarna och i föredragningarna för den svenska regeringen.22 

                                                        
21 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2334. PM av Richert angående vissa handelspolitiska frågor i 
förhållande till Tyskland. 30 november 1937. Richert föddes 1887 och hade en diger karriär 
med bl.a. poster som 1:e legationssekreterare i Helsingfors åren 1922-1924, t.f. byråchef på 
politiska och handelspolitiska avdelningen i Utrikesdepartementet 1924, chef för personal-
byrån 1926, utrikesråd 1930, chef för Utrikesdepartementets handelsavdelning 1931, statssek-
reterare och expeditionschef 1934-1936, ordförande i de svenska delegationerna vid Sveriges 
handels- och betalningspolitiska förhandlingar med främmande makter 1934-1936, envoyé 
vid Svenska beskickningen i Berlin 1937-1945. Den 17 år yngre Gunnar Hägglöf inledde sin 
diplomatiska bana med en byråchefspost på Utrikesdepartementet 1936. ”Hägglöf, Gunnar” 
och ”Richert, Arvid”, Svensk uppslagsbok, Bd. 13 och 24. 
22 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. Korrespondens Sahlin-Richert. 2 december 1937. Den 25 
december svarade Richert Sahlin i ett handbrev. Richert böjde sig tillmötesgående, lojalt och 
avsiktligt överdrivet artigt. 
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Råvaruexportens funktion för betalningarna 
Förhandlingarna som föregick våravtalet 1938 uppehöll sig vid den svensk-
tyska handelns sammansättning och problemet med järnmalmens dominans i 
den svenska totalexporten. De svenska förhandlarna gavs synnerligen be-
stämda direktiv av den svenska regeringen, formulerade i ovanligt kraftfulla 
ordalag som underströk allvaret i frågan: situationen ”…hade föranlett den 
svenska kommissionen att enligt direktiv som kommissionen mottagit från 
sin regering allvarligt ifrågasätta, huruvida redan nu en sådan begränsning, 
procentuell eller på annat sätt, av malmbetalningarna borde genomföras.”23 

I förhandlingarna framhöll de svenska förhandlarna att järnmalmen ho-
tade att tränga ut andra industrivaror. Visserligen stod det Tyskland fritt att 
importera svenska produkter efter landets behov, så länge clearingbalansen 
bestod. Men eftersom det var troligt att en lågkonjunktur stod för dörren 
fanns det skäl att vidta åtgärder för att inte den svenska totalexporten skulle 
drabbas. 

I 1938 års vårförhandlingar framställde de svenska förhandlarna tre alter-
nativa förslag som kunde lösa problemet. Det första alternativet var att 
Tyskland fortsättningsvis skulle betala sin stegrade järnmalmsimport kon-
tant, utanför clearingen. Det andra förslaget innebar en begränsning av den 
tyska järnmalmsimporten. För att kunna finansiera järnmalmsimporten 
skulle Tyskland annars tvingas att reducera importen av de varor som ansågs 
mindre viktiga för den tyska rustningsekonomin. Det tredje svenska förslaget 
gick ut på att Tyskland skulle öka sin export till Sverige så att det tyska 
clearingöverskottet och andelen optionsmedel blev större, samtidigt som den 
svenska exporten kunde öka. 

De tyska förhandlarna avfärdade det första förslaget med hänvisning till 
landets ansträngda valutaförhållanden. Det andra förslaget ansågs orimligt 
eftersom det begränsade Tysklands importmöjligheter i ett skede då rust-
ningen intensifierades. En ökning av exporten däremot passade den tyska 
handelspolitiken bättre. Tidigare hade det tyska handelsintresset i Europa 
främst riktats mot Sydösteuropa som också allt mer kommit att integreras i 
den stortyska handelssfären.24 I mars 1938 kom dock underrättelser från 
Svenska beskickningen i Berlin till Utrikesdepartementet, som tydde på en 

                                                        
23 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin rörande de svensk-
tyska handelspolitiska förhandlingarna januari 1938. 4 februari 1938. 
24 Nationalsocialisternas utrikesekonomiska politik gentemot länderna i sydöstra och östra 
Europa har behandlats av Kaiser som visar att dessa länder fungerade som råvarukällor för 
rustningarna i 1930-talets Tyskland och att Tyskland utnyttjade landets politiska ställning för 
att försätta de mindre länderna i en beroendeställning. Den handelspolitiska imperialismen 
bidrog, enligt Kaiser, till krigsutbrottet. Kaiser, David E., Economic Diplomacy and the Ori-
gins of the Second World War. Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930-1939, 
sid. 134 ff., 316 ff. Larry Neal a.a. och A. O. Ritschl a.a. som analyserat Tysklands terms of 
trade gentemot dessa länder har dock invänt mot Kaisers resonemang. Dock instämmer såväl 
Neal som Ritschl i att Tyskland exploaterade andra länder under krigsåren. 
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förestående tysk handelspolitisk offensiv mot Sverige. Det fanns mycket 
som talade för att det svensk-tyska handelsutbytet skulle expandera. 

I de följande avtalsrundorna i januari 1938 och i januari 1939, förlängdes 
handelsavtalet från 1936.25 Någon begränsning av Tysklands rätt att sätta 
samman importen infördes inte förrän i december 1939 då det första krigs-
handelsavtalet slöts. Järnmalmsexporten bibehölls därför på en fortsatt hög 
nivå. Från svensk sida nöjde man sig med garantier från Tyskland att clear-
ingöverskottet skulle bestå och sådana garantier lämnades regelbundet.26 

I juli 1938 gjordes dock tyska utfästelser om att landet skulle genomföra 
en begränsning av järnmalmsimporten, om det blev nödvändigt. Några upp-
skattningar om vilka kvantitativa begränsningar det rörde sig om kunde inte 
fastställas eftersom man från tysk sida betraktade järnmalmsimporten som en 
funktion av clearingen.27 Under de inledande clearingåren hade det periodvis 
varit svårt att nå ett tillräckligt tyskt överskott för att alla förpliktelser skulle 
kunna fullgöras. Efter avtalsjusteringarna i juli 1935 och Tysklands skärp-
ning av relationen mellan landets export och import till och från Sverige 
hade dock clearingöverskottet blivit tillräckligt stort för att täcka fordring-
arna. Detta hade varit tillfredsställande ur clearingsynpunkt, men om det 
uppstod förskjutningar i ländernas export, eller om en lågkonjunktur inträdde 
skulle den svensk-tyska clearingen återigen hotas. Detta skulle i sådana fall 
leda till nya avtalsjusteringar och minskad import från Sverige eller mindre 
betalningar på lånen. 

Om en begränsning av järnmalmsimporten genomfördes skulle Tysklands 
intresse för clearingen svalna och då skulle också förutsättningarna för att 
reglera rikslånen och privatfordringarna försämras. År 1938 fanns heller 
inget som tydde på att det fanns något tyskt intresse av att öka importen av 
andra produkter. För att clearingen skulle kunna fungera, måste man från 
svensk sida acceptera en stor tysk frihet vad gällde importens sammansätt-
ning. Genom en fungerande svensk-tysk clearing kunde de svenska finansi-
ella fordringsägarna tillgodoses och ge relativt stora handelsströmmar vilket 
gynnade svensk ekonomi. Sverige hade ju varit den drivande parten för att få 
till stånd clearingen med Tyskland. Tysklands intresse var svalare och man 
hade efter de första åren av avtalstillämpning framställt önskemål om att 
revidera clearingavtalet. De svenska förhandlarna hade uppfattat detta mer 

                                                        
25 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des schwedi-
schen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 21. bis 31 Januar 1938. Protokoll über Besprechungen des 
deutschen und des schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Wa-
renverkehrs zwischen Deutschland und Schweden vom 10-18 Januar 1939. Nilson, Bengt, 
a.a., sid. 102 ff. 
26 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin rörande de svensk-
tyska handelspolitiska förhandlingarna januari 1938. 4 februari 1938. 
27 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM över samtal rörande vissa svensk-tyska clearing- och 
handelsfrågor. 14 juli 1938. 
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som en förhandlingstaktisk manöver, snarare än en övervägd ståndpunkt. 
Men i slutet av 1937 inkom ånyo uppgifter om att den tyska regeringen öns-
kade en övergång från det gällande clearingavtalet till ett enklare betalnings-
avtal, i stil med det tysk-engelska avtalet. 

En övergång till ett nytt bilateralt system skulle kunna medföra en för-
sämring av förutsättningarna för Sveriges ekonomiska utbyte med Tyskland. 
I dylika nya avtalsförhandlingar skulle Tyskland ha en avsevärt starkare 
förhandlingsposition, och därmed bättre förutsättningar att driva igenom ett 
avtal som kunde missgynna den svenska ekonomin. Ett nytt avtal var således 
förenat med stor osäkerhet för den svenska ekonomin, medan den för den 
tyska ekonomin rymde nya möjligheter. 

Mot denna bakgrund sågs det som rimligt att inte ta upp punkter som 
kunde försämra tyskarnas intresse för att bibehålla det svensk-tyska clear-
ingen, även om det innebar nackdelar för vissa svenska exportgrenar.28 

Det fanns således flera skäl till att bygga vidare på det avtal som redan 
fanns. På sätt och vis utvecklades avtalet automatiskt då Tyskland expande-
rade geografiskt. Denna expansion innebar dock en risk för Sverige i de han-
delsmässiga relationerna, eftersom Tyskland kunde tillgodose delar av sitt 
importbehov från ockuperade länder. Samtidigt ansågs Tysklands utvidgning 
ge ett visst utrymme till förbättringar ur betalningshänseende. 

Annekteringen av Österrike och ockupationen av 
Tjeckoslovakien 
Tysklands expansion fick politisk och ekonomisk betydelse för Sverige. En 
del införlivades i Tyskland, en del förblev suveräna stater men styrdes ändå 
direkt från Berlin.29 Det tyskockuperade Tjeckoslovakien delades ekonomiskt 
i två delar. Det industrialiserade Sudetområdet blev en del av Tyskland och 
räknades in i den svensk-tyska clearingen från och med november 1938. 
Böhmen-Mähren blev ett tyskt protektorat med tullgräns mot Tyskland. Den 
böhmisk-mähriska importen från Sverige fick en valutaram på 15 miljoner 
riksmark (motsvarade ca 25 miljoner kronor), baserad på 1936/1937 års im-
port från Sverige. Den svenska exporten bestod främst av järnmalm, leger-
ingar, handelsjärn samt maskiner och apparater. Avtalet trädde i kraft i juli 
1939 och var tänkt att fungera provisoriskt. 

Österrike införlivades med Tyskland i mars 1938. Österrikes tidigare av-
tal med andra länder förklarades i och med detta för ogiltiga. Sveriges handel 

                                                        
28 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. Korrespondens Hägglöf, Utrikesdepartementet till Vinell, 
Svenska beskickningen i Berlin rörande de svensk-tyska handelsförbindelserna. 8 december 
1937. 
29 Tysklands olika förvaltningssätt har kartlagts och analyserats av Raphaël Lemkin i Axis 
Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Red-
ress. 
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med Österrike kom att räknas som handel med Tyskland, och från och med 
juli 1938 kom den att ingå i den svensk-tyska clearingen.30 

Inom de svenska handels- och valutamyndigheterna var man osäker på 
betydelsen av Tysklands expansion. Sverige hade finansiella intressen att 
bevaka i Österrike. Fordringarna i Österrike var relativt små och vad handeln 
med beträffade ansåg de svenska handelsmyndigheterna att Sveriges import- 
och exportmöjligheter varken hade försämrats eller förbättrats. Före ockupa-
tionen hade Österrike och Tjeckoslovakien hört till de mindre betydelsefulla 
nationerna för den svenska utrikeshandeln.31 Ekonomitidskriften Affärsvärl-
den som värnade de svenska exportintressena, menade att annekteringen av 
Österrike och Tjeckoslovakien skulle påverka det svensk-tyska handelsut-
bytet negativt. Österrike hade relativt stora järnmalms- och trätillgångar 
vilka kunde konkurrera med den svenska exporten av dessa produkter. 
Tysklands svävande samtycke till en begränsning av den svenska järn-
malmsimporten bör också ses mot bakgrund av att landet fick tillgång till de 
österrikiska järnmalmsfyndigheterna, som hade högre kvalitet än de tyska 
malmerna.32 

På det hela taget verkar man inom den svenska utrikesekonomiska byrå-
kratin ha ansett att införlivningen vållade mer skada än nytta. Visserligen var 
det en fördel att fordringarna i Österrike fick samma villkor som fordring-
arna i Tyskland eftersom de utrustades med samma betalningsgarantier. Men 
hur och när betalningar skulle börja fungera mellan den österrikiska delen av 
Tyskland och Sverige kunde ingen svara på. 

Efter annekteringen befanns Österrikes ekonomi svårt desorganiserad. 
Österrikes och Tjeckoslovakiens ekonomier skulle samordnas med den tyska 
ekonomin. Detta innebar bl.a. att de nya regionerna skulle omfattas av den 
tyska valutahushållningen. Regionala valutamyndigheter skulle anpassa 
näringslivet och utrikeshandeln efter tyska intressen och behov. Den tyska 
ekonomiska byråkratin var komplex och samordningen av de nya delarna av 
Tyskland lät sig inte göras i en handvändning. För tyska, österrikiska och 
tjeckoslovakiska importörer och exportörer ledde detta till nya bestämmelser 
för valutalicenser. Valutalicenserna bestämdes av i vilken grad olika ekono-
miska verksamheter prioriterades i Berlin. Innan samordningen var fastställd 
kunde inga valutalicenser utfärdas. Detta ledde till att handel i Tysklands nya 
                                                        
30 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2337. Överenskommelse med Tyska Riket angående tillämpning 
av den svensk-tyska avräkningsöverenskommelsen den 22 december 1934. 23 november 
1938. Överenskommelse med Tyska riket angående tillämpning av den svensk-tyska avräk-
ningsöverenskommelsen den 22 december 1934. 11 november 1938. ”Vårt avtal med protek-
toratet Böhmen”, Svensk Finanstidning 1939:23. 
31 Sveriges handel med Österrike åren 1936-1937 motsvarade endast omkring 0,07 procent av 
den samlade svenska utrikeshandelns omsättning. Handeln med Tjeckoslovakien motsvarade 
samma år mellan 1,67-2,07 procent av den totala omsättningen. Handel. Berättelse för år 
1936 och 1937. Handelsomsättningen med samtliga inköps- och försäljningsländer. Värdet av 
Sveriges varuutbyte med främmande länder, inköps- och försäljningsländer.  
32 ”Österrikes malm och kraft”, Affärsvärlden 1938:13. 
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delar försvårades. Nationalsocialisternas antijudiska politik bidrog också till 
denna situation. 

En fråga som inte fanns på förhandlingsagendan 
I Tyskland hade de antijudiska lagarna börjat byggas ut efter nationalsocia-
listernas makttillträde. Från och med Nürnberglagarna som infördes i sep-
tember 1935, då Göring lät tillkännage den första av en serie antijudiska 
lagar, accelererade denna politik. Flera av dessa lagar utformades i termer av 
ekonomiska regleringar med den innebörden att judar förlorade rätt till det 
offentliga livet, t.ex. rätt till utbildning och rätt att bedriva näringsverksam-
het.33 

Den judiska emigrationen accelererade under 1930-talet. Därigenom för-
svann ekonomiska tillgångar ur Tyskland. I januari 1938 trädde en ny valu-
talag i kraft. Syftet med valutareformen var generellt att skärpa kontrollen 
över ekonomin. En av lagarna som skärptes syftade till att hindra kapitalflykt 
med den emigrerande judiska etniciteten som måltavla. Denna lag förbjöd 
tyska och statslösa judar att medföra ”…andra föremål än de för personligt 
bruk oundgängligen erforderliga.” 

Den 9 november 1938 inträffade den s.k. Kristallnatten. Denna var en 
statligt sanktionerad utrensning av judiska affärer och synagogor i både 
Tyskland och Österrike. De judiskägda företagen exproprierades och sattes 
under partitrogna nationalsocialistiska förvaltare, s.k. kommissarier (Staats-
kommissar in der Privatwirtschaft). Enligt underrättelser från Wien till 
svenska Utrikesdepartementet lades omkring 10 000 firmor av olika storle-
kar och verksamhetsområden under kommissarisk ledning. Kommissarierna 
tillskansade sig i många fall företag på eget initiativ men saknade i regel 
kompetens för företagsamhet.34 Kommissarieväsendet infördes även i sudet-
området efter ockupationen.35 

Omkring 150 000 judar rapporterades ha emigrerat från Tyskland under 
hösten 1938, flera av dessa var företagare som tog med sig sina tillgångar ur 
landet. Detta fick konsekvenser för de internationella betalningsförbindel-
serna. Det kunde bl.a. innebära att betalning för en leverans från ett företag i 
Wien krävdes in av både en judisk företagare i exil och den kommissariske 
förvaltaren. Enligt affärskontraktet hade firmainnehavaren fortfarande förfo-

                                                        
33 Sereny, Gitta, Albert Speer och sanningen, sid. 190 ff. 
34 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Rapport angående kommissarisk förvaltning av affärsföre-
tag. Wien 9 november 1938. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin, angående lag om 
valutahushållningen. 15 december 1938. 
35 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM från Utrikesdepartementet angående lag om 
valutahushållningen till Svenska beskickningen i Berlin. 15 december 1938. 
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ganderätt över företaget, men enligt tysk valutalag var fordringen knuten till 
Tyskland eftersom företaget var hemmahörande där. 

På Clearingnämnden uppstod frågan om på vem utbetalningen skulle 
bokföras. Det svensk-tyska clearingavtalet, som kontinuerligt utvecklades 
med ad hoc-lösningar, förutsåg inga svårigheter av denna typ. Enligt en upp-
gift skulle Londons handelskammare ha rått sina klienter att ställa in betal-
ningarna tills frågan fått en juridisk lösning.36 Frågan avgjordes av tysk lag 
den 12 december 1938 genom ytterligare en genomgripande omarbetning av 
valutalagen, eftersom den gällande inte verkar ha fungerat tillräckligt effek-
tivt. Den nya lagen trädde ikraft den 1 januari 1939. Syftet var att stoppa den 
kapitalflykt som uppstod efter Kristallnatten. Innebörden av de nya före-
skrifterna var att tyska och statslösa judar inte längre fick föra ut några som 
helst tillgångar ur landet.37 Valutalagen kompletterades i februari 1939 med 
en förordning som ålade judar att inlämna alla föremål av guld, platina eller 
silver samt ädelstenar och pärlor till den tyska statens förfogande. Detta in-
nebar att judar inte längre hade rätt att förfoga över ekonomiska tillgångar 
överhuvudtaget.38 

För svenskt vidkommande verkar man ha nöjt sig med att de tyska ras-
lagarna inte berörde de svenska judarna i Tyskland. Kortsiktigt betydde na-
tionalsocialisternas antijudiska politik inga egentliga förändringar. Långsik-
tigt ledde politiken till allvarliga störningar av det tyska näringslivet. Med de 
emigrerande judarna försvann kapital, arbetskraft och ekonomisk kompetens. 
Dessutom hade de personliga kontakterna till utländska företag blivit vikti-
gare efter 1930-talsdepressionen. Åtskilliga av dessa kontakter avbröts efter 
Kristallnatten vilket torde ha försvårat handelsmöjligheterna. Det är svårt att 
uppskatta den aggregerade betydelsen av förlusten av dessa handelskontak-
ter, men mot bakgrund av Tysklands exportbehov, de begränsade valutatill-
gångarna, den inträdande bristen på arbetskraft (särskilt i den tyska indu-
strin) och utlandets sviktande förtroende för den tyska ekonomin och 
politiken var den antijudiska politiken kontraproduktiv för den tyska ekono-
miska utvecklingen. Bristen på arbetskraft och ekonomisk know-how kom 
att beklagas djupt inom den tyska byråkratin, och ansågs inom den svenska 
utrikesekonomiska byråkratin vara ett av den tyska ekonomins största pro-
blem under krigsåren.39 

                                                        
36 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående kommissarisk förvaltning av affärsföretag. 
Wien 9 november 1938. 
37 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin, angående lag 
om valutahushållningen. den 15 december 1938. 
38 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 486. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin angående 
tillämpningsförordning till förordningen om anmälning av judars egendom 24 februari 1939. 
39 År 1942 kartlade och analyserade Handelskommissionen den tyska ekonomins förutsätt-
ningar att utvecklas. Den negativa rapporten pekade ut bristen på arbetskraft och i synnerhet 
skolad arbetskraft som ett av de största problemen. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM av 
Handelskommissionen till UD. 30 maj 1942. Se även Sven-Olof Olsson, a.a., sid. 237 f. 



 110 

Frågan om annekteringens betydelse för de svensk-tyska ekonomiska re-
lationerna ligger på flera nivåer och bör behandlas ur andra perspektiv än 
vad som görs i denna avhandling. Även om nationalsocialisternas ekono-
miska politik fick betydelse för Sverige i det att politiken påverkade Tysk-
lands ekonomiska kapacitet att fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot 
Sverige, var det aldrig en svensk-tysk förhandlingsfråga. Annekteringen 
rörde Tysklands inrikespolitik och hade därför aldrig accepterats som en 
fråga för de ekonomiska förhandlingarna. Gunnar Hägglöf skriver i Svensk 
krigshandelspolitik under andra världskriget att man medvetet undvek att 
diskutera politiska frågor i regeringskommissionens förhandlingar. Detta var 
inte särskilt märkligt eftersom det torde ha hört till ovanligheterna att man i 
handelspolitiska förhandlingar diskuterade frågor som rörde ländernas in-
rikespolitiska förhållanden. Oavsett vad de svenska förhandlarna ansåg om 
den tyska ekonomiska politiken, kunde åsikterna aldrig komma till uttryck i 
förhandlingarna.40 

Betalningarna 
De svenska förhandlarna befarade att den stärkta tyska handelspolitiska po-
sitionen skulle avspeglas även i regleringen av Tysklands finansiella för-
pliktelser. Detta var en högst rimlig farhåga eftersom det var dessa frågor 
som varit clearingens upphov och även de frågor som varit förenade med 
flest problem.41 

Mellan 1937 och 1939 ökade betalningarna mellan Sverige och Tyskland 
med 28 procent. Tillväxten var koncentrerad till 1939. Under 1937 och 1938 
hade det tyska clearingöverskottet legat kring 57-60 miljoner kronor per år 
vilket gav tyska riksbanken en valutatillströmning (optionsmedel) samt möj-
liggjorde tyska betalningar på rikslånen. Däremot var överskottet för litet för 
att reglera de privata finansiella fordringarna och detta väckte oro på Utri-
kesdepartementet och man ansåg att ansvaret för läget berodde på den tyska 
expansiva importen från Sverige. Om det dessutom skulle bli fråga om en 
mer restriktiv tysk importpolitik så fanns det risk att den svenska färdigvaru-
exporten skulle missgynnas ännu mer.42 

År 1939 ökade dock den tyska exporten med omkring 35 procent jämfört 
med 1938. Den svenska exporten ökade samma år med 17 procent, vilket 
gav ett clearingöverskott på 143 miljoner kronor (se tabell 5:1). Detta ändrade 
                                                        
40 Se även Ullenhag, Kersti, „Der Aussenhandel Schwedens während der Kriegsjahre in Poli-
tik und Praxis“, Schweden, die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, von Lindgren, Irene & 
Walder, Renate (red.), sid. 68 ff. 
41 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. PM över sammanträde angående de kommande svensk-
tyska förhandlingarna. 10 oktober 1937. 
42 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2336. Korrespondens Hägglöf till Richert angående clearingen 
Sverige-Tyskland. 11 augusti 1938. 
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Tabell 5:1 Transfereringar för clearingmedel (varor, tjänster), transfermedel 
(svenska fordringar) samt optionsmedel (tyska riksbankens kvot), mellan 
Sverige och Tyskland 1937-1939. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
 1937 1938 1939 
Inbetalningar å clearingkontot i Sthlm 426,3 428,6 578,6 
Utbetalningar från clearingkontot i Sthlm  366,4 370,9 434,7 
Clearingöverskott 59,9 57,7 143,9 

Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM med vissa uppgifter rörande den svensk-tyska 
clearingen. 24 oktober 1940. 
 
 
förutsättningarna för betalningarna och bidrog till modifikationer i 
clearingavtalet. 

Men dessförinnan, i oktober 1938, träffades ett nytt betalningsavtal för 
såväl rikslån som privata fordringar. Uppgörelsen kom att bli en mer eller 
mindre definitiv reglering av Tysklands skulder till Sverige för åren 1939-
1945.43 Dessutom kom den svensk-tyska clearingen att omfatta ytterligare två 
lån, som härrörde från svenska finansiella intressen i Österrike.44 

Rikslånen 
Vid årsskiftet 1937/1938 uppskattade Riksbanken Sveriges totala finansiella 
fordringar på Tyskland till 880 miljoner kronor. De största fordringarna ut-
gjordes fortfarande av rikslånen som uppgick till omkring 520 miljoner kro-
nor. I denna post var Kreugerlånet störst med omkring 365 miljoner kronor 
medan privatfordringarna uppgick till ca 360 miljoner kronor (se tabell 5:2). 

De största posterna bland privatfordringarna utgjordes av svenska aktie- 
och obligationsinnehav. Till aktiefordringar räknades också investeringar i 
svenska dotterbolag i Tyskland om minst 105 miljoner kronor. Att denna 
post var störst beror på att det var mer lönsamt att behålla aktierna och in-
flytandet över dotterbolagen, än att sälja ut till lågt pris. Detta var fallet med 
SKF:s aktieinvesteringar i dotterbolaget VKF (Vereinigte Kugellagerfabri-
ken) i Tyskland. Tyskland var traditionellt en av SKF:s största marknader 
och därför hade man gjort stora investeringar i landet under 1920-talets 
andra hälft. VKF var lönsamt men flera händelser under 1936 fick SKF-led-
ningen i Sverige att fundera över dotterbolagets framtid. Höjda tullar, den 
statliga kontrollen och nationalismen i Tyskland avskärmade dotterbolaget 
från moderbolaget i Sverige. Risken för att bolaget skulle exproprieras var 
överhängande och SKF övervägde därför att reducera sina investeringar i 
dotterbolaget. Detta lät sig dock inte göras utan att det samtidigt innebar en 

                                                        
43 Se även Wittmann, Klaus, a.a., sid. 80. 
44 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående kommande svensk-tyska clearingförhand-
lingar den 22 augusti 1938. 
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Tabell 5:2 Riksbankens uppskattning av svenska certifierade fordringar i 
Tyskland vid årsskiftet 1937/1938. Miljoner kronor. Löpande priser.45 
 
Rikslånen Dawes 42 
 Young 113 
 Kreuger 364 
SUMMA RIKSLÅN  519 
Privatfordringar Obligationer 81 
 Aktier*) 136 
 Fastigheter 34 
 Inteckningar 19 
 Banktillgodohavanden 15 
 Andra tillgångar 25 
 Diverse tillgångar 4 
 Lee-Higginsonkrediten 35 
 Stillhaltefordringar 12 
SUMMA PRIVATFORDRINGAR  361 
TOTALT  880 

Källa: RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2186. Svenska certifierade fordringar i Tyskland vid årsskif-
tet 1937/1938. 
Anm. *)= därav utgjorde de svenska industriernas investeringar i dotterföretag minst 105 
miljoner kronor. 
 
 
betydande förlust eftersom den tyska valutalagstiftningen omöjliggjorde 
försäljning av större aktieposter eller större transfereringar till utlandet utan 
att kapitalet först genomgick en värdenedskrivning.46 

Dawes- och Younglånet 
I enlighet med rikslåneavtalen från 1924 och 1929 skulle Dawes- och 
Younglåneavtalen omförhandlas under hösten 1938. Enligt tidigare praxis 
reglerades betalningsavtalet efter en engelsk-tysk betalningsöverenskom-
melse. De svenska förhandlarna hade fått tydliga instruktioner att om det 
tidigare betalningsavtalet skulle revideras, skulle det ske efter Tysklands 
avtal med andra fordringsägarländer, i synnerhet Englands avtal. Den revide-
ring av det svensk-tyska betalningsavtalet som genomfördes 1938 överens-

                                                        
45 Tabelluppgifterna för 1937/38 är inte direkt jämförbara med uppgifterna för 1934 (se tabell 
3:3). 1934 års uppställning gjordes av Clearingnämnden medan 1937/1938 års uppgifter 
sammanställts av Riksbanken. Det är oklart om de baserats på samma källor, eller på vilka sätt 
beräkningarna gjorts, vilka fordringar som sorterats till vilka poster m.m. Obligationsposterna 
uppvisar exempelvis en anmärkningsvärd differens mellan de båda åren. 1934 års obligations-
fordringar uppgick till 252 miljoner kronor medan 1937/1938 års post beräknades till 81 
miljoner kronor. 
46 Steckzén, Birger, Svenska kullagerfabriken, sid. 523. Se även Martin Fritz och Birgit Karls-
sons i SKF i stormaktspolitikens kraftfält. Kullagerexporten 1943-1945 där SKF:s verksamhet 
i Tyskland under 1930-talet och i synnerhet under de sista krigsåren behandlas ingående. 
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stämde också med de förändringar som skett i de tysk-engelska och tysk-
franska relationerna.47 

Den nya överenskommelsen innebar en minskning av låneräntorna, för 
Daweslånet från 7 till 5 procent och för Younglånet från 5 till 4 ½ procent. 
Daweslånet skulle börja amorteras samma år (1938) medan Younglånets 
amorteringar skulle påbörjas i juni 1940. Det svenska innehavet av Young-
obligationer uppgick till 113 miljoner kronor och Dawesobligationer till 42 
miljoner kronor. Med en räntesats på 4 ½ procent (mot tidigare 5 procent) 
skulle de årliga räntebetalningarna för Younglånet minskas från omkring 6 
miljoner kronor till ca 5 miljoner kronor. Räntebetalningarna för Daweslånet 
hade tidigare legat runt 3 miljoner kronor/år men minskades i det nya avtalet 
till omkring 2-2,5 miljoner kronor. Som kompensation för räntereduktio-
nerna skulle amorteringarna öka i en takt som motsvarade räntereduktio-
nerna. Dessutom fördes de två österrikiska lånen in i den svensk-tyska 
clearingen, vilket gjorde att betalningsströmmarna inte minskade.48 

Kreugerlånet 
I 1938 års avtalsrunda var Kreugerlånet återigen på förhandlingsagendan. 
Förutsättningarna för förhandlingarna var dock annorlunda då de svenska 
förhandlarna lyckades få Tyskland att ge Kreugerlånet samma status som 
Dawes- och Younglånen. 

Inför förhandlingarna hösten 1938 betraktade den svenska delegationen 
Kreugerlånet och kraven på en större andel optionsmedel med samma grad 
av oro. I summeringen av de inledande förhandlingarna konstaterades att de 
svenska förhandlarnas farhågor varit riktiga. De tyska förhandlarna ville ha 
en ytterligare räntesänkning för Kreugerlånet, från 4 till 3½ procent, vilket 
avvisades från svensk sida.49  

Till skillnad från Dawes- och Younglånet var regleringen av Kreugerlånet 
inte definitiv, utan betraktades tvärtom som provisorisk och de svenska för-
handlarna kunde heller aldrig stödja sig på villkoren i de engelsk-tyska eller 
fransk-tyska avtalen. Ränteavtalet gällde endast till och med den 15 juli 

                                                        
47 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. PM över sammanträde angående de kommande svensk-
tyska förhandlingarna. 10 oktober 1937. RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM över samtal 
rörande vissa svensk-tyska clearing- och handelsfrågor med riksbanksrådet Ludwig. 14 juli 
1938. PM angående kommande svensk-tyska clearingförhandlingar. 22 augusti 1938. 
48 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Abkommen über die Dawes-, die Young- und die Kreuger-An-
leihe sowie gewisse Österreichische Anleihen (Reichsanleiheabkommen). 28 oktober 1938. 
kompletterades med tilläggsavtalet Zeichnungsprotokoll zu den schwedischen-deutschen 
Reichsanleihe- und Privatschulden-Abkommen vom 28. Oktober 1938. Se även Wittmann, 
Klaus, a.a., sid. 78 f. 
49 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2336. Rapport angående de svensk-tyska transferförhandlingarna. 
24 september 1938. 
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1940. Enligt tidigare avtal skulle lånet börja amorteras den 14 januari 1941.50 
År 1938 uppskattades det svenska innehavet av Kreugerobligationer till 364 
miljoner kronor. Räntebetalningarna för lånet låg åren 1936-1939 runt 15-16 
miljoner kronor.51 Att de svenska förhandlarna aldrig fick till stånd en defini-
tiv reglering av Kreugerlånet var oroväckande mot bakgrund av tyskarnas 
ovilja att behöva fullgöra sina låneförpliktelser. Detta var ett uttryck för att 
de tyska förhandlarnas position hade stärkts gentemot den svenska. 52 

De österrikiska lånen 
Efter Tysklands annektering hade de österrikiska lånen tilldelats rikslåne-
status i den svensk-tyska clearingen. Detta innebar att Tysklands betalnings-
avtal med England och Frankrike angav villkoren även för de österrikiska 
lånen. De svenska finansiella intressena i Österrike bestod i huvudsak av två 
statslån, det 7 procentiga Bundeslånet (Internationale Bundesanleihe der 
Republik Österreich) från 1930 och det 4½ procentiga Konverteringslånet 
(Garantierte Österreichische Konversionsanleihe) från 1934.53 

I och med att lånen fick rikslånestatus genomgick de en räntereduktion. 
1930 års 7 procentiga lån sänktes till 5 procent. Men liksom hos Dawes- och 
Younglånen kompenserades räntereduktionen med en ökad amorteringstakt. 
Amorteringen av Konverteringslånet påbörjades redan samma år (omkring 
218 000 kronor) och räntebetalningarna inleddes under 1939 (omkring 380 
000 kronor). Räntebetalningar och amorteringar för Bundeslånet påbörjades 
under påföljande år. Amorteringarna för 1939 uppgick till ca 872 000 kronor 
medan räntebetalningarna låg omkring 435 000 kronor.54 

                                                        
50 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2336. Rapport från sammanträde angående de svensk-tyska 
transferförhandlingarna. 27 september 1938. RA. CLN A, Fk, vol. 15. Abkommen über die 
Dawes-, die Young- und die Kreuger-Anleihe sowie gewisse Österreichische Anleihen 
(Reichsanleiheabkommen). 28 oktober 1938. kompletterades med tilläggsavtalet Zeichnungs-
protokoll zu den schwedischen-deutschen Reichsanleihe- und Privatschulden-Abkommen 
vom 28. Oktober 1938. Se även Wittmann, Klaus, a.a., sid. 78 f. 
51 RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
52 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187A. PM beträffande Kreugerlånets likställighet med andra 
tyska rikslån. av STAB. 7 december 1944. 
53 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Bilaga B till Abkommen über die Dawes-, die Young- und die 
Kreuger-Anleihe sowie gewisse Österreichische Anleihen (Reichsanleiheabkommen). 28 
Oktober 1938. Durchführungsvereinbarung über die Internationale Anleihe des Deutschen 
Reichs von 1930 (Young-Anleihe) och Anlage C Durchführungsvereinbarung über die Inter-
nationale Bundesanleihe der Republik Österreich 1930 (Österreichische Anleihe 1930). RA. 
CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående kommande svensk-tyska clearingförhandlingar den 
22 augusti 1938. 
54 RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
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Privatfordringarna 
Det tysk-engelska privatfordringsavtalet hade varit normerande även för den 
svensk-tyska överenskommelsen.55 Utdelningar på privatfordringar hade 
ersatts med funding bonds vartefter de förfallit.56 Trots att en del av 
fordringsägarna övergått till en lösning genom funding bondssystemet åter-
stod en stor skuld. År 1938 uppskattades det svenska innehavet av privat-
fordringar till omkring 361 miljoner kronor. 

I förhandlingarna i februari 1938 diskuterades privatfordringarnas fram-
tid. Eftersom betalningsströmmarna ökat och clearingöverskotten stabilise-
rats fanns möjligheten att fortsättningsvis reglera de privata fordringarna 
inom ramen för clearingen. En osäkerhet var dock faran för en lågkonjunk-
tur, som kunde påverka den svensk-tyska clearingen negativt.57 

Efter att funding bonds införts diskuterades de svenska privata fordring-
arna relativt sparsamt inom de svenska handels- och valutamyndigheterna. 
Detta tyder på att de svenska myndigheterna var nöjda med regleringen, eller 
åtminstone inte direkt missnöjda. Dock kan avsaknaden av reflektioner rö-
rande de privata fordringarna vara ett uttryck för att de svenska myndighe-
terna koncentrerade sitt arbete till de akuta frågorna, som t.ex. de österris-
kiska lånen, Kreugerlånet, som skulle förhandlas i oktober, och den framtida 
clearingbalansen.58 

Som framgick av tabell 5:1 hade den svensk-tyska clearingen resulterat i 
ett årsöverskott på 57,7 miljoner 1938, vilket var för litet för att reglera 
samtliga finansiella fordringar, och som vanligt var det de privata fordring-
arna som prioriterades sist. Som nämnts var man på Utrikesdepartementet 
oroliga för att clearingen skulle fortsätta resultera i alltför små överskott. 
Detta talade för att de åter lyftes in i clearingen och efter den stora avtals-
rundan i oktober 1938 upptogs privatfordringarna åter i clearingen (från och 
med januari 1939). Detta innebar att de privata fordringarna fick nästan de 
villkor som gällt i januariavtalet 1936. Enligt den nya uppgörelsen hade pri-
vatfordringarna genomgått en ny generell räntenedskrivning. Tyska utbetal-
ningar för utdelningar på privatfordringar som förföll under 1939 skulle där-
efter lösas endast till hälften i svenska kronor. Resterande 50 procent 

                                                        
55 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM angående kommande svensk-tyska clearingförhand-
lingar den 22 augusti 1938. 
56 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Meddelande från Tyska konversionskassans å svenska 
kronor lydande 4 procent skuldförbindelser av år 1938, Serie V. (Genom kommissionärerna 
Skandinaviska kreditaktiebolaget, Svenska handelsbanken, Stockholms Enskilda bank, Göte-
borgs bank och Stockholms intecknings garanti. 1 mars 1938. 
57 RA. CLN A, Fk, vol. 15. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin rörande de svensk-
tyska handelspolitiska förhandlingarna januari 1938. 4 februari 1938. 
58 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2336. Korrespondens, Richert till Sahlin. 2 September 1938. 
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kvarstannade som tillgodohavande vilka fordringsägaren kunde utnyttja i 
Tyskland.59 

Betalningarna och tyska riksbanken 
Det fanns även skäl till försiktighet i hanteringen av clearingöverskottet. 
Erfarenheterna hade ju visat att det var besvärligt att få rätt proportioner i 
respektive lands export. Att det inkommit uppgifter om att de tyska för-
handlarna skulle framställa krav på en större andel optionsmedel, var ett 
uttryck för en orealistisk tysk optimism om clearingens utveckling.60 

De svenska förhandlarna hade räknat med möjligheten att de tyska för-
handlarna skulle framställa detta krav redan i januari 1938. Frågan hade fö-
redragits den svenska regeringen och denna uttalade sig vara beredd att ge 
efter på denna punkt, men då i syftet att finna en lösning på järnmalms-
frågan. Denna innebar att om de tyska förhandlarna insisterade på en höjning 
av optionsmedelskvoten var den svenska regeringskommissionen bemyndi-
gad att acceptera de tyska kraven. Men endast med motkravet att Tyskland 
skulle acceptera en begränsning av järnmalmsimporten från Sverige.61 

Det var osannolikt att tyskarna skulle acceptera begräsningar i järn-
malmshandeln. Dessutom fanns det från svensk sida en förhoppning om att 
frågan skulle lösas genom prisutvecklingen. Järnmalmspriserna förväntades 
stiga och exporten av svenska jordbruksprodukter öka under 1938. Prissteg-
ringen och exportökningen förväntades leda till att den svenska exportens 
totalvolym ökade och därmed skulle Tysklands clearingöverskott minska, 
med resultat att utrymmet för en större andel optionsmedel minska. Om så 
skedde skulle kraven på en större andel optionsmedel inte kunna drivas.62 

Frågan bör ses som en indikator på att förutsättningarna för det svensk-
tyska ekonomiska utbytet förändrats. Svenskarna var beredda till eftergifter 
på punkter som man tidigare stridit för i förhandlingarna. Vinsterna utgjor-
des av ett bevarande av ett status quo. Detta markerade en förskjutning i de 
svenska handels- och betalningspolitiska strategierna, från en offensiv till en 
mer defensiv attityd. Tidigare hade de finansiella frågorna intagit en priorite-

                                                        
59 RA. CLN A, Fk, vol. 15. PM beträffande Privatschulden-Abkommen. 31 Oktober 1938. 
RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. Meddelande angående Reglering av avkastning under år 1939 
å svenska s.k. privatfordringar i Tyskland (Genom kommissionärerna Skandinaviska kredit-
aktiebolaget, Svenska handelsbanken, Stockholms Enskilda bank, Göteborgs bank och Stock-
holms intecknings garanti. 1 april 1938. RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2337. PM 4 november 
1938. 
60 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. Korrespondens, Vinell, Svenska beskickningen i Berlin till 
Hägglöf, Utrikesdepartementet. 22 december 1937. PM över sammanträde angående de 
kommande svensk-tyska förhandlingarna. 10 januari.  
61 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2334. PM över sammanträde angående de kommande svensk-
tyska förhandlingarna. 10 januari 1938. 
62 RA. UD A, H 94 CtI, vol. 2335. Några reflektioner ifråga om den svensk-tyska clearingen. 
14 december 1937. 
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rad ställning i de ekonomiska relationerna till Tyskland. År 1938 hade han-
delsfrågorna blivit viktigare jämfört med augusti- och decemberförhandling-
arna 1934. 

Transfermedel utgjorde under perioden 1937-1939 knappt hälften av 
clearingöverskottet (se tabell 5:3). Detta var tillräckligt för att täcka betal-
ningarna på rikslånen. År 1939, då clearingöverskottet uppgick till omkring 
144 miljoner kronor, kunde såväl räntor som amorteringar på både rikslånen 
och privatfordringarna täckas. 
 
Tabell 5:3 Fördelningen av det svensk-tyska clearingöverskottet åren 1936-
1939. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
  1937 1938 1939 
Clearingöverskott  59,9 57,7 143,3 
Optionsmedel Tyska riksbankens andel 28,4 29,1 30,8 
Transfermedel Rikslånen 25,9 24,1 24,2 
 Privatfordringarna - - 7,8 

Källa: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM med vissa uppgifter rörande den svensk-tyska 
clearingen. 24 oktober 1940 av Utrikesdepartementet till Clearingnämnden. 
 

De årliga annuiteterna varierade från år till år därför att de svenska 
tillgodohavandena varierade. Det bör dock understrykas att Tysklands 
räntebetalningar på rikslånen under dessa år var avtalsenliga. 

Räntebetalningarna förefaller ha varit stabila under 1930-talets sista år (se 
tabell 5:4). Kreugerlånet som utgjorde den största fordringen tog också mest 
räntemedel i anspråk. Sett över perioden 1937-1939 låg de årliga utbetal-
ningarna mellan 15 och 16,6 miljoner kronor, medan betalningarna för 
Dawes- och Younglånen uppgick till 2,2-3 respektive 5-6 miljoner kronor/år. 
Räntebetalningar för de nytillkomna österrikiska lånen var mer blygsamma 
med 380 000-440 000 kronor/år. 
 
 
Tabell 5:4 Tysklands räntebetalningar för rikslånen 1937-1939. Miljoner 
kronor. Löpande priser. 

 
 Kreugerlånet Daweslånet Younglånet Bundeslånet Konverterings- 

lånet 
1937 16,6 3,0 6,0 - - 
1938 15,3 2,6 5,6 - - 
1939 15,0 2,2 5,0 0,44 0,38 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
Anm.: Det råder viss, men inte avgörande, differens mellan de uppgifter om rikslånebetal-
ningarna i Utrikesdepartementets sammanställning till Clearingnämnden i oktober 1940 (se 
tabell 5:3) och Clearingnämndens statistiska uppgifter (vol. 844, CLN A). Medan Utrikes-
departementets sammanställning angav 1939 års rikslånebetalningar till omkring 25,1 miljo-
ner kronor angav Clearingnämnden en siffra på 24,2 miljoner kronor. Vari skillnaden i beräk-
ningarna bestått framgår inte av källorna. 
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Amorteringarna utgjorde endast en liten del av betalningarna (se tabell 
5:5). År 1937 skedde inga amorteringar alls, och 1938 uppgick det totala 
amorteringsbeloppet till 650 000 kronor. För 1939 noterades dock 
betalningar på över 2 miljoner kronor. Amorteringar på Kreugerlånet skulle 
påbörjas först 1941. 
 
Tabell 5:5 Tysklands amorteringar på rikslånen 1937-1939. Miljoner 
kronor. Löpande priser. 
 
 Daweslånet Younglånet Bundeslånet Konverterings- 

lånet 
1937 - - - - 
1938 0,43 - - 0,22 
1939 0,95 - 0,86 0,25 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
Anm.: Se tidigare anm. i tabell 5:4. 
 

Utöver några enstaka inbetalningar av gamla scrips hade betalningar för 
privatfordringar i regel ställts in eller skjutits upp med transfermoratorierna. 
Före år 1939 hade Tyskland betalat fullgjort förpliktelser för Tändsticks-
bolagets monopolvinst (se tabell 5:6). År 1939 var dock överskottet mycket 
stort och för första gången skedde utbetalningar i enlighet med avtalen från 
hösten 1934. 

Källorna är dessvärre knapphändiga med information rörande svenska 
fordringar av privat karaktär i Österrike. Inom de svenska handels- och be-
talningsmyndigheterna påbörjades omfattande utredningar för att uppskatta 
storlekarna på de svenska intressena i Österrike. Det är dock oklart vad man 
kom fram till. Problemet återkom under de följande åren då Tyskland inför-
livade fler länder och regioner. 

 
 

Tabell 5:6 Tysklands betalningar för privatfordringar 1937-1939. Miljoner 
kronor. Löpande priser. 
 

 Tändsticksbolagets monopolvinst Privatfordringar 
1937 3,2 - 
1938 3,5 - 
1939 3,7 7,8 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844.Transferstatistik. 



 119 

Inför krigsutbrottet: en tryggad import och ett stort 
clearingöverskott 
Det ursprungliga syftet med clearingen hade från svensk sida varit att skapa 
ett regelverk som gav garantier för att Tyskland fullgjorde sina finansiella 
betalningsförpliktelser.  

I en promemoria sänd från Clearingnämnden till Utrikesdepartementet i 
mars 1940 gjordes en utvärdering av 1930-talets svensk-tyska clearing, samt 
ett påpekande rörande de betydande summor som samlades på clearingkon-
tot. I promemorian påvisades att det ursprungliga syftet praktiskt hade upp-
nåtts. Att clearingen varit effektiv berodde på att förbättrade konjunkturer 
under 1930-talet hade möjliggjort en stabil ökning av importen från Tysk-
land, men också på att tyska valutamyndigheter fått frihet att dirigera im-
porten från Sverige. Detta hade skapat fördelar för båda parter och varit av-
görande för att clearingen kunde fungera. Betalningarna för den svenska 
exporten hade skett utan dröjsmål och efter år 1935 hade clearingöverskotten 
kunnat täcka räntebetalningarna på de viktigaste finansiella fordringarna. 
Sett till exportvärdena hade Sverige inte lidit någon skada av clearingen, 
som man befarat. Det samlade värdet av den svenska exporten hade mellan 
åren 1933 och 1939 ökat med över 200 procent. 

År 1939 hade förutsättningarna för clearingen förändrats på grund av det 
stora tyska överskottet. Under hösten 1939 var clearingöverskottet så stort att 
Tyskland kunde fullgöra sina betalningsförpliktelser på både rikslån och 
privatfordringar. Vid årsskiftet 1939/40 uppgick ändå överskottet till 76,4 
miljoner kronor. Medlen balanserades till påföljande år. Detta innebar att 
Tyskland redan i början av 1940 avsatt medel för både räntebetalningar och 
amorteringar för det kommande årets finansiella förpliktelser. 

Ett halvår efter krigsutbrottet var clearingsystemet fortfarande i kraft. Ur 
svensk synvinkel var de mellanstatliga ekonomiska förhållanden som ska-
pats med den svensk-tyska clearingen idealiska. Denna uppfattning delades 
även av Tyskland.63 

Sammanfattning 
Under hösten 1936 trädde en ny fyraårsplan i kraft och nya prioriteringar i 
den tyska ekonomin och politiken gjorde sig gällande. En period av intensi-
fierade rustningar följde. Rustningarna födde behov av större råvaruimport 
och sett till handelsströmmarna gynnades den svensk-tyska clearingen. Det 

                                                        
63 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. VPM angående den svensk-tyska clearingens utveckling och 
nuvarande läge. 28 mars 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM angående de tyska 
exportmöjligheterna på Sverige. 26 september 1939. 
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svensk-tyska handelsutbytet expanderade samtidigt som relationen mellan 
den tyska och den svenska exporten var stabil. 

Tysklands ökade efterfrågan på råvaror påverkade den svensk-tyska han-
delns sammansättning. Sveriges export blev mer råvaruintensiv. Åren 1938-
1939 svarade järnmalm för över hälften av det totala svenska exportvärdet. 
Från svensk sida försökte man förmå Tyskland att begränsa järnmalms-
importen från Sverige, men i Tyskland såg man inget skäl att tillmötesgå de 
svenska önskemålen. Från tysk sida menade man också att det inte låg i Sve-
riges intresse att Tyskland begränsade järnmalmsimporten eftersom den bli-
vit en så viktig del av clearingen. Då det första clearingavtalet ingicks hade 
tonvikten främst legat på Sveriges funktion som avsättningsmarknad. Inve-
steringarna i Tysklands upprustningsprogram gjorde dock att råvaruimporten 
fick större betydelse än tidigare. Sveriges funktion som råvarukälla, valuta-
land och avsättningsmarknad förstärktes därigenom. Genom den tyska ex-
porttillväxten ökade utrymmet för den svenska exporten. Handelsvolymerna 
expanderade kraftigt under 1939. Clearingöverskottet uppgick detta år till 
närmare 144 miljoner kronor. Det stora clearingöverskottet ändrade förut-
sättningarna för clearingen. 

Betalningarna för rikslånen fungerade avtalsenligt under åren 1937-1939, 
vilket innebar att överskottet delades lika mellan transfer- och optionsmedel. 
I oktober 1938 slöts ett nytt avtal för rikslånen, inkluderande de statslån som 
beviljats till Österrike, men exkluderande Kreugerlånet. Rikslånens villkor i 
det nya avtalet bestämdes av Tysklands låneuppgörelser med Storbritannien 
och Frankrike. Låneräntorna sänktes men detta kompenserades med ökad 
amorteringstakt, vilket gjorde att betalningarna var i stort sett oförändrade. 

Kreugerlånet däremot fick endast en provisorisk förlängning. Detta lån 
hade varit en av de svåra förhandlingsfrågorna i 1934 års clearingförhand-
lingar. Ur ett svenskt perspektiv var lånet ett viktigt skäl till att man argu-
menterade för clearingsystemet med Tyskland, vilket de tyska förhandlarna 
hade accepterat, efter långa förhandlingar. Från tysk sida ogillade man dock 
Kreugerlånet och då de svenska förhandlarna varken kunde finna motmedel 
eller hämta stöd från de engelsk-tyska eller fransk-tyska förhandlingarna 
försvagades försvaret av Kreugerlånet. Detta var ett uttryck för en stärkt tysk 
förhandlingsposition, gentemot den svenska. 

Å den andra sidan nåddes vissa svenska framgångar i privatfordrings-
förhandlingarna. Eftersom clearingöverskottet var så stort fanns återigen 
utrymme för att reglera privatfordringar inom ramen för clearingen. År 1939 
återfördes privatfordringarna i clearingen och Tyskland fullgjorde därmed 
alla de betalningsförpliktelser som planerats i avtalet från hösten 1934. Det 
bör dock poängteras att Tysklands betalningsvillkor för de privata fordring-
arna var avsevärt förbättrade eftersom de genomgått flera räntereduktioner 
och dessutom endast kunde de likvideras till en del av de ursprungliga be-
loppen, till följd av den tyska valutalagstiftningen. 
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Efter att Tyskland fullgjort alla betalningsförpliktelser kvarstod fortfa-
rande ett överskott som överfördes till påföljande år och som kom att ligga 
till grund för det årets betalningsförpliktelser. 

År 1939 skedde också nya handelspolitiska prioriteringar i Sverige. Ett 
nytt stormaktskrig var på väg att bryta ut och därför aktualiserades försörj-
ningsfrågor som snarare lade tonvikten på importproblematik än på finansi-
ella fordringar. 
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Sammanfattning Del I 

Varför ett bilateralt avtal med Tyskland? 
Krisen på 1930-talet ledde till handels- och valutarestriktioner i ett flertal 
länder. Tyskland införde en rigid valutahushållning med syftet att minimera 
betalningarna till utlandet. Valutahushållningen övergick i valutaransoner-
ing, med 1933 års transfermoratorium som kulmen. Moratoriet innebar att 
Tysklands betalningar till utlandet stoppades. Betalningsstoppet gällde ut-
ländska finansiella fordringar och de länder som hade fastfrysta fordringar 
försökte komma överens om hur man skulle kunna frigöra tillgångarna lång-
siktigt. Fordringsägarländernas intressen i Tyskland skiftade och det var 
därför svårt att komma överens om en lösning där inget land missgynnades. 
Tyskland bidrog till svårigheterna att komma överens genom att spela ut 
fordringsägarländerna mot varandra och att inleda betalningsavtalsförhand-
lingar med olika grad av generositet, med olika länder. 

Teoretiskt var fordringsägarnas försök att finna lösningar för de fast-
frusna fordringarna uttryck för hög grad av riskaversion. Risken bestod i att 
stora tillgångar sattes på spel genom den osäkra tyska ekonomiska politiken. 
Storleken på de finansiella tillgångarna illustreras av att de i Sveriges fall 
räknades till över 1 miljard kronor 1934. Samma år uppgick den samlade 
svensk-tyska handelns omsättning till 435 miljoner kronor. Att göra förluster 
av sådan storlek var otänkbart och situationen krävde åtgärder. Ur ett svenskt 
perspektiv fanns det två sätt att reducera risken. Den första var att genom 
överenskommelse med de andra fordringsägarna lösa tillgångarna i Tyskland 
gemensamt. Men en sådan lösning var inte möjlig eftersom de övriga ford-
ringsägarländerna stödde Tysklands diskriminerande politik gentemot de 
svenska fordringsägarna, till förmån för de egna ländernas fordringsägare. 
Både England och Frankrike ansåg att de svenska kraven på Tyskland var 
ogrundade. Sverige hade inte kunnat ingå förhandlingar med ekonomiskt 
inflytelserika länder som England och Frankrike eftersom dessa länders för-
handlingsposition skilde sig från och var starkare än den svenska. 

Det andra alternativet till lösning fanns i en överenskommelse med 
Tyskland, och det var detta alternativ man valde. Ur ett svensk perspektiv 
kunde risken reduceras genom upprättande av ett bilateralt avtal som inne-
fattade regler och sanktionsmöjligheter. Den tyska ekonomiska politiken var 
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ett resultat av Tysklands utsatta ekonomi och lösningen på Sveriges ford-
ringar måste utformas på ett sätt som gynnade båda parternas ekonomier. 
Om den tyska ekonomin gynnades skulle Tysklands incitament att försöka 
motarbeta och dra sig ur clearingen minska. Incitamenten kunde bli ett na-
turligt sätt att begränsa exitmöjligheterna. 

De tyska förhandlarna var dock motsträviga eftersom de var av uppfatt-
ningen att ett bilateralt ekonomiskt utbyte med Sverige skulle missgynna den 
tyska ekonomin. Den restriktiva tyska valutapolitiken föreskrev att betal-
ningarna till utlandet måste minimeras för att kunna balanseras. Mot bak-
grund av de tyska ekonomiska problemen och försöken att handskas med 
dem var det svenska kravet oattraktivt. 

De svenska förhandlarna trappade upp förhandlingarna genom att hota 
Tyskland med en handels- och betalningspolitisk konflikt. Ur ett svenskt 
perspektiv var risken för en ekonomisk konflikt med Tyskland mindre än 
kostnaderna för att acceptera Tysklands diskriminering av de svenska ford-
ringsägarna. Denna typ av hot hade framställts av andra länder i förhand-
lingar med Tyskland och hoten hade resulterat i provisoriska bilaterala avtal 
redan 1931 (likvidationsavtalen) och i Sveriges fall 1932. Den svenska poli-
tiken mot Tyskland var samma in casu-reaktion på den tyska ekonomiska 
politiken som alla andra fordringsägarländer med negativ handelsbalans mot 
Tyskland hade hotat med. Tyskland var visserligen en mer ekonomiskt och 
politiskt inflytelserik nation än Sverige, och den svenska handelspolitiken 
stod traditionellt under de ekonomiska stormakternas inflytande. 

Men Tysklands beroendeförhållande till långivarländerna under 1920-
talet och oförmågan att införa snabbverkande åtgärder mot krisen hade lett 
till att Tysklands förhandlingsposition framstod som försvagad. Detta inne-
bar att de svenska förhandlarnas taktik gick ut på att bana väg för en potenti-
ell utveckling som Tyskland var riskavert inför. För Tyskland stod valet 
mellan att riskera en ekonomisk konflikt med Sverige, eller att förhandla och 
försöka utöva inflytande i förhandlingarna för att påverka avtalsutform-
ningen. I en förhandlingssituation skulle svenskarna bli tvungna att göra 
motprestationer efter de tyska önskemålen, vilket kunde reducera de risker 
förhandlingarna skulle medföra. Om Tyskland valde konflikt var det inte 
förlusten av den svenska marknaden som oroade, utan att Sveriges agerande 
kunde bli ett tillvägagångssätt som andra fordringsägarländer tog efter. Det 
förstnämnda valet var därför mest kostsamt, men det var med ovilja tyskarna 
accepterade det svenska kravet på bilateralisering och clearing. Detta innebar 
att den svensk-tyska clearingen permanentades och dess funktion var att 
överbrygga de risker och osäkerheter som försvårade det ekonomiska utbytet 
mellan länderna. Detta skedde genom att regler för hur utbytet skulle gå till 
formaliserades. 
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Den svensk-tyska clearingens principer 
Överenskommelsen, som innefattade principiella bestämmelser för handels-
utbytet och mer ingående bestämmelser för de olika lånen, sönderföll i flera 
sinsemellan relaterade avtal. Förhandlingarna resulterade i en överenskom-
melse som fördelade Sveriges och Tysklands rättigheter och skyldigheter. 
De svenska rättigheterna bekräftades i regleringen av de finansiella fordring-
arna medan Tysklands rättigheter bestod i garanterad avsättning i Sverige, 
samt att en del av clearingöverskottet avsattes som ett tyskt tillgodohavande, 
och det var ett bidrag till lösning på två högst väsentliga tyska ekonomiska 
problem, nämligen tillgången till valutor och bibehållen exportvolym till 
Sverige. Clearingavtalen som undertecknades i augusti och i december 1934 
lade grunden till den svensk-tyska clearingen, och den var i kraft fram till 
krigsslutet 1945. 

Den kontraktsekonomiska teorin har visat att svåra förhandlingar ger nya 
höga transaktionskostnader och att parterna löser detta antingen genom att 
basera avtalen i gällande praxis eller på närma sig varandra genom att 
komma överens i okontroversiella frågor. Det svensk-tyska clearingavtalen 
från september och december 1934 var en kombination vilket gav avtalsut-
formningen vissa karakteristika. Det första huvudavtalet (augustiavtalet) var 
principiellt hållet medan det andra (avräkningsöverenskommelsen i decem-
ber) var mer tekniskt. Svårigheterna att komma överens ledde till att de 
svenska och tyska förhandlarna fick börja med att finna minsta gemensamma 
nämnare för ett konstituerande avtal att bygga det fortsatta utbytet på. De 
frågor och problem som uppstod i tillämpningen, ledde till att nya transak-
tionskostnader uppstod och i enlighet med den kontraktsekonomiska teorin 
modifierades de vartefter (ad hoc-modifikationer), och eftersom den svenska 
riskaversionen främst riktades mot lånen och de fortlöpande betalningarna 
för handeln var det denna del av överenskommelsen som blev mest avtals-
specifik. 

Den övergripande principen för clearingen var att handelsutbytet (inklu-
sive tjänster) regelmässigt skulle resultera i tyskt betalningsöverskott (clear-
ingöverskott). Nyckeln till överskottet var att den svenska importen från 
Tyskland skulle överträffa exporten dit. 

Clearingöverskottet skulle användas för att göra det möjligt för Tyskland 
att fullgöra sina finansiella förpliktelser mot svenska fordringsägare. Det 
tyska intresset bestod i att den aktiva handelsbalansen med Sverige garante-
rades samt att överskottet delvis skulle användas för att bygga upp Tysklands 
valutareserv och finansiera landets importbehov. Därigenom belastades inte 
de ansträngda tyska valutatillgångarna. Som motprestation fick de svenska 
förhandlarna acceptera att fordringarna definierades, begränsades och rang-
ordnades. De internationella rikslånen (Dawes- och Younglånen) intog en 
särställning. Efter förhandlingar och en räntereduktion fick även Kreugerlå-
net samma ställning som rikslånen. 
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Villkoren för Dawes- och Younglånen bestämdes av Englands och Frank-
rikes förhandlingar med Tyskland, som föregick det svensk-tyska avtalet. 
Detta innebar att de bilaterala avtalen trots allt inte var autonoma. Tvärtom 
stödde sig Tysklands betalningsvillkor i väsentliga delar på en internationell 
praxis. Detta var en fördel för de mindre länderna som annars riskerade att få 
förhandla utifrån en svagare förhandlingsposition, eftersom de kunde tiller-
kännas samma villkor som de större länderna. Betydelsen av att få samma 
villkor som de större länderna illustreras av lösningen för de svenska privata 
fordringarna. Att de svenska privatfordringarna skrevs in i det svensk-tyska 
clearingavtalet var emellertid en pyrrhusseger: de fick aldrig samma status 
och villkor som rikslånen och av de finansiella fordringarna var det dessa 
som missgynnades då avtalet tillämpades. Att Tyskland accepterade att re-
glera privatfordringarna inom clearingen innebar inte nödvändigtvis att man 
tänkte betala dem. Vinsterna av att ta med dem i clearingen var däremot 
stora för Tyskland. Som motprestation genomfördes räntereduktioner som av 
Tyskland betraktades som prejudikat vid förhandlingar med andra länder. 

Nödvändigheten av ömsesidighet 
Den svensk-tyska clearingen följde det mönster som Kock och Nyboe An-
dersen påvisat för andra länder. Detta innebar att den svensk-tyska clear-
ingen havererade nästan omedelbart efter att den börjat tillämpas. Problemet 
var att den svenska och den tyska exporten utvecklades i olika takt, med 
följden att clearingöverskottet reducerades. Avtalsmodifikationer genomför-
des för att komma till rätta med problemen. Detta var de första ad hoc-
justeringarna i avtalet. 

Dessa avtalsändringar var relaterade till valutaproblemen i Tyskland. Den 
tyska exportindustrins svårigheter att konkurrera på den svenska marknaden 
hade inte kunnat överbryggas effektivt. De verktyg som stod till buds var 
exportsubventioner och dessa måste finansieras med avgifter från det tyska 
näringslivet. Incitamentet för att satsa landets begränsade medel på subven-
tioner för att öka exporten till Sverige var litet. Om de tyska exportindustri-
ernas konkurrenskraft förbättrades, skulle vinsterna ändå bara försvinna till 
betalningar på lån som Tyskland dessutom tvingats erkänna. 

Den kontraktsekonomiska litteraturen pekade ut svårigheterna med att 
upprätthålla ett utbyte om någon av parternas strategier var oförenlig med 
den andres. Detta skulle nämligen i praktiken innebära att en situation upp-
stått där parterna kommer att motarbeta varandra, med höga transaktions-
kostnader som följd. Bengt Nilson menar att det var en medveten strategi 
från tyskarna att hålla igen exporten till Sverige, samt att importera i sådan 
utsträckning att clearingöverskottet minskade. Detta innebar att Tyskland 
medvetet desavouerade den svensk-tyska clearingen. De tyska förhandlarnas 
argument återkom ständigt i samband med Tysklands återbetalningar på de 
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finansiella fordringarna. Betalningar på lån var improduktiva sett ur ett 
rustningsperspektiv. Samtidigt började behoven av effektiv råvaruimport att 
öka. Av det skälet behövde man Sverige som avsättnings- och 
importmarknad samt som valutaland. Tysklands intresse för clearingen kom 
sig dels av landets behov av medel för att finansiera importen, dels för att 
fullgöra rikslåneförpliktelserna. Om Tyskland inte skulle ha fullgjort 
förpliktelserna för rikslånen hade landet förlorat Sverige som avsättnings- 
och importmarknad eftersom det var sannolikt att svenskarna skulle ha 
reagerat med handels- och valutapolitiska sanktioner.1 

Teoretiskt hade det valutabehövande Tyskland trätt in i en förhandlings-
situation med små exitmöjligheter. Landets incitament att fullgöra clearingen 
var litet, men intresset för att reducera de svenska motkraven stort. Strävan 
efter att söka begränsa det svenska förhandlingsutrymmet kunde å den ena 
sidan reducera de svenska betalningskraven. Å den andra sidan ökade risken 
för sanktioner från Sverige samtidigt som transaktionskostnaderna steg i takt 
med förhandlingsinsatserna, som krävdes för att hålla de svenska förhand-
larna i schack. 

Detta löstes genom avtal, som mer specifikt reglerade Tysklands skyldig-
heter och rättigheter gentemot Sverige. Det var på sätt och vis inom handeln 
den största osäkerheten fanns att överbrygga, trots att det var de finansiella 
frågorna som var föremålet för de båda parternas riskaversion. Osäkerheten 
ansågs kunna reduceras genom specificerade handelsavtal, som i enlighet 
med den kontraktsekonomiska teorin blev mer kodifierade; avtalen expande-
rade vertikalt, i det att de omfattade allt fler delar av det ekonomiska utbytet. 

Även för betalningsavtalen genomfördes en modifikation. Eftersom han-
deln mellan länderna utvecklats i en oplanerad riktning hade clearingöver-
skottet blivit för litet för att det skulle vara möjligt att tillgodose de svenska 
privata finansiella fordringsägarnas krav. Privatfordringsägarnas förtroende 
för både den tyska ekonomiska politiken och clearingen var svagt eftersom 
privatfordringarna diskriminerades, trots att fordringarna skulle regleras 
inom clearingen. Förutsättningarna för att förmå tyskarna att betala på de 
privata fordringarna ansågs därför bättre om de reglerades utanför clearingen 
i ett funding bondssystem. De tyska förhandlarna hade tidigare nekat sådana 
svenska propåer. Men vid det laget hade den tyska förhandlingspositionen 
stärkts, vilket möjliggjorde ett tyskt motkrav om en nedsättning av räntan på 
de privata fordringarna, vilket var i enlighet med Tysklands betalningspoli-
tik. För de svenska privatfordringsägarna visade erfarenheterna så långt att 
clearingen inte ökat säkerheten. Det var lika riskabelt att reglera tillgångarna 
i clearingen som utanför den. Även om fordringarna därmed minskade i 
räntevärde och därmed i tyska betalningar, samt att man förlorade den sank-
tionsrätt som clearingen gav, ökade sannolikheten för att Tyskland verkligen 
skulle fullgöra förpliktelserna. Önskemålet om att reglera de privata ford-
                                                        
1 Nilson, Bengt, a.a., sid. 103 f. 
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ringarna utanför clearingen var ett uttryck för de privata fordringsägarnas 
sätt att hantera sin riskaversion. 

Avtalstilläggen öppnade för den andra lösningen. Denna grundades på de 
nya prioriteringarna i den tyska ekonomiska politiken som den andra tyska 
fyraårsplanen innebar. Fyraårsplanen medförde större investeringar i den 
tyska rustningsindustrin och större efterfrågan på svenska råvaror. Tyskland 
reformerade även exportsubventionssystemet samt skärpte importplanerna. 
Detta i kombination med Tysklands rätt att avgöra den svenska exportens 
sammansättning ledde till att clearingramen expanderade i takt med de föl-
jande årens växande handelsströmmar. Ett större clearingöverskott skapade i 
sin tur bättre förutsättningar för att tillgodose de svenska fordringsägarnas 
önskemål. Detta ansågs i förstone gynna clearingen, och i det stora den 
svenska ekonomin. 

Emellertid avslöjades ett systemfel. Den svenska exporten blev alltmer 
råvaruorienterad, främst genom järnmalmsexporten, och detta missgynnade 
den svenska färdigvaruindustrin. I Tyskland var valutaransoneringen vägle-
dande för landets utrikeshandel, sett till såväl volymer som sammansättning. 
Clearingramen var därmed importvolymmässigt fixerad, och då Tyskland 
valde att ge företräde för svenska råvaror trängdes färdigvarorna ut, den vid-
gade clearingramen till trots. 

Från svensk sida försökte man förmå Tyskland att sprida importen från 
Sverige över fler exportgrenar. Men råvarorna var Tysklands rationale för att 
fortsätta clearingen. Sveriges export var visserligen traditionellt råvaru-
orienterad, men att låta en exportgren dominera den samlade exporten till 
Tyskland var mycket riskabelt. I händelse av en lågkonjunktur skulle hela 
exportvolymen till Tyskland vara kopplad till landets behov av en enda pro-
dukt. 

I Sverige accepterade man trots detta förskjutningen mot råvaruexport. 
Möjligheten att förändra varusammansättningen, utan att riskera att clear-
ingen återigen hamnade i obalans, var liten. Om Tysklands intresse för det 
fortsatta utbytet minskade skulle nya svårigheter att få systemet att fungera 
uppstå. Därför kunde Sverige inte välja någon annan väg än att medge 
Tyskland de mängder järnmalm landet efterfrågade, med förtjänsten av att 
betalningsförpliktelserna garanterades. 

Även om de båda ländernas intressen för och i clearingen fortfarande 
skilde sig åt, kunde båda parter se fördelar i clearingen. Detta var den vikti-
gaste sammanhållande faktorn. 
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Del II 
Clearing i krigstid 
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KAPITEL 6 

Mellan fred och krig 

 
 

Den politiska utvecklingen i Europa pekade mot slutet av 1930-talet på att 
ett nytt stormaktskrig stod för dörren. På Utrikesdepartementet framhöll man 
att den svenska utrikespolitiken måste syfta till att vidmakthålla Sveriges 
politiska och ekonomiska självständighet, det vill säga hålla landet utanför 
kriget och sörja för att ekonomin hölls så intakt som möjligt. Ett nytt stor-
maktskrig förväntades leda till krympande marknader, begränsade trans-
portmöjligheter och varubrist. Den svenska kronan kunde komma att sättas 
under press vilket i så fall skulle leda till svåra ekonomiska och politiska 
problem i Sverige, motsvarande de svårigheter som rått under och efter för-
sta världskriget.1 

För att förebygga de problem som kunde drabba utrikeshandeln och ut-
landsbetalningarna genomfördes två viktiga åtgärder. Den första var omfor-
muleringen av den svenska neutralitetsförklaringen 1938, vilken syftade till 
att skapa handlingsutrymme för den svenska handelspolitiken. Den andra 
åtgärden var införandet av krishushållning som lade den svenska ekonomin 
under statens kontroll. Syftet med krishushållningen var att vidmakthålla 
effektiviteten inom den svenska ekonomin. 

Handelspolitik och neutralitet 
Varken neutralitetspolitik eller handelspolitisk neutralitet var nya begrepp i 
svensk politik. Inför första världskriget hade neutralitetsförklaringen tagit sin 
utgångspunkt i 1907 års Haagkonvention som bl.a. definierade politisk och 
ekonomisk opartiskhet. I Sveriges fall hade utrikeshandeln under första 
världskriget tillämpats så att handeln inte fick gynna någon av de krigfö-
rande parterna ekonomiskt eller politiskt. Svenska försök att sluta krigshan-
delsavtal med någon krigförande part hade motarbetats av andra stormakter, 
samtidigt som strävan efter att fördela handeln jämt mellan stormakterna 
hade beskurit möjligheterna att vidmakthålla den svenska utrikeshandelns 

                                                        
1 Lindgren, Håkan, ”Finanssektorn och dess aktörer 1860-1992”, Äventyret Sverige, sid. 255. 
Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, sid. 367 ff. 
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volym. Maritima blockader och hänsynslös sjökrigföring mot både civila och 
militära mål bidrog till att krympa handeln. Stormakternas bristande respekt 
för neutralitetsprinciperna var mer regel än undantag.2 

De krympande marknaderna hade lett till större fokus på importfrågor. 
Den svenska ekonomin var beroende av import av flera viktiga produkter 
som fossila bränslen, kemikalier, maskiner och konsumtionsvaror. Samtidigt 
var flera exportnäringar (t.ex. trä- och massa-, gruv- och stålindustrier) som 
hade hög grad av sysselsättning, beroende av en effektiv avsättning utom-
lands.3 

Under första världskriget hade Sverige deklarerat att man följde 1907 års 
Haagkonvention. Denna hade lett till försämrade möjligheter att tillgodose 
den svenska ekonomins behov. Detta tillsammans med de ekonomiska pro-
blem som uppstått på hemmamarknaden under första världskriget gjorde att 
en revidering av den gamla neutralitetsdoktrinen framstod som nödvändig. 
Den nya neutralitetsförklaringen innebar att den handelspolitiska linjen inte 
bands till en fastslagen linje.  

Under hösten 1938, vid tiden för den tjeckoslovakiska krisen, upprättade 
Handelsdepartementet en promemoria som blev något av ett utrikespolitiskt 
och –ekonomiskt policydokument. I promemorian fastslogs att  

…de handelspolitiska frågorna icke kunna anses vara reglerade av folkrät-
ten…Den neutrala staten måste anses berättigad att till exempel införa de ex-
portförbud, som kunna erfordras för att bevara dess varutillgångar åt det egna 
folkhushållet eller som kunna krävas som villkor för erhållande av varutill-
försel från andra länder…Ett neutralt land synes vidare vara berättigat att 
med krigförande länder sluta de avtal, som kunna vara nödvändiga för folk-
försörjningen och näringslivets vidmakthållande…Man torde kunna fasthålla 
vid att i den mån den neutrala staten i sin handelspolitik icke har något annat 
än den egna folkförsörjningen för ögonen, torde den knappast kunna anklagas 
för neutralitetsbrott, även om den i detta syfte nödgas reglera sin export på ett 
sätt, som drabbar de krigförande något ojämnt…Det är också möjligt att den 
neutrala staten på grund av läget under krigstid finner det mera med sina in-
tressen förenligt att helt omlägga sin utrikeshandel. 4 

Andra världskrigets handelspolitik, som neutralitetsförklaringen gav rikt-
ning åt, uttryckte därför snarast ett defensivt reaktivt förhållningssätt. Detta 
var dock inte oproblematiskt. Eftersom handel bidrar till nationell ekono-
misk tillväxt skapas förutsättningar för en stabilare position inom världshan-
deln och större produktionskapacitet, som kan användas i politiska syften. 

                                                        
2 Gihl, Torsten, Neutralitetsproblem, sid. 42. 
3 Fritz, Martin, ”Ekonomisk neutralitet under krigsåren” i Stig Ekman (red.), Stormaktstryck 
och småstatspolitik. Aspekter på svensk politik under andra världskriget, sid. 177 ff. Ullen-
hag, Kersti, a.a., sid. 61 ff. 
4 Kommuniké efter det nordiska stats- och utrikesministermötet 18-19 september 1939. Hägg-
löf, Gunnar, a.a., sid. 10, 18 f. SFS 1938:187. 
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Handel sågs av stormakterna som ett utrikespolitiskt ställningstagande 
och därför behövdes en svensk handels- och utrikespolitik som skapade så 
liten konfliktyta med stormakterna som möjligt. En stormakts missnöje 
kunde ta sig uttryck i handelsblockader eller rentav militära sanktioner. Sve-
rige inledde strax efter krigsutbrottet handelsförhandlingar med både Eng-
land och Tyskland. Från svensk sida var man i dessa särskilt medveten om 
järnmalmens ekonomiska och politiska betydelse för stormakterna, och att 
stormakterna därför kunde komma med synpunkter på den svenska utrikes-
handeln under kriget.5 

Kristidsförvaltning  
I december 1939 tillträdde en samlingsregering, med representanter från de 
fyra stora partierna (Socialdemokraterna, Folkpartiet, Bondeförbundet och 
Högerpartiet), som med handlingskraft och i endräkt skulle förverkliga de 
svenska målsättningarna. Formellt hamnade all politisk makt hos samlings-
regeringen.6 

De stora frågorna på samlingsregeringens agenda rörde utrikespolitiken, 
men även inrikespolitiken – inte minst de inrikesekonomiska frågorna. Erfa-
renheterna från första världskriget visade på nödvändigheten av att säker-
ställa den nationella tillgången på varor. I samband med krigsutbrottet i sep-
tember 1939 inrättades därför i Sverige en organisation som hade stora drag 
av en planekonomi. Denna krishushållning beskrivs i en allmän mening som 

…det system av åtgärder som tillämpas för att anpassa näringslivet i ett icke 
krigförande land efter det läge som uppkommer till följd av krigshandlingar 
från andra länders sida. Huvudsyftet är att inom landet åstadkomma största 
möjliga självförsörjning.7 

Krishushållningen innebar att Sveriges ekonomiska verksamhet blev plan-
mässigt och centralt styrd. Målsättningen med styrningen har illustrerats 
kärnfullt av Gunnar Myrdal i Planhushållning i välfärdsstaten:  

…medvetna försök av regeringen i ett land – vanligen under medverkan av 
andra kollektiva organ – att samordna samhällets åtgärder mera rationellt, i 

                                                        
5 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 32 ff. 
6 Carlgren, Wilhelm, Svensk utrikespolitik 1939-1945, sid. 66 ff. Se även Molin, Karl, ”Kon-
flikt och samförstånd i svensk inrikespolitik under andra världskriget” i Stig Ekman (red.) 
Stormaktstryck och småstatspolitik: aspekter på svensk politik under andra världskriget. 
7 Åmark, Karl, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra 
världskriget I (SOU 1952:49), sid. 25 ff. Citatet refereras till ”Kristidshushållning”, Bonniers 
folklexikon Bd III, sid. 818. Åmark, Karl, Statsmakterna och folkhushållningen under den till 
följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen (SOU 1941:18), sid. 15. 
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syfte att fullständigare och snabbare uppnå de önskvärda mål för den fram-
tida utvecklingen som bestäms av de politiska krafterna.8 

Det övergripande syftet med krishushållningen under andra världskriget 
var att planmässigt styra ekonomin för att motverka krigets skadeverkningar. 
Kristidsbyråkratins administrativa ansvarsområde omfattade stora delar av 
det svenska samhällslivet. Inalles uppgick antalet förvaltningsorgan till över 
21 000 stycken. Organisationen var hierarkiskt uppbyggd från regering till 
kommuner. Den övergripande administrationen fördelades på fyra departe-
ment som tillsammans med kommissioner och nämnder ansvarade för olika 
sektorer av samhället.9 

Vissa nyttigheter var samhällsekonomiskt viktiga för landets ekonomiska 
utveckling. Varor som livsmedel, kemikalier och bränslen räknades som 
oundgängliga och genom regleringen fördelades tillgångarna mellan pro-
duktion och konsumenter med grad av samhällsekonomisk nytta som krite-
rium. Bränslen riskerade att bli en bristvara och skulle därför i första hand 
användas i den kol- och koksbaserade och –beroende svenska industripro-
duktionen. Oviktiga eller direkt olämpliga varor som pälsverk, levande väx-
ter, parfymer lades under mer rigida handelsrestriktioner. Handel med dessa 
produkter tilläts endast i undantagsfall. 

Arbetet med att tillgodose den svenska marknadens behov styrdes också 
av prishänsyn. Eftersom tillgången på varor förväntades bli begränsad upp-
fattades det också som viktigt att bibehålla prisstabilitet. 

Krishushållningen syftade också till att ta kontroll över handeln med de 
traditionellt stora svenska exportvarorna som järnmalm, träprodukter, och 
vissa stål- och järnprodukter. Internationellt efterfrågade varor skulle därför 
komma att bli betydelsefulla i handelsförhandlingarna. En statlig kontroll 
över dessa varor var nödvändig även för att kunna göra utfästelser i handels-
förhandlingarna.10 

Med stöd av en beredskapslagstiftning fick de olika ekonomiska kris-
tidsmyndigheterna till övergripande uppgift att sörja för att produktionen var 
så effektiv som möjligt, att prisutvecklingen var stabil och att landets resur-
ser allokerades optimalt. Departementen och deras organ svarade för inven-
teringen av Sveriges ekonomiska tillgångar och behov. Handelskommissio-
nen genomförde t.ex. systematiska utvärderingar av handeln, 

                                                        
8 Myrdal, Gunnar, Planhushållning i välfärdsstaten, sid. 34. 
9 Friberg, Lennart, Styre i kristid. Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-
1945, sid. 203 ff. 
10 Åmark, Karl, SOU 1941:18, sid. 93 f., 126 ff. Trading with the Enemy Act (5 september 
1939) innebar ett förbud mot handel och affärstransaktioner med personer och företag, som 
betecknades såsom fientliga. Handel med företag upptagna å listan förbjöds – utom i de fall 
då Board of Trade medgav undantag. RA. HK A, A, vol. 1. PM, bilaga till protokoll 13 mars 
1940. 
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Livsmedelskommissionen planerade livsmedelstillgången medan Bränsle-
kontoret styrde tillgången och konsumtionen av kol.11 

Krishushållningen förutsatte det svenska näringslivets medverkan. I feb-
ruari 1939 togs från statligt håll initiativ till överläggningar med näringslivet 
för att formalisera och effektivisera samarbetet. Ett råd sammansatt av 28 
representanter från SAF, Svenska bankföreningen, Sveriges allmänna ex-
portförening, Handelskammarmötets kommitté, Industriförbundet och Reda-
reföreningen (”Näringslivets råd”) valdes för att under en treårsperiod samla 
intressen inom svenskt näringsliv och representera dessa intressen i förhand-
lingar med staten.12 

Under andra världskrigets krishushållning fanns en nära relation inom så-
väl den svenska samlingsregeringen, som mellan regeringen, det svenska 
näringslivet och staten. Samarbetet mellan regering, byråkrati och näringsliv 
hade utvecklats sedan krisåren i början av 1930-talet. Detta bidrog under 
kriget till att samarbetet blev effektivt. Den svenska ekonomin inventerades, 
kontrollerades, behovsprövades etc. i samråd mellan krishushållningsbyrå-
kratin och näringsliv. Ansvaret för effektiviteten inom de olika sektorerna av 
den svenska ekonomin föll i första hand på de departementala organen, men 
även på delegerade bransch- och intresseorganisationer från näringslivet som 
t.ex. Jernkontoret, Svensk trävaruförening och Svenska valsjärns- och rör-
importörers förening. Analyserna syftade främst till att ta fram en bild av hur 
landets resurser skulle allokeras i produktion och konsumtion, samt vilka 
importbehov landet hade. Därför tjänade analyserna även som underlag i 
handels- och betalningsavtalsförhandlingarna med andra länder.13 

Kontroll över utrikeshandeln, utlandsbetalningarna och priserna 
Den svenska utrikeshandeln hörde till en av de viktigaste sektorerna av den 
svenska ekonomin och utgjorde en central del i krishushållningen under 
andra världskriget. En vecka före krigsutbrottet lades den svenska utrikes-
handeln under statlig kontroll genom införandet av en serie handels- och 
valutalagar. Därefter fick handel med utlandet endast ske med statligt sam-
tycke.14 
                                                        
11 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 45. PM angående beräkning av behovet av stenkol och koks 
för år 1941. 31 oktober 1940. 
12 FM A, SB A, F1:156. Närsluten, odaterad PM om överläggningar mellan staten och det 
enskilda näringslivet till Protokoll, hållet vid sammanträde med ett för vissa delar av närings-
livet gemensamt organ, hittills förslagsvis benämnt ”Näringslivets råd”, å Industriförbundet 
den 24 februari 1939. 
13 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 45. Försök till upprättande av järnbalans för år 1941. 24 
oktober 1940. PM angående importbehovet av järn år 1941. Se även Fritz, Martin, 
”Ekonomisk neutralitet under krigsåren” i Stig Ekman (red.) Stormaktstryck och 
småstatspolitik. Aspekter på svensk politik under andra världskriget, sid. 176. 
14 Se Bagge, Algot, Krigshandelslagen samt andra kristidsförfattningar rörande handeln och 
sjöfarten på utlandet. 
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Kontrollen av utrikeshandeln skedde genom export- och importförbud. 
Vid årsskiftet 1939/1940 omfattade restriktionerna över 80 procent av de 
varor som varit föremål för svensk export år 1938.15 Den praktiska kontrollen 
skedde med ett handelslicenssystem. Ett sådant hade tillämpats under första 
världskriget och dess utformning liknade Tysklands importprogram som 
införts i samband med övergången till valutaransonering. En skillnad var 
dock att medan man i Tyskland baserade sina licenskvoter på valutavolymer, 
baserade de svenska myndigheterna sitt licenssystem på varuvolymer. 

Utrikesdepartementets handelsavdelning svarade för handelsförhand-
lingar och träffade avtal med andra länder. Handelsavdelningen var det ad-
ministrativa centralorganet för den svenska handelspolitiken under andra 
världskriget.16 

Handelskommissionen blev en centraliserande myndighet för kristidsför-
valtningen, och stod i nära samarbete med Utrikesdepartementets handelsav-
delning och Clearingnämnden. Handelskommissionen svarade för handlägg-
ningen av handelslicenssystemet. Trots export- och importförbuden tilläts 
handel under förutsättning att handelslicenser bifallits och utfärdats genom 
vederbörlig kommission. Denna gjorde bedömningar med hänsyn till det 
nationella försörjningsläget och säkerhetspolitiska överväganden. 

Prisstabiliserande åtgärder 
Vid sidan av en strävan efter att hålla handelsförbindelserna med utlandet 
öppna var en betydande del av krishushållningsbyråkratins verksamhet kon-
centrerad till att utarbeta verktyg för att kunna kontrollera prisutvecklingen i 
landet. En del av lösningen låg i att tillgodose handelsbehoven men handeln i 
sig kunde leda till att de inhemska prisnivåerna pressades uppåt. Om Sveri-
ges importprodukter, som t.ex. kol, steg i pris, skulle den svenska kolkonsu-
merande produktionen få ökande produktionskostnader, som skulle kompen-
seras med höjda priser. På detta sätt kunde inflation spridas genom importen. 
Det fanns därför ett behov av att kontrollera införseln genom de enskilda 
importörernas licenser. 

Även andra sektorer av ekonomin blev föremål för prisstabiliserande åt-
gärder. De internationella kapital- och valutamarknaderna förväntades bli 
utsatta för hårt tryck, och därmed skulle den svenska kapitalmarknaden och 
kronans stabilitet påverkas. Flera åtgärder utöver importkontrollen vidtogs 
därför för att hindra en inflatorisk prisutveckling i landet. Ett av de viktigaste 
verktygen var en prisreglering som förbjöd prishöjningar.  

På hemmamarknaden bedömdes riksbanken ha tillräckliga verktyg för att 
styra den inhemska prisutvecklingen. Problemet var utvecklingen i utlandet. 
Prisstegringar var att vänta i utlandet, vilka i kombination med internatio-
                                                        
15 SFS 1939:570; 1939: 639, 837. 
16 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 104 f. 
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nella kapitalrörelser och större statsutgifter skulle skapa oro på de nationella 
kapitalmarknaderna.17 

Under våren 1939 hade världshandelspriserna börjat stiga till följd av 
ökade rustningar. Detta hade lett till att flera länder, bland dem Sverige, 
tvingats använda guld- och valutareserver för att finansiera importen. Till-
gången på utländska valutor blev därigenom viktigare. Samtidigt började 
valutarestriktionerna i utlandet bli allt mer rigida. Detta problem var nära 
relaterat till betalningssättet inom den internationella handeln. Betalning för 
import hade tidigare i regel skett vid leverans. Men i takt med de internatio-
nella rustningarna och utbyggnaden av valutarestriktionerna blev det allt 
vanligare att importlikvider erlades före leverans, i valutor som var fria från 
restriktioner och användbara i det internationella ekonomiska utbytet. Detta 
ställde ökade likviditetskrav på de nationella kassareserverna.18 

Även om de allra flesta länder med koppling till det internationella eko-
nomiska utbytet redan hade infört restriktioner för att skydda sig mot kapital-
flykt, fanns exempel på länder som vid tiden för krigsutbrottet hade valt att 
avstå från att ta total kontroll över transfereringarna till utlandet. Bland dessa 
fanns Sverige. Redan under januari-augusti 1939 hade tendenser till kapital-
flykt från Sverige uppmärksammats. En större kapitalflykt under rådande 
förhållanden skulle kunna bli katastrofal.19 

Mellan december 1939 och februari 1940 infördes en serie valuta- och 
banklagar som lade den svenska kapitalmarknaden under statlig kontroll. 
Utländska valutor fick därefter användas endast för betalning av import eller 
för att reglera kostnader som uppstått i samband med importaffärer. Även 
inköp av värdepapper från utlandet begränsades.20 

Valutalagen kompletterades med en omorientering i valutapolitiken. 
Kronkursen hade sedan 1933 varit fast knuten till pundet och den svenska 
prisutvecklingen var därför avhängig den engelska. Men pundet fluktuerade 
och Bank of England tvingades göra stödköp för att stabilisera pundkursen. 
Den 25 augusti 1939 upphörde stödköpen. Följden blev ett avsevärt fall i 
pundets värde gentemot guld (och de valutor som upprätthöll ett oförändrat 
guldvärde, främst dollarn). Den 28 augusti 1939 knöts istället kronan till 
dollarn. Detta skulle ge en bättre kronstabilitet gentemot andra valutor.21 

Vid sidan av prisstabiliserande åtgärder, var krishushållningens mål att 
verka för ett öppethållande av handelsförbindelserna med utlandet, avhängigt 
de ekonomiska stormakternas handelspolitik. Vilka planer de två viktigaste 

                                                        
17 Jonung, Lars, a.a., sid. 43 ff. SFS 1939:349, 625, 838, 851, 726, 956. 
18 Åmark, Karl, SOU 1941:18, sid. 179 ff. 
19 FM A. SB A, F1:136. Förtroligt förslag till skrivelse 10 mars 1939. F1:136. Kock, Karin, 
a.a., sid. 119. 
20 SFS 1939:350, -:850, -:895, -:933; 1940:54, -:97, -:98, -:126, -:167. 
21 Sveriges Riksbank 1939. Valutamarknaden. 
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länderna – Tyskland och England – hade för den svenska marknaden var 
under hösten 1939 okänt för de svenska handelsmyndigheterna. 

Det svensk-engelska avtalet 
Stormakternas konkurrens om den svenska marknaden hade ökat mot slutet 
av 1930-talet. Propåer och vaga utfästelser från engelskt och tyskt håll hade 
börjat komma in till Utrikesdepartementet, och under hösten år 1939 inledde 
Sverige handelsförhandlingar med England och Tyskland. Förhandlingarna 
kom att föras parallellt av två svenska delegationer med handplockade dele-
gater. I förhandlingarna med Tyskland deltog från svensk sida representanter 
från Regeringskommissionen, som förhandlat med tyska regeringsföreträ-
dare sedan 1934, samt representanter från kristidsförvaltningen och från 
svenskt näringsliv. En motsvarande delegation sattes samman för förhand-
lingar med företrädare för den engelska regeringen.22 

Från svensk sida var avsikten att redogöra för den svenska politiska och 
utrikesekonomiska hållningen i stormaktskriget, att skaffa klarhet i stor-
makternas handelspolitiska avsikter samt få garantier att de neutrala svenska 
handelsförbindelserna med utlandet inte skulle störas. Några mer specifika 
svenska mål i förhandlingarnas initiala skede fanns egentligen inte. Samti-
digt som förhandlingarna inleddes pågick en intensiv kartläggning av de 
svenska importbehoven. Dessa presenterades senare under hösten 1939 och 
var därför inte definierade som initiala förhandlingsmål. 

Det svensk-engelska avtalet undertecknades den 7 december 1939. Detta 
innehöll inte bara uppgifter om handelsrelationerna till England, utan inklu-
derade även regleringar av den svensk-tyska handeln. En viktig princip var 
att binda den svenska järnmalmsexporten till Tyskland till 1938 års kvoter. 
Dessutom skulle svenska myndigheter ansvara för att engelska varor inte 
transiterades via Sverige till Tyskland. Från svensk sida gjordes även en 
utfästelse om att försöka föra en restriktiv hållning mot Tyskland.23 

Ur svensk synvinkel var det svensk-engelska avtalet fördelaktigt eftersom 
det innebar relativt vaga svenska utfästelser och inga bestämda åtaganden. 
Det mest handfasta i avtalet var transiteringsbestämmelsen gällande be-
gränsningar av engelska varors rörlighet till fiendeländer. Men den svensk-
tyska handeln hade redan genom clearingavtalen som princip att undvika 
transithandel. Dessutom hade Sverige infört exportrestriktioner för flera 
varor som kom från de anglosaxiska marknaderna redan i samband med 

                                                        
22 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM 27 september 1939. 
23 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. Korrespondens, Boheman till Hägglöf. 5 oktober 1939. 
PM beträffande import av engelska kol, 3 oktober 1939. PM beträffande Sveriges import av 
kol och koks 3 oktober 1939. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 67 ff. 
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krigsutbrottet.24 I övrigt var det svensk-engelska avtalet relativt löst formule-
rat och det band varken England eller Sverige till några problematiska åta-
ganden. 1938 års järnmalmsexport till Tyskland uppgick till rekordstora 10 
miljoner ton och möjligheterna att bibehålla sådana exportkvantiteter under 
krigsförhållanden var små. Den svenska marknaden skulle dessutom ta rust-
ningsviktiga råvaror som järnmalm i anspråk. Det största hindret för en stor 
export var dock transportsituationen. Järnmalmen skeppades från flera 
svenska hamnar, bl.a. från Luleå och Oxelösund. Under 1938 hade dessutom 
en betydande del av transporterna skett från Narvik. Man räknade från 
svenskt håll med att den del av den svenska exporten till Tyskland som gick 
över Narvik, skulle hindras av britterna. Även om de svenska järnmalms-
gruvornas produktionskapacitet bibehölls var det sannolikt svårt att expor-
tera mer än 7 miljoner ton järnmalm/år.25 

Förhandlingarna med Tyskland 
De svensk-tyska ekonomiska relationerna reglerades av rikslåne- och privat-
fordringsavtalen från oktober 1938 samt betalnings- och varuhandelsavtalet 
från januari 1939. Med krigsutbrottet förändrades förutsättningarna för det 
fortsatta utbytet och det var oförutsägbart hur Tysklands skulle agera vid 
handelsförhandlingarna. Olika underrättelser, åsikter och förslag till för-
handlingskrav fanns både inom handelsmyndigheterna, i medier och i 
svenskt näringsliv. 

Branschorganet Sveriges Allmänna Exportförenings mediala forum 
Svensk export lämnade en analys som kom att visa sig korrekt i många avse-
enden. Man höll det för sannolikt att Tysklands handelspolitiska hållning 
skulle vara tillmötesgående mot de svenska önskemålen om att upprätthålla 
de förkrigstida handelsvolymerna. Den tyska utrikeshandeln hade blivit allt-
mer specialiserad och den tyska produktionen hade anpassats efter dessa 
förhållanden. Tysklands transoceana marknader var råvarukällor och avsätt-
ningsmarknader, men i och med krigsutbrottet hade dessa blivit osäkra och 
kunde antas falla bort som en konsekvens av sjökrigföringen. Trots de tyska 
autarkisträvandena under 1930-talet ansågs landets ekonomi vara beroende 
av den internationella handeln och mot denna bakgrund föreföll det sannolikt 
att Tyskland skulle ge de svenska förhandlarna utfästelser om goda leve-
ransmöjligheter.26 

En väsentlig del av de problem som kriget medförde fick också sin lös-
ning genom att den svensk-tyska clearingen bibehölls. Frågan om clearing-

                                                        
24 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM från sammanträde med svenska och tyska regerings-
kommissionerna, 6 november 1939. 
25 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 93 ff. 
26 ”Tyskland ämnar upprätthålla sin export”, Svensk export 1939:21. 
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ens framtid var en av de första punkterna på den svensk-tyska förhandlings-
dagordningen. Från tyskt håll delade man Sveriges uppfattning, att det 
svensk-tyska utbytet skulle fortsätta på samma sätt som tidigare.27 

Svenska strategiska produkter mot tyska strategiska produkter 
Då de mer specifika förhandlingarna inleddes handlade de svenska förhand-
larnas frågor om hur de svenska importbehoven av vissa industriellt viktiga 
varor som kemiska produkter, järn och stål och framförallt bränslen skulle 
kunna tillgodoses.28  

Samtidigt var det viktigt att vara tillmötesgående mot de engelska öns-
kemålen. Englands andel av den svenska importmarknaden överträffade 
traditionellt Tysklands, och England var Sveriges största leverantör av kol, 
och de politiska och kulturella relationerna mellan länderna var goda. Ett 
alltför stort tillmötesgående mot Tyskland skulle riskera att störa de svensk-
engelska relationerna. I engelsk press debatterades tänkbara ekonomiska 
sanktioner mot fiendeländer. Ett centralt tema i den mediala debatten var den 
svenska järnmalmens betydelse för den tyska krigsindustrin. Både den 
franska och den engelska krigsledningen ansåg sjöblockader vara effektiva 
ekonomiska vapen. Om Tyskland skars av från tillförsel skulle produktions-
förmågan begränsas, och därigenom skulle landet försvagas. Således var 
inställningen i London och Paris att Sveriges handel med Tyskland borde 
reduceras.29  

Detta föranledde Sverige att försöka genomföra avtalsenliga begräns-
ningar i den svensk-tyska handeln, bl.a. för järnmalmsexporten. Avtalsmäs-
sigt var den svenska järnmalmsutförseln bunden av det svensk-engelska 
avtalet, men Tyskland accepterade inga engelskt dikterade begränsningar i 
det svensk-tyska utbytet. Avgörande för utgången av de svensk-tyska för-
handlingarna var det enkla men starka förhandlingsargumentet som framför-
des från tysk sida: om järnmalmsexporten begränsades skulle också den 
tyska koks- och kolexporten till Sverige begränsas.30 

                                                        
27 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. VPM angående den svensk-tyska clearingens utveckling och 
nuvarande läge. 28 mars 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM angående de tyska 
exportmöjligheterna på Sverige. 26 september 1939. 
28 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM beträffande Sveriges import av kol och koks. 3 okto-
ber 1939. PM beträffande import av engelska kol. 3 oktober 1939. PM beträffande import av 
Oberschlesiska kol. 8 oktober 1939. Se även Sven-Olof Olsson, a.a., sid. 246 f. RA. UD A, 
HP 64 Ct, vol. 2440. PM angående svensk-engelska kontakter i anslutning till det svensk-
tyska handelsavtalet. 28 december 1939. 
29 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 32 ff. Holmberg, Åke & Thulstrup, Åke, Historien efter 1914, 
sid. 93. 
30 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM angående sammanträde med svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 6 november 1939. Sven-Olof Olsson, a.a., sid. 308 f., 183. Hägglöf, 
Gunnar, a.a., sid. 81 ff. 
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Under fredstida förhållanden utgjordes omkring hälften av den samlade 
svenska importen (mätt i vikt) av stenkol och koks. Transporterna skedde 
sjövägen och Sveriges största leverantörer var England och Polen. Tabell 6:1 
visar i fallande skala Sveriges leverantörer av kol och koks år 1938. Impor-
ten från England och Polen var störst med 88 procent av den totala svenska 
stenkolsimporten 1938. Tyskland som var tredje största stenkolsmarknad 
hade endast 11 procent av den svenska marknaden. Däremot var Tyskland en 
stor koksleverantör, med 30 procent av den svenska marknaden, medan 
England och Polen hade 18 procent.  

 
Tabell 6:1 Svensk import i 1000 ton år 1938. 
 

 Stenkol Koks 
England 2679 198 
Polen 2420 154 
Tyskland 660 577 
Nederländerna 2 539 
Belgien 9 322 
TOTALT 5773 1940 

Källa: ”Den svenska kol- och koksförsörjningen”, Svensk Finanstidning 1940:4. 
 
 
Den polska kolmarknaden hamnade under tysk kontroll och den belgiska 

handelspolitiken blev mer restriktiv efter krigsutbrottet, och importen från 
England hade blivit oattraktiv av flera skäl. Engelska kol- och fraktpriser 
steg och det långsamma och komplicerade engelska handelslicenssystemet 
försvårade handeln. Tyska kol var avsevärt billigare än engelska, och även 
sjötransporterna var mindre kostsamma. De tyska kolpriserna (cif) låg på 
omkring 35 kr/ton, medan de engelska låg på 60-65 kr/ton. Med en total 
import uppgående till 7,7 miljoner ton skulle kostnaderna för transporterna 
från Tyskland uppgå till ca 270 miljoner kronor jämfört med transporterna 
från England som skulle kosta omkring 500 miljoner kronor. De engelska 
kolen lossades dessutom vid västkusthamnarna, medan de tyska kolen lossa-
des vid östersjöhamnarna varför det var billigare att distribuera kolen till de 
svenska konsumenterna. 

De största kolkonsumenterna i landet var svenska exportindustrier. Mest 
kol och koks förbrukades inom pappers- och massaindustrierna samt av 
järnbruken. Som framgår av tabell 6:2 var dessa industrier också inkomst-
bringande. Tillsammans med verkstadsindustrin uppgick värdet på dessa 
industriers produktion till över 2 miljarder kronor. Andra stora konsumenter 
var gasverken (som producerade industriellt drivmedel samt hushållsgas) 
och järnvägarna, och dessa kunde svårligen avstå från bränsle under de kris-
tider som väntade. 
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Tabell 6:2 Uppgifter rörande svenska nyckelindustriers kolförbrukning 
1938. 
 

Kolkonsumerande industri-
grenar 

Förbrukning i 1000 ton av Produktionens salutill-
verkningsvärde 

 Stenkol och kol-
briketter 

Koks Miljoner kr 

Pappers-massefabriker 783 0,1 411 
Pappersbruk, pappfabriker 548 0,5 222 
Gasverk 665 97 45 
Järn- och stålbruk 394 287 361 
Elverk 279 - 201 
Cementfabriker 294 6 30 
Tegelbruk 158 10 46 
Råsockerbruk, raffinaderier 112 7 188 
Mekaniska verkstäder 100 57 1029 
Järnvägar 634 1 - 

Källa: Industri. Berättelse för år 1938 av Kommerskollegium. Industriens förbrukning av 
bränsle. Produktionens salutillverkningsvärde: Översikt av tillverkningarnas värde för olika 
industrier. Allmän järnvägsstatistik år 1939 av Järnvägsstyrelsen. Drifträkning: Tåg- och 
vagnrörelse, bränslekonsumtion samt transportarbete. 

 
Om koks- och kolförsörjningen minskade så skulle den svenska industriella 
kapaciteten reduceras. Till detta kom även problem med uppvärmningen av 
landets hushåll. Mot denna bakgrund framstod importen från den tyska 
marknaden som mer attraktiv.31  

Tysklands inledande militära framgångar gjorde också att utrikeshandeln 
fick en tydligare säkerhetspolitisk aspekt. Parallellt med de svensk-tyska 
förhandlingsrundorna stoppades och i vissa fall sänktes svenska handels-
fartyg, och den svenska territorialgränsen inskränktes från fyra till tre sjömil 
utanför kusten. Detta innebar att endast mindre lastfartyg kunde passera mi-
neringarna i östersjöinloppet vid Falsterbo och den djupgående svenska han-
delsflottan och den tyngre örlogsflottan stängdes inne i Östersjön. Möjlig-
heterna att importera större kvantiteter västerifrån till östersjöhamnar 
försämrades därmed, vilket främst drabbade importen av produkter som kol 
och koks som krävde större handelstonnage. Samtidigt började en ny hotbild 
växa fram då Sovjetunionen flyttade fram positionerna kring östersjökusten. 
Från svensk sida hölls det för sannolikt att det var Tyskland och inte Eng-
land, som skulle fungera som den sovjetiska motvikten i Europa. Mot denna 
bakgrund är det inte speciellt förvånande att de svenska och tyska förhand-
larna i december 1939 kom överens om att järnmalmsexporten till Tyskland 
skulle uppgå till största möjliga kvantitet, eller 10 miljoner ton/år.32 

                                                        
31 ”Den svenska kol- och koksförsörjningen”, Svensk Finanstidning 1940:4. 
32 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2440. PM från Svenska beskickningen i Berlin. 26 november 
1939. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 78 ff. 
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De första svensk-tyska krigshandelsavtalen 
Decemberöverenskommelsen 1939 skulle reglera det svensk-tyska ekono-
miska utbytet för 1940 och liksom de föregående avtalen utgjordes överens-
kommelserna av flera sammanhängande avtal. En skillnad från tidigare år 
var dock att decemberavtalet sönderföll i två delar av vilka den ena reglerade 
tre områden i det svensk-tyska handelsutbytet, med hänsyn till 
krigssituationen. Den mer ”traditionella” delen av avtalet var en förlängning 
av tidigare handels- och betalningsöverenskommelser som tillsammans ut-
gjorde den svensk-tyska clearingen. Avtalet undertecknades den 22 decem-
ber 1939. 

Fredsavtalet 

Varuhandeln 
Trots att kriget brutit ut och förutsättningarna för de ekonomiska relationerna 
mellan länderna förändrats kunde det fortsatta varuutbytet falla tillbaka på de 
föregående fem årens förhandlingar. Tyskland inledde förhandlingarna med 
en redogörelse för landets planerade import från Sverige. Tysklands valuta-
tilldelning för import från Sverige 1940 var på det hela taget större än tidi-
gare års valutatilldelning, vilket också framgår av handelsstatistiken för 1939 
(se tabell 5:2). Tyskarna var vid dessa förhandlingar mer specifika än tidi-
gare. Listor med produkter och planerad valutatilldelning redovisades på 
individuell produktnivå.33 

En stor del av de svensk-tyska handelsförhandlingarna ägnades åt att fast-
ställa vad som skulle bli föremål för definitivt exportförbud eller vilka be-
gränsningar som skulle göras för olika varor. Tysklands importplaner besva-
rades från svensk sida med svenska exportförbudlistor. Export av bristvaror 
eller varor som var strategiskt viktiga för inhemsk produktion och konsum-
tion undandrogs från handeln. Vid årsskiftet 1939/1940 var omkring 35 olika 
produkter undandragna från svensk export.34 

Trots att vissa varor blev föremål för export- och importförbud förändra-
des inte det svensk-tyska handelsutbytets sammansättning nämnvärt. Ton-

                                                        
33

 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 11. bis 22 Dezember 1939. Besonderes Protokoll über Be-
sprechungen der schwedisch-deutschen Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-
deutschen Warenverkehr im Jahre 1940 vom 22. Dezember 1939. 
34 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44. Vermerk till Protokoll über Besprechungen des deutschen 
und des schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs 
zwischen Deutschland und Schweden vom 11. bis 22 Dezember 1939. 
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vikten i Sveriges export låg fortfarande på råvaror och halvfabrikat medan 
importen främst bestod av helfabrikat.35 

De varulistor som sändes fram och tillbaka mellan de tyska och de 
svenska förhandlarna fick i det nya avtalet en tydligare funktion av utfästel-
ser och önskelistor. Internt kallades de svensk-tyska varuhandelsavtalen för 
Tyskhandelsprotokollen och de numrerades vartefter de upptecknades (TP1, 
2, 3 osv.).36 

 Betalningar 

Clearingkursproblem 
Den svensk-tyska clearingkursen var tänkt att fungera som en prisstabilisator 
ända sedan clearingens ikraftträdande. Med krigsutbrottet uppstod emellertid 
problematik. Kronan hade påverkats av det fluktuerande pundet och då stöd-
köpen av pund upphörde (i augusti 1939) föll även kronan. Detta innebar att 
kronan tappade i värde gentemot riksmarken. Som framgår av tabell 6:3 
påverkades avistasäljkurserna i Stockholm och därmed även den svensk-
tyska clearingkursen eftersom den baserades på avistasäljkursen. År 1938 
kostade 100 riksmark 159,41 kronor och år 1939 kostade samma summa 
riksmark 167,17 kronor. 

 
Tabell 6:3 Växelkurser i Stockholm för pund, riksmark (medeltal) och dollar 
i svenska kronor åren 1938-1939. 
 
År 1 pund 

London 
100 RM 
Berlin 

100 RM Clearingkursen 
med Tyskland 

1 dollar New 
York 

1938 19,410 160,13 159,41 - 
1939 18,539 167,64 167,17 4,1691 

Källa: Sveriges riksbank 1940 Årsbok. Växelkurser i Stockholm. 
 
Den praktiska innebörden av kronfallet var att tyska exportörer som alltid 

slöt kontrakt i andra valutor än riksmark gjorde kronkursförluster under tiden 
för betalningsgången. Betalningarna för affären kontrakterades till fastställda 
belopp och eftersom det skedde en omräkning till riksmark fick man färre 
riksmark per krona efter kursfallet. Tyska exportörer som gjorde kursförlus-
ter i handeln med Sverige protesterade och en diskussion om clearingkursen 
inleddes. 

Clearingkursen hade visat sig instabil på ett sätt som missgynnade Tysk-
land. Från tysk sida framfördes önskemål om en övergång till en clearing-
                                                        
35 RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen under 1941. 10 maj 
1941. 
36 RA. HK A FV, vol. 353. PM över svensk export till Tyskland. PM. 5 augusti 1940. 
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kurs oberoende av andra valutors rörelser. Men någon sådan förändring ver-
kar inte ägt rum. Det finns heller inget som tyder på att kronfallet ledde till 
att exporten till Sverige hämmades. 

Krigshandelsavtalet 
Krigshandelsavtalet var ett särskilt sidoavtal till decemberöverenskommel-
sen 1939 och det hade flera syftemål. För det första avsåg överenskommel-
sen att binda de båda ländernas exportåtaganden avtalsmässigt, men avtalet 
skulle också skapa lösningar för att genomföra det vidgade handelsutbytet. 
En tredje uppgift var skapa ett system för stabila priser. Även om krigsav-
delningen formellt var ett sidoavtal var det innehållet i detta avtal som blev 
föremål för de mest komplicerade förhandlingarna. 

En bytesaffär 
Den första delen av avtalet syftade till att tillförsäkra respektive land fortsatt 
tillförsel av rustningsviktig import. Ur ett svensk perspektiv var detta eko-
nomiskt och politiskt känsligt. Höstförhandlingarna 1939 gällde hur handeln 
med dessa produkter skulle genomföras, vilka kvantiteter, volymer, vilken 
sammansättning och till vilka priser. 

Tabell 6:4 visar vilka produkter som dominerade respektive lands export 
enligt decemberavtalet 1939. De svenska exportprodukterna utgjordes främst 
av produkter som användes i järn- och stålproduktionen, medan de tyska 
främst utgjordes av bränslen, valsverksprodukter samt produkter från kemi-
kalieindustrin. De kvantiteter som lagts fast ansågs bindande. Visst förbehåll 
lämnades för att vissa produkter kunde komma att undandras handeln helt 
om tillgången på hemmamarknaden var ansträngd. En del produkter undan-
drogs dock direkt. Från svensk sida handlade det om koppar, bly, zink, kaut-
schuk m.m. Enligt avtalet kunde Sverige heller inte exportera produkter som 
var exportförbjudna i det svensk-tyska handelsutbytet till andra länder.37 

De tyska importönskemålen gällde främst järnmalm, men även produkter 
som färger, kiselmangan och tallolja som användes som ingrediens i träim-
pregneringsmedel (tillsammans med trätjära), samt vid framställning av pap-
persmassa. För dessa produkter infördes också begränsningar av handelsut-
bytet. 

 
 
 

                                                        
37 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44. Besonderes Protokoll über Besprechungen der schwe-
disch-deutschen Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr 
im Jahre 1940 vom 22. Dezember 1939. 
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Tabell 6:4 Svenska och tyska exportåtaganden för 1940 enligt december-
avtalet 1939. 
 
Svenska åtaganden kg Tyska åtaganden kg 
Järnmalm 10 000 000 Stenkol 3 000 000 
Tackjärn 20 000 Koks 1 500 000 
Tallolja 8 000 Valsverksprodukter 300 000 
Kiseljärn 4 500 Kali (pottaska) 85 000 
Kiselmangan 1 000 Natriumsulfat 130 000 
Talg 600 Hushållssalt 100 000 
  Natriumkarbonat 30 000 
  Kaustiksoda 5 000 
  Flytande klor 14 000 

Källa: RA. UD A Ad HP 64 Ct, vol. 44. Besonderes Protokoll über Besprechungen der 
schwedisch-deutschen Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Waren-
verkehr im Jahre 1940 vom 22. Dezember 1939. 

 
Om Sverige inte kunde fullfölja den export som avtalet stipulerade skulle 
bortfallet kompenseras genom en ökning av någon annan exportprodukt. 
Exportens volym skulle därigenom bibehållas. 

Den svenska järnmalmsexporten var också föremål för en särskild re-
glering. I en särskild klausul anmärktes att exporten på 10 miljoner ton 
kunde upprätthållas endast om sjöfarten över Narvik förblev lika effektiv 
som under fredsåren. I ett sidoavtal stadgades också att den svenska trävaru- 
och cellulosaexporten inte skulle regleras kvantitativt överhuvudtaget. Detta 
tolkades som att tysk efterfrågan på sikt skulle växa. Detta var viktigt ur 
svensk synpunkt. Skogsindustrin, med trävaru-, pappers- och cellulosa-
exporten, sysselsatte en växande andel svenskar. År 1939 fanns 110 000 
personer anställda inom skogsindustrin, samtidigt som salutillverkningens 
värde uppgick till 1,5 miljarder, vilket motsvarade 18 procent av den svenska 
industrins totala tillverkningsvärde.38 

Prisuppgörelsen 
Det svensk-tyska handelsutbytets omfattning gjorde prissättningen till en 
viktig del av förhandlingarna. De tyska priserna var stabila men hämmades 
av riksmarken. Detta förklarades av att de tyska valutamyndigheternas re-
striktiva prispolitik försvårade höjningar av de svenska exportpriserna. 
Tyska importörers ansökningar prövades och bifölls aldrig om valutamyn-
digheterna ansåg att priserna var för höga. Samtidigt hölls de tyska export-
priserna uppe av valutapolitiken, samt av att de tyska rustningarna skapat 
                                                        
38 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44. Besonderes Protokoll über Besprechungen der schwe-
disch-deutschen Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr 
im Jahre 1940 vom 22. Dezember 1939. Industri. Berättelse för år 1940 av Kommerskolle-
gium. Arbetarantalet inom industrigrenarna Träindustri och pappers- och grafisk industri 1936 
och 1939. Statistisk årsbok för Sverige 1941. Salutillverkningarnas värde för Träindustri och 
Pappers- och grafisk industri samt samtliga grupper 1939. 
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brist på vissa helfabrikat, och måste alltjämt överbryggas med exportsub-
ventioner. 

För att motverka denna utveckling var det nödvändigt att komma överens 
om en prisreglering. Ur ett svensk perspektiv förstärktes detta behov av de 
besvärliga sjöfartsförhållandena. Sverige hade hamnat i en svår förhand-
lingsposition då territorialvattnet inskränktes så att sjöfarten västerifrån för-
svårades. Priserna på västimportvaror hade därefter genomgått en klar höj-
ning och man misstänkte att tyskarna skulle genomföra en liknande 
prisökning.39 

Om Tyskland höjde kolpriserna skulle man från svensk sida bli tvungen 
att kompensera merkostnaden med prishöjningar på exempelvis järnmalmen. 
En inflatorisk utveckling skulle då bli svår att hindra. Lösningen var att 
binda priserna för de strategiska varorna som omfattades av krigsavtalet 
december 1939. Dessa varor skulle fungera som en prisvåg i den svensk-
tyska handeln. Om priserna på svensk järnmalm höjdes skulle Tyskland höja 
kolpriserna och ingen skulle då tjäna på prisstegringar. 

För Sverige var prisförhandlingarna förenade med vissa problem. Pris-
bindningen innebar nämligen att de varor som ingick i prisvågen skulle ju-
steras ned till den prisnivå de haft den 1 september 1939.40 

Eftersom den svenska regeringen inte kunde påverka gruvbolagens pris-
sättning förutsatte detta att de svenska gruvbolagen accepterade prisupp-
görelsen. Gruvbolagen påpekade dock att eftersom priserna baserades på 
produktionskostnaderna skulle den ökade gruvdrift som krävdes under krigs-
förhållandena komma att höja produktionskostnaderna ytterligare. Om inte 
merkostnaderna kunde kompenseras med prisjusteringar uppåt skulle verk-
samheten fördyras och vinsterna beskäras. Under hösten 1939 förhandlades 
prisfrågan mellan företrädare för den svenska regeringskommissionen och de 
svenska gruvbolagen.41 

Efter detta kunde ett prisavtal undertecknas i januari 1940 mellan de 
svenska och de tyska förhandlarna. Järnmalmens exportpris skulle enligt 
detta avtal baseras på ett genomsnittspris för malm som kontrakterats före 
den 1 september 1939. Detta innebar att man räknade fram ett genom-
snittspris baserat på olika kontrakt och olika malmsorter. För de malm-
exportörer som hade utestående fordringar genom äldre kontrakt, där pri-
serna var lägre än den 1 september 1939, innebar prisbindningen att priserna 
justerades uppåt.42 

                                                        
39 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2439. PM beträffande import av Oberschlesiska kol. 8 oktober 
1939. 
40 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44.Protokoll über Besprechungen der schwedisch-deutschen 
Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr im Jahre 1940 
vom 12. Januar 1940. 
41 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 97 f. 
42 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM angående beräkning av malmpriserna för 1940. 3 april 
1940. Gutachten till Protokoll über Besprechungen der schwedisch-deutschen Regierungs-
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Tabell 6:5 Den svensk-tyska prisvågen: Varor, kvantiteter och fixerade ex-
portvärden. 
 

 Produkter kg Riksmark 
Svensk export Järnmalm 10 000 000 105 850 000 
Summa   105 850 000 
    
Tysk export Kol och koks 4 500 000 56 000 000 
 Valsverksprodukter 300 000 36 000 000 
 Kali (pottaska) 85 000 4 545 000 
 Natriumsulfat 130 000 3 490 000 
 Hushållssalt 100 000 1 215 000 
 Natriumkarbonat 30 000 1 977 000 
 Kaustiksoda 5 000 674 000 
 Flytande klor 14 000 1 247 000 
Summa   105 148 000 

Källa: RA. UD A, Ad HP 64 Ct, Vol. 44. Protokoll über Besprechungen der schwedisch-deut-
schen Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr im Jahre 
1940 vom 12. Januar 1940. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 97 f. 
 

Avtalet lämnade också marginal för prisjusteringar uppåt för att undvika 
att järnmalmsexportörerna skulle få sälja med förlust. Samma princip och 
lika stor marginal gällde för de tyska exportprodukterna som ingick i pris-
vågen. 

Prisvågen blev som princip normgivande för de efterföljande svensk-
tyska avtalen fram till 1944. Produkter som inte omfattades av prisvågen fick 
en friare prisbildning. Priserna för dessa produkter fastställdes efter förhand-
lingar i enskilda affärsuppgörelser, för att sedan godkännas av respektive 
lands valutamyndighet.43 

Transportlösningar 
Det svensk-tyska handelsutbytet skulle enligt planerna öka under det kom-
mande året samtidigt som transportresurserna var begränsade. Tyska kol 
transporterades på järnväg till utskeppningshamnarna vid Östersjökusten. 
Men i Tyskland var järnvägen reserverad främst för de militära transpor-
terna, vilket begränsade godstransportkapaciteten.44 För att underlätta 
transporterna ställdes 500 svenska järnvägsvagnar till förfogande för koks- 
och koltransporter.45 Med en lastkapacitet på 20 ton/vagn beräknades ungefär 

                                                                                                                                  
ausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr im Jahre 1940 vom 12. 
Januar 1940. 
43 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 44. Protokoll über Besprechungen der schwedisch-deutschen 
Regierungsausschüsse betreffend den schwedisch-deutschen Warenverkehr im Jahre 1940 
vom 12. Januar 1940. 
44 Mierzejewski, Alfred C. The Most Valuable Asset of the Reich. A History of the German 
National Railway vol. 2, sid. 90. 
45 Sven-Olof, a.a., sid. 176 ff. 
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50 000 ton/månad kunna levereras till de tyska hamnarna för utskeppning. 
Denna kvantitet motsvarade ungefär 1/3 av den totala svenska fredstida im-
porten av kol. Under fredstida förhållanden hade de svenska järnvägsvag-
narna knappast lånats ut för att stärka Tysklands transportkapacitet. Krig-
situationen hade dock ändrat förhållandena och det var en billigare lösning, 
att transportera via järnväg till östersjöhamnarna än att importera via väst-
kusthamnarna. De svenska industrier som räknades till de största kolkonsu-
menterna låg också vid eller nära Östersjön.46 

Branschavtal 
Avtalet av den 22 december 1939 var närmast att betrakta som ett ramavtal 
som formulerats på en relativt övergripande nivå. Eftersom detta endast re-
glerade handeln i termer av valutatilldelningar och exportutfästelser, återstod 
förhandlingar om priser, kvaliteter, volymer och den mer konkreta varu-
sammansättningen. Efter att krigsavtalet undertecknats den 22 december 
följde därför mer ingående förhandlingar. 

Under senhösten 1939 till hösten 1940 genomfördes inventeringar och 
analyser av Sveriges tillgångar och behov. På basis av detta skedde sedan 
förhandlingarna branschvis där förhandlarna var branschkunniga företrädare 
för regering, från kristidskommissionerna och från det svenska näringslivet. 
Ramavtalet var avsiktligt formulerat så att handlingsutrymmet för svenska 
och tyska exportörer och importörer hölls så brett som möjligt.47 

Efter detta slöts flera avtal branschvis för bränsle-, valsjärn- trävaru-, 
cellulosaprodukter m.fl. Valsjärnshandeln utgick exempelvis från Tysklands 
utfästelser om en leveranskapacitet om 300 000 ton under år 1940. Detta 
åtagande följdes upp av förhandlingar om priser, kvaliteter och kvantiteter 
mellan företrädare från den svenska valsjärnsbranschen, tyska regerings-
företrädare och tyska näringslivet. Samtidigt gjordes en intern utredning om 
hur valsjärnet skulle fördelas i Sverige. 

Den svenska valsjärnsimporten övervakades formellt av Handelskommis-
sionen och Industrikommissionen, som kontrollerade att handeln skedde 
avtalsenligt. Detta genomfördes i samråd med Svenska valsjärns- och rörim-
portörers förening samt Svenska marintackjärnsimportörers förening och 
Gjuteritackjärnsimportörernas förening. Svenska valsjärns- och rörimportö-
rers förening hade bildats på initiativ av Industrikommissionen för att fun-
gera som en intresseorganisation och bland medlemmarna märktes Svenska 
järnbalkgrossisters förening (bildad år 1933), Sveriges varvsindustriförening 
(bildad 1918), Svenska rörföreningen (bildad 1907), samt de nybildade 
Normalrörföreningen och Sveriges valstrådsimportörers förening. 

                                                        
46 ”Den svenska kol- och koksförsörjningen”, Svensk Finanstidning 1940:4. 
47 Hägglöf, Gunnar, sid. 113. 
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Att Svenska valsjärns- och rörimporters förening deltog i övervakningen 
av valsjärnimporten innebar att importen av sådana produkter fick ske endast 
med föreningens godkännande. Andra firmor som var verksamma i bran-
schen, men som inte ingick i Svenska valsjärns- och rörimportörers förening 
hade dock rätt att importera om Industrikommissionen lämnade bifall. Före-
ningarna hade mångårig erfarenhet av import från Tyskland och vissa före-
ningar ingick i internationella karteller med monopolställning i flera länder, 
av vilka Sverige var ett.48 

Sammanfattning 
Vid tiden för krigsutbrottet införde man i Sverige krishushållning för att 
förbättra möjligheterna att skydda den svenska ekonomin från krigets verk-
ningar. Övergången till krishushållning innebar att ansvaret för den ekono-
miska verksamheten i landet föll på regering och stat. De privata intressen 
som tidigare legat till grund för clearingen fick underordna sig. Detta innebar 
att handelsfrågorna inom clearingen fick större prioritet än tidigare. 

Marknaderna förväntades krympa och priserna stiga. Dessutom omfor-
mulerades den svenska neutralitetsförklaringen. Syftet med denna var att 
göra det lättare att hålla landet utanför kriget med en så intakt ekonomi som 
möjligt. Eftersom varuförsörjningen prioriterades högt, blev handelsfrågorna 
förenade med större osäkerhet än tidigare och efter krigsutbrottet koncentre-
rades handelsmyndigheternas arbete till att skaffa information om förutsätt-
ningarna för Sveriges varuförsörjning under krigsförhållandena. Även om de 
båda stormakterna uttalade välvilja gentemot den svenska utrikespolitiska 
och –ekonomiska hållningen var de svenska förhandlarna medvetna om att 
det alltid fanns en risk för att behöva ta hänsyn till maktpolitiska förhållan-
den. 

Under hösten 1939 inledde Sverige förhandlingar med England och 
Tyskland. Förhandlingarna skedde parallellt och både England och Tyskland 
var tillmötesgående eftersom de ansåg det som angeläget att tillskansa sig 
eller beröva fienden råvaror. 

Det svensk-engelska avtalet undertecknades först. Avtalet var löst hållet 
och det gick mest ut på att begränsa den svenska järnmalmsexporten till 
Tyskland. Det svensk-engelska avtalet hade betydelse i det att det bekräftade 
de goda svensk-engelska relationerna. Däremot hade det ingen egentlig 
praktisk betydelse, några utfästelser om import från, eller export till England 
gjordes aldrig. Avtalet med Tyskland var mer konstruktivt. Båda parterna 
var överens om att fortsätta det svensk-tyska ekonomiska utbytet inom ra-

                                                        
48 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2440. Remissvar från Statens industrikommission angående 
framställning från Riksorganisationen Småindustriens centralförbund om fördelning av im-
porterat valsjärn. 24 april 1940. 
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men för clearingen. Detta innebar att såväl handelsutbytet som de finansiella 
fordringarna hade garantier. 

Decemberavtalet 1939 fungerade som ett ramavtal för det fortsatta utby-
tet. Ett undantag var dock förhandlingarna om de rustningsviktiga, strate-
giska, varorna, som järnmalm, trävaror, järn och stål, kemiska produkter och 
bränslen. Båda länder kontrollerade produkter som den andra parten behövde 
och ett av de avtal som slöts i december 1939 liknade ett stort bytesavtal där 
Sverige och Tyskland utfäste sig att byta strategiska varor. För att undvika 
det pristryck som uppstod genom den förväntade varubristen, reglerade man 
exportpriserna för de strategiska produkterna (prisvågen), och för att effekti-
visera handelsutbytet mellan länderna hyrde Sverige ut järnvägsvagnar till 
Tyskland, vilket underlättade transporterna till östersjöhamnarna. 

Efter att decemberavtalet slutits följde branschvisa förhandlingar mellan 
svenska intresseorganisationer och den tyska parten. Dessa förhandlingar var 
specifika (priser, kvaliteter, sammansättning). 

En annan viktig förändring var det ökade svenska beroendet av den tyska 
ekonomin, vilket även det riskerade att försämra den svenska förhandlings-
styrkan. En försvårande faktor vid de bilaterala förhandlingarna var också att 
de tyska förhandlarna var oförutsägbara. Den tyska ekonomin framstod som 
nyckfull och den hade inte de svenska regeringsrepresentanternas fulla för-
troende. Denna uppfattning stärktes successivt efter krigsutbrottet. 
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KAPITEL 7 

Svensk-tyska relationer under intryck av tysk 
maktpolitik 

Skagerackblockaden och den svenska utrikeshandelns 
nya problem 
Tysklands militära kampanjer var mycket framgångsrika under krigets första 
år. I Sverige vållade krigsutvecklingen ingen direkt panik. Statsministern 
försäkrade att den svenska beredskapen var god. Efter att Finland avträtt 
stora landområden till Sovjetunionen i mars 1940 demobiliserades en vä-
sentlig del av den svenska beredskapspersonalen.1 

Även på det handelspolitiska området fanns skäl att vara försiktigt opti-
mistisk, trots att kriget försämrat villkoren för den svenska ekonomin. Avta-
len med Tyskland och England markerade en svensk utrikes- och handels-
politisk framgång: de borgade för att handelsvolymerna skulle vara 
tillräckligt stora för att tillgodose de viktigaste svenska behoven. Avtalen var 
i sig också bevis för att de båda stormakterna erkänt Sveriges utrikes- och 
handelspolitiska hållning. Detta innebar att Sveriges möjligheter att hålla sig 
utanför kriget med en intakt ekonomi var goda. Men läget kastades över 
ända på ett dygn. 

Den 9 april 1940 inledde Tyskland Operation Weserübung, som innebar 
en invasion av Danmark och Norge, och på några dagar hade de tyska inva-
sionsstyrkorna tagit kontroll över danska och norska nyckelstäder och –ham-
nar. Till dessa hörde Narvik som var en stor utskeppningshamn för den 
svenska järnmalmen.2 

Vid mitten av april kontrollerade Tyskland farvattnen utanför de norska 
och danska territorialvattnen. Därefter minerades Skagerack av Tyskland, 
och strax därpå även av England. Sverige var politiskt och ekonomiskt isole-
rat från England och USA och inringat av tyska ockupationsstyrkor. Om-
kring 2/3 av den svenska fredstida utrikeshandeln hade varit orienterad mot 

                                                        
1 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, Svensk historia II, sid. 694 f. 
2 Carlgren, Wilhelm, Svensk utrikespolitik 1939-1945, sid. 150 f. 
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väst, och denna måste nu ersättas för att den svenska ekonomin inte skulle 
skadas.3 

Förutsättningarna för det svensk-tyska ekonomiska 
utbytet 
Under våren 1940 startade de svenska kriskommissionerna undersökningar 
för att finna alternativa marknader som kunde ersätta handeln med England. 
I första hand gällde det att finna säkra importmarknader, men även markna-
der som efterfrågade svenska exportprodukter. Vid sidan av handeln med 
England och Tyskland föredrog svenska exportörer och importörer markna-
derna i USA och i Sydamerika, men handelskontakter fanns även i andra 
delar av världen, som Afrika och Asien. De transoceana marknadernas pro-
duktionskapacitet och exportvillighet var dock svårbedömda och oförutsäg-
bara. Men det var klart att priserna på de transoceana marknaderna steg 
snabbare än både de svenska och tyska.4 

I kriskommissionernas utredningar hade även Sovjetunionens produk-
tions- och exportkapacitet kommit i blickfånget. Sovjetunionen hade efter-
traktade tillgångar som förväntades bli bristvaror under kriget. Det svensk-
sovjetiska handelsutbytet hade varit blygsamt under 1920- och 1930-talen. 
År 1938 hade värdet av Sveriges totalexport dit uppgått till 17 miljoner (eller 
9 promille av den samlade exporten) och importen till 9 miljoner kronor (4 
promille av den samlade importen). Då Sverige intensifierade handelsutbytet 
med utlandet under 1939, i syfte att bygga upp lager inför det väntade kriget, 
hade också förhandlingar med Sovjetunionen inletts. Något konkret resultat 
nåddes emellertid inte. Främst berodde detta på att det finsk-ryska kriget bröt 
ut och att det svensk-sovjetiska handelsutbytet upphörde som en följd av 
detta. Förhandlingarna återupptogs emellertid under våren 1940, efter att 
krigshandlingarna upphört och efter att Sveriges handelsvägar till de trans-
oceana marknaderna skurits av. 

De sovjetiska förhandlarna erbjöd stora leveranser av flera eftertraktade 
produkter som spannmål, bensin, paraffin, fotogen, asbest samt vissa krigs-
materiel. Vidare skapade förhandlingarna utrymme för en större svensk ex-
port österut från svenska företag som ASEA, Sandvik och SKF. 

Förhandlingarna hade inletts med sovjetiska utfästelser om export av 
rustningsviktiga produkter. Men dessa utfästelser försvann vartefter för-
                                                        
3 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 116 f. 
4 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2443. PM av Priskontrollnämnden rörande prisutvecklingen på 
importvaror från Tyska Riket. 28 september 1940. Efter blockaden steg kolfraktsatserna från 
England från omkring 5 till 70 kronor/ton medan de tyska kolpriserna och fraktsatserna var 
bundna i det svensk-tyska handelsavtalet av december 1939. Det bör noteras att de kraftigt 
stigande priserna på de engelska kolen till stora delar berodde på att försäkringskostnaderna 
steg i fraktsatserna. ”Kol- och koksförsörjningen”, Affärsvärlden 1940:23. 
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handlingarna led och det var med besvikelse de svenska förhandlarna un-
dertecknade det svensk-sovjetiska avtalet den 7 september 1940. Resultatet 
av förhandlingarna var ett ovanligt komplicerat avtal som involverade flera 
andra länders medverkan för att överhuvudtaget kunna realisera det svensk-
sovjetiska handelsavtalet. Sovjetunionen skulle exportera produkter till ett 
värde av 70 miljoner kronor. Som motprestation beviljade Sverige Sovjet-
unionen en kredit på 100 miljoner kronor som skulle finansiera sovjetiska 
inköp av järnvägsmateriel, stål, kullager, maskiner m.m. Den svenska total-
exportens värde uppskattades komma att uppgå till lånebeloppet, dvs. 100 
miljoner kronor. Produkter som koks och kol, textilier, kemikalier fanns inte 
med i avtalet.5 

Att Sverige trots allt ingick detta avtal kan förklaras av svårigheterna att 
etablera handelskontakter med andra nationer, utöver Tyskland. 

Svensk utrikeshandel: en svensk-tysk affär 
Militärstrategiskt innebar Skagerackblockaden att Tyskland öppnade en ut-
dragen mer svårförsvarad front mot Englands och Skottlands östkuster. Detta 
var till tysk favör inför den fas i kriget som kom att kallas Slaget om Eng-
land, sensommaren/hösten 1940. 

Litteraturen är enig om att konsekvenserna av Skagerackblockaden var 
stora för den svenska politiken. Sverige var isolerat och den tyska hotbilden 
var stor, samtidigt som den svenska militära försvarsberedskapen, trots 
statsministerns försäkran, var svag. Tysklands maktpolitiska närvaro i Sve-
rige var indirekt men landets inflytande var påtagligt. Detta försökte de tyska 
förhandlarna utnyttja för att driva igenom egna önskemål, mot svenska in-
tressen. Detta var särskilt tydligt i permittenttrafiken och transiteringarna av 
tyska trupper och militär materiel.6 Historikern Stig Ekman har liknat den 
svenska regeringens strävan att utveckla goda relationer med Tyskland vid 
en andra försvarslinje, vilken ledde till en anpassningspolitik gentemot de 
tyska önskemålen.7 

Blockadens främsta syfte var att säkra tyska sjöleder mellan Tyskland 
och Norge från franska och engelska sjöstridskrafter, samt att försvåra eng-

                                                        
5 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 154 ff. Böök, Klas, Handelsavtalet mellan Sverige och 
Sovjetunionen. Förhandlingar och genomförande. Aktstycken utgivna av Utrikesdepartemen-
tet. Ny serie 11:31. 
6 Ett av skälen till att Sverige inte ockuperades under Operation Weserübung var att Tyskland 
då skulle ha riskerat att förlora de svenska järnmalmsleveranserna eftersom risken för sabo-
tage var stor. Karlbom, Rolf, ”Sweden’s Iron Ore Exports to Germany 1933-1944. A reply”, 
The Scandinavian Economic History Review 1968:16. Carlgren Wilhelm, a.a., sid. 183 ff. 
Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, a.a., sid. 696 f. 
7 Ekman, Stig, ”Beredskap och upprustning – svensk försvarspolitik under andra världskriget” 
i Stormaktstryck och småstatspolitik (red. Stig Ekman), sid. 40 f. 
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elsk import österifrån.8 För svenskt vidkommande var konsekvenserna 
omvälvande för såväl utrikespolitiken som –ekonomin. Med tysk militär 
närvaro i Norge och Danmark var avståndet till de eftertraktade svenska 
råvarorna litet och dessutom kunde Tyskland via sjövägen kontrollera de 
svenska västkusthamnarna. Efter Skagerackblockaden 1940 blev den 
svenska utrikeshandeln i realiteten en fråga om handelsutbytet med Tysk-
land. År 1943 utgjorde handeln med Tyskland hela 47 procent av den 
svenska utrikeshandeln. Handeln med de avskärmade England och USA 
svarade detta år för 1 respektive 2 procent. 

Den första kännbara konsekvensen av blockaden var att 40 procent av 
den svenska handelsflottan blev kvar utanför spärren, lastade med varor som 
måste lossas innan fartygen kunde frigöras för fortsatt sjöfart. Detta innebar 
att tusentals varupartier, till ett sammanlagt värde om 130 miljoner kronor, 
inte nådde de svenska importörerna. En del av partierna återsåldes, efter 
förhandlingar med franska och engelska regeringsföreträdare, till självkost-
nadspris till exportörerna, en del såldes på tillgängliga marknader. En del 
levererades dock till Sverige. Under de första månaderna efter blockaden 
skedde en omlokalisering av Sveriges västhandel till hamnstaden Petsamo 
vid Finlands ishavskust. Efter förhandlingar med både England och Tysk-
land tilläts senare svensk sjöfart genom blockaden. Denna blockadtrafik har i 
litteraturen kommit att kallas Göteborgs- eller lejdtrafiken. Lejdtrafiken rik-
tades mot länder i Syd- och Mellanamerika, Afrika och i Asien.9 

Konsekvenserna av handelsutbytet med Tyskland analyserades av flera 
svenska kriskommissioner. Man var överens om att Sverige var beroende av 
ett fortsatt utbyte med Tyskland. Om man valde att begränsa handelsutbytet 
skulle nämligen landets tillförsel av kol, koks och handelsjärn samt exporten 
av skogsprodukter minska. Visserligen kunde minskad avsättning för skogs-
produkterna delvis ersätta de fossila bränslena. Men den svenska produktio-
nen skulle reduceras, och en minskad export av skogsprodukter skulle leda 
till arbetslöshet och fallande nationalinkomst. Detta riskerade att försätta 
landet i en omöjlig situation.10 

Fördelarna med den tyska marknaden 
Några av de viktigaste svenska importprodukterna producerades i Tyskland 
eller i områden som Tyskland ockuperat, och viktigast var kol- och koksim-
porten. Efter Tysklands ockupation av den polska kolregionen Oberschle-
sien, Tjeckoslovakien, Holland, Belgien och Frankrike var den tyska kolpro-

                                                        
8 Karlsson, Ingela, Kriget, staten och rederierna. Den svenska handelsflottan 1937-1947, sid. 
41. 
9 Karlsson, Ingela, a.a., sid. 113. Rockberger, Nicolaus, Göteborgstrafiken. Svensk lejdtrafik 
under andra världskriget, sid. 245, 252. 
10 Hägglöf, Gunnar,a.a., sid. 118 ff. 
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duktionspotentialen störst i Europa. Landet kontrollerade i praktiken den 
kontinentala kol- och koksproduktionen.11 Tysklands koltillgångar, i 
kombination med exportvilligheten, och de bundna kolpriserna var mer 
fördelaktiga för den svenska ekonomin än någon av de transoceana markna-
derna. 

Det fanns flera fördelar med den tyska marknaden. Det geografiska av-
ståndet till den var relativt litet, vilket var viktigt för transportkostnaderna. 
Vidare hade de tyska exportpriserna varit allmänt stabila, vilket var en tungt 
vägande faktor.12 

En annan fördel med Tyskland var naturligtvis att utbytet reglerades av 
clearingsystemet som erbjöd den typ av ömsesidig kontroll som krävdes. Det 
svensk-tyska clearingsystemet hade tillkommit för att styra den bilaterala 
betalningsbalansen. De ekonomiska relationerna skulle ske på ett sätt som 
inte missgynnade någon av ländernas ekonomier. Den organisation som ut-
vecklats inom ramen för den svensk-tyska clearingen fungerade utmärkt 
även under krigstida förhållanden, och de viktigaste faktorerna (exportkapa-
citet, transportmöjligheter och priser) gick att organisera inom denna ram. 

Sverige i Tysklands planer på ett kontinentalt 
Grossraumwirtschaft 
Även om det fanns ekonomiska fördelar för Sverige i ett vidgat handels-
utbyte med Tyskland var ett fortsatt och utvecklat utbyte med landet förenat 
med stora risker. I Tyskland hade nationalsocialisterna framhärdat tanken på 
Europa som en stortysk kontinent. Denna tanke, som främst baserades på 
rasideologiska idéer, påverkade den ekonomiska ordningen i Europa. Redan 
under 1930-talet hade Tysklands handelspolitik tenderat att skapa monopol-
förhållanden i det ekonomiska utbytet med andra länder. En del länder inte-
grerades i den tyska ekonomiska sfären genom landets expansiva handelspo-
litik, medan andra integrerades med våld och exploaterades. Dessa regioner 
styrdes ekonomiskt och politiskt från Berlin. Detta uppmärksammades av 
Affärsvärlden som kommenterade en av NF:s publikationer (World Econo-
mic Survey 1939/1941, League of Nations, Geneva 1941). Man menade att 
Tyskland utnyttjade de ockuperade ländernas råvaruförråd. Handeln mellan 
de ockuperade länderna och Tyskland dirigerades av Tyskland med stora 
tyska importöverskott och växande tyska clearingskulder som följd. Tysk-
land tog även betalt (tributer) för ockupationen. För Frankrike, Belgien, 
Holland och Norge rapporterades tributerna uppgå till över 4 miljarder 
dollar/år.13 Under hösten 1943 uppskattade Bank för International Settle-
ments att Frankrike, Belgien, Holland och Danmark sammanlagt betalat 
                                                        
11 Olsson, Sven-Olof, a.a., sid. 62, 99. 
12 Statistisk årsbok för Sverige 1943. Partiprisernas förändring. 
13 ”Tyskland och ockupationsländerna”, Affärsvärlden, 1942:4. 
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ockupationskostnader till Tyskland för motsvarande 35 miljarder riksmark, 
under perioden 1940 –september 1943.14 

Tanken på ett kontinentalt ekonomiskt system, med Berlin i centrum, 
blev mer uttalade efter krigsutbrottet. De tyska ekonomiska planerna var 
kända av både svenska handelsmyndigheter och svensk media. I Affärsvärl-
den, som bevakade ekonomisk press i utlandet, rapporterades att det i tysk 
press talades om att detta Grossraumwirtschaft skulle sträcka sig från Lapp-
lands malmfält till Rumäniens oljefält. Sverige intog en framskjuten position 
i de tyska ekonomiska planerna, främst för att landet hade högkvalitativa 
råvaror som efterfrågades i Tyskland, samt en solid köpstark marknad.15 

Det har hävdats i forskningen att Tysklands strävan efter politisk och 
ekonomisk hegemoni inleddes redan efter att den första fyraårsplanen trätt i 
kraft, och denna strävan hade fördelar i de bilaterala ekonomiska relatio-
nerna till andra länder. Hirschman har visat att Tyskland i regel alltid var den 
ekonomiskt dominanta parten, med större produktionskapacitet och större 
och mer diversifierad utrikeshandel. Detta ledde till att Tyskland nådde en 
bilateral monopolsituation där den mindre partens man kunde utnyttja sin 
ställning genom att höja landets egna exportpriser och/eller sänka den andra 
partens exportpriser. I längden fick det mindre landet finna sig i att exploate-
ras av Tyskland.16 

Det ekonomiska utbytet med Tyskland under 1930-talets andra hälft hade 
lett till att Sverige fått karaktär av råvaruland. Genom den svensk-tyska 
clearingen hade man från svensk sida accepterat denna roll. Men ur ett 
svenskt perspektiv var detta inte helt önskvärt eftersom andra växande 
svenska exportindustrier fått stå tillbaka till förmån för exporten av främst 
järnmalm. Detta hade de svenska förhandlarna arbetat för att undvika, men 
utan att lyckas. 

Efter Skagerackblockaden hade den svenska förhandlingssituationen all-
varligt försvagats och under vår- och sommarförhandlingarna 1940 som 
inleddes nästan omedelbart efter blockaden, var det uppenbart för de svenska 
förhandlarna att man i Tyskland föreställde sig Sverige som en viktig kugge 
i den kontinentala ekonomiska planen. 

I de förhandlingar som följde efter blockaden ställde sig de tyska reger-
ingsföreträdarna positiva till ett vidgat handelsutbyte och att man i möjli-
gaste mån skulle ersätta den svenska handel som gått förlorad genom Skage-
rackblockaden. Från tysk sida var man väl införstådda med Sveriges behov 
av en effektiv utrikeshandel, och att det inte fanns några alternativ till den 
tyska marknaden. Svenska förfrågningar om att upplåta en kanal i det block-

                                                        
14 Bank for International Settlements, Thirteenth Annual Report. 1st April 1942-31st March 
1943 Lend-lease, British disinvestment and European clearings, sid. 164 ff. 
15 Klaus Wittmann a.a., 1933-1945., sid. 205 ff. ”Folkhushåll under avspärrning”, Affärsvärl-
den 1940:24. ”Nya handelsvägar”, Affärsvärlden 1940:31. Olsson, Sven-Olof, a.a., sid. 136. 
16 Hirschman, A. O., a.a., se kapitel 1. Jfr Ritschl, A. O., a.a., sid. 324. 
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erade Skagerack, så att svenska fartyg med västlig destination kunde passera, 
möttes med nekande svar. De svenska förhandlarna insåg att Sveriges bero-
ende av den tyska ekonomin skulle bestå så länge Tysklands maktpolitiska 
position förblev stark.17 

Betydelselösa svenska eftergifter 
Den nya situationen ledde till nästan oavbrutna överläggningar mellan tyska 
och svenska regeringsföreträdare, från april till den troligen oöverträffade 
avtalsrundan i juli 1940 (mätt i antalet avtal). Tysklands stärkta maktposition 
började göra sig gällande även i handels- och betalningsförhandlingarna. 

Den svenska regeringen hade tagit kontrollen över utrikeshandeln med 
export- och importregleringar för att kunna skydda den svenska ekonomin. I 
mars 1940 utvidgades därför importregleringen. Regleringarna riktades mot 
så kallade umbärliga produkter som leksaker, konstgjorda blommor, jul-
gransprydnader och bijouterier. Det bedömdes som onödigt att sådana pro-
dukter tog plats i det begränsade handelstonnaget och ökade betalningar till 
utlandet. Höga importpriser riskerade också att pressa de svenska prisnivå-
erna uppåt. 

Importregleringen berörde endast i liten utsträckning den tyska exporten 
till Sverige. Omkring 7-10 procent av den samlade importen av de import-
reglerade produkterna kom från Tyskland. Men från tysk sida höjdes protes-
ter. De produkter som blev föremål för regleringen tillverkades i tysk hem-
industri och påstods vara huvudnäring i områden som Thüringen.18 Från tysk 
sida föreslogs att kontrollen över den svenska importen skulle ombesörjas av 
de tyska valutamyndigheterna. Den svenska importen var i huvudsak en 
fråga om tysk export och varför skulle man dubbelkontrollera en ömsesidig 
angelägenhet som den svensk-tyska clearingen? De tyska valutamyndighe-
terna var, enligt de tyska förhandlarna, mer effektiva än en svensk import-
reglering.19 

De tyska förhandlarnas protester var mer taktiska och symboliska än re-
sultat av att importregleringen skadade den tyska ekonomin. Genom ett upp-
hävande av den svenska importregleringen skulle ett betydelsefullt prejudi-
kat skapas. Om Sverige slopade importregleringen för umbärliga varor, 
kunde de även komma att slopa andra handelsregleringar. Men protesterna 
hörsammades inte i Sverige, då.20 

                                                        
17 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM angående sammanträde mellan de svenska och tyska 
förhandlingsdelegationerna tisdagen den 23 april 1940 kl. 15.30. 
18 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM den 18 mars 1940. 
19 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM angående sammanträde mellan de svenska och tyska 
förhandlingsdelegationerna tisdagen den 23 april 1940 kl. 15.30. 
20 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM den 18 mars 1940. 
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I juni 1940 togs importregleringen upp till nya förhandlingar, på tyskt 
initiativ. De tyska förhandlarna upprepade kraven på ett upphävande av im-
portregleringen, denna gång till att omfatta även andra varor. Under hot om 
tyska handelsrestriktioner accepterade den svenska regeringskommissionen 
att inte tillämpa den importreglering som införts i mars 1940. 

Vidare krävde de tyska förhandlarna att begränsningen av den svenska 
järnmalmsexporten skulle upphävas. De restriktioner på denna punkt, som 
det svensk-engelska avtalet stipulerade, var i praktiken meningslösa eftersom 
Sveriges handelsförbindelser med England var avbrutna. Därmed var även 
Englands politiska inflytande över Sverige brutet. 

Det var samtidigt högst osannolikt att Sverige skulle kunna bryta det 
svensk-engelska avtalet, ens om man försökte. Den svenska produktions-
kapaciteten i järnmalmsgruvorna hade inte ökat och några planer på att höja 
produktionen eller transportkapaciteten fanns varken hos gruvbolagen eller 
hos de svenska järnvägarna. Med en väsentlig del av arbetskraften i gruvorna 
inkallade för militärtjänstgöring samt utskeppningshamnen Narvik förödd, 
hade också förutsättningarna att öka exporten försämrats. Även om en del av 
arbetskraften återkallades till gruvorna var man därför av den uppfattningen i 
den svenska regeringskommissionen att det inte kunde bli praktiskt möjligt 
att bryta de svensk-engelska krigshandelsavtalet av december 1939. De 
svenska förhandlarna accepterade därför de tyska kraven för att undvika en 
handelspolitisk isolering och ett militärt angrepp.21 

I gengäld accepterade de tyska förhandlarna tilläggsexport av kol och 
koks på 300 000 ton och samtidigt utfäste man sig att genomföra en generellt 
utökad valutatilldelning för import från Sverige.22 

Försvaret i handels- och betalningsförhandlingarna 
Den svenska förhandlingsstyrkan hade begränsats, men var inte tillintet-
gjord. Den mest grundläggande hjälpen för de svenska förhandlarna låg iro-
niskt nog i clearingsystemet. Å ena sidan var det inom detta system som 
relationerna med Tyskland hade utvecklats och fått de strukturer och sam-
mansättning de hade. Å andra sidan hade strävan under de första clearing-
åren, för att få systemet att fungera för båda parterna, lett till att en rigid 
principiell praxis utvecklats. Clearingen var känslig för förändringar och nya 
komplikationer eller nya tillvägagångssätt riskerade att rubba effektiviteten i 
utbytet, något som båda länderna strävade efter att undvika. 

                                                        
21Hägglöf, Gunnar, a.a. sid. 137. 
22 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2442. Ergebnisse der Besprechungen des deutschen und 
schwedischen Regierungsausschusses in der Zeit vom 26. Mai bis 6. Juni 1940. Se även 
Olsson, Sven-Olof, a.a., sid. 159 f. 
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Sverige hade råvaror som Tyskland eftertraktade och en militär aktion 
mot Sverige hade inte bara blivit kostsam, mätt i militära resurser, utan hade 
även riskerat att omintetgöra tillförseln av råvarorna. Produktionen och 
transporterna av dessa var känsliga för sabotage. Militära aktioner mot Sve-
rige var följaktligen förenade med vissa risker, jämfört med ett vänligt sinnat 
Sverige som underkastade sig Berlins önskemål. Berlin behandlade Sverige 
med ”silkesvantar” jämfört med andra länder. Sverige var högprioriterat i 
den tyska handelspolitiken, vilket bl.a. innebar att önskemål från det svenska 
näringslivet kunde tillmötesgås.23 

Småstatsteoretikern Annette Baker Fox har visat att Sveriges framskjutna 
position i den tyska handelspolitiken kunde utnyttjas av de svenska för-
handlarna i såväl de handelspolitiska som politiska förhandlingarna.24 

Genom clearingsystemet fanns ett regelverk som inte kunde ändras utan 
att effektiviteten riskerade att påverkas negativt. Clearingsystemet var upp-
byggt med ekonomisk effektivitet som princip. Gunnar Hägglöf skriver i 
Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget att de svenska förhand-
larna strävade efter att ta upp konkreta, praktiska frågor på dagordningen. 
Därigenom skapades ett otal frågor på agendan som förhandlades utifrån 
termer av ekonomisk effektivitet, snarare än politiska principer. Detta resul-
terade i att avtalsprocesserna blev både fler och mer intensiva. Mellan april 
och juli 1940 träffades ett stort antal avtal, på olika områden och nivåer, från 
regeringskommissionen till bransch- och sakkunnignivå. Jämfört med tidi-
gare var dessa avtal både fler och mer detaljerade. Denna utveckling hade 
pågått sedan sommaren 1935, men kulminerade efter Skagerackblockaden.25 

Förhandlingsmässigt var detta till fördel för de svenska förhandlarna ef-
tersom de kunde undvika godtycklighet i tillämpningen. Avtalstolkningen 
föll tillbaka på praxis och ekonomisk logik. Ur detta perspektiv var det mer 
kodifierade regelverket till de svenska förhandlarnas fördel, trots att makt-
positionerna förskjutits. Tyskland kunde aldrig ensidigt driva igenom öns-
kemål. 

Det finns även exempel på hur de svenska förhandlarna direkt kringgick 
tyska önskemål i frågan om tillsättandet av underkommissioner till reger-
ingskommissionerna. De tyska förhandlarna föreslog under sommarförhand-
lingarna 1940 att man skulle organisera en underavdelning med represen-
tanter från den svenska skogsnäringen och tyska regeringsrepresentanter 
(Forstausschusses), för att utveckla i det fortsatta utbytet. Initiativet skulle 
underlätta den svenska avsättningen i Tyskland och trygga sysselsättningen i 

                                                        
23 Fritz, Martin, ”En fråga om praktisk politik. Ekonomisk neutralitet under det andra 
världskriget”, Historisk tidskrift 1982:3. 
24 Baker Fox, Annette, a.a., sid. 1 ff. 
25 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2442. Förhandlingsrapport till UD från Svenska beskickningen i 
Berlin, 30 maj 1940. Se även Fritz, Martin, ”En fråga om praktisk politik. Ekonomisk neutra-
litet under det andra världskriget”, Historisk tidskrift 1982:3. 
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Sverige samtidigt som Tysklands importbehov av träprodukter skulle tillgo-
doses. 

Förslaget var logiskt och ur svenskt perspektiv fördelaktigt, men för de 
svenska förhandlarna var det uppenbart att detta var en metod för att inordna 
Sverige i den stortyska ekonomiska planen. Skogstillgångarna i de områden 
man införlivat och ockuperat utgjorde en ansenlig del av Europas skogstill-
gångar, och tillsammans med de svenska företag skulle man utarbeta en plan 
för en kontinental marknadsreglering, med den tyska industrin i centrum. 

De svenska förhandlarna accepterade inbjudan att diskutera skogskom-
missionen, men hade aldrig för avsikt att inleda ett sådant samarbete som 
skulle riskera att placera en svensk huvudnäring i händerna på tysk skogsin-
dustri. Från svensk sida föreslogs att frågan skulle utredas ordentligt innan 
man gick till beslut. I Tyskland tumlade frågan runt i den röriga tyska byrå-
kratin och i Sverige struntade man i den. På detta sätt drogs ärendet i lång-
bänk och försvann från dagordningen då andra problem blev mer akuta. 
Detta tillvägagångssätt användes av de svenska förhandlarna vid fler än ett 
tillfälle.26 

Organisationen, formerna och avtalen 
Eftersom Tyskland skulle ersätta Sveriges traditionella handel med de trans-
oceana länderna kunde begränsningar eller utgångspunkter för tidigare års 
handel inte längre tillämpas. Tillgången på den egna marknaden avgjorde 
exportförmågan. Export- eller importrestriktioner i något av länderna före-
gicks dock alltid av förhandlingar. Avtalade exportkvantiteter sågs som för-
pliktande utfästelser. Handelsrestriktioner kunde inte införas ensidigt. Om 
något av länderna inte fullgjorde exportutfästelserna krävdes i regel kompen-
sation med annan varuexport.27 

Liksom under 1930-talet föll det handelspolitiska arbetet under krigsåren 
på regeringskommissionen men också på kriskommissionerna i krishushåll-
ningsbyråkratin och deras biträdande branschorganisationer. Tusentals ana-
lyser och rapporter rörande svenska ekonomiska tillgångar samt import- och 
exportbehov strömmade in till Utrikesdepartementets handelsavdelning och 
regeringskommissionen under krigsåren. Kontrollen av handelsutbytet med 
utlandet skärptes och varu- och betalningsströmmar följdes noggrant. 

Avtalsprocedurerna utvecklades avsevärt jämfört med 1930-talet. Avtals-
förhandlingarna mellan de båda regeringskommissionerna skedde formellt 
kvartalsvis, men informellt pågick förhandlingarna nästan oavbrutet. 
Diskussionerna koncentrerades till sakfrågor och teknikaliteter snarare än 

                                                        
26 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 135 ff. 
27 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2442. Ergebnisse der Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses in der Zeit vom 26. Mai bis 6 Juni 1940. 
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principiella frågor, som vid den svensk-tyska clearingens inledning 1934. 
Förhandlingsarbetet specialiserades samtidigt som de formella delegatio-
nerna blev större. Hundratals förhandlare och rådgivare kunde ingå i för-
handlingsdelegationerna som sakkunniga för skilda kompetensområden. 

De informella förhandlingarna fick också större betydelse, samtidigt som 
de erfarna förhandlarna fick större ansvar. Bland dessa märkes bland andra 
chefen för Utrikesdepartementets handelsavdelning (Tyskhandelsavdel-
ningen) Gunnar Hägglöf, legationsrådet Erik Nylander, handelsrådet Torsten 
Vinell och envoyén Arvid Richert vid Svenska beskickningen i Berlin samt 
bankdirektören Jacob Wallenberg. Den sistnämnde kom visserligen från 
näringslivet men hade förhandlat med regeringsackreditiv, med tonvikt på de 
svensk-tyska finansiella frågorna, sedan Tyskland införde transfermoratoriet. 

Bland de tyska handelspolitiska huvudförhandlarna märktes de tyska re-
geringsföreträdarna ministerråden Walter och Ludwig från Riksekonomi-
ministeriet. Bland de mer ”politiska” handelspolitiska förhandlarna märktes 
legationsrådet Dankwort, envoyén van Scherpenberg och envoyén Leitner, 
”blockadministern” Ritter och envoyén Schnurre som alla företrädde det 
tyska utrikesdepartementet samt amiral Fricke vid Marinöverkommandot 
(som bl.a. administrerade Skagerackblockaden). 

Den svensk-tyska clearingens tillämpning under 
krigsförhållanden 

Betalningsströmmarna 
Tyskland hade naturligtvis inte kapacitet att ersätta de handelsvolymer som 
fallit bort genom blockaden. Enligt den officiella statistiken uppgick den 
svenska utrikeshandelns samlade värde till 3,9 miljarder kronor 1938 och 4,4 
miljarder kronor 1939. År 1940 minskade omsättningen med 593 miljoner 
kronor jämfört med 1938 och med över 1 miljard kronor jämfört med 1939. 
Det sistnämnda året var den svenska utrikeshandeln exceptionellt stor, till 
följd av den stora importen som forcerades för att tillgodose den svenska 
rustningen. År 1941 hade omsättningen i utrikeshandeln fallit ytterligare till 
ett värde om 3 miljarder kronor.28 

Skagerackblockaden var den viktigaste förklaringen till den svenska utri-
keshandelns nedgång, men samtidigt krympte världshandeln allmänt till följd 
av kriget. Dessutom införde både Tyskland och England embargon som syf-
tade till att skada fiendeländernas ekonomier. Dessa embargon ålades även 
                                                        
28 Handel. Berättelse från Kommerskollegium 1942. Värdet av Sveriges varuutbyte med främ-
mande länder under åren 1938-1941. 
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Tabell 7:1 Den svensk-tyska clearingomsättningen. Clearingomsättningens 
fördelning över in- och utbetalningar till clearingkontot, samt 
clearingbalansen. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
Clearingomsättningen (summan av 
in- och utbetalningarna) 

799,5 1013,3 1381 1822 1569 1639 

Inbetalningar för import m.m. från 
Tyskland 

428,6 578,6 739 869 807 807 

Utbetalningar för export m.m. till 
Tyskland 

370,9 434,7 642 953 762 832 

Clearingbalansen 57,7 143,9 97 - 84 45 - 25 
Källa: Åren 1938-1939: RA. CLN A, FIIb 17, Vol. 487. PM med vissa uppgifter rörande den 
svensk-tyska clearingen. 24 oktober 1940. Åren 1940-1943: RA. UD A, HP 64 Ct, Vol. 2465. 
PM. Statistiska uppgifter angående det svensk-tyska varuutbytet m.m. under åren 1940-1943. 
20 januari 1944. 

 
länder som inte deltog i kriget.29 Även om Skagerackblockaden aldrig hade 
ägt rum är det därför osannolikt att den svenska utrikeshandelns samlade 
volym hållit sig på förkrigstida nivåer. 

Samtidigt som den svenska utrikeshandeln minskade värdemässigt, ökade 
de svensk-tyska clearingbetalningarna. Jämförelsen haltar dock något efter-
som utrikeshandelns värdemässiga omsättning avsåg betalningar för import 
till och export från Sverige medan clearingbetalningarna inkluderade betal-
ningar för varor och icke-varor såsom t.ex. tjänster. Inte desto mindre visar 
jämförelsen på att Sveriges utrikesekonomiska relationer koncentrerades till 
Tyskland. Sett till clearingomsättningen mer än fördubblades värdet mellan 
1938 och 1943, från omkring 799,5 miljoner till 1,6 miljard kronor. 

I enlighet med clearingavtalet skedde handelstillväxten både på export- 
och importsidan. Under 1939 ökade den svenska importen med 150 miljoner 
kronor, vilket motsvarade en 35 procent ökning. Den svenska exporten till 
Tyskland ökade samtidigt med 63,8 miljoner kronor, eller 17 procent. Im-
portökningen var främst ett resultat av svenska forcerade lagringsinköp inför 
förväntade krympande marknader till följd av krigssituationen. 

I april 1940 blockerades Skagerack och därefter ökade både exporten till 
och importen från Tyskland kraftigt. Den svenska importen översteg 800 
miljoner kronor åren 1941-1943. 

En koncentrerad handel med ett större Tyskland 
Då Tyskland expanderade inkluderades flera ockuperade länder och regioner 
i den svensk-tyska clearingen. Detta innebar att den svensk-tyska clearingens 
geografiska räckvidd blev större och både varufordringar och mindre finan-

                                                        
29 Se t.ex. W.N Medlicotts The Economic Blockade I-II. 
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siella fordringar (av privatfordringskaraktär) som tidigare hänförts till den 
stat som existerat före den tyska ockupationen, övertogs av Tyskland. 

Före krigsutbrottet hade Saar- och Sudetregionerna samt Österrike inför-
livats i Tyskland, men under det första krigsåret tillkom ytterligare regioner 
och länder. Bland dessa märktes Memel, Danzig och de så kallade Ost-
gebiete (de av Tyskland införlivade polska områdena), Elsass och Loth-
ringen (Frankrike), Luxemburg samt de belgiska regionerna Eupen, Mal-
médy och Moresnet.30 

Kostsamma tjänster 
Ett annat skäl till att clearingbetalningarna ökade var att fler kostnader för 
tjänster (icke-varor) togs in den svensk-tyska clearingen. En av dessa tjänster 
var frakter och fraktkostnaderna (frakt-, tull- och speditionskostnader) hade 
fram till sommaren 1940 begränsats till de kostnader som uppstått i samband 
med det svensk-tyska varuutbytet. I juni 1940 utvidgades beräkningen av 
fraktkostnaderna till att omfatta även betalningar av frakter i samband med 
varuutbyte med tredje land. Framför allt tillkom kostnader för sjöfrakter till 
andra östersjöländer. 

Denna bestämmelse hade först gällt provisoriskt, men permanentades i 
december 1940. Därefter skulle kostnader för såväl det svensk-tyska varu-
utbytet som transittrafik till lands räknas in (tyska eller svenska sträckor). 
Betalningar för järnvägstransporter (person- och godstrafik) skedde över 
clearingen redan från tiden för krigsutbrottet.31 

Fraktkostnaderna blev större på samma gång som sjöfrakterna främst 
skedde på svensk köl. Detta innebar att frakterna blev en svensk export-
inkomst efter Skagerackblockaden, och i synnerhet efter Tysklands anfall 
mot Sovjetunionen, eftersom en växande del av Tysklands tillgängliga ton-
nage användes i kriget. Åren 1938-1939 uppgick transportutbetalningarna till 
svenska rederier och speditörer till 12,9 respektive 10,8 miljoner kronor. 
Efter det utvidgade clearingavtalet som följde efter Skagerackblockaden steg 
betalningarna för icke-varor kraftigt. År 1940 hade betalningarna inom 
denna clearingpost stigit till 57,5 miljoner kronor och 1941 till 142 miljoner 
kronor (se tabell 7:2). Det sistnämna året utgjorde transportkostnaderna 58 
procent av betalningarna för icke-varor trots att de svensk-tyska fraktsatserna 
för kol, koks och järnmalm var bundna i särskilda fraktavtal.32 

                                                        
30 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2443. PM angående betalningsförbindelserna med Elsass-Loth-
ringen, Luxemburg m.m. 30 september 1940. 
31 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM av Clearingnämnden angående vissa fraktbetalningar i 
den svensk-tyska clearingen. 12 november 1942. 
32 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2442. Niederschrift über das Ergebnis von Besprechungen zwi-
schen Vedrtretern des Sjöfartskommittén 1939, Göteborg, und Vertretern der Fachgruppe 
Reeder, Hambrug, über die Beteiligung der schwedischen Schiffart an der Erz und Kohlenfart. 
13 juni 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikes-
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Tabell 7:2 Tyska betalningar för vissa icke-varor i den svensk-tyska clear-
ingen. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 1938 1939 1940 1941 
Utbetalningar för icke-varor 38  43 108 243 
Därav frakter 13 11 58 142 
Därav järnvägskostnader 0 1 6 26 
Källa: RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM av Clearingnämnden angående vissa fraktbetal-
ningar i den svensk-tyska clearingen. 12 november 1942. 

 
Kolfrakterna stod för den största andelen av betalningarna. Under tiden 

januari-oktober 1942 svarade kolfrakter från Tyskland till Sverige för 92 
procent av de totala svenska frakttjänsterna.33 

Betalningarna för frakter till tredje land uppgick samma år till omkring 10 
miljoner kronor. Dessa betalningar utgjordes främst av hamnkostnader i 
Sverige för danska och finska fartyg. Uppgifter kring de svenska inbetal-
ningarna för samma tjänster under perioden är knapphändiga.  

Järnvägsfrakterna var en undergrupp till och innefattades i frakter (som i 
sin tur innefattades i icke varor) och liksom för sjöfrakterna ökade betalning-
arna för järnvägsfrakterna. År 1940 uppgick de till ca 6 miljoner kronor för 
att under 1941 öka till 26 miljoner kronor. Detta var ett resultat av det 
svensk-tyska avtalet i januari 1940 rörande svenska järnvägstjänster för att 
underlätta koltransporterna till östersjöhamnarna. Dessa betalningar verkar 
ha fortsatt öka, därför att den svenska järnvägen även fick andra använd-
ningsområden. Under perioden oktober 1941-september 1942 uppgick de 
svenska järnvägstjänsterna till totalt till 37,6 miljoner kronor, av detta belopp 
svarade permittenttrafiken för 35 miljoner kronor.34 

En väsentlig del av de kraftigt stigande betalningarna för icke-varor be-
rodde på att försäkringspremierna steg dramatiskt efter krigsutbrottet, och 
pressade fraktkostnaderna uppåt. I november 1941 hade fraktsatserna stigit 
med omkring 300 procent sedan september 1939, vilket naturligtvis bidrog 
till att öka clearingomsättningen.35 

                                                                                                                                  
departementet den 15 oktober 1941 med representanter för vissa statliga myndigheter och 
privata näringsorganisationer för dryftandet av det svensk-tyska varuutbytet under 1942. 
33 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM av Clearingnämnden angående vissa fraktbetalningar i 
den svensk-tyska clearingen. 12 november 1942. 
34 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM av Clearingnämnden angående vissa fraktbetalningar i 
den svensk-tyska clearingen. 12 november 1942. 
35 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 10 november 1941. 
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Stigande exportpriser 
Ett ytterligare skäl till att clearingbetalningarna ökade i omfattning var att 
priserna steg på de viktigaste exportprodukterna, trots att de var bundna i 
avtal. Martin Fritz och Klaus Wittmann menar att prisutvecklingen för de 
tyska strategiska produkterna som reglerades i prisvågen steg snabbare än de 
svenska exportpriserna. Detta berodde på att Sveriges beroende av den tyska 
exporten hade förskjutit förhandlingspositionerna till Tysklands fördel, vil-
ket möjliggjorde ensidiga prishöjningar. Enligt Wittmann och Fritz var pris-
utvecklingen ett uttryck för styrkepositionen mellan de båda länderna.36 

Frågan är komplicerad. De båda länderna hade både starka motiv och 
dessutom i vissa fall möjlighet att höja sina exportpriser. Priserna på hem-
mamarknaderna steg, och därför måste exportpriserna stiga för att ge vinst-
marginal. Detta problem hade varit återkommande i Tyskland. Det tyska 
prisproblemet var främst valuta- och handelsrelaterat. Under 1930-talet hade 
konkurrensen från exempelvis de polska kolexportörerna lett till att Tyskland 
tvingats pressa ned kolexportpriserna till en nivå som inte täckte de tyska 
kolgruvornas självkostnader. De tyska exportsubventionerna var effektiva så 
länge produktionskostnaderna inte steg i Tyskland. Men redan under krigets 
inledande år noterades varuknapphet på de flesta marknader. Därmed upp-
stod den spänning i utbud/tillgång-efterfrågan som pressade priserna uppåt. 
Exportproduktionen i Tyskland var beroende av tillförsel av råvaror och 
råvarupriserna steg nästan med automatik efter krigsutbrottet eftersom de 
blev, eller förväntades bli bristvaror. En majoritet av de svensk-tyska han-
delsvarorna prisförhandlades på bransch- eller företagsnivå. Där diskutera-
des om exportindustriernas produktionskostnader stigit i sådan utsträckning 
att vinstmarginalerna hotades. Om så var fallet ansågs det befogat att höja 
exportpriserna. Priser avgjordes därför i första hand av exportindustriernas 
förhandlingar med importörerna i utlandet, vilka jämförde exportprisutveck-
lingen med förändringen på hemmamarknaden. 

En svensk uppskattning av prisrörelserna på den tyska hemmamarknaden 
visade på en klar stegring efter 1939. Priserna på exempelvis textilier hade 
stigit mellan 20-70, och i vissa fall upp till 100 procent. Även kemikalie-
marknaden uppvisade stigande priser. Priserna på tunga kemikalier som fly-
tande klor, glauber- och kalisalt var visserligen jämförelsevis stabila, medan 
prisuppgången på så kallade småkemikalier låg mellan 10-100 procent. 

Samtidigt hade båda länderna starka skäl att sträva efter prisstabilitet. 
Som anfördes i kapitel 1 utnyttjade Tyskland inte sin monopolställning gent-
emot länderna i Central- och Östeuropa för att höja egna exportpriser 
och/eller sänka den andra partens exportpriser. Genom denna strategi mot-
verkades risken att förlora råvarukällor, avsättningsmarknader och valuta-

                                                        
36 Wittmann, Klaus, a.a., sid. 197 ff. Fritz, Martin, German Steel and Swedish Iron Ore 1939-
1945, 117 ff. samt ”En fråga om praktisk politik”, Historisk tidskrift 1982:3. 
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källor. Det som Tyskland kunnat vinna på höjda exportpriser, hade lätt kun-
nat gå förlorat genom minskade exportkvantiteter, eftersom höga priser kan 
antas leda till minskad efterfrågan.37 Samma resonemang torde ha gällt i de 
svensk-tyska ekonomiska relationerna. Det är dock klart att både Sverige och 
Tyskland höjde sina exportpriser. En jämförelse mellan svenska och tyska 
exportpriser i februari 1943 visade att ett tyskt generalindextal låg på 148,9 
medan det svenska nådde 140,9 (1939=100). 

Det är svårt att fastställa vilken betydelse prisutvecklingen hade utifrån 
aggregerad nivå. I de prisanalyser som gjordes under krigsåren behandlades 
exportprodukterna åtskilda efter varugrupp. Produkterna som sorterade i de 
olika varugrupperna var i sin tur heterogena, av skiftande kvalitet och varie-
rade i pris. Varorna hade också varierande betydelse för de två länderna. Att 
de tyska sackarinexportpriserna stigit med över 300 procent var knappast 
utslagsgivande för inflationen på den svenska marknaden. Däremot kunde en 
exportprisnivå på 128 procent år 1942 (1939=100), för trävaror, som var en 
av de största svenska exportprodukterna, bli utslagsgivande för den tyska 
hemmamarknaden. En annan stor svensk exportgren var pappersmassa, papp 
och papper. År 1942 hade exportpriserna på dessa produkter nått en nivå på 
217,3 (1939=100). Å den andra sidan låg 1941 års exportprisnivå för kol och 
koks på 216 (1938=100) och 1942 års prisnivå för tyska textilvaror på 219,1 
(1939=100), vilket torde haft stor inverkan på den svenska hemmamarkna-
den. Textilimporten från Tyskland var omfattande under krigsåren.38 

Inom den svenska regeringskommissionen ansåg man att de tyska pri-
serna varit relativt stabila över längre perioder, jämfört med de svenska pri-
serna. Detta motiverade egentligen uppjusteringar av de tyska exportpri-
serna, men de svenska förhandlarna argumenterade mot prishöjningar. De 
båda ländernas förhandlare var i regel oense om prisutvecklingen i den 
svensk-tyska handeln, och priserna var därför en ständigt återkommande 
fråga i de svensk-tyska förhandlingarna. Man var dock överens om att det 
låg i båda ländernas intressen att försöka motverka en inflatorisk utveckling i 
handelsutbytet. Det var bättre med status quo och därför förlängdes 1939 års 
prisavtal. Prisregleringen kunde dock endast hämma prisutvecklingen.39 

En ytterligare orsak till den inflatoriska tendensen som redan nämnts, var 
att försäkringskostnaderna steg generellt. I stort sett samtliga försäkrings-

                                                        
37 Neal, Larry, a.a., sid. 395 f.  
38 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2466. Indextal för prishöjningar i fobpriserna i handeln mellan 
Sverige och Tyskland. (Diarieförd) 10 februari 1944. Fritz, Martin, ”En fråga om praktisk 
politik. Ekonomisk neutralitet under det andra världskriget”, Historisk tidskrift 1982:3. 
39 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2445. PM angående sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 2 december 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Protokoll über 
Besprechungen des schwedischen und des deutschen Regierungsausschusses für Fragen des 
Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen Schweden und Deutschland vom 25 November bis 
16 Dezember 1940. 
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premier ökade efter krigsutbrottet och fördyrade ekonomisk verksamhet. 
Detta kompenserades i regel med högre avsalupriser.40 

Prisstopp i handeln 
I Sverige började bristen på rå- och färdigvaror, samt konsumtionsvaror, 
främst livsmedel, bli kännbar 1940. Varubristen gällde främst varor som 
importerades. För att få en jämn distribution och en stabil prisutveckling 
ransonerades och prisreglerades bristvaror. Ransoneringar och prisregler-
ingar hade införts successivt efter krigsutbrottet. Utvecklingen accelererade 
efter Skagerackblockaden, men blev än mer genomgripande från 1942. I 
oktober 1942 infördes ett allmänt prisstopp för att hindra att varubristen drev 
upp priserna.41 

I slutet av 1942, då de kraftigaste prisstegringarna ägt rum, väcktes även 
förslag om att införa ett prisstopp även på såväl import- som exportvaror. En 
stor del av den svenska inflationen ansågs nämligen vara relaterad till den 
fördyrade importen. Prisstoppsförhandlingar med Tyskland inleddes i januari 
1943 och ett avtal undertecknades redan den 5 februari samma år. Avtalet 
band priserna för år 1943 till de prisnivåer som gällt den 31 oktober 1942. 
Avtalets räckvidd var stor. Sammanlagt 90 procent av den totala svensk-
tyska varuomsättningen var genom detta avtal prisbunden.42 

Ett överdrivet clearingöverskott och följande 
förskjutningar 
Under 1939-1940 ökade den svenska importen från Tyskland kraftigt. 
Clearingöverskottet uppgick 1939 till hela 143,9 miljoner kronor och 1940 
till 97 miljoner kronor. 

Den svenska importen steg snabbare än exporten och detta berodde på att 
transportmöjligheterna försämrats genom den isbildning som skett i Öster-
sjön under den ovanligt kalla vintern 1940. Isen försenade framför allt 
malmskeppningar. Sammanlagt bedömdes malmleveranser motsvarande ca 

                                                        
40 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2443. PM av Priskontrollnämnden rörande prisutvecklingen på 
importvaror från Tyska Riket. 28 september 1940. De tyska levnadskostnaderna (Altes 
Reichsgebiet) hade stigit omkring 5 procent 1939-1940 medan de tyska partipriserna stigit 
med omkring 3 procent samma period. Enligt den tyska statistiken steg de svenska levnads-
kostnaderna med 22 procent medan partipriserna steg med nästan 28 procent samma period. 
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1941/1942. Indexziffern der Großhandelspreise 
samt Indexziffern der Ernährungs- und Lebenshaltungskosten.. 
41 För en ingående genomgång av ransoneringsprinciperna under krishushållningen se Huss, 
Erik, ”Den industriella försörjningen” i Arne Björnbergs Hur Sverige ordnade folkförsörj-
ningen under andra världskriget. Männen och kvinnorna bakom verket. 
42 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 273 f. 
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50 miljoner kronor ha försenats till följd av vintern. Dessutom hade kapaci-
teten hos en av de stora utskeppningshamnarna för järnmalm, Narvik, redu-
cerats som ett resultat av kriget. Ett annat skäl till att clearingöverskottet 
blivit så stort var att betalningsrutinerna i Tyskland blivit striktare och att 
handelskrediter i båda länderna förkortats då varutillgången blivit mer osä-
ker. Detta ledde till att kontrakt och leveranser gjordes först då Östersjön var 
isfri. Därför krympte handelsvolymerna under vintern, för att åter öka under 
våren och sommaren. Handeln mellan Sverige och Tyskland hade även tidi-
gare varit säsongsbetonad. Men i kombination med de mer strikta betalnings-
rutinerna blev ryckigheten mer utslagsgivande.43 

Redan det påföljande året skiftades denna trend mot ett ökande svenskt 
importöverskott gentemot Tyskland. Den svenska exporten till Tyskland 
ökade nämligen generellt efter Skagerackblockaden. Mellan de olika export-
varugrupperna skedde också vissa förskjutningar. Värdet av exporten av 
sågade trävaror, massa och papper översteg järnmalmsexporten redan i no-
vember 1940.44 År 1941 uppgick järnmalmsexporten till Tyskland till 192 
miljoner kronor, medan exportvärdet för de svenska skogsprodukterna (trä-
varor, pappersmassa och papper) samma år uppgick till 288 miljoner kronor. 
De påföljande åren 1942-1943 överträffade skogsindustrins export till 
Tyskland järnmalmsexporten med 11,5 respektive 20,4 miljoner kronor (se 
tabell 7:3). 

 
Tabell 7:3 Utbetalningarna för export från vissa svenska nyckelindustrier till 
Tyskland 1940-1943. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
Varuslag 1940 1941 1942 1943 
Järnmalm 164 192 166,5 185,4 
Trävaror 139 157 91,3 77,3 
Pappersmassa 69 86 60,2 81,8 
Papper 10 45 26,5 46,7 
Järn och stå (oädla metaller) 61 105 100 152,2 
Maskiner och apparater 15 29 34,4 27,7 
Icke-varor 109 243 220,3 215,4 

Källa: Åren 1940-1941: RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen 
under december 1941 respektive januari-december 1941. 31 januari 1941. 1942-1943: PM 
angående den svensk-tyska, svensk-holländska och svensk-belgiska clearingen under tiden 
januari-december 1943. 

 
Det var framför allt den svenska trävarunäringen som drog nytta av den 

ökande tyska efterfrågan. Även den svenska importen ökade generellt. Vissa 
större tyska exportgrenar som kol och koks, textilier och i viss mån maskiner 
och icke-varor minskade dock i värde 1942 (se tabell 7:4). 
                                                        
43 RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. VPM angående den svensk-tyska clearingens utveckling och 
nuvarande läge. 28 mars 1940. (Belfrage). RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2441. PM angående 
sammanträde mellan de svenska och tyska förhandlingsdelegationerna. 23 april 1940. 
44 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2444. (Odaterad) Inför förhandlingarna november 1940. 
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Tabell 7:4 Inbetalningarna för svensk import av vissa tyska varuslag 1940-
1943. Miljoner kronor. Löpande priser 
 
Varuslag 1940 1941 1942 1943 
Kol och koks 111,7 146,0 112,0 140,0 
Kemiska produkter 88,6 105,2 113,8 116,1 
Textilier 90,8 143,7 106,7 90,4 
Järn och stål (oädla metaller) 108,9 129,4 149,4 126,6 
Maskiner m.m. 109,7 108,3 105,0 118,3 
Icke-varor 58,8 76,3 67,1 58,9 

Källa: RA. CLN A, Fk, vol. 17. År 1940: PM angående den svensk-tyska clearingen under 
1941. 10 maj 1941. Åren 1941-1942: PM angående den svensk-tyska, svensk-holländska och 
svensk-belgiska clearingen under tiden januari-december 1942. 15 januari 1943. år 1943: PM 
angående den svensk-tyska, svensk-holländska och svensk-belgiska clearingen under tiden 
januari-december 1943. 17 januari 1944. 

 
Sveriges import från Tyskland minskade dock totalt 1942 och detta var 

inte ett resultat av fallande svensk efterfrågan. I själva verket sammanhängde 
nedgången med de ökade påfrestningar för den tyska ekonomin som kriget 
medförde. Inte heller den tyska efterfrågan på svenska produkter minskade 
men eftersom de svenska leveranserna till stor del fullföljdes blev konse-
kvensen att det tyska handelsutbytet minskade, precis som under första hal-
van av år 1935. 

I maj 1941 hade byråchefen Nils Ihre och direktören Leif Belfrage vid 
Clearingnämnden översänt en promemoria till Utrikesdepartementets han-
delsavdelning. Den svensk-tyska clearingen hade ditintills varit säsongs-
betonad, vilket lett till att temporära clearingunderskott uppstått. Men i pro-
memorian menade man att clearingens balans höll på att rubbas, och det var 
inte bara en tillfällighet, utan en trend som riskerade att permanentas om inte 
åtgärder vidtogs. 

Den svenska exporten hade i praktiken avgjorts av Tysklands import-
program och i valutatilldelningen. Några interna regleringar av den svenska 
exporten fanns inte. De svenska handelsregleringarna som införts efter 
krigsutbrottet syftade till att säkra tillgången på den svenska marknaden. Det 
fanns dock ett ömsesidigt intresse av att clearingen balanserade som plane-
rat. Efter problemen med den svensk-tyska clearingbalansen under 1935 
hade den tyska regeringen utfäst sig att dirigera clearingen så att ett tillräck-
ligt stort överskott uppstod på clearingkontot, för att täcka de finansiella 
förpliktelserna. Svenska prognoser över handelsutbytet pekade på att det var 
svårt att uttala sig om den framtida handeln med exakthet. Dessutom utgick 
man från att Tyskland hade intresse av att clearingen, varför det inte fanns 
skäl att oroa sig för en utveckling som gick mot ett svenskt exportöverskott. 
Ihre och Belfrage menade dock att de tyska exportplanerna var för optimis-
tiska. Clearingen riskerade att resultera i ett svenskt exportöverskott.45 
                                                        
45 RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen under 1941. 10 maj 
1941. 
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Ihres och Belfrages uppskattningar visade sig riktiga. Importen från 
Tyskland utvecklades inte lika snabbt som exporten dit. Sett över en indexe-
rad treårsperiod med år 1939 som basår, inleddes denna förskjutning redan 
1940 (se tabell 7:5). År 1941 var denna utveckling ännu tydligare. Den 
svenska importen hade då ökat med 50 procent sedan 1939. Under samma 
period ökade den svenska exporten till Tyskland med 119 procent. Detta 
innebar att clearingbetalningarna resulterade i ett svenskt clearingöverskott 
på hela 84 miljoner kronor 1941. 

 
Tabell 7:5 Inbetalningar för svensk import m.m. från Tyskland och utbetal-
ningar för svensk export till Tyskland 1939-1941. Index (1939=100). 
 
 1939 1940 1941 
Inbetalningar för import m.m. från Tyskland 100 127 150 
Utbetalningar för export m.m. till Tyskland 100 146 219 

Källa: År 1939: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 487. PM med vissa uppgifter rörande den svensk-
tyska clearingen. 24 oktober 1940. Åren 1940-1941: RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. PM. 
Statistiska uppgifter angående det svensk-tyska varuutbytet m.m. under åren 1940-1943. 20 
januari 1944. 
 

Bakgrunden till denna utveckling var på sätt och vis densamma som 
under 1935. Tysklands efterfrågan på svenska exportprodukter var 
omfattande, vilket var särskilt kännbart för den svenska skogsindustrin. 
Under 1940 hade Tyskland beviljat tyska importörer stora inköp av 
skogsprodukter. Dessa hade inte utnyttjats förrän under 1941, varför 
Tysklands import från Sverige då blev ovanligt stor. En annan viktig 
förklaring stod att finna i att betalningarna för icke-varor, och i synnerhet de 
tyska fraktbetalningarna till Sverige ökat kraftigt efter krigsutbrottet. År 
1941 hade Tysklands fraktbetalningar mer än tiodubblats jämfört med 1939 
år fraktbetalningar.46 

Improduktiva prioriteringar och inträdande leveranssvårigheter i 
Tyskland 
Den tyska efterfrågan i kombination med tyska leveranssvårigheter var den 
avgörande faktorn för den svensk-tyska handelns utveckling. I juni 1941 
inledde Tyskland den militära kampanjen mot Sovjetunionen (Operation 
Barbarossa). Tanken var att man med ett tyskt Blitzkrieg skulle invadera 
nyckelstäder och strategiskt viktiga regioner för att tvinga Sovjetunionen till 
snabb kapitulation.47 

                                                        
46 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM angående vissa fraktbetalningar I den svensk-tyska 
clearingen. 12 november 1942. 
47 Milward, Alan S., “Could Sweden have Stopped the Second World War?”, The Scandina-
vian Economic History Review 1965:13. 
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Kampanjen var resurskrävande och påverkade prioriteringarna inom den 
tyska ekonomin. Detta innebar att det tyska näringslivet och den statliga 
produktionen fick prioritera de militära beställningarna. Inom den tyska re-
geringen räknade man med ett kort krig varför den tyska utrikeshandeln inte 
skulle behöva påverkas.48  

Men kriget blev långt och Tyskland fick svårigheter att sörja för både de 
civila och militära behoven. Östfronten krävde att en stor andel av den tyska 
arbetskraften omlokaliserades från produktionen till fronten. Den tyska indu-
strin hade lidit brist på kvalificerad arbetskraft sedan 1930-talets mitt, och då 
inkallelserna till militären ökade efter juni 1941 blev problemet djupare.49 

För den svensk-tyska clearingens vidkommande var kanske det tyska 
transportväsendets otillräcklighet mest utslagsgivande. För att trygga de 
tyska invasionsstyrkornas underhåll hade man utarbetat en plan för en snabb 
utbyggnad av järnvägslinjerna österut. Trots att planläggningen inletts redan 
i oktober 1940, blev utbyggnaden ineffektiv. De militära behoven tog större 
resurser och längre tid i anspråk vilket drabbade både järnvägsutbyggnaden 
och den civila produktionen i Tyskland.50 

De svenska och tyska transportresurserna var väl utnyttjade redan vid 
krigsutbrottet 1939. Genom samordning och planläggning av frakterna hade 
man kunnat effektivisera den svensk-tyska handeln. Men under våren 1940 
började transportsvårigheterna bli kännbara, då tyska leveranser av framför 
allt kol och koks blev försenade. Förseningarna kunde få allvarliga konse-
kvenser för den svenska ekonomin och under sommaren 1941 framförde de 
svenska förhandlarna kritik till de tyska förhandlarna. Från tysk sida medgav 
man att man hade problem med att transportera exportvarorna till utskepp-
ningshamnarna vid östersjökusten, men att problemen var övergående. Detta 
hade lett till att den tyska exporten till Sverige samt exporten till andra nor-
diska länder i allt större utsträckning måst ombesörjas med svenska trans-
portmedel. Då dessa betalningar inte kunde balanseras av motsvarande be-
talningar från den svenska sidan hamnade clearingen återigen i obalans.51 

De finansiella förpliktelserna 
Det svenska överskottet i clearinghandeln skapade också problem för Tysk-
lands återbetalningsförmåga på utestående lån. Med undantag för Kreuger-
lånet var rikslånen reglerade i enlighet med oktoberavtalet 1938. Även de 

                                                        
48 Milward, Alan, a.a., sid. 40 ff. 
49 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. PM rörande sammanträde med de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 5 september 1941. 
50 Mierzejewski, Alfred C., The Most Valuable Asset of the Reich, Vol 2, sid. 94 f. 
51 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. PM rörande sammanträde med de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 5 september 1941. 
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privata fordringarna hade reglerats 1938 och dessa avtal hade successivt 
förlängts.52 

Dawes-, Young- och de österrikiska lånen 
Genom de stora clearingöverskotten 1939-1940 hade betalningarna för 
rikslånen kunnat regleras. Detta innebar att räntor och amorteringar för 
Dawes-, Young och de österrikiska lånen fullgjordes enligt avtal. Trots att 
clearingen resulterade i ett svenskt överskott år 1941 påverkades inte de 
medel som skulle avsättas för de finansiella förpliktelserna i någon större 
utsträckning. Som nämnts tidigare var betalningsramen aldrig större än 
summan av de förfallande certifierade fordringarna. År 1940 avsattes 38 
miljoner kronor från clearingöverskottet för att täcka de finansiella förplik-
telserna (transfermedel), för att under de påföljande åren 1941-1943 täckas 
med mellan 30-32,5 miljoner kronor. 

Räntebetalningarna för Daweslånet låg mellan 1,8 och 2 miljoner kronor, 
medan räntebetalningarna för Younglånet låg mellan 4,5 och 5 miljoner kro-
nor per år under perioden 1940-1943. Räntorna för de österrikiska lånen var 
mindre: åren 1940-1943 betalade tyska gäldenärer 400 000 kronor/år för 
Bundeslånet och mellan 200 000-400 000 kronor/år för Konverteringslånet 
(se tabell 7:6). 
 
 
 
Tabell 7:6 Tysklands betalningar på räntor för Rikslånen, utom 
Kreugerlånet, 1940-1943, miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 Totala 
transfermedel 

Ränta 
Daweslånet 

Ränta 
Younglånet 

Ränta 
Bundeslånet 

Ränta 
konverterings-

lånet 
1940 38,0 2,0 5,0 0,4 0,4 
1941 31,0 2,0 4,9 0,4 - 
1942 30,0 1,9 4,7 0,4 0,2 
1943 32,5 1,8 4,5 0,4 0,2 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. 
 

                                                        
52 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2445. Abkommen über die Zahlungen i Warenverkehr zwischen 
Schweden und Deutschland (schwedisch-deutsches Verrechnungsabkommen) vom 14 De-
zember 1940. Protokoll zu dem Abkommen über die Zahlungen im Warenverkehr zwischen 
Schweden und Deutschland (schwedisch-deutsches Verrechnungsabkommen) vom 14 De-
zember 1940. Protokoll vom 14 Dezember 1940 über die Änderung des vertraulichen Zeich-
nungsprotokolls zu den schwedisch-deutschen Reichsanleihe- und Privatschuldenabkommen 
vom 28 Oktober 1938. Protokoll über Besprechungen des schwedischen und des deutschen 
Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehr zwischen Schweden und 
Deutschland vom 25. November bis 16. Dezember 1940. Avräkningsöverenskommelse med 
Tyskland. 13 december 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2448. PM av Svenska beskickningen 
i Berlin angående godkännande av svensk-tyska clearingavtalet. 18 juni 1941. 
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Amorteringarna för Dawes- och Konverteringslånet hade inletts 1938, 
medan amorteringarna på Bundes- och Younglånen inleddes 1939 respektive 
1940. Som framgår av tabell 7:7 varierade amorteringarna. Detta berodde på 
att de olika amorteringsbeloppen varierade med certifikaten som köptes och 
såldes på den svenska marknaden. 

Amorteringarna på Daweslånet ökade successivt åren 1940-1943, från 1 
till 1,6 miljoner kronor, medan amorteringarna på Younglånet var ryckigare. 
År 1940 amorterades 600 000 kronor för att det påföljande året öka till 1,7 
miljoner kronor. Åren 1942-1943 minskade amorteringarna till årsbelopp på 
1,2 miljoner kronor respektive 900 000 kronor (se tabell 7:7). 

Amorteringarna på det österrikiska Bundeslånet uppgick till 200 000 kro-
nor åren 1940-1942. År 1943 uppgick amorteringarna till 400 000 kronor.  

 
Tabell 7:7 Tysklands betalningar för amorteringar på Rikslånen 1940-1943. 
Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

År Daweslånet Younglånet Bundeslånet Konverteringslånet 
1940 1,0 0,6 0,2 0,3 
1941 0,9 1,7 0,2 - 
1942 1,2 1,2 0,2 0,2 
1943 1,6 0,9 0,4 0,1 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. 
 
Det är att märka att betalningarna på rikslånen inte påverkades av clear-

ingunderskotten. 1941 års underskott kunde täckas genom det föregående 
årets stora överskott som balanserade över för att täcka 1941 års rikslånebe-
talningar. År 1942 uppgick clearingöverskottet till 45 miljoner kronor. Med 
en fördelning på 50/50 av clearingöverskottet borde 22,5 miljoner ha avsatts 
för transfermedlen och lika mycket till tyska riksbanken. I själva verket av-
sattes 30 miljoner kronor som transfermedel. Det påföljande året (1943) som 
ånyo resulterade i clearingunderskott avsattes 32,5 miljoner kronor för de 
svenska finansiella fordringsägarna. 

Att döma av tematiken i de svensk-tyska förhandlingarna hade rikslånen 
blivit en relativt okontroversiell fråga. Tyskland fullgjorde förpliktelserna 
avtalsenligt, och rikslånens betalningsvillkor var fördelaktiga med relativt 
låga räntor och acceptabel amorteringstakt. Dessutom hade andra frågor 
företräde i de krigstida förhandlingarna, varför det fanns skäl att ägna dis-
kussionerna åt de mer kritiska frågorna. Hur Tyskland finansierade betal-
ningarna på de svenska fordringarna är oklart. Möjligen skedde det genom 
att pungslå de länder Tyskland ockuperade med s.k. ockupationskostnader 
och tributer.53 Ett annat sätt var att reglera clearingbalansen genom 

                                                        
53 Åren 1940-1942 betalade Danmark, Frankrike, Holland och Belgien tillsammans över 24 
miljarder riksmark. Bank for International Settlements. Thirteenth Annual Report, Growth of 
Clearing Claims and Payment of Occupations Costs 1940-1942, sid. 165. 
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guldförsäljningar till Sverige, som man gjorde i samband med regleringen av 
Kreugerlånet. 

Kreugerlånet 
Kreugerlånet hade efter avtalet i oktober 1938 reglerats med provisoriska 
avtal som löpte ett år i taget. Förhandlingar om ett permanent avtal fördes i 
mars/april 1941. Den tyska regeringens inställning till Kreugerlånet och det 
associerade Tändstickmonopolet var fortfarande negativt. De svenska för-
handlarna visste också att de tyska förhandlarna strävade efter att avveckla 
Tändstickbolagets monopol på den tyska marknaden och därmed träffa en ny 
uppgörelse för Kreugerlånet. Från svensk sida var man avvisande till försla-
get. Räntan för Kreugerlånet hade sänkts, men räntesänkningen skulle mot-
svaras av en snabbare amorteringstakt, då amorteringarna inleddes.54 

Under höstförhandlingarna 1940 hade diskussioner om ett partiellt åter-
köp av obligationerna inletts. I diskussionerna utfäste sig Tyskland att åter-
köpa Kreugerobligationer till ett värde om nominellt 40 miljoner dollar, vil-
ket motsvarade 39 procent av värdet av det svenska kreugerinnehavet 1933. 
För att finansiera återköpet skulle tyska riksbanken sälja guld till svenska 
Riksbanken, utanför clearingen. Köpesumman skulle därefter transfereras till 
Kreugerintressenter i Sverige.55 

De största svenska försäljarna var Skandinaviska Banken och LM 
Ericsson, men även Tändsticksbolaget hade ett stort innehav av kreugerobli-
gationer. Kreugeraffären förhandlades mellan representanter för tyska riks-
banken, Deutsche Bank och svenska Riksbanken, under stort 
hemlighetsmakeri. De tyska förhandlarna krävde absolut sekretess, och inte 
ens de reguljära förhandlarna från den tyska regeringskommissionen fick 
informeras. Affären kom ändå till den tyska regeringskommissionens känne-
dom, och under de tyska förhandlarnas indignation inleddes nya diskussioner 
mellan regeringskommissionerna, utan den tyska riksbankens medverkan. 

De tyska förhandlarna ansåg att affären var dumdristig och mycket oför-
delaktig ur ett tyskt perspektiv, eftersom den innebar att tyska riksbanken 
skulle återköpa en stor del av Kreugerobligationerna med sina begränsade 
guld- och valutatillgångar. År 1938 hade reserven uppgått till 70,8 miljoner 
riksmark och under de påföljande åren hade den ökat endast marginellt. Det 
ansågs improduktivt att använda medel för att betala av skulder, när medlen 

                                                        
54 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 10 november 1941. RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. PM beträffande 
Kreugerlånets likställighet med andra tyska rikslån. Framställning av STAB. 7 december 
1944. 
55 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Chiffertelegram till svenska legationen i Washington. 29 
september 1940. Sveriges Riksbank, Riksbankens guldaffärer med Nazityskland. Rapport till 
Riksbanken av den särskilt tillsatta Arkivutredningen, sid. 8 ff. 
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kunde användas för investeringar. Tyska riksbankens guld- och valutareserv 
var svårt ansträngd.56 

Den tyska regeringskommissionen hade hållits utanför uppgörelsen trots 
att den samtidigt var ansvarig för Tysklands ekonomiska relationer med Sve-
rige. Kreugeraffären riskerade att underminera det arbete som kommissionen 
vinnlagt sig att genomföra, nämligen att utveckla en ekonomiskt effektiv 
svensk-tysk clearing.57 

Ur de svenska fordringsägarnas perspektiv var återköpet fördelaktigt. 
Kreugerlånet hade inte kunnat få en definitiv reglering då de andra Rikslånen 
fick det, och man hade fått förhandla fram årliga provisoriska avtal. Varje 
förhandling innebar en möjlig försämring för de svenska fordringsägarna. 
Återköpet var en lösning.  

De svenska förhandlarna hade inga planer på att avbryta affären, trots att 
den tyska regeringskommissionen reagerade med ilska. Hägglöf påpekade 
för Ludwig att det inte hörde till skick och sed att intervenera i en affärsupp-
görelse som befann sig i ett slutstadium. Ludwig tog mycket illa vid sig av 
påpekandena och menade att han skulle förhindra affären. 

Affären genomfördes trots allt, men följdes upp av diskussioner på tu 
man hand mellan Hägglöf och Ludwig. Diskussionerna var förtroliga och de 
betecknades som både lugna och konstruktiva. På tysk sida hade affären 
initierats av Hermann Göring, som på eget bevåg, och utan att inhämta syn-
punkter från Riksekonomiministeriet, befallt Tyska riksbanken att återköpa 
obligationerna. Då affären blivit känd inom Riksekonomiministeriet hade 
ministeriet yttrat sig mot att affären genomfördes. Om Tysklands betalnings-
förpliktelser till Sverige minskade, skulle transfermedelanspråken av clear-
ingöverskottet minska, men om transfermedlen minskade så skulle också 
optionsmedlen minska. Därför skulle Tysklands valutatillgångar minska 
först genom återköpet och senare genom krympta optionsmedel. Om Tysk-
land förlorade ett av de viktigaste incitamenten till att bibehålla det svensk-
tyska clearingarrangemanget skulle det fortsatta ekonomiska utbytet inte 
fungera: clearingen krävde ömsesidighet. Det var inte tal om att annullera 
affären samtidigt som det fanns ett svenskt intresse att detta problem kunde 
överbryggas.58 

De båda förhandlarna utarbetade en överenskommelse som gjorde affären 
möjlig utan att Tyskland skulle missgynnas av den. Överenskommelsen in-
nebar att landets tilldelning av optionsmedel från clearingöverskottet inte 

                                                        
56 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1938-1942. Gold und Deckungsdevisen. 
Reichsbank und Privatnotenbanken. RA. UD A, H 90, vol. 2187 A. PM beträffande Kreu-
gerlånets likställighet med andra tyska rikslån. 7 december 1944. 
57 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Rapport angående återförsäljning av svenska obligationer 
å Kreugerlånet från Hägglöf till Richert, Svenska beskickningen i Berlin. 23 september 1940. 
58 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Rapport angående återförsäljning av svenska obligationer 
å Kreugerlånet från Hägglöf till Richert, Svenska beskickningen i Berlin. 23 september 1940. 
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skulle minska, trots att de finansiella anspråken på Tyskland minskat. Dess-
utom skulle amorteringarna på Kreugerlånet tillsvidare skjutas upp.59 

Efter att köpet gått igenom betonade den tyska regeringskommissionen 
att det var av största vikt att affären hemlighölls för andra länder. Den tyska 
ekonomin skulle aldrig klara att andra fordringsägarländer ställde krav på 
tyska återköp av obligationer. 

Inför de tyska förhandlarna instämde Sverige i behovet av sekretess, men 
man informerade ändå de allierade om affären. Från svensk sida var man 
orolig att amerikanska regeringen skulle ogilla affären. Den svenska legatio-
nen i Washington lämnade dock lugnande besked. Även USA hade gjort 
guldaffärer med Tyskland efter krigsutbrottet.60 

Återköpet minskade Tysklands räntebörda. Räntorna hade under 1930-
talet legat mellan omkring 15 och 16 miljoner kronor/år. Efter återköpet var 
räntorna halverade med årliga räntebetalningar på omkring 8,3-8,4 miljoner 
kronor/år. Genom de minskade betalningsanspråken var det lättare att åstad-
komma ett tyskt clearingöverskott, vilket var en fördel för båda länderna.61 
Men någon definitiv reglering, dauerregelung, motsvarande regleringen för 
Dawes- och Young- samt de österrikiska lånen, nåddes inte. De provisoriska 
avtalen kom därför att förlängas ända fram till krigsslutet.62 

De privata fordringarna 
Sverige hade fordringar av privat karaktär i flera av de länder som Tyskland 
ockuperade under andra världskriget. Man var principiellt överens om att 
fordringarna skulle regleras över clearingen, men ingen visste hur stora ford-
ringar det var fråga om. Allt eftersom Tysklands gränser ändrades, ändrades 
privatfordringarnas storlek. Detta ledde till återkommande utredningar om 
privatlånen. Dessutom varierade innehavet då värdepappren var omsätt-
ningsbara. I december 1940 hade de tyska förhandlarna accepterat att ut-
sträcka privatskuldsavtalet till protektoratet Böhmen och Mähren, Memel, 
Danzig samt det med Tyskland inkorporerade Ostgebiete. Detta innebar att 
svenska fordringsägare fick vända sig till Tyska konverteringskassan för att 
få sina finansiella fordringar i dessa områden reglerade.63 

Ända sedan den svensk-tyska clearingen trätt i kraft hade de svenska för-
handlarna strävat efter varaktiga lösningar för att så snart som möjligt av-
veckla de privata fordringarna i Tyskland. Under 1940 var det ett svenskt 
                                                        
59 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. Vermerk. 21 September 1940. 
60 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. PM 20 september 1940 av Sohlman. Telegram till 
Svenska legationen i Washington. 29 september 1940. Telegramsvar från Boström till UD. 
61 RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
62 RA. UD A, H 90 Ct, vol. 2187 A. PM beträffande Kreugerlånets likställighet med andra 
tyska rikslån. 7 december 1944. 
63 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2445. UD till CLN angående förlängning av privatskuldsavtalet. 
4 december 1940. 
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förhandlingsmål att höja betalningstakten på de svenska finansiella fordring-
arna. Argumentet man stödde sig på var att clearingöverskottet då var till-
räckligt stort för en sådan reglering, men de tyska förhandlarna avvisade 
förslaget. Däremot var man tillmötesgående mot de svenska fordringsägarna 
genom att erbjuda sig att förlänga privatfordringsavtalet och träffa motsva-
rande regleringar för de områden som införlivats med Tyskland. De svenska 
förhandlarna hade då svårt att fortsätta förhandlingarna eftersom man inte 
visste hur många eller hur stora fordringar det rörde sig om, varför det var 
svårt att framställa önskemål i förhandlingarna. Man nöjde sig med att för-
länga privatfordringsavtalet årligen.64 

Totalt sett hade de totala privata fordringarna minskat i värde. År 1934 
hade Clearingnämnden fastställt det totala värdet av de svenska certifierade 
fordringarna i Tyskland till nästan 488 miljoner kronor (se kapitel 3). År 
1941 uppskattades värdet till 370 miljoner kronor och det påföljande året till 
329 miljoner kronor. Nedskrivningen berodde på att de fordringar som var i 
dollar minskat i takt med dollarkursens förändringar och inte på ökad betal-
ningstakt från de tyska gäldenärerna. Vidare hade flera fordringar omvand-
lats till andra typer av lån och bytt fordringsägare med värdeminskning som 
följd. Detta skedde främst inom ramen för funding bondssystemet. De största 
posterna utgjordes dock fortfarande av aktie- och obligationsinnehav.65 

Sett till Tysklands betalningar på de privata finansiella fordringarna 
skedde inga större förändringar (se tabell 7:8). Betalningarna låg mellan 12,5 
och 13,9 miljoner kronor per år för perioden 1940-1943. Betalningarna på de 
privata fordringarna och förlängningarna av avtalen tyder på att man var 
nöjd med regleringen, både i Sverige och i Tyskland. 

 
Tabell 7:8 Betalningar på privatfordringarna 1940-1943. Miljoner kronor. 
Löpande priser. 
 
År Betalningar för privatfordringar 
1940 12,5 
1941 13,0 
1942 13,9 
1943 13,0 

Källa: RA. CLN A, G IV, vol. 844. 
 

Mer problematiskt var det för den fortsatta finansieringen av den tyska 
importen. På clearingkontot fanns inga medel för att betala importen från 
Sverige. Svenska exportörer kunde inte få betalt och Clearingnämnden fick 
meddela Tyska avräkningskassan att ”… dess betalningsorder endast kunde 
verkställas i den utsträckning, som ett tillgodohavande funnes på clearing-

                                                        
64 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2444. PM angående sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna den 30 november 1940. 
65 RA. CLN A, F II b 17, vol. 488. Äldre svenska fordringar i Tyskland. 26 november 1941. 
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kontot i Stockholm.”66 Detta innebar att handelsutbytet skulle bryta samman 
om inte Tyskland såg till att ställningen på clearingkontot förbättrades. 

Sammanfattning 
Den 9 april 1940 inledde Tyskland angreppet mot Danmark och Norge. 
Inom loppet av en månad var de båda nordiska grannländerna ockuperade 
och de farbara sjölederna västerut blockerade (Skagerackblockaden). Den 
transoceana handeln hade dominerat den svenska utrikeshandeln, samtidigt 
som den svenska ekonomin var beroende av en effektiv utrikeshandel. Den 
enda återstående tillgängliga marknaden av rang var den tyska. Under de 
påföljande åren avspeglades detta i de svensk-tyska handels- och betalnings-
strömmarna som vidgades ordentligt. Detta var ett resultat av vidgade han-
delsströmmar och stigande priser. 

En av de clearingposter som ökade snabbast var betalningarna för frak-
terna mellan länderna. Eftersom de tyska transportresurserna användes i 
krigskampanjerna skedde frakter och transporter till stora delar i svensk regi 
och det blev en ordentlig inkomstkälla för svenska rederier. Mellan 1939-
1941 ökade Tysklands betalningar för svenska frakttjänster med 132 miljo-
ner kronor. 

Skagerackblockaden medförde nackdelar av varierande betydelse. Den 
största nackdelen var naturligtvis att den svenska ekonomin blev beroende 
av den tyska genom stor import av bl.a. kol, koks, handelsjärn, kemikalier 
och textilier. Vidare var handeln med Tyskland relativt billig genom att pris-
nivåerna var stabila, dels genom Tysklands deflationistiska valutapolitik, 
dels genom att exportpriserna var subventionerade och det geografiska av-
ståndet litet. Korta transporter gav låga transportkostnader. En fördel var 
dock att den svensk-tyska clearingorganisationen var fullt kompatibel med 
de kontrollbehov som krishushållningen krävde. 

Även om det fanns fördelar med att koncentrera den svenska utrikeshan-
deln till Tyskland var det förenat med betydande risker. Tysklands planer på 
att göra den europeiska kontinenten till en enda stortysk ekonomi, med Ber-
lin som centrum, var inte tilltalande ur ett svenskt perspektiv. Sverige ingick 
i de tyska ekonomiska planerna i egenskap av råvaruproducent och valuta-
land. Denna roll hade tagit form i takt med utvecklingen av den svensk-tyska 
clearingen och den var inte helt önskvärd, i synnerhet inte ur den svenska 
färdigvaruindustrins perspektiv. 

I och med att den svenska ekonomin endast hade den tyska att ty sig till 
uppstod ett beroendeförhållande, och därmed försämrades den svenska för-
handlingspositionen. Men även om den svenska förhandlingspositionen var 

                                                        
66 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. Korrespondens, Svenska beskickningen i Berlin till 
Utrikesdepartementet 5 augusti 1941. 
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försämrad var den inte helt eliminerad. Importen från Sverige var effektiv ur 
ett tyskt perspektiv, med följden att Sverige högprioriterades i den tyska 
handelspolitiken. De tyska förhandlarna tillmötesgick svenska krav och öns-
kemål i jämförelsevis stor utsträckning vid förhandlingarna. Clearingen hade 
utvecklats med ekonomisk effektivitet som ledande princip. Detta innebar att 
avtalens utformning fick större betydelse. Avtalen kunde inte tolkas god-
tyckligt och de kunde inte utformas ensidigt. Utbytet var uppbyggt och orga-
niserat kring dessa principer och de lät sig inte ändras utan att effektiviteten 
och därmed incitamentstrukturerna påverkades. Om incitamentet för att ut-
veckla utbytet försämrades, för någon av parterna, skulle transaktionskost-
naderna för den andra parten öka. I längden skulle utbytet då bli ineffektivt. 

Krigsutvecklingen förändrade emellertid förutsättningarna för utbytet. 
Rustningsprioriteringarna i Tyskland, i kombination med tyska leveranssvå-
righeter, ledde till att den svenska exporten ökade snabbare än den tyska, 
med följd att clearingen hamnade i obalans. Betalningarna på Dawes- och 
Younglånen, de österrikiska lånen samt de privata fordringarna hade kunnat 
fullgöras enligt avtalet från oktober 1938 genom de belopp som balanserades 
över från föregående års stora clearingöverskott. Regleringen av Kreuger-
lånet löpte på årsvisa provisoriska avtal. Kreugerlånet ogillades av Tyskland 
och under intryck av den stärkta tyska förhandlingspositionen hade de 
svenska förhandlarna fått ägna möda åt att försvara detta lån. Under hösten 
1940 hade diskreta diskussioner mellan den svenska och den tyska riksban-
ken inletts för att genomföra ett tyskt återköp av Kreugerobligationer. Att 
förhandla om Kreugerlånets villkor, varje år, under en period då den tyska 
maktpolitiken var som mest intensiv, var klart riskabelt. Mot bakgrund av 
tyskarnas ogillande av Kreugerlånet, och svårigheterna att träffa ett avtal 
som kunde reglera lånet mer långsiktigt var ett återköp fördelaktigt ur ett 
svenskt fordringsägarperspektiv.  

De reguljära tyska förhandlarna – den tyska regeringskommissionen – 
skulle hållas okunniga om förhandlingarna, men detta misslyckades och från 
den tyska regeringskommissionen protesterades mot affären, eftersom den 
var ogynnsam ur ett tyskt perspektiv. Det fanns skäl för båda parter att inte 
genomföra förändringar i clearingen som ledde till att incitamentet att verka 
för fortsatt utveckling av clearingen försämrades. Affären genomfördes, men 
i förhandlingarna som följde bestämdes att Tysklands optionsmedel inte 
skulle minska, även om transfermedlen minskade. 

De finansiella fordringarna hade täckts med tidigare års överskott, men 
det hade inte de svenska varufordringarna. Detta innebar att svenska expor-
törer inte kunde få betalt. Om detta inte fick en omedelbar lösning skulle det 
svensk-tyska handelsutbytet skulle upphöra. Detta problem markerade upp-
takten till en handels- och betalningspolitisk konflikt. 
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KAPITEL 8 

Krediterna 

På väg mot en handels- och betalningspolitisk konflikt 
igen 
Inom den svenska regeringskommissionen, i juni 1941, ansåg man att de 
svenska exportörerna hade uppfyllt sina utfästelser i enlighet med avtalen, 
till skillnad från exportörerna i Tyskland. De tyska leveranserna av i synner-
het kol, koks och handelsjärn hade väsentligt understigit det avtalade. På 
Utrikesdepartementet ansåg man att obalansen var de tyska valutamyndig-
heternas fel.1 

Dessutom förvärrades obalansen då tendenser till hamstring syntes i 
Tyskland. Svenska beskickningen i Berlin tolkade detta som att tyska im-
portörer som fått kännedom om clearingläget försökte forcera importen, för 
att skydda sig mot avbrott i det ekonomiska utbytet. 

Den tyska regeringskommissionen tolkade tendenserna på samma sätt 
som Beskickningen och man lät instruera de tyska valutamyndigheterna om 
att endast godkänna valutatillstånd för högprioriterad import från Sverige. 
Riksekonomiministeriet i Tyskland skärpte därigenom kontrollen över im-
portplanerna. Vidare bad man den svenska regeringskommissionen om dis-
kretion gentemot svenska importörer och exportörer beträffande clearinglä-
get. Det var onödigt att vålla panik hos dessa. Den svenska 
regeringskommissionen svarade att om clearingläget inte förbättrades, var 
man tvungen att informera de svenska exportörer som inte fick betalt.2  

Clearingunderskottet var skäl nog för den svenska regeringen att tillgripa 
tvångsclearing mot Tyskland, och meddelandet som Clearingnämnden över-
sände till Tyska Avräkningskassan i augusti 1941 syftade till att klargöra 
detta för den tyska regeringen. Visserligen hade tyskarna fullgjort de finansi-
ella förpliktelserna avtalsenligt, men det svensk-tyska handelsutbytets ut-
veckling visade på att detta skulle bli omöjligt i längden. De tyska förhand-

                                                        
1 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2448. Memorandum av Hägglöf. 26 juni 1941. 
2 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin till Utrikes-
departementet. 13 augusti 1941. 
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larna hade utfäst sig att styra clearingen så att ett clearingöverskott uppstod. 
Obalansen var därför ett avtalsbrott. 

Clearingunderskottet fortsatte dock att växa och regeringskommissionen 
ansåg sig tvungen att informera de svenska exportörerna. Clearingläget re-
dovisades i Svenska Dagbladet den 21 augusti 1942. Man visade i en press-
kommuniké att den svenska exporten till Tyskland överträffat importen med 
omkring 25 miljoner kronor, men för att lugna exportörerna och de finansi-
ella fordringsägarna i Sverige betonade man samtidigt att sådana fluktuatio-
ner var naturliga i clearingen. De svenska exportörerna skulle bara få vänta 
lite längre på betalning.3 Internt var man dock mycket bekymrad. Det väx-
ande svenska clearingöverskottet, Clearingnämndens negativa prognoser och 
rapporterna om Tysklands leveranssvårigheter vittnade om att det fortsatta 
svensk-tyska ekonomiska utbytet inte kunde fungera om problemen inte 
löstes. 

Tyska krav på krediter 
I augusti 1941 inleddes förhandlingar för att lösa problemet. De tyska för-
handlarna menade att underskottet var säsongsmässigt och det kunde över-
bryggas med en svensk betalningsanordning som bemyndigade Clearing-
nämnden att täcka det temporära underskottet med en tillfällig kredit, på 
samma sätt som man hanterade underskott i t.ex. den tysk-finska clearingen. 
Om clearingen resulterade i underskott ville de tyska förhandlarna ha möj-
lighet att balansera underskottet genom svenska statskrediter till Tyskland.4 

Ur ett tyskt perspektiv var krediter det naturliga sättet att övervinna pro-
blemet. På grund av Tysklands prioritering av de militära behoven försämra-
des landets leveransförmåga, och därför uppstod brist på betalningsmedel. 
Samtidigt kunde landet varken göra avkall på importbehoven på grund av 
krigsansträngningarna, eller finansiera importen med den alltjämt ansträngda 
valutareserven. Det föregående året hade tyska riksbankens reserv uppgått 
till endast 77,5 miljoner riksmark och att täcka clearingunderskottet med 
optionsmedel ansågs inte vara möjligt. 

Det finns indikationer på att de inställda tyska leveranserna var en med-
veten politik för att tvinga andra länder att låta Tyskland köpa råvaror på 
kredit, utan omedelbara motprestationer i form av motleveranser. Andra 
länder med clearingarrangemang med Tyskland, som Schweiz och Danmark, 
hade hamnat i liknande situationer. Dessa hade fått finna sig i att bevilja 
                                                        
3 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin till Utrikes-
departementet. 20 augusti 1941. Koncept 20 augusti 1941, som publicerades i SvD 21 augusti 
1941. 
4 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. PM rörande sammanträde med de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 september 1941. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin till 
Utrikesdepartementet. 5 augusti 1941. 
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Tyskland krediter för att överbrygga temporära underskott i det ekonomiska 
utbytet. Bakgrunden till dessa länders kreditarrangemang med Tyskland var 
densamma som i den svensk-tyska clearingen.5 

De tyska förhandlarna ansåg att förslaget var rimligt eftersom krediter var 
det naturliga sättet att handskas med fluktuationer i handeln. Dessutom fanns 
viss finansiell praxis i svenskarnas hantering av krediter. De tyska förhand-
larna var införstådda med att Sverige nyligen slutit ett svensk-sovjetiskt han-
delsavtal som gett Sovjetunionen en kredit. De tyska förhandlarna visste att 
syftet med det svensk-sovjetiska avtalet var att skapa alternativ till utbytet 
med Tyskland, och de tyska förhandlarna ansåg att det svensk-sovjetiska 
avtalet var prejudicerande för de svensk-tyska ekonomiska relationerna.6 

På den svenska sidan var man skeptisk till kreditförslaget. Om clearingen 
resulterat i underskott över några månader, för att sedan återgå till ord-
ningen, hade den tyska benämningen ”temporärt” kunnat tas på allvar. Men 
underskottet var inte temporärt. Tvärtom skulle det i bästa fall sträcka sig 
över ett år, och detta var en optimistisk bedömning mot bakgrund av Tysk-
lands leveranssvårigheter. Problemet var orsakat av Tyskland som inte kun-
nat anpassa sina importbehov till leveranskapaciteten. Den mest rimliga lös-
ningen på problemet var att Tyskland genomförde de leveranser som 
stipulerades i regeringsavtalen. Det vore orimligt om Sverige finansierade 
Tysklands obalanserade importbehov. Svenska myndigheter saknade dess-
utom befogenheter att göra sådana statliga utbetalningar som Tyskland bad 
om. Inom den svenska regeringskommissionen fanns dessutom åsikten att 
Tyskland kunde åtgärda obalansen i clearingen genom att använda sina op-
tionsmedel. 

Diskussionerna kom ingen vart och de tyska förhandlarna begärde därför 
att få förhandla direkt med den svenska regeringen. Denna begäran var yt-
terst ovanlig. Den tyska regeringskommissionen hade tidigare fått kritik av 
den tyske envoyén Schnurre från tyska utrikesministeriet för att den för-
handlade med representanter för den svenska regeringen, när den kunde för-
handla mer effektivt direkt med den svenska regeringen. Önskemålet an-
tydde för att den tyska regeringen ansåg att den tyska 
regeringskommissionen var inkompetent och att ett sammanbrott var före-
stående för de båda ländernas nästan 10-åriga kommissionsarbete. De tyska 
förhandlarna kom dock ingen vart i direktförhandlingarna med den svenska 
regeringen och förhandlingarna återgick till de båda regeringskommissio-
nerna. Men de svenska och tyska regeringskommissionernas förhandlings-
positioner befann sig alltjämt långt ifrån varandra och därför avbröts över-

                                                        
5 ”Nya handelsvägar”, Affärsvärlden 1940:31. 
6 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 193 ff. 
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läggningarna för konsultationer och nya instruktioner från respektive 
regering.7 

Krediter i den svensk-tyska clearingen 
En kredit är en överlåtelse från en kreditgivare till en kredittagare. Överlåtel-
sen gäller en förfoganderätt över betalningsmedel eller varor med villkor om 
motprestationer, antingen i någon form av tillgodohavanden som t.ex. betal-
ningsmedel, eller varor. Kreditgivning kan ske i ett otal olika former, och 
användas för olika syften. Krediten är en uppskjuten betalning för ett eko-
nomiskt byte. Poängen med krediter är att överbrygga kapitalfluktuationer 
över tid. Nyttigheter byts på detta sätt mot framtida, förväntade nyttigheter, 
och man får en mer jämn affärsverksamhet. Det var på denna princip som de 
tyska förhandlarna baserade sina förslag om krediter.8 Men krediter förutsät-
ter också ett förtroende. Förväntningarna för det framtida bytet av nyttigheter 
måste ha trovärdighet. Det räcker dock sällan med endast förtroende för att 
en kredit ska överlåtas. Risken finns alltid att kredittagaren inte fullgör sina 
motprestationer, och det var på denna grund kreditkravet mottogs med skep-
sis av de svenska förhandlarna. Vanligen löses sådana problem genom att 
kreditgivningen förenas med någon form av säkerhet som står i paritet med 
risken för utebliven motprestation. Riskerna kunde överbryggas med försäk-
ringar. Tidigare hade kreditförsäkringar kunnat köpas av kommersiella för-
säkringsbolag. Men då den internationella handeln bröt samman i början av 
1930-talet steg försäkringspremierna så mycket att de bidrog till att fördyra 
och försvåra den internationella handeln. 

En lösning var att statsmakterna bistod enskilda exportörer med försäk-
ring om krediterna. Statsmakternas engagemang i dessa frågor berodde på att 
man från statligt håll började betrakta utrikeshandel som en samhällelig an-
gelägenhet eftersom utrikeshandeln bidrog till den nationella ekonomin. 
Exportkreditförsäkringssystem tillämpades i större delen av Europa. I Tysk-
land hade exportkreditförsäkringar använts sedan 1926, då de införts i sam-
band med beviljandet av handelskrediter (300 miljoner riksmark) till Ryss-
land. 

I Sverige började man från statens sida lämna landets exportörer statlig 
garanti under 1930-talet. En statlig myndighet, Exportkreditnämnden, inrät-
tades för att handlägga dessa garantier. Om en utländsk importör av olika 
skäl inte betalade (exempelvis på grund av lagstiftning som förbjöd betal-
ningar, importstopp) den svenske exportören, trädde Exportkreditnämndens 

                                                        
7 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. Rapport från Svenska beskickningen i Berlin till Utrikes-
departementet. 5 augusti 1941. PM rörande sammanträde med de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 augusti (em.) 1941. 
8 Carleson, C.N., Vad är valuta? Värde, priser, kredit, sid. 5 ff. 
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garanti i kraft, med ersättning för en del av den uteblivna likviden. Garantin 
fanns i två olika huvudformer. Antingen garanterades att en viss del av den 
lämnade krediten skulle komma att inflyta, eller också täckte 
garantiförsäkringen viss del av en uppkommande förlust. Det svenska 
exportkreditförsäkringssystemet utvecklades till ett komplext system under 
1930-talet, med medverkan från både stat och svenskt näringsliv. 
Branschorganisationen Allmänna exportföreningen hanterade ansökningarna 
och Exportkreditnämnden administrerade krediterna. Svensk statlig medver-
kan i samband med kreditgivning var således inget nytt. Statliga exportkre-
ditgarantier tillämpades även efter krigsutbrottet, men handel på krediter 
skedde då på initiativ från de svenska exportörerna. Krediter blev dock 
ovanligare efter krigsutbrottet, vilket berodde på stigande risker i det inter-
nationella ekonomiska utbytet (sjökrigföring, blockader).9 

Det tyska kreditförslaget var dock mycket mer långtgående. Man ville ha 
ett organiserat system med statliga krediter i form av tillgodohavanden som 
Tyskland kunde disponera efter egna behov. 

Konsekvenser för den svensk-tyska clearingen med eller utan 
krediter 
Kreditfrågan kunde inte avvisas från förhandlingsagendan.10 Den svensk-
tyska clearingen brottades med svåra problem och kreditfrågan var ett seriöst 
tyskt förslag till lösning och i Sverige var man tvungen att ta ställning för 
eller emot. I själva verket motiverade clearingunderskottet att kreditfrågan 
hamnade på förhandlingsagendan. Om clearingen hade fungerat hade clear-
ingöverskottet delvis praktiskt haft samma funktion som en kredit, men 
clearingen fungerade inte som planerat och valet stod mellan att ifrågasätta 
clearingen eller att införa krediter. 

Frågan var komplicerad och vilken väg den svenska regeringen än valde 
var den förenad med en möjlig försämring av den svenska ekonomins villkor 
i det ekonomiska utbytet. Om de tyska leveranssvårigheterna varit temporära 
så hade det tyska kreditförslaget möjligen framstått som rimligt. Krediter 
skulle då ha bidragit till att upprätthålla den tyska importen och därigenom 
gynna den tyska exporten till Sverige. Clearingomsättningen skulle fortsätta 
öka, och med säkrade avsättnings- och importmöjligheter skulle förutsätt-
ningarna för den svenska ekonomin förbättras. 

Om man gick med på det tyska kreditförslaget skulle den svensk-tyska 
clearingens mest grundläggande princip ha gått förlorad. Det ekonomiska 
utbytet baserades på att Tyskland hade ett regelmässigt exportöverskott som 

                                                        
9 EKN A. A1. Protokoll (N:r 38), hållet vid EKN:s sammanträde. 6 oktober 1939. EKN A. E1. 
Skrivelse av Allmänna Exportföreningen. 21 december 1937. 
10 Se t.ex. Fritz, Martin, ”En fråga om praktisk politik. Ekonomisk neutralitet under det andra 
världskriget”, Historisk tidskrift 1982:3. 
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kom både svenska och tyska intressenter tillgodo. Denna princip möjlig-
gjorde att de båda ländernas intressen och behov hade kunnat balanseras. 
Om Tyskland inte längre behövde fullgöra sina exportansträngningar för att 
tillgodose sina intressen skulle det framtida utbytet försvåras. Ett 
kreditsystem i kombination med Tysklands leveranssvårigheter eller ovilja 
att exportera skulle riskera att leda till ett permanent underskott, så länge den 
tyska efterfrågan höll sig på en fortsatt hög nivå. 

Med krediter enligt det förslag de tyska förhandlarna framställt fanns så-
ledes inga garantier för att Tyskland skulle anstränga sig för att öka exporten 
till Sverige, och då skulle Tyskland som importkälla försvinna i alla fall, och 
det till priset av att Sverige, genom kreditering, skulle öka sina redan stora 
och besvärliga fordringar på Tyskland. 

Samtidigt var den svenska ekonomin beroende av fortsatt import från 
Tyskland och därför var tvångsclearing inte längre något alternativ. Tvångs-
clearing hade lett till att ländernas ekonomiska förbindelser brutit samman 
och Sverige hade förlorat sin enda importmarknad, vilket skulle innebära 
allvarliga problem för den svenska ekonomin. 

Om Sverige valde att avvisa de tyska förslaget skulle Tyskland med stor 
sannolikhet minska, eller i värsta fall avbryta, exporten till Sverige. De tyska 
förhandlarna hade hotat med att inställa den oumbärliga kolexporten till Sve-
rige och reducera importen av produkter från den svenska skogsindustrin. 
Men även andra produkter berördes. Under september 1941 översvämmades 
Utrikesdepartementets handelsavdelning av protester från branschorganisa-
tioner och företag mot att de tyska leveranserna inte fullgjordes enligt kon-
trakt. Även kriskommissionerna rapporterade att Tyskland inte uppfyllde 
sina utfästelser enligt det gällande regeringsavtalet. 

Om bägge länderna införde reduktioner i handelsutbytet så skulle clear-
ingramarna minska, och då fanns risken att de svenska exportörerna skulle 
börja sälja på kredit hellre än att få se sina exportprodukter trängas ut från 
marknaden. Detta skulle med all sannolikhet leda till att Tysklands efterfrå-
gan på svenska exportprodukter skulle driva clearingen in i ännu svårare 
obalans, med större tysk skuldsättning som följd. 

Tyskland bedömdes inte tjäna på en handels- och betalningspolitisk kon-
flikt med Sverige. Sverige hade alltjämt högkvalitativa råvaror och var en 
köpstark avsättningsmarknad. Men samtidigt var Sveriges beroende av 
Tyskland större än Tysklands beroende av den svenska ekonomin. Sverige 
var inte den enda producenten av råvaror i Europa, medan Tyskland förestod 
Sveriges enda tillgängliga kolmarknad.11 

                                                        
11 Tysklands beroende av svenska råvaror har diskuterats i forskningen, särskilt med hänsyn 
till järnmalmen. Erik Lönnroth och Gunnar Hägglöf menar att den traditionellt största svenska 
exportprodukten var högprioriterad i Tyskland redan under 1930-talet. Detta framgick även i 
den svensk-tyska clearingens utveckling under andra halvan av 1930-talet (se kap. 5). Rolf 
Karlbom menar att den svenska järnmalmen var oundgänglig för Tyskland under krigsåren. 
Krigsutvecklingen ledde till att Tyskland förlorade järnmalmskällor, inte minst i Sovjetunio-
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Därtill kunde en handels- och betalningspolitisk konflikt mycket väl leda 
till en väpnad konflikt. Risken fanns alltid att Tyskland tillförsäkrade sig de 
svenska råvarorna med våld. Sveriges försvar ansågs vara bättre mobiliserat 
än de ockuperade grannländernas, men Tyskland var en stormakt som firat 
och firade stora militära framgångar mot andra stormakter, varför det fanns 
skäl att tro att Tyskland kunde överväga en ockupation av Sverige. 

Det framgår inte av de handels- och betalningspolitiska källorna om kre-
ditfrågan implicerade säkerhetspolitiska överväganden. Detta betyder dock 
inte att de inte funnits. Under hösten 1941 rapporterade Svenska beskick-
ningen i Berlin om en växande tysk opinion mot Sveriges ovänliga inställ-
ning mot Tyskland. Från Försvarsstaben varnade man för en eventuellt före-
stående tysk ockupation av Sverige. Detta föranledde den svenska 
regeringen att hålla lugnande tal till svenska folket, som egentligen var rik-
tade till Berlin för att stilla den tyska opinionen. Under 1941-1942 visade 
svenska regeringen ett servilt tillmötesgående mot de tyska kraven på tran-
sitering av tyska trupper genom Sverige. Detta var ett resultat av tysk makt-
politik.12 

De eventuella nackdelarna av att avvisa krediterna var större än vad man 
riskerade om man accepterade dem. Från svensk sida var man därför överens 
om att bevilja Tyskland någon form av kredit. Detta var en eftergift mot ett 
problem som de facto vållats av Tyskland.13 

Reservförrådsnämndens förskott 
Kreditförslaget var komplicerat eftersom det hängde samman med flera olika 
frågor på olika nivåer. De svenska förhandlarna ansåg att lösningen på alla 
problem låg i obalansen i clearingen. En balanserad, dvs. fungerande, clear-
ing skulle lösa handelsbehoven och om handelsbehoven kunde tillfredsstäl-
las skulle kreditfrågan självdö. Men man hade dålig kännedom om de tyska 
importplanerna och den tyska leveransförmågan. Bristen på information 
försämrade möjligheterna att utarbeta alternativa kreditförslag eftersom man 

                                                                                                                                  
nen, som endast Sverige hade kapacitet att ersätta. Å andra sidan menar Alan S. Milward att 
Tysklands behov av svensk järnmalm inte ska överdrivas. Den tyska ekonomin var inte käns-
lig för tillfälliga förluster av utländska råvarukällor. Tyskland kontrollerade från 1940 råvaru-
rika regioner som t.ex. järnmalmsregionen Mosel i Frankrike. Ett annat exempel är betydelsen 
av den svenska kullagerexporten till Tyskland. Enligt Milward svarade den svenska kullager-
exporten för ¼ av Tysklands samlade konsumtion av kullager medan Fritz och Medlicott 
anger en andel av den samlade tyska kullagerkonsumtionen på 10 procent år 1943 respektive 
7,5 procent år 1944. Milward, Alan S., “Could Sweden have Stopped the Second World 
War?”, The Scandinavian Economic History Review 1965:13. Fritz, Martin, ”En fråga om 
praktisk politik. Ekonomisk neutralitet under det andra världskriget”, Historisk tidskrift 
1982:3. Milward, Alan, a.a, , sid. 121 f. Jfr Medlicot, W. N., a.a., sid. 483 f. 
12 Carlgren, Wilhelm, a.a., sid. 330 ff. 
13 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 oktober 1941. 
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inte visste hur stora belopp det var rimligt att bevilja. Det kommande han-
delsutbytet skulle diskuteras några månader senare, och de tyska förhand-
larna ville först ha ett avgörande i kreditfrågan eftersom denna skulle styra 
de tyska import- och leveransplanerna för Sverige. Avtalet som reglerade 
1941 års handel skulle gå ut i december 1940, och om avtalet inte kunde 
förnyas skulle den svensk-tyska clearingens utsikter te sig osäkra och de 
akuta importbehoven svårligen kunna lösas. 

Det tyska kreditförslaget skulle inte avvisas men det kunde inte beviljas i 
de former som de tyska förhandlarna önskade. För att finna en alternativ 
kreditform krävdes utredningar av kriskommissionerna och förhandlingar 
med det svenska näringslivet. Samtidigt brådskade det med besked om hur 
man i Sverige tänkte ställa sig till krediterna. För att vinna tid i förhandling-
arna beslutade man att ge en kortfristig engångskredit på 100 miljoner kro-
nor som förskottsbetalning på svenska statliga beställningar av kol, koks, 
järn och kemikalier. Beställaren var Statens Reservförrådsnämnd, som satte 
in 100 miljoner kronor på clearingkontot som ett tyskt tillgodohavande. Le-
veranserna skulle genomföras före första halvan av 1942. Beloppet skulle 
avbetalas genom clearingen enligt en plan som löpte inom samma tidsperiod 
som leveranserna.14 

Den svenska regeringen var medveten om att Reservförrådsnämndens be-
ställningar endast gav Sverige en frist i förhandlingarna för att finna och 
förankra alternativa kreditformer i regeringen och i näringslivet.  

I arbetet med att finna alternativa kreditformer var målsättningen att åter-
ställa clearingbalansen utan att omintetgöra de garantier som fanns för fun-
gerande tyska leveranser. Därför måste det bli fråga om en kortfristig en-
gångskredit. Dock var man osäker på hur krediten skulle utformas. 

Fördelar och nackdelar med olika kreditformer? 
Även om alla nackdelar med krediterna inte kunde elimineras helt så kunde 
de reduceras. Detta skulle ske med en partiell kredit, avsedd endast för de 
svenska exportgrenar som annars skulle riskera minskade avsättningsmöjlig-
heter på den tyska marknaden.15 

De tyska förhandlarna hade yrkat på generella statskrediter i samma form 
som den kredit Sverige beviljat Sovjetunionen. Detta skulle innebära att 

                                                        
14 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. Ergebnisse der Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses vom September 1941. 22 september 1941. 
15 RA. HK A, A, vol. 2. Skrivelse angående ifrågasatt kreditgivning i samband med handelsut-
bytet med Tyskland från Handelskommissionen till Handelsdepartementet. Statens 
Handelskommissions protokoll nr. 34, bil. 2 och 3. 20 oktober 1941. Remissvar av Statens 
Bränslekommission, Statens Industrikommission och Statens Priskontrollnämnd. RB A. F1 
A:71, Inom Socialstyrelsen verkställd beräkning rörande antalet sysselsatta arbetare och 
utbetalade lönebelopp inom industrien åren 1939 och 1940. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. 
Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet den 15 oktober 1941. 
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svenska staten upprättade ett tyskt tillgodohavande för Tyskland att använda 
för import från Sverige. En generell kredit skulle antingen ge Tyskland rätt 
att välja fritt vad man ville köpa för pengarna, eller så skulle den svenska 
exporten kontingenteras, dvs. fixeras kvantitativt och de olika export-
grenarna kvoteras. Detta skulle innebära att den generella krediten kunde 
användas för de svenska exportvaror Tyskland ville importera, men endast 
till en bestämd gräns. 

Det fanns flera möjliga principer för hur exportplanerna skulle kunna ut-
formas. Ett alternativ var att styra planeringen efter exportindustriernas 
vinstintressen. Detta skulle innebära att man lät de mest vinstgivande ex-
portindustrierna få företräde i handelsutbytet. Ett annat alternativ var att utgå 
från sysselsättningen, vilket innebar att man skulle ge företräde för de indu-
strier som sysselsatte flest svenskar. Ett tredje alternativ utgick från den 
normalbaserade exporten, med innebörden att den svenska exporten skulle 
ske efter samma volymer som under tidigare år. Det sistnämnda var vanli-
gast och hade viss praxis i det svensk-tyska utbytet. Men begreppet normal 
var problematiskt eftersom den rådande situationen var svår att relatera till 
någon annan period och var därför opassande i kreditsammanhang.16 

Det starkaste svenska argumentet för generella krediter var att det var 
mest rättvist om alla exportörer delade på kreditbördan. Detta innebar att de 
berörda svenska exportörerna gemensamt ackumulerade de belopp som 
skulle användas för krediter. Nackdelen var att de exportgrenar som riske-
rade att drabbas av tyska importrestriktioner skulle få bära hela kreditbör-
dan.17 

Rapporter, utredningar och synpunkter strömmade in från den svenska 
byråkratin. Flera inflytelserika kristidsmyndigheter som Handels-, Industri- 
och Bränslekommissionen samt Priskontrollnämnden och Kommerskolle-
gium föredrog partiella krediter. Orsakerna var flera. Ett av de tyngsta skälen 
sammanhängde med strävan efter en hög grad av sysselsättning. Under åren 
1939-1940 hade den svenska industrin märkt av en minskad sysselsättning. 
Till viss del berodde detta på inkallelser för tjänstgöring i det svenska för-
svaret eller annan beredskapstjänstgöring. Men Skagerackblockaden mins-
kade också de svenska exportindustriernas avsättningsmöjligheter och detta 
påverkade behovet av arbetskraft negativt. Det ansågs mycket angeläget att 
denna utveckling inte fortsatte. Partiella krediter kunde beviljas för de indu-
strier, t.ex. svensk skogsindustri, som skulle påverkas negativt av en mins-
kad clearingram. Skogsindustrin var den industrigren som sysselsatte näst 
flest svenskar åren 1939-1940.18 Skogsföretagen var lokaliserade till 
                                                        
16 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet. 15 
oktober 1941. 
17 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Yttrande av Trävaruexportföreningen, Cellulosaföreningen 
och Trämasseföreningen till Utrikesdepartementet och Handelsdepartementet. 7 oktober 1941. 
18 Dessa år sysselsattes omkring 94 000 respektive 124 000 svenskar i skogsindustrin. Endast 
den mekaniska verkstadsindustrin sysselsatte fler under samma period med 165 000 
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mellersta och norra Sverige där näringen dominerade hela samhällen. Om 
skogsindustrin slogs ut kunde arbetslösheten därför bli utslagsgivande.19 
Samtidigt var denna exportgren en av de snabbast växande och svenska 
skogsprodukter var internationellt efterfrågade, även om annan svensk ex-
port för tillfället prioriterades högre. I själva verket skulle partiella krediter 
kunna utnyttjas för att utveckla skogsindustrins produktionskapacitet. Ge-
nom att bevilja Tyskland förmånliga krediter som endast fick användas för 
import av exempelvis skogsprodukter skulle den svenska skogsindustrins 
exportvolymer hållas på en fortsatt hög nivå och sysselsättningen inom 
denna gren skulle kunna bibehållas. 

Krediter kunde dock aldrig komma på tal för de strategiska produkter 
som omfattades av prisvågen. Dessa produktpriser var direkt relaterade till 
de motsvarande tyska produkterna i prisvågen. Erfarenheterna av krediter, 
vilket påpekades av Kommerskollegium och Priskontrollnämnden, var att 
kreditrisken i regel alltid kompenserades med prisjusteringar uppåt. Ju större 
kreditrisk, desto större prisjusteringar. Om t.ex. järnmalmsexportörerna sålde 
på kredit, skulle järnmalmspriserna börja stiga. Om järnmalmspriserna steg 
skulle tyskarna höja priserna på kol och koks vilket skulle ge en stark infla-
torisk effekt på både den svenska och den tyska ekonomin. Om krediterna 
koncentrerades till andra produkter som hade mindre inflytande på andra 
näringars priser skulle denna tendens kunna bromsas. 

Ett annat skäl att välja partiella krediter var att man av erfarenhet visste 
att ju bredare bas, ju mer generell, en handelskredit var, desto svårare var det 
att begränsa den i framtiden. Generella krediter skulle försvåra den svenska 
regeringskommissionens förhandlingar med de offensiva tyska förhandlarna. 
Detta innebar att partiella krediter var lämpligare än generella också ur för-
handlingssynpunkt. 

Det fanns också mer långsiktiga strategiska skäl för att tillmötesgå det 
tyska kreditförslaget. Kriget skulle inte vara för evigt och dittills hade Tysk-
lands offensiver framstått som mycket framgångsrika. Om Tyskland vann 
kriget fanns stora fördelar i att ha fungerande kanaler till den tyska markna-
den. Efter kriget kunde man förvänta sig utbredd varuknapphet och den fort-
satta ekonomiska utvecklingen kunde då bli avhängig tillgången till de 
marknader som fungerade.20 
                                                                                                                                  
respektive 166 000. RB A. F1 A:71. Inom Socialstyrelsen verkställd beräkning rörande 
antalet sysselsatta arbetare och utbetalade lönebelopp inom industrien åren 1939 och 1940.  
19 Lokalt men även nationellt var sysselsättningsfrågan väsentlig då den ekonomiska politiken 
planlades av krishushållningsbyråkratin. Se t.ex. Lindberg, Henrik, Att möta krisen. Politik-
byte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985, sid. 51 ff. 
20 RA. HK A, A, vol. 2. Skrivelse angående ifrågasatt kreditgivning i samband med handelsut-
bytet med Tyskland från Handelskommissionen till handelsdepartementet. Statens 
handelskommissions protokoll nr. 34, bil. 2 och 3. 20 oktober 1941, Remissvar av Statens 
Bränslekommission, Statens Industrikommission och Statens Priskontrollnämnd. RA. UD A, 
HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet den 15 oktober 
1941. 
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Krediternas förankring i det svenska näringslivet 
Regeringen kunde inte ålägga de svenska exportörerna att bevilja tyska im-
portörer krediter. Därför skulle kreditgivningen ske med medverkan av både 
de svenska exportörerna och svenska staten. Exportörerna skulle få stå för 
krediten, som försäkrades av staten. Svenska exportörer avgjorde själva om 
de ville ingå kontrakt med tyska importörer. Om kontrakten inte fullgjordes 
hade exportörerna möjlighet att avbryta kontakterna med Tyskland om de 
ville. Om clearingen havererade skulle detta bero på att företagen i respek-
tive länder inte kunnat fullgöra sina kontrakt. Detta innebar att beslutet för 
om krediter skulle beviljas lades på det svenska näringslivet.21 

Före krigsutbrottet var handelskrediter vanliga i såväl det internationella 
som det svensk-tyska handelsutbytet. Efter den första krigsvintern hade kre-
ditgivning blivit ovanligare, och i de fall den förekom hade den blivit strik-
tare (fastare betalningsvillkor). Avvecklingen hade genomförts av de en-
skilda företagen. Även om det kunde anses angeläget att bifalla det tyska 
kravet var det osäkert hur de svenska exportindustrierna skulle ställa sig i 
frågan. Avgörandet skedde genom förhandlingar mellan och företrädare för 
regeringen och näringslivet. 

Det var ingen tillfällighet att Trävaruexportföreningen och Cellulosaföre-
ningen inkom med en framställning till Utrikesdepartementet redan i sam-
band med Reservförrådsnämndens förskottskredit. Det var nämligen högst 
sannolikt att de exportprodukter som skulle få stryka på foten om clearing-
ramen minskade kom från den svenska skogsindustrin.22 

Skogsbranschorganisationerna pekade på att den svenska utrikeshandelns 
koncentration till den tyska marknaden hade lett till att de svenska skogsin-
dustriernas utveckling avgjordes av de svensk-tyska handelsavtalen. Pro-
duktionsplanerna löpte över långa tidsperioder och anpassades till de ut-
ländska marknadernas efterfrågan, främst den tyska. Därför var 
skogsindustrin utsatt. Detta var heller inte endast en fråga om de enskilda 
företagens överlevnad, problemet var samhällsekonomiskt. Därför låg det i 
det svenska näringslivets och den svenska ekonomins intresse att bevilja 
Tyskland generella krediter.23 

Trävaruexportföreningens och Cellulosaföreningens framställning ut-
gjorde diskussionsunderlag i de följande förhandlingarna mellan företrädare 
för den svenska regeringen och det svenska näringslivet. Flera företrädare 
för betydelsefulla exportgrenar delade inte alls Trävaruexportföreningens 
och Cellulosaföreningens inställning, och detta avgjorde frågan. Gränges-

                                                        
21 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 oktober 1941. Yttrande av Trävaruexportföreningen, Cellulosaföre-
ningen och Trämasseföreningen till UD och HD. 7 oktober 1941. 
22 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet 
den 15 oktober 1941. 
23 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2449. PM 22 september 1941. 
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bergskoncernens VD Martin Waldenström, Fredrik Göransson och Wiking 
Johnsson som representerade den svenska stålindustrin samt Gunnar 
Carlsson som representerade de svenska rederierna, menade att minskad 
export var bättre än krediter under rådande förhållanden. Hade man inga 
betalningsmedel kunde man inte köpa svenska exportprodukter eller svenska 
tjänster. Denna inställning var naturlig från dessa exportgrenar. De visste att 
Tyskland skulle prioritera köp av deras produkter och tjänster, med eller utan 
krediter.24 

Slutförhandlingarna i kreditfrågan 
Förhandlingarna återupptogs i november 1941. Den tyske huvudförhandla-
ren Walter inledde med att förklara att trots att Sverige var privilegierat i den 
tyska handelspolitiken skulle Tyskland inte kunna genomföra avtalsenlig 
export till Sverige. Detta innebar ett planerat clearingunderskott som måste 
finansieras med krediter eftersom det inte skulle finnas några tyska tillgångar 
på clearingkontot. 

De svenska förhandlarna meddelade att man skulle bifalla kreditkravet 
men att den svenska regeringen accepterade partiella krediter endast för de 
svenska produkter som skulle riskera minskad avsättning om clearingramen 
reducerades. Detta innebar bl.a. att järnmalmsexporten aldrig skulle omfattas 
av krediter.25 

Den tyska reaktionen var naturligtvis negativ och de tyska förhandlarna 
hotade att säga upp handelsavtalet. Tyskarna ansåg det meningslöst att fort-
sätta förhandlingarna om svenskarna inte ville ändra attityd. Ur ett tyskt per-
spektiv var det svenskarna som skapat den komplicerade förhandlingssitua-
tionen. Problemen kunde lösas med relativt enkla åtgärder, så som Tyskland 
gjort med andra länder då samma problem uppstått. Om den svenska reger-
ingen ville ha balans i clearingen måste man införa krediter. Orsaken till 
obalansen var att 

…det endast vore Tysklands kamp mot den gemensamma fienden i öster, 
som betingade de nuvarande svårigheterna i clearingen. Tyskt blod och tyska 
ansträngningar hade offrats för att skapa förutsättningar för ett nytt Europa. 
Måhända skulle även Sverige komma att kunna njuta frukterna av detta 
väldiga nydaningsarbete. Egentligen borde man…i balansräkningen införa en 

                                                        
24 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet 
den 15 oktober 1941. Hägglöf, sid. 202 f. 
25 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingkommissionerna. 5 november 1941. 
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post x motsvarande denna tyska världshistoriska kraftinsats, en post som 
säkerligen icke skulle bliva den minsta siffran.26 

Den tyske förhandlaren menade att Sverige inte tog hänsyn till de tyska um-
bärandena, och antydde att det i framtiden skulle slå tillbaka mot Sverige. 
Det är att märka att de tyska förhandlarnas sakliga och konstruktiva argu-
ment var uttömda. När ”morötter” inte fungerade försökte de förhandla med 
”piska” genom att hota de svenska förhandlarna. 

De svenska förhandlarna ville ha garantier för att Tyskland ansträngde sig 
för att återställa clearingbalansen. De tyska förhandlarna hade uppskattat 
1942 års export till Sverige till ett värde på 900 miljoner kronor (med oför-
ändrat prisläge). Den svenska regeringskommissionen ansåg dock denna 
uppskattning vara alltför optimistisk. Ingenting talade för att Tysklands leve-
ranskapacitet skulle förbättras under det nästkommande året, snarare 
tvärtom. 

I september 1941 beordrade Hitler helt oväntat en kraftig nedskärning av 
den tyska rustningsproduktionen och en månad senare lät han i en press-
kommuniké förkunna att kriget mot Sovjetunionen var vunnet. Detta skulle 
kunna innebära att förutsättningarna för Sveriges import från Tyskland 
kunde förbättras eftersom trycket på den tyska rustningsindustrin minskade. 
Men rapporterna från Beskickningen vittnade snarare om att Tysklands 
offensiv i Sovjetunionen kört fast. På senhösten 1941 visade sig Beskick-
ningens rapporter mer riktiga än Hitlers presskommuniké, då Hitler i en ny 
order beordrade en kraftig utökning av de militära rustningarna.27 

En mer realistisk, men ändå optimistisk, uppskattning av den tyska ex-
portkapaciteten till Sverige landade på 800 miljoner kronor för 1942 enligt 
den svenska regeringskommissionen. Men även om Tyskland lyckades 
genomföra exportutfästelserna till Sverige, skulle detta innebära färre leve-
ranser än den svenska ekonomin behövde. Av totalvärdet på 800 miljoner 
kronor skulle det kommande årets (1942) clearingunderskott, som enligt den 
svenska regeringskommissionen skulle uppgå till 200 miljoner kronor, räk-
nas bort. Dessutom var 1942 års clearingbalans redan belastad med Reserv-
förrådsnämndens och svenska exportföretags beställningar till ett värde om 
125 miljoner kronor. Detta innebar att värdet av den tyska totalexporten 
skulle uppgå till omkring 475 miljoner kronor. 

De svenska exportprodukter som kunde säljas på kredit skulle uppgå till 
ett värde av ca 290 miljoner riksmark (omkring 487 miljoner kronor). Från 
svensk sida var man beredd att kreditera hälften av de olika exportgrenarnas 
importvärden, vilket motsvarade 250 miljoner kronor. Vidare krävde de 
svenska förhandlarna att inga andra krediter från svenska exportföretag fick 

                                                        
26 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 november 1941. 
27 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 232 f. 
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förekomma. Sveriges samtliga krediter skulle samlas i detta arrangemang. 
Om de tyska förhandlarna accepterade de svenska villkoren var de svenska 
exportföretagen och svenska regeringen beredda att lämna krediter för export 
av vissa varugrupper.28 

De tyska förhandlarna ogillade starkt de svenska förhandlarnas stånd-
punkt och det var med stor motvilja som det svenska förslaget accepterades. 
Man ansåg att krediterna inte gällde de viktigaste produkterna och att kredi-
ten var för liten för att man skulle kunna handskas med 1942 års clearingba-
lans.29 

Krediternas konstruktion 
De varugrupper som kunde komma ifråga för krediter delades i två grupper. 
Den första gruppen utgjordes av stenprodukter, trävaror, cellulosa och pap-
per. Att exportprodukter från den svenska skogsindustrin prioriterades var 
givet av skäl som diskuterats ovan. Motivet för att prioritera stenprodukter 
var detsamma som för skogsindustriprodukterna. Under 1920-talet hade 
denna näring hört till de expanderande svenska exportindustrierna. Men un-
der 1930-talet hade den svenska stenindustrin fört en tynande tillvaro. I sam-
band med nationalsocialisternas makttillträde började man dock få nya be-
ställningar. I Tyskland användes byggnadssten till de nationalsocialistiska 
monumenten och de storvulna regeringsbyggnaderna. Sten hade även an-
vänts till de tyska vägbyggena.30 

Den andra kreditgruppen utgjordes av produkter som sorterade under den 
svenska verkstadsindustrin. De produkter som kunde komma ifråga för kre-
diter var maskiner, kullager och verktyg. Dessa produkter kom från Sveriges 
mer utvecklade industri och dessa branscher var strategiskt viktiga för den 
svenska industriella utvecklingen, för inkomsterna och för att hålla syssel-
sättningen på en hög nivå. Verkstadsindustrin var som nämnts den industri-
gren som hade flest anställda 1939-1940. 

De tyska krediterna utgick från Exportkreditnämndens garantisystem från 
1930-talet. 1941 års krediter var sammansatta av fyra delar: en kontantdel, 
en kreditdel samt två försäkringsdelar. Kontantdelen var den dellikvid som 
tyska importörer skulle betala till den svenske exportören, medan kreditdelen 
var den del av likviden som den tyske importören skulle betala för importen 
vid ett senare tillfälle. Kontantdelen kunde motsvara ända ned till 50 procent 

                                                        
28 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 5 november 1941. 
29 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet. 15 
oktober 1941. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska regeringskommissionerna. 
6 november 1941. Hägglöf, Gunnar, sid. 232 f. 
30 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2443. Undersökning angående den svenska stenindustriens 
leveranskapacitet för byggnadsstens- och blockstensleveranserna till Tyskland. 23 augusti 
1940. 
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av fakturavärdet för exporten, samt 50 procent av fakturavärdet på kredit (se 
tabell 8:1). 

Den andra delen av kreditarrangemanget utgjordes av den svenska statens 
garanti. Denna försäkring sönderföll i en statlig garanti som förestods av 
Exportkreditnämnden och en självriskdel som den svenske exportören själv 
fick stå för. De statliga åtagandena varierade dock i de båda kreditgrupperna. 
Den statliga garantin för export av varor från den första kreditgruppen kunde 
uppgå till 30 procent av kreditbeloppet medan garantin för den andra kredit-
gruppen uppgick till 25 procent av kreditbeloppet. Dessutom utgick en ränta 
på 3,5 procent på det garanterade beloppet. 31 

 
Tabell 8:1 Det svensk-tyska krediternas konstruktion. 
 

 Betalningen, procent Försäkringen, procent 
 Kontantandel Kreditandel Garanti Självrisk 
Kreditgrupp 1 50 50 30 20 
Kreditgrupp 2 50 50 25 25 

Källa: RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 13 december 1941. Meddelande från Sveriges Allmänna Export-
förening. 23 december 1941. 

 
Efter förhandlingar i mars 1942 höjdes den statliga exportkreditgarantin 

till 35 procent av kreditbeloppet för den första kreditgruppen, vilket möjlig-
gjorde en sänkning av självrisken till 15 procent. Även den andra kredit-
gruppens statliga garanti var föremål för omförhandlingar. De tyska för-
handlarna ville ha större statliga garantier eftersom de ansåg att garantin var 
så liten att de mindre svenska exportörerna hellre avstod från att exportera. 
De svenska förhandlarna ansåg dock att det bara var en fördel om riskerna 
bara togs av de mer kapitalstarka. Detta var en förhandlingsmässig ”snyting” 
som gav uttryck för misstron mot Tysklands leveranskapacitet och Tysk-
lands ovana att inte fullgöra leveranser.32 

Principiellt innebar krediterna att de tyska importörerna fick tillgodoha-
vanden hos de aktuella svenska exportörerna (se figur 8:1). De tyska impor-
törernas betalningar och återbetalningar för import och krediter skedde över 
clearingen. Kontanter och krediter betalades till ett nyöppnat clearingkonto, 
Kronen-Sonderkonto II, som förvaltades av Tyska avräkningskassan i Ber-
lin. Beloppen som samlades på detta konto överfördes som kreditåterbetal-
ning på kreditens förfallodag. Omräkning av valutor skedde efter samma 
princip som tidigare. Kredittiden uppgick till mellan 12 och 18 månader.33 
                                                        
31 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. Meddelande från Sveriges Allmänna Exportförening. 23 
december 1941. 
32 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2453. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 21 mars 1942. 
33 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. Meddelande från Sveriges Allmänna Exportförening. 23 
december 1941. 



 195 

Figur 8:1 Den principiella betalningsgången och kreditbetalningarna mellan 
Sverige och Tyskland. 

Källa: RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2451. Meddelande från Sveriges Allmänna Exportförening 
23 december 1941. 

 
Kravet på att Tyskland skulle styra den svensk-tyska clearingen så att 

överskottet blev tillfredsställande stort upprepades också i nya avtal. Som 
säkerhet för att Tyskland skulle anstränga sig för att öka leveranserna till 
Sverige kom man överens om att i den händelsen 1942 års clearing nådde ett 
underskott större än 30 miljoner kronor, så skulle man på tysk sida utjämna 
balansen genom guldöverföring från Tyska riksbanken.34 

Garanterade transfermedel från tyska riksbankens optionsmedlen 
Svenskarna hade bekymrat sig för att krediterna skulle försämra tyskarnas 
incitament att styra exporten till och importen från Sverige så att clearing-
överskott uppstod i den fortsatta svensk-tyska clearingen. Några förändringar 
i fördelningen av överskottet hade inte genomförts. Överskottet delades allt-
jämt mellan transfer- och optionsmedel, och fördelningen till respektive 
konto låg på omkring 30 miljoner kronor/år. Om inget clearingöverskott 
uppstod under 1942 skulle såväl de svenska exportörerna som de svenska 
finansiella fordringsägarna riskera att bli nödlidande. 

I december 1941 överenskom regeringskommissionerna dock om att 
skapa bättre garantier för fördelningen till transferkontot. Det tidigare avtalet 
innebar att fördelningen till kontona skulle ske om det fanns belopp att över-
föra. Enligt det nya avtalet skulle dock transfermedlen prioriteras före de 
tyska exportörerna. Avtalet bör ses mot bakgrund av de svenska försöken att 

                                                        
34 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM av Hägglöf efter personligt samtal med Walter. 13 juli 
1942. 
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reducera risken för de försämrade villkor man riskerade att få genom kredi-
terna.35 

Utsikterna för den svensk-tyska clearingen 
Kredit- samt handelsavtalet för 1942 undertecknades i december 1941. De 
mer specifika branschförhandlingarna om handelsutbytet inleddes i början av 
1942. Tysklands, men även Sveriges produktions- och leveranskapacitet, var 
ansträngd och de svenska och tyska förhandlarna var överens om att göra 
realistiska bedömningar av respektive lands exportutfästelser, snarare än 
optimistiska. Handelsavtalet för 1942 innehöll därför relativt små föränd-
ringar sett till handelskvantiteter och priser. Tysklands import- och export-
planer var i stort sett desamma som för 1941.36 

Svenska tvivel på den tyska ekonomins kapacitet  
Vid årsskiftet 1941/1942 visade sig clearingunderskottet något mindre än 
väntat. I slutet av 1941 och i början av 1942 hade den svenska importen från 
Tyskland ökat värdemässigt. Till viss del berodde de ökade betalningarna på 
en något större tysk export än väntat, om än på tyska prishöjningar på varor 
som inte ingick i prisvågen. Varubrist började göra sig gällande på allvar i 
Tyskland. Detta ledde till att de tyska inhemska priserna och exportpriserna 
steg, och att svenska produkter som tidigare inte varit föremål för export nu 
efterfrågades i Tyskland. Samtidigt utökades de svenska exportförbud-
listorna för att säkra varutillgången på den svenska marknaden. I övrigt fort-
satte den negativa utvecklingen från det föregående året. Tyskland uppfyllde 
inte sina utfästelser om leveranser. Ytterligare en kall vinter 1941/1942 hade 
lett till nya issvårigheter, med försenade leveranser som följd. Någon effek-
tivisering av Tysklands transportväsende hade heller inte skett.37 

I maj 1942 inleddes nya förhandlingar mellan regeringskommissionerna. 
Leveranserna av basvaror som kol, koks och handelsjärn, hade inte ökat 
under senvåren, trots att isförhållandena då hade förbättrats. De svenska 
bränslelagren började tömmas och bränsleplanerna för den svenska konsum-
tionen hade kullkastats. 

                                                        
35 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. PM angående det svensk-tyska transferkontot. 10 novem-
ber 1942. PM angående betalningar från Tyskland till Sverige i fria valutor. 10 november 
1942. 
36 RA. UD A Ad HP 64 Ct, vol. 44. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 28. November bis 19. Dezember 1941. 
37 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2450. Uppteckning från sammanträde i Utrikesdepartementet. 15 
oktober 1941. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 232 f. 



 197 

En ständigt återkommande frågeställning inom de svenska utrikesekono-
miska byråkratin gällde vilken kapacitet den tyska ekonomin egentligen 
hade. Det fanns gott om information som tydde på att den tyska ekonomin 
hade problem, men hur stora problemen var, var svårt att avgöra. Tyskland 
hade sekretessbelagt sin officiella ekonomiska statistik redan 1939.38 Reger-
ingskommissionen hade fått underrättelser om att den tyska ekonomin var 
bräcklig, rigid och på väg att haverera ända sedan valutahushållningen inför-
des i juli 1931, men ändå ansågs den ekonomiska utvecklingen i Tyskland ha 
varit en av världens snabbaste det senaste decenniet. Om Tysklands kapacitet 
var allvarligt försvagad så skulle detta påverka den svenska ekonomin efter-
som landet var Sveriges enda utländska marknad av rang. 

Handelskommissionen som utredde den tyska ekonomins styrka, beskrev 
den tyska marknaden i tämligen negativa ordalag. Handelskommissionen 
ansåg att det i Tyskland rådde brist på råvaror, brist på skolad arbetskraft, 
allvarliga brister i transportväsendet, vilket ledde till ineffektiv distribution 
och varubrist på den tyska marknaden, med långa leveranstider för utländska 
importörer som följd. Detta var tydligast för produktionsgrenar som traditio-
nellt importerade sina råvaror från transoceana länder, som textil- och me-
tallindustrin. Men även andra stora tyska exportbranscher som kemikalie- 
och apoteksföretagen hade uppvisat minskade produktionsvolymer. Under 
andra halvan av 1941 hade dessa problem utsträckts till ännu fler varu-
grupper. Den tyska regeringens ekonomiska politik förvärrade problemen. I 
januari 1942 utfärdades order för att effektivisera produktionen till förmån 
för kampanjen på östfronten. I forskningen har denna order betraktats som 
en vändpunkt för den tyska ekonomin. Rustningsordern innebar ett frånsteg 
från Blitzekonomin. Den tyska produktionen inordnades i en permanent 
krigsekonomi. Detta innebar att den civila produktionen helt skulle under-
ordnas den tyska krigsapparatens behov.39 Men även om man på goda grun-
der kunde misstänka att den tyska ekonomin inte skulle utvecklas positivt 
fanns inga alternativa marknader för Sverige. Misstankarna om en före-
stående tysk recession sammanföll med en period då Sveriges importbehov 
var större än någonsin. Detta innebar att handlingsutrymmet för de svenska 
förhandlarna egentligen inte förändrades med Tysklands ekonomiska styrka, 
och politiskt var Tyskland fortfarande en stormakt. Men bilden av Stortysk-
land flagnade och de svenska förhandlarna började möta tyska förslag med 
större skepsis än tidigare. 

Lokfrågan 
Misstron mot den tyska ekonomin och politiken kom till uttryck redan i juni-
förhandlingarna 1942. I dessa framställde de tyska förhandlarna ett förslag 
                                                        
38 ”Tysklands frågetecken ökas i antal”, Affärsvärlden 1939:6. 
39 Milward, Alan S., a.a., sid. 67 ff. 
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till lösning av transportproblemen. De gjorde ingen hemlighet av att de tyska 
transporterna inte hade kapacitet för att fullgöra både militära och ekono-
miska behov. Man föreslog därför att Sverige skulle bistå det tyska trans-
portväsendet med 30 svenska lok, för transporter från tysk industri till ut-
skeppningshamn och fartyg med destination Sverige. Detta skulle öka de 
tyska leveranserna till Sverige med 200 000-300 000 ton i månaden. 

Förslaget var pragmatiskt och rimligt. För det första fanns det redan 
praxis för sådana transportlösningar. Sverige hade exempelvis redan 60 lok 
och hundratals vagnar aktiva i Tyskland, avsedda för koks- och koltrans-
porter från de tyska gruvorna till utskeppningshamnarna. Detta hade man 
kommit överens om i januariavtalet 1940. Men svensk utlåning av lok hade 
skett även till andra länder. Ett av dessa var Finland som lånat 22 svenska 
lok. 

Det fanns stora förtjänster i en sådan lösning. Frågan blev föremål för 
stor uppmärksamhet hos de svenska kriskommissionerna. Dessa avrådde 
dock från ett dylikt arrangemang. De svenska järnvägarna var alldeles för 
belastade, dels därför att järnvägarna måste ersätta den sjöfart som fallit bort 
genom blockaden, dels därför att de skulle täcka de svenska militära 
transportbehoven, men också för att den tyska transittrafiken tog 
järnvägsresurser i anspråk. 

Den svenska regeringskommissionen var negativ till förslaget av andra 
skäl. De svenska förhandlarna litade inte på att loken skulle användas för det 
syfte som angavs i förhandlingarna. Vad de svenska förhandlarna misstänkte 
att Tyskland skulle ha loken till framgår inte, men man kan anta att de miss-
tänkte att det var fråga om militära transporter till östfronten eller rentav för 
transporter av judar till koncentrationslägren. Svenska beskickningen i Ber-
lin hade rapporterat om nationalsocialisternas raspolitik ända sedan 1930-
talets mitt, och på svenska Utrikesdepartementet var man med all sannolik-
het införstådd med hur raspolitiken implementerades i de tyskkontrollerade 
områdena. Dessutom ansågs det att loken inte skulle kunna sättas i trafik 
förrän efter sommaren, och enligt de tyska förhandlarna skulle ju offensiven 
i Sovjetunionen vara avslutad då, varför det tyska transportväsendet återigen 
skulle kunna riktas mot den tyska ekonomins behov. Vidare höll man det för 
troligt att de tyska förhandlarna var ute efter att få till stånd ett prejudikat för 
att slippa undan från transportförpliktelser, och för att kunna använda trans-
portväsendet för de militära behoven.40 

Legationsrådet Nylander (tillika VD i Sveriges Allmänna Exportförening) 
som skulle överlämna det svenska beskedet till de tyska förhandlarna, instru-
erades att betona att de svenska järnvägarna redan var hårt ansträngda därför 
                                                        
40 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2453. PM angående svensk-tyska överläggningar beträffande 
kol- och koksimporten från Tyskland. 11 maj 1942. VPM av H. Wrede angående 
konsekvenserna vid utlåning av ånglok till Tyskland. 6 juni 1942. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 
2454. Remissvar av Statens Trafikkommission angående utlåning av lok och vagnar till 
Tyskland. 9 juni 1942. 



 199 

att de transporter som tidigare skedde sjövägen måste ersättas med järnvägar 
efter Skagerackblockaden. Dessutom tog transit- och permittenttrafiken en 
ansenlig del av de svenska järnvägsresurserna i anspråk. Som motbud skulle 
Nylander kräva lättnader i blockadbestämmelserna, och genom att upphöra 
med de militära transporterna skulle svenska lok frigöras och ställas till det 
tyska transportväsendets förfogande.41 

De tyska förhandlarna ogillade det negativa beskedet, men skulle ta upp 
frågan igen efter att ordentliga utredningar genomförts i Tyskland. Frågan 
verkar dock inte ha återkommit på den svensk-tyska förhandlingsagendan. 
Möjligen försvann utredningen i den tyska byråkratin.42 

Nya tyska kreditkrav 
I Tyskland hade nya leveransplaner utarbetats och leveranssituationen till 
Sverige hade förbättrats något. Men handelsutbytet under första halvan av 
1942 verkade ändå peka på ett underskott på omkring 100 miljoner riksmark, 
oräknat de utestående krediterna. Nya krediter skulle enligt planerna inte 
beviljas och med ett tyskt importöverskott skulle Tysklands möjlighet att 
finansiera importen från Sverige försämras. Det enda sättet för Tyskland att 
lösa importproblemet var att förmå Sverige att bevilja nya krediter och det 
var med desperation som de tyska förhandlarna framförde ett nytt kreditkrav. 
Kravet framfördes som ett direkt ultimatum där de tyska förhandlarna ville 
ha en reviderad kredituppgörelse som gav Tyskland rätt till svenska statskre-
diter för import av svensk järnmalm. Handelsförhandlingarna för 1943 års 
handelsutbyte skulle inledas i november och om Sverige avvisade kravet 
skulle 1942 års avtal inte förnyas. Om Sverige inte accepterade kreditkravet 
skulle Tysklands ekonomiska förbindelser med Sverige avbrytas.  

Det var med viss förvåning de svenska förhandlarna mottog de tyska för-
handlarnas förnyade kreditkrav och det svenska svaret var avvisande. Nya 
krediter hade varken förankring hos den svenska regeringen och säkerligen 
inte hos de svenska företag som redan året innan avvisat krediterna. Clear-
ingunderskottet ledde till att svenska exportörer fick vänta allt längre på att 
få betalt, vilket väckte irritation och oro. På Grängesbergsbolaget väckte 
detta mer irritation än oro och man övervägde att stoppa järnmalmsskepp-
ningarna om man inte fick betalt vid leveranserna. Regeringskommissionen 
hade dock manat bolagets VD Waldenström till lugn. 

Den svenska regeringens inställning i frågan var klar sedan de förra kre-
ditförhandlingarna. Tysklands otillräckliga leveransförmåga skulle resultera i 

                                                        
41 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM rörande utlåning av lok till Tyskland 
(förhandlingsinstruktion). 23 maj 1942. 
42 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM över de svenska och tyska regeringskommissionernas 
sammanträden. 5-6 juni. 8 juni 1942. 
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ett nytt clearingunderskott 1942 som översteg den gräns man kommit över-
ens om i kreditavtalet i december året innan. Därför förväntade sig de 
svenska förhandlarna att Tyskland balanserade underskottet genom guld-
överföring, som man kommit överens om i samband med kreditavtalet.43 

Den svenska regeringskommissionen höll det för osannolikt att Tyskland 
skulle avbryta sina handelskontakter med Sverige. Tysklands interna eko-
nomiska problem och de stora importbehoven talade för ett växande tyskt 
beroende av den svenska ekonomin. Därför var det relativt lätt att inta en 
avvisande inställning till det förnyade kreditkravet, trots att kravet var ställt 
som ett ultimatum. 

Tysklands förhandlingsposition var fortfarande stark jämfört med den 
svenska. Kreditfrågan och det påföljande ifrågasättandet av den tyska eko-
nomins utveckling sommaren 1942 markerade dock inledningen till en suc-
cessivt mer skeptisk hållning i de ekonomiska förhandlingarna med Tysk-
land. 44 

Inför de årligen återkommande handelsavtalsförhandlingarna framförde 
regeringskommissionen i juli 1942 frågan om en omprövning av den svenska 
utrikesekonomiska hållningen. Frågan framkastades för den svenska reger-
ingen, men regeringen kunde inte enas. Regeringskommissionen instruerades 
att undersöka möjligheterna för en brytning med den tyska ekonomin. Men 
detta fick inte ske på ett sätt som riskerade den kommande svensk-tyska 
uppgörelsen för det ekonomiska utbytet under 1943. Detta vittnar om den 
kluvna inställningen till Tyskland. Å ena sidan var Sverige beroende av den 
tyska ekonomin, å den andra sidan sviktade förtroendet för den. 

De tyska förhandlarnas intentioner var annorlunda än de svenska för-
handlarnas. De tyska förhandlarna ansåg att Sveriges ovilja att bevilja fler 
krediter var ekonomiskt irrationell och då Sveriges avvisande svar överläm-
nades i början av oktober, svarade det tyska ambassadrådet Dankwort med 
frågan om Sverige utsatts för politiskt tryck från de allierade. Det svenska 
svaret var att svenska regeringens beslut i kreditfrågan tvärtom var ekono-
miskt rationellt. Tyskarna accepterade motvilligt kreditbeskedet och under-
tecknade avtalskomplexet för första halvan av 1943 års utbyte utan krediter. 
Detta var på nytt ett optimistiskt avtal som utlovade stora leveranser av inte 
minst kol och koks. Vidare verkställde man från tysk vissa överföringar av 
fria valutor och guld motsvarande 50 miljoner kronor för oreglerade svenska 
fordringar.45 

                                                        
43 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM av Hägglöf efter personligt samtal med Walter. 13 juli 
1942. PM av Hägglöf till Richert, Svenska beskickningen i Berlin. 17 juli 1942. 
44 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM av Statens Handelskommission till 
Utrikesdepartementet. 30 maj 1942. Milward, Alan S., “Could Sweden have Stopped the 
Second World War?” The Scandinavian Economic History Review 1965:13. Hägglöf, Gun-
nar, a.a., sid. 232 ff. 
45 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2455. PM av Hägglöf. 21 juli 1942. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 
242 ff. RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. Anförande om de svensk-tyska ekonomiska relatio-
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De allierades synpunkter på de svensk-tyska ekono-
miska relationerna 
Svenska Utrikesdepartementet hade hållit både England och USA informe-
rade om de svensk-tyska överenskommelserna vartefter de slöts. Det fanns 
både politiska och ekonomiska orsaker till detta. För det första hade svenska 
regeringen agerat med hänsyn till stormakternas vana att koppla samman 
handels- och utrikespolitik ända sedan det första krigshandelsavtalet med 
England 1939. Sverige hade goda politiska och ekonomiska förbindelser till 
England, och man hade funnit det klokt att visa britterna att de svensk-tyska 
ekonomiska relationerna inte var ett ställningstagande för Tyskland. Då Ska-
gerack blockerades hade man från engelskt håll uttryckt förståelse för den 
svenska utrikesekonomins allt större utbyte med Tyskland. Så sent som i 
december 1941 hade den engelska regeringen accepterat den svenska eko-
nomiska hållningen.46 

Den amerikanska regeringen och den allmänna opinionen i USA var där-
emot mer kritisk till de svensk-tyska relationerna. På Utrikesdepartementet 
ansåg man att det vore gynnsamt att vinna den amerikanska regeringens 
förtroende och detta kunde ske genom upplysning om de svenska ekono-
miska och politiska villkoren. Informationsuppgiften föll på Svenska lega-
tionen i Washington och den verkar ha genomförts med vissa besvär. ”Om 
man vill påverka amerikansk opinion – och till ”opinionen” får man tyvärr 
också räkna åtskilligt gott folk i för oss ganska inflytelserika befattningar i 
skilda War Agencies etc. – kan man inte vara nog enkel och didaktisk i sina 
framställningar.”47 

En del av svårigheterna berodde på att man i USA var relativt ointresse-
rad av Sverige. Kontakterna med USA hade upprätthållits endast sparsamt 
genom lejdtrafiken och landets inträde i kriget under hösten 1941 innebar att 
kontakterna krympte ytterligare. Den amerikanska krigsekonomins expan-
sion ledde till att efterfrågan på produkter som exporterades från framför allt 
sydamerikanska länder blev större. Som nämnts tidigare gick den svenska 
lejdtrafiken främst på Sydamerika och därmed hade Sverige och USA ham-
nat i en konkurrenssituation om de sydamerikanska marknaderna. Eftersom 
lejdtrafiken förutsatte både engelskt och tyskt medgivande hade man från 
amerikanskt håll möjlighet att stärka sina marknadsandelar på Sydamerika 
genom att förmå engelsmännen att reducera den svenska lejdtrafiken i början 
av 1942. Men motiven till den hårdnande amerikanska inställningen mot den 
                                                                                                                                  
nerna i riksdagen. 4 november 1942. Se även SOU 1998:96, Naziguldet och Riksbanken sid. 
40 ff. samt SOU 1999:20, Sverige och judarnas tillgångar. Slutrapport, sid. 224 ff. 
46 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2456. Chiffermeddelande från Svenska legationen i Washington 
till Utrikesdepartementet, Iltelegram från Utrikesdepartementet till Svenska legationen i 
Washington. 8 oktober 1942. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 211 ff. 
47 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2457. Korrespondens från Svenska legationen i Washington till 
Utrikesdepartementet. 3 november 1942. 
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svenska ekonomin berodde inte endast på konkurrensen om den sydameri-
kanska exporten. Under hösten 1942 hade den amerikanska regeringen fram-
fört principiell kritik mot det ekonomiska utbytet med fiendelandet Tyskland 
och mot kreditarrangemanget. 

Den amerikanska politiken försämrade de svenska importmöjligheterna, 
vilket gjorde att det svenska beroendet av Tyskland blev större. I Sverige 
ansågs att de vinster USA gjorde på Sveriges bekostnad, hade liten betydelse 
för den amerikanska ekonomin, men var viktiga för Sverige. Från svensk 
sida hade man protesterat mot att Sverige stängdes ute från de sydameri-
kanska marknaderna och börjat göra upprepade diplomatiska framställningar 
hos den amerikanska krigsadministrationen om ett politiskt och ekonomiskt 
närmande. 

Den svenska regeringen uppfattade att de allierades hållning markerade 
en förskjutning i synen på den svenska ekonomins förutsättningar och behov, 
från en förstående mot en mer otålig. Den amerikanska regeringen krävde att 
Sverige tog ställning i kriget. Samtidigt som misstron mot den tyska ekono-
min stärktes, började de allierade nå militära framgångar.48 Tyskland hade 
förklarat USA krig i december 1941. I oktober hade slaget vid El-Alamein 
lett till att de allierade kunde ta kontroll över Nordafrika, och i november 
inledde Röda armén en motoffensiv som ringade in omkring två tredjedelar 
av de tyska styrkorna vid Stalingrad.49 

De svenska diplomatiska framställningarna i London och Washington 
började handla mer om att söka samförstånd för ett framtida utbyte än att 
protestera mot att Sverige missgynnades av de allierades blockadpolitik. 
Hägglöf menar att denna utrikespolitiska omorientering skedde inom loppet 
av tre veckor.50 

Ett hinder var de komplexa ekonomiska relationerna med Tyskland – 
Sverige skulle svårligen kunna närma sig väst för förhandlingar samtidigt 
som man beviljade Tyskland exportkrediter. Detta väckte till och med frågan 
om man skulle avveckla de svensk-tyska krediterna. Denna åsikt var emel-
lertid mer ett undantag än en regel hos de svenska förhandlarna. Under det 
kommande året ökade dock den svenska regeringskommissionens misstro 
mot de svenska ekonomiska relationerna med Tyskland.51 

                                                        
48 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2456. Chiffermeddelande från Svenska legationen i Washington 
till Utrikesdepartementet, Iltelegram från Utrikesdepartementet till Svenska legationen i 
Washington. 8 oktober 1942. Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 211 ff. 
49 Johansson, Alf W. Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden 
till andra världskrigets slut, sid. 330, 339 ff. 
50 Hägglöf, Gunnar, sid. 230 f. 
51 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2454. PM av Statens Handelskommission till 
Utrikesdepartementet. 30 maj 1942. Milward, Alan S., “Could Sweden have Stopped the 
Second World War?” The Scandinavian Economic History Review 1965:13. 
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Den svensk-tyska kredithandeln 
Det är svårt att fastställa den svensk-tyska clearingens utnyttjade kreditram. 
Det fanns svenska exportörer som regelmässigt sålt på kredit före, under och 
efter 1941 års kreditavtal, och även dessa krediter skulle samlas i det svensk-
tyska krediterna. De organiserade krediterna av år 1941/1942 utnyttjades 
ändå sparsamt av de tyska importörerna. Då 1942 var till ända hade 74,9 
miljoner kronor (exklusive Reservförrådsnämndens kredit) utnyttjats för 
export av produkter som omfattades av kreditgrupp 1 (se tabell 8:2), och för 
de produkter som omfattades av kreditgrupp 2 hade krediter till ett värde av 
endast 19,3 miljoner kronor beviljats. Tyska importörer utnyttjade samman-
taget endast 38 procent av den totala kreditramen. 

 
Tabell 8:2 Beviljade svenska krediter till Tyskland under 1942 (exklusive 
Reservförrådsnämndens kredit). Miljoner kronor.  
 

 Kreditgrupp 1 Kreditgrupp 2 
Kreditbelopp 74,9 19,3 
Garantibelopp 52,6 9,9 

Källa: RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen. 15 januari 1943. 
 

Varför de tyska importörerna inte utnyttjade krediterna i större 
utsträckning framgår inte av källorna. Troligen fanns det flera förklaringar. 
Den svenska exportprodukt som hade störst efterfrågan i Tyskland var 
järnmalmen. Då det blev klart att järnmalmen aldrig skulle säljas på kredit 
svalnade tyskarnas intresse. De exportprodukter som stod till buds var 
visserligen efterfrågade, men inte i samma utsträckning som järnmalmen. 

En annan sannolik förklaring är att man från svensk sida kompenserade 
kreditrisken med höjda priser vilket ledde till att de tyska valutamyndighe-
terna intog en mer restriktiv hållning gentemot de produkter som både var 
dyrare och av underordnad betydelse för den tyska industrin. De tyska im-
portörerna fann det olönsamt att importera till högre priser. Enligt detta re-
sonemang hade det inte spelat någon roll om kreditramen varit större. 

Trots kreditavtalet minskade det svensk-tyska handelsutbytet. Sett till in- 
och utbetalningarna till clearingkontona för svensk utrikeshandel Tyskland 
skedde en viss förbättring under andra halvan av 1942. Tabell 8:3 visar be-
talningar för svensk export och import till och från Tyskland per halvår 
1941-juni 1943. Som framgår krympte det svensk-tyska handelsutbytet sett 
till betalningsvolymerna under perioden. Det samlade exportvärdet till 
Tyskland uppgick år 1941 till ett värde om 710 miljoner kronor medan den 
samlade importvärdet uppgick till 793 miljoner kronor. Det påföljande året 
uppgick det samlade exportvärdet till 541 miljoner kronor medan importvär-
det uppgick till 740 miljoner kronor. Detta innebar att den svenska exporten 
minskade snabbare än importen, vilket i sin tur verkade gynnsamt för den 
svensk-tyska clearingbalansen. Vid årsskiftet 1942/1943 uppnåddes ett tyskt 
överskott på 45 miljoner kronor. 
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Tabell 8:3 Utbetalningar för svensk export till Tyskland och inbetalningar 
för svensk import från Tyskland (exklusive icke-varor). Halvårsvis 1941-juni 
1943. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 1941 1941 1941 1942 1942 1942 1943 
 Januari-

juni 
Juli-

december 
Januari-

december 
Januari-

juni 
Juli-

december 
Januari-

december 
Januari

-juni 
Utbetalningar 
för export 

296 414 710 234 307 541 265 

Inbetalningar 
för import 

353 440 793 309 431 740 391 

Summa 649 854 1734 543 738 1281 656 
Källa: RA. UD A Ad HP 64 Ct, vol. 44. PM. Utbetalningar från svensk-tyska clearingkontot 
för export av svenska varor 1941-1943. 5 oktober 1943. PM. Importen från Tyskland 1941-
1943. 4 oktober 1943. 

 
Det var troligen de nya tyska leveransprogrammens förtjänst att den 

svensk-tyska clearingen balanserade under 1942. Ett viktigt resultat av detta 
var att de ekonomiska relationerna mellan Sverige och Tyskland 
förbättrades. De svenska förhandlarna såg också sin förhandlingsposition 
som stärkt, medan det tyska näringslivet arbetade under allt hårdare tryck 
och ständigt växande transportproblem. 

Sammanfattning 
I juni 1941 blev det klart att Tysklands leveranssvårigheter var av den om-
fattningen att den svensk-tyska clearingen resulterat i underskott, med tyska 
betalningssvårigheter som följd. Från tysk sida menade man att underskottet 
var säsongsmässigt och att fluktuationer i det svensk-tyska handelsutbytet 
var naturliga. Men underskottet innebar att Tyskland inte kunde finansiera 
fortsatt import genom clearingen. Det naturliga vore att använda guld- och 
valutareserven för att täcka underskottet, men detta var otänkbart, enligt de 
tyska förhandlarna. Den enklaste lösningen, ur ett tyskt perspektiv, var att 
överbrygga underskottet med statskrediter. Flera av Tysklands clearinglän-
der, som hamnat i en liknande situation, hade accepterat att införa krediter 
som lösning på problemet. Dessutom hade svenskarna i september 1940 be-
viljat Sovjetunionen en kredit vilket ledde till att den svensk-sovjetiska kre-
diten ansågs bli prejudicerande även för Tyskland. Ungefär samtidigt som 
kreditförhandlingarna inleddes, inledde Tyskland offensiven mot Sovjetuni-
onen och de tyska förhandlarna menade att det låg i Sveriges intresse att den 
tyska ekonomin inte missgynnades eftersom den livnärde Tysklands umbä-
randen i kampen mot bolsjevismen. 

De svenska förhandlarna avvisade tyskarnas argument. Om Tyskland 
fullgjort sina förpliktelser avtalsenligt skulle kreditfrågan överhuvudtaget 
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aldrig behövt diskuteras. Förhandlarna fick dra sig tillbaka för att konsultera 
respektive regering. 

Om man i Sverige accepterade krediterna skulle dessa kullkasta förde-
larna som fanns i det svensk-tyska clearingsystemet. Om Tyskland kunde 
fortsätta importera från Sverige, utan att behöva göra några motleveranser, 
fanns inga garantier för att Tyskland skulle behöva åstadkomma ett clearing-
överskott. Detta skulle kunna drabba den svenska ekonomin lika hårt som 
om man avbrutit handelsförbindelserna. Om inget clearingöverskott uppstod, 
fanns heller inga transfermedel att avsätta för de finansiella fordringarna. 
Optionsmedel skulle ju inte behövas eftersom de blev ersatta med krediter. 

Den svenska ekonomin var beroende av den tyska marknaden. Om man 
valde att avvisa kreditkravet var det sannolikt att de svenska exportgrenar 
som inte hade garanterad avsättning i Tyskland skulle sälja tvingas på kredit 
i alla fall, för att upprätthålla sin affärsverksamhet – utan svenska statens 
inblandning och kontroll. En sådan utveckling skulle knappast förbättra 
clearingbalansen. På sikt var det sannolikt att det ekonomiska utbytet med 
Tyskland i bästa fall minskade och i värsta fall avbröts. Om Tyskland fick ett 
nekande svar på krediterna, skulle detta sannolikt resultera i handels- eller 
betalningspolitiska repressalier, vilket Sverige skulle förlora mest på. De 
ekonomiska motsättningarna kunde dessutom leda till en väpnad konflikt, 
något man i Sverige försökte undvika. Mot denna bakgrund valde den 
svenska regeringen att bevilja Tyskland krediter. 

Men kreditarrangemanget skulle utformas så att det passade de svenska 
intressena. För att få tid att till utarbeta ett gynnsamt kreditarrangemang, 
beviljade man från svensk sida en kortfristig engångskredit på 100 miljoner 
kronor som förskottsbetalning på svenska statliga beställningar av rustnings-
viktiga varor. Beställaren var Statens Reservförrådsnämnd som satte in be-
loppet på det svensk-tyska clearingkontot som ett tyskt tillgodohavande. 
Krediten skulle vara återbetald före utgången av juni 1942. 

Tyskarna hade yrkat på en generell statskredit som de kunde använda ef-
ter eget huvud. Detta var otänkbart eftersom det var högst troligt att krediten 
skulle gynna vissa svenska exportgrenar, på bekostnad av andra. En av de 
svenska exportprodukter som var mest efterfrågade i Tyskland var järnmalm. 
Denna ingick i prisvågen, vilket i sig omöjliggjorde att denna såldes på kre-
dit, eftersom kreditrisken kompenserades med prisjusteringar uppåt. Om 
järnmalmspriserna steg skulle tyskarna göra korresponderande prisjust-
eringar på t.ex. kol och koks. Om så skedde skulle man få den inflatoriska 
utveckling man ansträngt sig för att undvika. 

Kreditförslaget hade relativt svag förankring bland de svenska exportin-
dustrierna. De mest negativa kom från de exportgrenar som visste att deras 
avsättning skulle bibehållas oavsett om man beviljade handelskrediter eller 
inte. De som uttalade sig positivt för krediter var de exportgrenar som skulle 
drabbas om tyskarna införde importrestriktioner. Detta innebar att t.ex. 
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järnmalmsexporten aldrig kunde komma på tal för krediter, även om man 
fann prismässiga lösningar. 

Då de svenska förhandlarna meddelade sin tyska motpart om det ovill-
korliga motförslaget blev reaktionen mycket negativ. Men de motargument 
som de tyska förhandlarna anförde var svaga och hade ingen ekonomisk 
logik. Trots att man från tysk sida uttalade stor besvikelse över utformningen 
av krediterna accepterade man svenskarnas motbud. 

De exportgrenar som kunde dra fördel av krediterna var de som annars 
riskerat att drabbas av minskad avsättning i Tyskland samt de grenar som 
ansågs angelägna att utveckla. Exportföretagen fick själva stå för krediten, 
som dock försäkrades av svenska staten. Som villkor för krediten krävde 
svenskarna att man från tysk sida skulle se till att fullgöra sina leveranser så 
att clearingen resulterade i överskott. Om överskott inte uppnåddes skulle 
tyskarna balansera underskottet genom guldöverföringar. Dessutom skulle 
transfermedlen få prioriteras före optionsmedlen i fördelningen av över-
skottet. Detta var en garanti för att clearingen skulle fungera. 

Kreditavtalet var en tysk missräkning vilket avspeglades i att de inte ut-
nyttjades i någon större utsträckning. De produkter som blev föremål för 
krediter var med all sannolikhet inte de som tyskarna avsett att köpa på kre-
dit. Dessutom hade kreditfrågan väckt en svensk misstro mot den tyska eko-
nomins framtid. Det var oroande att den enda tillgängliga marknaden av rang 
kunde vara på väg in i recession då de svenska handelsbehoven ökade. Sam-
tidigt innebar det en fördel för de svenska förhandlarna om den tyska eko-
nomin var utsatt. Då Tyskland dessutom började göra betydande förluster på 
slagfälten initierades en omorientering av såväl den svenska utrikesekono-
min som utrikespolitiken. 
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KAPITEL 9 

Omorientering i den svenska utrikes-
ekonomiska politiken och den svensk-tyska 
clearingepokens slut 

Ekonomiska och politiska förutsättningar i Sverige och 
Tyskland 
Den tyska regeringens rustningsorder i januari 1942 förbättrade Tysklands 
tillgång till materiella militära resurser. Trots detta fick landet vidkännas 
flera militära bakslag under vintern 1942 och våren 1943. Tysklands krig 
skedde på flera fronter och mot fler stater på krigsfot, än vad landet hade 
kapacitet för. Tysklands erövringskrig övergick till en strävan efter att be-
hålla kontrollen över de länder och regioner man ockuperat. 

I de områden där Tyskland inte kunde hålla ställningarna förlorade landet 
marknader från vilka den tyska ekonomin försetts med bl.a. råvaror. Detta 
var särskilt tydligt med förlusten av Nordafrika i maj 1942. Stora mängder 
råvaror som råfosfater och järnmalm samt livsmedel omdirigerades från 
Nordafrika och axelmakterna till England och USA. Detta stärkte de alliera-
des ekonomier och rustningskapacitet medan den tyska försvagades. Vidare 
hade Tyskland förlorat svaveltillgångarna på Sardinien till de allierade. Sva-
vel var en av de viktigaste grundämnena för den kemiska industrin, dvs. för 
en av de viktigaste exportindustrierna. 

Allierade flottstyrkor hade tagit kontroll över stora delar av världshaven 
och öppnat för säkrare allierad sjöfart. Även inom Tyskland kände man av 
de allierades militära styrka. Allt fler rekryterades till den tyska militärmak-
ten och tyska städer och industrier drabbades hårt av de allierades bomb-
ningar.1 

Tysklands beroende av de europeiska råvaru- och avsättningsmark-
naderna ökade. Då de allierades offensiv nådde Europa började även dessa 
marknader falla bort. Fredade länder fick större betydelse för den tyska eko-
nomin, och det var detta som stärkte den svenska förhandlingspositionen. 

                                                        
1 Johansson, Alf W. a.a., sid. 345 ff. Mierzejewski, Alfred C., The Collapse of the German 
War Economy 1944-1945, sid. 66. “Råvaruförsörjningen och krigsläget”, Affärsvärlden 
1943:46. 
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Den tyska ekonomins förutsättningar att utvecklas minskade, men samti-
digt verkade den ha effektiviserats och detta kom även den svenska ekono-
min tillgodo.2 Den svenska totalimporten var till största delen kopplad till 
Tysklands exportkapacitet, vilket hade gjort att importen minskat och den 
svenska ekonomins produktionskapacitet försämrats. Men även om man låg 
under förkrigstida produktionsnivåer så hade den svenska ekonomin fortsatt 
att utvecklas på flera områden, om än i långsam takt. Verkstads- och ma-
skinindustrin hade kunnat anpassa produktionen till de nya förhållandena, 
och produktionen expanderade både vertikalt och horisontellt. Utöver den 
traditionella produktion som var avsedd för både hemmamarknaden och 
utländska marknader, tillverkades produkter som tidigare importerats. Denna 
utveckling hade drivits på av framför allt stora statliga beställningar, som i 
sin tur var ett resultat av både civila och militära rustningar. 

Relativt sett var således den svenska varutillgången god jämfört med 
varubristen som rådde i de krigförande och i de ockuperade länderna. Livs-
medel var en av de största svenska bristområdena, vilket berodde på den 
minskade importen. Livsmedelsproduktionen hade också försvårats av 
stränga vintrar och felslagna skördar och animalieproduktionen hade varit 
knackig, beroende på att fodertillgången var knapp. Livsmedel var ett av de 
varuslag som var underkastat flest ransoneringar. Syftet var att få till stånd 
en jämn distribution och prisutveckling.3 

Även om varubristen i Sverige gradvis blivit större efter krigsutbrottet var 
den inte generell. Detta berodde på flera orsaker. För det första förfogade 
Sverige över vissa basråvaror som trä, papper, cellulosa och järnmalm som 
hade stora användningsområden. Om tillgången på sådana produkter var god 
behövde inte verksamhet beroende av dessa råvaror drabbas av så stora ned-
skärningar, importutgifterna behövde inte bli så stora och man begränsade 
känsligheten för prisrörelser på andra marknader. 

I flera branscher hade man byggt upp lager av sådana produkter som för-
väntades bli bristvaror. Med vägledning av bl.a. erfarenheterna från första 
världskriget lades tonvikt vid sådana varor som konsumeras snabbt, och de 
varor som var svåra att importera eftersom de var rustningsviktiga. 

De tyska blockadmyndigheterna hade visat större tillmötesgående efter 
kreditförhandlingarna, och framställningar från svenska förhandlare om ut-
ökad lejdtrafik hade lättare bifallits. Potentiella bristråvaror hade kunnat 
införskaffas på detta sätt och importen från de transoceana länderna hade 
varit större än tidigare. 

Som framgår av tabell 9:1 ökade Sveriges import från de transoceana 
länderna efter år 1941. De största transoceana importländerna under åren 

                                                        
2 Ansvaret för rustningarna föll på arkitekten Albert Speer. Mierzejewski, Alfred C, The Col-
lapse of the German War Economy 1944-1945, se kapitel 1 – “Albert Speer’s System of 
Industrial Efficency”. 
3 ”Industriens produktion och råvaruförsörjning”, Affärsvärlden 1942:6. 
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Tabell 9:1 Sveriges import från transoceana nyckelmarknader, genom lejd-
trafiken, åren 1941-1944. Tusen ton. 
 
Land 1941 1942 1943 1944 
USA 115 92 132 150 
Mellan- och Sydamerikanska länder 84 309 195 304 
England 2 0,3 1 0,2 
Summa 201 401,3 328 454,2 
Total lejdimport 206 426 346 527 

Källa: Rockberger, Nicolaus, a.a. sid. 249. 
 

1941-1944 var USA och länderna i Mellan- och Sydamerika. Importen från 
USA gällde främst olja medan importen från Mellan- och Sydamerika var 
koncentrerad till livsmedel och gödningsmedel. Den engelska marknaden 
förlorade i betydelse direkt efter Skagerackblockaden och blev aldrig att 
räkna med under krigsåren. Även om Skagerackblockaden skulle ha hävts är 
det troligt att varubristen på de engelska marknaderna, som rapporterades 
vara mycket svår, aldrig skulle ha medgett import därifrån. 

De tyska leveransmöjligheterna förbättrades från hösten 1942. Enligt 
Hägglöf sammanhängde detta med att den tyska ekonomin effektiviserats 
under Speers ansvar, vilket i kombination med Sveriges särställning i den 
tyska handelspolitiken ledde till att Sveriges varubehov kunde täckas bättre 
än tidigare. Vintern 1942/1943 hade dessutom haft en mer normal isbildning, 
vilket avsevärt förbättrat fraktförhållandena, jämfört med tidigare vintrar.4 

Den tyska exporten till länder på den europeiska kontinenten minskade 
radikalt under 1943, medan exporten till Sverige verkade forceras. Under 
andra halvan av 1942 och första halvan av 1943 föreföll Sveriges import från 
Tyskland fungera bättre än tidigare. Importen under perioden juli-december 
1942 var visserligen inte värdemässigt lika stor som importen för samma 
period det föregående året, men de svenska handelsmyndigheterna hade sna-
rast förväntat sig försämrad import och en införsel värd 431 miljoner kronor 
var därför en positiv överraskning (se tabell 9:2). Då importen för perioden 
januari-juni 1943 dessutom överträffade införseln under samma perioder 
1941 drog man slutsatsen att Tysklands leveransförmåga faktiskt förbättrats. 
Tyskland såg t.o.m. ut att leverera enligt avtal. 

 
Tabell 9:2 Total varuimport från Tyskland, halvårsvis 1941-juni 1943. Mil-
joner kronor. Löpande priser. 
 

1941 1942 1943 
Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni 

353 440 309 431 391 
Källa: RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 45. PM. Importen från Tyskland 1941-1943 (t.o.m. juni). 
4 oktober 1943. 

                                                        
4 ”Norrlandssjöfarten och ishindren”, Affärsvärlden 1943:9. 
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De tyska exportprodukter som efterfrågades mest i Sverige var kol och 
koks. Ända sedan Skagerackblockaden hade de tyska leveranserna nästan 
regelmässigt varit försenade och stora leveranser släpade efter. I 
clearingstatistiken behandlades eftersläpande leveranser till och med som en 
egen handelskategori (Rückstand) som mättes i åtskilliga miljoner ton och 
värdemässigt i miljontals kronor. Dessa varor blev även föremål för separata 
prisförhandlingar, utanför regerings- och prisavtalen.5 

År 1942 hade leveranserna av kol och koks klart understigit 1941 års nivå 
och bränsleplanerna hade fått göras om. Förseningarna var så vanliga att 
koks- och kolhandelsavtalen förkortades. Tidigare hade avtalen löpt över 
kvartal, men under 1943 löpte de månadsvis, och viktigast av allt – leveran-
serna var avtalsenliga. För första gången sedan Skagerackblockaden ökade 
den svenska koks- och kolimporten från Tyskland. 

Till viss del berodde den värdemässigt ökande importen på stigande 
koks- och kolpriser, men huvudsakligen var detta en effekt av att leveran-
serna fullgjordes enligt kontrakt. Men det var inte bara koks- och kolleveran-
serna som ökade, utan även leveranserna av andra viktiga importvaror som 
kemiska produkter, textilier, handelsjärn, maskiner, transportmedel och in-
strument. 

Men även om leveranserna verkade öka var utsikterna för att Tyskland 
skulle fortsätta leverera i enlighet med avtalet små. De allierades bomb-
ningar riktades mot den tyska industrin, vilket även drabbade den tyska kol-
produktionen. Bombningarna hade exempelvis slagit ut delar av den tyska 
el-produktionen, vilken måste ersättas med kol och därför ökade behoven på 
den tyska hemmamarknaden. De högkvalitativa kolsorterna drabbades oftare 
av leveransförseningar än andra kol. Framställningen av dessa kol krävde 
större arbetsinsats och Tysklands brist på arbetskraft ökade ständigt.6 

Den svenska ekonomin hade dittills klarat sig relativt bra, men det var 
med små marginaler. Det räckte att ett fåtal leveranser från Tyskland inställ-
des för att vålla stora problem. Samtidigt växte tvivlen på den tyska ekono-
min, trots att den visat sig vara effektivare under det senaste året. Tyskland 
skulle med all sannolikhet förlora kriget, och landets kapacitet skulle försäm-
ras snarare än förbättras, till skillnad från den amerikanska ekonomin som 
ditintills hade uppvisat en mycket imponerande utveckling vilket 

                                                        
5 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2463. PM. Beräkning av fob-värdet av restkontingenter vid 
årsskiftet 1943/1944 av tyska leveransutfästelser inom ramen för den s.k. prisvågen. 21 okto-
ber 1943. 
6 RA. UD A Ad HP 64 Ct, vol. 45. PM över den s.k. prisvågen i det svensk-tyska 
varubytesavtalet. 22 oktober 1943. Importen från Tyskland 1941-1943 (t.o.m. juni). 4 oktober 
1943. Sven-Olof Olsson anger för 1942 en total import på 3,8 miljoner ton, och för 1943 4,8 
miljoner ton, a.a., sid. 170. ”Det svensk-tyska handelsavtalet”, Affärsvärlden 1942:50. ”Kol- 
och koksimporten”, Svensk Finanstidning 1943:25. 
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aktualiserade funderingar över ett svenskt handels- och betalningspolitisk 
närmande till västmakterna.7 

Sverige under allierat maktpolitiskt tryck 
Handelsförbindelserna och de politiska kontakterna med England och USA 
hade brutits i och med Skagerackblockaden. Olika sporadiska försök till 
kontakt hade antingen handlat om intressekonflikter på de sydamerikanska 
marknaderna eller mötts med ointresse från de allierades sida.8 

Under våren 1943 byttes ointresset mot offensiv allierad diplomati. 
Wilhelm Carlgren har i Svensk utrikespolitik 1939-1945 betonat att de 
svensk-allierade förhandlingarna, och de svenska övervägandena, blev ett 
vägskäl för de resterande krigsårens svenska utrikespolitik. Vägvalet befäs-
tes i det avtal som företrädare för den svenska och de allierade regeringarna 
träffade i september 1943.9 

Överläggningarna mellan de allierade och svenska regeringsföreträdare i 
mars 1943 utgjorde inledningen på de allt tätare kontakterna. De svenska 
förhandlarnas syfte med överläggningarna var att komma överens om kon-
stituerande former för de fortsatta överläggningarna och handelsutbytet. 
Långsiktigt handlade det om att börja planera för att positionera Sverige i 
den efterkrigstida internationella ekonomin. De svenska förhandlarnas in-
struktion från den svenska regeringen var att snabbt besegla ett initierat sam-
arbete genom ett principiellt hållet avtal. 

De allierade förhandlarnas syfte med förhandlingarna var att förmå den 
svenska regeringen att ta ställning mot Tyskland. Ställningstagandet skulle 
ske genom att Sverige införde ekonomiska sanktioner mot Tyskland. Detta 
var ett villkor för ett principiellt avtal. De allierades förslag till sanktioner 
innebar begränsningar i det svensk-tyska ekonomiska utbytet. Genom att 
undandra den tyska rustningsindustrin leveranser från den svenska markna-
den försämrades landets rustningskapacitet. Konkret handlade det om be-
gränsningar av permittenttrafiken och transiteringen av krigsmateriel genom 
Sverige samt en reducering av den svenska exporten till Tyskland.10 

De villkor som de allierade ställde för ett principiellt avtal ansågs dock av 
den svenska regeringen vara alltför långtgående. Den svenske kabinettssek-
reteraren Boheman uppfattade de allierades förslag som en begäran om ett 
svenskt handelskrig mot Tyskland, samtidigt som den svenska ekonomin 
ansågs vara i ett tillstånd som inte tillät försämrade villkor. Några förslag om 

                                                        
7 Carlgren, Wilhelm, a.a., sid. 394 f. 
8 Carlgren, Wilhelm, a.a., sid. 362 f., 387. 
9 Carlgren, Wilhelm, a.a., sid. 394 f. 
10 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 250 f. 
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allierade motprestationer i form av varuleveranser till Sverige framställdes 
inte. 

En motsättning mellan kort- och långsiktiga utrikespolitiska och ekono-
miska strategier hade därmed uppstått. Å ena sidan var den svenska reger-
ingen angelägen om att markera för de allierade regeringarna att Sverige var 
positivt inställt till vidgade relationer med västländerna. Å den andra sidan 
var den svenska ekonomin fortfarande beroende av utbytet med Tyskland. 
De villkor som de allierade framställde ansågs inte möjliga att efterleva ef-
tersom de skulle innebära avtalsbrott med Tyskland och detta kunde resul-
tera i en svensk-tysk ekonomisk och politisk brytning. 

Från engelskt håll framhölls att de tyska stridskrafternas potential var för-
svagad och att landet saknade resurser för att angripa Sverige militärt. Men 
britternas analyser hade visat sig grovt felaktiga i avgörande frågor tidigare 
och de möttes därför med skepsis av svenskarna. 

Även om Tyskland framstod som försvagat, var landet fortfarande till-
räckligt starkt för att göra reellt intryck på den svenska regeringen, och var-
ken de allierade eller den svenska regeringen kunde med säkerhet uttala sig 
om hur lång tid det skulle ta innan kriget var till ända, eller vilken utgång 
kriget skulle få. Det skulle i själva verket dröja mer än två år innan Tyskland 
kapitulerade, efter stora umbäranden från både de allierade och Tyskland.11 

Överläggningarna fortsatte i maj 1943. För att koncentrera förhandling-
arna delades frågorna i militärpolitiska (permittent- och transiteringstrafik) 
och krigshandelsrelaterade frågor. Huvudförhandlare i krigshandelsfrågorna 
var Gunnar Hägglöf och Marcus Wallenberg.12 

De svenska förhandlarnas instruktioner var fortfarande att snabbt träffa 
ett principiellt avtal med de allierades regeringsföreträdare. De krav de allie-
rade hade framfört i de inledande förhandlingarna skulle helst begränsas och 
jämkas med de avtal Sverige redan ingått med Tyskland. 

De svenska förhandlarna hoppades på oförändrade eller försiktigare krav 
på den svenska hållningen gentemot Tyskland. Men i förhandlingarna angav 
de allierade tvärtom mer vittgående krav som de svenska förhandlarna var 
tvungna att acceptera innan ett principavtal kunde träffas mellan de allierade 
och Sverige. Kraven innebar betydande och mer eller mindre omedelbara 
inskränkningar i det svensk-tyska ekonomiska utbytet. Som motprestation 
skulle Sverige tillgodoses med varuleveranser från de allierade länderna, 
något som de svenska förhandlarna uppfattade som vaga löften. 

Även om USA:s och Englands utfästelser om leveranser till Sverige 
skulle ha varit konkreta och bindande var detta ingen garanti för att leveran-
serna verkligen skulle kunna genomföras. Transporterna måste ske genom 

                                                        
11 Carlgren, Wilhelm, a.a., sid. 394. 
12 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 253 ff. Ulf Olsson har behandlat Marcus Wallenbergs insatser i 
de svensk-engelska förhandlingarna under andra världskriget i Att förvalta sitt pund: Marcus 
Wallenberg 1899-1982. 
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Skagerack som fortfarande var blockerat av både de allierade och Tyskland. 
Sverige hade förhandlat om en vidgad lejdtrafik ända sedan april 1940 och i 
de fall tyskarna gett med sig, så hade lejdtrafiken främst gällt svensk sjöfart 
på länderna i Sydamerika. Sannolikheten att de tyska blockadmyndigheterna 
skulle tillåta större lejdtrafik till fiendeländer var mycket liten. 

Att förhandla med givet resultat, till förmån för den andra parten 
De svenska förhandlarna var oförberedda på de allierades utökade krav. Den 
svenska regeringens syfte med förhandlingarna verkar främst ha varit att 
komma överens om att komma överens. Om de svenska förhandlarna avbröt 
förhandlingarna för konsultationer med regeringen skulle det dröja flera 
månader innan nya förhandlingar skulle kunna återupptas och då skulle möj-
ligheten att träffa ett principavtal ha gått om intet. I november skulle de år-
liga svensk-tyska regeringsavtalsförhandlingarna inledas, och om det kom-
mande svensk-tyska avtalet uppfattades som alltför tillmötesgående av de 
allierade, skulle möjligheten till ett närmande mot de allierade försvåras på 
längre sikt. Mot denna bakgrund fortsatte de svenska förhandlarna, med 
syftet att försöka reducera de allierades krav. 

Beslutet att fortsätta innebar att de svenska förhandlarna tog större ansvar 
än de instruerats eller hade befogenhet att ta. Den svenska regeringen 
informerades vartefter, men hade litet inflytande över förhandlingsfrågorna, 
eftersom förhandlingarna fortskred kontinuerligt. De svenska förhandlarna 
tog en viss risk. Målet var att förhandlingarna skulle resultera i ett prelimi-
närt avtal. Detta måste visserligen ratificeras av respektive regering, men det 
var klart för de svenska förhandlarna att möjligheten att revidera utkastet var 
liten. De allierade skulle inte acceptera modifikationer i det preliminära av-
talet, om de innebar att de allierades krav inte tillmötesgicks. 

Utgångsläget i förhandlingarna var klart ofördelaktigt. De svenska för-
handlarna saknade utgångspunkter och konkreta förhandlingsmål. De var 
oförberedda på sakargumentation och de var tvungna att improvisera sig 
fram, till skillnad från de allierades förhandlingsstab som med noggrannhet 
kartlagt och analyserat den svenska ekonomin och det svensk-tyska ekono-
miska utbytet. 

Carlgren har betecknat de svensk-allierade förhandlingarna som ett väg-
skäl för den svenska utrikespolitiken. Den ledde till en svensk utrikeseko-
nomisk strategisk förändring från kortsiktigt reaktiv på den tyska politiken 
till långsiktighet. I själva verket hade den svenska regeringen haft tankar på 
en utrikesekonomisk omorientering i mer än ett år på samma grunder. Kort-
siktigt var den svenska ekonomin beroende av den tyska. Men långsiktigt var 
det sannolikt att den tyska ekonomin skulle kollapsa, medan västmakternas 
ekonomier skulle utvecklas och dominera den efterkrigstida världsekonomin. 

Erfarenheterna från första världskriget visade på vikten av att snabbt 
normalisera handels- och betalningsförhållandena. Därför fanns det goda 



 214 

skäl att skapa så bra ekonomiska förutsättningar som möjligt för att delta i 
det internationella ekonomiska utbytet. Detta var bakgrunden till det avtal 
undertecknades av regeringsföreträdare från USA, England och Sverige i 
september 1943 (Tripartitsöverenskommelsen). I avtalet accepterade Sverige 
de allierades krav. Även om detta innebar en övergång till en långsiktig 
strategi hade man inte för avsikt att genomföra ett abrupt avslut på de eko-
nomiska kontakterna med Tyskland.13 

Svenska eftergifter mot de allierade 
De allierades krav, som accepterades av de svenska förhandlarna, precisera-
des i ett memorandum. Där stadgades att volymen på den svenska totalex-
porten till Tyskland, länder som kontrollerades av Tyskland samt allierade 
med Tyskland skulle reduceras. Inskränkningarna i den svenska exporten 
skulle genomföras redan under det innevarande året (1943). Det totala värdet 
av Sveriges export till Tyskland och till av Tyskland ockuperat område 
skulle under 1944 inte få överstiga 700 miljoner kronor. Inskränkningarna 
gällde ett flertal svenska exportprodukter. Särskild tonvikt lades vid be-
gränsningar i exporten av den svenska järnmalmen. De allierade krävde att 
exporten skulle minskas från omkring 10 miljoner ton till 7,5 miljoner ton, 
vilket i stort överensstämde med den nivå som lades fast i det svensk-eng-
elska avtalet från 1939. Frågan var komplicerad eftersom järnmalmsexporten 
var bunden i både regerings- och separatavtal med Tyskland och dessutom 
ingick den i prisvågen. Det var också Sveriges viktigaste exportprodukt och 
den produkt Tyskland efterfrågat mest i flera decennier.14 

En annan svensk exportprodukt som de allierade ville begränsa var kul- 
och rullagren. Dessa var en viktig delkomponent i både krigs- och rust-
ningsindustrin, (men räknades formellt inte som krigsmateriel) och därför 
sågs det som angeläget av de allierade förhandlarna att denna export begrän-
sades till hälften under 1943. 

Detta berörde en viktig del av den svenska verkstadsindustrin. Kul- och 
rullagerproduktionen sysselsatte ett flertal svenskar och var även inkomst-
bringande. Tyskland var en av de äldsta marknaderna för dessa produkter, 
och efter Skagerackblockaden den största. Åren 1941-1942 hade den 
svenska exporten av kul- och rullager inbringat omkring 29 respektive 32 
miljoner kronor. Att Sverige accepterade de allierade kraven var på denna 
punkt en betydande eftergift.15 
                                                        
13 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 260 ff. 
14 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 262. 
15 Martin Fritz & Birgit Karlsson, a.a., sid. 11. Vad som avsågs med Tyskland och av Tysk-
land beroende stater framgår inte av litteraturen eller källorna. Det framgår heller inte om det 
var frågan om cif- eller fob-export. I den svensk-tyska clearingen innefattades tullmässigt 
både länder och regioner i Tyskland. Clearingtyskland var, förutom Tyskland även Österrike, 
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Det var inte endast järnmalms-, kul- och rullagerexporten som blev före-
mål för inskränkningar. De allierade krävde även att flera svenska export-
produkter som vapen, ammunition, kullagermaskiner, fartyg och andra 
transportmedel sattes under exportförbud. Exportförbudet för vapen och 
ammunition hade ingen praktisk betydelse eftersom Sverige formellt aldrig 
exporterat sådana produkter under krigsåren. 

Exportförbudet för transportmedel var inte heller av avgörande betydelse. 
I den svensk-tyska clearingen samlades bilar, fartyg, luftfartyg och övriga 
transportmedel inom samma post. Sammanlagt uppgick denna export 1940 
till lite över 37 000 kronor. Det påföljande året översteg betalningarna 19 
miljoner kronor. Detta berodde troligen på den varvsöverenskommelse som 
träffades detta år. I januari 1941 hade nämligen svenska och tyska intresse-
grupper, under regeringssanktion, slutit ett avtal om ömsesidiga leveranser. 
Tyskland skulle exportera fartygsplåt och de svenska varven skulle bygga 
fartyg åt Tyskland.16 

Åren 1941-1944 var gruppen fartyg den värdemässigt största clearing-
posten inom transportmedel. Under åren 1942-1943 minskade dock betal-
ningarna från drygt 8 till 1,6 miljoner kronor, för att 1944 understiga 1 
miljon kronor.17 

De allierade framförde även krav på att inga fler krediter skulle beviljas 
till Tyskland, trots att Sveriges inställning till Tysklandskrediterna redan var 
fastlagd. Parallellt med förhandlingarna med de allierade, skedde förhand-
lingar mellan den svenska och den tyska regeringskommissionen. Det fanns 
klara indikationer på att de tyska förhandlarna skulle kräva nya krediter i 
regeringsavtalsförhandlingarna på hösten 1944. 

Tidigare hade Tysklands motiv till kreditkraven varit landets 
finansieringssvårigheter. Om Sverige genomförde de exportinskränkningar 
som de allierade krävde, skulle utsikterna för ett tyskt clearingöverskott öka. 
Tysklands argument för nya krediter skulle då vara lätta att avvisa, utan att 
Sveriges importmöjligheter försämrades.18 

                                                                                                                                  
Sudet, Böhmen-Mähren, Memel, Danzig, det så kallade Ostgebiete, Elsass och Lothringen, 
Luxemburg, Eupen, Malmédy och Moresnet. Ockuperade länder, i vilka flera av de nämnda 
regionerna ingick räknades vanligen som tyskkontrollerade. 
16 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 250 f. 
17 RA. CLN A, DI a, vol. 962. Transferstatistik. 
18 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2462. PM angående svensk-tyska förhandlingar i kreditfrågan. 
12 juli 1943. 
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Ett system under avveckling, svenska svepskäl, bukter 
och finter 
Wilhelm Carlgren och Gunnar Hägglöf anser att relationerna mellan Sverige 
och Tyskland förändrades drastiskt efter Sveriges överenskommelse med 
västmakterna. Politiskt hade den svenska regeringen de facto tagit ställning, 
men ekonomiskt var ett sådant ställningstagande inte möjligt. Varken den 
svenska eller den tyska ekonomins möjligheter, problem och behov hade 
förändrats. De båda länderna hade handelsbehov att täcka och Sverige hade 
dessutom stora finansiella fordringar i Tyskland som skulle regleras. I juli 
1943, strax efter att sommarförhandlingarna med västmakterna slutförts, 
fortsatte förhandlingarna med de tyska regeringsföreträdarna och i november 
hade de svenska och tyska regeringskommissionerna planerat att inleda för-
handlingarna om 1944 års svensk-tyska ekonomiska utbyte. De tyska för-
handlarna räknade inte med att de kommande svensk-tyska förhandlingarna 
skulle stå under Tripartitavtalets inflytande. 

Martin Fritz m.fl. har betecknat den svenska politiska och ekonomiska 
hållningen gentemot stormakterna under andra världskriget som pragma-
tisk.19 I väsentligt har denna avhandling bekräftat Fritz karakteristik. Pragma-
tismen genomsyrade i synnerhet de påföljande diskussionerna som föregick 
1944 års svensk-tyska handels- och betalningsavtal. 

I november 1943 träffades svenska och tyska regeringsföreträdare för att 
förhandla om 1944 års svensk-tyska ekonomiska utbyte. Dessa förhandlingar 
kom att bli inledningen till slutet på den svensk-tyska clearingepoken. De 
tyska förhandlarna kom till förhandlingarna i syftet att fortsätta utbytet, me-
dan de svenska förhandlarna kom för att reducera det.20 

De tidigare avtalen band Sverige att exportera bestämda kvantiteter av 
vissa produkter. Sverige kunde inte ensidigt genomföra begränsningar i ex-
porten till Tyskland utan att göra sig skyldigt till avtalsbrott. Om Sverige 
eller svenska exportörer bröt mot avtalet väntade skadeståndskrav eller eko-
nomiska och politiska sanktioner. Inskränkningarna måste därför genomfö-
                                                        
19 Fritz, Martin, ”En fråga om praktisk politik. Ekonomisk neutralitet under det andra 
världskriget”, Historisk tidskrift 1982:3. 
20 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 13 november (kl. 11) 1943. På den svenska sidan deltog regeringskom-
missionens ordförande Hägglöf, Jacob Wallenberg, Sohlman, Vinell, Ihre och Brusewitz. De 
två förstnämnda intog den mest framträdande rollen i förhandlingarna. På den tyska sidan 
deltog Walter och Ludwig samt Behrens från Riksekonomiministeriet respektive utrikesde-
partementet. Då den svenska delegationen sammanträtt med de allierade förhandlarna, hade 
det skett mot bakgrund av betydande tyska militära motgångar. Bilden av västmakternas 
maktpolitiska styrka torde ha förstärkts då de svenska förhandlarna resa till Berlin fick skjutas 
upp på grund av de allierades bombraider. Då den svenska delegationen senare anlände fick 
man besked om att Svenska beskickningen var förstörd och hotellet man brukade använda 
likaså. Förhandlingarna skulle ha ägt rum i tyska utrikesdepartementets lokaler, men även 
dessa var förstörda, och under förhandlingarnas gång fortsatte bombraiderna. Hägglöf, Gun-
nar, a.a., sid. 278 f. 
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ras med de tyska förhandlarnas samtycke. Men de tyska förhandlarnas öns-
kemål var snarare att utöka handelsutbytet så långt det gick. 

Argumentationen mot de tyska förhandlarna var både teknisk och princi-
piell, och det var ett tydligt exempel på hur de svenska förhandlarna använde 
den praxis och det regelverk som utvecklats inom ramen för den svensk-
tyska clearingen för att hävda sig. I detta läge kom man från svensk sida att 
använda även gamla argument: järnmalmen trängde ut andra svenska ex-
portgrenar. 

Då denna tematik behandlats under 1930-talets förhandlingar hade frågan 
väckt oro i vissa läger på Utrikesdepartementet och till och med mynnat ut i 
en intern dispyt (se kapitel 5). Regeringskommissionen hade då valt att inte 
driva argumenteringen mot Tyskland vidare eftersom det innebar en risk för 
att Tyskland skulle motarbeta den svensk-tyska clearingen. Nu användes 
samma fråga för att motivera en implementering av de allierades krav.21 

Med 1943 års betalningsströmmar som beräkningsgrund skulle den 
svenska importen i 1944 års utbyte uppgå till omkring 800 miljoner kronor, 
och denna beräkningsgrund betecknades av de svenska förhandlarna som 
väldigt optimistisk. Under samma år skulle omkring 80 miljoner kronor an-
vändas för återbetalning på krediterna och ca 33 miljoner kronor avsättas för 
de finansiella fordringarna. Utrymmet för den svenska exporten var endast 
685 miljoner kronor. Om man dessutom räknade bort exporten av icke-varor 
(tjänster) skulle den totala exportramen uppgå till 485 miljoner kronor, och 
om sammansättningen och volymen i den svenska exporten av år 1943 till 
Tyskland bibehölls under 1944 var man tvungen att skära ned järnmalms-
importen från 10 till 7 miljoner ton. Annars skulle järnmalmsexporten utgöra 
38 procent av varuexportens volym, och detta var en orimligt stor andel.22 

I rapporten från förhandlingarna framstår järnmalmsexportens andel av 
den svenska totalexporten som besvärande stor, men faktum är att den var 
störst under åren 1938-1939. Dessa år utgjorde järnmalmsexporten 51 pro-
cent av den svenska totalexporten till Tyskland. Efter Skagerackblockaden 
koncentrerades den svenska utrikeshandeln till Tyskland och handels-
strömmarna ökade. Därmed ökade också clearingramen, varför järnmalmens 
andel av den svenska totalexporten minskade, även om den inte reducerades 
kvantitativt. Även andra svenska exportprodukter som t.ex. kullager, järn 
och stål skulle bli föremål för exportrestriktioner, och den svenska inställ-
ningen var närmast att betrakta som ett diktat.23 

                                                        
21 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM nr. 2 över sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 9 november 1943. 
22 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM nr. 3 över sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 10 november 1943. 
23 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM nr. 3 över sammanträde mellan de svenska och tyska 
regeringskommissionerna. 10 november 1943. 
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Förhandlingarna övergick till mer informella diskussioner mellan reger-
ingskommissions ordföranden Walter och Hägglöf samt Jacob Wallenberg. 
Under diskussionernas gång kom det in rapporter om att den svenska bräns-
lebristen var akut. Svenska masugnar och gjuterier måste reducera produk-
tionen och dessa industrier var redan prioriterade i de svenska myndigheter-
nas bränslefördelning.24 

Det svenska budet var dock inte förhandlingsbart. Om förhandlingarna 
bröt samman skulle de svensk-tyska ekonomiska relationerna hamna i ett 
traktatlöst tillstånd. Detta skulle innebära att inga regler längre fanns: kvali-
teter, betalnings- och handelsformer och framför allt priser skulle förändras. 
Ur ett nationellt ekonomiskt perspektiv var denna situation mer riskabel än 
att avstå från ekonomiska förbindelser.25 

Förvånade tyska förhandlare 
De tyska förhandlarna konstaterade att Sverige diametralt ändrat uppfattning 
jämfört med föregående förhandlingar. Man menade att den svenska inställ-
ningen byggde på en pessimistisk hypotes om oförändrad tysk export till 
Sverige under 1944, vilket var både ogrundat, irrationellt och destruktivt. 
Tyskland skulle möta inskränkningar med samma mynt. Mer konkret hade 
svenskarna halverad export av kol, koks och handelsjärn att vänta. Varuslag 
efter varuslag skulle bli föremål för exportrestriktioner och detta skulle var-
ken gynna den svenska eller den tyska ekonomin. 

De tyska förhandlarna ansåg att Sverige inledde ett handelskrig mot 
Tyskland under en period då förutsättningarna att gå ur det med en intakt 
ekonomi var som sämst, när alternativet var att verka för att utveckla utbytet. 
Tidigare hade regeringskommissionerna alltid försökt undvika politiska frå-
gor till förmån för ekonomiska och rationella lösningar. Grundvalen för den 
svenska handelskrigsförklaringen uppfattades som politisk. 

Förhandlingarna bröt samman, men skulle återupptas i december. De 
tyska förhandlarna fick vända sig till sin regering för att delge informationen 
om det svenska diktatet och ta emot instruktioner inför eventuella nya för-
handlingar.26 

                                                        
24 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. Importen av kol och koks. Leveranser 1943 och önskemål 
för 1944. 9 oktober 1943. 
25 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 16 november 1943. 
26 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 16 november 1943. PM över samtal mellan Walter, Hägglöf och Wal-
lenberg. 4 december 1943.  



 219 

Att balansera mellan påbud och behov 
Det svenska diktatet förelades den tyska riksregeringen. I väntan på ett tyskt 
avtalsförslag pågick i stort sett dagliga diskussioner mellan svenska och 
tyska regeringskommissionsmedlemmar.27 Samtidigt var det bråttom att 
komma till ett avslut. Vid decembers utgång upphörde det gällande avtalet 
och risken fanns att man hamnade i ett traktatlöst tillstånd. I diskussionerna 
började förhandlingsparterna närma sig varandra. De tyska förhandlarna 
meddelade att de skulle rekommendera sin regering att de tyska export-
kvoterna förblev oförändrade i avtalsutkastet för att Tyskland skulle kunna 
importera de kvantiteter som det svenska budet medgav.28 

De svenska förhandlarna var beredda att fortsätta handelsförhandlingarna 
efter att begränsningarna för de svenska exportprodukterna accepterats. En 
fortsatt clearing erbjöd en fortsättning i form av tilläggsavtal som medgav 
större flexibilitet i exporten till Tyskland än det svenska diktatet föreskrev. 
Men det skulle ske med förbehållet att ”Svenska regeringen måste emellertid 
förbliva fullständigt obunden.”29 

Detta förefaller ha varit ett medvetet försök att tillämpa en metod som 
skapade större handlingsfrihet i relationerna med Tyskland. Exemplet ovan 
var i linje med de metoder som användes av svenska och tyska regeringen 
samt SKF, för att upprätthålla kullagerhandeln. Den svenska regeringen var 
bunden i enlighet med septemberavtalet med de allierade, men det var inte 
de svenska exportföretagen. Exportföretagens åtaganden avgjordes i affärs-
kontrakt som slöts inom ramen för regeringsavtalen. Detta innebar att de 
svenska förhandlarna och den svenska regeringen inte hade något ansvar för 
exportföretagen, samtidigt som staten kontrollerade varje affärskontrakt (ge-
nom handelslicenserna). Avtalstekniskt lämnade man de långfristiga ramav-
talen för att istället styra över kontrakt på produktnivå.30 

Förslaget om en utvecklad tilläggshandel kom från den svenska reger-
ingen men den stöddes av en del av de svenska branschorganisationerna, och 
det är uppenbart att den svenska regeringen föredrog denna lösning framför 
ett traktatlöst tillstånd.31 

Den tyska regeringen valde att inte bryta de ekonomiska förbindelserna 
med Sverige och den 28 december, tre dagar innan avtalet upphörde att 

                                                        
27 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM. 13 december 1943. 
28 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM över samtal mellan Walter, Hägglöf och Wallenberg. 4 
december 1943. 
29 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM. 13 december 1943. 
30 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2464. PM. 13 december 1943. 
31 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. PM angående tysk-svenska fraktavtalet. 27 december 
1943. Här märktes de svenska redarna. Dessa hade redan inlett förhandlingar med tyska re-
geringsföreträdare om ett nytt fraktavtal. Man hade slutit ett provisoriskt avtal som löpte fram 
till den 1 februari 1944 för att vinna en tidsrespit. Om de svenska och tyska förhandlarna inte 
kommit fram till något avtal hade inte redarnas fraktavtal ratificerats. 
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gälla, meddelade den tyska regeringskommissionen att riksregeringen var 
beredd att acceptera det svenska diktatet.32 

Tyskland valde att acceptera det svenska diktatet därför att man inte hade 
något att vinna på att avvisa det. Däremot hade landet mycket att förlora på 
ett traktatlöst tillstånd. Dessutom hade man fortfarande kontrollen över den 
svenska handelssjöfarten genom Skagerackblockaden.33 

Gunnar Hägglöf anger bristen på betalningsmedel som orsak till att 
Tyskland accepterade det svenska handelsdiktatet. Indirekt hade bristen på 
betalningsmedel varit upphovet till den svensk-tyska clearingen, samt ett 
återkommande tema i de svensk-tyska ekonomiska relationerna. I juli 1943 
rapporterade den svenska ekonomiska fackpressen att Tyskland hade stora 
skulder till sina clearingländer. Affärsvärlden refererade till den schweiziska 
ekonomiska tidskriften Neue Zürcher Zeitung som uppskattade Tysklands 
clearingskulder till över 10 miljarder riksmark.34 Bank for International 
Settlements gjorde en mer negativ uppskattning av Tysklands finansiella 
situation under hösten 1943. En försiktigt uppskattning visade att Tyskland 
dragit på sig clearingskulder till utlandet på uppåt 22 miljarder riksmark, och 
det bara under perioden 1941-1943.35 

Tysklands valutabrist och skulderna öppnade för en fördelaktig svensk 
strategi. Under de föregående clearingåren var valutabristen ett av de mest 
centrala och svårlösta problemen, främst för Tyskland, och som vi sett var 
det därigenom ett problem även för Sverige. En av lösningarna hade varit 
krediterna. Under höst-/vinterförhandlingarna 1943 blev krediterna ironiskt 
en stor fördel för Sverige. 

Exportkreditsystemet hade upphört vid utgången av 1942. I och med att 
betalningsfristen var 12-18 månader skulle krediter motsvarande 80 miljoner 
kronor återbetalas till svenska exportörer, under det första halvåret av 1944. 
Till detta kom betalningar för finansiella förpliktelser och för Tysklands nya 
import. För att kunna finansiera dessa betalningar var Tyskland tvunget att 
forcera exporten till Sverige, särskilt före juni 1944. Om Tyskland inte lyck-
ades med detta fanns risken att Sverige avbröt exporten och tillgrep tvångs-
clearing, och ur ett tyskt perspektiv var det sämre än ett traktatlöst tillstånd. 
Avgörande för utvecklingen skulle i sådana fall vara i vilken grad Sverige 
behövde den tyska exporten, och de svenska förhandlarna hade knappast 

                                                        
32 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. PM angående tysk-svenska fraktavtalet. 27 december 
1943. PM över sammanträden mellan de svenska och tyska regeringskommissionerna. 28 
december 1943. 
33 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. PM angående tysk-svenska fraktavtalet. 27 december 
1943. Korrespondens Richert, Svenska beskickningen i Berlin till Hägglöf, Utrikesdeparte-
mentets handelsavdelning. 22 december 1943. 
34 ”Tysklands clearingskulder över 10 miljarder rmk”, Affärsvärlden 1943:30. Hägglöf, Gun-
nar, a.a., sid. 280 f. 
35 Bank for International Settlements, Thirteenth Annual Report. 1st April 1942-31st March 
1943. Lend-lease, British disinvestments and European clearings, sid.152 ff. 
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förmedlat något desperat behov i förhandlingarna. Detta öppnade för en 
fortsatt stor import från Tyskland, samtidigt som Tyskland accepterade de 
krav om begränsningar som stipulerades av avtalet med de allierade. Under 
det första halvåret betalade tyskarna tillbaka sammanlagt 70 miljoner kronor 
av de ännu utestående exportkrediterna och i oktober 1944 var de helt 
återbetalda.36 

Det sista svensk-tyska regeringsavtalet 
Handels- och betalningsavtalet som reglerade 1944 års svensk-tyska ekono-
miska utbyte undertecknades slutligen den 10 januari 1944. De svenska vill-
koren för utbytet var bättre än på länge. Medan värdet av 1943 års svenska 
totalexport till Tyskland överträffade det föregående årets med 70 miljoner 
kronor, förblev importen från Tyskland värdemässigt oförändrad. Från att ha 
gått från ett tyskt clearingöverskott på 45 miljoner kronor 1942, noterades 
1943 ett clearingunderskott på 25 miljoner kronor (se tabell 7:1 och 9:3). 
Under det första halvåret av 1943 hade dock clearingen resulterat i ett tyskt 
överskott på 126 miljoner kronor, och fördelningen från clearingöverskottet 
till transfermedlen genomförts.37 

Under 1944 satte inskränkningarna i den svenska exporten sina spår i 
clearingbetalningarna. Under 1944 minskade den svenska exporten till 
Tyskland med motsvarande 185,4 miljoner kronor. Även importen minska-
de, men inte lika snabbt (31,8 miljoner kronor). 1944 års tyska clearingöver-
skottet uppgick därför till hela 128,4 miljoner kronor. Endast 1939 års 
clearingöverskott överträffade detta belopp (med ett clearingöverskott på 
143,9 miljoner kronor). Trots att importen från Tyskland minskade totalt 
förblev således Tyskland Sveriges varukälla. Sverige lyckades därmed för-
ena både kortsiktiga och långsiktiga betalnings- och handelspolitiska strate-
gier. 
 
Tabell 9:3 In- och utbetalningar till clearingkontot. Miljoner kronor. 
Löpande priser. 
 1942 1943 1944 
Inbetalningar för import m.m. från Tyskland 807 807 775,2 
Utbetalningar för export m.m. till Tyskland 762 832 646,6 
Clearingöverskott 45 -25 128,6 

Källa: Åren 1940-1943: RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. PM. Statistiska uppgifter angående 
det svensk-tyska varuutbytet m.m. under åren 1940-1943. 20 januari 1944. 1944: RA. UD A, 
H 12 Ct, vol. 729. PM angående den svensk-tyska, svensk-holländska och svensk-belgiska 
clearingen under tiden januari-december 1944. 26 januari 1945. 

                                                        
36 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 279 ff. 
37 RA. UD A, Ad HP 64 Ct, vol. 45. PM. Utbetalningar från svensk-tyska clearingkontot för 
export av svenska varor 1941-1943. 5 oktober 1943. PM importen från Tyskland 1941-1943. 
5 oktober 1943. 
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Betalningarna för svensk import 
Tysklands behov av betalningsmedel och den forcerade exporten till Sverige 
avspeglades i avtalet för 1944 års ekonomiska utbyte. Importen av kol- och 
koks skulle visserligen minska från 5 till 4 miljoner ton, men detta var av 
liten betydelse eftersom man i leveransplanerna gjorde upp att nästan hela 
kvantiteten skulle levereras före den 1 oktober. Mot bakgrund av krigsför-
loppet var utsikterna för tyska leveranser allt sämre ju längre kriget led.38 

Den svenska regeringskommissionens resonemang var riktigt. Under för-
sta halvan av 1944 levererades mer kol och koks än under motsvarande pe-
riod de föregående åren. Januari-juli 1942 hade tyskarna levererat omkring 
1,5 miljoner ton och under samma period 1943 2,6 miljoner ton. Under ja-
nuari-juli 1944 hade tyskarna levererat nästan 3 miljoner ton. På det hela 
taget minskade betalningarna mellan länderna parallellt med att handeln 
minskade. Ändå höll 1944 års svenska import från Tyskland relativt jämna 
steg med importen för samma period 1942. Tabell 9:4 visar betalningar för 
import av viktigare varuslag från Tyskland till Sverige. Kol- och koksim-
porten minskade totalt med 20 miljoner kronor under 1944, importen av 
kemiska produkter med endast 1 miljon och handelsjärn med 6 miljoner 
kronor. Sett till värdet var minskningen för maskiner, apparater m.m. störst 
med 23 miljoner kronor samma period.  

Även de svenska betalningarna för icke-varor minskade. Från att ha legat 
på 54,6 miljoner kronor januari-november 1943 minskade de till 40,1 samma 
period 1944.39 

Betalningarna för import av spånadsämnen (textilier) ökade däremot. 
Textilier var en av bristvarorna i Sverige och importen av dessa produkter 
var välkommen i Sverige. Den svenska textilindustrin hade haft svårigheter 
att upprätthålla produktionen då råvarubristen börjat göra sig gällande och 
importen av både textilråvaror och färdigvaror hade blivit viktigare. Tysk-
land var en stor producent av textilier och den svenska efterfrågan avspegla-
des i clearingbetalningarna. År 1943 hade importvolymen uppgått till 90 
miljoner kronor och under 1944 hade importen ökat med 19 miljoner kronor. 
Trots att importen från Tyskland minskade totalt förblev Tyskland Sveriges 
varukälla. 

 
 
 
 

                                                        
38 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. Protokoll über Besprechungen des deutschen und des 
schwedischen Regierungsausschusses für Fragen des Zahlungs- und Warenverkehrs zwischen 
Deutschland und Schweden vom 10. Dezember 1943 bis Januar 1944. Hägglöf, Gunnar, a.a., 
sid. 279 ff. 
39 RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen under tiden januari-
november 1944. 9 januari 1945. 
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Tabell 9:4 Jämförelse mellan inbetalningar till clearingkontot för import till 
Sverige av viktigare tyska varuslag, januari-november 1943 och januari-
november 1944. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 1943 1944 Minskning/ökning 
Kol och koks 140 120 - 20 
Kemiska produkter 116 115 - 1 
Spånadsämnen 90 109 + 19 
Handelsjärn 126 120 - 6 
Maskiner, apparater m.m. 118 95 - 23 
Icke-varor 59 42 - 17 

Källa: RA. CLN A, DI a, vol. 963. 

Betalningarna för svensk export 

Järnmalmen 
Järnmalmsexporten till Tyskland följdes noggrant av flera svenska myndig-
heter. Enligt Clearingnämndens beräkningar uppgick järnmalmsexporten 
(järnstyckemalm) till 9,3-9,5 miljoner ton/år 1940-1941 (se tabell 9:5). År 
1942 minskade exporten med 1 miljon ton medan man 1943 överträffade den 
stipulerade gränsen med 100 000 ton.40 De största järnmalmsleveranserna till 
Tyskland skedde under månaderna maj-september. År 1943 genomfördes 80 
procent av årsleveransen under denna period. Endast 20 procent av den to-
tala mängden levererades efter september då det svensk-allierade avtalet 
undertecknats. Under samma period 1941 och 1942 levererades 30 respek-
tive 28 procent av årsexporten av järnmalm till Tyskland. Detta tyder på att 
en viss minskning genomfördes redan 1943 men att årsexporten blev större 
än tidigare genom ovanligt stora leveranser under de föregående måna-
derna.41 

Under 1944 halverades sedan den svenska järnmalmsexporten. Måna-
derna januari-november uppgick exporten till 4,5 miljoner ton. Detta var 
tydligt ett resultat av Sveriges överenskommelse med de allierade. Tysklands 
betalningar för järnmalm hade minskat med 71 miljoner kronor 1943-1944. 

Sett till de svenska inkomsterna från exporten till Tyskland var inskränk-
ningarna i framför allt järnmalmsexporten en betydande eftergift gentemot 
de allierade, vilket illustrerar Sveriges politiska och ekonomiska omorien-
tering från Tyskland mot västmakterna. Åren 1940-1943 inbringade järn-
malmsexporten årligen mer än 160 miljoner kronor. 
                                                        
40 I Kommerskollegiums officiella statistik (järnstyckemalm) uppgick järnmalmsexporten till 
Tyskland, exklusive Böhmen och Mähren, till 8,4 miljoner ton år 1943. Om man inkluderar 
Böhmen och Mähren samt Nederländerna uppgick exporten till omkring 9,3 miljoner ton. 
Handel. Berättelse för år 1943 av Kommerskollegium. De år 1943 från riket utförda varornas 
fördelning på förbrukningsländer. 
41 RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM över den kvantitativa omfattningen av den svenska importen 
från Tyskland, respektive den svenska exporten till Tyskland. 17 januari 1944. Bilaga 4 till 
PM angående den svensk-tyska clearingen under tiden januari-december 1943. 
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Tabell 9:5 Uppgifter om Sveriges export av järnmalm till Tyskland (inklusive 
Böhmen och Mähren) 1940-1943. Miljoner ton. Tysklands betalningar för 
svensk järnmalmsexport. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 
 1940 1941 1942 1943 januari-

november 
1944 

Järnmalmsexport till Tyskland (inklusive 
Böhmen och Mähren)  

 
9,3 

 
9,5 

 
8,5 

 
10,1 

 
4,5 

 
Tysklands betalningar för svensk 
järnmalmsexport (inklusive Böhmen och 
Mähren) 

 
 
 

163,5 

 
 
 

192,2 

 
 
 

166,5 

 
 
 

185,4 

 
 
 

111,5 
Källa: År 1940: RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen under 
december 1941. 31 januari 1941. Åren 1941-1942: PM över den kvantitativa omfattningen av 
den svenska importen, respektive den svenska exporten av järnmalm Bilaga 3 till PM angå-
ende den svensk-tyska clearingen under tiden januari-december 1943. 15 januari 1943. År 
1943: PM över den kvantitativa omfattningen av den svenska importen, respektive den 
svenska exporten av järnmalm Bilaga 4 till PM angående den svensk-tyska clearingen under 
tiden januari-december 1943. 17 januari 1944. År 1944: PM over den kvantitativa omfatt-
ningen av den svenska importen, respektive exporten av järnmalm. Bilaga 4 till PM angående 
den svensk-tyska clearingen under tiden januari-november 1944. RA. CLN A, DI a, vol. 962. 
Betalningsstatistik  
 

Förändringar i järnmalmsexportens var utslagsgivande för den samlade 
svenska exportvolymen. Då järnmalmsexporten minskade, föll också export-
volymen. År 1944, då den svenska järnmalmsexporten halverades, minskade 
exportvolymen totalt med 104 miljoner kronor. Under 1944 minskade järn-
malmsexporten kvantitativt sett snabbare än betalningarna, vilket tyder på att 
de svenska järnmalmsexportörerna passade på att höja priserna under 1944. 
Detta indikerar att de svenska och tyska förhandlingspositionerna förskjutits 
till svensk favör, för att tala med Martin Fritz och Klaus Wittmann. Utveck-
lingen pekar även på att Sverige implementerade Tripartitsavtalets före-
skrifter beträffande järnmalmsexporten under 1944.42 

Skogsindustriprodukterna 
Det är värt att uppmärksamma att andra svenska exportgrenar faktiskt fick 
ökad avsättning i Tyskland under 1944, i enlighet med de svenska förhand-
larnas något skenbara önskemål. Sett till betalningarna var det främst 
skogsindustriprodukterna (trävaror, pappersmassa, papp och papper) var 
förbättrade sin utförsel. Skogsindustriexporten ökade under dessa år med 
sammanlagt 45 miljoner kronor. Pappersmassa, papp och papper var den 
värdemässigt största varuslaget med en export värd 131 miljoner kronor 
1943 och 154 år 1944 (se tabell 9:6). Exporten av trävaror motsvarade något 
mer än hälften av exporten av pappersmassa, papp och papper men de ökade 
                                                        
42 RA. CLN A, DI a, vol. 962. Transferstatistik. 
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snabbare, procentuellt sett (32 mot 18 för pappersmassa, papp och papper) 
mellan dessa år. 

Skogsindustriprodukterna hade varit fria från kvantitativa eller kvalitativa 
bindningar i regeringsavtalen under krigsåren, och detsamma gällde Tripar-
titsavtalet. Som nämndes i kapitel 8 var skogsindustrin en av de viktigaste 
svenska industrigrenarna ur ett flertal perspektiv. Att exporten av dessa pro-
dukter ökade uppfattades därför från svensk sida som positivt. 

Kul- och rullagren, SKF och svenska regeringen 
Kullagerexporten till Tyskland blev en av de mest problematiska frågorna i 
Sveriges förhandlingar med både de allierade och tyskarna. SKF var Sveri-
ges största producent och ”kullagerfrågan” gällde i praktiken SKF. I de 
svensk-tyska förhandlingarna om kullagerexporten försökte de svenska för-
handlarna framställa reduceringen av exporten som så liten som möjligt. De 
tyska förhandlarna protesterade ändå. I samråd med den svenska regeringen 
erbjöd sig SKF att kompensera den reducerade exporten med annan export. 
Kullagerstål berördes inte i Tripartitsavtalet, men det gjorde kullagermaski-
ner och enligt Tripartitsavtalet fick denna export inte överstiga ett värde om 
1,9 miljoner kronor. Samtidigt stipulerade regeringsavtalet med Tyskland en 
export av dessa maskiner om 4,16 miljoner kronor. 

Under våren 1944 då de allierade informerade sig om utvecklingen för 
den svensk-tyska handeln försökte de svenska regeringsföreträdarna skriva 
upp 1942 års exportstatistik så att det verkade som om man gjort radikala 
inskränkningar i exporten till Tyskland under 1943. Exporten av kullagerma-
skiner hade skett i enlighet med det svensk-tyska avtalet, och inte med Tri-
partitsavtalet. För att detta inte skulle komma till de allierades kännedom 
felrubricerades en stor del av denna export medvetet under posten ”andra 
maskiner”.43 

Kullagerfrågan rymde en komplicerad intressekonflikt. Den svenska re-
geringen ville framstå som tillmötesgående och avtalsrespekterande inför 
både de allierade och Tyskland. Den amerikanska regeringen hade en mer 
hårdför attityd: det var amerikanska liv som stod på spel i kriget och SKF 
bidrog till den tyska krigsapparaten. Det bör tilläggas att SKF även levere-
rade till både den amerikanska och den engelska krigsmakten. Under våren 
och sommaren 1944 återkom ändå de allierade vid flera tillfällen med nya 
krav om reduceringar av framför allt kullagerexporten till Tyskland, och 
kraven övergick till hot från den amerikanska regeringen. De engelska för-
handlarna hade dock en mer försiktig inställning till SKF eftersom man inte 
ville äventyra kullagerleveranserna som gick med flyg och med snabbgående 

                                                        
43 Fritz, Martin & Karlsson, Birgit, a.a., sid. 14. 
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båtar genom blockaden, men instämde generellt i den amerikanska 
ståndpunkten.44 

På SKF oroade man sig dock för koncernens fortlevnad, eftersom man 
hade dotterbolag i både USA och i Europa. Om SKF förlorade den euro-
peiska marknaden riskerade koncernen sin världsledande ställning och i för-
handlingarna med såväl de allierade som de tyska regeringsföreträdarna hade 
koncernen därför den svenska regeringens stöd. Men då trycket på den 
svenska regeringen ökade från både de allierade och Tyskland valde reger-
ingen att betrakta frågan som privatekonomisk, dvs. en fråga mellan SKF 
samt tyska och allierade regeringsföreträdare. SKF vågade inte riskera en 
brytning med USA och inför hot om svartlistning och expropriering av bola-
gets tillgångar i USA accepterade SKF slutligen att helt upphöra med ex-
porten till Tyskland från och med oktober 1944.45 

Detta innebar dock ett avtalsbrott gentemot Tyskland och de tyska för-
handlarna protesterade. SKF svarade att man inte kunnat leverera på grund 
av stora statliga beställningar på hemmamarknaden, medan den svenska 
regeringen svarade att SKF aldrig ålagts att ge de statliga beställningarna 
företräde. Tidigare hade den svenska regeringen varit mån om att förankra 
handels- och betalningspolitiken i det svenska näringslivet. Detta under-
lättade endräkten i den svenska ekonomiska politiken och var både praktiskt 
och effektivt. Då det politiska trycket ökade från de allierade avhändade sig 
den svenska regeringen ansvaret till exportföretagen, för att vinnlägga sig 
om ett gott framtida samarbete med västmakterna. Risken för repressalier 
från Tyskland var vid detta stadium liten. Tyskarna kunde inte svara med 
vare sig ekonomiska eller politiska sanktioner eftersom detta skulle skada 
Tyskland mer än Sverige.46 

Tabell 9:6 visar den svenska exporten av kul- och rullager till Tyskland 
åren 1943-1944. Tysklands betalningar för svensk export av kul- och rulla-
ger minskade med 34 miljoner kronor 1944. Mot bakgrund av de svenska 
handelsmyndigheternas metoder att redovisa denna handel är det dock 
vanskligt att närmare analysera denna sifferuppgift. 

Icke-varor 
Betalningar för tjänster hade varit den värdemässigt största exportposten 
ända sedan 1941 och det var frakt- och transportväsendet, som i regel sva-
rade för lite mer än hälften av hela clearingposten (icke-varor). Mellan 1941 
och 1943 låg betalningarna på mellan 215 och 243 miljoner kronor. År 1943 
svarade frakter, transporter och tullkostnader för 118 miljoner kronor och 
1944 för 59 miljoner (se tabell 9:6).  
                                                        
44 Fritz, Martin & Karlsson, Birgit, a.a., sid. 16 f. 
45 Fritz, Martin & Karlsson, Birgit, a.a., sid. 26. 
46 Fritz, Martin & Karlsson, Birgit, a.a., sid. 13 ff., 131 f. 
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Tabell 9:6 Utbetalningar från clearingkontot för export till Tyskland av vik-
tigare svenska varuslag, januari-november 1943 och januari-november 
1944. Miljoner kronor. Löpande priser. 
 

 1943 1944 Minskning/ökning 
Järnmalm 185 114 - 71 
Trävaror 68 90 + 22 
Pappersmassa, papp och papper 131 154 + 23 
Handelsjärn 152 89 - 63 
varav kul- och rullager 76 42 - 34 
Icke-varor 215 134 - 81 

Källa: RA. CLN A, Fk, vol. 17. PM angående den svensk-tyska clearingen under tiden janu-
ari-november 1944. 9 januari 1945. 

 
Det var naturligt att dessa tjänster utnyttjades i mindre utsträckning än ti-

digare, då handelsströmmarna reducerades. Detta blev särskilt utslagsgi-
vande för Tysklands inbetalningar för svenska frakter och transporter, efter-
som denna tjänst främst föreståtts av svenskar. Näst efter frakter, transporter 
och tullkostnader var SJ:s tjänster till Tyskland mest inkomstbringande. År 
1943 betalade Tyskland 31 miljoner för SJ:s tjänster och 1944 16 miljoner 
kronor. Kostnaderna för permittenttrafiken och transiteringarna kostade 
Tyskland omkring 30 miljoner kronor/år. År 1944 upphörde denna trafik 
helt.47 

Betalningar för finansiella fordringar 
De svensk-tyska finansiella mellanhavandena hade under 1930-talets och –
40-talets början institutionaliserats. Rikslånen var reglerade i tidigare avtal, 
Kreugerlånet löpte med årligen omförhandlade provisoriska avtal och privat-
fordringsavtalet hade förlängts från år till år. Det sista privatfordringsavtalet 
som reglerade Tysklands clearingbetalningar slöts i samband med handels- 
och betalningsavtalet i januari 1944.48 

Vid sidan av de svenska importbehoven fanns fortfarande stora finansi-
ella intressen att bevaka i Tyskland. Den 10 januari 1944 uppgick Sveriges 
totala finansiella fordringar till omkring (nominellt) 760 miljoner kronor. 
Detta innebar en ökning på 28 miljoner kronor jämfört 1941 års fordringar. 
Det svensk-tyska clearingsystemets ursprungliga syfte var att avveckla dessa 
fordringar. Dessutom torde de svenska fordringsägarna ha ansett att tillgång-
arna blivit mer riskutsatta och den tyska ekonomin allt mindre förtroende-
ingivande ju längre kriget led.49 

                                                        
47 RA. CLN A, DI a, vol. 962. Transferstatistik. 
48 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2465. Abkommen vom 10. Januar 1944 über die Verlängerung 
des Privatschulden abkommens vom 28. Oktober 1938. 
49 SOU 1999: 20, sid. 263 ff. 
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Trots att fordringarna på Tyskland ökade totalt 1941-1944 så hade en 
värdeminskning faktiskt skett för de flesta slagen av fordringar och att ford-
ringarnas totalvärde ökade berodde nästan uteslutande på att det svenska 
innehavet av aktier och banktillgodohavanden i Tyskland växte. 

Tabell 9:7 visar på det svenska innehavet av rikslån och privata ford-
ringar åren 1941-1944. Under dessa år minskade rikslåneinnehavet med 13 
miljoner kronor. Undantaget var innehavet av Kreugerobligationer, som 
ökade med två miljoner kronor under perioden. De privata fordringarna 
minskade under perioden med 41 miljoner kronor. Samtidigt växte aktie-
innehavet med inte mindre än 77 miljoner kronor. 

 
Tabell 9:7 Svenska certifierade fordringar i Tyskland 1941 och 1944. Miljo-
ner kronor. Löpande priser. 

  1941 1944 
Rikslånen Dawes 39 35 
 Young 107 97 
 Kreuger 208 210 
 Bundes 8 8 
 Konverterings 8 7 
Summa  370 357 
    
Privatfordringar Obligationer 78 77 
 Aktier 147 224 
 Fastigheter 38 37 
 Inteckningar 17 17 
 Banktillgodohavanden 13 14 
 Andra tillgångar 34 31 
 Diverse tillgångar  a) 10 + b) 25 3 
Summa  362 403 
Totalt  732 760 

Anm.: a)= Fastfrysta Stillhaltefordringar på 6,3 miljoner kronor samt Lee-Higginsonkrediten 
på 3,6 miljoner kronor. AB Separators del av Stilhaltefordringarna hade omvandlats till lån 
Stockholms Enskilda Bank AB till Separators dotterföretag i Tyskland.  
b)= funding bonds. 
Källor: 1941: RA. CLN A, FIIb 17, vol. 488. Äldre svenska fordringar i Tyskland. 26 no-
vember 1941. 1944: RB A. F5 A:48. Svenska fordringar i Tyskland den 10 januari 1944. 

Nya typer av betalningsmedel 
Att aktieinnehavet ökade berodde på Tysklands brist på betalningsmedel. Då 
de utländska exportfordringarna på Tyskland ökade, hade landet fått betala 
genom överföring av guld och värdepapper.50 

Det framgår inte av källorna om det svenska aktieinnehavet var placerat i 
svenska dotterföretag i Tyskland eller tyska företag. Hypotetiskt fanns det 
stora fördelar för importberoende tyska företag att sprida affärsverksamheten 
till utlandet. 

                                                        
50 ”Tysklands clearingskulder över 10 miljarder rmk”, Affärsvärlden 1943:30. 
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I februari 1944 rapporterade Affärsvärlden om att den tyska fondbörsen i 
praktiken upphört att fungera. Kurssättningen var reglerad så att kurssteg-
ringar var förbjudna. Berlinbörsens aktie- och obligationskursindex hade 
sjunkit efter 1940 och handeln med aktier och obligationer hade närmast 
upphört då det var omöjligt att sälja med vinst. Samtidigt var efterfrågan på 
värdepapper stor i Tyskland. På Affärsvärlden gissade man att Berlinbörsens 
funktion blivit att hindra svart handel. Börsen var endast öppen för handel en 
timme/dag. Med en stillastående aktiemarknad var det mer produktiv att 
använda värdepapper som betalningsmedel än att sälja med förlust i Tysk-
land.51 

Om intresset i ett importberoende företag delades av exportören (eller 
vice versa), ökade exportörens intresse att tillgodose importören med de 
produkter som var nödvändiga för att företagets verksamhet skulle vara ef-
fektiv. Delat aktieinnehav kunde därför vara ett sätt att säkra företagets im-
port- och exportkontakter, under en period då marknaderna krympte mycket 
snabbt. Alternativet var att se sina aktier och fonder minska i värde i Tysk-
land. 

En annan aspekt var att de tyska och svenska företagen kan ha tänkt sig 
att det var möjligt att undvika en eventuell expropriering vid händelse av en 
allierad seger i kriget. Vad som skulle hända med Tyskland när de förlorade 
kriget var ovisst. När de förlorade kunde de ekonomiska skadeståndskraven 
från segermakterna gå längre än efter första världskriget. Den tyska staten 
hade exproprierat stora tillgångar i de länder landet ockuperat och det var 
inte långsökt att tro att segermakterna skulle svara med samma mynt. 

Ur ett svenskt perspektiv var det inte direkt ofördelaktigt att inneha pri-
vata fordringar under krigsåren. Det var inga problem att ta hem avkastning 
från vare sig rikslån eller privata fordringar och därför valde svenska ford-
ringsägare att ta emot aktier som betalningsmedel. Tyskland fullgjorde de 
finansiella förpliktelserna. Åren 1943-1944 avsattes transfermedel från 
clearingkontot uppgående till 32,5 miljoner kronor/år. Av totalbeloppet för-
delades under dessa år 15,3 respektive 14,7 miljoner kronor på räntebetal-
ningar på rikslånen och 3 respektive 3,5 miljoner kronor i rikslåneamorte-
ringar. Under samma period låg betalningarna på de privata fordringarna på 
13 och 13,3 miljoner kronor/år. Den största andelen av rikslånebetalningarna 
gjordes för Kreugerlånet (8,4 miljoner kronor/år i räntor) och för de privata 
fordringarna svarade betalningarna på vinsterna från Tändsticksbolagets 
monopolvinst för 4,4-4,8 miljoner kronor och betalningar för övriga privata 
fordringar som aktievinster för 8,1-8,2 miljoner kronor. Trots att det svenska 

                                                        
51 ”Bank- och börsrestriktioner i Tyskland (februari)”, Affärsvärlden 1943:8. Bank for 
International Settlements, Thirteenth Annual Report. 1st April 1942-31st March 1943, Yields 
of Shares and Government Bonds, in percentage, sid. 286. 
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aktieinnehavet ökade i Tyskland, ökade dock inte betalningarna för aktieut-
delningar till svenska fordringsägare.52 

Mot slutet av krigsåren blev affärer avslutna med alternativa betalnings-
medel vanligare. Under 1943 inkom propåer om guldförsäljningar från de 
tyska förhandlarna till svenska riksbanken liksom förslag om betalningar i 
guld för varor och tjänster som traditionellt reglerats inom ramen för den 
svensk-tyska clearingen. Definitionsmässigt var guld detsamma som fria 
valutor och det var internationell praxis att guld accepterades som betal-
ningsmedel under kriget. Då Tysklands clearingskulder till utlandet ökade 
hade man att välja mellan att reglera skulderna med ökad export eller med 
guld- och valutor. Men exportkapaciteten och valutatillgångarna var otill-
räckliga och därför erbjöds utländska fordringsägare guld i utbyte mot andra 
valutor eller varor. Sverige hade erkänt denna metod i avtal. Några av de 
svensk-tyska guldaffärerna hade tidigare skett utanför clearingen därför att 
om man genomfört dem inom ramen för clearingen hade affärerna bokförts 
som tyska inbetalningar, som var av sådan storlek att clearingbalansen riske-
rat att rubbas. En del av betalningarna från optionsmedlen användes för be-
talningar av SJ:s tjänster. Valutorna som Tyskland fick i utbyte mot guldet 
användes i regel för varuimport till Tyskland vilket reducerade clearingöver-
skott eller till och med ledde till clearingunderskott. Detta ogillades starkt av 
de svenska handelsmyndigheterna.53 

Från allierat håll hade det även kommit varningar om att det guld Tysk-
land använde som betalningsmedel kunde vara olagligt införskaffat, från 
t.ex. judar, och om så var fallet skulle de guldaffärer som Tyskland gjort 
komma att reklameras, med svenska mångmiljonförluster som följd.54 

De svenska handels- och valutamyndigheterna misstänkte på goda grun-
der att guldet som de tyska förhandlarna ville sälja emanerade från judar, 
men det tyska svaret var nekande. Affären gällde skandinaviska och äldre 
tyska guldmynt som varit i tyska riksbankens ägo sedan 1923-1924. Enligt 
Naziguldet och Riksbanken ska Riksbanksfullmäktige ha bifallit den tyska 
propån den 29 juni. Men det är oklart om affären verkligen genomförts och 
värdet av affären är okänd. Troligen motsvarade betalningen inte mer än 9 
miljoner kronor.55 

                                                        
52 RA. CLN A, G IV, vol. 844. Transferstatistik. 
53 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2468. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 4 augusti 1944. In- och utbetalningar å Reichbanks fria konto I hos 
Sveriges riksbank. 14 november 1942. 
54 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2467. PM angående guldtransaktioner med Tyskland 1943. 16 
juni 1944. Rapport från Riksbankschef Rooth till Utrikesdepartementet. 22 juni 1944. 
55 SOU 1998:96, Naziguldet och Riksbanken hänvisar till bilagedel G i Riksbankens guldaffä-
rer med Nazityskland. Rapport till Riksbanken av den särskilt tillsatta Arkivutredningen. I 
denna bilaga verifieras dock inte affären. Troligen är det dock bilaga A som avses (Riksban-
kens förvärv av guld från Tyskland 1937-1945) finns uppgift om ett, ospecificerat men delvis 
verifierat guldköp på 1,5 ton. 
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I ett flertal dokument i Utrikesdepartementets arkiv framgår att det inom 
de svenska handels- och valutamyndigheterna fanns ett växande motstånd 
mot guldaffärerna med Tyskland, och man vägrade först genomföra guld-
affären. Men man saknade stöd i såväl praxis som i svensk lagstiftning för 
att inte acceptera guld som betalningsmedel att vägra affärer av detta slag.56 I 
oktober 1944 skärptes den svenska valutalagstiftningen i syfte att hindra 
hotande kapitalflykt till Sverige samt för att med lagverket förhindra fram-
tida guldaffärer inför en väntande ström av tyskt flyktkapital.57 

Den svensk-tyska clearingens slutliga sammanbrott 

Färre varor till förfogande för exporten och ett krympande 
Tyskland  
Det svensk-tyska utbytet krympte snabbt efter sommaren 1944. De allierades 
krav på begränsningar i det svensk-tyska utbytet trappades upp, utöver de 
begränsningar som Sverige åtagit sig att göra i Tripartitsavtalet. Sverige 
accepterade kraven och införde dem ensidigt. Med hänvisningar till det allt-
mer försämrade svenska försörjningsläget blev produkt efter produkt föremål 
för svenska exportförbud. 

Dessutom försenades de svenska leveranserna till Tyskland medvetet i 
syfte att störa den tyska produktionen. De tyska förhandlarna protesterade 
men som nämndes ovan saknade man meningsfulla handels- och/eller betal-
ningspolitiska motmedel.58 

Därtill ledde Tysklands territoriella förluster till ett allt mindre Clearing-
tyskland. Den 7 oktober 1940 hade den svensk-tyska clearingen inkluderat 
Elsass, Lothringen, Luxemburg, Eupen, Malmédy och Moresnet samt Dan-
zig Memel och Ostgebiete. Från den 7 oktober 1944 räknades inte längre 
dessa områden till Clearingtyskland. Transaktioner utställda till personer i 
dessa områden skulle därför underställas Valutakontoret eller Clearing-
nämnden för prövning. Även detta var en ensidig inskränkning i den svensk-

                                                        
56 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2467. Förhandlingspm. I. Rooth-Puhl 16 juni 1944. PM över 
sammanträde mellan de svenska och tyska regeringskommissionerna. 4 augusti 1944. PM 
över sammanträde mellan de svenska och tyska regeringskommissionerna 7 augusti 1944. 
RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2468. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 27 juli 1944. 
57 SFS 1944: 694-693. 
58 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2466. PM över sammanträde mellan de svenska och tyska reger-
ingskommissionerna. 25 april 1944. Fritz, Martin & Karlsson, Birgit, a.a., sid. 23. 
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tyska clearingen. Det ansågs nämligen högst osannolikt att inbetalningarna 
på clearingkontot skulle komma rätt personer tillhanda.59 

Inga sjöförsäkringar – ingen handel 
I augusti 1944 upphörde de svenska försäkringsbolagen att bevilja försäk-
ringar för handelssjöfart på Tyskland. Detta innebar i praktiken att sjöfarten 
från östersjöhamnarna till Tyskland började avstanna, och vid utgången av 
1944 hade all handel mellan Sverige och Tyskland upphört.60 

Britterna hade minerat Östersjön och kraftfulla bombanfall hade lett till 
en betydande ökning av skaderiskerna. De sista leveranserna under hösten 
1944 gjordes för de svenska exportörer och importörer som redan gjort upp 
kontrakt och beviljats försäkringar före försäkringsbeslutet i augusti.61 Märk-
ligt nog försökte ett flertal svenska importörer göra upp nya kontrakt efter att 
de restriktiva försäkringsbestämmelserna införts. Dessa betalningar till 
Tyskland bifölls aldrig.62 

Angelägna tyska förhandlare möts med clearingspärr 
Absurt nog väckte tyska förhandlare nya förfrågningar i december 1944 om 
hur svenskarna tänkte sig handelsutbytet för 1945. Faktum är att tyskarna 
såg ett nytt handelsavtal som ofrånkomligt. Clearingöverenskommelsen var 
avtalstekniskt (men inte principiellt) oberoende av en ny överenskommelse 
för varuutbytet. De svenska finansiella intressena kvarstod och Dawes- och 
Younglånen var definitivt reglerade, så från tysk sida utgick man från att 
Tyskland skulle fortsätta göra återbetalningar på dessa fordringar. Däremot 
skulle betalningar på Kreugerlånet och de privata fordringarna upphöra, om 
inte clearingen fungerade. Dessa fordringar hade kortare avtalstid och om 
Sverige ville reglera Kreugerlånet och de privata fordringarna så måste Sve-
rige sluta ett nytt handelsavtal, inom ramen för den svensk-tyska clearingen. 
Om Sverige inte ville förnya handelsavtalet skulle det svensk-tyska handels-
utbytet hamna i traktatlöst tillstånd och då skulle handelsförbindelserna vara 
brutna och fordringarna förbli oreglerade på obestämd tid. Det skulle varken 
den svenska eller den tyska ekonomin gynnas av.63 

Vidare anförde de tyska förhandlarna som prejudikat att man förhandlade 
med schweiziska regeringsföreträdare om ett nytt handelsavtal. Ett nytt 
                                                        
59 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2468. Korrespondens Nils Ihre till Markland, Clearingnämnden. 
25 oktober 1944. 
60 Hägglöf, Gunnar, a.a., sid. 279 ff. 
61 ”Frakter”, Affärsvärlden 1944:34. 
62 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2468. Förteckning av Clearingnämnden över clearingbetalningar 
som icke bidarebefordrats till Tyskland på grund av Handelsministerns under hand meddelade 
instruktioner. 10 mars 1945. 
63 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2469. Rapport från Nylander. 5 december 1944. 
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schweiziskt-tyskt avtal slöts också i början av 1945. Först i april 1945 avbröt 
de tyska förhandlarna försöken att förmå svenskarna att sluta ett handelsavtal 
med Tyskland. Krigsutvecklingen gjorde handelsavtal meningslösa.64 

Den 15 april 1945 trädde clearingen ur funktion, och ersattes med en 
spärr för alla betalningar mellan Sverige och Tyskland. Alla slags fordringar 
som var avsedda för fordringsägare i Tyskland skulle inbetalas till clearing-
kontot och användas för betalning av oreglerad export till Tyskland samt 
räntebetalningar och amorteringar för de svenska finansiella fordringarna i 
Tyskland.65 

Då den svenska sjöfarten på Tyskland avstannade uppstod ett tyskt 
clearingöverskott. I november 1944 uppgick det till omkring 60 miljoner 
kronor och det fortsatte därefter att växa. Vid årsskiftet 1944/1945 var 
clearingöverskottet 128,4 miljoner kronor.66 Av clearingöverskottet överför-
des omkring 43 miljoner kronor som transfermedel. Men hela beloppet kom 
inte de finansiella fordringsägarna tillgodo. Endast 12 miljoner användes för 
räntebetalningar på rikslånen, medan Kreuger- och Monopolintressenterna 
betalades fullt ut. Dawes- och Youngintressenterna fick sina räntefordringar 
och amorteringar halverade. Detsamma gällde innehavarna av privata ford-
ringar.67 Någon definitiv lösning för dessa fordringar hade inte kommit till 
stånd 1950. 

Betalningsanspråken var heller inte uteslutande finansiella. Svenska ex-
portörer av både varor och tjänster hade inte fått betalt och dessutom hade 
Sverige vissa skadeståndsanspråk på Tyskland. Fordringarna på Tyskland 
inkom till och hanterades av Clearingnämnden som reglerade en del av be-
talningsanspråken. Fordringarna i Tyskland var från och med krigsslutet en 
fråga som måste få sin lösning i förhandlingar med segrarmakterna i kriget.68 

Sammanfattning 
Inom den svenska regeringskommissionen erfor man till viss förvåning att 
Tysklands leveranskapacitet förbättrades under hösten 1942. Den tyska eko-
nomin hade genomgått en reorganisering, vilket kom de svenska importö-
rerna tillgodo genom Sveriges högprioriterade ställning i den tyska handels-
politiken. För första gången på lång tid verkade Tyskland leverera enligt 

                                                        
64 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2469. Rapport. 26 mars 1945. PM. 13 april 1945. 
65 RA. UD A, HP 64 Ct, vol. 2469. Meddelande från Utrikesdepartementet till beskickning-
arna angående svensk-tyska clearingen. 14 april 1945. 
66 RA. UD A, H 12 Ct, vol. 729. PM angående den svensk-tyska clearingen. 26 januari 1945. 
67 RA. CLN A, G IV. vol. 844. Transferstatistik. 
68 Först i slutet av oktober 1950 upptogs Tyska rikets förkrigsskulder till förhandlingar. 
Förhandlingsparterna var företrädare för de allierade och för Förbundsrepubliken. RA. UD A, 
H 90 Ct, vol. 2187 A. Rapport angående Tysklands förkrigsskulder av Svenska Representatio-
nen (Kumlin). 28 oktober 1950. Kungl. Maj:ts proposition 1950:197. 
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avtal och ur ett svenskt perspektiv var detta en synnerligen positiv överrask-
ning. Men även om man i Tyskland lyckats effektivisera ekonomin, så var 
den svenska uppfattningen, att den tyska ekonomins framtid var mörk, vilket 
talade för ett fortsatt närmande till de allierade. 

Under våren 1943 överlade regeringsföreträdare från Sverige med de alli-
erade länderna. De svenska avsikterna var att positionera Sverige för en ef-
terkrigstida ekonomisk ordning, medan man från allierat håll sökte förmå 
den svenska regeringen att ta politisk och ekonomisk ställning genom att 
begränsa det ekonomiska utbytet med Tyskland. De allierades tanke var att 
hålla ned Tysklands krigspotential genom att begränsa rustningskapaciteten. 

Ur ett svenskt perspektiv var de allierades krav alltför långtgående. Syftet 
med neutralitetsdeklarationen, vid tiden för krigsutbrottet, var att förbättra 
möjligheterna att hålla sig utanför kriget med en intakt ekonomi, och man 
hade klarat denna målsättning. Tyskland var alltjämt den enda tillgängliga 
marknaden, och Sveriges beroende hade inte minskat, snarare tvärtom. Var-
ken England eller USA kunde ersätta den tyska marknaden. En brytning med 
Tyskland hade därför skadat den svenska ekonomin. Dessutom riskerade 
Sverige väpnade repressalier från Tyskland. Även om Tyskland mötte mot-
gångar på slagfältet var landet tillräckligt starkt för att utgöra ett hot. 

Kortsiktigt var Sverige beroende av att relationerna till Tyskland var in-
takta. Men långsiktigt var relationerna till Tyskland ofördelaktiga. De allie-
rade trappade upp kraven på en brytning mellan Sverige och Tyskland och ju 
längre Sverige stod emot, desto större blev svårigheterna att vinna samför-
stånd med de allierade. Det fanns starka skäl att närma sig de allierade efter-
som de med stor sannolikhet skulle vinna kriget. Det var också av stor vikt 
att Sverige kunde delta i det internationella ekonomiska utbytet efter kriget. 
Mot denna bakgrund tillmötesgick man de allierades krav. Den svensk-allie-
rade överenskommelsen beseglades i Tripartitsöverenskommelsen i septem-
ber 1943. I avtalet utfäste sig Sverige att göra betydande reduceringar i ut-
bytet med Tyskland. Tripartitsavtalet var ett utrikespolitiskt 
ställningstagande, men inte ett ekonomiskt. Den svenska ekonomin kunde 
tåla vissa begränsningar i utbytet med Tyskland, men inte en brytning. Tri-
partitsavtalet var ett prospektivt avtal eftersom det var passande för framtida 
ekonomiska och politiska förhållanden. Detta innebar att den svenska utri-
kesekonomin balanserade mellan de allierades krav och de egna ekonomiska 
behoven. 

I de svensk-tyska förhandlingar som följde senare under hösten 1943 
meddelades den svenska regeringens ovillkorliga beslut om att reducera 
utbytet, vilket resulterade att förhandlingarna bröt samman. Det gällande 
handels- och betalningsavtalet skulle upphöra vid årsskiftet 1943/1944 och 
det brådskade med ett nytt. Om man inte kunde komma överens skulle man 
hamna i ”traktatlöst tillstånd”, något som skulle skada båda ländernas eko-
nomier. 
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I väntan på den tyska regeringens motbud skedde informella förhand-
lingar mellan respektive regeringskommission. I dessa förklarade sig de 
svenska förhandlarna villiga att träffa ett tilläggsavtal som medgav flexibili-
tet utöver det diktat som man tidigare framställt för de tyska förhandlarna. 
Detta innebar att man från svensk sida kunde exportera mer än man medgett 
i förhandlingarna. Den tyska regeringen accepterade det svenska diktatet tre 
dagar innan det gällande avtalet upphörde. 

Det nya svensk-tyska avtalet gav Sverige en fördelaktig position. Tysk-
lands brist betalningsmedel, i kombination med de betalningsförpliktelser 
landet hade till Sverige under första halvan av 1944, innebar att Tyskland var 
tvunget att forcera exporten till Sverige för att upparbeta tillräckliga belopp, 
för att kunna finansiera sin import från Sverige. Om Tyskland inte fullgjorde 
sina betalningsförpliktelser var risken att Sverige tillgrep tvångsclearing. 
Detta hade inneburit att man hade stoppat fortsatt tysk import från Sverige. 
Detta borgade för goda svenska importmöjligheter under 1944. 

Sverige lyckades förena såväl kort- som långsiktiga utrikesekonomiska 
strategier och 1944 års handelsutbyte verkar ha accepterats både Tyskland 
och de allierade. Ett undantag var den svenska kullagerexporten, som enligt 
Tripartitsavtalet skulle begränsas. Denna redovisades medvetet felaktigt för 
att dölja att man bröt mot Tripartitsavtalet. En implementering av Tripar-
titsavtalet hade nämligen inneburit ett avtalsbrott mot det nya svensk-tyska 
handelsavtalet. 

Under andra halvan av 1944 framförde de allierade krav på ytterligare re-
duceringar i det svensk-tyska utbytet. Sverige accepterade kraven och in-
förde dem ensidigt. Då de tyska förhandlarna uttryckte missnöje med de 
krympande handelsströmmarna hänvisades till att de svenska varutillgång-
arna minskade. I augusti 1944 upphörde den svenska exporten till Tyskland, 
efter att de svenska försäkringsbolagen beslutat att inte längre försäkra sjö-
fart på Östersjön. 

Trots att förutsättningarna för ett fortsatt utbyte var försämrade, återkom 
de tyska förhandlarna med förfrågningar om när förhandlingarna om 1945 
års handels- och betalningsavtal skulle inledas. Varken Tyskland eller Sve-
rige hade något att tjäna på en ekonomisk brytning och Dawes- och Young-
lånen skulle betalas enligt avtalet från oktober 1938, oavsett den politiska 
utvecklingen. Försöken att förmå Sverige att inleda nya förhandlingar av-
bröts i april 1945. Samma månad spärrade Sverige alla betalningar till 
Tyskland. De belopp som spärrades skulle användas för att tillgodose 
svenska finansiella fordringsägare samt för oreglerad export svensk till 
Tyskland. Detta innebar att Sverige faktiskt införde den tvångsclearing man 
hotat med inför tillkomsten av 1934 års bilaterala clearingavtal. År 1945 var 
syftet emellertid det motsatta, nämligen att avsluta clearingen. 
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Sammanfattning Del II 

Vinsterna med den krigstida clearingen 
De utländska marknaderna förväntades krympa efter krigsutbrottet. Mins-
kade handelsströmmar antogs leda till försämrade förutsättningar för den 
svenska ekonomin att utvecklas. Detta ledde till nya prioriteringar. Ekono-
miskt strävade man efter marknadsstabilitet och ett viktigt delmål i denna 
strävan var att tillgodose importbehoven. Krishushållning infördes för att 
skapa möjligheter att styra ekonomin i önskad riktning. Förutsättningarna att 
nå målen verkade goda då Tysklands och Englands acceptans för den 
svenska utrikespolitiska och -ekonomiska hållningen bekräftades i de avtal 
som Sverige slöt med stormakterna vid årsskiftet 1939/1940. 

Clearingen var idealisk för det fortsatta svensk-tyska ekonomiska utbytet, 
en uppfattning som delades av såväl de svenska som de tyska förhandlarna. 
Clearingen föreskrev ett svenskt importöverskott mot Tyskland, vilket var 
helt i enlighet med de svenska handelsbehoven och strävan efter marknads-
stabilitet. Om clearingen fungerade enligt planerna skulle även de svenska 
finansiella fordringsägarna tillgodoses, och om den svensk-tyska clearing-
ramen vidgades skulle de svenska exportindustrier som riskerat att trängas ut 
av järnmalmen kunna bibehålla sina exportvolymer. Prioriteringen av im-
porten förstärktes efter Skagerackblockaden i april 1940 då Tyskland ocku-
perade Danmark och Norge, med följd att Sveriges transoceana handelssjö-
fart spärrades av. Clearingen blev genom detta viktigare än någonsin 
tidigare. 

Prioriteringarna i clearingförhandlingarna illustrerades av avtalsutveck-
lingen som gick mot allt mer detaljrika handelsavtal, jämfört med avtalen vid 
clearings inledning då tonvikten lades vid de finansiella frågorna, eftersom 
det var de frågorna som var förenade med störst osäkerhet. Efter att de finan-
siella frågorna till största del fått sin lösning i 1938 års ”dauerregelung” 
fanns det förutsättningar för att lånen fortsättningsvis skulle hanteras enligt 
avtal. 

Denna inriktning på avtalen hade startat redan 1936 men kulminerade 
efter Skagerackblockaden. Då importfrågorna blev viktigare blev det priori-
terade förhandlingssyftet för både Tyskland och Sverige att förmå motparten 
att göra handelsutfästelser. För att göra dessa bindande tecknades nya avtal. 
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Å den ena sidan fanns det skäl att undvika att göra utfästelser som kunde bli 
svåra att uppfylla med hänsyn till varutillgång och andra stormakters försök 
att utsätta fienden för ekonomiska sanktioner. Å den andra sidan var det 
svårare för den andra handelsparten att reducera eller omtolka utfästelserna 
om avtalen var specifika. Dessutom gjordes nya avtal upp för de frågor som 
uppstod i anslutning till handeln. Avtalskomplexen som redan tidigare varit 
inriktade mot handels- och betalningsfrågorna, utsträcktes då Tyskland 
expanderade geografiskt, men även nya avtal för priser, frakter och tjänster 
m.m. undertecknades. 

I den kontraktsekonomiska litteraturen hävdas att långvarig bindning 
mellan två parter antingen blir effektiv eller ineffektiv. Den svensk-tyska 
clearingen hade flera år av tillämpning på nacken. Under tillämpningen hade 
både regler och praxis utvecklats som borde ha reducerat en väsentlig del av 
osäkerheten som omgärdade utbytet och resulterat i ett mindre regelverk. 
Utvecklingen var precis tvärtom.  

Förklaringen ligger på flera plan. För det första ökade handelns omfatt-
ning. Den svenska ekonomins utbyte med en dominant marknad1 gjorde att 
varje delavtal fick större betydelse än tidigare. Detta ledde till att handels-
avtalen blev mer specifika (vertikalt), de fick även större räckvidd i kom-
pletterande avtal (horisontellt) då fler och fler faktorer i det ekonomiska 
utbytet reglerades. De båda ländernas olika förutsättningar och skilda intres-
sen blev tydligare efter Skagerackblockaden då misstron och viljan att skaffa 
garantier i de frågor som var förenade med störst risk ledde till en strävan 
efter att avtalsreglera dem. Efter Skagerackblockaden avtalsreglerades i stort 
sett varje aspekt av de svensk-tyska ekonomiska relationerna. 

För det andra var Tysklands nyckfulla ekonomiska politik en osäkerhets-
faktor. De tyska förhandlarnas strategier var oförutsägbara eftersom motiven 
bakom den tyska ekonomiska politiken gentemot Sverige var tvetydig, i det 
att den visade tendenser till att ringa in Sverige i ett tyskt Grossraumwirt-
schaft. Avtalsprocedurerna, tillämpningen och utvärderingen av tillämp-
ningen krävde stora insatser. Hade det funnits alternativ till den tyska mark-
naden är det därför troligt att den svenska utrikesekonomin orienterats till 
alternativen. 

För det tredje byggde den svensk-tyska clearingen på en ad hoc-princip. 
Avtalen upptecknades vartefter det fanns behov. Därför måste avtalen ex-
pandera över tid. Då förutsättningarna för någon av delarna inom clearingen 
ändrades, måste alla förändringar avtalsregleras. 

Ur ett svenskt perspektiv var den praxis som växte fram i clearingens av-
talsprocedurer en avgörande fördel. Clearingen var känslig för förändringar 

                                                        
1 År 1941 hade Tyskland 47 procent av den svenska utrikeshandelns samlade omsättning. Det 
näst största landet samma år var Argentina med 7 procent. Handel. Berättelse för år 1941 av 
Kommerkollegium. Värdet av Sveriges varuutbyte med främmande länder (ursprungs- och 
förbrukningsländer) 1941. 
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och nya inslag medförde nya risker för båda länderna. Relationerna prägla-
des av ett ömsesidigt beroende och om clearingens effektivitet försämrades 
skulle båda parterna drabbas. Varje förändring i clearingen måste jämkas och 
därigenom tillkom hela tiden nya förhandlingsfrågor. Den styrande principen 
var ömsesidighet, trots att de tyska förhandlarna periodvis försökte flytta 
fram positionerna. De svenska förhandlarna kunde därigenom falla tillbaka 
på andra principer än maktpolitik i utformningen och tillämpningen i clear-
ingen.  

En annan fördel fanns i den snåriga tyska handels- och valutabyråkratin. 
Då de tyska förhandlarna framställde propåer, som riskerade att missgynna 
den svenska ekonomin, efterlyste de svenska förhandlarna ordentliga utred-
ningar. I Tyskland tumlade utredningar runt för att sedan försvinna från för-
handlingsagendan då andra problem blev mer akuta. 

Clearingen som ekonomisk arena 
Skagerackblockaden försämrade den svenska förhandlingspositionen gent-
emot Tyskland. Litteraturen har hävdat att konsekvensen av blockaden var 
att Tysklands politiska inflytande stärktes avsevärt. Genom ockupationen av 
Danmark och Norge, samt genom de framgångsrika kampanjerna i övriga 
Europa lyckades Tyskland utveckla sin maktposition. Den svenska reger-
ingen kunde inte vara säker på om Sverige skulle förbli suveränt. Tysklands 
maktpolitiska överlägsenhet avspeglades i de politiska besluten. De mest 
flagranta exemplen är kanske inskränkningen av det svenska sjöterritoriet i 
april 1940 och tillmötesgåendet av de tyska permittent- och transiteringskra-
ven. 

I litteraturen har det påpekats att den tyska maktpolitiska ställningen även 
gällde ekonomin. Prispolitiken har då anförts som exempel på det tyska in-
flytandet över den svenska ekonomin, eftersom de tyska exportpriserna steg 
snabbare än de svenska. Ett annat exempel är beviljandet av 1941 års han-
delskrediter från Sverige till Tyskland. 

Författare som Neal och Ritschl har visat att Tyskland inte utnyttjade sin 
starka handelspolitiska ställning mot länderna i Central- och Östeuropa un-
der 1930-talet, och att denna politik övergick till exploatering under krigs-
åren. Sverige var något av ett undantag från Tysklands aggressiva krigstida 
handelspolitik. Visserligen tenderade de tyska förslagen att allt oftare fram-
stå som krav i både de ekonomiska och politiska förhandlingarna. Med den 
svensk-tyska clearingen som exempel var dock betydelsen av de maktpoli-
tiska förskjutningarna inte lika tydliga som i de mer ”politiska” förhandling-
arna. Skillnaden förefaller ha varit att det fanns en återhållande ordning i de 
ekonomiska förhandlingarna, som saknades i de politiska förhandlingarna. 
Denna ordning bidrog till att kompensera de förskjutna förhandlingspositio-
nerna. Det är i själva verket svårt att finna entydiga exempel på att de tyska 
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förhandlarna utnyttjade sin förhandlingsposition på ett sätt som missgynnade 
den svenska ekonomin. De svensk-tyska ekonomiska relationerna var 
komplexa och det var omöjligt för de tyska förhandlarna att driva igenom 
krav som riskerade att leda till en svagare svensk ekonomi. En svag eller 
motarbetande svensk ekonomi skulle försämra förutsättningarna för det 
fortsatta svensk-tyska ekonomiska utbytet, som i Tyskland var högt 
prioriterat.2 

Den försämrade svenska förhandlingspositionen kompenserades även av 
clearingprocedurerna och avtalsutformningen, som hade stor betydelse för 
utfallet av förhandlingarna. I den kontraktsekonomiska litteraturen anförs att 
utbyte över tid leder till att informella kontrakt i form av seder, bruk och 
konventioner m.m. upprättas, vilka anger ramarna för ekonomiskt beteende. 
Varje tyskt krav måste förhandlas och argumentationen byggde på ömsesi-
dighet med ”ekonomisk rationalitet” som grund. Ett förhandlingsbud kunde 
aldrig drivas igenom ensidigt. Bud möttes med motbud och resultatet av en 
förhandlingsfråga bestod i kompromisser som rent av kunde vara till nackdel 
för den som initierat frågan. Detta illustrerades i kreditfrågan som var aktuell 
under en period då Tysklands maktpolitiska position var som starkast, och då 
de tyska förhandlarna var som mest framfusiga. 

Från svensk sida ansåg man att krediter i de former som de tyska för-
handlarna krävde var mycket riskabla, eftersom de skulle underminera 
clearingen. Motförslaget som de svenska förhandlarna framställde var ett 
diktat som de tyska förhandlarna såg sig tvingade att acceptera, där kredi-
terna var mer fördelaktiga ur ett svenskt än ett tyskt perspektiv. Krediten 
blev liten och den var dirigerad mot de svenska exportgrenar som hade störst 
betydelse för den svenska ekonomin. Att krediterna utnyttjades i relativt liten 
utsträckning är signifikativt för resonemanget. Kreditfrågan blev en svensk 
framgång även för de svenska finansiella fordringsägarna. Införandet av 
krediter riskerade att undergräva Tysklands intresse för att bibehålla ett 
clearingöverskott som var tillräckligt stort för att tillgodose de svenska fi-
nansiella fordringsägarna. Frågan löstes i december 1941 genom ett tilläggs-
avtal som innebar att fördelningsprioriteringen av clearingöverskottet ändra-
des. Tidigare hade clearingöverskottet delats mellan i förstone tyska 
riksbanken och de svenska finansiella fordringsägarna, om det fanns belopp 
att överföra. Clearingöverskottets fluktuationer visade att detta inte var en 
självklarhet. Enligt det nya avtalet skulle transfermedlen prioriteras före 
såväl optionsmedel som de tyska exportörerna. Detta innebar att de svenska 
finansiella fordringsägarna skulle tillgodoses oavsett hur handeln utveckla-
des. Därmed garanterades att de svenska finansiella fordringsägarna tillgo-
dosågs, oavsett hur clearingen utvecklades. 

                                                        
2 Martin Fritz, Sven-Olof Olsson, Annette Baker Fox, Klaus Wittmann m.fl. har alla visat på 
att Sverige var högt prioriterat i den tyska utrikesekonomin. Jfr Neal, Larry, a.a. och Ritschl, 
A. O. a.a. 
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Intressemotsättningar och nya strategier 
Så länge clearingen fungerade var den effektiv för både Sverige och Tysk-
land. Den bästa indikatorn på detta var clearingöverskottets utveckling. De 
svenska handels- och valutamyndigheterna ansåg att förutsättningarna för 
den svenska ekonomin att komma intakt ur kriget delvis var kopplade till 
Sveriges fortsatta utbyte med Tyskland. I början av kriget var också det 
tyska clearingöverskottet mycket stort därför att clearingen fungerade enligt 
planerna. Detta förändrades dock redan efter några månader, då clearingen 
resulterade i underskott. 

Om detta var en medveten tysk politik är omöjligt att svara på utifrån de 
svenska arkiven. Den tyska importen var dirigerad av valutamyndigheterna 
och importvolymen var planerad efter exportvolymen. Att den tyska impor-
ten ökade snabbare än exporten var en trend som sträckte sig över två år, och 
det var knappast bara ett olycksfall i planeringsarbetet. Blitzekonomin hade 
som mål att möjliggöra snabb och intensiv produktion för krigsändamål. 
Eftersom de nödvändiga omställningarna i ekonomin skulle vara korta, 
skulle de civila behoven inte behöva stryka på foten. Viss ryckighet i pro-
duktionen kunde uppstå men överbryggas över tid. Men eftersom kriget 
körde fast, kom den tyska ekonomin att fastna i krigstillståndet. Detta ledde 
till minskad exportkapacitet och stora importbehov. Resonemanget bekräftas 
av de tyska förhandlarnas återkommande argument om att underskotten var 
temporära. Den tyska produktionen var inriktad mot kampanjen i Sovjet-
unionen och enligt den tyska propagandan var detta en framgångsrik kam-
panj. Så var dock inte fallet och krediter hade inte kunnat lösa situationen så 
länge som blitzkriget och blitzekonomin inte fungerade. 

Utnyttjandet av de svenska transportresurserna bidrog även de till svårig-
heterna att få den svensk-tyska clearingen att fungera. Tyskland saknade 
transportmedel för att kunna tillgodose både de militära och civila behoven 
och därför togs de svenska i anspråk. 

Inom den svenska regeringskommissionen började man tvivla på den 
tyska ekonomin. Tvivlen bottnade i Tysklands ekonomiska prioriteringar 
som resulterade i en handelspolitisk intressekonflikt som gick stick i stäv 
med clearingen. Båda länderna prioriterade importen och detta var en omöj-
lig kombination. Istället för att ytterligare vidga och fördjupa de ekonomiska 
relationerna efter de tyska förhandlarnas önskemål, började svenskarna fun-
dera över vilka exitmöjligheter från clearingen som stod till buds. 

Då den internationella maktutvecklingen blev tydligare övergick funder-
ingarna i ett svenskt vägval mellan kort- och långsiktiga utrikesekonomiska 
strategier. Långsiktigt började man inom såväl regering som myndigheter 
fundera över den svenska utrikesekonomins framtida, efterkrigstida behov. 
Den långsiktiga lösningen på de svenska behoven stod inte att finna i den 
tyska ekonomin. Allt talade för att Tyskland skulle förlora kriget, och den 
svenska utrikespolitiken och –ekonomin bli mer västorienterad. Men det 
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växande tvivlet på den tyska ekonomin och den växande övertygelsen om en 
allierad seger i kriget, innebar inte en snabb exit ur den svensk-tyska clear-
ingen. Det fanns nämligen inga alternativa marknader till den tyska. 

Då de allierade började ställa krav på den svenska utrikeshandeln uppstod 
en komplicerad förhandlingssituation. De allierades krav var motstridiga mot 
de svenska behoven samtidigt som kraven sågs som en förutsättning för att 
Sverige skulle kunna realisera de långsiktiga strategierna. Men om Sverige 
accepterade de allierades krav riskerade landet att försämra möjligheterna att 
tillgodose de kortsiktiga behoven eftersom den tyska parten inte skulle ac-
ceptera att Sverige föll efter för de allierades önskemål. 

Resultatet blev en kompromiss mellan både långsiktiga och kortsiktiga 
strategier, vilket innebar att svenskarna inför de allierade skyltade med att 
man genomförde en successiv exit ur clearingen, samtidigt som man inför de 
tyska förhandlarna uttryckte intresse för fortsatt utbytet. 

Under clearingens sista månader genomförde Sverige slutligen sin exit ur 
clearingen och den var relativt okomplicerad. Det räckte i praktiken med 
förbud för sjöfartsförsäkring för att handelskontakterna skulle avbrytas. 
Detta var på sätt och vis ironiskt eftersom hela clearingen i sig var en sy-
stemmässig försäkring. 
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Summary 

 
 
The purpose of this thesis is to analyse the managing of the risks, insecurities 
and transaction costs in Sweden’s economic relations with Germany during 
the 1930’s and 40’s, from a contractual, Swedish, point of departure. 

In contractual theory, contracts are analogous to agreements. The bilateral 
trade and payment agreements were autonomous (judicially) contracts that 
defined and regulated the contracting parties’ responsibilities, obligations 
and rights, in order to reduce the risks, insecurities and transaction costs that 
constrained the international economic exchange in the 30’s. Thereby con-
tractual theory offers a suitable tool to analyse these features. 

Contracting parties conclude agreements in order to overcome. According 
to this theory the contracting parties aim at working out rules for issues asso-
ciated with insecurities or risks. Thereby the risks and the transaction costs 
can be reduced. However, since markets are imperfect, it is impossible to 
reduce risks entirely. Methodologically, analysis from this theoretical de-
parture reveals the issues associated with risks and high transactions costs. 
From this perspective the design of the agreement is analogous to the sum of 
the risks and transaction costs. 

The liquidity crisis in 1931 and the Great Depression in 1933 became the 
watershed of the international economy. The free trade policies of the late 
1920’s were replaced by protectionism, characterised by beggar-thy-
neighbour devaluations, and state-interventionism, resulting in export subsi-
dises and import regulations, in order to protect the domestic economy. 
These policies tended to be imposed unilaterally with a minimum of inter-
state or domestic coordination. Doing business in foreign markets became 
associated with high risks, insecurity and a rapid rise of transaction costs. 
The international trade and capital flows decreased. In order to overcome 
these obstacles, rules, designating rights, obligations and possibilities to im-
pose sanctions on other states, were formalised in bilateral trade and pay-
ments agreements. 

In 1934 one of the most common features of the international economy 
was bilateralism. However, the bilateral agreements were difficult to design 
in a way that benefited both contracting parts. Even though the bilateral 
agreements aimed at reducing obstacles to trade, these agreements resulted 
in new problems. For the party that benefited less, bilateralism became asso-
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ciated with high transaction costs. As a result, the bilateral agreements were 
replaced by new, adjusted agreements. However the problem of one of the 
contracting parties gaining or losing because of the agreement always reap-
peared. Therefore the agreements were adjusted frequently. 

Sweden adopted the policies of both protectionism and bilateralism. One 
of the most important bilateral agreements – economically and politically – 
was the Swedish-German bilateral clearing agreement. 

Part One 

Why a Swedish-German clearing agreement? 
The crisis of the early 30’s initiated a downward spiral in the world econ-
omy. Several states responded with currency and/or trade restrictions and 
regulations, with the main objective to protect their own economies from 
other states’ economic policies. Germany, at the head of the Gold Bloc 
countries, responded with a rigid exchange control system that reduced 
Germany’s payments to foreign creditors. The German central bank had to 
negotiate with Germany’s creditor countries to settle respites for payments, 
a.k.a. the Standstill agreements. However neither the exchange control, nor 
the Standstill agreements were sufficiently effective; the German monetary 
reserves were practically drained at the same time as the country’s foreign 
trade resulted in deficits. In order to cope with the situation, Germany intro-
duced a law (Transfermoratoriet) that prohibited all payments to creditors 
abroad. Since a significant part of the claims emanated from Government 
Loans, the German economic policies became an international diplomatic 
issue. 

Of course, the creditor countries reacted to the German economic poli-
cies. The foreign creditor countries met in the newly formed financial or-
ganisation, Bank for International Settlements, to work out a long-term solu-
tion to extricate their financial claims, without putting more pressure on the 
German economy. However the claims varied, and the creditors could not 
settle upon a solution that was favourable to all creditor countries. Therefore 
they could not agree. From then on the creditor countries had to negotiate 
separately with Germany to work out solutions for their financial claims. 

Theoretically, the endeavour for solutions resulted from a high degree of 
risk aversion. The risk consisted in the uncertainty of the German economic 
policy. The size of the claims illustrates the significance of the risks. In 1931 
Germany’s total foreign debt amounted to 23,8 billions reichsmark. 

Sweden was one of the countries that reacted to the German economic 
policies. The Swedish financial claims at risk amounted altogether to about 1 
billion kronor (to be compared with the active turnover volume from the 
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Swedish-German trade which amounted to 435 million kronor in 1934). 
From a Swedish point of view, there were two ways of reducing the risks. 
Firstly, Sweden could try to find a solution for the claims together with other 
creditor countries, through joint negotiations with Germany. However this 
way was unfeasible because the other creditor countries disapproved of the 
Swedish claims, in favour of the claims of their own creditors. In view of the 
fact that Sweden and the other creditor countries differed in opinion on the 
German debt policies, Sweden had to avoid joint negotiations. In terms of 
bargaining power Sweden was a weak country, and had little possibility to 
work out a Swedish solution in joint negotiations with the countries like 
England or France, which disapproved of the Swedish claims and had a 
stronger bargaining position. 

The second solution was to be found in separate negotiations with Ger-
many. In Sweden it was thought that the risks could be reduced with a bilat-
eral agreement encompassing formal rules, regulating the Swedish claims 
and with the right to impose sanctions as well as incentives for Sweden and 
Germany for a continuous bilateral economic exchange. 

Germany’s initial bargaining position, though, was rather negative. The 
Swedish claims were contrary to the German economic policy, and a bilat-
eral agreement, emphasising German payment obligations, was consequently 
intolerable. However, the Swedish negotiators persisted. In order to force a 
bilateral agreement on Germany, they threatened the Germans with a termi-
nation of the economic exchange. From a Swedish point of view a break-
down of the Swedish-German economic relations was far less expensive 
than accepting the discriminating German economic policy. 

Germany had to choose between risking a collapse of Swedish-German 
economic relations or accepting the Swedish bilateral agreement. If Ger-
many chose a conflict, other states might adopt the Swedish methods which 
eventually could result in an isolated German economy, soon to be facing an 
economic collapse. If Germany accepted the bilateral agreement, new nego-
tiations had to be commenced, in which Germany could put forth its de-
mands. If Germany preferred negotiations, Sweden likewise had to meet the 
German counter demands, and thereby Germany could affect the setting and 
the outcome of the negotiations. On this basis Germany accepted the Swed-
ish demands. 

The Swedish-German bilateral clearing agreement was signed in August 
and in December 1934. The agreement encompassed principles and rules for 
the Swedish-German trade and the payments on the financial claims, as well 
as the right to impose sanctions if the agreement was violated. Rather than 
being technical, the agreement was designed more in a constituting (or in-
complete) way. In part, this was a result of the difficulties in coming to 
agreement. However, there were also practical reasons. A constituting 
agreement allowed the negotiators to solve problems when they occurred. It 
was easier to adjust or introduce new rules if needed, in a process of trial-
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and-error. In fact it was impossible to identify, foretell and forestall eventual 
problems in the economic exchange.  

The basic principle was that Germany’s export to Sweden should exceed 
the Swedish export to Germany, i.e. Germany was to have a regular trade 
surplus in relation to Sweden (clearingöverskott). For Sweden this was a bit 
controversial. There was a firmly established view among contemporary 
scholars, economists and politicians that bilateralism was detrimental. Swe-
den had a long tradition of being an advocate of a free trade policy, in part 
for practical reasons. Sweden possessed rich resources of raw materials, 
although they were rather few in number, and had a great demand for im-
ported finished goods and consumer goods. The Swedish economy was con-
sidered to be dependent on effective foreign trade. The free trade years of the 
late 20’s were prosperous, while bilateral trade appeared to lead to dimin-
ishing trade flows, which was definitely not in line with Swedish economic 
needs, especially not in the circumstances of the crisis of the 30’s. On the 
other hand there was another established opinion that Sweden’s foreign trade 
ought to be balanced bilaterally as a trade policy weapon, in order to defend 
the economy from other countries’ protectionist trade policies. 

However Germany traditionally had a trade surplus in relation to Sweden, 
and observers in the Swedish trade bureaucracy pointed out that the agree-
ment had to be designed in such a way that the Germans would consider it to 
be advantageous; the agreement had to contain economic incentives that 
would appeal to the Germans. This was a prerequisite for a long-term solu-
tion. 

One of the main objectives on the German economic agenda was to ex-
pand and balance its foreign trade. As Germany was a gold bloc country, 
unable to devaluate its currency, the reichsmark was overvalued, leaving 
Germany with great export problems, while the imports had to be put under 
rigid restrictions to avoid putting the trade balance under severe pressure. 
Thus, the major incentives were that German export industries were guaran-
teed sales on the Swedish market and that the Reichsbank could start re-
building a monetary reserve. 

From a Swedish perspective the incentive was, of course, that the surplus 
was to be used for payments on Swedish financial claims. The financial 
claims were the subject of the agreement and typically – in a contractual 
perspective – this part of the agreement was more specifically outlined than 
the part treating the trade issues.  

The clearing payments were divided into three main categories: payments 
from trade, means of payment for re-building the Reichsbank’s monetary 
reserves and payments on the financial claims. The available funds from the 
trade were settled per contra, while the two latter categories were covered by 
the clearing surplus that emerged from the trade. The distribution of the sur-
plus was organised by the principle of two fifth in favour of the financial 
claims and three fifth for the Reichsbank. 
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The Swedish financial claims were divided into Government Loans and 
private claims. The claims had different ranks depending on their financial 
status in the German economic policy. Even though the size of the holdings 
of the Government Loans differed in the creditor countries, they had their 
origins in different kinds of international joint ventures and the Government 
Loans were highest in rank. Private claims had low status, which in turn 
depended on their terms, i.e. interest rates and amortisation amounts. Since 
the private claims in general were short-term credits with high interest rates, 
the Germans made an effort to lower liabilities through Standstill agreements 
and reduced interest rates. 

The most important and problematic issue was the Kreuger loan,. which 
was granted on a private basis in 1929. In return the creditor – The Kreuger 
group – was granted a monopoly on the German match market. The Swedish 
negotiators considered the Kreuger loan favourable. It was a long-term loan 
with relatively low interest rates. From a Swedish perspective it was more 
important than the Government Loans since it was larger than the holdings 
of all the Government Loans put together. In the following years it was 
commercialised, like the Government Loans, which meant – from a Swedish 
perspective – that it should have the same status as the Government Loans. 

When the Germans finally recognised the Kreuger loan as equal to the 
Government Loans and agreed to carry out payments on private claims, the 
Swedish negotiators had to accept reduced interest rates in return. The Ger-
man gain was not so much the reduced liabilities as it was the precedent in 
having a creditor country accept reduced interest rates. 

It should be noted that the in the theoretical literature, the bilateral 
agreements of the 1930’s are presented as being autonomous. On the con-
trary, however, it seems to have been a customary practice in the bilateral 
negotiations to refer to other interstate agreements. 

The bilateral agreements were associated with bureaucratic inertia, which 
had a deterrent effect on the trade flows. On both sides organisations were 
formed to make the clearing administration effective. The Swedish organi-
sation dealt with negotiations, trade and payments issues, analyses, strategic 
considerations of the Swedish-German economic exchange et cetera. The 
organisation, which was given far-reaching authority, was made up of skilled 
diplomats, business people and bureaucrats with experience from interna-
tional business. The organisation, named the Governments Committee (Re-
geringskommissionen) was in service until the end of World War II. 

The necessity of mutuality 
Like other bilateral clearing arrangements, described by Kock and Nyboe 
Andersen, the Swedish-German clearing system was unsuccessful when it 
was put into practice. Sweden exported more rapidly than Germany, which 
consequently entailed a clearing deficit. The foundation of the Swedish-
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German bilateral clearing system was the surplus. When this part malfunc-
tioned, other parts of the clearing system failed. With no surplus there was 
no means of payment available to fulfil the financial claims. 

The deficit was mainly related to the German economic policies, which 
made the expansion of domestic industry a high priority, and the tension 
between Gold Bloc and the devaluated currencies and the expanding German 
industry’s growing demand for raw materials. In 1933 the National Socialists 
had grasped political power. In order to achieve economic growth, some of 
the new government’s first major tasks were to deal with the troublesome 
unemployment, the tendencies towards imbalanced foreign trade and the 
drained monetary reserves. 

The German export industries held the key to an increase in the national 
income. However, exports were still constrained by the tension between the 
German currency and the devalued currencies in the rest of Western Europe. 
On the one hand Germany strived to balance its foreign trade, by making use 
of its currency exchange control. On the other hand, the German industries’ 
demands for raw materials in order to boost industrial output were favoured 
by the tension between the overvalued reichsmark and the devaluated cur-
rencies. The reichsmark’s position made imports from Germany unattractive 
in countries with devalued currencies, but at the same time Germany was a 
favourable export market.  

Under these conditions the Swedish and the confused German economic 
strategies differed in a way that made the incentives for the clearing ar-
rangement weak. According to Bengt Nilson the malfunction of the clearing 
system was a conscious strategy on the part of the Germans, who attempted 
to destabilise the agreement by giving priority to the imports from Sweden. 
In Germany payments appeared to be disadvantageous, when scarce means 
of payments ought rather to have been used in a more constructive way, i.e. 
for domestic investments or imports for the expanding industry. Also, the 
Germans were aware of the significance of the overvalued reichmark. To 
overcome the “expensive” currency they had to either devaluate or introduce 
a new export subsidy reform. However such a reform had to be financed by 
increased taxes, and neither of these alternatives seemed practicable. 

On the other hand, however, Germany had entered into an agreement it 
hardly could exit without risking Swedish sanctions. Germany could have 
carried on destabilising the agreement, but this would have been rather 
costly, if it resulted in Swedish sanctions or in keeping the Swedish nego-
tiators at a distance. Therefore the Germans had to consider the advantages 
of the Swedish proposals. Some of the German preconditions were in fact 
actually fully compatible with the clearing agreement. Sweden appeared to 
be a strong sales market, to be a rich source of raw materials and to possess a 
hard currency market of rank. At the same time, the malfunction of the 
clearing system had opened up for new negotiations that could end up in a 
new, more favourable agreement, from a German perspective. 
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Hence, in July 1935 new negotiations commenced, which resulted in an 
adjusted clearing agreement. The most important adjustment was that the 
clearing surplus was to be divided in equal parts between the Reichsbank 
and the Swedish creditors. This was advantageous from a Swedish creditor’s 
point of view. The previous agreement had placed the financial claims of 
Swedish creditors lower than those of the Reichsbank, in the distribution of 
the clearing surplus. The adjustment meant better guarantees of getting paid. 

The biggest losers were the private claims creditors, and from their per-
spective, the clearing arrangement was a disappointment; they had not been 
paid at all and they had had insufficient support from the Swedish govern-
ment (which was satisfied if trade flows increased and if payments were 
made in benefit of the Government Loans). The need for a new arrangement 
was urgent. Thus, the Swedish negotiators turned to this issue in the autumn 
of 1935, and in January 1936 the private claims were converted to funding 
bonds to be regulated outside the clearing system. The funding bonds meant 
generally reduced interest rates. In accepting lowered rates the Swedish 
creditors received better guarantees of of having their claims fulfilled. More-
over, the German incentives were consequently to be strengthened by re-
ducing the Swedish financial claims. Since the Swedish-German agreement 
could be accepted as a precedent for Germany’s other bilateral relations, 
Germany – hypothetically – could argue for a general reduction of interest 
rates on all private claims.  

Another important adjustment was made in the part of the agreement that 
regulated trade. The growing demand for raw materials had to met and the 
Swedish negotiators had to accept Germanys full right to decide what to 
import from Sweden, which was unusual in the protectionist bilateral clear-
ing agreements. To stimulate German sales on the Swedish market, the Ger-
mans reformed their system of subsidies to stimulate exports to Sweden, and 
the import restrictions were tightened up, to guarantee a sufficient clearing 
surplus. (The Germans also reduced the payment liabilities by re-purchasing 
Kreuger bonds, amounting to 68 million kronor). 

It is noteworthy to observe that the agreement became more specific as it 
was being adjusted, in order to detail the two parties’ rights and obligations 
with clarity. Technically this meant the beginning of a shift from agreements 
based on principles to specific, detailed agreements. 

With these adjustments the clearing agreement functioned and on the part 
of Sweden it was regarded as successful. The next major update in the 
agreement was made in October 1938 and was mainly concerned with finan-
cial problems. The negotiations went rather smoothly and in practice, the 
October agreement prolonged the former agreements concerning the Gov-
ernment Loans – except for the Kreuger loan, which from then on had to be 
renegotiated annually. This was indeed a disadvantage for Sweden. The 
German bargaining power was stronger than in 1934 and its policy was still 
negative towards the Kreuger loan, and for the Governments Committee, it 
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became a difficult task to get the German negotiators to accept a prolonged 
agreement for the Kreuger loan, without weakening its conditions. 

However, the adjusted Swedish-German clearing agreement that was put 
into practice exposed a system error. The currency exchange control deter-
mined the structure as well as the volume of Germany’s import from Swe-
den. As the currency exchange control favoured imports of raw materials, 
finished goods were put under rigid restrictions – in keeping with German 
protectionism – and the export from Sweden was composed of raw materials 
such as iron ore and products from the forest industries, to the detriment of 
the export of the Swedish finished goods industry. This was bad for the ex-
port of finished goods and indirectly for the Swedish economy. Nonetheless 
Sweden had to accept these conditions, or the German incentives to continue 
with the clearing arrangement could have been at risk, cementing the Swed-
ish role as a source of raw materials. However since the clearing agreement 
was functioning, this was an acceptable concession to make. As it turned out 
both countries had different reasons for upholding the clearing arrangement. 

Part Two 

The advantages of a wartime clearing system 
At the outbreak of the World War II, the Swedish government anticipated 
diminishing access to the foreign markets, which would inhibit Swedish 
economic growth. Therefore the need for imports was given the highest pri-
ority in order to avoid a large-scale fall in production and consumption and a 
following spiral of inflation. 

In the December 1939 Sweden concluded agreements with England and 
Germany, which were considered to be guarantees for maintaining import 
volumes. The agreements had different characteristics, though. The Swedish-
English agreement was rather vague, restricting only the Swedish iron ore 
exports to Germany. The Swedish-German agreement was concluded in a 
more constructive way. Within the framework of the Swedish-German 
clearing system, an effective organisation had been developed to facilitate 
the contractual process. Both countries were eager to continue the prosper-
ous economic exchange in line with the peacetime clearing system. 

Initially the Swedish-German clearing agreements had technically a con-
stituting design. The agreements were to be adjusted as a result of the prac-
tices that developed (ad-hoc agreements). Therefore it was natural for the 
agreements to evolve. However, according to contractual theory, the out-
come of long-term economic relations, in terms of transaction costs, be-
comes either effective or ineffective. The Swedish-German clearing system 
had been in effect for several years, during which time the parties could have 
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developed mutual trust, resulting (hypothetically) in less need for formal 
rules and regulations and more implicit or verbal agreements. However the 
Swedish-German clearing system developed in the opposite direction. This 
process started in July 1935 but became more accentuated, in particular after 
the blockade of Skagerrak in April 1940. The blockade cut Sweden off from 
the transoceanic markets, leaving Germany as Sweden’s only accessible 
market with a decent capacity. This resulted in a higher level of risks, inse-
curities and transaction costs and consequently in a higher degree of risk 
aversion on the part of Sweden. 

In 1939 the German economy was an armaments economy with a mas-
sive demand for raw materials, i.e. iron ore, pulp and wood, and Sweden 
possessed rich resources of such commodities. Thus, trade issues became 
more important for both parties. This shift in priorities led to a shift in focus 
in the clearing arrangement –from financial claims to trade issues – which 
was reflected in the design of the agreements. According to the contractual 
theory, the more important the issue, the more specific the agreement. There-
fore the agreement expanded both vertically (as separate issues became more 
codified) and horizontally (as agreements encompassed more and more trade 
related issues such as freight costs and other service costs linked to the 
Swedish-German economic exchange). Theoretically this was typical of a 
bilateral relationship with a high level of risk, insecurities and transaction 
costs – in a contractual situation a risk averse party always endeavours to 
work out the risks et cetera, by framing them with explicit rules. In practice 
this function worked the other way round as well; it was necessary to avoid 
making commitments one could not fulfil, i.e. due to exhausted supplies or 
because of commitments made in other agreements, such as the Swedish-
English agreement of December 1939. Furthermore, Germany became a 
dominant partner in relation to Sweden and had a superior bargaining posi-
tion, with strong motives to review current “vague” agreements and the 
power to re-phrase and adjust agreements to benefit its own interests. With 
specific agreements there would be no disagreements when they were inter-
preted or adjusted. 

There were more reasons for the shift in the design of the agreements. As 
mentioned before, new issues related to trade or payments were encom-
passed in the clearing agreement. Judging from the clearing payment flows 
these new issues were of great importance for the future practice of the 
clearing system. The clearing agreement of 1939 resulted in a large surplus, 
the system functioned and the Swedish Governments Committee felt confi-
dence in the continuing exchange. The financial claims were fully paid for 
and the private claims were once again part of the clearing process. Under 
these conditions mentioned above, the Swedish-German clearing system was 
ideal. 
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The clearing system as an arena for diplomacy 
Since Germany was Sweden’s only remaining market, the Swedish econ-
omy’s dependence on the German economy became greater than before. 
This led to a shift in bargaining positions. This coincided with a shift in the 
German trade policies, which became more aggressive, trying to make use of 
the strengthened bargaining position. This has been pointed out by scholars 
like Fritz and Wittmann. Measuring bargaining power in terms of trade, they 
argue that the Germans raised the prices of strategic commodities such as 
coal and coke in order to profit from the country’s monopolistic position on 
the Swedish market. The subject is more complicated than that, however. In 
fact it is hard to conclude that this was a mere result of the strengthened 
German bargaining power. The German export prices had been relatively 
stable for about ten years, while domestic prices rose, making the export 
business rather unprofitable. Therefore the German rise in prices was occa-
sionally well motivated. 

However the Swedish prices rose as well, especially those of forestry ex-
ports, which was one of the most important export products (in terms of 
volume, profits, employment et cetera). 

At the same time the Germans had strong incentives to not raise prices 
because this would affect production costs and consequently could drive up 
the Swedish rate of inflation. The Swedish export industries could 
compensate their loss in profits by raising their export prices. If they could 
not raise their prices, due to price agreements, either the incentive to export 
to Germany would be lost, or both countries would have to accept the spiral 
of inflation, which both countries made efforts to restrain. 

From a Swedish point of view the agreements in fact became a line of de-
fence. Issues connected to risks and insecurities had to be neutralised in or-
der to make the exchange effective. As mentioned above, specific agree-
ments allowed the dominant Germany less scope to assert preferential rights 
of interpretation of the rules and regulations. Also, the agreements were 
based on cooperation and economic rationality. The system was sensitive to 
changes. If one part of the clearing system malfunctioned, other parts mal-
functioned. Thereby new features could have a destabilising effect and bring 
about imbalances, ending up with the collapse of the clearing system. Both 
parties were eager to carry on the exchange, and both parties had to be in 
favour of it. Therefore the Swedish Governments Committee, as well as the 
German negotiators, had strong motives to work for specific agreements. 

Even though Germany had a strong bargaining position, it could never 
force the Swedish Governments Committee to accept agreements that were 
unfavourable to the Swedish economy. This was manifested in the credit 
negotiations in 1941. In fact these negotiations became a turning point in 
Swedish-German relations. 
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The clearing deficit and the dualistic orientation of Swedish 
foreign economic policies 
The German demand for Swedish raw materials, combined with transporta-
tion difficulties, left the clearing system in a state of disequilibrium. There 
was a clearing deficit that only could be bridged with credits, according to 
the German negotiators. Of course the Swedish Governments Committee 
protested; the clearing agreement obligated Germany to conduct its trade 
with Sweden in a way that resulted in a sufficient clearing surplus. Accord-
ing to the agreement this was not negotiable. The German counter-arguments 
appealed to Sweden’s patience and goodwill. According to the German ne-
gotiators, the problem was temporary and was a result of the German mili-
tary privations on the Eastern front. 

From a Swedish perspective the German arguments were irrational. The 
German negotiators proposed using a revolving credit to balance temporary 
clearing deficits. While the Germans did pay their financial debts in full, in 
line with the agreement, that of was of little importance. If the Swedish ne-
gotiators had accepted the German proposal, the German incentive to direct 
its trade to attain a sufficient clearing surplus would disappear, putting the 
Swedish creditors as well as the Swedish economy at risk anyway. 

The Governments Committee realised that the clearing system would 
collapse if measures were not taken to handle the deficit. Therefore a system 
of credit had to be worked out. However the credit proposal was adjusted 
thoroughly by the Swedish trade bureaucracy. The Swedish counter-bid was 
a short-term credit amounting to a moderate 250 millions kronor, with a time 
limit of one year and only to be used for imports from Swedish industries 
that would suffer from a termination of the Swedish-German economic ex-
change. 

Although indignant, the German negotiators had to accept the Swedish 
bid, since it was presented as non-negotiable. The credit was sparsely used. 
This was a debacle for the German negotiators, but a success from a Swedish 
perspective. 

During the negotiations the Governments Committee found reasons to 
distrust the German economy, which suffered from the rearmament program. 
The Swedish trade bureaucracy commenced a survey of the German eco-
nomic capacity. The investigation made clear that the German economy was 
entering a recession, not least due to its lack of freight resources. Thus, it 
was argued in the Governments Committee, it was better to anticipate any 
coming problems. If the clearing system malfunctioned, Sweden would be 
better off if it did so while Sweden still had a favourable position. The credit 
proposal coincided in time with major German military setbacks, while the 
Allied forces strengthened their political influence. 

The Swedish-Allied diplomacy was intensified. The Allied government 
negotiators urged the Swedish government to take a stand against Germany 
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by initiating sanctions against Germany. Specifically, this meant a termina-
tion of the Swedish-German economic exchange. 

Germany was loosing the war and the victors would be at the head of the 
future international economy. Therefore, the shift in conditions initiated the 
beginnings of a re-orientation of Swedish economic policies as well as 
Swedish foreign policies, in favour of long-term strategic considerations. 
However as long as the clearing system was considered effective, i.e. there 
was effective trade and the German debt payments were carried out accord-
ing to the agreement, the re-orientation had to be conducted as a process. 

On the one hand, the Swedish government sought to meet the demands of 
the Allied governments. On the other hand the Swedish economy was de-
pendent on the German. There were still no alternatives to the German mar-
ket, which encouraged a short-term strategy for Sweden, i.e. to carry on the 
exchange within the clearing system. The Swedish dualistic needs led to a 
compromising strategy, attempting to oblige both Allied and German nego-
tiators. Sweden made a gradual exit from the clearing system., delivering the 
agreed upon exports to Germany, while keeping the Allied negotiators in-
formed of the process. 

The definite exit was rather uncomplicated. It was carried out, in April 
1945, by the introduction of a law in Sweden that prohibited further freight 
insurance, which effectively stopped all trade with Germany, due to the war 
time risks. When trade collapsed, the clearing system collapsed as well. In a 
sense this was an ironic way of ending the clearing arrangement, since the 
system itself was a sort of insurance system. The financial claims, which 
were the subject of the clearing system after all, became a diplomatic issue 
to settle in Swedish-Allied negotiations. 
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