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SOU 1998:96

Till statsrådet och chefen för

Utrikesdepartementet

Regeringen bemyndigade beslut den februari13 1997 chefengenom
för Utrikesdepartementet tillkalla kommission med uppgiftatt atten
skapa möjliga klarhet vadi kan hastörsta hänt i Sverige detnärsom
gäller judisktegendom förts hit samband mediursprungav som
judeförfoljelserna före och under andra världskriget dir. 1997:3

Med stöd detta bemyndigande utsågs den 21 februari 1997av
landshövdingen Rolf Wirtén till ordförande i kommissionen. Samma
dag förordnades ledamöter docenten Nina Einhorn, professornsom
Boel Flodgren, justitierådet Per Jermsten, advokaten Lennart Kanter,
fil. dr Heléne och ambassadörenLööw Krister Wahlbäck.

Som sakkunniga förordnades den 21 februari 1997 fil. dr. Paul A.
AlfLevine och docenten JohanssonW. den april11 1997samt även

direktören Salomo Berlinger, ambassadören Sven Fredrik Hedin,
professorn riksarkivarienLarsson,Mats Erik Norberg, bankdirektören
P.G. avdelningsdirektörenPersson, Hans Seyler, dr. Israel Singer,
direktören Göran Strömgren, docenten Kersti Ullenhag,
avdelningsdirektören Göran Wikell och ambassadören Eric Virgin.
Den april entledigades Alf17 1997 W. Johansson på begäran frånegen
uppdraget sakkunnig.som

För biträda kommissionen förordnades denatt 11 aprilexpertersom
1997 kanslirådet Bertil Almborg och departementsrådet Berndt
Fredriksson.

Som sekreterare förordnades fr.o.m. den 14 april 1997
hovrättsassessom Gertrud Forkman huvudsekreterare och fil. dr.
Ingrid Lomfors februarifr.o.m. den 1 1998 hovrättsassessomsamt även
Peder Bjursten.

fickDen december kommissionen11 1997 tilläggsdirektiv, som
innebar kommissionen med förtur skulle utföra den delatt sittav
uppdrag Riksbankens guldaffárer dir. 148.1997:som avser

särskilda uppgifterFör med anknytning till detta uppdrag har
kommissionen professornanlitat Gunnar Richardson och bitr.
professorn Sven Fritz.
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Sammanfattning

handlarDenna interimrapport Riksbankens hantering s.k.om av
världskriget.naziguld under andra Guldet kom i form tackor ochav

från tyska Reichsbank. delEn hade länge Reichsbank.ägts Enmynt av
del bestod guldtackor härrörde från tyska beslagannan av som av

guldreserver i ockuperade länders centralbanker. Ytterligare delen
utgjordes guld samtliga medborgare i Tyskland och deav som
ockuperade hade ålagtsländerna låta lösa in. Dessutom förekom iatt

guldReichsbanks hantering konfiskerats och plundrats till störstasom
delen frånfrån judar, zigenare och andra förföljda. Guldävenmen av
olika till följdkunde smältning ingå i tacka.ursprung av samma

använder följandeKommissionen definitioner.

Centralbanksguld1
guld från i ockuperade länderstagits centralbankerreservemasom

Personguld2
åtkommitsa inlöst guld, dvs. guld icke-diskriminerande statligasom genom

åtgärder
b konfiskerat och plundrat guld, dvs. guld fråntagits levande eller avlidnasom

for nazistisk förföljelse.utsattapersoner

Efter kriget gjorde med de allieradeSverige de tidigareattupp om
ockuperade länderna Belgien och Nederländerna skulle återfå del sitten av
centralbanksguld. drabbadeDe förluster korn skymundan.ipersonernas

finns många anledningar till detDet har blivit aktuellt föratt nu
överlevande, efterlevande, historiker, debattörer makthavareoch att

bara den svenska guldhandelninte också hur Sverige påompröva utan
andra förhöll till Förintelsen ochsig andra världskriget.sätt

Interimrapporten inriktad på det guld konfiskeradenazisternaär som
och plundrade från förföljda Men frågan naziguldetpersoner. om
handlar enbart guld och ekonomiskainte tillgångar ocksåutanom om
moral och människovärde. detHur möjligt kundeReichsbankattvar
använda förföljda och mördade judars och guldringarmynt som
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betalning till andra centralbanker kanHur vi vår historia och vårse
svenska delaktighet med klara ögon Hur kan återupprättelse skeen

Nazisternas konfiskationer och plundringar

Nazityskland använde guld i utrikeshandeln i utbyte gångbaramot
valutor behövdes för importen. För inflödet guld skulle ökaattsom av
utfärdade tidigtnaziregimen antal delcret angående tvångsinlösenett av
guld från alla tyska medborgare. Liknande lagstiftning infördes
vartefter i de ockuperade länderna. Senare forskning har medfört att
bilden det inlösta personguldets roll i Reichsbanks guldhantering harav
börjat klarna.

Annorlunda förhåller det sig med det konfiskerade och plundrade
personguldet, där forskningen i inledningsskede.ännu sambandär Iett
med de allierade våren 1945 påträffade Reichsbanks guld- ochatt
valutareserver dei övergivna vid Merkers stod det klart attgruvorna
det Reichsbanksi guldhantering hade ingått föremål, bl.a. smycken,
vigselringar och tandguld, SS hade plundrat samband medisom
deportationerna till dödslägren i Detta guld korn allmänt kallasöst. att
för Melmerguldet efter kuriren, SS-officeren Melmer. VidBruno
Nürnbergrättegångama dömdes bl.a. företrädare för Reichsbank för sin
inblandning denna makabra guldhantering.i När frågan naziguldetom
för några år sedan åter aktualitet tedde det sig för många forskarevann
naturligt söka på uppkomna frågoratt svaren genom nya
efterforskningar dei hade de allierade införrapporter upprättatssom av
Nümbergrättegångama, vilket medförde fokus inledningsvis komatt att
riktas på enbart Melmerguldet. Först på tid har forskningensenare
inriktats på söka klargöra hur mängder guld och andraatt stora
värdeföremål konfiskeringar och plundringar totaltsom genom
tillfördes den nazityska och dess centralbank.statsapparaten

Naziregimens ekonomiska utsugning judarna hade påbörjatsav
långt innan plundringen nådde kulmensin i dödslägren. tidigt skedeI
efter Hitlers maktövertagande utfärdades judarna diskriminerandemot
dekret och lagar vilka syftade till konfiskeringen judiskatt ge av
egendom formellt legalt stöd. februariI 1939 ålades judarnaett en
särskild skyldighet låta lösa guld,in silver och ädelmetaller vissatt mot
ersättning till huvuddelen insattes på spärrade konton. Inlämnandetsom
skedde till särskilda pantbanker vilka under hela kriget fungerade som
förmedlare judisk egendom till inte så marknad.nogräknadav en
Konfiskeringarna utvecklades till plundringar medi takt attrena
förföljelsema blev alltmer brutala och slutligen övergick i systematiska
massmord. nazityskaDen tillgodogjorde följaktligensigstatsapparaten
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ansenliga mängder personguld leveransernautöver åren 1942-45 av
Melmerguldet. Uppgifterna Reichsbanks eventuella del iom
hanteringen det konfiskerade och plundrade guldet före 1942 ärav
emellertid lmapphändiga.

Kommissionen har valt dennai interimrapport relativt ingåendeatt
redovisa forskningslägethur det internationella står i dagsläget vad
gäller sådant personguld Nazityskland konfiskerat plundrat.ochsom
Förutom de redovisningar lämnats i flertal publiceradeettsom
internationella har kommissionen granskat arkivmaterialvisstrapporter
i USA.

Riksbankens affärer med Reichsbank

omfattningenKommissionen har Riksbankens samladeutrett av
befattning skilda slag frånmed guld Nazityskland. Uppgifter harav
främst hämtats från den den Riksbanken tillsattarapport som av
oberoende Arkivutredningen publicerade decemberi 1997, ävenmen
från schweiziska arkiv och utländska rapporter.

Större delen det guld från Nazityskland Riksbankenav som
disponerade under krigstiden fanns deponerat den schweiziskaiöver
nationalbanken tider händei Bern. Korta det Riksbanken hadeatt även

Reichsbankguld deponerat hos i Berlin. Dessutom förekom det i
mindre utsträckning guld från Nazityskland förvarades elleratt
vidaresåldes i Sverige.

Riksbanken underFörsta gången kriget befattade med guld frånsig
Reichsbank september dåi 1940, omfattande återbetalningarvar

s.k. Kreugerlånetgjordes på det tyska till delövervägandesom var
näringsidkare.placerat hos svenska dettaI sammanhang mottog

Riksbanken guld betalning.8,6 tillFrån 1942tonca som sommaren
1944 Riksbanken vid återkommande tillfällen guldtog emotsommaren

från Reichsbank. Transaktionerna hade direkt samband med två
bilaterala avtal mellan och Tyskland,Sverige nämligen clearingavtalet
och handelsavtalet. Genom guldaffärema utjämnades
betalningsbalansen länderna emellan. Totalt i dettamottogs

guldtackorsammanhang och20,3 1,5 guldmynt. Riksbankenton ton
erhöll således sammanlagt 30,4 guld frånbetalningtonca som
Nazityskland.

Endast mindre del detta guld transporterades till Sverige. Ien av
samband med Kreugerlånbetalningen hitfördes guld,3,0 tonca som
återtransporterades till Tyskland 1941. Vidare hemtogs på sommaren
1943 för vidareförsäljning till1,0 industrin. Slutligen levereradestonca

guldmynt till på1,5 Sverige 1944. fanns kvar iDessatonca sommaren
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Sverige vid krigsslutet. Av det guld Riksbanken köpte frånsom
Nazityskland transporterades alltså sammanlagt till5,5 Sverige.tonca

Konfiskerat eller plundrat guld i Riksbankens händer

Den osäkerhet råder hur mycket konñskeratännu och plundratsom om
personguld Reichsbank hanterade leder till det mycket svårtärattsom

uttala sig i vad mån sådantatt närmare guld ingick det guldiom som
Riksbanken befattade sig med under andra världslcriget.

det gällerNär så långt möjligt utreda konfiskeratatt ochsom om
plundrat personguld kan ha kommit i Riksbankens händer har
kommissionen koncentrerat sina undersökningar till guld-
transaktionerna anledningi handelsavtalet hösten 1941.av
Grundmaterialet för undersökningen har varit Arkivutredningens
sammanställningar tacknummer. Dessa har jämförts medav
amerikanska från tiden efter krigsslutet, särskiltrapporter närmast
sådana har behandlat frågan inblandning Melmerguld vidsom om av
vissa omsmältningar vid det preussiska myntverket åren 1942-44.

Kommissionen har inledningsvis konstaterat antal guldtackoratt ett
härrörde från omsmältningar det belgiska centralbanksguldet och attav
det inte for närvarande finns någon uppgift tyder på någonattsom
inblandning guld skedde vid dessa omsmältningar. Härefterannatav
har kommissionen identifierat beslagtagna guldtackor från den
nederländska centralbanken, vilka med sannolikhet varitstor
ursprungliga, omsmälta tackor. Sedan dessa partier uteslutits
kvarstod följande det guld Riksbanken under åren 1942-poster av som
44 disponerade över.

Guld förvarat i Bern 7,5 ton

Levererade guldmynt till Sverige 1,5 ton

Guld hade förvarats kortare 7,4 tonsom
tid i Berlin

Totalt 16,4 ton

deAv sammanlagt guld från37, 3 Reichsbank Riksbankenton som
disponerade under åren 1942-44 bör 20,9 guld medöver ton stor
sannolikhet ha innehållitinte något konfiskerat och plundrat personguld.
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Beträffande resterande 16,4 guld kan inga andra slutsatserton dras än att
anledning till undersökningar.posterna närmare kanDet inte uteslutasger

dennai kvantitet guld kan ha ingått någonatt mindre andel konfiskerat och
plundrat personguld. harDet således inte varit kommissionens avsikt att ge
sken någon exakthet kan uppnås med dessa beräkningar.att Härtill ärav
den bevarade och internationellt tillgängliga informationen alltför osäker
och fragmentarisk.

Kommissionen har inte vid sina hittillsvarande undersökningar
funnit något indikerar Riksbanken erhöll guldtackor frånatt desom
smältningar vid preussiska myntverket åren 1942-44 där Melmerguld
inblandades.

förhållningssättetDet svenska

Tidigare forskning har klarlagt nazisternas ekonomiska förföljelseratt
judarna under 1930-talet kända för de samtida svenskaav var

beslutsfattarna. Från 1942 det känt i Sverige planen påattvar
Förintelsen hade i verket.satts

försöktKommissionen har skaffa sig bild hur aktörernasen av
kännedom naziguldets fram och hurväxte detta påverkadeom ursprung
deras förhållningssätt. Endast skriftliga källor har stått till buds.
Förutom Arkivutredningens redovisning har kommissionen granskat
delar departementsarkiven, handlingar från bankoutskottet, enskildaav
beslutsfattares arkiv och visst arkivmaterial från Schweizmemoarer,

utländskasamt rapporter.
Den dokumentation återfunnits har till alldeles övervägande delsom

handlat centralbanksguld. Senast i början 1941 stod det klart förom av
de svenska beslutsfattarna Reichsbank använde centralbanksguldatt
från ockuperade länder för den nazityska utrikeshandeln och sådantatt
guld inte internationellt fullt gångbart. föranleddeDettavar
riksbankschefen RoothIvar efterguldetövervägaatt att sortera

Efter från devarning allierade tidigt framförde1943ursprung. en
informellregeringen på till Reichsbankväg beslagtagetatt

centralbanksguld kundeinte betalning. Sedanaccepteras som en
muntlig utfästelse levererainte sådant guld hade erhållits fortsatteatt

guldaffárerna tidigare. Först efter upprepad allieradman som en
börjanvarning i 1944 meddelade Riksbanken till Reichsbank attav

ytterligare guld inte kunde Riksbanken tidigare hadetas emot, trots att
åtagit sig köpaatt mer.

Det finns endast enda belägg för någon svensk beslutsfattareett att
huvud insåg risken för erbjudetöver guld skulle kunnataget att vara

konfiskerat från judar eller andra förföljda Detta skeddepersoner.



14 Sammanfattning SOU 1998:96

då1944 riksbankschefen övervägde Riksbanken skullesommaren om
godta förslag från Reichsbank leveransett 1,5 guldmynt.tonom av
Bakgrunden förslagettill Reichsbankatt ansågatt attgavs var
Riksbanken hade förbundit sig köpa motsvarande mängd guld.att
Sverige accepterade längreinte guld formi tackor. Reichsbankav

sig i stället betala med schweiziska franc.motsatte att Förslaget om
betalning med guldmynt accepterades efter samråd med regeringen
sedan vicepresidenten vid Reichsbank Emil Puhl muntligen förklarat att
det frågainte från judar eller liknande.myntvar om

Slutsatser

Det guld betalades Kreugerlånet löstesnär in 1940 innehöllsom
sannolikt något konfiskeratinte eller plundrat personguld.

Eftersom frånRiksbanken Reichsbank kan ha guldmottagitsenare
till del konfiskerats ellernågon plundrats från judar och andrasom av

finnsnazisterna förföljda det svensk delaktighet dettaipersoner en
gulds historia.

Guldaffärema Nazitysklandmed efter Kreugeruppgörelsen hade
direkt samband med det svensk-tyska handelsavtalet från senhösten
1941, centralti sin instrument för den svenskatur ettsom var
neutralitetspolitiken. alltDenna övergripande politik innebar svåra
avvägningsfrågor kommissionen varken har haft anledning ellersom
möjlighet gå in på dennaiatt rapport.

Med dagens finns det emellertid skäl ifrågasätta denögon sett att om
till handelsavtalet knutna särskilda guldöverenskommelsen verkligen

nödvändig hela krigstiden.undervar
dagI kan det konstateras de moraliska aspekterna på det svenskaatt

förhållningssättet konñskerattill och plundrat personguld borde ha
brett och seriöstövervägts 1944,öppet, senast närsommaren en

misstanke faktiskt hade uppstått. Eftersom så inte tycks ha skett finns
fog för kritik både dåvarande regeringen och dåvarande riksbanks-mot
fullmäktige.

moraliska och politiskaDet för i dag tillseansvaret att att
erforderliga åtgärder vidtas bör bäras regeringen. inteDet ingår iav
kommissionens uppdrag förslag till hur detta kan ordnas.att ge

förhoppningKommissionens interimrapporten skall inspireraär att
fortsatttill svensk debatt och forskning naziguldet och deom om

moraliska frågor förknippade därmed.ärsom
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Inledning1

Uppdraget1 1
.

Riksbankenshandlar Sveriges riksbanksDenna interimrapport om
endastguld under andra världskriget.befattning med s.k. Detta ärrövat

fått i uppdrag söka klarlägga.kommissionende frågor attav somen
till kommissionen helhetdirektiv återges i sinRegeringens som

bilaga
tillkallade hademånader innan regeringen kommissionenEtt par

oberoende utredning uppgiftförordnat medRiksbanken göraatt enen
Riksbankens arkiv bankensvad innehållersammanställning omav

världskrigetTyskland under andraguld från Dennaförvärv antogav
och sarnrådde underArkivutredningen med kommissionennamnet

Arkivutredningen sindecember 1997 överlämnadearbetets gång. I
till riksbanks-guldaffärer med NazitysklandRiksbankensslutrapport

kommissionenöverlämnade tillomgåendechefen, rapportensom
fram Riksbankenkorthet till följande.kom iArkivutredningen

guld från nationalbanken,60 den tyskasammanlagtförvärvade nära ton
kvarVid krigsslutet fanns del dettakrigsåren.underReichsbank, en av

övervägande mängden 16,4därav,svensk besittning. Deni nästan ton,
schweiziska nationalbanken i Bern.depå hos denRiksbankenslåg i

kravguldmynt i Sverige. Med anledningfanns 1,5Dessutom ton av
guldreserver hade beslagtagitsNederländerna,ochfrån Belgien avvars

överlämnade Sverige efter kriget sammanlagt 13,2Nazityskland, ton
Goldthe ofCommission Restitution Monetaryguld Tripartitetill on

uppdraget hämtad utredningens Iåtergivna beskrivningen är rapport.Den av ur
den sambandRiksbanken december 1996, ipressmeddelande 20utett gavsom

något uttaladesuppdraget annorlunda. Däritillsattes,med utredningenatt angavs
Riksbankensförnyad undersökning ianledning fannsbland göraattannat att en

belyserdet fanns ytterligare uppgifterarkivhandlingar för utrönaatt somom
så kallat guld.Riksbankens förvärv rövatav

2 denNazityskland till RiksbankenmedRiksbankens guldaffárer rapport av:
StockholmArkivutredningen, 1997.särskilt tillsatta
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TGC3, hade för fördelningen bland drabbadesom länder.ansvar
Nederländerna hade krävt vad Sverigeän gick med påmer att
återbetala. En viss mängd det riksbanksguld fanns kvar i Bernav som
vid krigsslutet bar olikai avseenden liknande kännetecken delsom en

det guld Nederländerna hade gjort anspråk på.av Att guld från
Nazityskland innebar ekonomisk risk diskuterades i fall frånen vart
1940 inom Riksbanken. Det stod börjani 1941 klart för Riksbankenav

amerikanarna befaradeatt tyskarna handladeatt med guld från
ockuperade länders guldreserver. Frågan Tyskland erbjöd ävenom
sådant guld från judar berörderövats riksbankschefen isom en
kortfattad anteckning år 1944.

kommissionensI uppdrag ingår analysera ochatt ställning till vadta
kommit fram vid Arkivutredningens arbete. Detta skall försom ske att

belysa Riksbankens förvärv s.k. guldrövat under andra världskriget.av
Direktiven också kommissionen,att den detta tillanger om anser vara

för utredningen, skall kompletterandegöra undersökningargagn i
saken med särskild fokusering på guld kan ha tillhört judar.som
Kommissionen har därför utgått från dess arbete bör koncentrerasatt
till utredning i vad mån Riksbanken befattat sig med sådant guldom

fråntagits för nazistisk förföljelse.utsattssom personer som
Vid genomgången Arkivutredningens har kommissionenav rapport

gjort följ ande grundläggande reflektioner. Arkivutredningen sökte inte i
första hand på frågan guld frånrövats nazisternasvar om som av
förföljda kom överlåtas till Sverige.att Uppdraget förpersoner
Arkivutredningen hade bestämts så den skulleatt sammanställa vad
Riksbankens arkiv innehåller bankens förvärv guld frånom av
Tyskland under andra världskriget. Frågan Riksbanken på andraom

indirekt förvärvadevägar guld från Nazityskland kom inte heller att
utredas. En ytterligare begränsning hos Arkivutredningens ärrapport

den baserats endast på vadatt återfinns i Riksbankens arkiv.som
Slutligen måste det uppmärksammas Arkivutredningen,att skälav som
inte framgår, valde koncentrera sin analysatt rörande till denursprung
mängd guld från Reichsbank fanns kvar i svensk vidägosom
krigsslutet. Sammantaget kan därför konstateras Arkivutredningensatt

inte klargör vadi mån guldrapport tagits från utsattssom personer som
för nazistisk förföljelse kan ha kommit i svensk besittning.

Några dagar innan Arkivutredningens offentliggjordes fickrapport
kommissionen tilläggsdirektiv från regeringen. Dessa innebar att
kommissionen med förtur skulle utföra den del uppdragsittav som
gäller riksbanksguldet och möjligt särskilt redovisa dettasnarast

3Numera benämnd Tripartite Gold Commission.
4 Tilläggsdirektiven återfinns bilagasom
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redovisar kommissionen uppdrag enligtdenna interimrapport sittI
guld dock avslutadetilläggsdirektiven. Frågorna interövat ärom

utredning pågår olika länder.därmed. Forskning och samtidigt i flera
bordet. Bildenpusselbitar på fram efter hand.Ständigt läggs växernya

har därför ambitionen i sin slutrapportKommissionen att presentera en
uppdaterad redovisning.

kommerslutredovisas utförligareuppdraget ocksåNär en
guldhanteringens bakgrundbeskrivning och sammanhang att ges.av

med Nazitysklandrelationerna omfattade mycketekonomiskaDe mer
Huvuddelen Riksbankens guldförvärv skedde direktguldaffarer. iän av

Ävenmellan ländernatillgällande avtal varuhandelanslutning om m.m.
kommissionen.återkommertill dessa frågor

också de övrigakommissionenslutrapportI sin att taavser upp
direktiven. finns föri Det beläggfrågeställningar att ävenangettssom

från tillnaziförfölj da komslag,egendom rövatsannat som personer,av
kring sådana pågår inomutredning transaktionerSverige. Närmare

redovisas detkommer i slutrapporten. Vidarekommissionen och äratt
hotades nazistiskmänniskor, eller förkänt vissa utsattesatt som av

ombesörjde deras till Sverige,egendom fördesförföljelse, själva att
Ävennågon bank. fall kommerdeponering i sådanaexempelvis för att

beskrivas.
alltså återkomma guldfrågoma, itillKommissionen sattaattavser

forskning.och belysta nytillkommensammanhangstörreett av
vadskall samlad bildslutrapportenAvsikten är att avge en

hanteringen egendomrörande i Sverigefunnitkommissionen somav
varit judiski ägo.

samband medvarken på 1990-talet ellerhistoria börjar iNaziguldets
ekonomiskade förföljelsemaefterkrigsuppgörelserna, när motutan

belysandeinleddes. slutrapporten kommerTyskland Ijudarna i ett mer
fråganUnder de harårenhistorienperspektiv på presenteras.att senaste

judiskaföljd från denfrämst till initiativfått aktualitet, avny
kallaWJC.5 har underlättats detinitativvärldskongressen Dessa av

amerikanska bankutskott,denOrdföranden ikrigets slut. senatens
tillgenomslagskraft ställt WJC:shar med sigAlphonse DAmato, stor

parlamentsledamoten Lordbrittiske JSedan denförfogande. även anner
framlade brittiska utrikes-för saken, detsigdjupt engagerat

ämnet officiellaDärefter har också tvåitvådepartementet rapporter

5World Jewish Congress.
5 Archives,Gold: Information BritishNazi from the11-12,History Notes, No

997.1
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amerikanska de s.k. Eizenstatrapportema,rapporter, publicerats I
Schweiz pågår flera utredningar rörande landets roll under andra
världskriget, vad gäller bland naziguldet.annat Här bör särskilt nämnas
den oberoende expertkommission under ledning professor Jean-av
François Bergierg, sluteti maj 1998 lade fram interimrapportsom av en

guldtransaktioner i Schweiz Ävenvid tiden för andra världskrigetom
i rad andra länder företas liknande utredningar.en

1.2 Definitioner och avgränsningar
Direktiven till kommissionen talar så kallat guld. denIrövatom
allmänna debatten förekommer begreppet naziguld frekvent och i
olika betydelser. historiskaDen diskussionen på området präglas av
långdragna och förvirrande försök definiera skillnadenatt mellan
monetärt och icke-monetärt guld. Det denna bakgrundär mot
nödvändigt reda vad kommissionensatt ut uppdrag guldrövatom

gäller.närmare
Till börja med bör klargörasatt guld häratt termen sikte endasttar

på metallen guld. Ibland har ordet naziguld för beteckna allanvänts att
slags egendom nazisterna.rövats Men kommissionen talarnärsom av

guld alltså ingen slags egendom just guld. Attom änavses annan en
sådan begränsning får inte uppfattasgörs kommissionen inteattsom
intresserar försig egendom slag, såsom exempelvis silver,annatav
smycken och konstföremål.

Kommissionen har vidare valt begränsa denna interimrapportatt till
sådant guld mottagitsatt Riksbanken. Såvitt kommissionenavse som av

hittills funnit har det guld Riksbanken förvärvat från Nazityskland
kommit från Reichsbank.

Det fullt möjligt andraär svenskaäven banker,att företag eller
förvärvade eller disponerade guld frånöver Nazityskland.personer

Sådant guld behöver hainte levererats från Reichsbank eller någon

7U.S. and Allied Efforts Recover and Restore Goldto and Other Assets Stolen or
Hidden by Germany During World War II, 1997 Eizenstatrapporten, U.S.samt
and Allied Wartirne and Postwar Relations and Negotiations With Argentina,
Portugal, Spain, Sweden and Turkey Looted Gold and German External Assetson
and U.S. Concerns About the Fate theof Wartime Ustasha Treasury, 19981998
års Supplement till Eizenstatrapporten, båda samordnade Stuart Eizenstat.av
8Unabhängige Expertenkommission: Schweiz Zweiter Weltkrieg, i-
fortsättningen benämnd Expertkommissionen.
9 Switzerland and Gold Transactions in the Second World War, Interim Report,
1998 Expertkommissionens interirnrapport.



SOU 1998:96 Inledning 19

centralbank, kan exempelvis ha sålts affärsbank,utanannan av somen
DeutscheDresdner Bank och Bank, eller smält- ellerettav

GmbH.upparbetningsföretag Degussa teckenHuruvida det finnssom
andra svenska banker, företagpå eller kommitatt attpersoner

disponera guld från Nazityskland återkommer tillkommissionen iöver
slutrapport. heller osannoliktsin Det inte guld från Nazitysklandär att

Ävenförts till tyska i Sverige. till denna fråga återkommermottagare
kommissionen slutrapporten.i

bör medFrågan då vad guld kapitel 4Avär att rövat.avsessom var
nazityska företrädarekommer framgå tilltvingade guld påsigattatt

och under andra världskriget.många före ochFörsta världskrigetsätt
följande ekonomiska depressionenden därpå hade på Tysklandstärt
Ekonomisk utsugning och trakasserier ingick redantillgångar. judarav

tidigt den nazistiska ideologin. Kriget andra krävdei mot storastater
bakgrund kom nazisternasdenna tvångsåtgärder riktasMot attresurser.

tyska medborgarna andraolika håll. De ålades redan föremot
betalning guld.världskriget skyldighet viss låta lösa in privatatt mot

Sådant guld fanns i ockuperade länders centralbanker beslagtogs.som
Även medborgare ockuperade länder ålades sitti skyldighet lösa inatt

förföljdaguld. och andra legaltJudar med ellerutsattes, utanpersoner
och stölder. sambandstöd, för konfiskationer I tillmed deportationerna

plundringar.dödslägren skedde Rövandet avskyvärdanådde sinrena
tandguldkulmen lik skändades avskildes. Etiketten rövatnär attgenom

guld åtkommits på mångaguld täcker alltså skilda sätt.som
Reichsbank tillägnadeSådant guld sig före eller1933som genom

därefter före harreguljära transaktioner krigets utbrottmen
anledning uppmärksamma." harkommissionen ingen övrigtIatt

valt använda följande avseendekommissionen sig definitioneratt av
Reichsbank.guldtill iursprunget

Centralbanksguldl
ockuperadeguld från i länders centralbankertagits reservernasom

° und Silber Scheideanstalt GmbH. de nämndaDeutsche Gold Se beträffande
kapitelbankerna och 4.Degussa även

sådanahärMed reguljära transaktioner transaktioner inteavses gersom
anledning till någon särskild misstanke något slagguldrövatattom av
förekommit.
12 liknande, forfinad, terminologi introducerades SchweizEn imen mera av

ExpertkommissionensExpertkommissionen. Se interimrapport, 22s.
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Personguld
a inlöst guld, dvs. guld åtkommits icke-diskriminerandesom genom
statliga åtgärder
b konfiskerat och plundrat guld, dvs. guld tagits från levande ellersom
avlidna för nazistisk förföljelseutsattapersoner

Deñnitionerna teoretiska konstruktioner.är Som kommer framgåatt
nazisternas åtgärder för samla in guldatt till mång-var staten

fasetterade och svåröverblickbara, vilket exempelvis medför det inteatt
alltid lätt på frånhändandeär att ett innebar inlösen ellersvara om
konfiskation. Vidare förekom det guld smältes ochatt därvidattom
guld med olika slags blandades Personguld kanursprung samman.
således ha blandats med och kommit ingå i tackaatt samma som
centralbanksguld eller guld annatav ursprung.

Det uppdrag kommissionen fått direktiven forrnulerats,avser, som
främst guld från judar. Men guldrövats inte enbart från judartogssom

dessa den heltäven övervägande frånävenom utanvar gruppen- -
människor andra befolkningsgrupper förföljdes nazisterna,ur som av
exempelvis från zigenama. Om Nazityskland använde personguld för
betalningar till Riksbanken, levererades det i form tackor eller mynt.av
I ingendera fallet det längre möjligt hänföra guldet till enskildaattvar
förföljda eller Kommissionen konstaterarpersoner grupper av personer.
därför det, det gäller analyseranär Riksbankensatt att guldinnehav, är
omöjligt skilja mellan personguld från judaratt och personguld från
andra varit för nazistisk förföljelse.utsattapersoner som

förstaDen fråganavgörande beträffande det rövade guldet bör alltså
Riksbanken huvud kommitöver befattataget sig medvara attom

personguld. När på den frågan söks måstesvaret det beaktas att
personguld kan ha ingått i guld. Härefter bör försökannat görasett att
särskilja den del personguldet inlöst guld, förutgörs på såattav som av

ringa in hanteringen konfiskeratsätt och plundrat personguld. Somav
framgår kapitel har betydande4 svårigheter förelegat hittaattav en
möjlig metod för besvara dessa frågeställningar.att

1.3 Rapportens uppläggning
Denna söker således kommarapport på frågannärmare svaret om
Riksbanken kan ha gjort några förvärv konfiskerat och plundratav
personguld. I också försökrapporten görs utreda vadett att
Riksbanken, riksdagen och regeringen kände till eller borde ha
misstänkt beträffande till det guld Reichsbank handladeursprunget som



SOU 1998:96 Inledning 21

med. Slutligen innehåller de reflektioner kommissionenrapporten som
hittills har det svenska förhållningssättetgjort hur bör värderas.om

följerEfter detta inledande kapitel i kapitel 2 redogörelse syftaren som
varförtill klargöra Riksbankeni någon mån och andra centralbankeratt

huvud ägde och handlade med guld under krigstiden.över taget
kommissionens försökKapitel 3 besvara frågan iägnas att om

vad hade möjlighetmån Riksbanken disponera guld frånatt över
beskrivs alltsåNazityskland. inteHär endast transaktioner med

transaktionerpersonguld, med guld slag.ävenutan annatav
hanteradeFrågan Riksbanken något konfiskerat och plundratom

kapitelpersonguld behandlas i Till börja lämnas därmedatt en
Nazitysklandredogörelse för hur på olika tillägnade sigsätt

vad kommissionenpersonguld. Sedan redovisas framhittills kommit
till rörande sambandet mellan Riksbankens guldhantering och den

personguld förekomomständigheten i Reichsbanks affärer.att
Därefter övergår kommissionen i kapitel till kring vad5 att resonera

under känt riksbanksguldetskriget Dettasom var om ursprung. som en
nödvändig bakgrund för de ställningstaganden begärts direktiven.isom

redogör kommissionenI kapitel 6 för den gottgörelse till
ockuperade och den hjälp till förföljdaländer från svenskpersoner som

till följd det s.k.sida korn lämnas Washingtonavtalet 1946.att av
hittillsvarande ställningstagandenKommissionens finns kapiteli
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statligtvarfördetta kapitel belysamedavsiktenfrämsta ärDen att
förekomländer huvudguldhandel mellanochguldinnehav över taget

övrigVidare kapitlet vissvärldskriget. iandraförvid tiden ges
underlättaguldhantering, kanbakgrundsinformation somom

kapitel.följandeförståelsen rapportensav

ochtackorGuldreserv,2.2 mynt

Riksbankenuppgifter inneharlagstadgadefullgöra sinasyfteI att
förviktigtvalutareserv.centralbanker viss Detandra ärliksom en

det påVidare ankommerlands ekonomi.respektivestabiliteten i
sedlar.centralbankerna utatt ge

guldinnehavcentralbanks samladevalutareservMed avenavses
ingår valutareserven.det guld iGuldreservenoch valutor. är som

andraochmed tyska ReichsbankaffärerRiksbankensI
guld iinternationell sedenlighet med gammalförekom icentralbanker
olikade tvåGrundidén medochtackornämligenformer,två mynt.

cirkulerade imedanlagradestackor myntformerna att reserv,somvar
handeln.

stämpel frånkg och bärgenomsnitt 12,5iguldtackaEn väger en
ñnhetsgrad,skall smältdatum,stämpelntillverkaren. I anges

faktiska viktidentiñkationsnummer. tackansOmochprovningsanstalt
fårfinhetsgradenmultipliceras medbruttoviktenkallassom även man

guldtackorkgfin. ord förregel Andrai äriñnvikt. Dentackans mäts
alltid väljaguldtacka kan attplansar. Denbarrar eller äger ensom

SchweizReichsbank,13 und Gold derSchweiz DasDieMichel Fior,vidareSe
41.Arkivutredningen1997, 37, samt s.s.
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smälta den, exempelvis för förädla den tillatt högre ñnhetsgradom en
eller för tillverka dvs.att mynt den.utmynta Vid omsmältning får
tackan stämpel. Det också möjligtär tillverknings-en att utöverny eller
präglingsstämpeln åsätta tackan kontrollnummerett slag.annatav

Ett guldmynt för internationellär handelavsett skall alltid hasom en
viss bestämd Vikt canärmare och halvttre gram ochett viss högen
ñnhetsgrad. Detta traditionär går tillbaka till de medeltidaen som
handelsmynten, de s.k. dukatema. Vid tiden för andra världskriget var
det vanligt både tackor och ingickatt i landsmynt guldreserv.ett

Huvuddelen världens guldproduktion skedde vid tiden för andraav
världskriget i Sydafrika och Canada, dvs. inom det brittiska
samväldet. Vid sidan denna utvinning produktionen i USAav var
betydande. I Tyskland skedde ingen brytning guld. Den svenskaav
produktionen härrörde från Boliden och hade endast ringa omfattning.

2.3 Guldmyntfoten och utvecklingen under
första hälften 193 O-taletav

Guldmyntfot innebär det finns fast kopplingatt mellan guld ochen
valuta. När guldmyntfot gäller i land kan denett valutan alltidegna
växlas till guld enligt fast kurs. Centralbanken skyldigären att mot
guld lösa in det landets sedlar sådananär erbjuds den. Guld kanegna

fritt mellanströmma länder med guldmyntfot. På så stabiliserassätt
relationen mellan valutorna berördai länder. Så länge guldmyntfoten
rådde i Sverige fram till 1931 kunde den svenska kronans värde inte
tillåtas sjunka marginellt förhållandeiän till andra valutor imer
guldmyntfotländer. Sjönk den lägre kunde nämligen förvänta sigman

allt för många behövde utländskatt valuta skulle begära få lösasom att
in svensk valuta i guld och sedan guldet tilltransportera ett annat
guldmyntfotland för köp utländsk valuta. Fick detta pågå fanns riskav

Riksbankens förråd guldatt minskade så banken inte längreattav
skulle kunna klara sin skyldighet lösa in det landetsatt sedlar motegna
guld. Detta exempel åskådliggör det nödvändigtatt för guld-var
myntfotländer sinsemellan hålla växlingskursemaatt för valutorna
något så stabila.när

I samband med första världskriget flertaletövergav industriländer,
med undantag för USA, guldmyntfoten. Men efter krigets slut återkom
tanken knyta de olika ländernas valutoratt till fasta guldvärden för att

4 Uppgifter dessa förhållanden har kommissionen fått från chefen förom
Kungliga Myntkabinettet, Henrik Klackenberg.
5 Finanstidningen 16 augusti 1941, 522 Världens guld.s.
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och underlättapå så stabilisera internationell handel. Från mittensätt av
flertalet länder därför1920-talet hade återgått till guldmyntfoten.

drabbades USA depression,Hösten 1929 kom bliattav en som
Till börja med kriseninternationell. koncentrerad till USA ochatt var

ledde förändringinte till någon guldmyntfotens användning.större av
Minskad europeisk till USA och dollarbrist ledde docki Europaexport

länder, låntill europeiska tagit i USA efter första världskriget,att som
fick betala. bidragandesvårt Detta orsak till krisen spredatt attvar en

försattes den österrikiskasig. I maj 1931 banken, Creditanstalt, istörsta
till fallissemangkonkurs. ledde i sinDetta i andra kreditinstituttur

Österrikeframför och Tyskland.allt Tyska förloradei Reichsbank nio
tiondelar guldreserv och ställde julii 1931 alla betalningar tillsin inav

hänfördeutlandet, sådana sig till skadestånd efter förstaäven som
behölls.guldmyntfotenvärldskriget. utflödetMen För att stoppa

detaljeradinfördes därjämte valutareglering, syftade till atten som
kontrollera internationella valutatransaktionema.de

panik blev följdenfinansiella krisen CentraleuropaDen isom av
Under fortsättningenspred snabbt Europa. undersig 1931 ochrunt av

stark efterfråganrådde mycket detta1932 på guld, eftersomen
värld därstabiliteten i ochrepresenterade valutor devalveradesen

länderguldmyntfoten hade drabbadesDe guldmyntfotövergavs. som
guldutflöde och flertaletkraftigt tvingades därför valutansövergeav

Storbritannienkoppling till guldet. När guldmyntfoten 1931övergav
skandinaviskaföljde och länder efter.Sverige övriga USAsnart gav
Tyskland behöll liksomguldmyntfoten 1933. den dock fortsatt,upp

Italien.
industrialiserade länder, däribland prioriteradesflertaletI Sverige,

guldreserven. och deuppbyggnaden USA Frankrike blev mestavnu
guld. guldreservenbetydelsefulla innehavarna Den amerikanskaav

miljoner dollar 1929 till dollarökade från 800 22 000 miljoner 1940.6
cirka världens guldtillgångarinnebar 70Det procent monetäraatt av

utgjorde den officiellafanns Samtidigt tyska guldreserven intei USA.
därav. guld-Denna omfördelningdrygt 0,6 procentänmer av

förenlig tillnaturligtvis inte med återgångtillgångama envar
detta skulle krävdesguldmyntfoten framtiden. För möjligti att vara en

världensfördelning guldtillgångar.betydligt jämnare av

5 skuldavtalet och erfarenheterna från hyperinflationenHaagöverenskommelsen, i
Ävengjorde det politiskt omöjligtbörjan 1930-talet guldmyntfoten.övergeattav

maktövertagandet 1933, behålla guldmyntfoten.nazisterna valde, efter att
7 oktober 1931 616.Finanstidningen 17Se s.
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Guldreserver årsskiftetvid 1939/40

Nation Miljoner dollar Motsvarande i ton
USA 22 000 24 310
Frankrike 2 222 2 445
Belgien 734 811
Nederländerna 6 17 682
Schweiz 502 555
Tyskland 250 276
Japan l 64 81 l
Sverige 601 176
Rumänien 815 174
Italien 137 115
Övriga 4 556 5 034
Totalt världen 31 500 28 500ca ca

Storbritanniens guldreserv från krigsutbrottet Överförd till den s.k.var
valutakontrollen och därför inte, kan uppskattas till 2 500uppgavs men ca
miljoner dollar 2 ton.762 Vad gäller Tyskland doldaär inkluderade,reserver

Österrikesliksom Tjeckoslovakiens och guldreserver. För Frankrike har angetts
valutareserven minskad med "valutakontrollens" innehav.

2.4 Tiden efter guldmyntfotens avskaffande

Så länge guldmyntfoten i allmänt bruk utgjorde guldet självasom var
värderingsbasen för relationen mellan valutor. Priset på guld gavs

den fasta valutakopplingen och valutorna möjliga lösa ingenom attvar
i guld.

När valutakurserna under 1930-talet blev allt instabila, kommer
särskilda guldklausuler användas vid handelsöverenskommelser.att
Syftet värdet transaktionen inte skulleatt påverkasvar av av
devalveringar. Klausulema innebar framför allt valutabetalningenatt
kopplades till stabilt värde mellan guldett och valuta.
Betalningsförpliktelsen uttrycktes i viss mängd guld, trots atten
betalning skulle ske i viss valuta. Det sällan gulden var mera som
direkt ingick i transaktionen. Efterhand kom användningen av

s Källor:
a Finanstidningen 16 augusti 1941 522 "Världens guld"s.
b The Economist 26 februari 1944
c Expertkornmissionens Interimrapport
d Sidney Zabludoff, Movements of Nazi Gold, Policy Study 10, WJC, 1997.no
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guldklausuler upphöra, eftersom det visade sig den nationellaatt att
köpkraften kunde bibehållas devalveringar och betalning itrots att en
guld skulle ha säljaren betydande övervinst förhållandei till detgett en
ursprungliga avtalet.

Även efter det guldmyntfotens betydelse minskat komatt de
officiella pånoteringarna centralbankers guldköp ledande föratt vara
prissättningen. Guldbörsen i London med Bank of Englands pris--
sättning redan under mellankrigstiden den viktigaste marknads-var-
platsen för guldhandel och svarade för cirka 80 denprocent av
officiella guld.världshandeln med

hade fastställtI USA dollarn värde i förhållande guldet.tillett Det
låg på nivå under hela krigstiden. I september knöts1939 densamma
svenska kronans Värde till dollams. Knytningen bestod så länge kriget
pågick. beslutMotsvarande i rad andra länder. innebartogs Detta atten
växlingskurserna dessa länders valutor emellan lika stabilavar som
under guldmyntfot och valutornas värde kunde i guld. Påatt anges
grund förhållandedetta kunde använda s.k. guldkonton förav man
bokföringen. Guldet fungerade därvid värdemätare.som en

Sverige byggde under 1930-talet sin guldreserv, efter deupp
kraftiga avbräcken 1931. Den svenska valutareserven bestod till stora
delar dollar och guld. Fördelningen varierade. I juni 1940,av
exempelvis, sålde Riksbanken partier guld eftersom befaradestora man

prissänkning. guld-Hanteringen och valutareserven främsten av var
beroende de riskanalyser gjordes rörande kursförändringar ochav som
ländersituationer. Erfarenheterna från första världskriget kan också ha
spelat förviss roll handlandet. På grund tyska mark inteatten av
accepterades i den internationella handeln ledde allt för innehavstora
därav då till Riksbanken tvingades avskriva belopp på sinatt stora
valutareserv.

Även infördes långtgåendei Sverige valutareglering, träddeen som
kraft 1940.2i den februari Valutaregleringen25 innebar begränsningar

föra betalningsmedel, fordringar och värdepapper denrätten att överav
svenska Syftet förstai hand säkra möjlighetengränsen. att attvar
importera nödvändiga till Sverige. Användbara betalningsmedelvaror
skulle finnas till hands för tillgodose importbehovet. Valuta-att
regleringen gällde dock guld.inte flödetFör guld tillskapadesav
särskilda regler. Samtidigt med valutaregleringen kom således en
kungörelse straffansvarvid förbjöd från Sverigeexportsom av

9 SGU MineralrnarknadenPM 1997:1, Temazguld.;
2°Arkivutredningen 37.s.
2 SFS 1940:614.
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obearbetat guld tackor Inynt.som och Riksbanken omfattades dock
inte förbudet och Valutakontoret hade möjlighet dispensatt ävenav ge
för andra Här kanexportörer. även nämnas valutaregleringenatt
skärptes den 30 oktober syfte1944, i hindra hotande kapitalflyktattper

Sverige.till Samtidigt infördes förbud för andra Riksbankenän att
särskild licens importera obearbetat guld till Sverige.utan

Det nazityska förhållningssättet till den omständigheten denatt
tyska guldreserven hade minskat tudelat. Dels strävade eftervar man

öka guldreserven, dels hävdade chefen föratt tyska Reichsbank,
Hjalmar Schacht, i juni 1940 guldet i framtiden inte skulle kommaatt

spela förnågon roll de europeiska valutorna.att större Enligt Schacht
guldtäckningen ointressant. Det väsentliga i stället vilket värdevar var

valutan, eftersom detstaten garanteradestatensom gav var som
valutans stabilitet. Guldreservens storlek skulle således inte spela någon
roll för backa valutan. Däremot skulle guldet framtiden kunnaatt iupp
användas för reglera betalningsbalansens saldo mellan länder.att Som
Schacht såg saken hade licenssystemet för utländska fordringar och den
valutaspärr USA just infört medverkat utveckling.till dennasom

2.5 Guld betalningsmedelsom

Under guldmyntfotens tid kan guld ha varit naturlig allasägas delen av
finansiella eftersomtransaktioner, det alltid fanns lösamöjlighet inatt
valuta guld. detta innebar inteMen guld faktiskt användesmot att som
betalningsmedel i någon omfattning. Det främststörre i sambandvar
med valutaoro och då förtroendet för någon valuta dalade som
inväxlingsbarheten guld blev betydelse.i av

Guldmyntfoten sedan i flertalet ländernämnts,ersattes, som av en
strikt statlig kontroll valuta- och guldtransaktioner. Den statligaav
centraliseringen guldhanteringen gjorde guld betalnings-attav som
medel blev fråga för statsmakterna.en

Under andra världskriget användes guld betalningsmedel för attsom
utjämna betalningsbalansen länder emellan.

tysk officielltFrån sida avvisande till använda guldattvar man som
betalning i handelstransaktioner. Guld kunde enbart komma frågai som

möjlighet.sista Bristen på valuta och guld kan ha variten en

22SFS 1940:98.
23SFS 1944:693.
24SFS 1944:694.
25Finanstidningen 16 augusti 1941 522 Världens guld.s
26Sidney Zabludoff, ofMovements Nazi Gold.
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begränsning för den tyska utrikeshandeln, seriemen genom en av
bilaterala handelsarrangemang kom den tyska utrikeshandeln, liksom
många andra länders, utvecklas starkatt bas. Grundenutan monetären
blev i stället och import skulle balansera.att export

Den tyska utrikeshandeln kunde clearingavtal och liknandegenom
åtgärder planmässigt fogas in i återupprustningen, samtidigt som
bristen på valuta och guld inte hämmade utvecklingen. undvekMan att
valuta och guld lämnade landet, samtidigt i kundeprincipsom man

importen efter landets exportmöjligheter.styra Clearingarrangemanget
bidrog till detronisera guldet. Varuutbytet blevatt del den centralten av
styrda försörjningspolitiken, där valutafrågor fick underordnad
betydelse.

denI mån guld under krigstiden användes betalningsmedel vidsom
försäljningar från tillSverige Tyskland kan den slutsatsen dras, dettaatt
sannolikt skedde resultat tyskarna saknade andra förett attsom av
Sverige acceptabla möjligheter betala. Det låg under hela krigstidenatt
i Sveriges fåintresse hellre guld i handelsutbytet.att änvaror

Redan här kan överenskommelsenämnas att vissaen om
guldöverföringar från Reichsbank till Riksbanken träffades i direkt
anslutning till det handelsavtal mellan Tyskland och Sverige gälldesom
från 1942. En utförlig beskrivning härav i kapitelmera ges

2.6 Depåer, Öronmärkning och konton

Alla guldtackor och guldmynt måste deponerade någonstans. Förvara
underlätta guldhandel och guldinnehavatt förekommer att

centralbankema deponerarinte allt sitt guld i den banken, utanegna
också har depåer utomlands. Det innebär kan undvikasatt transporter
och guld kan finnas till hands där det behövs.att Vidare detger
möjlighet säkerhetsskäl sprida innehavet guld geografiskt.att av av

En depå i utländsk centralbank kan så vill jämföras meden om man
bankfack. Vid tiden för andra världskriget hadeett både Riksbanken

och Reichsbank depåer deni schweiziska nationalbanken SNB. Om
Reichsbank sålde guld till Riksbanken det därför nödvändigtinte attvar

tackor eller från Tyskland tilltransportera Sverige. stället kundeImynt
Reichsbank SNB i uppdrag flytta tackor från Reichsbanks depåattge
hos SNB till Riksbankens depå där.

Ibland talar tackor i centralbank öronmärkta föratt ärman om en
någon räkning. Det betyder den har anspråk på guldattannans som

27Bankvärlden 8 för 1940 "Guldet259, och valutan".nr s
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från centralbanken också har till exakt de tackorrätt öronmärktssom
för hans fordran. behöver hållaHan inte tillgodo med andra tackor.

På guldkonto antecknas innehavarens fordran eller skuld,ett imätt
guld i stället för valuta.i någon Guldet fungerar värdemätare.som
Riksbanken hade under del krigstiden guldkonto meden av
Reichsbank. innebar RiksbankenDet hade fordran påatt en
Reichsbank, motsvarade det värde för tillfället påsom som angavs
kontot. det innebar alltsåMen inte Riksbanken hade till någraatt rätt
särskilt deponerade eller öromnärkta tackor eller eller till guldmynt ens

huvudöver taget.
Riksbanken och de andraNär centralbankema valde devar egna

guldreservema finnas deponeradeskulle vid tiden för andra världs-
kriget säkerhetsskälen styrande faktor. Riskabla ochtransportervar en
osäkra förvaringsorter undveks. Således flyttades mängderstora
svenskt guld till Vidare köpte RiksbankenUSA. från Bank of England
guld, fortfarande låg deponerat Sydafrikai där det brutits.som

Säkerhetsaspekten dock inte den enda förklaringen tillär att
utländska användes Riksbankendepåer och andra centralbanker.av
Utrikeshandelns ökade bilateralisering bidrog till begränsaatt

Ännuoch guld.rörligheten hos valutor tydligare blev och meddetta i
den blockbildning utrikeshandeln följdei ochkrigsutbrottet densom av
tyska länderockupationen i Europa. blevDet viktigt för Riksbankenav

fannsoch andra till det tillgång på såväl guldvalutor påatt attse som
flera håll världen.i

De svenska tillgångarna i USA spärrades i juni kort tid1941. En
därefter Riksbanken byggabörjade Schweiz.guldinnehav iettupp
Särskilt efter införande blev det betydelsefullt haspärrens att
guldtillgångar Schweiz och Tyskland.i Den francenschweiziska

särskild roll tillgängligspelade alldeles konvertibel valuta.somen

guldköp2.7 Svenska från olika länder

Arkivutredningen orde sammanställning avseende Riksbankensen
guldköp länder under kriget.från olika Av sammanställningen, som

diagramforrn, framgåråterges nedan blandi Riksbankens köpannat att
tillguld under krigstiden delen härrörde från Bank ofstörstaav

England ton och Federal213 Reserve Bank i USA 97 ton.

28 kapitelSe även
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3 Riksbankens befattning med guld
från Nazityskland

3 l Inledning.

I detta kapitel lämnas kort övergripande redogörelse för Riks-en men
bankens guldaffärer med Reichsbank. byggerDen huvudsaki på Arkiv-
utredningens och syftar till klargöra i vad mån Riksbankenrapport att
hade möjlighet disponera guld från Nazityskland.att över

Först bakgrund sådan samlad bild kan kommissionenmot av en
övergå till försöka klargöra huruvida Riksbanken befattatatt sig med
något personguld och till sedan ställning till vad förekommit.att ta som

Arkivutredningen, bestod anknytning tillutansom av personer
Riksbanken, gjorde mycket och tidskrävande genomgångnoggrannen

Riksbankens arkiv. Kommissionen har funnitinte skäl göraattav en
fullständig granskning arkivmaterial. ställetI haregen av samma

kommissionen från de uppgifterutgått bokföringsmaterial och andraur
dokument presenterades Arkivutredningen, gjortsom av men en
självständig tolkning därav. Beträffande Riksbankens arkiv noterade

brister.Arkivutredningen vissa Bland hade underliggandeannat
räkenskapsmaterial, såsom bokföringsjoumaler och verifikationer från
den aktuella tidsperioden, gallrats. Den osäkerhet följde dessasom av
brister har naturligtvis påverkat kommissionens arbete medäven att
förstå hur den samlade bilden såg Gallring underliggandeut. av
räkenskapsmaterial sker normalt i bank-, företags- och myndighets-
arkiv, på grund främst utrymmesskäl.av

För komplettera utredningen vilka direkta och indirektaatt om
affärer faktiskt förekommit har kommissionen gjort vissasom
arkivstudier deni schweiziska nationalbankens SNB:s arkiv. delDen

SNB:s arkiv kommissionen finns i Zürich och innehållersettav som
handlingar guldtransaktioner underrör andra världskriget.som

3°Arkivutredningen f och29 44, kapiteläven 5 nedan.s.s. se
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Handlingarna där frågornasamlades s.k. guld blevnär rövatom
aktuella sedan. Enligtför år uppgift från arkivarien finnspå platsett par

korrespondens sparad.ingen Kommissionen har granskatnästan en
förteckning 1946 och sådana guldtackorupprättats upptarsom som

från Reichsbank,SNB mottagit mindre märkten mapp
Riksbank,Goldoperationen Sveriges visst bokföringsunderlag samt
1941-47.direktionsprotokoll för tiden

Vidare har kommissionen studerat olika utländskanoggrant
publikationer, detta sammanhang främsti bör dennämnasvarav

canadensiskaden nationalbankeni presenterade iämnetrapport som
1997.december

mellanFörflyttningar depåer3.2

kapitel allmän beskrivningI har hur depåer fungera den2 kan igetts en av
guldhandeln.internationella

uppfattathar sitt arbetetSom kommissionen uppdrag bör led iett
Riksbankenvad mån kunnatklarlägga i huvudöver tagetattvara

från Nazityskland.disponera guld Så har förstås skekunnatöver om
guld från Nazityskland och förtRiksbanken köpt det till Sverige. Men

Riksbanken kan ha haftutgå från möjlighet disponeramåste att attman
nazitysktguld med depå hoslegat iäven över ursprung som

Berlin eller hos SNB i Bern.Reichsbank i
förstålättareTransaktionema i tankebanornaär att om nogaman
och guldköp.skiljer guldförflyttningar säljas ochmellan Guld kan

faktisk förflyttningköpas kan ocksånågon Motsattägerutan att rum.
från bank till bankförekomma guld flyttas eller ochinomatt ett samma

har samband med köp eller försäljning.bankvalv detattutan
delavsnitten beskrivs hur mellan ochde följande guld flyttadesI tre

Reichsbank och andraRiksbanken, SNB vid tiden förinom depåer i
syftarRedogörelsen till klarlägga vilka förflyttningarvärldskriget. att

fickRiksbanken möjlighetkan ha inneburit disponera överatt attsom
Nazityskland. Därefter i redogörelse förguld från avsnitt 3.3ges en

3 received by the949 gold bars National Bank from thea Statement of 23 Swiss
placed the depositDeutsche Reichsbank and in of the latter 4th March 1940from

B3/105,the 6th April arkiv1945, SNB:sto
b arkiv, B3/119.1,SNB:s

depånsvenskac beträffande rörelserna i den i Bern och beträffande den1941
depån Stockholm, arkiv, B3/118.0schweiziska i SNB:s B3/ 122.0.resp.

32 Bankthe of Canadas Handling of Foreign Golddiligence A ReportDue on;
World 1997.During War II,
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bakgrunden till och omständigheterna kring Riksbankens olika köp av
guld från Nazityskland.

Guldförtlyttningar till3.2.1 och inom Riksbanken

först fysiska förflyttningarVad gäller sådana skedde tillguld ochav som
Riksbanken har kommissionen följinom ande.noterat

deponerades för Reichsbanks räkning cirka guldI juni 1940 itre ton
Riksbanken. kom frånGuldet, Tyskland, sedan underöverlåtssom

Riksbanken delhösten år till och led betalningeniettsamma som en av
Kreugerobligationema.för de s.k. Det därmed Reichsbankstogs ur

beskrivsdepå. Affären sådan i Huvuddelenavsnitt 3.3.1.som av
återtransporteradesguldparti till Reichsbank under 1941, isamma

affärsamband med den italienska också beskrivs nedan i avsnittsom
3.3.2.

hade Riksbanken frånI september 1940 ställning till anbudatt ta ett
Reichsbank, önskade sälja cirka guld.två Anbudettonsom
accepterades under förutsättning guldet förfraktkostnadatt utan

till RiksbankensRiksbanken leverades Malmökontor. Arkiv-
emellertid bokföringenutredningen fann inte i belägg förnågot att en

sådan leverans faktiskt Kommissionen därför frånutgårägt attrum.

33 kg.Arkivutredningen 106 3 003s.
34Ibid. 54.S.
35lbid. 139.s.
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den noterade diskussionen inte ledde till guld transporterades tillatt
Riksbanken.

På öppnade1941 SNB depå i Riksbanken. Cirka fyrasommaren en
guld lades depån. frågai Det guld redan tidigareton låg ivar om som

Riksbanken och hade smälts Kungliga Myntverket och1935som av
1936. schweiziskaVia den depån kan alltså guld fråninget
Nazityskland ha blivit tillgängligt för Riksbanken.

Under medverkade Riksbanken1942 i något Arkivutredningensom
har trepartstransaktionerbetecknat mellan Sverige, Tyskland ochsom
Turkiet. Transaktionema inleddes med Riksbanken på uppdragatt av
Reichsbank öronmärkte drygt två guld, låg Stockholm, tilliton som
förmån för den turkiska nationalbanken under tid.månadersnio
Samtidigt öronmärktes motsvarande mängd guld Reichsbank fori
svensk räkning. guld komDetta användas för vissa svenskaatt
betalningar, huvudsak till Italien. deni När bestämda tidsfristen hade
gått återtog Riksbanken det guld stått till Turkiets förfogande iut som
Stockholm. Samtidigt överförde Riksbanken motsvarande mängd guld i
Berlin till Reichsbank. Båda transaktionerna bokfördes Riksbankens
guldkonto hos Reichsbank. Sammantaget innebar de s.k. treparts-
transaktionerna således Riksbanken under förtid tysk respektiveatt en
turkisk räkning öronmärkte viss mängd guld, tidigare lågredanen som
i Stockholm. guld transporterades tillInget eller från Stockholm. En

sak transaktionerna också innebar utnyttjande detär att ettannan av
svenska guldkontot i Reichsbank. Hur skall användandetpåman se av
det återkommer kommissionen till i delavsnitt.nästa

MalmöavdelningTill Riksbankens transporterades på sommaren
från Riksbankens1943 drygt guld depå Reichsbank.i Guldetett ton

fördes till Stockholm och såldes,vidare enligt Riksbankensnoteringar i
arkiv, för industriellt bruk undersedan tiden fram 1944.4till den 14 juli

På levererades cirka1944 och halvt guldmyntett ett tonsommaren
Riksbanken.från Reichsbank till Det uteslutande fråga tyskavar om

Bakgrunden till20-marksmynt. hade förvärvatsatt mynten av
Riksbanken redovisas avsnitt 3.3.4.i

36SNB:s arkiv, B3/122.0.
37Riksbankens arkiv "SchweiziskaF 4A: 13, Nat.bankens gulddepå här.
38Arkivutredningen och 13710, 54s.
39Banque Centrale de République de Turquie, Ankara. innebördenBeträffande

begreppet öronrnärkning, kapitel 2av se ovan.
4° 1Arkivutredningen 67 och 229 008 kg.11,s.
41Ibid. 68.s.
Z Ibid. 1 kg.68 och 174 501s.
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Utöver vad hittills har kommissionennämnts inte någrasom noterat
guldförflytmingar till eller inom Riksbanken intresse för deärsom av
fortsatta övervägandena.

3.2.2 Guldförflyttningar till och inom Reichsbank

Kommissionen övergår dänned till redogöra för svenska guld-att
förflyttningar inom Reichsbank.

När det gäller Riksbankens guldkonto med Reichbank, som
öppnades 1941 och avslutades 1943, bör först erinras detta inteattom
behöver ha guldtackor eller mynt.motsvarats De förändringarav som
skedde på kontot innebar således egentligen inte fysiska förflyttningar
på vid förändringar i depå.sätt det bör ändåMensamma som en

Riksbanken faktiskt transporteradenoteras guld tillatt Reichsbank dels
i samband med kontot öppnades dels under 1942.44att 1941 ochsenare
Med utnyttjande tillgodohavandet på guldkontot kunde Riksbankenav
sedan sköta betalningar, främst till Italien i samband med den
flygplansimport kommer beskrivas längre fram.att Arrangemangetsom
får ha inneburit Sverige avstod frånantas att äganderätten till det guld

levererades till Reichsbank. utbyteI fick Riksbanken fordransom en
Reichsbank, reglerades Reichsbankmot förnär svensk räkningsom

ombesörjde betalningar till exempelvis Italien. denI mån Reichsbank
använde guld för dessa betalningar, så finns det inget tyder på attsom
Riksbanken inflytandehade vilka tackoröver eller skullemynt som
komma fråga.i harKommissionen därför för uppfattningenstannat att
Riksbankens guldkonto Reichsbanki inte innebar Riksbankenatt
disponerade frånguld Nazityskland.över

Reella guldströmningar inom Reichsbank gick Riksbankensgenom
depåer där. första sådanEn depå öppnades 1940 i samband med att
Riksbanken levererade guld till Reichsbank betalning försom
krigsmaterial. Till denna depå fördes del betalningen föräven en av
de s.k. Kreugerobligationema, återköptes Tyskland vid dennasom av

43Ibid. 56.s.
44Ibid. 57.s.
45Uppgifter i Riksbankens arkiv utvisar det svenska avtalet med det italienskaatt
bolaget stipulerade betalning till viss del skulle ske i guld,att andra uppgifter där
tyder å sidan guld endast användes formell åatt omräkningsfaktor,ena som en
andra påsidan det italienska bolaget faktiskt fick betalning i guld.att Se
beträffande vad Arkivutredningen 127. Se vidaresagts avsnitt 3.3.2som nu s.
nedan. framgåttSom kapitel 2 guldet vid denna tid stabilav ovan var en
värdemätare, till skillnad från exempelvis den tyska riksmarken.
46Ibid. 62.s.
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tid." affären beskrivs i avsnittDen 3.3.1. Sammanlagt transporterades
från guld till dennaSverige depå Reichsbank.i Depånnärmare tre ton
avslutades december 1940,i varvid dess resterande innehåll

till och lades där.transporterades SNB i depå En svensk depåny
Reichsbanköppnades sedan i 1942. Den korn i huvudsak användasatt

för transaktioner med anknytning till det svensk-tyska handelsavtal som
kommissionen förredogör i avsnitt 3.3.3. Kedjan transaktionerav
inleddes Reichsbank lade ditmed cirka guld.två Under årenatt ton

förstaoch följdes denna leverans1942 1943 antal ytterligareettav
ungefär halvt, ellerpartier på två guld. komSammanräknatettett ton

forvärvas på detta sätt.drygt guld17 först levereradeDenattton
blev kvar depån under tid.i två månaders Därefternästanposten

återlämnades den till Reichsbank, ställeti lät förflytta motsvarandesom
mängd guld från depå i SNB till densin svenska depån där. Samma

beträffandeupprepades övriga guldpartier Reichsbankmönster som
lade Riksbankens depå i Berlin. Bytenai gjordes emellertid snabbare,

efter veckor.regel inte Många gånger detän ettsom senare par var
vid flera olikaguldtackor tillfällen korn läggas i denattsamma som

ÅtminstoneReichbansvenska depån i principiellt hadesett
under de korta förvaringstidemaRiksbanken möjlighet Reichsbankiatt
fråga.disponera guldet skullei Det kunna hävdas dennaöver att
faktisk betydelse,möjlighet inte hade någon kommissionen väljermen

inte det konstaterar det finns ställning tillskälsynsättet utan att att ta
denna del.det svenska agerandet iäven

förflyttningamasamband med inom Reichsbank beskrivs skallI att
här det förekomslutligen bokföringsmässigavissaävenattnoteras

mellan det svenska guldkontotöverföringar och den svenska gulddepån
Reichsbank. exempelvis fysisk förflyttningi tackor till ellerNär en av

47Ibid. s.
s Ibid. 2 746 kg.62s.
49 dnr 83/97Ibid. kommissionens varunder kopia9 intagitssamt etts. en av
dokument från rubricerat "Golddepot der Stockholm.SNB Sveriges Riksbank, I
dokumentet den januari komdet 10 1941 leverans Sdg, dvs.attanges en

och halvt guld frånSendung med knappt tyska Reichsbank till denett ett ton
depånsvenska hos SNB.

5°Arkivutredningen bilaga62 E.samts.
5 Ibid. kg.63 17 295s.
55Ibid. 56.s.
55Ibid. bilaga B.
54 tvåIbid. guldtackor förvärvades gånger53 De hade, enligtsoms.

sammanlagd fmviktArkivutredningen, 9,3 medan de guldtackortonen som
gånger hade motsvarande påförvärvades vikt 4,5tre ton.en

55Ibid. bilaga63 E.samts.
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från depån inte exakt motsvarades den ekonomiska affärav som
mellanskillnadenssvarade däremot kunde värde på guldkontot.noteras

Guldförflyttningar3.2.3 till och inom SNB

Riksbanken öppnade depå hos SNB i Bern vid årsskiftet 1940/41.
Grundplåten utgjordes, guld transporteradesnämnts, ditsom av som
från samband med RiksbankensBerlin i första depå där avslutades.att
Detta guldparti såldes juli vidarei 1941 och lämnade depån.då Under
1941 fylldes depån på Riksbanken lät dit guldatt transporteragenom

främstfrån Syftet kunnaSverige. använda detta guld för köpattvar av
schweiziska franc, konvertibla. Det innebar de frittattvarsom var
växlingsbara de därför gångbaraoch i internationell handel.att var

fylldes Riksbankens depåI maj 1942 hos SNB frånpå BIS depå i
därvidvalv. tackorDe överfördes hade, enligtsamma som en

sammanställning gjordes i januari 1945, engelska och franskasom
stämplar. såledesfinns ingetDet tyder på de hade tysktattsom
ursprung.

Under 1942 och hela 1943 skedde kontinuerligaresten av
Reichsbankspåfyllningar från depå hos SNB, enligt vad som ovan

beskrivits. RiksbankenDärmed kom ha möjlighet i Bernatt att
disponera guld härrörde från Nazityskland. sistaöver Ensom
förflyttning gjordes i januari 1944. Sammantaget kom 18nästan ton
guld flyttas från Reichsbanks depå till den svenska depån hos SNBatt

tidsperiod. Samtligaunder denna tyska påfyllningar denutom
sistnämnda, föregicks alltså guld för hadesvensk räkningattav som
deponerats Berlin ställdes till Reichsbanks förfogande.i åter

gjorde depånRiksbanken 1943. guldDetett uttag togs utur som
för Schweiz köpa silver Ungem.användes i härrörde frånatt som

slutet och under 1945 skeddeI 1944 ytterligare sambandiuttagav
sålde guld tillmed Riksbanken SNB. Först såldes sannolikt det guldatt

tilltidigare hade Bern från Sverige Försäljningartransporteratssom
efter krigets sluttill SNB skedde och verkställdes också dåäven genom

där.den svenska depånuttag ur

56Ibid. bilaga E.119 samts.
57 Goldoperationenarkiv, B3/119.1,SNB:s Sveriges Riksbank.
58Arkivutredningen Summa överföringar64 frånoch köp Reichsbanks.

929 kg.17
59Ibid. bilaga F.
6° Ibid. 66 156 kg.s.
6 B3/119.1,Ibid. arkiv, Goldoperationen21 SNB:s Sveriges Riksbank".samts.
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3.3 Betalningar med guld till Riksbanken

Ovan har redovisats hur guld faktiskt flyttades mellan olika depåer och
banker vadi mån Riksbanken därvid ficksamt möjlighet disponeraatt

guld från Nazityskland. dettaIöver avsnitt redovisas omständigheterna
kring köp Riksbanken gjorde guld från Nazityskland. Köpensom av

delar affärsuppgörelser. När Riksbanken köpte guld frånvar av
Nazityskland motsvarades köpet motprestation. stället förI ordetav en
köp kan därför begreppet betalningsöverföringar användas. kundeDet
exempelvis så svenska ville säljaatt exportörer till tyskavara varor
importörer, inte hade svenska kronor handla för och därförattsom
köpte sådana från Riksbanken betalning i guld. Skillnadenmot mellan
köp och förflyttningar bör alltjämt hållas i minnet.

Återförsäljningen3.3.1 Kreugerobligationemaav

Efter första världskriget hade Tyskland tagit obligationslån i andrastora
länder, bland för kunna betala krigsskadestånd. Betydandeannat att
andelar lånen placerade i Sverige. demEtt det s.k.av var av var
Kreugerlånet till fyra femtedelar1930, svenskägt. Storaav som var

obligationer ägdes Skandinaviska banken,poster L.M. Ericssonav av
och Svenska Tändsticksaktiebolaget STAB. Tyskland, befann sigsom

finansielli kris i början 1930-talet, ställde vid det s.k.av
transfennoratoriet 1934 in de ordinarie betalningarna på utlandslånen.
Avtal viss reducerad betalning slöts sedan på statlig nivå mellanom
Sverige och Tyskland

Redan under åren och1935 1936 återsåldes del Kreuger-en av
obligationema till Tyskland. Affärema gjordes mellan på den tyskaupp
sidan Reichsbanks Hjalmar Schacht och Emil Puhl och denpå svenska
sidan bröderna Wallenberg. Från tyskt håll angelägen attvar man
affärerna skulle komma till stånd. Avsikten sades återinföraattvara
normala valutaförhâllanden med Sverige. För de svenska säljarna tycks
det ha handlat få pris. Riksbankschefen infonnerad,rättmest attom var

det känt vad haninte ansågär saken. slutetI 1938men om av
deklarerade han emellertid han fann det önskvärt de återståendeatt att

svenska innehaven Kreugerobligationerstora minskades.av

62Se för det följande Sven Fritz till kommissionen, inkommen 29rapport maj
1998 och införd under kommissionens dnr 95/97.
63 rikslåne-De s.k. och transferavtalen. Dessa ingicks 1934, i samband med att
Sverige och Tyskland slöt avtal clearing varubetahiingar Se vidareom av m.m.
exempelvis Tyskmedelskommitténs betänkande, finns bilagt 1950:197.som prop.
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Så skedde också omfattande affär den1940. Igenom en
transaktionen blev Riksbanken involverad och guld från Nazityskland
användes betalningsmedel. Initiativ till affären såvitttogs,som man nu
kan finna, tyskarna Emil Puhl eller finansmannen Hermanav genom
Abs. vände i första hand tillMan sig Jacob Wallenberg. Diskussioner
fördes ochprisnivå betalningsmedel. Ganska komsnartom om
riksbankschefen Rooth in i bilden,Ivar eftersom den tyska sidan

Åtskilligahemställde Riksbankens medverkan. överläggningarom
förekom internt på svensk sida. Därvid framförde utrikesministern
Christian Günther och utrikesrådet Gunnar Hägglöf till Rooth att
Riksbanken inte borde ställa sig avvisande till medverka. Förslagetatt

guld skulle användas betalningsmedel korn frånatt Reichsbanksom
och motiverades med inte hade tillräckligt med amerikanskaatt man
dollar. Slutligen beslöt riksbanksfullmäktige Riksbanken skulleatt ta

betalning från Reichsbank med motsvarande 25 miljoner kr iemot
dollar och miljoner kr guld.43 i En del guldet korn levereras iattav
Berlin och del Sverige. Sammanlagti det fråga cirka 8,6 ton,en var om

Stockholm.ungefär 3 itonvarav

3.3.2 Flygplansimporten från Italien

flygförvaltningenI april avtalade svenska1941 och Conzorzio Italiano
Aeronautiche ItalienEsportazioni i italienska försäljningarom av

Sverige.flygmaterial till Enligt avtalet skulle betalaSverige
leveranserna delvis den svensk-italienska clearingen och delvisöver
med svenska tillgångardollar. Sedan i USA i juni årspärrats samma
slöts tilläggsavtal, innebörd betalning behövdeinte iett att görasav
dollar ske guld.kunde med Av anteckningar ärendetiutan senare
framgår guldet dettai sammanhang användes formellatt som en
omräkningsfaktor, dvs. värdemätare. Någon verklig leveranssom en av
guld eller verkligt köp däravnågot det enligt dessa anteckningarvar
inte fråga beskrivna guldkontotDet i Reichsbank öppnades iom. ovan
juli samband därmed1941. I transporterades, guldnämnts,som ovan
från Tyskland. skeddeSverige till Så också under 1942. Leveransema
från krediterades kontotSverige sedan debiterades medsom

Italien.betalningarna till

54Arkivutredningen 3 kg.9 003s.
55Ibid. Riksbankens arkiv127 F 4A: 13 "Omläggning guldsamts. av -
Flygförvalmingen".
65Ibid. 10.s.
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Handelsavtalet3.3.3 1942

övervägande delen de svenskaDen köpen frånguld Nazitysklandav av
skedde anknytning tillmed direkt det svensk-tyska handelsavtal som
slöts december 1941. Mellani Sverige och Tyskland farms sedan
tidigare clearingavtal, kort uttryckt innebar betalningar frånett attsom

skulle balanserasTyskland till Sverige betalningar imot motsatt
riktning. Avtalet omfattade både varubetalningar finansiellaoch
betalningar. Likvider från svenska importörer och andra betalnings-
skyldiga skedde till svensk bank. Medlen överfördes därefter till
Riksbanken och gottslqevs där det s.k. tysk-svenska clearingkontot.
Riksbanken aviserade sedan den svenska Clearingnärnnden, i sinsom

betalningsorder tillöversände Deutsche Verrechnungskasse.tur
Därifrån till deutbetalades tyska fordringsägama. Om ettsummoma
belopp tysk importörinbetalades eller motsvarande översändeav en

betalningsorderDeutsche Verrechnungskasse till Clearingnämnden,en
motsvarandesåg till utbetalades till den svenskaattsom summa

från det tysk-svenska clearingkontot. Kommissionensexportören
clearingavtaletavsikt återkomma till slutrapporten.iär att

Även under hela krigstiden frånSverige importeradeom mer varor
importerade frånTyskland Tyskland Sverige, handuppstod efterän en

clearingenfl tysk skuldobalans i En till uppkom ochSverigemotsatt
månadernaUnder de första nio 1941 tilluppgick inbetalningarnaväxte.

miljoner kr.clearingen till 613,8 Summan utbetalningarna underav
kr.miljonertid 696,6 För de svenska ändåatt exportöremasamma var

skulle få för vad de sålt, gickbetalt Statens reservförrådsnämnd från
emellan och betalade in förskottseptember l94l till det tysk-svenska

clearingkontot."
regeringskommissionen förDen svenska frågor rörande ochvaru-

ochbetalningsutbytet mellan Sverige Tyskland benämndi det fortsatta
handelsdelegationen hade uppdraget framsvenska förhandlaatt

Tyskland. Delegationenhandelsavtal med utrikesrådetleddes av
Hägglöf. de övriga ledamöternaGunnar Jacob Wallenberg,En av var

få betydelsefull roll i det händelseförloppkorn att snartsom en som
förhandlingarnaskall tysk sida sköttesbeslqivas. På också statligav en

delegation, ledd ministerialdirektören Walter. Under hösten l94lav
fördes förhandlingar mellan de svenska och tyska handels-

67 den Tyskmedelskommitténs betänkande,Se s.k. bilagt 1950: 197,prop. s.
58 framgårsvensk tyskAtt import Kommersiella meddelanden.översteg av
69 uppteckning frånvolymUD HP 64 Ct, 2450, sammanträde den oktoberi UD 15
194 l .7° Ihre,volym PM UD, dateradUD HP 64 Ct, 2451, den november l94l.19av
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delegationema handelsavtal. En diskussionsfrågaett nytt storom var
hur det tyska underskottet clearingeni skulle hanteras. Redan deinnan
egentliga avtalsförhandlingama förekom i september ochupptogs
oktober diskussioner,1941 vissa varvid möjligheten använda sigatt av
svenska statliga exportkreditgarantier berördes." deAv promemorior

den svenska handelsdelegationen upprättade anslutningi till dessasom
sammanträden framgår dock den svenska utgångspunktenatt attvar
kreditgivning allsinte skulle behöva komma i fråga. Den tyska
importen svenska borde tysk Från tyskmotsvaras export.av varor av
sida hävdades dessa inledande diskussioneri tillfällig svenskatt en
kreditgivning skulle bli nödvändig. Vidare gjordes det gällande detatt

Tysklands kamp den fienden imot öster,var gemensamma som
orsakade de svårigheter förelåg. Följande de svenskacitatsom ur
anteckningarna från sammanträdet illustrerar hur tyskarna såg på
sambandet mellan striden och ekonomin.

"Tyskt blod och tyska ansträngningar hade offrats för skapaatt
förutsättnin för Europa. Måhända skulle Sverigeett ävenkunna nar
komma njuta detta väldiga nydaningsarbete.att erna av
Egentligen borde sade dr. Walter balansräknini införaman en- -motsvarande denna tyskavärldshistoriska kra nsats,posten x en

säkerligen icke skulle liva den minsta siffran. anslutningIKostsom
ärtill hemställdes uttalande beträffande för vilka industrigrenarom

från svensk sida beredd lämna exportgaranti"attman vore

Nedskärning den svenska inte beredd diskuteraexporten attav var man
från Hägglöf anfördetysk sida. i detta sammanhang importenatt

viktigaste delenhade blivit den den svenska utrikeshandeln.numera av
Den svenska bara medel möjlighet tillföraexporten ett attvar som gav
landet nödvändiga importvaror.

Frågan bereddes på svensk sida ytterligare attgenom
handelsministem oktober hölli 1941 överläggningar med företrädare
för det svenska näringslivet och berörda myndigheter, däribland
Riksbanken. Vid dessa sammankomster diskuterades lösaatt
situationen antingen krediter till Tyskland elleratt attgenom ge genom
minska den svenska denså balanserade värdetexporten att mot av
importen. Hägglöf förklarade det uppenbarligen frågaatt var om en
avvägning mellan det eventuella intresset skapa sysselsättning ochatt

7 UD 64 Ct, volym rörandeHP 2450, PM sammanträde med de svenska och tyska
regeringskommissionema den september9 1941.
72UD volym rörandeHP 64 Ct, 2450, PM sammanträde mellan svenska ochde
tyska regeringskommissionema onsdagen den oktober5 1941.
73Se för det följande detta stycke diversei handlingar i UD HP 64 Ct, volym
2450.
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olägenheten påtaga sig kreditrisk och efterfrågade därefteratt
synpunkter på hur eventuell kredit borde Industri-en arrangeras.
kommissionen ökad tyskansåg borde eftersträvas.att I andraexport
hand ansågs därifrån nedskäming den svenskaatt bordeexportenen av

detta skulle kunnaövervägas, medföratrots att allvarliga
sysselsättningsproblem skogsindustrin.i Malmindustrins företrädare
förklarade sakna försig intresse krediter. Från träindustrins sidaatt ge
såg helst alla fickstörre sin delexportöreratt ta ansvaretman av om
krediter skulle Kommerskollegium, slutligen, förespråkadeges.
frivillighet eventuell kreditgivning.i en

Från den november10 1941 sammanträdde de svenska och tyska
handelsdelegationema Berlin."på i Walter redogjorde andra dagennytt
för förmåganden tyska leverera till Sverige underatt att 1942varor
berodde flera svårbedömda faktorer, såsom exempelvis kriget iav

den bakgrunden lämnadesMot därefteröster. på tidigaresvar
framställda önskemålsvenska import. I promemoria avseende ettom en
sammanträde den november finns den12 första anteckningen attom
guld diskuterades dessai sammanhang. Enligt promemorian
behandlades inledningsvis frågan ett tyska riksbankens lån hosom
Sveriges Riksbank ställande gulddepå. informationNärmaremot av

bakgrunden till denna diskussion kom finns inte iattom upp
promemorian. i ställetDär särskild redogörelse kommeratt attanges en
lämnas för denna fråga. Någon sådan redogörelse har kommissionen
emellertid återfunnit.inte Den 13 november förklarade Walter detatt
inte möjligt för tyskarna beräkna storleken frånimportenattvar nu av
Sverige under Dock kunde,1942. enligt Walter, konstateras att
importen väsentligt skulle komma överstiga den tyska tillatt exporten
Sverige. det därför nödvändigtHan ansåg Sverige räknade medatt en
betydande kreditgivning.

formella förhandlingarna avlöstesDe den 14 och november15 1941
oförbindligapå svensk begäran samtal mellan på sidan Walterav ena

och hans medhjälpare Ludwig på andra sidan Hägglöf ochsamt
ÄvenWallenberg. dessa samtal dokumenterades i promemoria,en

upprättad Hägglöf den november.17 Från svensk sida ansågs det attav
tyskarna hittills hade undvikit sin ståndpunkt beträffandeatt ange
clearingens balansering. Enligt vad antecknats i kompromemoriansom

därför förslag.med svenska För det första borde det finnastreman
marginaler års avtal. deti 1942 För andra fanns det skäl införaatt en
detaljerad förplan varuutbytet. Och för det tredje borde på tyskman
sida omedelbart vidta åtgärder clearingen gick sned.på detIom
avseendet kunde olika slags åtgärder tänkbara. Nedskärningtre vara av

7 Se för det följande diverse handlingar i UD HP 64 Ct, volym 2451.
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importen från forceringSverige, till Sverige ellerexporten täckningav
minussaldot med guld. Tyskarna bad övervägaav att

åtgärdsförslagen ytterligare. förklaradeDe vidare de knappastatt
trodde Reichsbank skulle vilja åta sig betalaatt guld,i lovadeatt men

undersöka saken. Slutligen framfördeatt Walter han sågatt gärna
fortsatta svenska förskott, liknande dem Reservförrådsnämndensom
redan hade lämnat. Hägglöf förklarade sådan nödfallslösning inteatt en

kunde komma fråga,i eftersom dengärna i praktiken skulle komma att
innebära förstatligande importen.ett av

Tillbaka Stockholm ficki igen Hägglöf den 19 november 1941
besök handelsrådet Mitcheson från Storbritannien, villeav som
informera sig resultatet de svensk-tyska handelsförhandlingama.om av
Hägglöf lämnade tämligen utförlig redogörelse. Såvitt framgåren av
vad antecknades efter berördesmötet emellertid inte då detsom
svenska förslaget reglera balansen i avtalet med guld.att

Handelsdelegationema sammanträdde åter från den 8 december
deltog1941. två företrädareNu for Deutscheäven Verrechnungskasse.

Hägglöf därvid sin version vad förekommit vid degav av som
dittillsvarande överläggningama. Bland hävdade han frånannat att man
tysk sida möjligheter balansera clearingen, nämligensett tre ökadatt
tysk minskad svensk import eller balanseringexport, genom
valutatekniska transaktioner. Enligt Walter det inte möjligt attvar

för kreditgivning organisera clearingutvecklingenett såsystemgenom
det balans vid tidpunkt.varje Han ville därföratt kornattvar man

regleringsåtgärder skulle behövaöverens vidtas först visstatt ettom om
belopp, motsvarande exempelvis dagars14 utbetalning, överskreds.
Hägglöf förklarade då från svensk sida fann det lämpligtatt attman
Reichsbank för detta regleringsändamål deponerade guld hos
Riksbanken och samtidigt fick motsvarande kredit svenskai kronor.
Från tysk sida förklarade sig beredd preliminäraatt taman upp
diskussioner med Riksbanken i denna fråga. Sedan detta ärende
avklarats Hägglöf förredogjorde Sverige på villkorvissa kundeatt
tänka lämna exportkreditgarantiersig avseende svensk tillatt export
Tyskland varuslag, däriblandnågra ochträvarorav papper.

dagar nåddeNågra de båda handelsdelegationerna fram tillsenare
avtalsförslag. förslag,Detta dokumenterades i två protokollett som

med flera bilagor, föredrogs deni svenska regeringen den december12
1941 varvid Hägglöf bemyndigades underteckna det färdiga avtalet.att

decemberDen 13 sammanträdde delegationerna på nytt.
Kreditfrågan fördes tal.åter på Hägglöf meddelade då, enligt vad som
finns antecknat, den svenska regeringen inte villig allsatt attvar
diskutera svensk statskredit. Frågan hade, enligt Hägglöf, övervägtsen
tillsammans med riksdagens utrikesnämnd.



46 Riksbankens befattning med guld från Nazityskland SOU 1998:96

Handelsavtalet undertecknades slutligen denparternaav
19 december. innebar i huvudsakDet Tyskland liksom dittills åtogatt
sig leverera fastställda mängder kol, koks, handelsjäm, kemikalieratt
och cellull till Sverige, i sin utlovade till Tysklandtur exportsom av
järnmalm, stål,järn, ochträvaror, Priset påpappersmassa papper.

avjämmalmen hade tidigare prisernavägts på kol, koks ochmotsom
handelsjäm. Vidare stadgade avtalet den svenska exportkredit-att
nämnden skulle ställa garantier för krediter svenska exportörersom av

kullager och verktyg kunde kommaträvaror, behövasten, attpapper,
lämna. Varken avtalet eller deni i presskommunikégemensamma som
utfärdades därom nämndes något någon överenskommelse attom
reglera balansen med guld.

frågan löstes nämligen i fonn,Den efter diskussioner mellanseparat
riksbankschefen Rooth och JohannesIvar från ReichsbanksRex
arbitrageavdelning. bådaDe träffades anslutningmännen i tillnära
handelsavtalets undertecknande för överläggningar Riksbankensi

Ävenlokaler. riksbankschefenVice Ferdinand Wallberg deltog. Innan
hem fick medRex han sig Wallberg förslagnedtecknat tillreste ett av

förslag finnsöverenskommelse. Detta tillsammans med ytterligare
utkast preliminära från decemberoch versioner och1941 januari 1942

arkiv.bevarat Riksbankens variant.i I UD:s arkiv finns ännu en
nämnda dokument har förstDetta inkomststämplats densenast

december, stämpeln har därefter20 ändrats så stället deniattmen
december På dokumentet finns18 fástad lappanges. somen

undertecknats Rooth den december.17 lappen framgårAv Roothattav
fått handelsdelegationemaRex önskade fåattveta överens-av
kommelsen fogad bilaga till protokollet handelsavtalet.översom en
Rooth följ ande.skriver vidare

emellertid helstFör min del skulle jag detta kunde undvikas ochatt attse
bliva transaktion,saken uteslutande fick centralbankema kommiten varom

meddelande,tacksam för huruvida någraJag ändringar iöverens. är ett
/.../P.S.bifogade utkast önskas. Rex meddelar kl. han talat med15.30 att
avstått från fåWalther, varvid denne ärendet till protokollet. Rexatt

kommer stället läsa dennai Aufzeichnung någotvidatt upp av
delegationernas sammanträden. Utkastet visat för DS.Rex.

Någon skriftlig dokumentation guldöverenskommelsen i sin slutligaav
form har återfunnits.inte Ett studium de handlingarännu av som
föreligger vid handen avtalet kom få innebörd.följandeatt attger
Riksbanken guld ställaåtog sig svenska kronor Reichsbankstillatt mot
förfogande. skulle ske ReichsbankDetta högstså påfordrade,när men

75Arkivutredningen 136s.
76 volymUD HP 64 Ct, 2451.
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för sammanlagt belopp 20 25 miljoner kr. Guldet fråga skulleiett om -
internationellagångbart den handeln.i ñxerades detPriset så attvara

motsvarade guldpriset i USA. Reichsbank åtog sig att utan extra
kostnad leverera guldet i Stockholm. svenska kronorDe som

skulle användas för betalningarReichsbank fick i VidareSverige.
förelåg för Reichsbank återköpa guldet frågai vid tidpunkträtt att som

skulle och till prisparterna omsenare enas samma som
försäljningspriset.

preliminära versionernavissa de exempel återköpI på närav anges
fråga. förekommerskall kunna komma i Här direkt koppling till

formulering innebördclearingbalansen. En eventuella guldinköpattav
skall överenskommasavtalat belopp särskilt vid tillfälleutöver senare

återfinns. innehåller utkastenSlutligen mening varigenomett par av en
tills vidareförklarar beredd schweiziskaRiksbanken sig köpaattvara

Reichsbank betalning ifranc från svenska kronor.mot
skedde dennaändringar ursprungligaFlera överens-senare av

Ändringarna gjordes på tyskt taketkommelse. initiativ och innebar att
guldinköpför Riksbankens stegvis lyftes. fattades iBeslut

riksbanksfullmäktige den 30 april 1942 höjning krtill miljoner35om
kr."och oktober år ytterligare ökningden 8 till miljoner70samma om

beslutade fullmäktigefebruari 1943 lyfta taket,Den 19 på nytt att
kr. framställningardenna till 105 miljoner Senare höjningargång om

avslogs.
Reichsbank kom,Guldet från redovisats, levereras iattsom ovan

eller tvåcirka halvt, Leveranserna skedde inte iett ton.poster ettom
för kommissionenStockholm Berlin. hittills okänd anledningi Avutan

guldpartierna regelmässigt inom veckor,återlämnades attett motpar
ombesöijde Riksbanken i stället fick hos iReichsbank guld SNBatt

Reichsbank skulletill så order guldgickBern. Detta att attgav om
till den svenskafrån depå depån där.flyttas dess i Bern

frånsändning tackor Reichsbank kom till RiksbankensEn sista
1944. rådandejanuari Det inköpstaket på miljonerdepå i SNB i 105

därmed. Sammanlagt efterdock hade Riksbankenkr nåddes inte
köpt guld frånhandelsavtalets ingående då Reichsbank för 96 miljoner

därförkr. Reichsbank hävdades Riksbanken förpliktadFrån att attvar
för ytterligare miljoner 1G. Riksbanken delade denköpa 9 inte

till det guld hadeoch hänvisade Reichsbankmeningen att som numera

77Arkivutredningen 139.s.
78Ibid. 151.S.
79Ibid. ff. ff.152 171samts.
8° Ibid. bilaga G.169 samts.
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erbjuda inte internationelltatt gångbart. En bakgrund tillvar
ställningstagandet de varningar angående rövad egendomvar som
framställts från allierad sida. Kommissionen återkommer till detta
längre fram i rapporten.

3.3.4 Mynten 1944

Från tysk sida missnöjdnämnts, med Riksbankenattvar man, som nyss
inte hade reglera clearingbalansenaccepterat att köpaattgenom
guldtackor till avtalat tak. Man ansåg sig ha sälja förrättupp att
ytterligare 9 miljoner kr. Samtidigt med Riksbanken iatt 1944mars
förklarade förhindradsig fler köpgöraatt guldtackor frånav
Reichsbank erbjöd sig den svenska banken köpa schweiziska francatt
för motsvarande Beslutet sådantatt göra erbjudandeettsumma. togs av
fullmäktige efter förslag från Ivar Rooth. Reichsbank upprepade sin
begäran avseende dels den nämnda dels höjningrestsumman en ny av
taket till 140 miljoner kr. Riksbanksfullmäktige övervägde dåupp
frågan på ändrade inte sitt ställningstagande.nytt, men

Saken aktualiserades åter Emil Puhl frånnär Reichsbank besökte
Sverige i juni 1944. Han erbjöd då Reichsbank skulle säljaatt imynt
stället för tackor, till tidigare avtalad nivå. Anbudet gällde delsupp
skandinaviska guldmynt funnits i Reichsbanks sedan föreägosom
krigsutbrottet, dels tyska guldmynt Reichsbank innehaft sedansom
1923-24. Riksbanksfullmäktige beslöt den 29 juni bifallaatt
Reichbanks begäran. Därefter levererades till Sverige och halvtett ett

tyska guldmynt.20-marks Några skandinaviskaton kom aldrigmynt
levereras. I kapitel återkommer5 kommissionenatt till frågan vadom

känt eller borde känt för de olika aktörerna dettai ärende.som var vara

3.3.5 Indirekta köp

Kommissionen har något Riksbankensövervägt guldköp frånom av
andra Reichsbank kan ha inneburitän Riksbanken indirekt förvärvatatt
guld från Nazityskland.

Till börja med har kommissionen därvidatt Riksbankennoterat att
köpte 0,6 guld från SNB på hösten 1941.8ton Detta köp omfattade en

s Ibid. 172.s.
82 för detSe fortsatta ibid 172 ff.s.
83Se ibid bilaga G.även
s Se for det fortsatta ibid. 49.s.
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del det guld hade deponeratSNB i Riksbanken påav som sommaren
kan därför, framgåttår och skäl inneburitinte hasamma av som ovan,

indirekt köp.något sådant
ÅrfleraRiksbanken gjorde under krigstiden köp guld från BIS.av

fråga Därefter köpte1939 det 5,9 Riksbanken guld1,9ton. tonomvar
från Kommissionen harBIS 1941. inte varifrånännu närmare utrett
dessa ursprungligen kom. de härrördepartier Om från Nazityskland är

framgå kapiteldet, kommer i fall endast liten risk foratt vartsom av
konfiskerat och plundratdet fråga personguld redan vidatt omvar

Årdenna tid. köpte Riksbanken1942 från1,0 guld BIS.ton
Transaktionen verkställdes förflyttningar de bådamellangenom

framgåttbankernas depåer hos SNB i Bern. Som finns det ingetovan
fråga guld fråntyder på det Nazityskland.att omsom var

Slutligen har kommissionen uppmärksammat Riksbankenatt
Årcentralbank.från Portugalsförvärvade guld det fråga1944 var om

Enligtoch det 3,0 denår 1945 nämnda1,5 ton.ton rapportenvar ovan
Canada kan det dock inte hafrån Bank of fråga guld frånvarit om

guld tillfördes nämligenNazityskland. Sådant aldrig of Canada,Bank
fråga realiserades förflyttningaroch förvärven i mellan svenskgenom

där.och portugisisk depå
depå något övriga guldköptyder från andra länderInget att av som

skulleredovisat kunnat frånArkivutredningen inbegripa guld
Nazityskland.

Sammanfattning3.4

disponeramöjlighet NazitysklandRiksbanken hade guld frånA att över
följande.enligt

från 1943l I Sverige 1940-41 samt
Berlin 1942-432 depå i 1940I samt

frånIdepå i Bern 19413

betalning guld från följandeRiksbanken Nazityskland iB mottog som
utsträckning.

med Kreugerbetalningen 1940:samband 8,61 I tonca

85 de Portugal.Banco



50 Riksbankens befattning med guld från Nazityskland SOU 1998:96

2 Tackor på grund handelsavtalet 1942-44: ton20,3av ca
3 Mynt 1944: 1,5 tonsommaren ca

Summa betalningsöverfdringar: ton.30,4ca

C Till Riksbanken i Sverige transporterades guld från Nazityskland i
följande utsträckning.

1 samband medI Kreugerbetalningen 1940: 3,0 tonca
återtransporterades 94 l1

2 Till Malmö från depån i Reichbank 1943: såldes1,0 tonsommaren ca
till industrin

3 Tyska guldmynt 1944: 1,5 låg kvar vid krigsslutettonsommaren ca

Summa infört till Sverige: 5,5 ton.ca

I kapitel redogör kommissionen förnästa det kan ha ingått konfiskeratom
och plundrat personguld deti Riksbanken disponerade över.som

86Totalt bokfört köp Arkivutredningen:enligt 28 300 kgfm. beloppet ingårIsom
6 494 kgfm utgjorde del Kreugerlånbetalningen 1 501 kgfm isamtsom en av
form Differensen1944. 20 305 kgfm.myntav sommaren
87Summan skiljer frånsig vad Arkivutredningen räknat fram totalt förvärv.som
Orsaken till differensen bör ha framgåttär, kommissionensattsom ovan, summa
endast köp.avser
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Hanterade Riksbanken4 personguld

Inledning metod och4.1 disposition-

denna interimrapportKommissionen har i huvuduppgiftsinsett attsom
mellan Riksbankensutreda sambandet medsöka guldtransaktioner

omständighetenNazityskland och den guld konfiskerats ochatt som
individer förekom i Nazitysklands valetplundrats från guldhantering. I

komma till klarhetarbetsmetod för har kommissionen beaktatattav
följ omständigheter.ande

guldhanteringen kanmoderna relativt vittgående analyserI den
guldtackas beståndsdelarutföras för varvid kanutröna ämnenatt en

tackan innehåller frånpåträffas indikerar exempelvis guldattsom
förfaringssätt skullekoncentrationslägren. dock förutsättaDetta att en

intakt. Riksbanken Nazitysklandifrågasatt guldtacka De frånär av
finns till tillgängligaförvärvade guldtackoma del iintestor

framkommerskick. Arkivutredningensursprungligt Som rapportav
det tillRiksbanken och 1946 i Schweiz liggande guldetsålde 1945

bör kunna utgå från guldtackorSchweiz. övrigabanker i Man ävenatt
sammanhang finns åtkomliga kontroll. dendetta inte för Iintresse iav

tillmed guld kan tacka få fmhetsgradmoderna hanteringen en uppen
förhållandesådant måste räkna medVid dessutom99,99 procent. man

de aktuella tackoma i omsmälta.flertal dagsläget äratt ett av
därför tidigt stadium frånKommissionen har i sitt arbete avstått attav

guldets tidigarehuruvida skulle kunnaundersökanärmare ursprung
metallurgiska undersökningar.fastställas genom

redovisas förutomArkivutredningens rekonstruktionenI rapport av
uppgifter hadeRiksbankens bokföring viktlistoräven ur som-

arkiv. uppgifternapåträffats Riksbankens De angivna ii
tabeller de enskilda smält- ochArkivutredningens tackomasavser

finhetsgradenVidare på guldtackorna.ban-nummer. noteras
har på vilket ArkivutredningensKommissionen övervägt sätt

för kommissionens uppgift sökatabeller kan instrumentutgöra ett att
personguldutreda förekomsten i Riksbankens guldhantering.av
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Kommissionen har därvid till början tillförlitlighetenprövat deen av
angivna tacknumren och ñnhetsgraderna för sig.var

Kommissionen konstaterar tacknummer iatt sig inte helt klartär ett
begrepp. Numret på tacka kan antingen smältnummeretten vara som
den erhållit vid smältning eller barrnummer.ett Bannumret å sin sida
kan del i serie härledsutgöra från smältnurnret. Det kanen en som
också har bestämtsett eget den mottagandevara nummer som av
centralbanken efter smältningen. Centralbankens kallasegna nummer
allmänt för banknummer eller kontrollnummer. Vid bedömningen av
användbarheten Arkivutredningens sammanställning tacknummerav av

kommissionen beträffande tackansnoterar smält- respektive
barmummer det inte alltid har varit möjligtatt de angivnautrönaatt om

varit ursprungliga smältnummer. I vissa fall kan tacka hanumren en
omsmälts och därmed erhållit smältnummer detett annat än
ursprungliga. Vidare detstår inte helt klart de barrnurnrenangivnaom
varit s.k. banknummer eller kontrollnummer.

Av Arkivutredningens framgår samtliga Viktlistor för detrapport att
tyska guld lades i Riksbankens depå i Bern påträffats. Såvitt kansom
utläsas det till övervägande del inte fråga orginalviktlistor utanvar om

avslcrifter från orginalhandlingama. Efterforskningarom som
kommissionen gjort i den schweiziska nationalbankens arkiv i Zürich
visar avskriftema översändes från den schweiziskaatt nationalbanken
1946 och utgjorde utdrag den samling sammanställda Viktlistorett ur av

återfinns i nationalbankens arkiv i Zürich allt guldöversom som
inlades Bemfi Reichsbanks depå i och från vilken Riksbanken sinå
sida det guld inlades i denövertog svenska depån i Bern. Avsom en
handling från den schweiziska nationalbanken daterad den december9
1946 framgår vidare de Viktlistomaatt i frånangettsnummer som
Schweiz de Reichsbankär aktuellt partinärnummer som angavs av
inlades Bem.i den tyska depån i

Kommissionen konstaterar osäkerhet råder falli vissaatt
beträffande de Arkivutredningensi tabeller.angettsnummer som

Vad gäller frågan ñnhetsgraden i sig indikerar guldet skulleattom
kunna innehålla personguld kan först och främst uppmärksammas att
det i Reichsbanks guldreserv ingick antal olika guldtackor; frånett
sådana med mycket hög ñnhetsgrad Hochwertige, tackor höllsom
fastställd standard Standard till tackor med lägre fmhetsgrad

88Statement of 23 949 gold bars received by the Swiss National bank from the
Deutsche Reichsbank 4"and placed thein deposit of the latter from March 1940

6ththe April 1945. SNB:s arkiv, B3/ 105.to
89 9"Notice. DecemberBerne, 1946. SNB:s arkiv, B3/ 105.
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900/1000.°° centralbanks guldbehållningAtt bestod tackor meden av
och förolika finhetsgrad i sig inte onormalt vid tiden för andravar

världskriget.
År stipulerade Londons guldmarknad1934 ñnhetsgraden guldpåatt

99,5 procent. Endastskulle 995 sådant guld hademinstvara som
good deliverydenna fmhetsgrad ansågs London. Tackanvara

beståtill 99,5 till femskulle således minst guld och endastprocent av
metaller. jämförelsepromille andra Som kan gulguld inämnas attav

finhetsgradhandeln karat har Resterandepå 18 75 25procent.en av
delar silver och koppar.lika Vid tiden för andrabestårprocent av

till delvärldskriget accepterades s.k. mynttackor nedsmältaävenstor
finhetsgrad 900-916.°hade lägre cirka höjaguldmynt För attensom

Londonstandard skedde Exempelvistill omsmältningar.finhetsgraden
för omsmåltning cirka schweizisk franckostnadeni Schweiz en envar

dentacka smältforlust uppkom kompenseradesoch den som avper
därmed högre finvikt påñnhetsgrad och tackan erhöll. Prisethögre som

kgfm.guld bestämdes till viss summa peren
Arkivutredningens tabeller hålla idet viktigtVid studium är attav

de lägre sigñnviktshalterna i intervallerna 900-916 inte iminnet att
personguld ingår i tackoma detindikerar något ärattatt utan snarare

fråga s.k. mynttackor.om
kommissionen ochkonstaterar taclcnummerSammantaget att

för uttalar något vad innehåller. Dockfinhetsgrad sig inte guldetomvar
också kombinationen finhetsgradkan, Arkivutredningen antytt, avsom
tackorvissa Reichsbank erhållit ioch det faktum att av nummer

viss gemensamhet tackoma emellan,indikerasärskilda serier en
föremål för omsmältningar, samtidigt eller ideexempelvis varitatt

varandra.tillanslutningnära
personguld ingickför kommissionen utredamöjlighetEn att om

Riksbankens guldförvärv Nazityskland skullefråneller kan ha ingått i
Arkivutredningens smältprotokolljämföra tabeller medkunna attvara

det guld hanterades Reichsbank.och handlingarandra över som av
bild erhållas guldskulle möjligen vad för slagsHärvid över somen

under krigsåren.förvärvadeRiksbanken

°° septemberfrån 6 1945. Overall Gold RG 260,Nixon Report. NARapport R.A.
Box 440, 940.60.
9 Zürcher T0tengold-Zeitimg: TechnischesArtikel 9 maj 1997 iNeue zum
Nachweis.
92 nationalbankens direktionsprotokollSchweiziska No.450. Priset18 juni 1942.

vid denna tid cirka tackasguld Schweiz 4 870 schweiziska franc kgñn. Eni var
kg.genomsnittliga vikt 12,5är



54 Hanterade Riksbanken personguld SOU 1998:96

Vid ställningstagandet jämförelse mellan de tyskaom en
smältprotokollen och Arkivutredningens tabeller skulle kunna besvara
frågan Riksbankens guld innehållit något personguld harom
kommissionen beaktat den tid står till förfogande för lösaattsom
uppgiften och förutsättningarna for sådan undersökning skulleatt en
förväntas kunna något resultat. Som kommer framgåattge senare
utfördes omsmältningama Reichsbanks guld främst vid detav
preussiska myntverket och Degussa GmbH. flertalEtt partersav
handlingar såledesmåste genomgås, nämligen dokument från
Reichsbank, det preussiska myntverket och Degussa GmbH.

Reichsbank för denAnsvarig inom guldhantering kommissionen har
undersöka chefen för avdelningen för ädelmetaller, Albertatt var

Thoms. Thoms påträffades och arresterades de allierade i sambandav
med fyndet Reichsbanks guldreserv i Merkers våren 1945. Hanav
hänvisade de allierade till möjligheten härleda guldatt attgenom
undersöka Reichsbanks listor eftersom alla inflöden till Reichsbank av
guld bokfördes Några dessa listor ocksåanvändesnoggrant. av som
bevismaterial vad gällde kraven efter kriget på centralbanksguld.rövat

försökNågot liknande härleda guld konfiskerat och plundrat frånatt
privatpersoner gjordes däremot endast till mindre del. Denen
amerikanska militärregeringen mikrofilmade flertalet dokument som
påträffades från Reichsbank och det preussiska myntverket och
lämnade tillbaka orginalhandlingama 1948 till Banksommaren
deutscher Länder. Senare har det visat sig vissaatt av
orginalhandlingama främst handlingar från preussiska myntverket-
beträffande omsmältningar vidvissa verket mellan 1942 och krigsslutet

okänd anledning saknas. bortkomnaDessa handlingar kom inteav-
mikrofilmas.heller medförDetta forskningen beträffandeatt att

Reichsbanks guldhantering delari vissa måste stödja sig på rapporter
upprättades den amerikanska militärregeringen föresom av

överlämnandet orginalhandlingama.av
Även antal handlingar återfinns på Bundesbankett stortom

Historisches Archiv Frankfurti Main och på 70-tal rullarettam
mikrofilm Nationali Archives i Maryland, USA, saknas således såen

väsentlig del materialet det kan efterforskningarnaatt antas attpass av -
relativt och tidskrävande arbetsinsatser skulletrots inte leda tillstora -

något säkert resultat.

93Efterföljare till Reichsbank och föregångare till Bundesbank. Mottagandet av
originalen signerades Albert Thoms hade erhållit på dentjänst banken..av som nya
94Eizenstatrapporten och artikels.179 i Frankfurter Allgemeine Zeitung 11
december Kalte heisse1997: Spur, B. ochPertz T. Sandkühler.
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Kommissionen övertygad frågan Riksbankensär attom om
eventuella hantering personguld bör belysas utgångspunkt frånmedav
den kunskap finns Nazitysklands konfiskeringar ochsom om

egendomplundringar ochprivatpersoners hur denna egendom kornav
guldhantering.Reichsbanks härefteringå i Först det möjligtäratt att
möjlighetenuttala sig personguld korn ingå inärmare att attom av

förvärvadesdirekt eller indirekt, frånguldet Riksbankensom, av
Nazityskland.

hänseendeviktig källa i detta handlingar från bl.a. denEn utgör
dåvarande amerikanska militärregeringen i Tyskland, OfficeOMGUS

ofof Military Germany U.S., under gjordeGovernment 1945som
det påträffade bl.a.flertal utvärderingar materialet frånett av
återfinns främsthandlingar National Archives iReichsbank. iDessa
den utkomnaoch har 1997Maryland, USA Eizenstatrapportengenom

lättillgängligtsökrnedel Finding Aid blivitbilagda relativtjämte ett
har haftforskningsmaterial. Kommissionen under två veckors tid ett

National Archives för delarforskningsteam studera vissai närmareatt
dockförtjänar anmärkas de utvärderingardetta material. Det att attav

efter kriget heltomedelbart mångagjordes gånger inte ärsom
rekonstruktionemamed under visstillförlitliga. Arbetet skedde

olika historiska harkunskapen fakta, vilka dagtidspress och iom
förelåg inte vid tiden för Somkommit ljuset, utvärderingarna.i

beslagtagnadet också det centralbanksguldet ihuvudregel varvar som
blickfånget vid krigsslutet. Frågan personguldet har aktualiseratsom

internationella tilltid och det arbetet med kommaförst på attsenare
inledande arbetefråga i skede. Mycketklarhet dennai är ännu ett

pusselbitar läggs på plats vartefter arkivkvarstår och öppnasnya nya
forskare. dethar gjort efterforskningar iför Kommissionen vissaäven

arkivet vid BIS. Andra formellt harnyligen öppnade arkiv, som
gällerpraktiken svårtillgängliga. intehar visat sig i Dettaöppnats, vara

förMoskva, bevarande historisk-det arkiv Centrumminst i av
TsChIDK, där desamlingar handlingar förvarasdokumentära som

Slutligenbeslagtog kommissionen TGCröda armén 1945. noterar att
arkiv.har sittinteännu öppnat

95 mikrofilmadeupplystes ytterligare handlingarHösten 1997 överatt
fanns i privat samling HandlingarnaReichsbanks guldtransaktioner i Wien.en

någonpå Bank deutscher Länder gång 1950-talethade mikrofilmats under av
artikelinformation hänvisas till iösterrikaren Werner Herzog. För nännare

december det i juniFrankfurter Allgemeine Zeitung ll 1997: Kalte heisse Spur. I
tillpublicerade supplementet Eizenstatxapporten, anmäls 11998 i Annex nya

vid undersökningar de mikroñlmsrullama.resultat framkommit aktuellaavsom
under "Beräknat värde Melmerguldet."Se vidare avsnitt 4.3.2 av
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ArkivutredningensAv framgår Riksbanken förvärvrapport i sittatt
guld från Nazityskland kom hantera guld hade frånatt derövatsav som

ockuperade länderna Belgien och Nederländerna. Beslag av
Österrikecentralbanksguld inleddes vid annekteringen då1938 denav

Österrikiska nationalbanken med dess guldreserv ställdes till den tyska
riksbankens förfogande.Reichsbank Nazityskland lade därefter
beslag centralbanksguld,på såväl tackor från flertalmynt, ettsom
länder före och under lcrigsåren. Nazityskland tillägnade sig genom
inlösen, konfiskering och plundring mängder personguld.även stora

redogörs förI avsnitt 4.2 några huvuddrag den kunskapom som
finns beträffande Nazitysklands inlösen, konfiskeringar och
plundringar delegendom. En den konfiskerade och plundradeav av
egendomen utgjordes guld och andra värdeföremål och kom ingåattav
i Reichsbanks guldhantering. Reichsbank sände guldet till bl.a. det
preussiska förmyntverket nedsmåltning. Det förtjänar klargörasåteratt

den nedsmältning personguld utfördes vid myntverket inteatt av som
resulterade tackor bestående enbarti Personguldpersonguld.av
blandades med guld, bl.a. beslagtaget förcentralbanksguld,annat att

på erhållaså skulle kunna tackor med högre finhetsgrad.sättman nya
Reichsbank använde guldet utrikeshandelni för erhålla utländskatt
valuta till Nazitysklands import.

I avsnitt lämnas först redogörelse4.3 för vad käntären som om
Reichsbanks hantering. Informationen hur andelstorom av
Reichsbanks samlade guldhantering bestod personguld frånsom av
privatpersoner fullständig.inte Som redovisats saknasär ännuovan
några pusselbitar.

Den ekonomiska dimensionen Förintelsen har under tidav senare
varit föremål för intensiva studier och har också, framkommit,som
resulterat antali Kommissionen har funnit det särskiltett rapporter.
värdefullt del de har behandlat frågannärmareatt ta rapporterav som

hur andel den samlade guldhanteringen Reichsbankistorom av som
kunde ha personguld.utgjorts Rekonstruktioner guldflödenaav av
inom utförtsReichsbank har Sidney Zabludoff och den schweiziskaav

expertkommissionen.oberoende Kommissionen har valt i avsnittatt
4.3.3 lämna beskrivning dessa försök till rekonstruktioneren av av
Reichsbanks samlade guldtransaktioner under krigsåren.

95 Sidney Zabludoff: ofMovements Nazi Gold, Institute of the PolicyWJC. Study
No. lO,1997, citeras Zabludoff, den schweiziska oberoende expertkommissionens
bidrag till Londonkonferensen i december 1997: Gold Transactions in the Second
World War, Statistical Review with Commentary, citeras Statistical Review, samt
Expertkommissionens nyligen publicerade interimrapport.
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Rekonstruktionema antydan hur andel Reichsbanksstorger en om av
guldhandel utgjordes personguld.som av

Arkivutredningen lämnade i sin beräkning möjligtrapport en av
guld i Riksbankens depåer 1945.97rövat I avsnitt 4.4 redovisar

kommissionen sina iakttagelser avseende det guld från Nazityskland
Riksbanken förfogade över.som

beloppDe i dollar värdet vid tiden för andra världskrigetsom anges avser
då priset på guld dollarl 125 kgfin. Ungefärligt dagsvärde junivar per
1998 erhålls multiplicera de angivna beloppenatt medgenom

4.2 Nazityskland tillägnade sig guld och
andra värdeföremål från individer

4.2.1 Inledning

Förutom centralbanksguld tillägnade sig Nazityskland personguld.även
En del förvärvdessa vilade formellpå legal grund. Redan underav
första hälften utfärdades1930-talet direktiv från tyska regeringen iav
avsikt försöka öka landets guldbehållning. I början hadeatt 1934av
Reichsbank guldbehållning, inkl. dold till värde cirkaetten reserv, av
170 miljoner dollar. grundPå den ekonomiska kris rådde iav som
landet hade på år sjunkit till värdeettreserven sommaren samma av
cirka dollar.55 miljoner Restriktioner infördes och naziregimen
krävde alla tyska medborgare skulle lämna in guld och utländskaatt
likvida tillgångar till Reichsbank ersättning i riksmark.mot

ÅrUnderlåtenhet följa dekretet ledde till hårda straff. 1936att
deklarerade allmänregimen amnesti innebärande möjlighet för deen
tyska medborgare, hade underlåtit lämna in guld och utländskattsom
valuta, följa åläggandet risk för påföljd. En del deatt utan stor av
utländska valutor därmed kom in till Reichsbank användes för köpsom

97 Arkivutredningen och20-21 70-71.s.
98 OMGUS 14 november 1945: Hidden Gold Reserverapport Program, NA RG
260, BOX 444, 940.62.
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guld i Schweiz under första delen 1937. I juni det året hade denav av
tyska guldreserven ökat till värde cirka 167ett miljoner dollar.°°av

Liknande åtgärder de i Tyskland infördes vartefter i deävensom av
tyskarna ockuperade länderna. Exempelvis utfärdades förordningen
den 24 juni 1940 föreskrevsvari privatpersoner medatt hemvist i
Nederländerna skulle sälja sitt guld holländska floriner till denmot
nederländska centralbanken, vilken i sin blev krediterad motvärdettur i
tyska mriksmar

Kommissionens uppgift i denna interimrapport redogöra för iär att
vad mån konñskerat och plundrat guld kan ha ingått i det guld som
förvärvades Riksbanken från Nazityskland under tiden för andraav

Ävenvärldskriget. naziregimens konfiskeringar och plundringarom
riktade sig också andra judarna det främstän judarnamot stodvar som

blickfångeti för direkt ekonomisk utsugning enligt den nazistiskaen
ideologin. Naziregimens beslag egendom utgjorde delav en av
Förintelsen och ändrade också karaktär i takt med Förintelsens olika
faser. På 30-talet inleddes med utfärdandet antal lagarettprocessen av

syftade till identifiera judisk egendom.att Som led förföljelsenisom ett
judarna efterhand legal grund för inskränkningar judamasiav gavs en

förfoga sin egendom.rätt överatt Koncentrations- och
insamlingsprocessen med förtvånget judarna lämna hem försinaatt att
flytta till skapade möjligheter tillägnagetton judisksigattnya
egendom. Vid deportationema till lägren i kunde ytterligareöst
undangömd egendom konñskeras och plundringen fortsatte i
dödslägren, efter döden. Vartefter planernaäven för förintelsen av
Europas judar konkretiserades blev också plundringen alltmer
organiserad börnaziregimen. Det dock framhållas del denattav en av
plundrade egendomen troligen aldrig kom den nazityska statsapparaten
till del stannade i enskilda förövares fickor.utan

4.2.2 Konfiskering och plundring egendomav
inleds

Kommissionen har valt beskriva några huvuddrag föratt sättenav
konfiskering och plundring med särskild fokusering på den av
naziregimen organiserade plundringen eftersom det i denna delär som
personguld korn ingå i Nazitysklands och dess riksbanksatt
guldhantering.

99 Zabludoff s.
°° Hidden Gold Reserve Program
m Arkivutredningen 81.s.
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Efter Hitlers maktövertagande utfärdades antal judarnaett mot
diskriminerande lagar. Lagarna utgjorde grund och skapadeen
förutsättningar för kommande ariseringslagar och andra förordningar
vilka syftade till konfiskering judiskatt egendom legalt stöd.ettge av
År 1933 lagstadgades förbud for "icke-arier" inneha statligaattom
tjänster. Härigenom blev det nödvändigt definiera arieratt vem som var
och inte det. I september 1935 korn de s.k.vem som var
Nümberglagama. Lagen riksmedborgarskap slog fast judar inteattom
kunde fullvärdiga medborgare och lagen det tyska blodetvara om
förbjöd äktenskap mellan judar och arier. I november årsamma
offentliggjordes definition på skulle jude.en vem som anses vara

Den 26 augusti 1936 fastställde Hitler i memorandum sitt tidigareett
beslut fyraårsplan. Planenatt upprätta avsåg i första hand göraatten
Tyskland redo för krig. Målet möjliga självförsörjningstörstavar
omfattande alla produkter. Hitlers memorandum innehöll även
ideologiska uttalanden judendomen. I oktober 1936 utnämndesom
Göring till högste ledare för Fyraårsplanen. I tal hållet årett samma
betecknade Göring Tyskland belägrad fästning och uppmanadesom en
det tyska folket till åtstramning: fisk i stället för kött.ätaatt Ett stort
antal olika dekret kom utfärdas Göring i föratt egenskap ledareav av
Fyraårsplanen, många dem med diskriminerande inslag.av

Strax efter Anschluss i 1938 lät Göring tillsammans medmars
inrikesministeriet utfärda order alla judar inklusive deatten som var
gifta med icke-judar skulle deklarera sin egendom Tyskland ochi

Österrike.utomlands. Liknande lagstiftning kom gälla föräven Medatt
egendom avsågs alla slags ägodelar konst och juveler. Endastäven
personlig egendom och föremål med värde understigande 0005
riksmark undantogs. Efter registrering skett skulle förändringaratt även
i förmögenhetsinnehavet anmälas.

Efter den s.k. Kristallnatten i november 1938 lät Göring utfärda ett
dekret innebärande bl.a. de tyska judamas krav påatt
försäkringsersättning från Kristallnattens förödelse konfiskerades och

judarna ålades betala skadestånd miljard riksmark tillatt att ett om en
det tyska fonnaliseradesriket. Vidare i förordning denen
ariseringsprocess hade påbörjats under hösten 1937.som

m Nazism 1919-1945, Vol. State, Economy and Society 1933-39 281s.
edited .Noakes and G.Pridham,J Exeter 1984. I memorandat uttalas bl.a. hotet att
bolsjevismen elimineraskulle det tyska folket. Bakom hotet från bolsjevismen
stod enligt Hitler judarna. Se exempelvis Saul Friedländer: Nazi TheGermany
Jews; The Years of Persecution 1933-39, 179-180, London 1997.s.
m3 Affärsvärlden 44/1936 1106 Tyskland belägrad fästning.nr s. en
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Förordningens detaljerade föreskrifter innebar i korthet judar fr.o.m.att
den 1 januari förbjöds1939 bedriva yrkesmässig handel.att

börjanI december kom1938 ytterligare förordning angåendeav en
judisk egendom enligt vilken judiska affársidkare förelades inomatt
viss tid avveckla eller överlåta sina företag. föreläggandetOm inte
följdes kunde offentlig förvaltare Abwickler tillsättas. Ien
förordningen fanns dessutom bestämmelser enligt vilka judar var
skyldiga deponera värdepappersina iatt valutabank, varefteren
förfoganderätten tillgångarna inslqänktes.över Beträffande juveler,
smycken och konstföremål med värde 000 riksmarkett 1över
stadgades judar inte fick förvärva sådana föremål och försäljningatt att

dem endast fick ske till offentliga reichseigenenav
försäljningsställen. Reglerna beträffande den sistnämnda kategorin
föremål skärptes den februari21 1939 på så judarnasätt att var
skyldiga låta inlösa guld, silver, ädelmetaller och pärloratt mot

efterersättning visst kommissionsavdrag. Ett belopp högst 500om
riksmark betalades till inlämnaren och resterandeut ersättning
överfördes på konto. Inlämnandet skeddespärrat till särskildaett
pantbanker Städt. Pfandleihanstalt.

Mycket efter invasionen Polen hösten påbörjades1939snart av en
konfiskering frånegendom civila. Dessa åtgärder oftaorganiseradesav

enskilda Gauleiter och borgmästare. Chefen för säkerhetstjänstSSav
och Gestapo, Reinhard Heydrich, utfärdade i september 1939
instruktioner chefernatill bl.a. inom Säkerhetspolisen innebörd attav
judisk egendom konfiskeras.°4skulle För Fyraårsplanen skulle fåatt
kontroll konfiskeringen lät Göring i novemberöver 1939 organisera
Haupttreuhandstelle Ost. Förvaltningen ämnad gälla för såvälattvar

Riketden i Tredje införlivade delen Polen den sydöstra delenav som
landet Generalguvemementet. Generalguvemören Frank ansågav

dock åtgärder kornGörings inkräkta på principenatt att om
Generalguvernementets självstyre varför konfiskeringsverksamheten i
den delen under förvaltning, med vilket Göring lät sig nöja.sattes egen
Redovisningen konfiskerade medel i det införlivade Polen skeddeav
till Fyraårsplanen medan inflytande medel från konfiskering i
Generalguvemementet redovisades till Frank Krakov.°5i

det införlivade konfiskeradesI Polen fast egendom, företag och den
egendom övergavs dem blev förflyttade tillsom av som
Generalguvemementet. Konfiskeringen 1940 stöd i två Göringgavs av
utfärdade direktiv och egendomen såldes till övervägande del till

m Dokument 73. "Instructions by Heydrich, Sep 1939, Documents thenr on
Holocaust; Yad Vashem, edited Yitzhak Arak, Jerusalem, 1981.
°5 Raul Hilberg: The of theDestruction European Jews. 240s.
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inflyttade tyskar efter fastställdviss prioritering Av brev frånett
från1944 Fyraårsplanen till Reichsbank framgårmars att en

överenskommelse förelåg kvantiteteratt guld,stora silver och juveler
hade konñskerats från förvaltningen i det införlivade Polen skullesom

lämnas tillin den tyska riksbanken för värdering inför ochexport att
guldet skulle omsmältasf

I Generalguvemementet påbjöds redan i november 1939 blockering
alla judiska bankonton och depositioner och i januari 1940av

beordrade Frank all judisk egendom skulleatt registreras. Till skillnad
från det tyska direktivet från 1938 medgavs inga undantag förmars
personlig egendom. Inte heller stipulerades någon nedre värdegräns.

Som infördes i de Tysklandnämnts ockuperade ländernaovan av
bestämmelser innebar bosatta i de ockuperadeatt ländernasom var

växla in guld inhemsktvungna valuta.att Guldetmot handtogs om av
Fyraårsplanens administration. Liksom tidigare i Tyskland inleddes
efter ockupationen länderna i omgåendeväst syftadeav processer som
till begränsa judamas handlingsfrihetatt sin egendom. Judiskaöver
bankkonton och bankdepositioner blockerades och ariseringsprocessen
fortskred Österrike.på i i Tysklandstort sätt ochsamma som

huvudsakligenI de ockuperade ländernavästra verkade dessutom
särskilt tillsatta mobila SS-enheter de s.k. Devisenschutzkommandos.m
Dessa enheter fått sin fullmaktnärmast från flera förutomsynes organ
SS, bl.a. Fyraårsplanen. förhörI med bankrådet Karlett Graupner på
Reichsbank efter kriget denne bl.a. Devisenschutz-attuppgav
kommandos på uppdrag Fyraårsplanen hos Reichsbanks lokalkontorav
i Eisenach hade deponerat cirka l guld och frånmängd valutaton en
franska banker. Devisenschutzkommandos genomsökte banker och
lät bryta bankfack. Vidare insamlade de guld hos juvelerare ochupp
guldsmeder. Troligen beslagtogs antal värdepapper.även Alltett stort

m6 Direktiv den 15 januari 1940 uttalade den polska hade upphört ochatt staten
all egendom tillhörde det tyska riket direktivatt den 17 september 1940samt ang.

handhavandet polsk egendom. Rapport Haupttreuhandstelle Ost den 20av om
september 1945, NA RG 260, Box 423 ,940.306l.
°7 Bemsteinrapporten, 14 november 1945, Tab H, NA RG 260, DecirnalBox
Files 1945-46.
°8 Infonnationen Devisenschutzkommandos verksamhet knapphändig. Vissärom
information återfinns i Werner Rings Raubgold Deutschland". Ringsaus anger

enbart Belgieni inbringade jakten under 1940att guld till dåvarande värdeett av
108 miljoner schweiziska franc. 38.
m Förhör med Reichsbanksrat Karl Graupner den 20 augusti 1945. RGNA 260,
Box 439, 940.5602.
° dokument frånAv framgår1947 i Belgien skulle utländska värdepapper ochatt
värdepapper utställda i utländska valutor konñskeras. Särskild förteckning
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skedde stöd olika dekret och förordningarmed för kunnaattav ge
jakten guld och värdeföremål skenpå stå på laglig grund. Likvidattav
lämnades lokal valuta,kvitto i i Frankrike till och med till prismot som

marknadens. Belgien inlevereradesI guldet till nationalbankenöversteg
guldet vidare tillmed order sända Tyskland.att

intensifieras4.2.3 Plundringen

samband alltfler började bildasI med under inleddes1940att getton en
målinriktad konfiskeringorganiserad och judisk egendom ochmer av

konfiskering ochgränsdragningen mellan plundring diffus.blev alltmer
Flyttningen skedde många gångertill enligt korta och precisagetton

medförde berördatidsscheman vilket familjer ofta inte fick tidatt att
förbereda övergivna egendomsig. Den familjerna tvungnasom var

konfiskerades.lämna kvar I gjordes försökdärtill olikaatt gettona att
beslagta värdeföremål företaget ofta svårgenomförbart. Imen var

koncentrerasstället kom plundringen vid deportationerna ochatt
gettona" förekomvissatömningen I judarna åladesgetton att,attav
till förvaltningenbetalning överlämna kvantitetvissgettona,som av en

Kontributionsgold.guld och silver, s.k.
med den tyska invasionensamband SovjetunionenI av sommaren

förföljelserövergick brutala i systematiskt massmord.1941 När
framryckandeinleddes följdes de special-invasionen trupperna av

utfördeförband från massarkebuseringarSS, Einsatzgruppen, som av
tillhörigheter.judar och plundrade deras

började,och med deportationerna friställdes mängdI östmotatt en
möbler andra föremål deporteradelägenheter och de intesamt som

kvarlämnadeskunde med Vidare de likvida medel tidigaresig.ta som
legalahade Naziregimens instrument konfiskeringblockerats. för av

egendomen inledningsvis enskilt fallden efterlämnade varjeiattvar
deporterade betraktaförklara den fiende tillatt statenatt var som

utfärdadesnovember 1941 till lagenStaatsfeind. tilläggI ett om
judar bosatte utomlandsriksmedborgarskap sig inteattangav somsom

och deraskunde riksmedborgare egendom skulle tillfalla Riket.attvara
tillägg kom naziregimen också de tidigareGenom detta över

Ävenblockerade i de ockuperade skapades påtillgångarna. länderna

bankfackupprättades vid genomsökning aktier Shell ochi Concordia,överav
13""DevisenschutzkommandoRumänische Petroleum. Belgien 1947. NAMay

RG 260, Box 423.
Raul Hilberg 242.s.
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olika förutsättningarsätt för konñskering. Så skedde exempelvis till
del i Nederländemalstor

Någon gång tidig höst 1941 beordrade Himmler SS-gruppledaren
Globocnik i Lublin organisera aktion,att benämnd Aktionen senare
Reinhard, mål mördandet alla judar inomvars General-var av
guvemementetf Aktionen inleddes i november 1941 med Belzecatt
byggdes till förintelselägerf Aktion Reinhard omfattade förutomom
massmördandet föräven konfiskeringett och plundringprogram av
guld och egendomannan

I i februari 1943 tillrapport Himmleren Globocnik attuppgav
värdesaker från Aktion Reinhard hade inlämnats till ekonomiskaSS
avdelning i Berlin för vidarebefordran till den tyska riksbanken och
ministeriet för ekonomi. Det totala värdet på det inlämnade godset
beräknades till cirka 100 miljoner riksmark. 1 odaterad rapport,en
troligen från förklarade1943, Globocnik insamlade riksmarkatt och
zloty behölls inom Generalguvemementet och användes bl.a. för att
finansiera Aktion Reinhard, utländska sedlaratt och guldmynt sändes
till den tyska riksbanken via ekonomiskaSS avdelning i Berlin och att
juveler, smycken Ävenklockor sändes tillsamt SS. kläder och
hushållsföremål samlades in och överlämnades till bl.a. arménm.m.
och till Polen inflyttade tyskar.

Himmler hade uttryckt önskemålet Aktion Reinhardatt skulle vara
avslutad vid årsskiftet 1942/43. Aktionen avslutades hösten 1943
efter det Globocnik hade förflyttatsatt till Trieste. I odateraden

troligen från börjanrapport, 1944, summerade Globocnik denav
ekonomiska delen Aktion Reinhard. Sammanlagt hade egendom tillav

värde 178,7 miljoner riksmarkett insamlats. Listan följandeav upptog
objekt: 236 guldtackor, 2 143 silvertackor, drygt 15 kg platina, cirka
73,8 miljoner i riksmark och zloty, utländska sedlar till värdeett av
cirka 4,5 miljoner riksmark, olika guldmynt till sammanlagt värdeett

1,7 miljoner riksmark, juveler och andra värdeföremålav till ett

Z Raul Hilberg 596s.
"3 Nazism 1919-1945, Vol. Foreign Policy, War and Racial Extermination,
S.l 145.
4 Ingvar Svanberg Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen s.420. Stockholm
l 997.
"5 Nuremberg Document No. 057. Aktion Reinhard specialstyrka "G", som
leddes Globocnik organiserad under Oswald Pohls SS-WVHAav SS,var
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, SS ekonomiska avdelning, avsågoch
lägren i Generalguvemementet med undantag for Auschwitz.
"6 Nuremberg Document No. 060.
"7 Nuremberg Document No. 059.
"s Nuremberg Document No. 063.

3 SOM1998:96
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43,6 miljoner riksmark till värdesammanlagt Värde textiliersamt ettav
riksmark. bör anmärkas Reinhardmiljoner Det Aktion inte46 attav

Auschwitz-Birkenau. plundringaromfattade förintelselägret Liknande
utfördesReinhard ochunder Aktion vid deportationerskedde ävensom

till detta läger.ankomst
objekt omnämndes Globocniks slutsamman-de iFörutom som

förintelselägren bl.a. hadeinsamlades i guldtänderställning även som
gasningenfefter uppgifter efter fråndragits från offren Vissa krigetut

ekonomiska avdelning, pâOswald Pohl, tyderbl.a. chefen för SS att
lägrenfznedsmältes till guldtackordel itandguldet till Viss

redogörelsen för hur konfiskeradenaziregimenlämnadeDen här
ochpå intet uttömmande. Konfiskeringegendomoch plundrade sättär

utfördes med målmedvetenhet, haregendomplundring samma somav
länder eller mindrealla de naziregimenbeskrivits i som merovan,

medlöpare.hjälpbehärskade, ofta med av

Reichsbanks hantering personguld4.3 av

Inledning4.3. l

konfiskerades plundradesegendom ochdendelEn stor genomsomav
hand denFyraârsplanen ochexempelvis SS,olika aktörer, togs avom

andraöverlämnades ochBl.a. guldnazityska statsapparaten.
riksbanken.tyskatill denädelmetaller

ländernaFyraårsplanens direktiv de ockuperadeienligtGuld som
därefter tilllands centralbank fördestill respektiveinlämnasskulle

stod ocksåriksmark. Fyraårsplanenersättning iReichsbank mot som
efterhandriktade direktiven vilkajudarnadearkitekt för bl.a. mot

egendom. ekonomiskaderas SSkonfiskeringmöjliggjorde av
tillför bl.a. plundringen vid deportationernahuvudmanavdelning var

och andrahärmed överlämnades guldsambandoch ilägren i öst

Även9 torde listandet direkt uttalas062. inteNo.Nuremberg Document om
Eizenstatrapporten 163 fotnot 4.summering. Jfrslutligutgöra s.en

m förekommit från det s.k.också ha offren förtandguld lärPlundring av
ingickoklart guldet ioch 1941. Det detåren 1940eutanasiprogrammet är om

Expertkomrnissionens interimrapport 24SeReichsbanks hantering. s.
Z återfinnsPohl bl.a. iNA RG 260, 423.Oswald BoxofStatement
m enlighet medinlämnade till pantbankema igods judarnadetdelEn somav

Reichsbank, Albert Thoms,levererades till Statement ofårs direktiv,1939
260, BoxTab NA RGD,Bemsteinrapporten,
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värdeföremål till Reichsbank. Någon klar uppdelning förelåg däremot
Äveninte alltid mellan aktörerna. Fyraårsplanen indirektom var

foransvarig den plundring skedde i samband medsom att
deportationerna igångsattes dei ockuperade länderna i förutomväst var
Gestapo ofta SS på plats lägenheternaäven när vartefter tömdes.

Redan denna omständighet flertal olika aktöreratt ett inblandade ivar
plundringen medför givetvis det svårtatt är exaktatt göra en
uppskattning omfattningen plundringama. Slutligen måsteav av
givetvis beaktas den plundring erfarenhetsmässigt visat följasig isom

framryckande armés fotspår. Guldet från den tyska krigsmaktensen
Wehrmacht plundringar kom troligen också till delviss ingå iatt
Reichsbanks guldhantering detäven Reichshauptkasse vidom var
finansministeriet omhändertog Wehrmachts godssom

Även frågan det från individer rövade guldet underom om senare
tid varit föremål för intensiva studier framkommitär som
informationen i denna del fortfarande mycket ofullständig. Andelen
personguld kan därför endast beräknas uppskattning härleddgenom en
från tillgängligövrig kunskap Reichsbanks guldhantering underom
krigsåren. I avsnitt 4.3.3 lämnas redogörelse för de rekonstruktioneren

Reichsbanks guldhantering utförts.av som

4.3.2 Tillgängliga uppgifter Melmerguldetom

detAv guld ingick i Reichsbanks guldhantering givetvis guldetärsom
från förintelselägren bestod exempelvis ringar och utdragnasom av
guldtänder det sig makabert och avskyvärt.ter Kunskapenmestsom

detta guld erhölls främst i samband med förundersökningen införom
Nümbergrättegången efter kriget och fynden finns väl
dokumenterade. 24

När bombningarna Berlin intensifierades och detmot stod klart att
de allierade avancerade Rikets huvudstad beslutademot naziregimen i
februari flytta1945 Reichsbanks guld- ochatt valutareserv till en
säkrare plats. aprilI år påträffade amerikanska truppersamma
huvuddelen Reichsbanks i de övergivna vidav reserver gruvorna
Merkers i Thüringen. Albert Thoms, befann sig vid Merkers,som
lämnade vartefter den information de allierade behövde for attsom

23 Ibid. Jfr Zabludoff 13.även s.
24 Förutom samlingarna den bevisning åberopades underav som
Nürnbergrättegångama, deutgör upprättadesrapporter efter krigetsom av
OMGUS US med underavdelningar viktigt kälhnaterial. handlingarett Dessa
återfinns Nationali Archives NA i Maryland, USA.
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rekonstruktionerkunna utföra vissa Reichsbanks förehavandenav
under nazitiden.

påträffades del detI SS plundrade godsetengruvoma aven av av
med olika mindre silver-nämligen 18 säckar och guldtackor 189samt

smycken, klockorlådor innehållande bl.a. och guldföremål,andra
undersökningardäribland tandguld. Genom Reichsbanks handlingarav

började bildenoch förhör med olika denna guldhanteringpersoner av
tillgick hanteringenhuvuddrag på följandeklarna. vis.Iatt

kontoöppnades iReichsbank 1942 Melmer.I ett namnet

till hösten leveranser1942 1944 skedde 76-78Under tiden sommaren
frånvärdeföremål SS ekonomiska avdelning tillguld och andraav

utfördes till SS-officerenReichsbank. delenLeveranserna Brunostörsta av
Melmer.

sorteradevärderade och godset bokförde värdet påReichsbank samt
Melmerm guld- och silvertackor direkt ochkontot Större övertogs

följavhändes enligt ande:resterande gods

exempelvis ringar och tandguld, sändes till detföremål,a Mindre
nedsmältning.myntverket förpreussiska

till Städt.föremål sändes pantbanken Berlinb och liknande iJuveler
avyttrade godset till utlandet. PantbankenPfandleihanstalt som

Gold undfall gods till Degussa GmbH Deutscheskickade i vissaäven
nedsmältning.Scheideanstalt förSilber

denna hantering på SSgenererades insattesmedel4. De ettgenomsom
Heiliger, hos Reichshauptkasse.benämnt Maxtillhörigt konto,

guldhanteringReichsbanks har allmänt kommitdelDenna attav
Melmerleveranserna. inkluderade,Melmerguldet eller Dessabenämnas

lägerguld frånAktion Reinhard,frånförutom leveranser även
framgick bl.a.Auschwitz. uttalanden vid förhörenAlbert ThomsAv

S kriterier bokföringen Anteckningarstår enligt vilka skedde.helt klartDet inte
och silverforemål värderadesfall endast guld- valutatyder på vissai samtatt

Melrnerkontot medan såsombokfördes resterande godsvarefter värdet
värdering. goldsidan "Memorandum inventory ofsmycken lades för senare re
470, Merkers Minel, RG 260, Box Report.in Shipment NA

26 där det bl.a. hänvisas Melmers161 tillJfr Eizenstatrapporten Brunoatts.
benämnd "Reinhardt".förvarades aktkorrespondens i en
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överenskommelsenatt leveranserna och hanteringen hadeom ingåtts
mellan ñnansministerietSS, och riksbankspresidenten Walter Funk och

vicepresidenten Emilatt Puhl och direktionen i Reichsbank kände till
leveranserna. Guldtänder lär ha ingått redan vid den tionde leveransen i
november 1942 och det torde ha stått klart för flertalet demav som
hanterade godset det också rördeatt sig föremål från lägrenom
eftersom bland etiketter medannat Lublin och Auschwitznamnen
påträffades bland godsetÃ

Beräknat värde Melmerguldetav

Vid förhören Albert Thoms Reichsbank hadeatt mottagituppgav ett
sextiotal Melmerleveranser. oktoberI 1945 uppskattades det totala värdet
på sammanlagt leveranser76 till 36 miljoner riksmark värdet påvarav
guld och silver i form och tackormynt uppgick till 10,67 miljonerav
riksmark. Vidare fastslogs leveranser44 hadeatt hanterats Reichsbankav
på det beskrivits ovan.sätt som

Allt guld påträffades i Tyskland överlämnades till FEDm.m. som
Foreign Exchange Depository i Reichsbanks gamla lokaler i
Frankfurt Main. FED utförde antal analyserett de 207 lådor ocham av
säckar där förvarades för sig och utgjorde Melmerleveranser.som som
Vid analys handlingar från Reichsbanks ädelmetallavdelning komav
FED hösten 1946 fram till 43 leveranseratt totalt hade78 hanteratsav
färdigt Reichsbank och dessa 43 leveranseratt hade beståttav av
guldmynt och guldtackor till sammanlagtett värde 4,88 miljonerav
riksmark motsvarande 1,6 miljoner dollar.

Skillnaden mellan de två beräkningarna består främst i FED i sinatt
analys från 1946 inte räknade med silver i form och tackor.myntav
Ingendera beräkning beaktade dock eventuellt guld ochannat än mynt
tackor, exempelvis formi tandguld eller smycken inte hadeav som
nedsmälts. De 207 lådor och säckar innehållande guld och silver m.m.

påträffades i Merkers visade sig delvis härstamma frånsom 20
Melmerleveranser. Bristerna i analysen visas enklast följandegenom
uppställning:

27 Bemsteinrapporten, Tab D, NA RG 260, Box
28 Bernsteinrapporten, Tab B.
29 Eizenstatrapporten 165.s
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MelmerleveranserTotala antalet troliga 78 st
Merkerspåträffat i -20Varav st

funna kvittenserReichsbank enl. -43Hanterat stav

Kvarstår okänt 15 stsom

kvarstående och dende 15 leveransernabeaktandeMed av
Merkers delen defyndet i inte utgjorde helaomständigheten att av

Melmerguldkan värdet detpåidentifierade leveranserna20 antas att
Reichsbank högre dollar.1,6 miljoner Atthanterades är änavsom

nedsmälts tordetandguld och guldbeaktat inteanalysen inte annat som
korrigeringar eftersom det detmedföra någradock inte större av

framkommeri bl.a. Bemsteinrapportenbevismaterial attangessom
och komsvårhanterligt i stället till deloftastdetta guld attstorvar

således troligt inomReichsbanks valv. Detlagras i är att man
guldtackor guldmynt.prioriterade hanteringen och AttReichsbank av

följer baramiljoner dollar dessutom1,6siffran bör högre än attavvara
AktionGlobocniks förvilka i slutrapportde guldtackor,236 omnämns

hade vikt 2,94.2.3 sammanlagdavsnittReinhard, se tonen omovan
cirka miljoner dollar.3,2således värdeoch ett om

utförtsReichsbanks guldhanteringrekonstruktionerdeAv somav
tillMelmerguldetZabludoff studie uppskattati sintid harunder senare

dollar3° medan schweiziskadenmiljonervärde 4 expert-ett av
värdet till 2,9maj hari 1998interimrapportkommissionen i sin angett

ochminimivärdeuppskattningenmiljoner dollar. Den utgör ettsenare
ochhandlingarpåträffats i Reichsbanksharuppgifterfrån deutgår som

USA.National Maryland,Archives imikrofilm påfinns påsom
dollar imiljoneruppskattning 2,9Expertkommissionens avser,om
guldmyntanalys, endast de tackor ochtidigarelikhet med FED:s som

således inteädelmetallavdelning ochReichsbankstillinlevererades
juni 1998och tandguld. det iIguldföremål ringarandra som

värdet på guldethartill Eizenstatrapportensupplementetpublicerade
cirka 4,6Melmerkontot tillpå bestämtskrediterade SSReichsbanksom
nämndatidigaregrundas på vissa dedollar Beräkningenmiljoner av

Herzogtillhörde Wernermikrofilmerna som

3° Zabludoff 23.s.
3 24.interimrapportExpertkommissionens s.
32 till Annexår Eizenstatrapporten,Supplement1998
33 innehåller demikroñlmerHerzogs interedogörelsen konstaterasIbid. I att

Reichsbank överlämnades till Thoms 1948.frånförsvunna handlingarna som
mikrofilmadestöder påpå Melmerguld sig HerzogvärdetUträkningen avav
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Som tidigare påpekats forskningenär det konfiskerade ochom
plundrade personguldet i inledningsskede.ännu ett Uppgifterna om
värdet Melmerguldet därförär osäkra,ännu vilket förklarar varförav
värdet ändras vartefter pusselbitar läggs på plats. Ovan redovisadenya
uppgifter skall endast bakgrund intentionenmot redogöra förses attav
det samlade internationella forskningsläget såsom det står för tillfället.
Det dessutom i sammanhangetär viktigt komma ihåg dennaatt delatt

Nazitysklands hantering guld från Förintelsens offer börav utgöraav
mindre del de mängder guldstora konfiskeradesen ochav som

plundrades från dem. Som beskrivits skedde systematiskovan en
plundring offrens egendom före deportationerna och ankomsten tillav
förintelselägren. bordeDet därför kunna stå självklarhet vadattsom en

kvar plundra från offrenatt de allra sista personligasom var var
tillhörighetema såsom mindre smycken, vigselringar samtm.m.
tandguld.

4.3.3 Reichsbanks guldtransaktioner

I Merkers påträffades, förutom guld- och valuta, Reichsbanksäven
bokföringshandlingar och andra dokument. Med hjälp främst Albertav
Thoms uppgifter påbörjades omgående rekonstruktionen av
guldtransaktionema samtidigt övriga guld- och valutabehållningarsom
i bl.a. Reichsbanks olika lokalkontor omhändertogs och levererades till
Frankfurt RekonstruktionemaMain. och analyserna vid krigsslutetam
medförde relativt goda kunskaperatt guldtransaktionema kundeom
vinnas. neutralaDe länderna, Schweiz och Sverige, uppmanadessom
vidare lämna redogörelser för sina guldaffäreratt med Reichsbank. Av
rekonstmktionema framgick beträffande Reichsbanks guldbehållning
före och efter kriget följande.

Beträffande Reichsbanks guldbehållning kriget började höstennär
1939 upptäcktes det under Hjalmaratt Schachts tid som
riksbankspresident hade skapats förett öka guldreserven,attprogram

sammanställningar Mehnerleveransema. Dessa mikroñlmadeav
sammanställningar skall ha utförts Thoms efter kriget varvid han underlagav som
bl.a. torde ha de försvunna Reichsbankshandlingama.använt numera
Avslutningsvis anmäls i den amerikanska redovisningen inte sigatt vare
Bundesbank eller den tyska regeringen, eftersökningar, har kunnattrots finna de
försvunna handlingarna bl.a. innehöll uppgifter vissa omsmältningar vidsom om
preussiska myntverket mellan 1942 och krigsslutet.



personguld70 Hanterade Riksbanken 1998:96SOU

hemligahölls publiceradeenligt vilket ökningarna Den
under kriget låg konstant miljonerpå 28,6redovisningen reservenav

konton.hade inletts redan 1933/34 med två hemligadollar. Programmet
andraursprungliga kontona upphört medandehadeFrån 1937 tre

hemligaaktiva. december 1938 ingick i denIhemliga guldkonton var
Goldankauf dollar till46 miljonerföljande konton.guldreserven som

avdet guld hade tyskaväxlats inbyggtsdel hadestor av somupp
lagstiftning. användesKontotanledningmedborgare i ettsomav

flertal tackor under kriget komvarförforvaringskonto attett passera
relativtdollar lågGoldankauff 75 miljonerTreuhand vars reserv

"36 konto50 miljoner dollar."DER Dettaunder kriget. Asservatintakt
det detta kontokriget och också iunderrörligadet mest somvarvar

hanteradesf medförhörenrövade guldet Avdetmerparten av
troligenframgår rörelserna på kontotReichsbankanställda på att

hadesamlade hemliga guldreservenFyraårsplanen. Dendirigerades av
dollar.värde på drygt miljoner170december 1938den 31 ett

Merkerspåträffats på andra platser iguld hadeEfter änävenatt gav
Reichsbankspåträffade guldet och analysdetinventeringen en avav
Reichsbanksresultattill 98,6inledningsvishandlingar att procent av

utfördespåträffatshade Inventeringen194530 juniguldinnehav denper
fonnerJ revideradoorganiserade Enrelativtunderemellertid

dememorandum enligt vilketi juni 1946anmäldes iuppskattning ett
miljonerTyskland motsvarande 199guld iåterfunnitskulle haallierade

hadeguldde allierade italiensktpåträffadedollar.° ItalienI somnorra
Österrikefallmed Mussolinis och isambandTyskland ibeslagtagits av
förflyttatshadenationalbanken vilketungerskadenguld frånpåträffades

1944.höstenfrån Budapest

GoldHiddenm november l945:"Ihedokument 14hämtadeUppgifterna ettur
secondSchachtsReichsbank duringthe GermanInitiated byReserve Program

940.62.260, Box 444,RGof Office. NATenn . frånguldtackor5 december förflyttades 8.088till 19441940tiden augustiUnder
Gold Bars,oftill "DER". "Transfershälften AsservatdrygtGoldankauf, varav

940.60.440,RG 260, BoxNA
36 valutareserv.DERDevisen Reserve
37 motsvarande miljonermed 41937öppnades den 25Kontot en reservmars

GoldHiddentill miljoner dollar.värdet ökat 133hadePå våren 1943dollar.
TableReserve Program,

38 Overall Gold Report.från tillNixon Bernstein.september R.A.den 6Rapport
940.60.260, BOX 440,NA RG

39 149 ff.Jfr Eizenstatrapporten s.
° Gold"Revised Estimate Germanjuni 1946:FletcherO.F.Rapport av

1945, 88-M, 201.NA RG 43, BoxMarch 1938 MayfromMovements to
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Litteraturen på området och den allmänna debatten har frågai om
Ävenfokuserapersonguldet tenderat på Melmerguldet. dennaatt om

hantering den makabrasig form girighet bör inteter mestsom av man
glömma bort den mängd övrigt guld konfiskerades ochstora som

från andra offer förplundrades judar och förföljelsen under nazitiden.
tid har studeratFörst på frågan Nazitysklandsnärmaresenare man om

Reichsbanks totala hanteringoch då främst personguld. Ett sätt attav
hurförsöka besvara frågan mycket personguld kom attom som

hanteras Reichsbank under krigsåren sammanställa kändaär attav
frånfakta guldbehållningen exempelvis krigsutbrottet den 1om

fakta guldbehållningenseptember 1939 och vid krigsslutet. Ettom
sådan rekonstruktiontidigt försök till Sidneygjordes 1997en av

expertkommissionenZabludoff. schweiziskaDen bidrog därefter med
sammanställning till Londonkonferensenliknande naziguldeten om

Medanhölls december 1997. Zabludoffi källmaterial tillsom som
använde de allieradesövervägande del sig efterrekonstruktionerav

expertkommissionen kompletteratkriget hade materialet med
frånde handlingar Reichsbank återfinnsgenomgång bl.a. påav som

Expertkommissionen hademikrofilm i USA. dessutom tillgång till
Moskvahandlingar från arkivet i upplysningarnärmaresom gav om

Ävenaktiviteter främst såvitt avsåg deFyraårsplanens inlöst guld. om
skildenämnda rekonstruktionema sig i några avseenden var

dragslutresultaten i överensstämmande och de ledde båda tillstora att
viss kundeuppskattning storleksordningen pågöras postenaven

Reichsbanks guldhanteringpersonguld i
kunde följande beträffandesammanställningarna riktlinjer drasAv

befattning med personguld.Reichsbanks
totala guldhantering ungefärReichsbanks under kriget utgjordeAv

Med beaktandeinlöst personguld. det inlösta8-9 ävenprocent av
Österrike inlöstskulle andelenguldet personguld bli något Ii större.

det de tyska medborgarna tvångsinlösta guldetandelen ingick inte av
åtgärd torde ha varit genomförd krigsutbrotteteftersom denna före

1939.
guldhanteringReichsbanks totala utgjorde ungefär 8-9Av procent
personguld.konfiskerar och plundrat I denna ingick det s.k.andel

tackor och MelmerguldetMelmerguldet i form Enbartmynt.av
Siffran förutgjorde 0,3 Melmerguldetminst procent. som ovanvar,

Zabludoffsnågot högre i analys. Expertkommissionenuppgetts,
minimivärde härlett från handlingar.redovisade Reichsbanksett

och denna okända del denAndelen troligen högre andel ingick iär som
plundratkonfiskerat och Zabludofftotala andelen personguld. Såväl

hade räknat framExpertkommissionen andelen konfiskerat ochsom
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plundrat guld den fick utgöra nödvändig föratt inrestpost attgenom en
och utflödet i Reichsbank skulle balansera.

I Expertkommissionens interirnrapport publicerades den 25 majsom
1998 har redovisats justerad sammanställning. Justeringama ären av
två slag. Några mindre justeringar har föranletts den ytterligareav
forskning skett efter Londonkonferensen i december 1997. Bl.a.som
har siffran för guld levererat till Sverige konigerats så den bättreatt

med Arkivutredningensöverensstämmer resultat. En betydelsefullmer
nyhet avseende guldtransaktionerär större mellanpost Sovjet-en
unionen, Tyskland och Schweiz vilken märkbart reducerarpost
balansposten konfiskerat och plundrat personguldf"

Kommissionen har valt nedan redogöra för Expert-att
kommissionens sammanställning i enlighet med de justeringar som
skett efter Londonkonferensen.

Med utgångspunkt från Reichsbanks guldbehållning före krigs-
utbrottet och den kvarvarande behållning påträffades desom av
allierade vid krigsslutet betraktandei vad käntsamt ärav som om
guldflödet i Reichsbank under lcngstiden kan den rekonstruktion göras

framgår följande sammanställning.som av
Sammanställningen består två kolurrmer. Kolumnen till vänsterav

visar guldet och kolumnen till höger visar hur guldetursprunget av
hanterades Reichsbank. Totalsumman i vardera kolurrm måsteav
balansera. På så kommer denvis andel kvarstår osäker,som som
nämligen andelen konfiskerat och plundrat personguld, utgöraatt en
balanspost Schematiskt sammanställningenär uppbyggd enligt
följande.

4 Redan vid Londonkonferensen 1997 anmälde Expertkommissionen fråganatt
dessa guldtransaktioner stod Statisticalöppen. Review, Summary.om
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Påüiåiåfád getterkrigetii i iGuldbehâllning före kriget
i

utomlands inomleveranserGuldfirväxv +
WWWcentralbankerBeslag eNazizegimensbrukpersonguldInlöst

plundratKonñskerat och
personguld i

TotalTotal

30 juni 194519391 septemberunder tidenguldtransaktioner t.o.m.Reichsbanks

Påträffat efter krigetguldV.Guldbehållning 19391 sept.
Tyslandainkl. doldGuldreserva reserv

Österrikes Ungerskt guldbguldreservb
Tjeckoslovakiens guldreservc

TotaltTotalt

Guld till utlandetVI.guldII. Förvärv av
Banker i SchweizaSovjetunionena

Riksbankenb Sv.b Japan
Andra utl. bankereBISe m.m.

Överfört sovjetiskt guldd
TotaltTotalt

inom landetLeveranserfrån VII.andraIII. Guld
centralbanker

GmbHDegussaaNederländernaa
Sponholz C0.bBelgienb
Deutsche BeLuxemburgc
Dresdner Bankdd Ungern

Italiene
Övriga bankerf

TotaltTotalt

Naziregimens brukVIII.PersonguldIV.
RSHAaguldInlösta

b KrigsmaktenMelmerguldb
Övrigt Utrikesministerietcpersonguldc

AbwehrAuslandd Amtsgruppe
g TotaltTotalt

TOTALTOTAL
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Kommentarer till tabellen

Guldbehållning 1 1939sept.

a Av dokument framgåri USA den offentligt redovisadeatt
guldreserven låg relativt konstant under kriget på värde 28,6ett av
miljoner dollar. Dokumentet Hidden Gold Reserve Program är
huvudsakligen uppställt halvårsvis varför Expertkommissionens
sifferuppgifter den september1 vilka härledda från dokument iärper
arkivet i Moskva har Kommissionen har haftangetts. inte tillgång till
det refererade dokumentet varför någon kontroll ifrågavarandeav
uppgifter inte har kunnat I beloppet ingårgöras. från vissaäven reserv
andra banker, exempelvis den Bayerska Statsbanken.

Österrikeb Efter annekteiingen 1938 ställdes den österrikiskaav
nationalbanken dessmed till Reichsbanks förfogande. beloppetIreserv
ingår det eventuella guld efteräven september 1939 övertogssom

inlösen i enlighet med lag därom liknande den igenom en som
Tyskland.

c Genom BIS åtgärder kom tjeckoslovakiskt guld till värde 34,3ett av
miljoner dollar tyskamas händer.i

II. Förvärv guldav

Under tiden september fram1939 till juni 1941 erhöll Nazityskland
guld från Sovjetunionen likvid för vapenleveranser. Japansom
levererade guld under 1941 återbetalning för erhållen utländsksom
Valuta Guldet från BIS transporterades från den schweiziska
nationalbankens depå i Bern till Reichsbank 1939344i Berlin hösten

En nyhet Expertkommissionensi interimrapport tillär att
Reichsbanks förvärv totalt 26,1 guld från Sovjetunionen, Japantonav
och BIS har tillkommit benämnd överfört sovjetiskt guld tillpost etten
värde miljoner dollar.38,4av

Enligt Expertkommissionen tyder således uppgifter bl.a. mikro-i
filmade fråndokument Reichsbank på vid skeppningaratt av
guldtackor till schweiziska affarsbanker under första delen det1940av

ingått guld från den ryska Statsbanken.även En del guldet användesav

Z Arkivutredningen och5 Statistical Reviews. s.
3 Zabludoff 14.s.
A Statistical Review s.
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för vissa transaktioner med USA och guldet transiterades då genom
Schweiz. Expertkommissionen antyder fler efterforskningar behövsatt
för reda denna ochnärmare cirkaatt 34,1 guldut post att värttonanger

miljoner dollar38,4 mycket sannolikt sovjetiskt ursprung.var av

frånIII. Guld andra centralbanker

Som framkommer Arkivutredningens beslagtog Nazi-rapportav
tyskland guld från antal länders centralbanker. Sifferuppgifternaett är
hämtade från Expertkommissionens sammanställning och skiljer sig
från Zabludoffs analys främst däri denne i sin sammanställningatt även

guldräknat med inlöst medan kommissionen, liksom den schweiziska
väljerexpertkommissionen, redovisa det inlösta guldet särskilt underatt

Övrigarubriken personguld. länder guldreserv eller delvars av
guldreserv beslagtogs förutom den fria riksstaden Danzig ävenvar

och Albanien.Grekland, Jugoslavien I det redovisade frånguldet
frånItalien guld centralbankernaingår i Jugoslavien och Greklandäven

Italien.hade beslagtagits avsom

IV. Personguld

a Inläst guld det guld enligt Fyraårsplanens olika dekretsomavser
skulle lämnas för inlösen i de ockuperade ländernas respektive

landetscentralbank ersättning i valuta. Centralbankerna åmot ersattes
sin sida riksmark. I beloppet 71,8 miljoneri ingår inlöstsinte vad isom
Österrike tiden före den septemberl 1939, eftersom det värdet ingår i

b. Expertkommissionenbeloppet under harI erhållit siffran från den
Moskvas.k. Plan Memoranda varförFour-Year uppgifterna inte har

Zabludoffkunnat verifieras. ingår inlöstHos guld beloppen för värdeti
beslagtagits frånguld har centralbanker. dejämförelseEnav som av

vid handenbåda analyserna det dennai del relativt godatt ärger en
emellan.överensstämmelse rapporterna

S Expertkornmissionens interimrapport och37 64.s.
46 Zabludoff 23-24.s.
7 Statistical Review 7-8.s.
B Jfr Zabludoff där konñskerat från24 guld privatpersoner viasummans.

de ockuperade ländernacentrallbankerna i till Med84,2 miljoner dollar.anges
Östrerrikeavdrag för andelen for Zabludoffs analys del vid 69,6i dennastannar

miljoner dollar.
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b Melmerguldet Expertkommissionens minimivärde haravser som
erhållits undersökning b1.a. Reichsbanks mikrofilmadegenom av
handlingar. Värdet gäller tidigare påpekats endast tackor ochsom
guldmynt. Andelen Melmerguld medär sannolikhetstor Dennastörre.
okända andel ingår i övrigt personguld.posten

Övrigtc Summan personguld nödvändig förposten deär tvåattav
kolumnerna skall balansera. förutomHär ingår den okända andelen av
Melmerguldet andra former troligtäven konfiskerat och plundratav
personguld.

PåträffatV. efterguld kriget

Som redovisats påträffadetidigare de allierade efter kriget guld i
Österrike.Tyskland, Italien och I påträffat guld Tysklandipostennorra

ingår det guld från Italienäven transporterades till depåFED:s isom
Reichsbanks lokalkontor Frankfurti Main. Guldet påträffades iam som
Österrike tillhörde den ungerska regeringen

VI. Guld till utlandet

Siffrorna i tabellen under guld till utlandet hänför till förstasigposten
mottagarland exempelvis Reichsbanks depå i Schweiz slutligoavsett
destination och mottagare.

a Sammanlagt transporterades guld till värde totalt 565,5ett av
miljoner dollar till utlandet, den delen, miljoner444,1störstavarav
dollar, tilltransporterades Schweiz. Den schweiziska nationalbanken

guld till Reichsbanks depå i förBern 387,8 miljoner dollar ochmottog
guld för resterande 56,3 miljoner dollar levererades till schweiziska
privatbanker. Reichsbanks depå i den schweiziska nationalbanken i
Bern öppnades den 1940 och3 dit kulmennådde sintransporternamars
under till den1943. Fram 6 april 1945 skall sammanlagt 23 949

depånguldtackor ha inlagts i Via Schweiz överfördes frånguld
Reichsbank till b1.a. den portugisiska och den svenska riksbanken. Den

149O.F. Fletchers i juni 1946. Revised Estimate German Goldrapport
Movements from March 1938 May 1945" totalsumman miljonerto 295anger
dollar påträffatför guld. Jfr Statistical Reviewäven Justeringen föranleddär av

uppgifter beträffande det italienska guldet. Expertkommissionenssenare
interimrapport 37.s.
m "Statement of gold bars23 949 Schweiziska nationalbankens arkiv i Zürich,..SNB B3/ 1057.
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nationalbanken förvärvadeschweiziska guld depån för cirka 287ur
miljoner portugisiska centralbankendollar, den för cirka miljoner50
dollarm förden svenska riksbankenoch cirka dollar. Andra20 miljoner

förvärvade guldcentralbanker via den schweiziska centralbankensom
de rumänska,förutom BIS, Slovakiska spanskaochvar,

centralbankema.

riksbanken Stockholmden svenska i levererades följandeb Till
Riksbanken cirka hadeI maj 1940 2 guldövertogposter: ton som

Reichsbank från depåförvärvats BIS i Stockholm. årjuniIav samma
Reichsbank cirkadeponerade 3 guldton övertogssom senare av
År skeppadesRiksbanken. 1941 tillpartiet 3merparten tonav om

År hemtogs parti Berlin tillBerlin. 1943 guld frånett ett tonom
och slutligen levereradesStockholm via Malmö guldmynt till1,5 ton

Med avräkningRiksbanken 1944. cirka guld3 tonsommaren somav
till Berlin 1941 guld tillskeppades tillbaka levereratstannar posten

guld.Riksbank på 4,5Sveriges ton

bankerutländska utmärks den centralbankenBland rumänskac övriga
guld från Reichsbank värdenämligen tillstörste ettmottagare avsom

dollar. mottagandemotsvarande miljoner Förutom antal andra54,2 ett
förevarandecentralbanker ingår i belopp 5,6 miljonerävenpost ett om
Italiano tilldollar Estero Aero vilka sändningar guldtill Conzorzio av

svenskaha utgjorts Flygvapnets betalningar,del börstor av som
Reichsbank via Riksbankens Berlin.ombesörjdes guldkonto iav

lät mestadels formReichsbank i Berlin guld, iäven transportera av
lokalkontor i de ockuperadeguldmynt, till länderna.sina Den största

Sammanlagt värdeöverfördes till Wien. skall guld tilldelen ett
dollar ha de olikamiljoner tillmotsvarande 28,5 transporterats

Tyskland.utanförlokalkontoren

inom landetVII. Leveranser

guld skedde finansiellaöverföringar för såvälantalEtt av som
GmbH Faktaindustriella ändamål. smälte och renade guld.Degussa

guldhandelnverksamhet i under kriget har hittills varitDegussasom
bristfälliga och arbetet igenom Degussas handlingar har iatt ett

S förvärvades direkt från och deendast det guld Reichsbank inteAvser som
förvärvade köp frånPortugal SNB.kvantiteter genomsom

52 siffran för tillLondonkonferensen Reichsbanks lokalkontor 51,5Vid angavs
föranlett justeringen Expertkommissionensmiljoner dollar. Vad inte iangessom

interimrapport.
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inledningsskede visat sig inte några resultatfstörrege
Förhoppningsvis kommer det fortsatta internationella arbetet leda till

pusselbitar kan bidra till rekonstruktionen guldrörelsemanya som av
under kriget. Siffran 4,2 miljoner härrör från Expertkommissionens
eftersökningar i Reichsbanks material finns på mikrofilm i USA.som
Sponholz Co involverad i b1.a. internationella guldsändningar ivar
mindre skala och bistod Reichsbank i försäljningäven juveler motav
valuta. De två tyska affärsbankema,största Deutsche Bank och
Dresdner Bank skall enligt b1.a. Expertkommissionens efterforskningar
ha erhållit guld från Reichsbank. Nämnda affarsbanker använde
troligen affärerguldet i med banker och företag i såväl de ockuperade
områdena de neutrala länderna. Senare efterforskningar tydersom
också affarsbankerpå dessa tyska erhöll guldatt vari ingick
Melmerguld Kommissionen har funnitinte något tyder på attsom
Riksbanken har förvärvat guld från berörda eller andra tyska
affärsbanker. erhålla helhetsbildFör Sveriges guldaffáreratt meden av
Nazityskland försökmåste klarläggaäven vadgöras i mån svenskaatt
företag eller affársbanker eventuellt förvärvat tyskt guld.
Kommissionen återkomma till denna fråga i slutrapport.att sinavser

VIH. Naziregimens bruk

En Reichsbanksgenomgång dokument enligtvisar Expert-av
kommissionen guld användes b1.a. utrikesministerietatt av som
skickade guldmynt,guld, mestadels till tyska legationer. Några
sändningar har bokförts på krigsmakten ochäven Rikssäkerhetsåmbetet
RSHA, SS-organ fram till 1942 leddes Reinhard Heydrichett som av
och därefter Ernst Kaltenbrunner.av

Sammanfattning

den flödesmodellUr har beskrivits kan följande antagandensom ovan
beträffande Reichsbanks befattning medgöras personguld.

Reichsbanks totala guldhanteringAv under kriget cirka 791ton0
utgjorde ungefär 8 inlöst personguld. Med beaktandeprocent även av

Österrikeinlöst guld i torde andelen bli något högre. denI angivna andelen
ingår detinte de tyska medborgarna tvångsinlösta guldet eftersomav
denna åtgärd torde ha varit genomförd fore krigsutbrottet 1939.

53 vidare årsSe 1998 Supplement till Eizenstatrapporten, Annex
54 årsSe 1998 Supplement till Eizenstatrapporten,t.ex. Annex
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Reichsbanks totala guldhanteringAv utgjorde drygt 1 procent0
konfiskerar och plundrat personguld. dennaI andel det s.k.ingår
Melmerguldet enbart i sig utgjorde minst 0,3 skallHärvidprocent.som
beaktas det då bara sig guldtackor ochrör guldmynt. Alltså iinteatt om
första tandguld.hand ellerringar En okänd andel Melmerguld ingår

totala andelendel i den drygt 1 utgörande övrigtprocentsom om
plundratpersonguld konfiskerat och guld.

Andelen inlöst personguld har således inte ändrats försedan tiden
Londonkonferensen kan fortfarande ligga nivåkvar påutan anses en

cirka har den8 Däremot okända personguldövrigtprocent. postenom
endast kan bestämmas sin egenskap balanspost isom genom av

Expertkommissionensenlighet med nyligen publicerade samman-
markant. Uppgifternaställning minskat i Expertkommissionens

överförtinterirnrapport sovjetiskt guld emellertidposten ärom vaga
mycketoch visar på arbete kvarstår det gäller utredanärmast att när att

Reichsbanks guldhantering under kriget. Om valde tills vidareattman
överförtbortse från sovjetiskt guld skulle andelen konfiskeratposten

och plundrat guld cirka 5 Reichsbanks totalautgöra procent av
guldhantering. Sammanfattningsvis kan konstateras andelenmedanatt

Reichsbanks guldhanteringinlöst personguld i relativt möjligär att
fastställa bestämmandet andelen konfiskerat och plundratavsynes

mycketpersonguld alltjämt osäkert företag.ettvara

konfiskeratIngick4.4 och plundrat
personguld i det tyska guld som

Riksbanken hanterade

Förhållandet mellan andel konfiskerat4.4.1 och

plundrat guld i Reichsbanks guldhantering och
Riksbankens hantering

ställt fråganKommissionen har sig andelen konfiskerat ochom
Reichsbanksplundrat personguld i totala guldhantering, exempelvis 5

kan användas för erhålla bild motsvarande andel detiprocent, att en av
guld Riksbanken disponerade över.som

framkommit kapitel förvärvadeSom 3 Riksbanken cirka 30,5 tonav
andelguld från Reichsbank. detta guldförvärvEn byttes ut mot nyttav

guld Riksbanken disponerade i sin depå Schweiz. Vidiöversom
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bedömningen förekomsten konfiskerat och plundrat personguld iav av
Riksbankens guldhantering måste enligt kommissionen mening även
det inbytta guldet beaktas. Förutom 30,5 förvärvat guld disponeradeton
Riksbanken cirka 15,5 guld iöver Schweiz. samladeton Den
kvantiteten guld från Reichsbank Riksbanken disponerade blirsom
således 46 ton.

förbehållslöstEtt antagande andel exempelvisatt 5 procenten om
det tyska guld Riksbanken disponerade skulle kunnaöverav som vara

konfiskerat plundratoch personguld skulle innebära cirka 2,3att ton av
det guld vilket Riksbanken disponeradeöver sådant slag.var av

dock understrykasDet bör sådan direkt överföring andelatt en av en
i Reichsbanks totala hantering till den del därav Riksbankensom
disponerade beroende antal faktorer. Antaletär guld iett tonav
Reichsbanks totala hantering kan betecknas population och densom en
mängd därav disponerats Riksbanken urval.utgör ettsom av

andelen konfiskerat och plundratOm personguld i populationen är
känd frågan under vilka förutsättningarblir kan räkna med attman
andelen i urvalet med andelen i poulationen.överensstämmer

fråganöverskuggar helaDet det möjligt statistisktär attsom om
fastställa konfiskeratantaglig mängd och plundrat personguld denien
kvantitet Riksbanken förfogade givetvis det faktumöver är attsom
andelen populationen får okänd.i Andelen konfiskerat ochanses vara
plundrat personguld har framräknats och dennarestpost postsom en
har tidigare 8-9 och nyligen har den bestämts tillutgöraangetts procent

Reichsbanks totala guldhantering.l Eftersom råderdet såprocent av en
osäkerhet andelen i populationen grundkan redan påstorpass om

härav uteslutas det statistsikt möjligt fastställa möjligatt attvore en
andel konfiskerat och plundrat personguld i det Riksbankenav
disponerade guldet.

Rekonstruktion4.4.2 det Riksbankenav av

disponerade guldet

Ett ändå komma till resultat kan försökasätt närmareettatt attvara
identifiera de ochjust partier den kvantitetnärmare vari personguld kan

ha ingått.
Som framgått redogörelsen för Reichsbanks hanteringav av

konfiskerat och plundrat personguld sannolikheten för sådantär att
guld förekom guldleveransernai betydligt efter årsskiftetstörre
1941/42 före detsamma. Aktion Reinhard inleddes börjani 1942än av
och Melmerleveranserna påbörjades under år. Detsommaren samma

sig därför naturligt vid bedömningen förekomsteventuellter attsom av
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konfiskerat och plundrat personguld dra skiljelinje mellanav en
guldförvärvet hösten anledning1940 i Kreugerobligtionslånet ochav
de anledningefterföljande förvärven i handelsavtalet 1941.höstenav
Det kan också det dei förvärven efterär detnoteras att senare som
kriget visade ingå centralbanksguldfsig Förvärven 1942-1944 irövat
anledning handelsavtalet kan uppdelas i förvärv guld ochi Berlinav av
guld transporterades till VidareSverige. disponerade Riksbankensom

guld i Bern.över
görligaste försökaMed intentionen i mån inringa det guld frånatt

Reichsbank Riksbanken disponerade och kan ha ingåttvariöversom
konñskerat plundratoch personguld, har kommissionen med

för osäkerhet redovisatsreservation den beträffande enskildasom ovan
det värdefullttacknummer funnit granskaatt närmare

Arkivutredningens rekonstruktion angående det guld Riksbankensom
förvärvade från Reichsbank åren 1942-1944.

grundval de tacknummer och finhetsgraderPå noteradesav som
från Riksbankenspåträffade viktlistor i arkiv utförde Arkivutredningen

tyskt guld i Riksbankensrekonstruktion depåer den l juni 1945.en av
således beaktadeRekonstruktionen, inte det guld Berlin vilketisom

sedermera utbyttes guld i Bern, innebar korthet följande.iannatmot
krigsslutet förvarade Sverige tyskt guld ochVid i sin depå Schweiz ii

Schweiz bestodSverige. Depån i 16,4 tyskt guld 7,2ton tonav varav
nationalbankenfrån belgiska och 7,6 utgjorderövat rövattonvar

resterandenederländskt guld. 1,6Av guld visade sigton genom
och finhetsgrader,jämförelser tacknummer bära1 tonav samma

nederländsktkännetecken guld nedsmältautgöranderövatsom
känneteckenguldmynt. Med föravsågs såväl intervallensamma

ñnhetsgraden tacknummer inom särskilda 0,6 bar inteserier. tonsom
kännetecken.några särskilda Depån i Sverige de tyskabestod av

förvärvadesguldmynten 1,5 1944.tonom som sommaren
Arkivutredningen konstaterade inte hade funnit uppgifternågraatt man

förhandlingarnatydde under hadepå det rövade guldetattsom man om
möjligheten någotdiskuterat personguld skulle ha ingått iatt

belgiska eller nederländskaexempelvis det kravet Sverige.mot
ArkivutredningenSamtidigt hänvisade till det enligt Eizenstat-att

finnas bevis för detskulle vid preussiska myntverketsrapporten att

55 förvärvade Riksbanken inte någotUnder 1941 guld från Reichsbank.
f anledning Kreugerobligationslånetförvärven 1940 i endastAv finnsav

beträffande det parti cirka 3 003 kg hade deponeratuppgifter Reichsbankom som
därefter skallhos Riksbanken ock Riksbanken. tackorövertogs Dessasom av

arkiv ha frånenligt Riksbankens smälts olika Assayeruppgifter i smältareav
exempelvis Tyskland och Frankrike, Riksbankens "Kreugerlånet.arkiv, F5A:5,
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nedsmältningar 1943 holländska floriner till guldtackor skettav
inblandning med guld från Melmerleveransemaf

Som kommer utvecklas kapiteliatt närmare 6 överlämnade Sverige
i enlighet med den s.k. Washingtonöverenskommelsen från guld1946
till TGC avseende centralbanksguld.rövat Sveriges åtaganden att
återlämna guld skulle enligt Washingtonöverenskommelsenrövat gälla
i den mån sådant guld den junilännu 1945 befann sig i svensk
besittning och under förutsättning krav på bevisligenatt guldrövat
framställdes regeringarna i de ockuperade länderna eller derasav
centralbanker före den julil 1947. Redan i Washington framställdes
krav på guld avseende7,3 belgisktton rövat guld och före fristens
utgång ställde den nederländskaäven regeringen krav på rövat
nederländskt guld 8,6 Kraven avsåg tillton. övervägande del guldom

låg i Riksbankens depå i Bern.som
En genomgång Arkivutredningens tabeller bekräftar i viss månav

några från litteraturen kända förhållanden.

a belgiskaDen nationalbanken deponerade 143 guldtackornärmare ton
och 58 guldmynt hos den franska nationalbankenton lät överförasom
guldet till Dakar. september 1942 beslötI Göring rekvirera det belgiskaatt
guldet på snåriga och skiftandevägar transporterades frånsättsom
Västafrika via Marseille till Berlin där det omsmältes vid det preussiska
myntverket koncentreradunder period våren 1943. Tackorna i deten
belgiska kravet Sverige kännetecknades enligt tabellerna demot attav nya
smältnurnren låg i särskild tresiffrig.serie Efter omsmältningen deen av
belgiska tackorna dessa således, förutom förkrigsårtal,gavs nya
smältnummer i Några mindreserie. partier hade fmhetsgrad tyderen som
på de s.k. mynttackor.äratt

b Tackorna med hög finhetsgrad i det nederländska kravet hade enligt
Arkivutredningens tabeller oregelbundna taclcnummer. nederländskaDet
guldet kännetecknades bl.a. centralbankens guldreserv utgjordesattav av
olika utländska guldtackor och endast liten del guldtackomaatt en av
smältes Enligt uppgifter skallvissa endast 124 drygt 5 000om. av
nederländska tackor ha smälts medan drygt 85 miljoner guldmyntom
nedsmältes till tackor vid det preussiska myntverket. därförDet är

157Arkivutredningen 21f.s.
I Thomas RaubgoldMaissen: den Niederlanden als Präzidensfallaus
Nederländska guldtackor omsmältes bl.a. 1944 varvid inblandning skedde med
bl.a. Melmerguld. "Netherlands Looted Gold Resmelted bilaga1944, 2A, "Fine
Gold Bars Used Smelting,in 1944 Merkers Mine Report, NA RG 260, Box 440,
940.60. Se denna omsmältning nedannärmre under Guld depåni i Bern."om
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mycket troligt de angivna tacknumrenatt utgjordes ursprungliga smält-av
respektive bannummer.

c Tackoma med låg ñnhetsgrad i det nederländska kravet ingick i en
särskild serie och bestod enligt uppgifter Riksbankensi arkiv nedsmältaav
guldmynt.

Tackoma också sannolikt s.k. mynttackor eftersomvar
ñnhetsgraden låg den förpå mynttackor vanliga intervallen 900-916.
Även i detta fall har i viktlistorna smältnummer särskildaiangetts
serier fyrsiffriga.

Kommissionen har inte funnit något i sina efterforskningar tydersom
på den koncentrerade omsmältningenän de belgiskaannat att av
tackorna våren 1943 avsåg just det belgiska guldet. Det således inteär
sannolikt någon inblandning guld skedde vid dennaatt annatav
omsmältningsprocess. därförDet vid efterforskningarnaär tecken påav
personguld möjligt såsom Arkivutredningen har gjort, tills vidareatt,
bortse från de belgiska tackorna sammanlagt 7,3 tonom som
förvärvades Riksbanken under kriget.av

förhåller detPå sig med den del det nederländskasättsamma av
guldet i kravet Sverige bestod guldtackor med högremot som av
finhetsgrad med beaktandeoch de oregelbundnaangivnasom, av
tacknumren, indikerar de härstammade från guldreserven iatt
Nederländerna och således föremålinte varit för någon omsmältning.
Någon inblandning personguld kan följaktligen skett ochinte haav
därför bör tackor kunnadessa bortses ifrån.även

förhållerAnnorlunda det sig däremot med den del detav
nederländska kravetursprungliga Sverige bestod tackormot som av

med finhetsgradoch indikerar dessa innehållitattnummer som
nedsmälta guldmynt. Nedsmältningama vid det myntverketpreussiska

de nederländska guldmynten till guldtackor genomfördes till delstorav
under åren och1942-43 från 1946 indikerar Melmerguld,rapporter att
främst form guldmynt,i vissa falli inblandades ingickoch iav
nedsmältningama de nederländska florinernaf Kommissionenav

senareåterkommer till frågan Riksbanken några tackornamottogom av
från de nedsmältningar vid vilka andelviss Melmerguld ingick.

Riksbankens guldtransaktioner med Reichsbank åren 1942-44
fördelar följande.sig enligt

59 Jfr Eizenstatrapporten 167-168.s.
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1 Guld ton°°i depån i 16,5Bern om
2 guld tillTransporterat Sverige 2,5 tonom
3 Förvärvat guld i Berlin 18,3 tonom

depån1 Guld i i Bern

Som tidigare avsåg kravet på 7,3 belgiskt guldangetts rövatton som
anledningställldes Sverige i Washingtonöverenskommelsen 1946mot av

guld Riksbankenslåg i depå i Bern.som
Förhandlingarna det nederländska guldet inleddes i maj 1947om

och utveckladesi december år kravet ursprungligaDetnännare.samma
kravet Sveriges sida8,6 Från gjordes antal invändningarton. ettvar
varvid här endast skall ifrågasatte bevisningennänmas att man

guldmynt. Efteravseende nedsmälta antal skriftväxlingarett stort
träffades uppgörelse med de allierade och 1955 överlämnades 6 tonen
guld till TGC.

från NederländernatotallcravetAv 8,6 avsåg 5,9 tackor iton tonom
form nedsmälta guldmynt och resterande 2,7 tackor med högretonav
ñnhetsgrad och tacknummer. dessaojämna I 2,7 ingick detton även

cirka hade hemtagitsparti 1 från Berlin till Sverige 1943ton somom
för försäljning till industrin.

rekonstruktion Riksbankens depåEn i Schweiz kan enligtav
kommissionens sammanfattas följandei tabell.resonemang

Guld depån toniBerni

Tyskt guld i depå i Bern 16,5
Belgiskt krav -7,3

tackorNederländskt krav: ursprungliga 2,7 -
hemtaget till 1,0Sverige -l,7

7,5
bestårPosten av:

mynttackorNederländskt krav: 5,9
känneteckenGuldtackor bär 1,0som samma som

nederländskt krav: mynttackor
Övrigt tyskt guld i Bern 0,6

5

16° och inbyttesförvärvades 1 15,5Härav ton ton.
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Av tabellen kan utläsas de 16,5 guld Riksbankenatt disponeradetonav
depåni i tordeBern 8,9 dvs. 7,2 1,7 guld med sannolikhet+ inteton

ha innehållit något personguld. Beträffande resterande kan7,5 ingaton
andra slutsatser dras än anledning tillatt posterna närmareger
undersökning. framkommitSom går det inte erhålla någotatt
tillförlitligt på frågan hur kvantitet personguldstorsvar om som
möjligen skulle kunna ha ingått i 7,5 I bl.a. deingårposten ton. posten
tackor ingick i Nederländernas krav ochSverigemotsom som
utgjordes nedsmälta guldmynt.av

på de nederländskaKravet mynttackoma grundade följandesig på
depån Schweizpartier i i Sverige hade från Reichsbanksmottagitsom

depå där.

a tackor sammanlagt337 3,9 i november 1942tonom
b tackor sammanlagt83 cirka februaril i 1943tonom
c 85 tackor sammanlagt cirka l i februari 1943tonom

Sammanlagt skall drygt miljoner112 nederländska guldmynt floriner
ha överförts Berlin.till Reichsbank i En andel därav torde utgöra
inlöst guld bakgrund dekretet den 24 juni med för1940 tvångmot av
dem med hemvist i Nederländerna överlåta guld tillsittatt

övervägandecentralbanken. del de beslagtagna guldmyntenav
nedsmältes till tackor vid det preussiska myntverket varefter antalett av
dessa tackor överfördes till Reichsbanks depå i Schweiz.

frånEn genomgång materialet förhandlingarna med de allieradeav
finns Riksbankens arkivbevarat i vid handen Riksbankenattsom ger

tidigt vid undersökningar ifrågasattesina de förvärvadeom
mynttackoma endast bestod nedsmälta floriner. odateratAv ettav
dokument Riksbankens arkiv framgåri företrädare denföratt
nederländska nationalbanken och bankokommissarien Knut Wessman
vid Riksbanken hadei maj 1947 och diskuterat detsammanträtt
nederländska kravet. Som bevisning beträffande mynttackoma

förelågantecknades det relevanta dokument från Reichsbankatt som
visade de aktuella mynttackoma505 hade tillkommitatt genom
nedsmältning från Nederländerna med inblandning cirkamyntav av

guld8,8 Kommissionen har denna bakgrundprocent annat mot

5 Memorandum oktober "Negotiations31 1947. with Sweden theConceming
Restitution of Looted Gold", NA, Classified General File, Entry 3197, Box
62 Materialet återfinns Riksbankensfrämst i arkiv, ochF 4A: 21, 23 25.
63 NetherlandsKopia Note of the Bank concerning gold surrended by theav
Netherlands whichGermany, into Swedish Riksbankenspossessionf,to came
arkiv F 21.4A:
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funnit anledning granska den informationnärmare finnsatt som
beträffande nedsmältningama de nederländska guldmynten.av

mynttackor lades denDe 337 i svenska depån i Schweiz isom
härstammade frånnovember 1942 nedsmältning vid preussiskaen

myntverket i augusti år. Sammanlagt nedsmältes miljoner48samma
floriner. allierades rekonstruktion efterDe kriget visade ävenatt annat
guld, form guldtackor, ingicki ll i smältningenW dessaAv llav
tackor rekonstruktionenskulle enligt tacka frånhärstammaen
Devisenschutzkommando i och tackaPrag från Reichslqedit Kasse ien
Bordeaux. Resterande tackor hade9 övertagits Reichsbank frånav
lokalkontoret septemberi Dresden i 1940 och hade ursprungligen

Nedsmältningensmälts tysk smältare. resulterade i 2 tackor455av
delvilka till övervägande transporterades till Reichsbanks depå i

relativtSchweiz Sverige omgående erhöll partiet 337varur om
tackor

mindreuteslutas delDet kan inte personguld, nämligen frånatt en
frånde härstammadetvå tackor Devisenschutzkommando i Pragsom

Bordeaux,och Reichskredit i kan haKasse ingått i partiet 337om
Riksbankenstackor inlades depåi i Bern november 1942.isom

fall liten eftersomAndelen torde i så hela smältningsprocessenvara
resulterade tackor.i 2 455

februarirespektive den 19 1943 ladesDen två vardera15 partier om
Riksbankens depå i Schweiz vilka nederländskacirka i bestodett ton av

bestodmynttackor. Sammanlagt partierna tackor vilka hade168av
preussiska myntverket tidigsmälts vid det vinter 1943. Av en

novemberfrån 1946 framgår följande beträffandeamerikansk rapport
smältning.denna Smältningen resulterade tackor. Vidi 762

inblandadesfloriner cirka guldnedsmältningen 41 kg annat varavav
från Melmerleveransema. inblandatcirka kg guld resterande del31 En
kg härrörde från kvantitetguld cirka cirka kg till10 84en om somom

64 Guilders ResmeltedLooted Netherlands in the during 1942,Prussian Mint
NA RG 43, 200.Box
65 endast smältnummerscriernaRekonstruktionen 1561-1579. Avupptar

framgårArkivutredningens tabeller, bilaga G, erhöll mindreSverige ävenatt ett
antal tackor smältnummerscricn 1603-1604. odaterad amerikanski I rapporten
hänvisas till smältnummer endast kunde identifieras deför de första 480att av

Dåtackoma. det kan följdesammanlagt smältnummerscrierna i2 455 antas att
det ingen anledning svenskalöpande ordning finns hela detänanta annat att

från smältningenförvärvet kom i augusti 1942. "Netherlands Gold Transferred to
OccupationGermany during the NA RG 56, Looted Gold, Netherlands vol.2.,66 Netherlands Guilders Resmelted in Early novemberLooted 1943" Rapport 1

Geib assisterad Albert1946 uppgjord Rona Thorns. RG 440,NA 260, Boxavav
900, 1
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Melmerguld och till60 utgjorde från40 härstammadeprocent procent
Sammanlagt ingick såledesDeutsche Bank. cirka kg Melmerguld i37

Melmerguldettackor. sändespartiet 762 till preussiska myntverketom
den februariRedan 2 hadeden februari 1943. emellertid de25 515 av

till Reichsbanks depå i Schweiztackoma och månad762 sänts samma
tvåfebruarisändningen, i omgångar, tackor ilades sammanlagt 168ur

Melmerguldet inblandades smältningenden svenska depån i vidBern.
tackoma. Tackor med inblandat Melmerguldde återstående 247 omav

till denkg sändes depån i Bern l april 1943 och tackor varicirka 31
cirka 6 kg Melmerguld såldes till Deutscheingick resterande post om

Bank
erhöll deRiksbankens 168 tackoma från sändningen iEftersom

ingick cirka sändesoch det guld vari kg Melmerguldfebruari 1943 31
kan det erhöllförst april år uteslutas Riksbankentill iBern attsamma

smältning våren 1943 Melmerguld ingick.guld från den varinågot
kgden april 1943 ingick cirkasändningen 1 vari 31Förutom

Melmerguld skall enligt interim-kgfin Expertkommissionens30,8914
Melmerguld finns88,6 kgñn ha tillytterligare Bern. Detsäntsrapport

på vad Expertkommissionen har redovisattittaanledning närmareatt
Melmerguld.kgfinbeträffande dessa 88,6

till totalviktsändes Bern tackor medjanuari 1943Den 5 tre omen
härstammade Melmer-tackor från den sjundekgfm.37,541l Dessa

TackornaReichsbank den 27 novemberleveransen till 1942. som
Vidomsmälts bar 36905.36903, 36904 ochsåledes inte hade numren

RiksbankensArkivutredningens tabeller guldet igenomgång överaven
påträffats. dock inteinte Därmed kanhar dessadepå i Bern nummer

tackor ändå kan ha Riksbankensdessa kommit iuteslutas någonatt av
endast harnämligen oklart tackomabesittning. framstårDet som om

s.k.eller de dessutom erhållit andrakan hahaft de angivna omnumren
exempelvis lades depå ide i Reichsbanks Bern.kontrollnummer när

efterforskningarytterligare och kommissionenklarhet krävsfåFör att
slutrapporten.till frågan iåterkommaattavser

Återstående kgfin Melmerguld omsmältningar51,0589 somavser
och därmyntverket januari och februari 1944preussiska iföretogs vid

tackor omsmältningartill Schweiz från dessaförsta sändningarnade av
erhöllkan uteslutas Riksbankenden februari 1944. Detskedde 23 att

omsmältningar inteeftersom Riksbankenguld från dessanågot
efter guldguldtackor januari cirkaförvärvade några 1944, då tonett

vilket visade sigdepå i Schweiz, sedermeralades Riksbankens partii
belgiskt guld.rövatvara

67 Expertkommissionens interimrapport 42.Ibid. Jfr även s.
68 interimrapport 41-43.ExpertkommissionensSe s.
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2 Guld till Sverigetransporterat

Från depån i Berlin hemtogs 1943 drygt 1 guld enligtton uppgifter isom
Riksbankens arkiv avyttrades till den svenska industrin. Detta parti gild
visade sig sedermera helheti sin bestå nederländsktrövat guldav
bestående ursprungliga guldtackor.av

Vidare hade 1944 1,5 tyska guldmyntton levererats tillsommaren
Stockholm. Riksbanken företog undersökning guldmynten 1946en av
varvid konstaterades sannolikt hadeatt mynten cirkulerat längre tiden
och det sålunda inte frågaatt nypräglade Oavsett hur detmynt.var om
förhåller sig därmed kan konstateras de deatt rapporterav som
allierade upprättade efter kriget framgår inte oansenlig delatt en av
Melmerleveransema bestod guldmynt, bl.a. tyska sådana.av

3 Förvärvat guld i Berlin

Som framkommit kapitel lades3 i Riksbankens depå i Berlin åren 1942av
och 1943 antal guldtackor vilka till delett byttes motsvarandestor ut mot
mängd guld Riksbankensi depå i Bern. Depån avslutades 1943.
Sammanlagt förvärvade Riksbanken under den aktuella tiden 19,3 ton
guld. Härifrån skall avräknas det 1943 hemtogs tillton ochSverigesom

har redovisats under Guld till Sverige.transporterat Avsom ovan
resterande 18,3 guld överfördes 3 till guldkontotton och 15,3 guldton ton
utbyttes guld Schweiz.imot annat

jämföraGenom Arkivutredningens tabelleratt med handlingar som
påträffats i Riksbankens arkiv och National Archives USAi följandekan
precisering lämnas beträffande de 18,3 guld Riksbankenton som
förvärvade Berlin.i Vid granskning Arkivutredningens tabelleren av
framkommer dessutom de nederländska tackoma tillatt övervägande del
uppvisar sådana oregelbundna smältnummer det kan det varitatt antas att
fråga ursprungliga omsmälta guldtackor. För underlättaattom en
jämförelse med de tabeller återfinns i Arkivutredningens bilaga A harsom
tabellen i kgñn.angetts

69 Arkivutredningens bilaga jämfördA med odaterad sammanställning från
belgiska nationalbanken visande total mängd beslagtaget belgiskt guld,
Riksbankens arkiv, F 4A:2 och odaterad uppställning: "Looted Netherlands
Gold transferred the Swiss National Bank, Bern, by theto German Government
During the War, 260,NA RG Box 440, 900.60. Båda uppställningarna anger
Reichsbanks smältnummer och jämförelse visar flertal de angivnaatt etten av
tackoma har legat Riksbankens depåi i Berlin 1942-1943 innan de byttes ochut
överfördes till andra destinationer.
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BerlinguldFörvärvat i

Bokforingsdatum Vikt kgñn Ursprung

%
5 okänt7.3

7.8 2 005 nederländskt
0118.9 2 l nederländskt

2 002 nederländskt6.10
005 nederländsktm24.11 1

E42

006 okäntl5.1
okänt1 00114.1

1 006 okänt28.1
001 okänt15.2

belgiskt00230.3 l
belgiskt5105.5
belgiskt50121.5

503 belgiskt29.6
belgiskt50316.7
belgiskt1 00616.8
okänt21 l20.9
okänt2 009l 1.1 l

007 okänt26.11 l

framkommer förutomsammanställningen vilka partierAv ursprungvars
okända tydligt samhörighet mellan partierfortfarande mönsterär ett av

vid olika tidsperioder.

17° sammanlagt cirkatackor eller 60 kg guld okäntpartietAv 5är ursprung.av
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Uttryckt i sammanfattas förvärvat guldton i Berlin i tabellen nedan.

Förvärvat guld Berlin 1942-1944i ton

Förvärvat guld från Reichsbank 19,3
Hemtaget till Sverige -1,0

1 3

Nederländskt guld -6,9
Belgiskt guld 4,0-

Kvarstår okänt 7,4som

4.5 Sammanfattning

Av Arkivutredningens framgår Riksbankenrapport i sinaatt
guldaffårer med Nazityskland förvärvade det tyska guldet från
Reichsbank. Efter kriget ålades Sverige återbetala guldatt som
Nazityskland hade beslagtagit från centralbankerna dei under kriget
ockuperade länderna Belgien och Nederländerna. guld hadeDetta
Riksbanken till övervägande del erhållit från Reichsbanks depå i Bern i
Schweiz. Samtidigt förhandlingarna centralbanksguldet medsom om
de allierade pågick efter kriget stod det klart Nazityskland hadeatt
konfiskerat och plundrat mängder guld från judarna och andrastora
offer för förföljelser.nazisternas

I samband med de allierade 1945 påträffade Reichsbanks guld-att
och valutareserver Merkers fanni också bevis för iattman
Reichsbanks guldhantering hade ingått föremål, bl.a. smycken,
vigselringar och tandguld, SS hade plundrat i samband medsom
deportationerna till dödslägren i allieradeDe påbörjadeöst. omgående

arbete med rekonstruera Reichsbanks hanteringett detatt SSav av
plundrade godset, korn kallas för Melmerleveransema efterattsom
kuriren, SS-officeren Melmer. Vid Nürnbergrättegångarna dömdes bl.a.
vicepresidenten vid Reichsbank, Emil Puhl, för sin inblandning i denna
hantering. allierades arbeteDe rekonstruera Reichsbanks hanteringatt
inriktades på framskaffa bevismaterial inför rättegångarnaatt om
krigsförbrytelser och hade inte främstai till syfte sökarummet att

71 Med avdrag för cirka kg guld60 okänt föregående fotnot.av ursprung, se
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klargöra förekomsten personguld. Under efterkrigstiden det tillav var
övervägande del det beslagtagna centralbanksguldet stod isom
blickfånget.

fråganNär naziguldet för några år sedan åter aktualitetom vann
tedde det sig för forskaremånga naturligt söka på uppkomnaatt svaren
frågor efterforskningar i de de allierade efter krigetgenom nya av
upprättade vilket medförde fokusrapporterna, inledningsvis komatt att
riktas på enbart Melmerguldet.

Först på tid har forskningen inriktats på söka klargöra hurattsenare
mängder guld och andra Värdeföremålstora sammantaget,som genom

tvångsinlösen, konfiskeringar och plundringar tillfördes den nazityska
Naziregimens ekonomiskastatsapparaten. utsugning judarna hadeav

påbörjats långt innan plundringen nådde sin kulmen i dödslägren. I
tidigt skede efter Hitlers maktövertagande utfärdades judarnamot
diskriminerande dekret lagaroch vilka syftade till konfiskeringatt ge

judisk egendom legalt stöd. februariI 1939 ålades judarnaettav en
skyldighet lösa in guld, silver och ädelmetalleratt Viss ersättningmot

till huvuddelen insattes på spärrade konton. Inlämnandet skeddesom
till särskilda pantbanker vilka under hela kriget fungerade som
förmedlare judisk egendom till inte så nogräknad marknad.av en
Konfiskeringar utvecklades till plundringar i takt med attrena
förföljelsema blev alltmer brutala och slutligen övergick systematiskai
massmord. Den nazityska tillgodogjorde följaktligenstatsapparaten sig
ansenliga mängder personguld förutom guldet från Melmer-
leveransema åren 1942-45. Forskningen fortfarande iär ett
inledningsskede och försök har gjorts bestämma Reichsbanks del iatt
hanteringen personguld vartefter fastställa alla kändaattav genom
förhållanden guldrörelsema i Reichsbank under kriget. Härigenomom
kan uppfattning erhållas hur andel kan ha varitstoren av som
konfiskerat och plundrat personguld. Att arkiv vartefter ochöppnasnya

handlingar kommer i ljuset innebär förhoppningsvis det inomattnya en
för framtidinte allt avlägsen kommer kunna erhållas relativt godatt en

bild andelen konfiskerat och plundrat guld Reichsbanksiav
guldhantering.

Reichsbank använde guldet i utrikeshandeln i utbyte gångbaramot
valutor behövdes för importen. För inflödet guld skulle ökaattsom av
utfärdade naziregimen antal dekret tvångsinlösen förguldett om av
medborgare i de ockuperade länderna. Genom bl.a. påträffade samman-
ställningar aktiviteterGörings underöver Fyraårsplanen har på senare
tid bilden det inlösta personguldet i Reichsbanks guldhanteringav
börjat klarna.

Annorlunda förhåller det sig med det konfiskerade och plundrade
personguldet. värdetFörutom på Melmerguldet fortfarande oklartatt är
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måste också framhållas det tills vidare inte går uttala hursigatt att om
ochmycket konfiskerat plundrat personguld ingick iannat som

Reichsbanks gildhantering. dessutomDet inte helt klart vid vilkenär
falltidpunkt sådan hantering i så skulle ha inletts. Troligt är atten en

konfiskerade och plundradedel det personguldet i börjanstor av av
kriget marknadenhanterades på den bl.a. de särskildasvarta genom
pantbankema. Uppgifterna Reichsbanks del i hanteringen före 1942om

lcnapphändiga. forskningsresultatDe hittillsär presenteratssom ger
viddessutom vid handen sidan Reichsbanks guldhanteringatt av

förekom affärsverksamhetobetydliginte med guld tyskahos vissaen
affärsbanker finnsoch andra institutioner. Det därför all anledning att
återkomma till frågeställningen eventuell guldhandel förekomom en

skedde Riksbanken.till inte viaSverige som
har valt relativtKommissionen ingående redovisa huratt

forskningsläget dagsläget avseendestår i Nazitysklands hantering av
plundratinlöst, konfiskerat och personguld.

Vidare har kommissionen utvecklat den rekonstruktion gjortssom
förfogadedet Riksbankenguld valtKommissionen,över.av som som

rekonstruktionen tillinte begränsa enbart det guld låg iatt som
krigsslutet,Riksbankens depåer vid har föruppställt följande premisser

deni görligaste mån kunna ringa in kvantitet konfiskerat ochvariatt
kan ha ingått tillplundrat personguld någon del.

från guldförvärvethar bortsettl Kommissionen i anledning
således koncentreratKreugerobligationslånet och undersökningen till det

disponerade guldet.under åren 1942-44

frånbortsett guld belgisktKommissionen har har identifierats2 som som
har identifierats frånomsmält guld och guld beslagtagna tackorsom som

centralbanken, vilkaden nederländska med sannolikhet varitstor
omsmälta tackor.ursprungliga

ArkivutredningensEn genomgång sammanställningar angivnaav av
och bl.a. rekonstruktionertaclcnummer utfördes de allieradesom av

följ ande resultat.efter kriget har gett
guld frånRiksbanken disponerat Reichsbank underAv åren 1942-

kan enligt kommissionens44, sammanlagt 37,3 inteton, resonemang
uteslutas persongald till någon del kan ha ingått följ andeiatt poster.
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Guld i Bern 7,5 ton
Guldmynt i Sverige 1,5 ton
Förvärvat guld i Berlin 7,4 ton

Totalt 16,4 ton

Det har inte kommissionensvarit avsikt sken någon exakthetatt attge av
kan uppnås med dessa beräkningar. Härtill den bevarade ochär
internationellt tillgängliga informationen alltför osäker och fragmentarisk.
Kommissionen har dock funnit tillvägagångssättet och indelningenatt
lämpar sig för de enskilda analyser tillgängliga forskningsresultat harsom

upphov till.gett
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5 Det svenska förhållningssättet

l Inledning

I föregående kapitel konstaterades delatt det gulden av som
Reichsbank handlade med innehöll konfiskerat och plundrat
personguld. Vidare redovisades Sverige kanatt ha mottagit någon
mindre andel detta guld.av

För kunna ställning tillatt vadta skett, har kommissionen söktsom
på följande frågor. Vilka de makthavaresvaren hade möjlighetvar som

påverka Riksbankensatt transaktioner med guld från Nazityskland I
vad mån hade de tillgång till infonnation nazisternas konfiskationerom
och plundringar under krigstiden Borde de ha förstått sådant guldatt
utnyttjades Reichsbank och det därigenomatt kundeav ingå deti guld
därifrån Riksbanken befattade sig med Hursom utvecklades det
svenska förhållningssättet till guldhanteringen I detta kapitel redovisas
kommissionens utredningar i dessa avseenden. Kommissionens
värdering följer i kapitel

5.2 Svensk kännedom nazisternasom

konfiskeringar och plundringar under
kriget

5.2.1 Allmän bakgrund

Innan kommissionen går in pånärmare vad finns dokumenteratsom om
förhållningssättet till de svenska guldtransaktionerna följer här ett
allmänt vad kan ha varit känt iresonemang Sverige rörandeom som
den nazityska guldhanteringen. En vanlig föreställning under efter-
krigstiden har varit Sverige saknade kännedomatt Förintelsen.om
Under det årtiondet har dennasenaste uppfattning Nyaomprövats.

4 SOU1998:96
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svenska statsledningenden underrättadforskningsrön visar att var om
judar och konfiskering derasförföljelse Europasnazisternas av av
också Förintelsensutsträckning insåg viddenvilkenegendom. I man av

dess olika faser helt klarlagdi inteekonomiska dimension är ännu en
fråga.

diskuteras kännedomföljande delavsnitten svenskdeI närmast om
allmänhet.och exploatering judiska tillgångar iraspolitiknazisternas av

allmänhetenmakthavarna och den svenskastatsledningen,Vad visste
detkonfiskering och plundring judisk egendom iförekomdetatt avom

Europa Vad talar för, eller ibehärskadenazisterna attemot, manav
judisktkonfiskering och plundringtill nazisternaskändeSverige att av

Reichsbanks guldhanteringkom ingå iguldmyntguld attt.ex.som
svenskaför förståelsen denrelevantahögstfrågor kanDessa avvara

outforskadebakgrund de mångaagerande. MotRiksbankens av
nödvändigtgranska emellertidåterstår detkunskapsfält ärattännusom
möjligtdagsläget huvuddet ifråganställa över är attockså tagetatt om
guld,kände judarsmakthavare tillsvenskadåtidens attavgöra somom

tandguld, smältes ned till guldtackorochsmyckent.ex. mynt,

ekonomiska dimensionNazismens5.2.2

nazistiskaoch denviktig central delantisemitismenAtt avvar en
och tydligtfaktum. framgick klartkänt Dettaallmäntideologin ettvar
politikgenomförandet dennaKampf MenHitlers Meinredan varavav
urskiljbaragenomgick antal klartlångdragen ettsomprocessen

etapper.
Mattiasochbetonar Ingvar SvanbergFörintelsenochI Sverige

slutmål iuppfatta FörintelsenlättefterhandTydén det i ettär attatt som
forskaredet judiska folket. flestaförinta De ärlångsiktig plan atten

beslutetochsådan plan inte existerade,någon attdock överens attom
kriget.massmord först underövergå iförföljelsemalåta togsatt

befolkningenden judiskaekonomiska utsugningNazisternas av
tillden kornurskiljbara faser,antal klartocksågenomgick ävenett om

granskaländer. Få studier har åtolikaiskilda ägnatsuttryck på attsätt
helhet.ekonomiska dimension Deti sinraspolitikens ärden nazistiska

konfiskeringegentliga syfte mednaziregimensdiskuteradärför svårt att
ekonomisksyftet enbarttillgångar. Varjudiskaoch plundring av

karaktärrasbiologiskirrationella skälandradeteller fannsvinning av

och72 DebattTydén: Sverige och Förintelsen.MattiasSvanbergIngvar
Stockholm1933-1945, 1997.judardokument Europasom
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Frågan inte helt ovidkommande förär omvärldens förmåga uppfattaatt
och ställning till nazisternasta raspolitik och dess följder.

En rad tyska förordningar, proklamationer och spontana övergrepp
karakteriserar nazisternas agerande vad gäller judiska tillgångar åren
1933-45.

5.2.3 Vad visste före krigetman

Information förföljelse judar fanns tillgå i eller mindreatt störreom av
utsträckning i Sverige under hela naziperioden. Rapporter hur judarom
berövades sina tillgångar spreds sporadiskt och då oftamer som
okommenterad sidoinformation. Men dessaäven uppgifter fanns att
tillgå.

Den första ekonomiska bojkotten judiska företag fick1933 storav
uppmärksamhet i svensk En i sammanhanget talande rubrik ärpress.
Judeförföljelsen i Tyskland har börjat3; formulering antyderen som

det händelseutvecklingatt eller mindre väntad.var en som var mer
Instiftandet s.k.de Nümberglagama i september syftade1935 tillav
frånta judarna deras rättigheteratt medborgare i Tyskland. Dessasom

lagar och inte minst Hitlers beslut 1936 den s.k. Fyra-att upprättaom
årsplanen markerar viktiga skeden i fortgående, alltmer brutalen

Ävenförföljelse den judiska befolkningen. dessa händelserav upp-
märksammades i svenska tidningar. februariI 1937 skriver Dagens
Nyheter under rubriken naziaktionNy judarna i näringslivet:mot

I intervju i Berliner Lokal-Anzeiger förebådar den tyskaen
arbetsfrontens ledare, dr. Robert Ley, i samband med 4-årsplanens
genomförande aktion judarna med syftemot helt bortträngaatten
dem från ledande inom näringslivetposter

Även de svenska tidningsläsama inte kom reflekteraatt överom
konsekvenserna detta och liknande uttalanden, måste svenskat.ex.av
affärsmän och andra makthavare med kontakter i Tyskland i sinom tid
ha fått klart för följdernasig den nazistiska raspolitiken.av

Det kan knappast ha varit någon hemlighet judiskaatt
fastighetsägare blev ofördelaktigatvungna att acceptera
köperbjudanden. Hundratusentals judiska hem och fastigheter försåldes
på detta vis. Den tyskfödde Joakim Nelhans dem 1936var en av som
såg sitt föräldrahem överlåtas till tysk polisofficer. Vid tiden samma

73 DN 30 ibid.1933, 77.mars s
I" DN februari9 1937, ibid. 96.s
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februariblev han flykting Sverige.i I 1998 fastslog förvaltnings-en
Nelhans skall återfå föräldrahemfdomstol Tyskland sitti att

raspolitiken,ekonomiska vinningen riktade ochDen sig motav som
tillföll dels tyska privatpersonerdrabbade judar, och företag, dels den

exempelnazistiska Ett på det efterspelet tillstatsapparaten. ärsenare
november 1938 dåden s.k. Kristallnatten i nazisterna förstörde tusen-

butikslokaler,judiska och församlingshus.tals hem, synagogor
Kristallnatten sammankalladeefter GöringHermanDagarna ett

frågan elimineringkring judar från detplaneringsmöte om av
Tyskland. dettalivet I deltog bl.a. Walter Funk,ekonomiska i möte

ekonomiminister och sedermera chef forvid den tiden även
utfärdadesReichsbank. förordning judisktSamtidigt en om

förödelse förorsakat underskadestånd för den nazisternasom
publicerades ochFörordningen i svenska tidningarKristallnatten.

här utdrag:återges i

hållnin det folketmlqäverfientliga tyska"Judarnas gentemot
motåtgärder och ännbar bestämmerkraftiga gottgörelse. Jag

skadeståndssumma riksmarkl å mil arddärför...följande: En en
7judar tyska ersâtar"pålägges ärogemensamt som un

ekonomiska avkrävdesdet s.k. skadeståndDet värtär att notera att som
blanduppseende i Sverige möjligtvisväcktejudarna inte närmare utom

judiskamed andra trosfränder ochjudar tillsammanssvenska som
tyskasamlade till denvärlden in medelhjälporganisationer över

till denskuld tyska statskassan.orättfärdigajudenhetens
kominstiftades rad dekret vilkavinterhalvåret 193 8-39Under atten

och plundring judiska tillgångarkonfiskeringlegitimera somav
Även beaktatsdessa förefaller haoch värdepapper.företagexempelvis

docksvenska exempel kanden Somgrad iendast i ringa pressen.
uppmärksammade förordningarJuristtidningSvensknämnas att som

Nazityskland.utfärdades i
under förkrigsåren baraintes.k. ariseringsprocessenDen var

affärsmän myndighetersvenska ochblandallmänt känd utan
harför vinning. Kommissionen i Säposdemutnyttjades också egenav

vände sigvisar svenska affärsmänrad dokumentarkiv hittat attsomen
fåförfrågningar möjlighetenmedtill tyska legationenden att taom

dokumentföretag ariserats i Tyskland. Ifrån ettöver agenturer som

75 och historien, Göteborgs-Posten maj 1998.hus 2En hansSe man,
76 theof the meeting Jewish Question...1l A.M.Stenographic Report onon

the Yad Vashem,återges i Holocaust,November 8, Documents12, 193 on
Jerusalem 1981.
77 återges Tydénnovember 1938, Svanberg s.l46.Social-Demokraten 13 i
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avslöjas hur svensk affärsman hörde sig till den tyskaen legationensav
i Stockholm handelsavdelning för efterhöraatt möjligheterna att
erhålla i Sverige för tyskaagenturer firmor". Personen frågai hade
nämligen hört del tyskaatt i Sverige,agenturer vilkaen tidigare
innehafts judar blivit lediga.av

februariI 1939 utfärdades ytterligare förordning gällandeen
konfiskering judiska tillgångar. Denna ålade judar låta lösaav in alltatt
innehav guld, silver, ädelmetaller och pärlor. Det oklartav till vilkenär
del dessa tillgångar korn Reichsbank till godo. En del bör hastor
hamnat på den internationella guld- och juvelmarknaden, inklusive den
svenska. Den offentliga rapporteringen i Sverige vid denna tid
uppmärksammade inte dessa förhållanden. Men det ändå högstär
troligt i den svenskaatt guld- och juvelbranschen hadepersoner
kännedom dessa tillgångarsom ursprung.

Kommissionens efterforskningar visar den svenskaatt stats-
ledningen och affärseliten väl underrättad hur judar fråntogsvar om
sina tillgångar nazisterna. I UD:s arkiv finns bl.a. från denav rapporter
svenska beskickningen i Berlin med uppgifter nazisternasom
konfiskeringar. Dessa uppgifter förmedlades vidare från utrikes-
ledningen till del den svenska affärseliten.en av

5.2.4 Svensk kännedom Förintelsenom

I och med krigsutbrottet i september 1939 kom rapporteringen om
judarnas situation delvis hamna i skugganatt nyhetsflödetav om
krigsutvecklingen. Information fanns tillgå inteatt längre likamen var
utförlig under de första åren efter Hitlers makttillträde. I Sverigesom

det ofta den engelska utgjorde källan tillvar vadpressen som som
skrevs. Man hämtade också uppgifter från den judiska nyhetsbyrån i
London, liksom från den tyska pressen.

Tidigare forskning har hävdat informationenatt Förintelsenom var
sporadisk och undanskymd i svenska medier. Nyare forsknings-
resultat visar emellertid den svenska allmänhetenatt välinformeradvar

de europeiska judarnas svåra belägenhetextremt under lcrigsårenom
Men det bör betonas detaljernaatt massmordens genomförande ochom
omfattning stod klara flertaletför först vid krigsslutet.

78 bl.a.Se Steven Koblik: Om vi skulleteg, stenarna Om Sverige ochropa.
judeproblemet 1933-1945, Stockholm 1987, 153.s.
179Se bl.a. Paul A. Levine: From Indifference Activism, Swedishto Diplomacy
and the Holocaust, 1938-1944, Uppsala 1996 Svanberg Tydén, 39.samt s.
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tyska invasionen i Polen började fördrivaefter den nazisternaStrax
slutet fas Hitlershus och hem. I 1939 inleds ijudar från deras av en ny

och från länderTyskland naziockuperadefrånraspolitik. Judar
distrikt Polen.särskilda itilldeporterades östra

ochuppmärksammades svenskpolitikbrutala iDenna press,nya
iakttagelse i dettaledarskribenter. En relevantflertaletfördömdes av

hur judarnanazisterna ivägrapporteringen tvingarsammanhang är om
delkunde svenska tidningsläsarenovember 1939från hem. Isina ta av

Arbetet:tidningenföljande i

beredda lämnade första judarnavarsel skoladygnsMed attett vara
och såfrån livsmedel till dagaralltid. Bortsettförhemsina tre

handko få deryggsäck ellerilinnemycket en enrymmessom
de ha påkläder, den hattomgång rock, denmed sig. Denintet taga
ovissa.med i detdem sig påtillåterallt ta utäret resanman

stod det:Social-DemokratenI tidningen

judefamilj,bostäder åt olackerna. Denavstå sinaJudarna tvin as
påanspråk, femtonpolack minutergjortbosta attå arenvars

hinnadessa femton kaninom minuterVad hanhuset. yttaämna
skonñskeras.med sig,får handetbort, restenta

deportationenStockholms-Tidningenskrevföljande årfebruariI avom
februariochmellan den 13Stettin 12Stralsund ochjudarna i natten

1940:

packaochunderkläderpå sigorderfingo"Judarna att ta enVanna
medföranödvändigaste. Deförbjödosmed detresväska pengarvar

32vigselring och ur."frånvärdeföremål, bortsettoch etten

undantag rapporteringeninga iartiklardessaUppgifterna i utgör om
nazisternastid. villedenna Denvidbelägenhetjudamas veta omsom

informationsådanjudisk egendom hadeplundringkonñskering och av
försvenska tidningar redan 1939. Gemensamtolikatillgå mångaiatt

Ofta saknassaklig kortfattad.dendenna rapportering ärär att men
med deavsiktkring nazisternaskommentarerliksomanalyser,

kvarvarande ägodelar.och derasdeporterade judarna
nazistiskaytterligare fas deninleddes i1941På en nysommaren

Sovjetunionenryckte framstyrkortyskaraspolitiken. När genom
särskildadvs.s.k. Einsatzgruppen,omedelbartåtföljdes de av

"w ibid. 196.november 1939,Arbetet, 4 s.
s november ibid.1939, 197.28Social-Demokraten, s.
m februari ibid.1940, 198.Stockholms-Tidningen, 16 s.
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mordpatruller med syfte mörda så mångaatt judar möjligt. Vidsom
tid blev den svenska rapporteringen betydligtsamma mer

fragmentarisk.
Forskarna flera förklaringar till varför det uppstod luckaanger ien

nyhetsflödet judarnas situation från 1941 till mittenom sommaren av
1942. Ett möjligt skäl den svenskaär statsmaktens direktiv att
tidningarna skulle undvika alla "grymhetsskildringar". Till dessa
räknades nazisternas civila.övergrepp mot

Den statliga inforrnationsstyrelsen kom samarbeta medatt
Pressnämnden frågori "redaktionella anvisningar för svenskaom
tidningar. fåNågra tidningar, särskilt Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning och EskilstLma-Kuriren, trotsade dessa anvisningar och
riskerade då få beslagtagna. Flertaletatt tidningar visade docknummer
återhållsamhet vad gällde uppgifter Förintelsen. Det således inteom var
fråga statlig i ordets verkliga mening formom utancensur snarare en

självcensur, självcensur praktiserades till dess Hitlersav en attsom
krigslycka började från och med 1943.avta

De ville vad denän svenska dagspressenveta sporadisktsom mer
skrev Förintelsen, hade emellertid andra informationskanaler gåom att
till. Man måste ifrånutgå den svenska statsledningenatt bank-samt
och affárseliten höll informeradsig vad utländska tidningar skrev.om
Den fortgående och allt omfattande konfiskeringen privat guldmer av
beskrevs i den schweiziska tidningent.ex. Neue Zürcher Zeitung i

1942983augusti
Den svenska tidskriften Judisk Krönika rapporterade, med Hugo

Valentin i utförligt och analytiskt under helaspetsen, lcrigsperioden om
nazisternas och folkmordövergrepp kommenterade sällanmen
konñskeringen just guld. Den följde dessa artiklar hadeav som
emellertid tillräckligt med fakta för fundera vad händeatt över som
med de miljoner klockor, smycken, silverljusstakar, antikviteter,
bankkonton, företag judarna berövades innan de mördades.m.m. som

Det intressanta i sammanhanget emellertid vad denär svenska
statsledningen visste massmördandet judar och offrensom av om
konfiskerade tillgångar. Utöver den information allt stod tilltrotssom
buds i svensk hade statsledningen tillgång till de svenskapress,
diplomaternas Sverige hade såledesrapporter. unika förutsättningar att
få information vad hände judar och andra förföljda områdeniom som
dit andra inte hade tillträde. Redan i oktoberstater 1941 förmedlade det
svenska sändebudet i Berlin, Arvid Richert, ögonvittnesskildringen av

massavrättning judar. Men till början uppgifternaen av en var om
Förintelsen mycket sporadiska och motsägelsefulla.

m Expertkommissionens interimrapport 80, fotnot 102.s.
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1942 hadeoch med regeringen uppgifter iFrån sommaren genom
svenska beskickningar ochfrån i exempelvis Berlinrapporter

folkmorden inlettshade finnskunskap DetWarszawa att ettom
förekomsten massmord, vilkaexempelflertal på rapporter om av

Sverigetill utiikesledningenförmedlades Ettoch inoterades
uppgifter Arviddetaljerade judeutrotningenexempel deär om som

fick den konsuln Stettin iaugusti 1942 svenske iRichert den 20 av
kunde läsa följande RichertStockholm deni iPolen. På UD man av

vidarebefordrade rapporten:

lämnade rörande behandlingenminbild,Den sagesman avsom
den knappast skriftsådan, i kan återgivas. JagPolenjudarna i är att

till några kortfattade gifter.inskränka migdärförvill up Boendeberoendeolika på antalet därolika iBehandlingen orter,är
judekvarter, definnas i andra ghetton,städerjudar. vissaI senare

nedskjutasjudarna endast med riskhöomgivna attmur, somenav
tillåtas rörelsefrihet.andra judarna vissigen ifå överskrida, slut en

Lublin pskattarsmåningom dem.dock så IåsyftarMan utrotaatt u
livet Särski drabbarbragts till 40.000.udarfran tomsomman av

fåoch judebam övrigaår under 10 år. De50utrotningen överar
arbetskraft, och efter hand de intebristen påför fyllaleva äroatt

och hamnarundan. egendom beslagtagesde Derasbehövliga röas
judarhänder. stad samlades samtligaIS-männensmestadels i en

tillkännagavs Vidofficiellt avlusasi indetför såsomatt angen
tillkläder, omedelbartifrån sig sinade lämnafingo sän essom

emellertid iavlusningsproceduren bestodSpinnstoffinsamlingenk
ändamåletsamtliga förkunde nedstoppas ioch sedanför asning en

86massgrav...inggjordior

förmedladeuppgifter svenska diplomaterexempel på ärEtt annat som
1942. Dettysken Gerstein i augustimed KurtOttersGöran mötevon

deOtter förmodligensammanhangetspeciella deti är att avvon var en
användandetförstahandsuppgifterfickförsta diplomater av gasomsom

chef för desinfektionstjänst"Gerstein "SSförintelselägren. Kurti var
Zyklon förintelselägren.tillför leveranser Boch ansvarig av

iavslöjanden aktiviteternaGersteinskällorTrovärdiga att omanger
uppgifter skullehoppgjordes i dessaBelzecförintelselägret attom

emellertidoch tillallmänheten omvärlden. Dettyskaspridas till den är
svenskamakabra uppgifter nådde denhur dessaochoklart när

statsledningen.
dock i Sverigeallmänt käntfår det1943Från hösten attanses vara

judar.med syfte AttEuropasägdeFörintelsen att utrotarum
antaletkoncentreradesdärefter på uppgifterrapporteringen om

84 Paul A. Levine.Koblikbl.a.Se Steven samt
185 arkiv, HP 2lsamlade iUD:s HP 80.finnsDessa samt
85 Koblik 194.Steven s.
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deporterade och döda, och inte plundringen offrens tillgångar,om av
förefaller tämligen naturligt.

Först i krigets absoluta slutskede på våren 1945, upptäckte de
allierade Reichsbanks guldreserver i Merkers. Då blottlades de närmast
osannolika uppgifterna Reichsbanks utnyttjande tandguld frånom av
skändade lik. Vid Nümbergrättegångama kom ytterligare detaljer i
dagen.

Mot bakgrund den ofullständiga kunskap vi harännuav om
Nazitysklands utnyttjande judiska tillgångar, det omöjligtär attav ge

helt klart på frågan vad käntett redan under kriget.svar om som var
Det hittills har kommit fram pekar på endast liten krets i denattsom en
tyska statsledningen och inom Reichsbank visste hanteringenom av
exempelvis tandguld.

Helt klart emellertid fannsdet informationär tillgåatt i Sverige,att
för allmänheten och de svenska makthavarna, dels Förintelsen delsom

nazisternas konfiskationer och andra slags ekonomiska förföljelser.om

5.2.5 Vad betyder kännedom

Vad betyder det egentligen ha kännedom Förintelsen dettaatt iom
Ävensammanhang det fanns information tillgå såvälattom om

konfiskeringar och plundringar judisk egendom deportationerav som
och massmord betyder inte detta människor i realiteten kunde förståatt
och fakta. kan dettaDet i sammanhangacceptera viktigt skiljaattvara
mellan begreppen känna till, förstå och fakta.att att att acceptera

Förföljelsen de tyska judarna 1933-39 väl känd i Sverige ochav var
andrapå håll, ändå den nazistiska raspolitik drabbade judarnavar som

för många svår förstå. ohyggligaDe uppgifterna massmord ochatt om
förintelse miljoner judar sedan följde under åren 1941-45av som
föreföll alltför otroliga för bli accepterade Tankenatt attsom sanna. en
modern systematiskt folkmord kunde livet miljontalsstat tagenom av
judar offerzigenare och andra för nazistisk förföljelse inte lättsamt var
att acceptera.

Problematiken får bjärta belysningsin i samband med möteett
mellan Felix Frankfurter, ledamot USA:s högsta domstol, och denav
polske Karski underemissarien Jan kriget. Efter det Karski berättatatt

Förintelsen svarade Frankfurter han inte kunde honom, inteatt troom
därför Karski ljugit därför sanningen föreföllatt så uppenbartutan att
otrolig

m Walter Laqueur: The Terrible Secret, Supression theof truth about Hitlers
"Final Solution, London 1982, s.
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77:eI erribleT Secret Walter Laqueur människansattmenar
psykologiska motstånd Förintelsenatt faktumacceptera ärsom en
förklaring till omvärldens tystnad och förefallande likgiltighet. Detta
måste också högi grad ha gällt samtidens makthavare och allmänheten
i Sverige, i till många andra folk i dessutommotsats Europasom
saknade erfarenhet krig och förföljelse. En förklaring tillegen av annan
svårigheterna detta faktum folkmord,att bådeacceptera är att som
begrepp och företeelse, något tämligen okänt då nazisternasom var
inledde Förintelsen.

sedan förövareAtt Förintelsens tyskar, dvs. tillhördevar samma
folk och framståendenation många kulturpersonligheter ochsom
vetenskapsmän, kan bidragitockså ha till oförmågan att acceptera
uppgifterna nazisternas brutala massmord och cyniska förhållandeom
till offrens tillgångar.

förhållande5.3 Riksbankens till regeringen
och riksdagen

tillKommissionen övergår redovisa omständigheter betydelseattnu av
för förstå Riksbankensden svenska formella och reella ställning.att

Sveriges Riksbank inrättades 1668 myndighet undersom en
riksdagen. uttalat syfteDet Riksbanken skulle heltett attvar vara
självständig den verkställande makten, låg hos konungengentemot som
och rådet. bevaratssjälvständigheten har in i våra dagar och utgår från
grundlagen

Vid tiden för andra världskriget reglerades Riksbankens uppdrag
och verksamhet särskild lag 1934 riksbankslagm.års Därav en
definierades Riksbankens uppdrag bedriva bankrörelseatt samt att
trycka och sedlar. I bankrörelsen ingick säljaköpa och guld,ut attge
silver, utländska och olikavalutor slags värdepapper. Vidare förelåg
befogenhet utländska krediter och bevilja krediter tillatt ta attupp
utländska centralbanker.

Riksbanken ställd under riksdagens garanti Förvaltningenvar av
banken handhades fullmäktiga, desju s.k. fullmäktige riksbanken.iav
Sex dessa utsågs riksdagen och regeringen. Den utsågsav av en av som

88 framgår detta kap.Nu 9 12 § regeringsfonnen. Vid tiden för andranärmast av
världskriget stadgandefanns motsvarande i 72 § regeringsforrnen. Se beträffande
självständigheten rättsfallet 1959NJA 385 van klargörs Riksbanken tilläven atts.
skillnad från andra statliga myndigheter särskilt rättssubjekt.ettanses vara
18°Lagen 1934:437 för Sveriges Riksbank.
19° årsSe riksbankslag.1 § 1934
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regeringen ordförande. Chefen föräven Riksbanken utsågsav var av
riksbanksfullmäktige. Enligt 1934 års riksbankslag fick den som var
fullmäktig förinte detta uppdrag föreskrifter någonta emot änav annan
riksdagen och dess bankoutskott. Vidare i lagen de full-attangavs
mäktiga hade endast inför riksdagen, bankoutskottet och dessansvar
revisorer.

bankoutskottetHos låg riksdagens för Riksbanken och dessansvar
policy. Bankoutskottet granskade bankens förvaltning och hemställde
sedan till riksdagen ansvarsfrihet för fullmäktige. Utskottet bereddeom
också lagfrågor rörde Riksbankens verksamhet.som

År uttalade sig bankoutskottet1933 Riksbankens handlingsfrihetom
förhållande utskotteti till Enligt utskottet skulle handlingsfriheten

inte bindas i vidare mån följde fastställandetän målen försom av av
penningpolitiken. Riksbanksledningen skulle självständigt bestämma
och de medel under olika förhållandenavväga skulle användas försom

nå målen. Vidare det, enligt utskottet, riksbanksledningenatt var som
hade bära deti avseendet.att ansvaretensam

I relation till regeringen situationen följer. Regeringen hadevar som
ingen befogenhet direkt Riksbankens verksamhet. särskildaIatt styra
fall medgav dock års riksbankslag1934 konungen, dvs. regeringen,att

ombud för förhandlautsåg med riksbanksfullmäktige. dettaOmett att
fattaskedde fick de fullmäktiga inte beslut i ombudets närvaro.

Många Riksbankens ärenden skulle enligt lagen hållas hemliga.av
Ärenden eller försäljningköp guld det inte nödvändigt attom av var
hemlighålla, Riksbanken kunde välja så, det bedömdesgöraattmen om
kunna förtill skada Riksbanken offentliggöra förhållandena.attvara
Hemliga det s.k.ärenden i särskilda protokollet, innehåll itogs upp vars

fick avslöjas förrän efter femtioprincip inte år.
Formellt hade Riksbanken således mycket självständigsett en

ställning.
praktiken kundeMen i regeringen och Riksbanken arbetainte

fristående från varandra under krigstiden. Utrikespolitiken och ärvar
Vidregeringens ansvarsområde. tiden för andra världskriget var

utrikeshandeln central del utrikespolitiken. gällde säkraDet atten av
både neutraliteten behovenoch import för folkförsöijningen. Därförav
fanns särskilda regeringsdelegationer för handelsavtal olikamed stater,

Ävendäribland Tyskland. Riksbanken spelade följdvid denna tid, till
valuta- clearingregler,och osedvanligt central roll i handeln överav en

Krigsförhållandena innebar alltså Riksbankens ochgränserna. att
verksamhetsområdenregeringens starkt berörde varandra.

9 ochRefererat i Simonsson, RiksdagenMontgomery och Riksbanken, Sveriges
Riksdag bandII, 13, 106.s.
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Till detta kan läggas förhållandetäven mellanatt regeringen och
riksdagen uppenbarligen påverkades lcrigsförhållandena. Eftersomav
Sverige hade samlingsregering delades regeringsansvaret mellanen
flertalet riksdagspartier. Vidare bör det det privatanämnas ävenatt

fannsnäringslivet i regeringens handelsdelegationer.representerat
förtätningKriget medförde kort landets ledande skikt.sagt en av

ledande nätverket5.4 Det

för den fortsattaväsentlig betydelse analysen identifieraAV deär att
egentliga aktörernade i beslutsfattandet vad gällerpersoner som var

handeln guld. resonerade de tillmed Hur Sveriges inställningom
Inför sådan utredningtransaktionerna det också viktigtär atten

till buds förklargöra vilka källor står bedömningen och vilketsom
Värde de kan tillmätas.

sökt informationhar vad de ledandeKommissionen männenom
borde ha förstått Reichsbanksguldetsvisste eller samtom ursprung om

bakgrund detta inforrnationsläge.deras agerande sökandeI sittmot av
så helt hänvisadhar kommissionen varit till skriftliga källor.gott som

finnsaktörerna själva inte livetDe ledande i längre.

RegeringenRiksdagen

Bankoutskottet

Utrikes-Finans- Handels-Riksbanken
departementetdepartementet departementet

ochRiksbanksfullmäktige, riksdagens bankoutskott, regeringen
för handelsförhandlingar Tyskland haderegeringsdelegationen med

uppgifter guldhandeln.skilda näraliggande med anknytning tillmen
står det klart mycket begränsatFör kommissionen endastatt ettnumera
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antal ochinom dessa kanmän nära ha haft särskiltantasorgan
inflytande i de aktuella frågorna.nu

5.4. l Regeringen

Låt med aktörernabörja inom regeringen.oss
Statsministerposten innehades åren 1932-46 Per Albin Hansson.av

ledde han,Under krigstiden samlingsregering.nämnts,som en
Regeringen så Riksbankens affärer och den svenskasammansatt attvar
handeln med Tyskland främst rörde ansvarsornrådena för olikatre

nämligen ñnans-, handels-statsråd, och utrikesministern. Ernst
Wigforss finansminister under åren 1932-49. Eriksson blevHennanvar

chefkonsultativt statsråd 1938, för Folkhushållningsdepartementet
Åren1939 och sedan handelsminister under åren 1941-44. 1945-48var

ambassadörhan svensk i Washington. Efter ErikssonHermanvar var
Bertil Ohlin handelsminister åren 1944-45. Utrikesminister åren 1939-

Christian Günther. allmänt kan45 Rent beträffande förhållandenavar
inom regeringen Ernst Wigforss hade mycket starknämnas att en

självständighetställning och finansminister.stor som
finansdepartementetStatssekreterare i Dag Hammarskjöld,var som

också ordförande i riksbanksfullmäktige från den juli1 1941. Hanvar
nyckelposition.hade således Enligt kommissionens uppfattning kanen

från höllutgå han Ernst Wigforss underrättad de viktigareattman om
frågor avhandlades riksbankensi ledning under kriget.som

har sökt berördaKommissionen i departementsarkiv, för redaatt ta
finns någon dokumentationpå det där visar inomattom som man

medan kriget pågick diskuteraderegeringen handeln med s.k. rövat
guld. har koncentreratsGenomgången till de ämnesdossier i UD:s
arkiv, kommissionens bedömningenligt kunde relevanta samtsom vara
till handels- och ñnansdepartementensde delar arkiv där sådanaav
handlingar lades under kriget hemliga. Vid regerings-som var
sammanträdena upprättades, liksom i dag, diskussions-inte några

alltså förväntaprotokoll. kan inte sigMan i regeringskansliets arkivatt
finna hur frågordokumentation diskuterades detinom regeringen. Iom

harmaterial kommissionen granskat finns inga bevis för rövatattsom
guld betyderdiskuterats. Det naturligtvis inte kan uteslutaatt attman
frågan avhandlats.

Albin har, såvitt kommissionenPer Hansson kunnat inteutröna,
efterlämnat dokumentnågra intresse dettai sammanhang. Detsammaav
gäller Christian Günther.
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Efter Wigforss ochErnst Dag Hammarskjöld finns korrespondens-
bevaradeÅsamlingar Dessa har kommissionen gått igenom utan att

finna någon information direkt betydelse i detta sammanhang.av
Hammarskjöld har efterlämnat fickkalendrar,även kommissionensom
studerat finna liten noteringän värde förutan att arbetet. Denmer en av
redovisas i sitt sammanhang nedan.

Eriksson har efterlämnatHerman diverse dokument finnssom
Ävenbevarade tillsammans med UD:s arkiv. denna samling har

kommissionen granskat några direkt användbara fynd.utan göraatt
Längre fram förs dock huruvida bristenett just påresonemang om
infonnation kan något.säga

Bertil Ohlin har kommissionen delgett ut tagit Imemoarer, som av.
återfinns inget omedelbart intresse for de frågormemoarerna av som

här aktuella.är

UD-tj5.4.2 änstemännen

Kabinettsekreterare underi UD åren 1938-45 Erik Boheman. Såvittvar
kommissionen kunnat han endast i mycket begränsad omfattningse var
engagerad frågori de aktuella för kommissionen. Bohemanär harsom nu
skrivit kommissionen dock inte funnit vägledningmemoarer, som

enligtUtrikeshandeln den interna ansvarsfördelningen inom UDvar
fråga för handelsavdelning,UD:s dock hade samarbeta medatten som

den avdelningen.politiska Gunnar Hägglöf ledde handelsavdelningen
under åren Hägglöf ledde1938-45. också de statliga handels-
förhandlingarna med först Tyskland och Storbritannien ochävensenare

Även HägglöfsUSA. har kommissionen del docktagitmemoarer av,
där hitta någon avgörande upplysning.utan att

Rolf Sohlman efterträdde Hägglöf chef for handelsavdelningen.som
granskningEfter finns dokument bevaradeSohlman i UD:s arkiv. Den

därav kommissionen gjort har inte något resultat.gettsom
Arvid Richert under åren 1937-45 svenskt sändebud Berlin.ivar

Efter Richert finns korrespondenssamling bevarad harDennaen
kommissionen gått igenom finna någon information direktutan att av
betydelse i detta sammanhang

92 korrespondens påErnst Wigforss finns Lunds universitetsbibliotek. Dag
Hammarskjölds på Kungligafinns biblioteket i Stockholm.
I Samlingen finns Landsarkivet i Göteborg.
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Riksbanken5.4.3

Rooth riksbankschef från denIvar 14 till den1929var mars
ochdecember spelade självklart5 1948 central roll det skeendeien

granskar.kommissionensom nu
Riksbankens egentliga arkiv och de anteckningar Rooth ocksåav som
förvaras Riksbanken har kommissioneni inte någongjort egen

den delensystematisk genomgång I har kommissionen bak-motav.
formulering ochgrund direktivens den tidsramen valt utgåsnäva attav

från vad Arkivutredningen Trots dess uppdrag främstnoterat. att attvar
sammanställning vad Riksbankens arkiv innehållergöra aven om

bankens förvärv guld från Tyskland under andra världslqiget,av
återgav Arkivutredningen i sin och i den bilagdarapport samman-

Rooths anteckningar utförligaställningen citat dokumentav avur
för bedömningen vadintresse känt guldetsav som var om ursprung.

ArkivutredningensKommissionen har lagt redovisning härav till grund
reflektioner.för och självständigasina Dock har kommissionenegna

ocksåkompletterat bilden söka kunskap blandi Schweiz,attgenom
arkiv,i SNB:s kontroller ivissasamt göraannat attgenom

Riksbankens arkiv.
finnsArkivutredningens allmänI avsnitt godrapport ett som ger en

Riksbankens arkivbeskrivning hur strukturerat, ochförtecknatärav
gallrat. framgår bland arkivet präglatsDärav i viss månannat att av

arkiveringsrutinema.bristen på reglering Material normaltav som
påborde ha arkiverats har in 1990-talet förvarats avdelningarpåute

Sökmedlenoch enskilda bristfälliga. överlagdahos tjänstemän. Illaär
förekommit. Arkivutredningengallringar tycks ha pekat på dehar

Ävenomständigheter harproblem dessa inneburit för dess arbete.
frånkommissionen måste konstatera inte kan utgåatt attman

innehåller fullständig vadRiksbankens arkiv dokumentationen av som
rörande guldtransaktionerna Nazityskland.gång på medpräntsattsen

komplettera bilden har företrädare för kommissionenFör att
samtalat med f.d. bankokommissariema vid Carl-GöranRiksbanken

Åkeoch Lundgren, eventuellt skulleLemne kunna ha minnensom av
fråganbetydelse för den här behandlade medde själva inteäven om var

information däromi skeendet. Någon direkt har emellertidde inte
kunnat arbetade under Rooth från tillLemne, oktober 1947ge. som

december harRooths avgång i 1948, emellertid bidragit med viss
Riksbankens arkiv ochallmän kunskap Rooths antecknings-om om

vanor.

94 Arkivutredningen 29s.
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Rörande Rooths anteckningar har Carl-Göran Lemne erinrat sig
följande. gjordeRooth dagligen minnesanteckningar förda samtal.över
Dessa anteckningar har sedan dess bevarats i Riksbankens lokaler
tillsammans med Rooths riksbankschefsarkiv i övrigt. Viss gallring av
kopior och liknande kan dock ha skett. Arkivet efter Rooth innehåller
dels maskinskrivna minnesanteckningar dels handskrivna sådana.
Tillfrågad skillnaden har Lemne förklarat Rooth lät skrivaattom ut
sådana hannoteringar avsåg sprida inom eller banken.att utomsom
Man måste, enligt kommissionens mening, utgå från anteckningaratt

detta slag kan ha tillkommit i syfte förmedla någotatt änav mer en
dokumentation skeende. Vid valet vilkenett informationav av som
skulle nedtecknas kan Rooth exempelvis ha eftersträvat förmedlaatt

överväganden eller uppfattningar. Att de maskinskrivnaegna
anteckningarna på detta i någonsätt är mening tillrättalagda och
dessutom utförda med fördröjning påverkar deras värde källor tillsom
information vad faktiskt skett. Beträffande de handskrivnaom som
memorialanteclcningama kan däremot, enligt kommissionensman
uppfattning, utgå från de gjorts och dateratsatt i anslutning till det
händelseförlopp beskrivs.som

5.4.4 Bankoutskottet

Ordförande riksdagens bankoutskotti under hela krigstiden Haraldvar
Åkerberg. Utskottet sammanträdde mellan 30 och 35 gånger år, i stortper

helt koncentrerat till vårsessionen. Personal-sett och organisationsfrågor
dominerade antalsmässigt bland de ärenden behandlades.som

Kommissionen har granskat bankoutskottets utlåtanden, memorial
och Sammanträdesprotokoll från krigstiden Bland memorial och
utlåtanden återfinns de berättelser angående Riksbankens tillstånd som
fullmäktige varje år I dessa finns kortfattade beskrivningaravgav. av
det ekonomiska världsläget. Ingen berättelserna innehåller någotav om

guld eller överväganden i sambandrövat med guldaffárema medom
Tyskland. protokollen framgårAv utskottet regelbundet besöktesatt av

för riksbanksfullmäktige, däribland ofta Rooth, fickrepresentanter som
på frågor från utskottsledamötema. Frågor laing valuta- ochsvara

guldpolitik besvarades i regel Rooth. Till protokollen har ofta bilagtsav
frågorsammanställning utskottsledamötema anmält. Somen av som

kommer framgå nedan dessa bilagor i sig insiktatt vissger en om
informationsläget utskottet.i Allmänt kan frågorna präglassägas att av

95 harDessutom volym med diverse PM från 1920-40-talen granskatsen m.m.
F2:5.
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utskottets efterhandsgranskande funktion. Tyvärr förefaller varken
eller diskussionsinläggen finnas dokumenterade. alltsåDet ärsvaren

fråga diskussionsprotokoll.inte någraom
utrikesnämndenVad gäller utrikesutskottet och utskottövrigasamt

under riksdagen har kommissionen inte gjort någon källforskning.ännu

Enskilda aktörer i5.4.5 Sverige

sammanhängdeGuldhandeln frågormed betydelsefullanära som var
för den exportindustrin och desvenska svenska affärsbankema.

fleraStort inflytande på områden hade Jacob Wallenberg. Han var
direktör Stockholmsverkställande i Enskilda bank åren 1927-46,

flerainnehade ledande positioner i bolag och ledamot istora var
Ävenför handelsförhandlingarregeringsdelegationen med Tyskland.

Wallenberg inflytelserikbrodern i det näringslivet.Marcus svenskavar
ordförandebland i förHan regeringsdelegationenannatvar

handelsavtal med Storbritannien.
Efter Wallenberg finnsbröderna korrespondenssamlingar

bevarade. har kommissionen gåttDessa igenom finna någonutan att
betydelseinformation omedelbar i detta Eftersammanhang. Marcusav

ÄvenutförligaWallenberg finns vidare arbetsdagböcker bevarade.
dessa har kommissionen granskat. enda anteckningDennoggrant av
här aktuellt kommissionen funnitintresse där, kommer attsom
redovisas längre fram. Om Marcus Wallenbergs dagboksanteclcningar

allmänt de innehåller förtskan noteringar samtal isägas att somom
förefaller ha renskrivits endastarbetet. Anteckningama löpande och

samtalen faktisktkort tid efter tycks vidare haDe inteägtatt rum.
eftervärlden för bruk.skrivits för Stilen neutral ochutan eget är

refererande.

på den internationella5.4.6 Aktörer arenan

direkta kontakterna företrädareVid sidan de mellan för olika ländersav
det klart det fanns mellanregeringar står internationellt nätverkatt ett

förhållandenationalbankschefer. Detta stöds arkivfynd somav
redovisas fram dennalängre i rapport.

bör förstdetta sammanhang Emil Puhl, egenskapI inämnas som av
egentligachef utövade den ledningen Vidarevice tyska Reichsbank.av

19°Samlingarna finns deponerade hos Stiftelsen for Ekonomisk Historisk
FöretagandeForskning Bank och det s.k. Wallenbergsarkviet.inom
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finns det skäl särskilt uppmärksammaatt svensken Per Jacobsson, som
ekonomisk rådgivare vid BIS i Basel under åren 1939-56. Pervar

Jacobsson hade kontakter såväl medtäta Ivar Rooth med andrasom
europeiska centralbankschefer. Ordförande i BIS amerikanenvar
Thomas McKittrick.H. I SNB Ernst Weber ordförande.var

detNär gäller JacobssonPer har kommissionen gjort Vissa
efterforskningar i BIS arkiv. Vidare har kommissionen uppmärk-

de Per Jacobsson efterlämnade anteckningarsammat kopieratiav som
skick har deponerats vid Uppsala universitet. Då vissa stenografiska
anteckningar mycket svårtolkade har deär inte gåtts igenom i sinännu
helhet.

harKommissionen dessutom tagit del schweiziskt arkiv-annatav
material, bland i SNB.annat

5.4.7 Allmänt källornaom

Genom sitt studium de skriftliga källorna har kommissionen försöktav
skaffa sig uppfattning hur aktörernas kännedom guldetsen om om

fram och hur detta påverkadeväxte deras förhållningssätt.ursprung
Bilden nästföljandei avsnitt.presenteras

kommissionenSom på saken det uppmärksammaär värt attser
vilken oerhörd mängd lcrigstida handlingar faktiskt finnssom upp-
rättade och bevarade. statligaDe arkiven i huvudsak välbehållna,är
välordnade och lättillgängliga, sannolikt till följd de långtgåendeav
svenska offentlighet.reglerna Privatpersoner med maktställning harom
på frivillig bas bemödat sig nedteckna och bevara information.attom

finnsDet alltså rika källor ösaatt ur.
Påfallande emellertid arkivmaterialetär endast ytterligtiatt

begränsad omfattning huvud berör denöver problematiktaget som
kommissionen har efterforskat.

Verkligheten kan naturligtvis ha varit tydligare vadän som nu.
framgår. All kunskap inte på dokumentationDensattes pränt. som
gjordes alltid fullständiginte och objektiv. Anteckningar kanvar
exempelvis ha syftegjorts i dokumentera exakt vadannat än att som
skett. handlingarVissa bevarades inte. Vad har iblandsparatssom

på det svårtsorterats sätt gör samband kanett haattsom nu se som
varit uppenbara för de berörda. Gallring har skett efterhand.i För
Riksbankens arkiv gällde inga statliga arkivregler vid den aktuella

Äventiden. andra offenliga arkivi medges, då, enligt lag vissnu som
gallring exempelvis räkenskapsmaterial. Det kan vidare aldrigav
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uteslutas kommissionen, mycket omfattande undersökningar,att trots
skriftligförbigått dokumentation.har någon

Bilden klarnade efter hand5.5

under kriget beträffandeUtvecklingen kunskapen ochom
ställningstagandena till handeln med guld olikapåtagligt uppdelad iär
skeden. Följande skildring bygger på vad kommissionen funnit i det

redovisats. bör betraktaskällmaterial Den vadi ljusetovansom av som
redogjorts för avsnitt 5.2 hur deni svenska informationstillgångenom

konfiskationer och plundringaravseende nazisternas ökade.

Marknadens intresse5.5.1 avtog

fick vidRiksbanksfullmäktige sitt sammanträde den december 193929
Federal Reserve Bank tidi USA sedan någonrapport atten om av

lämnaavböjde lån liggandeprincipiella skäl säkerhet guldatt mot av
USA. förr så stodutanför inte det åtminstone därmed klart förOm

begränsade marknadenRiksbanken kriget för guldet.att
Kreugerobligationsaffärenmed det,samband i september 1940I var

kapitel aktuellt Tyskland lånframgått i skulle lösa inatt genomsom
guld till Sverige. affären genomfördes ansågsbetala bland Attannatatt

övervägandenlandet. förekomför vilketallmänt bra som varvara om
guldet eller de svenska obligations-bäst; Riksbanken emottog attatt

Rooth antecknade september vilkainnehavama gjorde det. Ivar den 16
mottagareRiksbanken skulleskäl talade stå Förstmot att somsom

skulleförlustrisken. befarade nämligennämnde han Han guldprisetatt
antecknade han risken för skullesjunka. Därefter amerikanarnaatt

fråga, därför det kom Tyskland. Sedanköpa guldet i frånvägra att
tredje skäl skulle kunnanoterade han i Amerikaett attsom man

Sverige Tysklandframställa transaktionen på så hade hjälptsätt attatt
bli guld, vilket i amerikanska skulle kunna uppfattasmed ögon somav

amerikanskthandling. Till antecknade Roothoneutral sist att etten
medföra köpakunna amerikanarna skulle viljamissnöje skulle inteatt

skäl för skulle ståguld alls Sverige. Som Riksbankennågot att somav
obligationsinnehavama, fickförvärvare antecknade Rooth deatt om

Lissabonguldet, sannolikt skulle välja via omedelbar tillatt transport
för förförsöka det vidare till Amerika försäljning. Riskenföra att

97 Arkivutredningen 92.s.
9 Ibid. 106s.
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transaktionen skulle framställas på olämpligt i Amerika skullesätt då
Riksbankenännu större än stodvara mottagare.om som

I samband med sina överväganden rådfrågade Rooth både Gunnar
Hägglöf och Christian Günther, förespråkade Riksbanken köpteattsom
för obligationsinnehavamas räkning. De också råd hurgav om
Riksbanken borde förhålla sig USA, förgentemot undvikaatt
förvecklingar den svenskaöver neutralitetspolitikenf Den
17 september samtalade Rooth med Valutakontorets styrelse och med
Dag Hammarskjöld. Den 18-20 september sammanträdde riksbanks-
fullmäktige, varvid bland diskuterades vilkaannat intressen som

Ävenmotiverade affär. de svenska och tyska handelsdelegationemaen
överlade den 20 september uppgörelsen.om

I sina minnesanteckningar sammanfattade Rooth motiven för de
berörda. Enligt Rooth drevs den svenska regeringen främst av
handelspolitiska motiv, på så ökadesätt möjligheter föratt tillexport
Tyskland eftersträvades. För riksbanksfullmäktige ansågs det
betydelsefullt upprätthålla samarbeteatt ett medgott Reichsbank. De
svenska obligationsägama kunde, summerade Rooth, affärengenom
tillgodogöra den kursuppgångsig faktiskt skett under det senastesom
året bli med fastfrusna fordringarsamt på Tyskland. Roothav
uppfattade tyskarna styrdes vinstrnotiv.att De ansåg, noterade han,av

priset billigt. Vidare förväntade deatt sig bokföringsvinststorvar en
grund guldets sjunkande Värde.av

För Rooth stod det alltså i september 1940 klart det fanns riskatt en
för USA någon anledning inte skulleatt vilja sälja dollar guldav mot

korn från Tyskland. Skälen för den amerikanska inställningensom
Änframgår inte. mindre framgår det huruvida Rooth varförvisste

amerikanarna hyste denna uppfattning. Rooths överväganden färgades
tydligt hans roll riksbankschef. Han kalkylerade med riskerav som av
ekonomiskt slag.

5.5.2 Rätten använda beslagtagetatt

centralbanksguld övervägdes

Som framgått kapitel beslagtog4 Nazityskland guldreservema iav
ockuperade länders centralbanker. Folkrättsligt kan sådantsett ett
förfaringssätt otillåtet på den grunden angreppskrig sigiattanses är
förbjudet. Det kan också klandras med stöd den fjärde Haag-av
konventionen med det1907 därtill bilagda s.k. lantkrigsreglementet,

99 Se, för det följande i dettaäven avsnitt, Sven Fritz till kommissionenrapport
den 29 maj 1998.
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internationelltinnehåller överenskomna ordningsregler försom
ockupationsmakten Däri plundring uttryckligenatt äranges
förbjuden Vidare regler innebörd ockupationsmakten fårattges av

statsegendombeslagta Eftersom utgångspunkten för konventionens
regler ockupation definition tillfälligt tillstånd,är att är ett ärperen
ockupationsmaktens använda det beslagtagna dockrätt inteatt
oinskränkt.

överväganden förutsättningarna och villkoren för de nazityskaom
beslagen förekomguldreserver tidigt bland de aktörer här ärav som
aktuella. dessa övervägandenOm bottnade elleri moraliska
folkrättsliga betänkligheter kan inte i dag.avgöras

beslagtaget centralbanksguldRisken för skulle komma påatt ut
marknaden förefaller ha uppmärksammats mycket Redan dentidigt.

november antecknade Rooth28 1939 Ivar nämligen följ OmP.J.
och dess guld. guld.2°3Holland Kommer världenT då köpatar att

förekommer fleraInitialerna i handskrivnaP.J. Ivar Roothsav
framgår olikaanteclmingar. sammanhang förDet de står Perattav

förkortningenJacobsson. Med T naturligtvis denTysldand. Justavses
rimligen härröra frånhär noteringen måste Rooth ochsamtal mellanett

rörande frågan vilket förhållningssättJacobsson andra nationerom som
kunde förväntas ha till eventuellt framtida beslagnazitysktett av
centralbanksguld.

påföljandeseptember år, 1940, Rooth underDen 19 antecknade
Treue2°Samtal med beslagtaget tillrubriken guld lämnasatt

Reichsbank.
återfunnits utskriftarkiv har anteckning frånI BIS etten av en

1940.2Rooth och Jacobssontelefonsamtal mellan den november22
innehåller delsAnteckningen återgivande icke närmareett av en

mellan de bådapreciserad prisdiskussion dels noteringarmännen, av
vid tillfället. diskussionenJacobssons tankar I nämndes, enligt vad som

finska och danska centralbankema. noteradeantecknats, de Jacobsson
det gäller Danmark måste uppenbarligen bli aktuellfråganäratt samma

beträffande Belgien, nämligen guld sådantåtkommits påomsom som
användas fritt. Enligt vad Jacobsson hankunde nedtecknat undveksätt

telefonsamtaletavsiktligt i uttalaoch Rooth den frågan.att

Även2°° tryckt SOUSFS 1910:153. i 1979:23.
2° Artikel 47.
2 Artikel 53.
m RoothsArkivutredningen, Ivar minnesanteckningar november 1939.28
m måste ReichsbanksdirektorHär Hans Treue.avses
m5 2/11 Riksbank GoldBIS. File Sveriges Operations SeptemberPolicy 1939-

Även under kommissionens1954. intaget dnr 87/98.-
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Den här redovisade dokumentationen tyder på Jacobsson ochatt
Rooth redan höstenpå 1939 hypotetiskt funderade och diskuteradeöver
hur andra nationer kunde tänkas förhålla sig till eventuella beslag av
centralbanksguld från Nazitysklands sida. På hösten 1940 detvar en
realitet beslag hade skett och Reichsbankatt hade tillförtsatt det som
tagits. Rooth och Jacobsson övervägde då vilken moralisk ellerrätt -
legal Reichsbank egentligen hade disponera beslagen.att översom-
Problematiken betraktades känslig.som

År återkom1941 Rooth i sina anteckningar till vad han fått veta om
den amerikanska inställningen. Han redovisade i utskriven noteringen

den februari19 Marcus Wallenberg hadeatt till höstenUSAav rest
1940 och han hadesjälv då bett Wallenbergatt tala med företrädareatt
för det amerikanska finansdepartementet, Federal Reserve Bank och
privata banker för sondera inställningen till guldetatt och dess framtida
värde Noteringen innehåller ganska utförlig beskrivning vaden av
Wallenberg sade vid återkomst.sin Denna notering den förstaär som
uttryckligen handlar så kallat stulet guld. Enligt Rooths anteckningom
förklarade Wallenberg vid sin återkomst till Sverige amerikanarna iatt
princip skulle fortsätta köpa guld till oförändrat pris. Möjligenatt skulle
de dock köpa sådant guld de kalladevägra för "stulet".att Därmedsom
avsågs, enligt Rooths anteckning, sådant guld vissa länder hadesom
kommit i besittning ockupation andra länder. Noteringenav genom av
avslutas med något kan råd förmedlat Wallenberg,ettsom vara av men

sannolikt reflektion. Riksbankenär borde, enligt vadsom en egen som
hädanefter det guld förvaradesnoterats, i Sverigesortera på så sättsom

guld förvärvats före kriget eller frånatt Boliden hölls avskilt frånsom
guld förvärvats från europeiska länder efter krigsutbrottet.som

Anteckningens autentiska bakgrund styrks jämförelse medav en
följande anteckning i Marcus Wallenbergs arbetsdagbok den

1940.210 december

Breck ansåg guldpriset skulle bli oförändrat under någonatt kriget, att
dEEñinering bona fide kommeägaremot inträffaatt attmen
äganderätten från misstänkta länder Tyskland och Japan, kommer attsomg varje fall.iprövasnoga

Kommissionens tolkning det guldär omtalades vidatt som
Wallenbergs samtal först med Breck och med Roothsenare var
beslagtaget centralbanksguld. En i och för sig möjlig, tolkningannan,
kunde inlöst personguld avsågs.ävenatt Mot bakgrund framförvara

m Arkivutredningen. 131.s.
m Wallenbergsarkivet, WallenbergsMarcus dagboksanteckningar för den
10 december 1940.
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amerikanskaallt hur den argumentationen fördes helaav genom
detta dock mindrelcrigstiden förefaller sannolikt.

handskrivnaRooths minnesanteckningarBland finns haren som
daterats den februari kl. 10.35 och den beskriver det12 ävensom ovan

samtalet medavhandlade Marcus Wallenberg. Här omnämns
Wallenberg. Vidare har guldpriset skulle oförändrat förnoterats att vara
alla, guldförsäljare inte skulle komma diskrimineras länge detsåattatt

stulet guldinte fråga äganderättsprövningef skullesamt attomvar
bli noggrann.

handskrivna memorialanteckningenEftersom den får ha gjortsantas
det skeende avhandlasi anslutning till måste utgå från attsom man

Wallenbergmed ägde först februariRooths samtal Marcus i 1941,rum
Wallenbergmånader efter det hade fåtttvå sin information.att

redovisade anteckningen den februari sannoliktDen 19 haravovan
led förberedelsernatillkommit i inför riksbanksfullmäktigesettsom

dendagar februari.sammanträde två 21 Rooth gjorde sinNärsenare,
sannolikt endastutskrift syftet inte dokumentera hört,vad hanattvar

sammanställa sina reflektionerockså med anledningutan att egna av
de frågeställningarinformationen och i ljuset bliväntadesav som

sammanträdet.aktuella på
protokollet från nämndaEnligt sammanträde redogjorde Rooth då

Riksbankensför fördelningen samlade tillgångar guld ochiav
valutor förespråkade guld fördelades mellan Sverige,Han att

Tyskland och avrådde frånoch sända guld till USA.Schweiz att
redovisade han vid eventuella framtida guld-Dessutom att man

räkna med skulleförsäljningar till måste amerikanarna inteUSA att
guldberedda köpa tagits ockupationsmakt samt attatt som av envara

myndigheterna skulle undersökningde amerikanska göra en noggrann
äganderättsfrågan.av

ytterligare anteckningfinns Rooth återgerFrån 1941 en av som
detväxande insikt riskabelt med guld från Tyskland.dennes attom var

den Samtaldaterad 31 maj och rubriceradAnteckningen Denär
lyder följer.som

efter krigsutbrottet inköpta guldtackorna förvaras förDe riksbanken böraav
guld i tackor till guldsmeder handsig. Vid försäljning böra i förstaetc.av

från Tyskland inköpta tackor användas. härtill detdessa Anledningen är, att
Amerika icke skulleförefaller sannolikt, berett inköpa guld,att attvara som

krigsutbrottet, och fordravarit i tysk efter i varje fall torde kommaägo att en
det guld, vi komma sälja verkligen ickeutredning till Amerika,att attsomom

tyskt ursprung."är av

m Arkivutredningen. 132.s.
209Ibid. 132.s.



l 18 Det svenska förhållningssättet SOU 1998:96

Sammantaget drar kommissionen följande slutsatser. Senast i december
1940 hade WallenbergMarcus kännedom ockuperade ländersattom
centralbanksguld kunde i omlopp i den europeiska guldhandeln.vara
Rooth, länge risken härför, fickövervägt klart besked detsom attom
förhöll februarisig så i 1941. Han ficksenast då också veta att
amerikanarna ansåg guldet stulet. Den 21 februari fick1941vara
riksbanksfullmäktige information USA sannolikt skulleatt vägra attom
köpa guld kunde härröra från ockuperat lands centralbank.ettsom
Därmed stod förhållandet också klart för Dag Hammarskjöld och
regeringen. fall Rooth fannI under året skälvart vilken delövervägaatt

Riksbankens guldinnehav skulle kunna misstänkas "stulet"av som vara
och hur sådant guld skulle hanteras förhållandei till guld dennasom ur
synvinkel riskfritt. Huruvida Rooth medsett anledning däravvar
ombesörjde någon faktisk sortering Riksbankens guld har inteav
framkommit.

Guld och handelsavtalet5.5.3 med Tyskland

Det handelsavtal slöts mellan Sverige och Tyskland i decembersom
förutsatte1941 Riksbanken sålde svenska kronor till Tysklandatt mot

betalning guld från Reichsbank.i För utförlig redogörelse fören mera
avtalets bakgrund och innehåll hänvisas till kapitel

direkt anslutningI till avtalet träffades, redovisats, medsom ovan
Rooths medverkanIvar överenskommelse mellan Riksbanken ochen

Reichsbank innebörd Riksbanken åtog sig under 1942 vidatt attav
anfordran och betalning i svenska kronor till visst i förväg bestämtmot
pris köpa guld från Reichsbank. Skyldigheten gällde till visstettupp
tak, nämligen eller miljoner20 25 kr.

guld koppladesAtt på detta till handelsavtalet förutsatte bådesätt
och Riksbankensregeringens medverkan. Riksbankschefen verkställde

vad funnitregeringen nödvändigt. Regeringens ansvarsområde
Ävenomfattade riksbankschefens. främstän Rooth hade attmer om

ekonomiska överväganden, måste konstateragöra hans insiktattman
frånguld Tyskland kunde härröra från ockuperade länderatt ochom

därmed svårsålt innebarinte han ansåg Riksbankenattvara vara
absolut förhindrad ytterligare tyskt guld.att ta emot

Den 12 juni 1942 Rooth i Berlin. Där träffade han Emil Puhl ochvar
Karl Friedrich Wilhelm från Reichsbank. Samtalet dem emellan
dokumenterade Rooth i anteckning. Denna avslutas meden en
reflektion rörande tyskt guld. Rooth uttrycker till börja med farhågoratt

m Ibid. 141s.
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komplikationer beträffande köptför framtida guld tidigare varit isom
hantysk Därefter bör bokföra deattägo. noterar noggrantman

under kiiget. Sådana frånguldtackor köpts guldtackor köptssom som
enligt Rooths anteckning,Tyskland borde första hand levereraiman,

till svenskaeller försälja juvelerare.till Italien
Rooth således fundera åtgärderfortsatte vilkaUnder 1942 att över

beträffande tyskt guld,påkallade vilket kunde misstänkassom var
ockuperade länder. slutsatshärröra från Hans uppenbarligen attvar

borde vidaresäljas kundemöjligt till köpare,sådant guld inteom som
problem. guldet väl hade denförväntas ställa till När sålts vidare var

fallsådant eliminerad.ekonomiska risken i
funnit, hossåvitt kommissionen på insikternatyder,Inget att

och ledde förvärvRiksbanken regeringen till fortsattaaktörerna i att av
principiellt frågaTyskland i underguld från 1942. Tvärtomsattes

vid tillfällen, aprilriksbanksfullmäktige två den 30beslutade nämligen
frånhöja taket för sitt åtagande guldoktober,och den 8 att att ta emot

respektive miljoner skeende hadetill 70 lcr.Reichsbank 35 Detta
regeringen full insyn

bankoutskottet kan visadeinte detVad gäller sägas än attmer
svensk-tyska handelsavtalet, hade slutits.för sedan det välintresse det

fannssammanträden den den och februari10 1942Vid utskottets 17
till"handelsavtalet med Tyskland, lcreditgivningpunkternanämligen

fråge-lcreditgivning påindustriens till TysklandTyskland och
listan

funnitkonstateras kommissionen hardet inteSlutligen måste att
någonSverige under 1942 skulle funnitspå det i hanågot tecken att

och kunde ingå ikonfiskerat plundrat personguldvetskapdirekt attom
Stulet guld" döma iguldhantering. ansågs alltReichsbanks attav

syfta på beslagtaget centralbanksguld.endastSverige ännu

allierade varnade och misstanken föddes5.5.4 De

guld smältesatt om

med Tyskland efterguldhandeln övervägdes återsvenskaDen en
deflestahändelse i början 1943. Då meddelade dedramatisk avav

efter kriget egendomavsikt återställa allallierade sin attstaterna som
invånare.från ockuperade länder och derasNazityskland hade rövat

fråndeklaration överlämnades tillMeddelandet i UDgavs en som
januaridenbrittiska beskickningen 5

2" protokoll den och februariBankoutskottets 10 17 1942.
m SOA/Allmänt, vol. 3467.UD HP
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För Riksbanken blev det aktuellt ställning tillatt tanu överom man
huvud borde fortsätta med guldaffärertaget inom Europa. En möjlighet
kunde ställa villkor, för på såatt garderaatt sätt sig allieratvara mot
missnöje och därav följande problem. Ivar Rooth skrev till Per
Jacobsson vid BIS den februari3 och förklarade i Riksbankenatt man
inte skulle intresserad europeiska guldaffärer alls,vara av om man
kunde befara förrisker återvinningsanspråk Enligt Rooth borde det

viss skillnad mellan guld i god föremottagits denvara troen som
allierade varningen och guld förvärvats därefter. "Den försiktighet,som

måste visa vid köp guld, bör följaktligensom man numera av vara
den, tidigare varit nödvändig",större än skrev Rooth.som

finnsDet Riksbankensi arkiv anteckning tyder på atten som
deklarationen uppmärksammades också inom bankoutskottet, nämligen

Åkerbergordföranden Harald denatt 9 februari fråganreste om
varningen inte måste innebära vissa risker förenadeatt med inköpvar

guld Tyskland dennai Av precisa frågeställning finns inget spår iav
bankoutskottets handlingar. Frågelistan till sammanträdena den 9 och

februarill följandedock fråga. "Efterupptar vilka linjer och i vilken
omfattning guld5köpes Vad frågan föranledde för diskussionsinlägg
eller har kommissionen inte återfunnit någon dokumentationsvar om.

Mellan Rooth och Jacobsson diskuterades frågan i brev under
februari månad. 24 februariDen skrev Jacobsson till Rooth, hadesom
efterfrågat BIS policy efter den allierade deklarationen. Jacobsson
förklarade BIS hittills hadeinte behövt funderaatt det så mycket.över
Ibland hade dock från BIS sida begärt försäkringarman attom
guldleveranser endast innehöll sådant guld varit i vederbörandesom
centralbanks redan före den l septemberägo 1939. Dessutom hade man
försökt vid sina guldinköp inte överskrida denatt nivå motsvaradesom

normalt handelsläge. Samma policy rekommenderadesett Riksbanken
försöka följa.att
Utförlig dokumentation finns i Riksbankens arkiv rörande

händelseförloppet i denna fråga mellan den 15 och den februari23
1943.2 Grunden promemoriaär Rooth ochupprättatsen som av
daterats den 9 år. Till finnspromemorian fyra bilagormars samma
fogade. De båda första signeradeär Rooth och dateradeav
15 respektive februari.19 Den tredje rubriceradär PM Hägglöfav

2 Arkivutredningen 157.s.
214Ibid. 158.S.
2 Bankoutskottets protokoll den 9 och ll februari 1943.
m Arkivutredningen. 158.s.
217Ibid. 159S.
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fjärde22/2 43. protokollsutdragDen avseende riksbanks-är ett
fullmäktiges sammanträde den februari.19

redogörI huvudpromemorian Rooth för han i slutet januariatt av
fäst uppmärksamhetfullmäktiges på den allierade deklarationen. Han

inledningsvisredovisade därvid Sverige redan hade åtagit sigatt att
forköpa guld från Reichsbank sammanlagt 70 miljoner kr, delvarav en

infria. Vidare redogjordeåterstod han för Tyskland sannoliktatt att
skulle begära fåmycket sälja guld till Sverige. Iännuattsnart mer

Rooth här hanpromemorian inte ansåg kunna ifrågasättasigattnoterar
med tyskarna avseendediskussion vad redan avtalats. Meden som

tanke den framställningpå väntades ville han dock, skriversomnya
tyskarna och försökahan, kontakt med få förklaring deta atten om

frånskulle leverera guld kom icke-ockuperade länder. dettaOmsom
talade han med handelsminister Herman Eriksson och finansminister

denWigforss och fick sedan 12 februariErnst telefon frånett svar per
Eriksson. Rooths dokumentation detta återfinns den förstaiav svar
bilagan till promemorian. Vidare beskrivs Reichsbank, väntat,att som

hemställdeden februari det svenska guld15 åtagandet köpaatt att
till miljonerskulle höjas från 70 105 kr. Med anledning dennaav

enligtframställan hade Rooth, sin promemoria, över-egen nya
och Wigforss.läggningar med Eriksson Härefter ärendetdetsägs att

behandling riksbanksfullmäktigetill i den februari.18togs upp
enligt noteringarna,Fullmäktige ville, skulleregeringenatt utse en

förhandla vidareför saken. redovisasDetatt attrepresentant om
till sådanttveksamEriksson blandett annatarrangemang,var av

hankonstitutionella skäl, den februari Rooth22samt att engav
Hägglöf skrivitGunnar dag. februaripromemoria Den 22sammasom
Rooth,skriver Jacob honomhände också det, Wallenberg besökteatt

upplysningar Hägglöfsoch Rooth noterade påvissa somgav
RoothDärmed ansåg saken realiteten blivit ordnadpromemoria. iatt

riksbanksfullmäktigeföreslog avstå från förhandlingoch krävaatt att
Förslaget undermed godtogs, enligt Rooth,regeringsrepresentant.en

dokumenterades efter beslut den tillägghand och 23 februari ettgenom
februari.protokollet för den 19till

första bilagan till Rooths lyderpromemoria den 9Den mars som
följer

ErikssonStatsrådet ringde fredagen den kl. ochHerman 12 februari 12.15
han med regeringsledamötemameddelade, diskuterat den migatt nu av

brev tillfrågan, huruvida jag i Puhl eller samtal mellanväckta ettgenom
Puhl eller mellan Hägglöf, dagarna Berlin, ochRichert och i tillsom reser

frågan eventuellaPuhl kunde fortsatta guldköp. Sedan dentaga upp om

m l5.2.l943/5Bilagan märkt R/Ag ex.är
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engelska deklarationen utfärdats guld, värdepapperatt och andra tillgångar,
berövats innevånare i de ockuperade länderna, skulle återställas tillsom

dem, hade det nämligen enligt min mening inträtt situation,en ny som
gjorde, ickevi längre borde köpa guldatt från Tyskland sådantannat än

enligt tysk förklaring icke direkt eller indirekt korn från någotsom
ockuperat land.
Handelsministern meddelade, regeringenatt enstämmigt denvar av
meningen, tillräcklig grund icke förelåg foratt saken någonatt taga upp

de föreslagit.jagvägar, Däremot det någotintemötte hinderav som om
jag personligen träffade Puhl i förbigående kasta framatt saken.

Den andra bilagan daterad den februari19är och innehåller denäven
noteringar gjorts Rooth. Häri återfinns anteckningar Roothssom av om
kontakter och åtgärder efter det Reichsbank hemställtatt höjt takom
för de svenska guldköpen. Rooth beskriver han påatt nytt tog upp
saken med handels- och finansministrama. Enligt noteringarna besökte
han Herman Eriksson den februari16 och visade honom då dels brevet
från Reichsbank, dels förslag till därpå. Erikssonett vidhöll densvar
förklaring han tidigare lämnat för och regeringens del. Roothegen
förklarade han självinte kunde föratt sådan sak,ta utanansvar en
avsåg föredra ärendet i riksbanksfullmäktige.att Såvitt framgår av
Rooths anteckningar bemyndigade Eriksson honom då anteckna iatt
fullmäktiges protokoll det regeringens önskan,att riksbankenattvar
skulle tillmötesgå Reichsbanks begäran ytterligare guldaffárer,om men

riksbanken icke skulle villkor,att uppställa kravet förklaringpåsom en
från Reichsbank beträffande fallets art. dettaI sammanhang upprepade
Eriksson också, enligt vad Rooth antecknat, det inte fanns någotatt som
hindrade Rooth vid personligt samtal medatt ett Emil Puhl gjorde
denne frågan.uppmärksam på

Det tredje dokument bilagts Rooths marspromemoriasom om
skeendet denna februarivecka är promemoria upprättatsen som av
Gunnar Hägglöf den februari22 1943 och återfinns i UD:sävensom
arkiv. Hägglöf redogör däri först för bakgrunden till det svenska
åtagandet köpa för 70 miljoner kr guldatt från Tyskland. Han

med konstatera från svensk sida underatt att åren 1941-summerar man
42 eftersträvat tyskt löfte clearingsaldotett skulleatt utjämnasom

guldöverföringar och efter åtskillig övertalningatt ocksågenom man
fått sådant löfte. Enligt Hägglöfs uppfattningett betydde detta att man

fråninte svensk sida kunde guldvägra från förTysklandatt ta emot
sådant ändamål. Det vidare, enligt Hägglöfs promemoria,var
övervägande sannolikt, svensk framställning affidavit föratt deten om
guld, skeppas till Sverige, skulle med bestämt avslag frånmötas ettsom

m ÄvenUD HP 64 Ct HP 80 A/Allmänt. intagensamt under kommissionens
dnr 14/97.
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tysk sida". Tyskland ansåg sig nämligen, enligt Hägglöf, ha full rätt att
disponera guld tagits de ockuperadeöver länderna och villesom av
knappast från den principen. Häreftergöra antecknar Hägglöfavsteg att

förhållandenman under sådana velat undvika officiellatt göra en
framställan till Reichsbank. I stället hade Jacob Wallenberg, som
medlem den svenska regeringsdelegationen för svensk-tyskaav
handelsförhandlingar, besökt Puhl och under hand framfört önskemålet

guldtackor från ockuperadeinga länder levererades till Riksbanken.att
Enligt Hägglöfs hadepromemoria Puhl då förklarat han gladatt var

dessa svenska synpunkter framfördes till honom personligenöver att
och officiell form, eftersominte i det då hade kunnat bli omöjligt att
lösa frågan. Puhl hade också, enligt Hägglöfs tillnoteringar, sagt
Wallenberg bereddhan själv till guld fråningetatt att attvar se
ockuperade länder skulle ingå framtidai leveranser till Sverige.

HägglöfSlutligen antecknar Puhl besökts dagen därpå och denneatt att
då upplyst Wallenberg han redan vidtagit erforderliga åtgärder.attom

HägglöfsPå det exemplar promemoria ligger i Riksbankensav som
arkiv har anteckning signerad Rooth tillfogats. Enligt denna haren
Wallenberg besökt Rooth den februari22 och lämnat uppgifter,samma

Hägglöf antecknat han fått. Därutöver hade Wallenberg, enligtattsom
Rooths tillagtanteclming, Puhl vid deras andra Sammanträffandeatt
bett "hälsa RoothWallenberg jag har ordnat saken". På detatt

Hägglöfsexemplar promemoria finns i arkiv finnsUD:sav som en
osignerad handskriven anteckning Wallenberg dethar settattom

"beskriver hans samtalavsnitt med Puhl.som
protokollsutdrag fogatsDet bilaga 4 till Roothssom som mars-

härröra frånpromemoria riksbanksfullmäktiges sammanträdeanges
den februari. inleds med redovisning19 Det Rooth föredragitatten av
omständigheterna kring det svenska åtagandet köpa guld frånatt
Tyskland för miljoner lcr. Redovisningen70 liknar den finns isom
Hägglöfs promemoria. Utdraget avslutas med följ ande formuleringar.

härtillUnder hänvisning och till de samtal, de svenska underhandlamasom
nyligen haft Berlin, får hernställa,i jag fullmäktige ville förklara sigatt
beredda från Reichsbank inköpa guld den för närvarande bestämdautöveratt

miljoner kronor70 för ytterligare 35 miljoner tillkronor, d.v.s.summan av en
sammanlagd miljoner105 kronor. För dagen hade guldlevereratssumma av
för miljoner kronor.57c:a
Fullmäktige godkände herr Rooths förslag."

Rooth gjorde minnesanteckningar i samband med sammanträdetegna
februariden 18 anteckningamaAv framgår några de full-att av

mäktiga efterlyste bättre redogörelse från regeringen Dagsamt atten

22°Arkivutredningen 163.s.



124 Det svenska förhållningssättet SOU 1998:96

Hammarskj öld förklarade det praktiskt omöjligt fortagetvara
Riksbanken Vidare har antecknatsvägra. "R" med allatt att
sannolikhet förklaradeRooth själv guldet fortsatte besmittatatt att vara

det inte tackoräven anledningsyntes samt tillattom nya var en
misstanke.

minnesanteckning dateradI den 16 maj 1943 återkom Rooth tillen
februariskeendet beskrevi hanDär Eriksson förklarat för honomatt

han fick skriva brevinte till Puhl det inteatt något hinderatt möttemen
han till Berlin och muntligen framförde sina önskemål.att Roothreste

hade ingen anledning till Berlin vid den tiden ochattannan resa
befarade därför, enligt vad han antecknat i maj, hans besök skulleatt
komma oönskadväcka uppmärksamhet. Därför föreslog han deatt att

förhandlaresvenska ändå skulle till Berlin också skulle dentasom upp
aktuella frågan. enligtDetta Rooths anteckning bakgrunden till attvar
Wallenberg efter överenskommelse med Hägglöf sammanträffade med
Puhl den och februari18 19 1943. Rooths anteckning från maj 1943
innehåller beskrivningi övrigt vad förekom mellanen av som
Wallenberg och Puhl väl med redo-överenstämmer övrigasom ovan
visade anteckningar.

Dokumentationen vad sades och gjordes aktuellaunder denav som
februariveckan påfallande1943 och detaljrik.är Den ärnoggrann
sammanställd efterhand och dess olikai delar sammanfogade,välär
vilket tillrättalagti någon mening intryck. omständigheterDessaettger
visar, enligt kommissionens uppfattning, frågan åtminstoneatt av
Rooth betraktades mycket känslig och väsentlig. Roothsom var uppen-
barligen dokumenteramån dels han uppmärksammat riskeratt attom

framövermed förvärva guld från Tyskland dels han i sin gjortatt att tur
riksbanksfullmäktige och regeringen uppmärksamma frågan ochpå
efterfrågat synpunkter.deras Man kan frånutgå det dessa syftenäratt

utforrrmingenhar Rooths anteclmingar. Hägglöfsstyrtsom av
tyder på liknandepromemoria överväganden från Vadhans sida.

Hägglöf har velat dokumentera dels de gällandeär överens-att
kommelsema med Tyskland och Reichsbank enligt hans uppfattning
omöjliggjorde Sverige sig guld, dels detatt motsatte att ta attemot
visade riktigt valsig inte någon officiell framställan tillgöraett attvara
Tyskland s.k. stulet guld inte önskvärt i Sverige. Både Roothattom var
och Hägglöf har alltså i dokumentationsin vad förekommitav som
varit måna framhålla de själva handlat på väl ochatt att övervägtettom
korrekt sätt.

En väsentlig pusselbit för valet fortsatt agerande det beskrivnaärav
samtalet mellan Wallenberg och Puhl. Utan den länken fortsattahade

22 Ibid. 164.s.
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guldaffärer med Reichsbank varit mycket svåra försvara. Kritikatt
skulle bådeha drabbat Riksbanken och regeringen. måste därförDet
särskilt uppmärksammas det finnsinte några förstahandsuppgifteratt

detta Vad föreliggersamtal. endast HägglöfsRooths ochärom som
Jacobnoteringar vad Wallenberg berättat för dem mötet.om om

En delvis annorlunda version vad avhandlades vid mötetav som
mellan Puhl Wallenbergoch Rooth till SNB:s styrelse den 23 majgav
1946.2 Styrelseprotokollen från SNB under krigstiden såvittär,
kommissionen erfarit, lag tämligen utförliga och sakligtöver
fonnulerade. Rooth tillfrågades, enligt vad antecknats i nämndasom
protokoll, Riksbanken hade skaffat sig någon försäkran frånom
tyskarna guld förekomstulet inte i Riksbankens dettaköp. Påattom
svarade Rooth den svenska handelsdelegation befann sig iatt som
Berlin februari hadeden 18 19 1943 fått försäkran från Emil Puhlen-

aldrig hadesådant guld överlåtits till Riksbanken.attom
RoothI maj 1946, sin förklaring till den schweiziskanär gav
det klart denationalbanken, stod allierade riktade kritik alltatt mot

innehav frånstulet guld ockuperade länder, inte bara innehavmotav av
sådant förvärvats efter varningen januarii träffade1943. Kritikensom
både Schweiz och Sverige. Rooths mellanversion samtaletnya av
Wallenberg och Puhl svarade väl häremot.

förhördes RoothDen 27 maj 1946 på schweiziska regeringens
begäran Bundesrichter Raisdomare, förhöret, ägdeVidav en som

det på tali Zürich, fördes Belgiens guldreserv hade tagitsattrum av
tyskarna utrikeshandeln.och i Rooth tillfrågades vad hananvänts om

vilkaoch förbindelservisste saken han hade haft medomom
Reichsbank under kriget. Rooths på frågorna har skrivits utsvar av

undertecknatsdomstolen och sedan Rooth själv. Enligt vadav som
antecknats förklarade Rooth det föregående höst han hadeatt var som
hört talas det belgiska guldet beslagtagits smältstyskarna ochattom av

Vidare förklarade han Sverige i samband med handels-attom.
förhandlingarna med Tyskland i princip hade åtagit sig vissagöraatt
guldköp. Den allierade varningen februarii 1943 hade därför tilllett att
det blev bestämt saken skulle diskuteras med föreslogsPuhl. Detatt
först själv skulleRooth till honom i Berlin, eftersomatt resa manmen
inte ville väcka onödig uppmärksamhet stället den svenskaigav man
handelsdelegationen i uppdrag kontakt med den ändåPuhl,att ta när

där. blev,Det berättade Rooth vidare, denWallenbergvar som
februari talade med18 1943 Puhl. Enligt Rooth försäkrade Puhl då

m SNB:s arkiv, Styrelseprotokoll den 23 maj 1946 573.nr
223niemals"
m Bundesgericht Tribunal Fédéral, R 1 kommissionensAct 2/98.dnr
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Wallenberg Riksbanken inte skulle komma få något guld frånatt attom
ockuperade länder. Rooth berättade vidare Puhl följande dag, denatt

februari, för19 förklarade Wallenberg han redan hade vidtagitatt
erforderliga åtgärder för tillgodose det svenska önskemålet. Sedanatt
han berättat tilladedetta skeende Rooth man hade varit denattom av
uppfattningen Puhl anständig kunde lita på.att var en man, som man

Rooth vidhöll således sin tidigare nedtecknade version vadom som
utspelade Wallenbergmellan ochsig Puhl februarii 1943. Bakgrunden
till förhöret ägde den schweiziska ochatt regeringen SNBatt rum var
kände franska ochsig angripna amerikanska påståenden de iattav om
ond förvärvat stulet belgiskt guld. Detta framgår brevtro ettav som
Rooth efter förhöret skrev till kabinettsekreterare UDWestman i I
brevet hemställde Rooth någon vid UD skulle gå igenom protokolletatt
och kundesynpunkter på det få användas sambandSNB ige om av
med eventuellt försvar. Rooth bilade flera ändringsförslag.ett

Vad beskrivits uttryck för det efter förekomkrigetär ett attsom nu
försök samordna den schweiziska och den svenska inställningen tillatt
de allierade påståendena köp stulet guld från länder.ockuperadeom av
Som kommer framgå det mycket förtalarärsnart att attsom
samordning förekom under kriget, endast få bevaradeäven även om
dokument direkt stöd därför.ger

nyckelperson det skeendeEn i utförligtså beskrivits Roothsom av
handelsministem Eriksson.Herman Efterär Eriksson finns, som

handlingar bevarade i UD:s arkiv. Bland finnsnämnts, annat
stenografiska anteckningar från regeringssammanträden underm.m.
lcrigstiden. Tillsammans med dessa ligger maskinskrivna utskrifter, som
kommissionen har tagit del Anteckningar-na utförligatämligenärav.
och utformade.mycket personligt De innehåller inte sällan spontana
och kritiska synpunkter kollegemaspå agerande. Vidare präglas de
starkt hastiga och direkta tillkomst.sin denI kronologiskt ordnadeav

märkts 1943 finns anteckningar från allmän beredningmapp som en
den februari från9 sammanträde marsnågot slag den 18samt ett av
Inga anteckningar finns emellertid där bevarade från den
mellanliggande händelserika februarivecka Rooth och Hägglöfsom
dokumenterat.

Frånvaron motsvarande skildring i Erikssons handlingar kanav
naturligtvis ha många förklaringar. En tänkbar sådan sakenär att
faktiskt behandlades vidaldrig något regeringssarnmanträde. ställetI
kan den exempelvis ha diskuterats på hand mellan AlbinPertre man

225aswiru
22°Arkivutredningen 220.s.
m Erikssons handlingar,UD, Herman volym
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Hansson, Ernst Wigforss och Eriksson. En sådan handläggning kunde
väl med rutinerstämma inomöverens gängse regeringskretsen vid

denna tid. Ser på Hägglöfsnärmare promemoria, dateradärman som
den februari, finner22 denne inte alls någotatt nämner attman om
frågan skulle behandlatsha regeringen. Faktum Hägglöf inteär attav

Eriksson i sammanhanget. ställetInämner skriver Hägglöf neutraltens
vad "man har sig böra På det exemplaransett göra.om av

promemorian finns i UD:s arkiv finns dennotering attsom en om
dag har med bud till Eriksson.sänts Som framgåttsamma ovan

antecknade Rooth Eriksson dag hade överlämnatattsenare samma
Hägglöfs till honom.promemoria Av någon anledning har Hägglöf
uppenbarligen velat framhållainte sig regeringen eller Erikssonvare

agerande skeendet. kan hai Det berott på de faktiskt hadeinteattsom
de aktiva roller Rooth tillskrivit dem, det kan naturligtvis hasom men
haft andra detmotiv. Om så Eriksson och regeringen i övrigt,attvar
eller delar därav, aktivt ställning på det Rooth beskrivittog innebarsätt
detta samtidigt regeringen ingrep i Riksbankens angelägenheteratt
på kan ha betraktats grundlagssuidigtett sätt Detsom som
förhållandet kan för regeringens ledamöter och för dessäven
tjänstemän ha skälvarit minimera dokumentationen vadett att av som
skedde.

Hammarskjölds fickkalendrarDag innehåller lapidariskaytterst
anteckningar och ingen ytterligare vägledning för kartläggningenger av
vilka faktiskt tongivande det svenska ställningstagandetnärsom var
gjordes februariDen 18 1943 har han helt enkelt antecknat följande.

kvällssammanträden"Morgon- och i RB. Konflikt mkr. tyskt35om
guld uppsegling."under

RoothsOavsett promemorior riktig beskrivningom ger en av
regeringens aktiva inblandning kan det fastslås regeringen i varjeatt
fall hade tillgång till information frågeställningen ochom om
riksbanksfullmäktiges beslut. Hammarskjölds dubbla funktion Riks-i
banken och deregeringen, kontakterna mellan övriga itätasamt män
det ledande nätverket, utesluter så skulle fallet. Attatt ävenvara
bankoutskottet uppmärksammat saken, efterhand,i har framgåttänom
ovan.

Sammantaget kan följande konstateras. Mot bakgrund denav
allierade oroades Roothvarningen och Hägglöf Reichsbank villeattav
sälja ytterligare guld. fick anledningDe principielltatt överväga om
Riksbanken borde guld från Reichsbank. Riksbanks-ta emot mer

m enda lagligen anvisade tillvägagångssättetDet för regeringen i situationen som
denna ombud för förhandla med riksbanksfullmäktige.att utse ett attvar
229Kungliga biblioteket Stockholm,i Dag Hammarskjölds handlingar.

5 SOU1998:96
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fullmäktige informerades problematiken fattadeoch beslutom om
Ävenfortsatt handel. regeringen hade information frågeställningenom

och riksbanksfullmäktiges beslut. Regeringen gjorde föringet attom
förhindra handelsavtalet fullföljdes fortsatta guldförvärv.att genom
Som framgått tyder i stället det på regeringen aktivt verkademesta att
för fortsatta köp.

fråga händelserna underI 1943 måste det vidare noteras att ettom
guld frånbegrepp avseende Nazityskland kom till användning,nytt

nämligen eller besmittatsmittat guld. Uttrycket återfinns Roothsi
handskrivna minnesanteckningar från sammanträdet med riksbanks-
fullmäktige den februari, vilka18 redovisats. I andetagovan samma

Rooth tackor kannya anledning till misstanke.noterar att vara en
ljusetAnteckningen kan i upptäckt kort tidses av en som en

dessförinnan hade gjorts i SNB, nämligen 451 guldtackoratt som
Reichsbank deponerade där den 27 januari 1943 stämplade medvar

1942.2tillverkningsåret dennaMot bakgrund kan Rooths anteckning
knappast tolkas på inom Riksbanken insågsätt änannat att man nu
risken guldför oönskat smältes Beslagtaget centralbanksguldatt om.
kunde då blandas med guld. Möjligheten identifieraannat att

minskade.ursprunget
hemställdePå 1943 Reichsbank det uppnåddaännuattsommaren

för guldköp skulle höjassvenska taket från till kr.105 140 miljoner
Riksbanksfullmäktige beslutade den 5 bestämtaugusti hövligtatt men

begäranavslå juli hadeDen 8 Rooth antecknat guldköpInga utan
medgiv.m Vid föredragningenUD:s inför fullmäktiges beslut

redovisades underhandlingar förtsockså UDmed och medFrånatt
ville Riksbanken alltså inte gå med på utöka åtagandesittatt attnu

köpa Reichsbank, fallguld från i inte samtycke.regeringensvart utan
konstateraDet oundvikligt detta trendbrott den svenskaiär att att

guldhandeln med Reichsbank ägde just vid tid då, snartrum en som
kommer framgå, diskussionens vågor gick höga i SNB:s styrelse iatt
fråga dess förhållningssätt till guldet från Reichsbank. Vidare måsteom

kommunikationendet uppmärksammas mellan de båda central-att
bankerna och vid denna tid.BIS tätvar

Arkivutredningen har redovisat brevväxling ägdeen som rum
mellan Riksbanken och juliSNB i och 1943.2augusti Brevväxlingen
tyder Schweiz fåttpå i uppfattningen skulleSverigeatt attman nu

23°Fior 50s.
23 Arkivutredningen, Rooths minnesanteckningar.Ivar
m Ibid.
2 Arkivutredningen 152.s.
234lbid. 151S.
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förbjuda import guld. Rooth bemötte detta antagande medav att
påminna det kvarstående och heltännu infriade svenskaom
åtagandet köpa guld från Tyskland. Vilkenatt politik däreftersom
skulle komma föras ansåg sig Rooth inte kunnaatt uttala sig Dockom.
påpekade han han personligen hadeatt uppfattningen störstaatt
försiktighet påkallad.var

SNB, hade sökt information det svenska förhållningssättet,som om
hade uppenbarligen till följd missförstånd fått intrycket Sverigeattav
slagit till bromsen det egentligen baranär fråga beslutett attvar om
inte accelerera ytterligare. Under de månader då brevväxlingen pågick
förekom inom SNB:s styrelse intensiva diskussioner huruvidaom man
borde fortsätta guld från Reichsbank.ta emot En ståndpunkt gick ut
på SNB skulle följa det svenska exempletatt såsom det felaktigt hade-
uppfattats och sig till det allierade Mot dennasynsättet.anpassa-
ståndpunkt stod inställningen de tyska beslagenatt centralbanksguldav

lagliga och SNB därför lugnt kunde fortsättaatt guldhandeln.var
Diskussionerna ledde inte till någon förändring. Hanteringen guldav
fortsatte förut.som

Ett exempel på samordnandeannat kontakteratt mellan
centralbankschefema förekom vid denna tid i arkivBISutgörs ettav
återfunnet brev från Paul Hechler vid BIS till Puhl Brevet dateratär
den 21 juli 1943 och innehåller Hechlers beskrivning vad Perav
Jacobsson berättat privat samtal, kortett tid dessförinnanom som en
hade förekommit mellan SNB:s ordförande Ernst Weber och Rooth.
Enligt Hechler hade Weber och Rooth då båda uttryckt tillfredsställelse

de växande guldreservernaöver i respektive banker. detta drogAv
Hechler den slutsatsen, skriver han till Puhl, varken den svenskaatt
eller den schweiziska centralbanken hade betänkligheter guld frånmot
Reichsbank. Vidare konkluderade han de hade skaffat sig stöd föratt

sådan uppfattning från respektive regeringar. brevetI finns ocksåen en
antydan Rooth skulle ha förklarat Riksbankenatt inte ansåg sigattom
bunden den allierade varningen. Hechlers slutsatser framstårav
visserligen väl långtgående den bakgrund hanmot själv beskriver,som

enligt kommissionens uppfattning brevet åtminstone stöd förmen ger
det förekom kontakter mellan BIS,att Riksbanken och fråganSNB i
hur borde ställa tillsig guld från Reichsbank. i sinDettaom man tur

något vilken vikt frågansäger tillmättes. lom
Allmänt kan det konstateras BIS, fungerade under helaatt som

krigstiden, erbjöd goda möjligheter till kontakt mellan ledningarna för
olika centralbanker.

235Expertkommissionens interirnrapport 88 Fior. 61ävens. se s.
23° Ävenarkiv,BIS box 1/5.B intaget under kommissionens dnr 87/98.
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redovisats hurhittills bildenAllt guldetsom ursprungsom av
har beslagtaget finnsklamade under 1943 centralbanksguld. Detavsett

tyderdokumentation på någon vid denna tid skulle haingen attsom
ochkonfiskerat plundrat ochhaft insikt personguld smältesatt omom

Reichsbank.såldes av

Gulddeklarationen och den svenskaförsta5.5.5

konfiskeratreflektionen personguldom

den s.k.utfärdade USA gulddeklarationen innehöllfebruari 1944I som
tillsärskilt neutrala länder, för stuletuttrycklig varning, köpaatten

överlämnades den från dengild. Deklarationen 24 februari
Stockholm UDi tillamerikanska legationen En note sammaav

brittiska beskickningen.överlämnades deklarationeninnehåll Iav
olagligt hade tillgripit guldaxelmaktema kvantiteteruttalades storaatt

därefter deländer och sålt detta till länderfrån ockuperade som
klargjordes förvärv skullesådant guld intehandlade med. Vidare att av

köpahellererkännas USA USA inte avsågkomma attsamt attatt av
avbröt handelsförbindelser medfrån länder inte sinaguld som

axelmaktema.
sammanträdde den och februari 1944.Bankoutskottet ll l5

"riksbankens köp valutor,guld ochFrågelistan upptog av
Tyskland och "betalningsbalansenmed"guldaffärerna gentemot

informationTyskland detaljerad vad komNågon attmer om som
tillgänglig.finnsavhandlas och beslutas inte

behandlade deklarationen vid sittRiksbanksfullmäktige
1944.2 konstaterades, vadDå enligtsammanträde den 2 sommars

guld från längreprotokollet, Reichsbank inteframgår att varav
Vidare beslutades därför skullegångbart. Riksbankeninternationellt att

med beskedet kundeReichsbank ytterligare guld intetelegrafera till att
för det tidigare uppnåtts.taket åtagandet inte hade Deatttas emot, trots

motsvarade miljoner krlåg niodittills gjorda köpen en summa som
februari Riksbankeni 1943. stället beslutadeunder vad utlovats Isom
motsvarande franc.värde schweiziska Etterbjuda isig ta emotatt

därpåinnehåll översändes också Frånmed detta dagentelegram

Även237 Finns under kommissionens dnr 116/97.A/Allrnänt.UD HP 80 även
deklarationen.stod bakomsovjetiska regeringen

2 frånprotokoll och februariBankoutskottets 11 15 1944.
239 172.Arkivutredningen s.
24°Ibid. 172s.
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Reichsbanks sida godtogs beskedet.inte Man önskade takettvärtom att
ytterligare.skulle höjas

skrevDen 23 1944 Rooth till Thomas H. McKittrick,mars som var
ordförande och berättade förtroendei BIS, i Riksbanken iatt numera
princip köpte guld från Tyskland.inte

Allt tyder alltså på från svensk sida ansåg Tysklandatt attman nu
inte längre uppfyllde villkoren för fortsatta guldtransaktioner i
anslutning handelsavtalet. Eftersomtill Reichsbank inte kunde leverera
guldtackor gångbara deni internationella handeln ansåg sigsom var
Riksbanken inte skyldig guld. Uppenbarligen denatt ta emot mera var
svenska inställningen ändå hålla fast vid handelsavtalet Därföriatt sig.
erbjöds tyskarna betalningssätt.ett annat

Vid besök i Stockholm den 20-22 juni 1944 kom Emil Puhl medett
motförslag. erbjöd ReichsbankHan skulle leverera denett att

resterande guldmängden enligt det tidigare svenska åtagandet formi av
dels skandinaviska guldmynt Reichsbank sedan före kriget,ägtsom
dels tyska guldmynt innehafts sedan 1924.21923 eller Riksbanks-som
fullmäktige erbjudandet vid sitt sammanträde den juni.29 UDantog
och handelsministem hade, enligt vad antecknades fullmäktigesisom
protokoll, förklarat de inte hade något invända.att att

I handskrivna anteckningar från den 21 juni 1944 noterade Ivar
följ ande.Rooth bland annat

guldmynt,...Köper Schw rmk vad betalar natb.
skandinaviska guldmynten frånDe judar eller likn. icke komma attsom

godkännas de allierade,av

frånEj judar",

"Guldmynt kriget N.,före sv

samt

Danskarna avbeställda

första förefaller haDet citatet antecknats vid tidigare tillfälle underett
dagen deän senare.

Noteringama helt lättainte tolka, bör uppfattas såär att attmen
Rooth inför förhandlingarna med Puhl ansåg det viktigt få klarlagtatt

köpet omfattaendast skulle guldmynt och dessa skulle hainteatt att
stulits från judar. tyder också påDe Rooth sedan Puhluppfattatatt att

24 Ibid. 173.s.
m Ibid. 180.s.
2 Se för det följande detta stycke ibid. 174.s.
244Arkivutredningen, Ivar Rooths minnesanteckningar.

1998:966 SOU
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någon form försäkran med denna innebörd.gett Vidare antyds attav
Rooth för säkerhets skull ville kontrollera hur SNB förhöll till köpsig

Slutligen kan den tolkningen det för Roothmynt. göras attav var av
betydelse huruvida de allierade skulle kunna kritisera köpet.stor Så

kunde ske det rörde från judar ellerantas andra i ockuperademyntom
länder, knappast det fråga frånmyntmen om var om personer som
förföljts Tyskland. Möjligen syftari den sista de citerade raderna påav

Rooth leveranssig skandinaviskaatt guldmynt.motsatte av
De slutligen kom levereras till Riksbanken underatt tidenmynt som

23 juli till allaaugusti 1944 tyska7 ZO-marksmyntvar
Anteckningen den juni21 1944 det enda kommissionenär funnitav

uttryckligen pekar på Riksbanken befarade leveransattsom av
konfiskerat plundrateller personguld. Riksbankens ställningstagande
till Reichsbanks erbjudande guldmynt avgörande punkt,är motom en
bakgrund kommissionens uppdrag. Här övervägde Riksbankensav
ledning alltså hur borde förhålla sig till konfiskerat och plundratman
personguld.

Eftersom kontakterna med SNB väl utvecklade finns det skäl attvar
fråga det finns någonsig dokumentation utvisar attom som
motsvarande överväganden gjordes där. Den schweiziska expert-
kommissionen har nyligen offentliggji sin orda interirnrapport redovisat

sådan handling, nämligen protokollsutdrag från den december2etten
1943. framgår chefsjuristDärav SNB:s Max Schwab förklaradeatt

det känt nazisterna konfiskerade tillgångar från judar ochatt attvar
andra privatpersoner i ockuperade länder. Huruvida därvid eller i annat
sammanhang guld från privatpersoner enligt Schwab,även togs var,
inte känt fullt möjligt. frågan blevNär aktuell för hadeIvar Roothmen
den alltså redan halvår tidigare diskuterats finnsinom SNB. Detettett
inte något direkt belägg för Rooth kände till schweiziskadetatt
övervägandet. hansMen anteckning kan utläsas han, närattav egen
han själv ställde frågan,sig saken varit aktuell igenast antog att även
Schweiz han skulle kunna finna vägledning där.samt att

Det uppenbart inom Riksbanken kände vända inforär att man en
guldmyntköpet också efterhand.i Den 2 beslutadeaugusti 1945
Riksbankens direktion, förslagpå vice riksbankschefen Klas Böök,av

inventera bankens innehav guldmynt. Beslutetatt av om
inventeringen måste rimligen ha utlösts misstanken Reichsbankattav
smält stulet guld slagnågot till guldmynt och deatt myntom av som
Riksbanken tagit skulle kunna sådant slag. Inventeringenemot vara av

245Arkivutredningen 170.s.
24°Expertkommissionens interimrapport 120s.
2 Arkivutredningen. 197.s.
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verkställdes inte förrän i februari 1946.2 Då genomfördes två slags
stickprov. öppnadesFörst fem påsar med vardera riksmark.10 000
Därvid konstaterades det uteslutande frågaatt slitna tyska 20-var om
marks guldmynt, emitterade 1914. Sedan vägdes femtedelsenast en av
de myntpåsar härrörde från köpet i fråga. Varje påse vägde mindresom

motsvarande mängd 20-marksän guldmynt, vilket ansågs tala förnya
cirkulation.varit i Sammantaget fastslogsatt mynten inom Riksbanken

iakttagelsema vid inventeringen talade föratt Reichsbanks uppgiftatt
varit i Reichsbanks sedanatt 1923-24mynten ägo riktig.om var

Guldmynt under kriget säker förmögenhetsplaceringännu förvar en
såväl enskilda nationalbanker.° Präglingen guldmynt upphördesom av
dock i Tyskland med kejsardömets fall. Det faktum såatt mynten var
gamla därför förvåna.inte Detär ägnat inte troligtatt Reichsbankär att
skulle ha smält guldföremål och låtit prägla dem guldmynt förner som

sedan simulera slitage. Vad däremotatt inte går fastställa medattsom
säkerhet dessa egentligaär mynts ursprung.

Det möjligt sedan längeär ingåttatt mynten i Reichsbanks förråd av
guld. Men det också möjligt de ellerär del dematt tagits beslagien av
från judar eller andra förföljda i Tyskland. Kommissionenspersoner
uppfattning det så troligtär äratt måste räkna medattsenare pass man

fallet.så äratt
En viktig fråga vilka åtgärder Riksbankenär vidtog för förvissaatt

sig fåinte oönskade guldmynt. Svaret Riksbankenatt Valdeär att attom
nöja sig med muntlig förklaring från Puhl, förklaring inteen en som ens

heltäckande eftersom den inte täckte vad eventuellt hadevar som
konfiskerats eller plundrats i Tyskland.

När Rooth förhördes Bundesrichter Rais i maj förklarade1946av
han också hadeReichsbank försäkrat guldmynten funnitsatt i Berlinatt

1920-taletända sedan
Till följd den redovisade protokollsanteckningenav ovan om

samråd med UD och handelsministem de allmäntsamt nära
kontakterna mellan regeringen och Riksbanken måste enligtman,
kommissionens uppfattning, utgå från regeringen åtminstoneävenatt
hade tillgång till information myntaffären.om

I bankoutskottets handlingar har kommissionen funnitinte något
direkt den behandlade affären medrör guldmynten. Eftersomsom nu

bankoutskottets sammanträden koncentrerade till vårsessionerna ärvar

m Ibid. 204.s.
24°Sakuppgiftema dettai stycke grundar påsig samtal mellan företrädare för
kommissionen och chefen för Kungliga Myntkabinettet, Henrik Klackenberg.
25° ÄvenBundesgerichtTribuna1Fédéral, R 1 Act intaget under kommissionens
dnr 2/98.
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utskottet inte underrättatdet fullt möjligt förränaffären långtatt var om
efter genomförts.det denatt

varkenkan konstateras regeringen eller riksdagen vidtogDet att
riktaddirekt dennågon åtgärd guldaffar aktuellmotsom var som var

1944.för Riksbanken sommaren
försak år införde förbudEn är att ettsenareman sammaannan

särskilt tillstånd guldRiksbankenandra importerautanän att

till WashingtonförhandlingamaFörspelet5.5.6

Riksbanken inget ytterligare Reichsbank.Under köpte guld från1945
frågeställningarnadärför annorlunda för övrigadetta årFör änutser

från inflödetflyttades till innehavet. stod klartkrigsår. Fokus Det att
förlora kriget skulleTyskland skulle komma och de allieradeatt att

handelnutreda med s.k. stuletkomma försöka guld.att
Riksbanken sina bokföringsrutiner. dendet läget ändrade DelarI av

hade ingåtttidigare i huvudböckema kominformation attnusom
underliggande serier. Dessa har utgallrats.redovisas serieri senare

Ändringen bland innehavet skulleinnebar guld längreinteattannat av
huvudboken bokföras samlingskonto,specificeras depå i påutan ettper

guldkonto Vidare skulle finvikten bokförasinte längre is.k.ett
sådan ändring bokföringsrutinema kan flerahuvudboken. För aven

tänkbara skäl finnas.
förefalleranblick för åtgärdenVid första tidpunktenen

Kommissionen har därför särskild förfrågananmärkningsvärd. riktat en
vad känt tillrörande anledningentill Riksbanken ärsomom

förändringen Riksbanken har därvid ändringenFrån svarats att
den kraft vidslutet 1944, avsedd träda ibeslutades redan i att attvarav

utgjordeden del omorganisationårsskiftet störrreattsamt en av en
förenkladesbokföringen Till har fogats kopiavarigenom svaret en

sammanträde med decemberprotokoll från direktionen den 23ettettav
för bankexpeditionenförst har omorganiserats.1944. redogörsDäri att

önskvärt genomföra ändringarSedan det vissa liknandeuttalas är attatt
bokföringen bankens följerbeträffande utländska affärer, varpåäven av

detaljerad redogörelsesidor lång för hur detta skulle kunnatvåen

251 Licenskravet gällde fr.o.m.694. den oktoberSFS 1944 30 1944.nr
m och där48 190, det bland ändringarnaArkivutredningen 46, sägsannat atts.

den januari 1945.gjordes 23per
2 Arkivutredningen någonbakgrimd redovisat funnitden inteDetta att attmot av

bakgrunden till beslutet.information om
254 117/98.dnrSe kommissionens
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genomföras. Bland framgår bankens remboursbokförareannat att
skulle i uppdrag föra inventarieböcker beträffandeatt Riksbankensges
innehav guld, guldbehållningen hos huvudbokföraren skullesamt attav
redovisas endast huvudbokskonto.på Slutligen har antecknatsett att
direktionen beslutat genomföra omläggningen med ingången 1945.av

alldelesDet inte lätt utläsa vadär syftet medatt som var
omorganisationen, önskemål tycks haett varit möjliggöraattmen en
bättre överblick avseende varje dags transaktioner.

Under och 1946 sålde Riksbanken1945 del det gulden av som man
under kriget köpt från Tyskland och sedan hade förvarats isom
Schweiz. föregicksFörsäljningama riksbanksfullmäktige denattav

februari8 bemyndigade Klas1945 Böök försälja viss kvantitetatt en
guld Schweizi

Vid Washingtonförhandlingama, beskrivs inärmare nästasom
kapitel, kom det bli avgörande vilket centralbanksguldatt rövat som
Riksbanken förvärvathade från Reichsbank och sedan vidaresåltinte
före den juni 1945.l

I oktober Rooth1945 Ivar i Schweiz och orienterade sigvar om
vilka frågor de allierade hade ställt till schweizarna angående deras

Reichsbankguldförvärv från fickHan då Weber vidErnstveta av
SNB i princip inte ansåg hasig möjlighet diskutera de olikaatt attman
guldbarrama noterade följande,och sannolikt referat vadär ettsom av
Weber uttryckt.

En diskussion de enskilda barrarna i Schweiz fall lika vanvettigärom
diskutera ursprungsland. Guldet kan ha påsuttit iatt väggarnasom

Salomos tempel. Nationalbanken har köpt såltoch guld god ochi äventro
hållaguld. kan längreIngen i barrarna.sår Man har icke lagtutmyntat upp

sitt redovisningssystem det sättet."

zssArkivutredningen. 190.s.
256Ibid. 194.s.
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Åtgärder6 efter kriget

Sveriges åtgärder efter kriget i anledning den s.k. Washington-av
överenskommelsen betydelse förär flertalstor frågeställningarettav

kommissionen har behandla. Kommissionenattsom iattavser
slutrapporten redogöra för förhandlingarna efter kriget sedda i störreett
sammanhang och redovisar därför i detta kapitel endast några kortare
huvuddrag.

Som framkommit tidigare kapitel varnade de allierade redanav
under kriget för naziregimens plundringar. I januari 1943 signerades en
deklaration innehöll förklaring de allieradeatt nationerna avsågsom en

sitt för omintetgöraatt göra fiendensyttersta att plundringar och därför
förbehöll sig ogiltigförklararätten allaatt transaktioner avseende
egendom i de axelmaktema ockuperade områdena och februariiav
1944 utfärdades den s.k. gulddeklarationen vilken innehöll varningen
till främst de neutrala länderna befatta sig medatt guld.rövat

Under konferensen för penning- och ñnansfrågor i Bretton Woods,
USA, 1944 utvecklade de allierade frågasin linje isommaren om
plundringama och påbjöd i särskild resolution deVI. neutralaen nr
länderna inom sina respektiveatt områden vidta åtgärder för att
förebygga överlåtelser eller andra dispositioner egendom, däriblandav
guld, från de ockuperaderövats områdena. På hösten årsom samma
införde Sverige importförbud på guld och platina och samtidigt
utarbetades förslag lagstiftningtill kontroll de tyska tillgångarna.om av
Den s.k. kontrollagstiftningen från 1945 innebar kortheti att en
skyldighet deklarera tysk egendom infördesatt och skingringsförbudatt
lades på all tysk egendom i riket. En särskild myndighet, Flykt-
kapitalbyrån, inrättades för handhavandet kontrollagstifmingen.av

Efter den tyska kapitulationen deklarerade de allierade de hadeatt
övertagit den högsta makten i Tyskland och lämpliga åtgärder skulleatt
vidtas för utövandet kontroll de tyskägdaöver tillgångarna iav
utlandet. Efter Sovjetunionen avstått sinaatt anspråk på de tyska
tillgångarna bl.a.i Sverige förklarade de västallierade nationerna att
ockupationsmakten gjorde anspråk på och hade till tyskägd ochrätten
tyskkontrollerad egendom.

Vid Potsdamkonferensen 1945 hade antagits ettsommaren
amerikanskt förslag etablera guldpottatt till vilken allt rövaten
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Tyskland och de neutrala länderna skulle samlas förfrånguldmonetärt
ockuperade länder centralbankerde från vilkasfördelning tillsenare

Förslaget underutveckladesbeslagtagits.guldet hade närmare
delentyska skadeståndet pågickdetPariskonferensen senaresomom

skadeståndetKonventionen det tyskahösten 1945. omav
genomförandet1946 ochi januari tillundertecknades Parisi av

guldåterlämnandebestämmelserkonventionens monetärtom av
benämnd Goldkommission The Tripartitesärskildupprättades en

skulleof Gold TGCRestitution Monetaryfor theCommission som
Storbritannien och Frankrike.USA,under uppsiktstå av

beslutades dessutom fond på minst 25PariskonferensenVid att en
för bistånd offer förskapas naziregimenskulledollarmiljoner som

tyskavända sig till för få del detregeringinte hade någon att att av
detbyggas med medel från iavsågsFondenskadeståndet. att upp

exempelvis frånicke-monetära guldetpåträffade s.k.Tyskland
neutralamedel från tyska tillgångar deiMelmerleveranserna samt av

staterna.
ochguld, fördelningen guld till TGCDefinitionen monetärt avav

exempel påoffren förtill naziregimenfondenuppbyggandet ärav
underfrågeställningar har behandlatskomplexaviktiga och senaresom

Även frågor vikt detitid dessa är stor gemensammaavom
har desöka klarhet personguldetmedarbetetinternationella att om
harfrågeställning kommissionenför denbetydelsedirekt attingen som

Riksbankennämligeninterirnrapporttill dennaställning ita om
härKommissionen har därför valt intepersonguld.hanterade att

frågor.för dessaredogöranärmare
tillallierade kommainbjöd de Sverige1946februaribörjanI attav
desigFrån svensk sidaförhandlingar.förWashington motsatte man

slutligenochde tyska tillgångarnakontrollpåallierades krav över
omhändertastillgångarna i skulletyska Sverigedeenades attomman

densigFlyktkapitalbyråns försorg. Vidare åtogkontrollerasoch genom
inledningsskedetall tysk egendom.likvidera Isvenska regeringen att

svensk sidagjordes guldfrågan frånWashington iförhandlingarna iav
tyskaåterställa guldberettSverigeklart monetärtattatt som genomvar

avsågockuperade länder. Förhandlingarnafrånhadeåtgärder rövats
understrykasoch det förtjänarcentralbanksguld attbeslagtaget att

underdiskussionaldrig tillpersonguldfrågan var uppeom
förhandlingarna.

Nazi257 brittiskadenEizenstatrapportenbör främst rapporten:Här samtnämnas
Gold,British Archives, Non-the Part II, MonetaryfromGold Information-

12.,l997.Gold No.Tripartite Commission, History Notesand theGoldMonetary
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Washingtonöverenskommelsen den 18 juni 19462 innebar som
Sverige åtognämnts sig likvideraatt all tyskatt egendom. deAv vid

likvidationen inflytande medlen, vilka uppskattades till 378 miljoner
kronor, skulle 150 miljoner kronor användas till inköp för det tyskaav
folkhushållet viktiga Härutöver avsåg den svenska regeringenvaror. att

medlena tillgodose sitt krav för motsvarande värde utlämnatav rövatav
guld. Därefter skulle de svenska fordringsägama i tvångsclearingen
med Tyskland få ersättning likvidationsbeloppet. Somur separaten
åtgärd, och således inte härrörande från likvidationen den tyskaav
egendomen, åtog sig svenska regeringen dels bevilja miljoner75att
kronor fortsättning på det svenska bidraget till uppbyggnadensom en

de krigshäijade länderna, närmast avsedda utgå formiav att av
avskrivning lämnade eller framtida krediter, och dels bevilja 50av
miljoner kronor för gottgörelse och hjälp till bosättning nazioffer.ny
I gengäld skulle de allierade upphäva de s.k. listorna och friställasvarta
de svenska tillgodohavandena i USA.

Sveriges åtaganden återlämnaatt guldrövat skulle enligt
Washingtonöverenskommelsen gälla i den mån sådant guld denännu
l juni 1945 befann sig i svensk besittning och krav på bevisligenatt

guld framställdesrövat regeringarna i de ockuperade länderna ellerav
deras centralbanker före den julil 1947. Redan i Washington
framställdes krav på 7,3 guld avseendeton belgiskt guldrövat och före
fristens utgång hade den nederländskaäven regeringen ställt betydande
krav.

Riksbanken hade såvitt gällde kravet på 7,3 belgiskt guld, iton rövat
juli 1943 sålt 156 kg till Credit Suisse för inköp silver förav
Myntverkets räkning varför denna avräknades. majI 1949post
överlämnade Riksbanken via sin depå i USA 7,2 guld till TGCton
motsvarande värde på cirka 29 miljoner kronor.ett Riksbanken erhöll

år frånersättning regeringen å sin sida sitt kravsamma upptogsom som
fordran i tvångsclearingen med Tyskland.

Förhandlingarna det nederländska guldet inleddes i maj 1947om
och i december år utvecklades kravet Det ursprungliganärmare.samma
kravet avsåg 8,6 Från kravet skulleton. i enlighet med
Washingtonöverenskommelsens bestämmelser avräknas mindreen
kvantitet guld hade sålts till den schweiziska nationalbanken isom
januari 1945. Från Sveriges sida gjordes antal invändningar ochett
förhandlingarna drog på tiden. Bl.a. ifrågasattesut det nederländskaom
guldet kunde eftersom det haderövat framkommit ersättning ianses att
vissa fall hade erlagts Tyskland. Vidare hävdade god forav troman

2 Washingtonöverenskommelsen godkändes riksdagen den 17 decemberav
1946. Texterna återfinns iprop. 1946 367.nr
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förvärv skett före den allieradehade varningen sammanlagt1943som
och ifrågasatte bevisningencirka ton4 avseende nedsmälta

guldmynt Efter antal slcriftväxlingar träffadesi fråganett stort en
allierade ochmed de överlämnadeuppgörelse 1955 Riksbanken 6 ton

Även detta fallguld till TGC. i Riksbanken den svenskaersattes av
därefter värdetregeringen fordran i tvångs-upptogsom som en

Tysldand.clearingen med
återlämnande 7,2 belgisktSveriges guld och 6ton tonav
guld vilar således på mellanstatliga överenskommelsernederländskt

har funniti sig inte anledning ifrågasätta.kommissionen attsom
därförhar inte sin uppgift bedömaKommissionen sett närmareattsom

har kommissionen,dessa återlämnanden. Däremot tidigare sagts,som
frånfunnit granska materialet förhandlingarna fokusanledning medatt

förekomst personguld.på eventuell av
bör gång understrykas Washington-Avslutningsvis än atten

guldfråganöverenskommelsen endast beslagtageti behandlade
förhållandecentralbanksguld. kan förklaring tillDetta utgöra att,en

Arkivutredningen Riksbankens arkivockså exempelvisnoterat,som
personguldnågra handlingar visar fråganinte innehåller attsom om

efter krigsslutet. krävdetill diskussion de allieradevarit Närensuppe
redogörelse för medskulle lämna guldaffárerRiksbanken sinaatt en

aprilantecknades i 1946 särskilt det gälldeNazityskland monetärtatt
annat medAtt Ivar Rooth sambandguld och inget i

hade insiktNümbergrättegången viss i Reichsbanks hantering av
bl.a. brev den tillpersonguld framkommer 27 november 1945ettav

Köpenhamnbankmannen Carl-Otto Henriques i där han nämner att
anklagad "för ha icke hindratEmil Puhl stod och attatt vetat

egendomräkning förvaradeReichsbank för Gestapos rövad, judisk
antecknade Rooth efter samtal med Ernsthalvår IvarEtt ettsenare

Emil Puhl hade hörts vittneWeber vid SNB iatt motsom processen
Funk, hadeReichsbank, Walter och Emil Puhl dåpresidenten i att sagt

guld och värdepapper widerlicheinköpen eine"att av var

f handlingar såväl Riksbankens arkiv hargenomgång i arkivVid UD:sav som
Sverige framförde invändningen parti 008uppmärksammats det 1ävenatt att om

från depån tillBerlin såldes denkg guld hemtagits 1943 i och sedermerasomsom
avräknas. ifrågavarandeskulle har inte gått detsvenska industrin Det utläsaatt om

någotavräknas eller Invändningen dockpartiet verkligen kom inte. sigatt ter
obefogad Washingtonöverenskommelsen lydelse endasteftersom enligt sin

avräkna guld hade överlåtits land före denlämnade möjlighet till tredje 1att som
från angåendede allierade ordförandena 1946Skrivelse den 18 julijuni 1945.

guldförklaringen.den s.k. Se 367tillämpningen 1946propav nr
26° den april ArkivutredningenRooths anteckningar 26 1946. Se 208s.
25 196.Arkivutredningen s.
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Angelegenheifizü Kommissionen har liksom Arkivutredningen inte- -
kunnat påträffa material visar diskussionen personguldatt attsom om
kan ha ingått det tyskai guldet dokumenterades. Detta framstår som
anmärkningsvärt inte minst bakgrund det blandmot attav
bevismaterialet för det nederländska kravet ingick amerikansken

gällde nedsmältningar nederländskarapport floriner vid detsom av
preussiska myntverket i början 1943 och vari uttalas viss andelattav

Melmer deliveries i.e. SS-loot. Bankokommissarien Knutvar
Wessman hänvisade i promemoria från april 1949 till dettaen
dokument kommenteranärmare uppgifternautan att SS-guldetom

252Samtal med Weber den 21 maj 1946. Arkivutredningen 210.s.
253Tillägg till denP.M. 8 1948. Riksbankens arkiv, 4A: 23.F Denav mars
amerikanska har tidigare behandlats i kapitelrapporten 4.4.3 fotnot 166. Kopia

återfinns i Riksbankens arkiv, F 4A:rapporten 25, Bilaga 24.av
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Kommissionens7 ställningstaganden

l Inledning

Frågan Riksbankens eventuella befattning med konfiskerat ochom
plundrat personguld från Reichsbank ingen isolerad företeelse.är Den
har samband med många andra frågor och bör rätteligen betraktas mot
bakgrund beskrivningar bland det svenska försörjningslägetannatav av
under krigstiden, opinionen i landet och neutralitetens innebörd. Sådan
bakgrundsinforrnation kommissionen förmedla i sinattavser
slutrapport. kommer ocksåDär kommissionens forskningsresultat
avseende judiska tillgångar slagannat att presenteras.av

Vidare det betydelse frågeställningensär stor internationellaattav
perspektiv beaktas. kunskapNy tillförs ständigt offentligagenom

och litteraturen.i Forskningen framskridenrapporter slutrapportenI
kommissionen därför återkomma till Riksbankens guldaffärer.attavser

finnsDet många anledningar till det har blivit aktuellt föratt nu
överlevande, efterlevande, historiker, debattörer och makthavare att
omvärdera inte bara den svenska guldhandeln också hur Sverigeutan
på andra förhöll sig till Förintelsensätt och andra världskriget.

harKommissionen bemödat sig sig in i de bakomliggandesättaattom
orsakerna och återkommer i sin slutrapport med beskrivning härav.en

Kommissionens förhoppning redan dennaär interimrapportattnu
skall inspirera till fortsatt svensk debatt och forskning naziguldetom
och de moraliska frågor förknippade därmed.ärom som

Interimrapporten inriktad på det guldär nazisterna konfiskeradesom
och plundrade från förföljda Men frågan det s.k.personer. om
naziguldet handlar egentligen såinte mycket guld och ekonomiskaom
tillgångar moral och människovärde. Hur det möjligt attsom om var
förföljda och mördade judars och guldringar kunde användasmynt som
betalning till centralbanker i neutrala länder Hur kan vi som
medborgare i dessa länder dagi vår historiaett klaramed ögonav se
Hur kan återupprättelse skeen

Enligt historikern Yehuda Bauer förde Nazityskland krig;två ett
synligt omkringliggande ochmot osynligt judar och andrastater ett mot
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utplånasansåg skulle I skyddet det synliga kriget kundesom man av
det osynliga genomföras. Medan andra världskriget pågick vägrade de
allierade och de neutrala det andra kriget. Båda krigen syftade,att se
enligt uppfattning, fråndenna den nazityska sidan till skapaatt ett

frånEuropa judar.rensat
klart deDet står nazistiska förföljelsema judar ochattnumera av

uppmärksammadesandra tillräckligtinte under krigstiden. Efteråt har
omätbarasannolikt den tragedi Förintelsens utsläckandesom av

miljoner människors liv innebar, överskuggat det förhållandet offrenatt
förutomkonsekvent och planmässigt sina liv berövades sinaäven

tillgångar.
Eftersom Riksbanken från Reichsbank kan ha guldmottagit som

konfiskerats frånoch plundrats judar och andra förföljdanazisternaav
delaktighetfinns det svensk i vad skett.personer en som

allmänt formulerad utgångspunkt förEn kommissionen har varit att
det befattaklandervärt sig med stöldgods förståbörär att attom man
det stöldgods hanterar.just Bakom denna värdering ligger detär man
enkla antagandet sådant agerande förregel underlättaratt ett som

offret.tjuven och försvårar för fullföljandeEtt leder tilllinjenav
frågeställningen Riksbankens guld från tyskaacceptansom av

underlättade deReichsbank brott Nazityskland begick.som
granskar vadvi i dag skeddeNär måste det ljusetvi igörasom av

kLmskaper tillägnat efterhand.vi i Men allvar villvi påsom oss om
försöka förstå hur blevdet möjligt konfiskerat och plundratatt
personguld kunde komma ingå i den svenska guldreserven måste viatt
också belysa den föreställningsvärld beslutsfattaredåtidenssom
verkade Vilka politiska, juridiska, ekonomiska moraliskaoch
överväganden gjorde de hade inflytande överpersoner som
Riksbankens guldhantering vid tiden för andra världskriget I avsnitt

analys dåtidensredovisas kommissionens7.2 perspektiv. Detta görsav
detaljerade redovisningarpå grundval de tidigare ipresenteratsav som

avsnitt 7.3 övergår kommissionenI till granska detrapporten. att
infonnationsläge.skedda utifrån dagens Dåtidens beslutsfattare hade

ställningsina frågor till. Nu det avgörande moralisk frågaäratt ta en
hur bakgrundSverige i dag,vi i den kunskap vunnits,mot av som
förhåller till detta historiska skeende.oss

konñskerade och plundradeDet personguldet står hela tiden i
för kommissionens överväganden, i direktivenlighet med decentrum

grund för ställningstagandenaregeringen Som till hanteringengett. av

25"Yehuda for Sale Nazi JewishBauer, Jews Negotiations 1933 45, New; - -
Haven 1994
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sådant guld måste dock fakta förhållningssättoch rörande beslagtaget
centralbanksguld och inlöst guld fastställas och beaktas.

7.2 Dåtidens perspektiv

Kommissionen har försökt sig in hursätta iatt krigstidens svenska
beslutsfattare uppfattade och medverkade till det händelseförlopp som
korn innebära Riksbanken från Reichsbankatt att guldtog emot som
kan ha konfiskeratvarit eller plundrat från Resultatetpersoner. av
denna granskning väljer kommissionen redovisa enligt linjer.att tre
Kronologin för guldhanteringen, informationsläget och de avgörande
beslutstillfällena jämförs och diskuteras.

Guldhanteringen

Första gången Riksbanken befattade sig med guld från Reichsbank ivar
september då omfattande1940, återbetalningar gjordes på det tyska s.k.
Kreugerlånet till övervägande del placerat hos svenskasom var

Återbetalningamanäringsidkare. skedde delvis med guld från
Reichsbank Riksbanken.togs emotsom av

Skeendet följdes Riksbanken frånatt 1942 tillav sommaren
vid återkommande1944 tillfällen guld frånsommaren tog emot

Reichsbank. guldaffarerDessa hade direkt samband med två bilaterala
avtal mellan Sverige och Tyskland, nämligen clearingavtalet och
handelsavtalet. Genom guldaffarema utjämnades betalningsbalansen
länderna emellan.

Under så hela krigstiden förvaradegott Riksbankensom mottaget
guld från Nazityskland, delvis i Sverige också i Berlin och främstmen
iBem.

Informationsläget

Dåtidens svenska aktörer hade inte tillgång tillvisamma som
information nazisternas ekonomiska förföljelser, Reichsbanksom
guldhantering och Förintelsen. Deras agerande präglades vad deav
faktiskt kände till vid varje tillfälle. För bättre förstå vad skeddeatt som

det därför viktigt så långt möjligtär klargöraatt kunskapsläget. dettaI
avsnitt redovisas betydelsefull information fannstvivelutansom
tillgänglig för beslutsfattarna och de, enligt kommissionenssom
uppfattning, rimligen måste ha tillgodogjort sig och förstått.
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fanns informationföre krigetRedan långt tillgänglig Sverigei om
ekonomiskt förföljdeden nazityska judar andra. Likasåochatt staten

Nazityskland såg behovdet känt lösa guld från alla sinainatt attvar av
skeenden och formelltmedborgare. legala.Dessa öppnavar

Nazityskland använde centralbanksguld från länderockuperade iAtt
klart förutrikeshandeln stod dem ansvarade för deden egna som

guldhantering Misstankensvenska besluten i början 1941.senastom av
farmskunde inträffa redan vid krigetsdetta början.attom

den nazityska planen framInformationen på Förintelsen växteom
förekomefterhand. Redan under 1941 judarattrapporter om

fanns ochmassarkebuserades. På 1942 för svenska UDsommaren
planenklar bild hade allvar. Fråni verket påregeringen att sattsaven

detaljerad Förintelsenblev allt informationmitten 1943 merav om
tillgänglig.

under våren eller de svenskagång 1943 börNågon sommaren
blivit medvetna ombesörjdeaktörerna ha Nazitysklandattom
beslagtaget belgiskt centralbanksguld.omsmältning av

från förföljda detkonfiskerats kunde ingå iAtt mynt personersom
erbjöd stod klart för beslutsfattarnaReichsbank de svenskaguld som

1944.sommaren
blandReichsbank tillvaratog guld,Information plundratattom

farms tillgänglig för vid tidenfrån dödslägren, omvärlden förstannat
omedelbart efter kriget.för Nürnbergrättegångama

Beslutstillfállena

beslutidentifierat olika tidpunkter avgörandehar dåKommissionen
fattades. redogörsRiksbankens guldhantering det följanderörande I

uppfattadesvid dessa beslutstillfállen sannoliktkort för hur situationen
vilka överväganden Vidare harmedverkande och gjordes.de somav

kundesådana händelser haringat in möjligenkommissionen som
ställningstaganden,dåtida aktörerna tidigareföranlett de omprövaatt

dokumention faktiskt Ocksåbevarad utvisar så skett.ingenäven attom
beslutspunkter redovisas det följi ande.dessa möjliga

del Kreugerlånet guldlösa in blandbeslutetI mot annatatt en av var
till uppgörelsen förefaller kommit frånflera Initiativet hadelaktiga.

svenska näringsidkare ägde obligationemaTyskland. De som
Riksbankenminska innehavet osäkra fordringar.eftersträvade att av

ladeupprätthålla samarbete med och sigönskade Reichsbankgottett
önskemål.följa den svenskaframför regeringensallt vinn attom

handelspolitiska ökadebeaktade intressen och emotsågRegeringen
avtaletsvenska till Tyskland.möjligheter Attexporteraatt varor
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konstruerades så Riksbanken stod förvärvareatt guldetsom av
föranleddes den svenska regeringens minimerasträvan attav
amerikanskt missnöje med transaktionen. Kommissionen funnithar inte

bevaratnågot dokument utvisar risken för eller andraattsom angrepp
tvångs- och våldsåtgärder från Nazityskland diskuterades eller
övervägdes dettai sammanhang, enligt kommissionensmen
uppfattning ändåmåste utgå från beslutsfattarna vid denna tidattman
ständigt kalkylerade med sådan risk.en

För riksbankschefen Ivar Rooth uppkom anledning att taen
ställning han börjani fick1941 klart förnär sig amerikanarnaattav
betraktade de nazityska beslagen centralbanksguld stölder ochav som

de därför möjligen skulle handlaatt vägra med sådant guldatt som
Riksbanken frånförvärvat Reichsbank. Rooth bestämde då försig
policyn guldet borde så guld denna synvinkelatt sorteras att settsom ur

problemfritt förvarades för sig. Inget har framkommit tyder påvar som
regeringen medverkade vid detta beslutstillfálle. Eftersomatt det

guldparti Riksbanken förvärvade i samband med Kreugeraffärensom
återtransporterades till Reichsbank redan under blev det1941
principiella ställningstagandet inte aktualiserat i praktiken vid denna
tid. På 1942, guldhandelnsnär andra skede inleddes,sommaren
upprepade Rooth dock sitt ställningstagande i anteckning hanen som
gjorde efter samtal med Emil Puhl.ett

En betydelsefull punkt i beslutskronologin nåddes i december 1941,
då handelsavtal1942 års slöts mellan Sverige och Tyskland. Den
särskilda guldöverenskommelse knöts till handelsavtalet utgjordesom
grunden för Riksbankens samtliga därpå följande förvärv guld frånav
Reichsbank. i handelsavtaletPart den svenska regeringen.var
Guldöverenskommelsen ingicks formellt Riksbanken. Avtalensett av

starkt beroende varandra och det sedan tidigare gällandevar av av
clearingavtalet med Tyskland. För ingåendet handelsavtalet ochav
guldöverenskommelsen agerade handelsdelegationen, regeringen,
Riksbanken företrädareoch för det svenska näringslivet i samråd.
Guldöverenskommelsen ingicks på svenskt initiativ för åstadkommaatt

svensk synvinkel godtagbar möjlighet för regleratyskarnasett atten ur
sitt underskott clearingen.i balanseradEn handelsrelation med
Tyskland ettersträvades. Bakom detta syfte låg målet upprätthållaatt
folkförsöijningen, Skagerakspärren och blockeringtrots USA:s av
svenska tillgångar.

Inget tyder på informationen 1942 planernaatt på Förintelsenattom
hade verket ledde tilli det svenska förhållningssättetsatts till guldatt
från Nazityskland påverkades eller i fråga.sattes

februariI förelåg flera1943 omständigheter påkalladesom nya
överväganden frågai den svenska befattningen med guld frånom
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Nazityskland. det första hade deFör allierade officiellt förklarat sinnu
avsikt efter kriget återställa all egendom Nazityskland hadeatt som

från ockuperade länder och deras invånare. uppfattningrövat USA:s att
det centralbanksguldetbeslagtagna stulet klar för svenskastod devar
aktörerna sedan i fall två år, avsikten kräva återställandevart attmen av

kan bedömasdet stulna hade såvitt inte tidigare. detFörpresenteratsnu
andra begärde Reichsbank Riksbanken skulle gå med på höjningatt en

gulddet tak för inköp guldöverenskommelsen stadgade. Förav somav
det förelåg misstankar inom Riksbankentredje Reichsbankattom

försvåradeomsmältningar möjligheten identifiera beslagtagetattgenom
förstnämndacentralbanksguld. tvåDe föranleddeomständigheterna

dels hand mellansamråd under riksbanksledningen och regeringen,
dels diskussion bankoutskottet.allmän i Regeringen beslutade att,en

Rooth föreslagitinte på officiell informellt, framföra tillväg utansom
centralbanksguldReichsbank beslagtaget inte kundeatt accepteras som

betalning. ReichsbankSedan Emil Puhl hade utfäst sig inteattgenom
beslutadeleverera sådant guld regeringen fortsätta tidigare,att som

vilket accepterades Riksbanken.av
beslutstillfälle uppkom påEtt Riksbanken1943, dånytt sommaren

för avslog tysk begäranförsta gången förhöja inköpstaketatten om
Ävenguld ytterligare. detta beslut föregicks Riksbankenattav

samrådde med regeringen. Den svenska dokumentationen vilkaav
aktörerna gjorde införöverväganden detta beslut knapphändigärsom

och övertygande. Iögonfallandeföga emellertid frågan samtidigtär att
principielltövervägdes inom SNB Riksbanken, ochSNBäven samt att

kommunicerade flitigt vid dennaBIS tid. Vidare har kommissionen
beslutstillfállets tidsmässiga samband med Riksbankensnoterat

vidareförsäljning tillhemtagning och industrin från denguldtonettav
Reichsbank.svenska depån i Kommissionen kan vadbara spekulera om

föranledde omläggningen den svenska policyn. teori,Ensom av som
bekräftasligger till hands inte arkivfynd,någotnära är attmen av

föraktörerna då hade fått klart sig belgisktNazityskland omsmältatt av
centralbanksguld omlopp.i En övervägandenateori är attvar annan
påverkades den allt säkrare bedömningen Nazityskland skulleattav
komma förlora kriget. Kommissionen har inte funnit något i arkivenatt

tyder de ökade kunskapernapå Förintelsens genomförandeattsom om
hade betydelse alls för förändringennågon svenskadetav
förhållningssättet 1943.sommaren

officiellaallierades andraDe varning i februari innebar1944
beslutstillfalle. leddeytterligare Det till riksbanksfullmäktigeett att

meddelade Reichsbank ytterligare guld inte kimdeatt trotstas emot, att
Ävenhadeavtalat inköpstak nåtts. beträffande övervägandenaännu

bakom detta beslut dokumentationen finnerKommissionenär mager.
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det emellertid sannolikt beslutet påverkadesatt det förväntade tyskaav
krigsnederlaget de allmänt ökade kravensamt från allierad sida påav
Sveriges lcrigshandelspolitik.

Det sista avgörande beslutstillfället avseende guldhanteringen under
kriget inträffade 1944, då Riksbanken till slut godtogsommaren
Reichsbanks erbjudande leverans och halvt tyskaett ett tonom av
guldmynt inom för det gällande inköpstaket enligt guld-ramen
överenskommelsen. Beslutet Riksbanken,togs efter sedvanligtav
samråd med regeringen. arkivmaterialetI avseende detta beslut finns
den i tiden första indikationen på svensk beslutsfattare,att nämligenen
Ivar Rooth, huvud insåg ochöver taget övervägde risken för att
erbjudet guld skulle kunna konfiskerat från judar eller andravara
förföljda Denna misstanke och de komplikationer kundepersoner. som
förväntas den skulle föranledde Rooth direkt frågaom attvara sann
Emil Puhl hur det förhöll sig. Puhl försäkradeNär inte komatt mynten
från judar eller liknande valde Rooth lita på denna uppgift.att
Regeringen ingrep inte. framgårDet inte de granskade källornaav
huruvida beslutet tacka till föregicksatt övervägandenmynten av om
möjligheten helt tacka nej till guld frånatt Nazityskland. detMen
framgår beslutsfattarna förstai handatt strävade efter Riksbankenatt
skulle få betalt på något nämligen i schweiziskaannat sätt, franc.

Sammantaget har kommissionen fått intrycket dåtidensatt
beslutsfattare främst styrdes den svenskaav omsorgen om
folkförsörjningen viljan minimera sådana handlingarsamt deatt som
allierade uppfattakunde partiska. befattaAtt beslagtagetsig medsom
centralbanksguld sådant de allierade ifrågasattett starktvar av
agerande. moraliskaNågra överväganden tycks emellertid hainte
påverkat de svenska ställningstagandena. Nazistemas ekonomiska
förföljelser judar och andra föranledde allt döma inte någraattav av
överväganden det svenska förhållningssättet till guld frånom
Nazityskland före 1944.sommaren

7.3 Med dagens ögon sett

Till skillnad från vad finns dokumenterat de dåtida svenskasom om
beslutsfattarna, vi i dag konfiskerat ochvet plundrat personguldatt
började förekomma i Reichsbanks guldhantering i fall under 1942.vart
Det talar för guld sådant slag tidigaremesta att andratog vägar.av
Det guld betalades då Kreugerlånet löstes in 1940 kan med allsom
sannolikhet inte ha innehållit något konfiskerat eller plundrat
personguld.
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Ställningstagandena till de påföljande guldförvärven försvåras av
det sambandet med detdirekta svensk-tyska handelsavtalet från

dess komplexa funktion.december och1941
dock konstateras detkan förekomFörst huvudatt över tagetom

konfiskerat och plundrat personguld i Reichsbanks hantering redan vid
avtalet ingicks, så detden tidpunkt då i fall förståeligt deär vart om

risken förbeslutsfattarna inte insåg detta. detsvenska Visserligen var
både förföljde ochkänt för dem nazisterna judar ekonomisktatt att

centralbanksguld från tillförtsockuperade länder hadebeslagtaget
dessaenbart på grunder kunde rimligenReichsbank, det intemen

slutitförväntas de skulle ha sig till den dag ofattbaraiännu nästanatt
konfiskerat och plundrat det guldinsikten personguld kunde ingå iatt

Riksbanken.erbjödReichsbanksom
den allmänna utrikespolitiska detfråga bakgrunden kanI om

vid denna tid hade det måletfastslås regeringen övergripande attatt
utanför kriget med ochsöka hålla Sverige bevarat oberoende

Huvudmedletfungerande folkförsörjning. neutralitetspolitiken. Denvar
hänsynstagande till maktförhållandena och detillämpades under
stormakterna kunde deinnebar ipåtryckningar Detutöva. attsom

fastlagda neutralitetsreglema ibland under defolkrätten tänjdes ut,
tysk fördel och under de till deförsta till alltåren årensenare mer

allierades fördel.
Handelspolitiken centralt instrument för upprätthållaett attvar

stå stormaktspåtryckningar och undvikaSveriges förmåga att emot
från försvarsmaktenavvikelser neutralitetsreglema.alltför Bådestora

allmänhet förfolkhushållet i måste fungera kol, olja, bensinoch att
från utlandetmängd andra importerade Svenskoch produkter.en

behövdes för betala importen. ocksåhysteManattexport oroav varor
skulleden svenska Tysklandför neddragning tillexportenatt aven

sysselsättningen branscher, vilkethålla i berördadet svårtgöra att uppe
för befolkningensbetydelse moral.i hadesin tur

Tysklands ockupation Norge och Danmark blev SverigeEfter av
handelspartner medtraditionella Handelnfrån sina i väst.avstängt

medTyskland livsviktig. Så småningom kunde den kompletterasblev
strategiska västerifrån kalladeden såviss import varorav genom

lejdtrafiken, dock beroende båda de krigförande sidomasvar avsom
godkännande.

det varken påkallat eller möjligtdenna interimrapportI är att ta upp
avvägningsfrågor svenskade och svåra rymdes deninomstora som
och kortfattadeneutralitetspolitiken bara i ovanståendeantyttssom

beskrivning.
skäl för kommissionenfinns åtminstone fråganDäremot att resa om

verkligen deguldöverenskommelsen nödvändigt led iettvar
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strävanden säkra folkförsörjningen och därmedatt upprätthållaatt
svenska folkets styrka regeringen åsyftade med det svensk-tyskasom
handelsavtalet. Vad hade hänt regeringen redanantingen vidom
avtalets ingående eller vid någon tidpunkt, misstankarnärt.ex.senare
uppkommit Reichsbank hanterade personguld, i stället hade valtatt att
reglera obalansen exempelvis minska till Tysklandatt exportengenom

hellerInte frågor dessa kan emellertid besvaras förinomsom ramen
arbetet med denna Kommissionen nöjer sig därför tills vidarerapport.
med konstatera handelsavtalets ingående föregicksatt att av
överläggningar mellan för berördaregeringen,representanter
myndigheter och näringslivet, varvid diskuterades just valet mellan
olika åtgärder för balansera handelsrelationernaatt med Tyskland.
Frågorna blev alltså ställda och seriöst behandlade vid denna tidiga
tidpunkt. Huruvida slutsatser drogs oerhörträtt svårt bedömaär att

efterklokhetensmed perspektiv.även
förintelseplanensNär kunskapen verkställande spred sig underom

fortfarande1942 långt till direkt misstanke offrenssteget attvar en om
tillgångar smältes ned och tillfördes Reichsbank för befordranvidare
till utlandet. Rapporterna Förintelsen innebar därför ingenom
anledning vid denna tid omvärdera just guldöverenskommelsen.att
Frågan insikterna borde ha föranlett de svenska beslutsfattarna attom
allmänt handelsrelationerna medöverväga Tyskland faller utanför

för denna interirnrapport.ramen
Inforrnationsläget beträffande konfiskerat och plundrat personguld

påverkades den förstainte allierade varningen i januari 1943.av
Inte heller kan det insikten på vårensägas 1943att attom

Nazityskland ombesörjde omsmälming belgiskadetav
centralbanksguldet, sedan inflöt i utrikeshandeln, tillmåste ha lettsom

beslutsfattarna borde ha dragit den långtgåendeatt slutsatsen att
konfiskerat och plundrat personguld hanterades på liknande sätt.

På 1943 hade ytterligare detaljer Förintelsen blivitsommaren om
kända. därförFrågan bör ställas läget då sådant Riksbankenattom var
eller regeringen borde ha insett förrisken konfiskerat och plundratatt
personguld hanterades Reichsbank, vilket tyskarna strävade efterav

hemlighålla. Om sådan misstanke förelågatt bordeen
guldöverenskommelsen naturligtvis ha frågai moraliska skäl.satts av
Kommissionen emellertidhar funnitinte något helst dokumenteratsom
tecken på sådan misstanke uppkom hos de svenskaatt en
beslutsfattarna.

heller andraInte den allierade varningen i början tillförde1944av
kunskap Reichsbanks hantering konfiskerat och plundratom av
personguld.
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hade bådeSommaren 1944 Riksbanken och SNB uttalat misstanken
konfiskerats frånguld judar såldes Reichsbank.att Inom SNB:ssom av

styrelse hade förhållandet diskuterats hypotetiskt redan decemberi
Riksbanken valde med1943. regeringens samtycke dennaatt trots

tyska guldmyntmisstanke efter mycket frångarantiemotta en vag
ÄvenEmil Puhl. det kan hållas för troligt Riksbanken hadeinteattom

tagit Puhl de faktiskt hade konfiskerats frånemot mynten sagt attom
förefaller hajudar, garantin krävts främst i syfte undgå allieradatt

kritik.
konstateras dedag kan det moraliskaI aspekterna detpå svenskaatt

förhållningssättet konfiskerattill och plundrat personguld borde ha
brett och seriöst. Detta borde, enligt kommissionensövervägts öppet,

skettuppfattning, ha 1944 misstanke faktisktsenast närsommaren en
hade tyder på så skedde.uppstått. Inget I stället nöjde medsigatt man

förklaring från Emilmuntlig Puhl, högst tvivelaktigt värde.en av
därför fogKommissionen finner för kritik dåvarandebådemot

och dåvarande riksbanksfullmäktige.regeringen
reflektionerMoraliska rörande guldhandeln allmänhet kunnati hade

exempelvis redan dåtidigare, Nazitysklands användagöras ännu rätt att
centralbanksguld ifrågasattessig beslagtaget kunskaperna1941, dåav

spred från framåt,Förintelsen sig 1942 och kriget vände sånär attom
risken för tyskt avklingade eller de allierade utfärdade sinanärangrepp
allmänt hållna ochvarningar 1943 1944. Både ochregeringen

möjlighetRiksbanken hade i olika avseenden reflekteraatt över
agerande, moralenNazitysklands på dagordningen omvärderaochsätta

guldhandelspolitiken. Regeringen, eller dess berörda ledamöter, kunde
ha andra ställningstaganden till förfrågningamagjort Riksbanken.från
Riksbanksfullmäktige kunde med kraft ha formellthävdat sinstörre
fristående ställning. övervägandenOm detta slag hade hadegjorts såav
det sannolikt legat till hands för aktörerna ocksånärmare att

moralfrågoruppmärksamma de hade samband med risken fåattsom
konfiskerat plundrat personguld tilloch Sverige.

förfinns regler hur fördelat Riksbanken,Det mellanäransvaret
riksdagen och regeringen det gäller politik, ekonomi och juridik.när

det finns inga sådana regler för fördelningMen det moraliskaav ansvar
uppdragkommissionens Alla inblandade hade delaktörer isom avser.

detta och förhållandei till handlingssätt ochsitt sinaansvar, var en
insikter. kommissionen har funnitVad frågai den allmännager om
guldpolitiken bild växelspel eller främstsamspel mellanetten av

Riksbanken.regeringen och I varje allvarligt läge har samråd skett.
för dagDet svenska i initiera erforderliga åtgärder måsteansvaret att

bäras regeringen. ingår inte kommissionensDet i uppdrag attav ge
förslag till hur detta kan ordnas. Kommissionen förutsätter att
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regeringen tillser Sverige sin delatt förtar denansvaretav
återupprättelse nödvändig.ärsom
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Bilaga l

Kommittédirektiv mm

judiska tillgångarKommissionen i Dir.om
1997:31för andra världskrigetvid tidenSverige

regeringssammanträde den februari13Beslut vid 1997.

uppdragetSammanfattning av

kommission medtillkallar uppgift undersökaRegeringen atten
myndigheter, bankersvenska och andra föredels hur och-

befattat sig med tillgångarandra världskriget guld ochunder i
tillhört judar ochandra kan ha förvärvats frånvärden som som

Nazityskland,
banker ochmyndigheter, andra efter världs-dels hur andra-

banktillgodohavanden ochkriget behandlat andra tillgångar
grund judeförföljelsernaoch på företillhört judar som avsom

herrelösa,blivitoch under kriget
de handlingardet finns idels avom som-

framgårFlyktkapitalbyrånsarkiv eventuell tysk-judiskom
Flyktkapitalbyrånslikvideradesegendom verksamhet.genom

Bakgrund

länder under och efterhur olika andra världskrigetFrågan om
tillhört harjudar betydandebehandlat tillgångar väcktsom

uppmärksamhet underinternationell tid. Särskildasenare
har tillsattsundersökningskommissioner i bl.a. Schweiz,

Frankrike och Intresse har inte riktatsPortugal, Norge. minst
neutrala under kriget, bl.a.de länder Sverige,mot som var

Schweiz Portugal.och
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Guld

Frågan har ställts dessa länder före och under andraom
världskriget med guld frånöppna ögon tog Nazitysklandemot

betalning i handelsutbytet de visste eller bordetrots att hasom
guldet hade stulits från judarvetat att led iettsom

Nazitysklands judeförföljelser, så kallat guld.rövat
Frågan sammanlänkad fråganmedär nära vad harom som

hänt med guld Nazityskland tillägnat sig i ockuperadesom
länders centralbanker. För svensk del tilldrar sig Riksbankens
transaktioner under andra världskriget intresse. Understörst
slutet andra världskriget varnade de allierade de neutralaav
länderna för guld från Tyskland betalningatt ta emot vidsom

Efter krigsslutet undersöktes fråganvaruexport. i Sverige och
guld kunde återlämnades.rövatantas Riksbankensom vara
återlämnade guld till7,1 Banque Nationale de Belgiqueton år
1949 och cirka 6 guld till De Nederlandsche Bank årton 1955.

Riksbanken har nyligen tillsatt utredning beståendeen av en
utredare och sekreteraretvå någon anknytning tillutan
Riksbanken. Utredningens uppdrag förnyadär göraatt en
undersökning Riksbankensi arkivhandlingar för utrönaatt om
det finns ytterligare uppgifter Riksbankens förvärv såom av
kallat guld. uppdragetI ingårrövat att göra sammanställningen

relevant material.av

Privatpersoners banktillgodohavanden och privatannan
egendom

Vid tiden före andra världskriget förföljelsema judarnär av
inletts i Nazityskland överfördes judisk egendom bl.a. till
svenska banker i syfte rädda tillgångarna undanatt tyska
myndigheter. frånMen andra länderäven överfördes tillgångar
till svenska banker.
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det tillåtettill februari 1940 för utlänningarFram insättaattvar
tillgodohavanden svenska banker.sina på februariI 1940

valutareglering framförinfördes allt syftade till attsomen
flyktkapitalförhindra utländskt sökte sig till Sverige.att

såledesUtlänningar kunde inte längre insättningar igöra
svenska banker.

1960-talet gjordesUnder utredningar i Svenska
syftadeBankföreningens regi till kartlägga bankkontonattsom

blivit herrelösa till följd kriget. utredningsarbetetsom av
bedrevs och resulteradeunder år i cirka miljoner1,2ett attpar
kronor till Röda korsets förfogandeställdes för bildande av en

till offer för denfond för ersättning nazistiska förföljelsen.
Judiska starkt kritiskaorganisationer Bankföreningensmotvar

Bland framfördes kritikhandlingssätt. tillgångar iannat mot att
bankfacknotariatdepäer och inte kom ingå iatt

berälcningsunderlaget.
världskrigetsamband med andra kanI judisk egendomäven

fonn smycken ha förtsi tavlor, till Sverige. Vissaav m.m.
förfrågningar gjordes vid tid till advokater, revisorer,samma

andra för försöktaoch sådantransportörer att utröna om
finnas hos dem. Fråganegendom kunde kan behöva belysas

ytterligare.

Tyska tillgångar

huvudallierade efterSedan de fyra den tyska kapitulationen
högsta maktenförklarat de övertagit i Tyskland vände de sigatt

med anspråk förfoganderättentill bl.a. påSverige och
kontrollen tyska tillgångar i Sverige. Förhandlingar medöver

lagstiftningde allierade ledde till belade all tysk egendom isom
skingringsförbud.Sverige med En särskild myndighet,

upprättades, vilkenFlyktkapitalbyrån, efter avslutandet detav
Washington-avtalet med de allierades.k. år fick1946 i uppdrag

likvidera den tyska egendomen.att
Flyktkapitalbyrån upphörde med sin verksamhet år 1956 i
samband avtal träffades medmed Förbundsrepublikenettatt



Bilaga 1 SOU 1998:96

Tyskland. Avtalet reglerade den ersättning skulle utgå tillsom
de tyska vilkas egendom likvideratsrättsägare i Sverige.
Ersättningen utbetalades fond i Tyskland till vilkenur en
tillgängliga medel överförts från svensk och tysk sida. Enligt
vad Flyktktkapitalbyråns verksamhetuppgettssom om
avvecklades inte egendomi princip tillhördesom personer som
varit för nazistiska förföljelsema.de Det kan emellertidutsatta
inte uteslutas egendom tillhörig tyska judar likvideradesatt av
Flyktkapitalbyrån. frågaDetta behöver belysas.är en som

Uppdraget

Kommissionens uppgift skapa möjligaär klarhetatt största i
vad kan ha hänt i Sverige det gäller egendomnär judisktsom av

förts hit i samband med judeförföljelsema föreursprung som
och under världskriget.andra

skall analyseraKommissionen och ställning till vadta som
kommit fram vid genomgången Riksbankensav
arkivhandlingar för belysa Riksbankens förvärvatt s.k. rövatav
guld under andra världskriget. Den riksbanken tillsattaav
utredningen beräknas klar med sitt uppdrag under förstavara
halvåret bör,1997. Kommissionen det detta tillom anser vara

för utredningen, kompletterande undersökningargöra igagn
saken med särskild fokusering fråganpå guld kan haom som
tillhört judar.

skallKommissionen vidare bedriva forskning i alla de
offentliga arkiv kan tänkas ha uppgifter relevantaärsom som
för uppdraget liksom i privata arkiv ställs tillsom
kommissionens förfogande i syfte klarlägga i vad månatt
myndigheters, eller företagsprivatpersoners agerande före och
under andra världskriget bidrag till Sverige befattat medsigatt

guld eller egendom judisktrövat Storannan av ursprung.
uppmärksamhet skall möjligheten bedriva forskningägnas iatt
privata arkiv.
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skall redovisa deKommissionen utredningaräven gjortssom
tidigare rörande herrelösa bankkonton och privatannan
egendom kan ha tillhört judar. Kompletterandeantassom
utredningar kan nödvändiga för få fullattanses varasom
belysning frågan sådana judiska tillgångar bör göras.av om

Vidare skall kommissionen undersöka judisk egendomom
kom omfattas Flyktkapitalbyråns verksamhet.att av

Kommissionen får behandla andra frågor kanäven som
bidra till skapa klarhet vad hänti med sådan egendomatt som

judiskt förts till Sverige i samband med deav ursprung som
nazistiska judeförföljelsema före och under andra världskriget.

Finner kommissionen egendom sådant slagav som
uppdraget skall egendomen i görligaste mån ochavser anges
beskrivas.

Arbetsformer m.m.

För kommissionens arbete gäller kommittéförordningen
1976:119.

Redovisning uppdragetav

Kommissionen skall redovisa uppdragsitt den 1senast mars
1998.

Utrikesdepartementet
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Bilaga 2-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommissionen om

judiska tillgångar i Sverige vid tiden för Dir.

andra världskriget 19973148UD 1997:05

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 1997.

Sammanfattning uppdragetav

Kommissionen judiska tillgångar i Sverige vid förtiden andraom
världskriget 1997:05 skall, så Riksbankens arkivutredning redovisatsnart
sitt resultat, förturmed utföra den del utredningsuppdraget direktiveniav
1997:31 analysera och ställning tillatt vadta kommer framsom avser som
vid Riksbankens utredning i enlighet med desamt, ursprungliga direktiven,

de kompletterande undersökningargöra kommissionen bedömersom vara
nödvändiga. del kommissionensDenna uppdrag skall möjligtsnarastav
redovisas särskilt.

Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag i övrigt den 30senast
november 1998.

Bakgrund

Regeringen beslutade kommittédirektiv den februari13 dir.1997genom
1997:31 kommission skulle tillkallasatt med uppgift undersökaatten
andra världskriget hur myndigheter, banker och andra före och under andra
världskriget befattat medsig guld och andra tillgångar kan ha tillhörtsom
judar och förvärvats från Nazityskland, hur herrelösa bankkontonsom som
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behandlats ochSverige egendom tillhört tyska judartillhört judar i om som
Flyktkapitalbyrånslikvideras verksamhet.kommit att genom

enligt direktiven analysera och ställningskall kommissionenVidare ta
fram vid Riksbankens arkivhandlingargenomgångtill vad kommer avsom

förvärvfrågan bankens guld. Kommissionensyfte belysai rövatatt avom
detta till utredningen,finner fördenbör, göravara gagnom

fråganundersökningar i saken med särskild fokusering påkompletterande
judar.ha tillhörtkanguldom som

skall kommissionen redovisa densitt uppdrag 1Enligt direktiven senast
1998.mars

förlängd och harhemställt tid för upp-draghar sittKommissionen om
utredning, skulle haRiksbankens ursprungligenanförtbl.a. att som

först vidhalvåret 1997, förväntas bli klarunder förstaredovisats nu
1997/98.årsskiftet

arbete Riksbankenskommissionens gådel igenomviktigEn är attav
dettadärtill kompletterande undersökningarochutredningsresultat göra om

fördröjdutredningen. Då Riksbankens utredningförskulle till ärgagnvara
förlängas till november 1998.uppdragstid utgångenbör kommissionens av

ställning tillbli nödvändigt för regeringenkommakanDet att taatt
Riksbankens Kommissionenfram utredning.kommerdelar vad avsomav

Riksbanksutredningens föreligger, medresultatbör därför, så snart som
bördel utredningsuppdraget. Kommissionenförtur dennasigta avan

och resultatet eventuella fortsattaanalysockså redovisa sin av egna
särskilt betänkande möjligt.utredningar i snarastett

Uppdraget

sittRiksbankens arkivutredning redovisatskall, såKommissionen snart
direktivendel utredningsuppdraget iutföra denmed förturresultat, av

framoch ställning kommeranalysera till vad1997:31 taatt somsom avser
enlighet direktiven,i med de ursprungligautredningvid Riksbankens samt,

bedömerundersökningar kommissionenkompletterandedegöra varasom
möjligtuppdrag skalldel kommissionensnödvändiga. Denna snarastav

redovisas särskilt.
denskall redovisa sitt uppdrag 30i övrigtKommissionen senast

direktivengäller 1997:31övrigtnovember 1998.1
Utrikesdepartementet
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