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chefen förochstatsrådetTill

Utrikesdepartementet

chefen1997beslut den februari13bemyndigadeRegeringen genom
uppgiftmedtillkalla kommission attUtrikesdepartementetför att en

detSverigevad kan ha hänt ii närklarhetmöjligaskapa största som
medsambandförts hit ijudisktegendomgäller ursprung somav

1997:31.dir.andra världskrigetunderochföreelsernajudeförfölj
f.d.februari 1997bemyndigande utsågs den 21nämndastödMed av

Sammakommissionen.ordförandetill iWirténRolflandshövdingen
professornEinhorn,docenten Ninaledamöterförordnadesdag som

advokaten Lennartjustitierådet Per Jennsten,f.d.Flodgren,Boel
Wahlbäck.ambassadörenoch KristerHeléne Lööwfil. drKanter,

Levinedr. Paul A.datum fil.förordnadessakkunnigaSom samma
påentledigadesDenJohansson.Alf W.docentenoch egensenare

för-1997aprilapril 111997. Denden 17uppdragetfrånbegäran
f.d.Berlinger,direktören Salomosakkunniga ävenordnades som

riks-professornHedin, Mats Larsson,FredrikSvenambassadören
Persson,bankdirektören P.G.f.d.Norberg,Erikarkivarien

Görandirektörendr IsraelSeyler, Singer,Hansavdelningsdirektören
avdelningsdirektören GöranUllenhag,KerstidocentenStrömgren,

1998decemberVirgin. 14Eric Denambassadörenf.d.Wikell och
uppdrag.från sittbegäranHedin påFredrikentledigades Sven egen

aprilden llförordnadeskommissionenbiträdaFör experteratt som
BerndtdepartementsrådetochAhnborgBertilkanslirådet1997

Fredriksson.
kommis-huvudsekreteraren ianställdesapril 1997den 14Fr.o.m.

fil. drForkman och sekreterarenGertrudhovrättsassessomsionen
endastvaradehennes begärananställning påLomfors,Ingrid vars

anställdes1998den februari11998. Fr.o.m.december14dent.o.m.
Pederhovrättsassessom ursten.sekreterare ävensom

redovisasdirektivenskulle enligt senastuppdragKommissionens
1998.den 1 mars

frånbegäranbiföll regeringendecember 1997llDen en
bestämdesuppdragstid. Därvidförlängd attkommissionen om

Samtidigtnovember 1998.den 30redovisasskulleuppdraget senast
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fick kommissionen tilläggsdirektiv, innebar kommissionen medattsom
förtur skulle utföra och redovisa den del uppdragetav som avser
Riksbankens guldaffárer dir. 1997:148.

Den 9 juli 1998 överlämnade kommissionen med anledning av
tilläggsdirektiven sin interimrapport Naziguldet och Riksbanken
SOU 1998:96.

begäranEn från kommissionen ytterligare förlängd uppdragstidom
till den 1 1999 bifölls regeringen den oktober29 1998.mars av

Uppdraget har krävt omfattande arbete, utförts under tidspress.som
Härmed överlämnas kommissionens slutrapport Sverige och

judarnas tillgångar.
Kommissionen publiceraatt antal forslmings-ettavser senare

vilka författats uppdragstagarerapporter, anlitade för framatt taav
underlag till kommissionens bedömningar.

Stockholm den 3 1999mars

Rolf Wirtén

Nina Einhorn Lennart Kanter

Boel lodgrenF Helene Lööw

Per Jermsten Krister Wahlbäck

/ Gertrud For/eman

/Peder Bjursten



SOU 1999:20

Innehåll

llFörkortningar

13Sammanfattning

41Inledningl
41kommissionenuppdrag tillRegeringens1.1 .......................... ..
42uppläggning1.2 Rapportens ................................................... ..
43uppdragkommissionensPerspektiv på1.3 ............................ ..
43Introduktion1 1 ......................................................... ... 45förneka och bekänna1.3.2 Förtränga, .......................... ..
49för minnetstridVittnenas1.3.3 ................................ ..

forskningsläget 51ochsvenska opinions-Det1.3.4 ......... ..

57sammanhangethistoriska2 Det ....................................... ..
57Introduktion2.1 ..................................................................... ..
59iJudarna Europa2.2 ............................................................... ..
59bakgrundHistorisk2.2.1 .............................................. ..
61under nazitidenJudamas ställning2.2.2 ....................... ..
63plundringarFlykt och2.2.3 .......................................... ..
64SverigetillTillgångar2.2.4 ........................................ ..
65töreställningsvärldochrasideologiNazismens2.3 ................ ..
65Bakgrund2.3.1 ............................................................. ..
66Antisemitismen2.3.2 .................................................... ..
67Antisemitismens2.3.3 ursprung ................................... ..
68antisemitiska diskursen2.3.4 Den ................................ ..
72Bojkottaktioner2.3.5 .................................................... ..
72återbetalningKonfiskeringar2.3.6 som .................... ..
73NazitysklandpolitikSveriges2.4 mot .................................... ..
73Flyktingpolitikcn2.4. 1 ................................................. ..
85Neutralitetspolitiken2.4.2 ............................................ ..
96Handelspolitiken2.4.3 ....................................................

108och regeringenOpinionen2.4.4 ................................... ..



Innehåll6 SOU 1999:20

Kommissionens3 arbete 119
Introduktion3.1 119..................................................................... ..

3.2 Definitioner och avgränsningar 119........................................ ..judisktEgendom3.2.1 119av ursprung .............................. ..
guld3.2.2 Rövat 121........................................................... ..

tillgångar3.2.3 Herrelösa 122
............................................. ..

Avgränsningar i övrigt3.2.4 123
......................................... ..

3.3 Hypoteser 125
......................................................................... ..

3.4 Metoder 128
............................................................................ ..

Inledande planering3.4.1 128
............................................. ..

Arbetsformer3.4.2 128
....................................................... ..

Studiebesök3.4.3 130
......................................................... ..

orskningsuppdrag3.4.4 F 130
.............................................. ..

Rapporttörfattande3.4.5 130
............................................... ..

Källor3.5 130
................................................................................ ..

Offentliga svenska arkiv3.5.1 131
...................................... ..

Enskilda svenska arkiv3.5.2 133
........................................ ..

Utländska arkiv3.5.3 136
.................................................... ..

Direktkontakter3.5.4 31 7
.................................................... ..

3.5.5 Litteratur 139m.m ...................................................... ..

tillgångar4 och herrelösaDanaarv 141................................. ..
"herrelösa4.1 Allmänt "danaarv" och tillgångar 141om ........... ..

Banktillgångar4.1.1 141
..................................................... ..

Försäkringar4.1 142
......................................................... ..Övrigt4.1.3 143

................................................................... ..
Preskription4. 1 144

......................................................... ..
Arkiveringsrutiner4. 1 145

............................................... ..
Sekretess4.1.6 145m.m ...................................................... ..Överenskommelser4.2 på 1940-talet. 146m.m. ........................... ..
Washingtonöverenskommelsen4.2.1 146

........................... ..
svenska avvecklingen tyskt flyktkapital4.2.2 Den 147av

4.3 Utredningar på 1960-talet 148
................................................. ..

Inledande förslag och diskussioner4.3.1 148
..................... ..

Banktöreningens och Bankinspektionens4.3.2 åtgärder 149
försäkringarUtredningar4.3.3 153om ............................... ..
herrelösaUtredningar tillgångar4.3.4 slag 154annatom av

Kommissionens kompletterande utredningar4.4 155
................... ..

Banktillgångar4.4.1 15 5
..................................................... ..

Försäkringar4.4.2 158
......................................................... ..

utlandsmyndigheter4.4.3 Depositioner hos mil 162
.......... ..Övrigt4.4.4 165

................................................................... ..
4.5 Sammanfattande slutsatser 166

............................................... ..



SOU 1999:20 Innehåll 7

4.5.1 Danaaw 166............................................................... ..Övriga herrelösa tillgångar4.5.2 i banker 167
.................... ..Övriga herrelösa tillgångar i försälqingsbolag4.5.3

169m.m ...................................................................... ..
Allmän slutsats4.5.4 170.................................................... ..

Affärsverksamhet 173
Inledning5.1 173

........................................................................... ..
näringslivet i Nazityskland5.2 Ariseringen 176av ...................... ..

Valutaregleringen blev5.2.1 ariseringsinstrument.... 176ett
Diskriminerande lagar fram5.2.2 tvingade utträng-
ningen 180

.................................................................. ..
ochVaruhandeln mellan Sverige Nazityskland5.3 183

............... ..
Introduktion5 3 1 183

.......................................................... . ..
talar för ariseradMycket egendom judiskt5.3.2 att av

stannade i Nazityskland 184ursprung ........................ ..
Under kriget kombinerade handels-5.3.3 regeringen
avtal och licenskrav 185

............................................. ..
Ihandeln med ariserade företag5.3.4 blev det fråga om

på tysk sida skulle betala eller få betalt.. 187somvem
Varubetalningar från Tyskland kvittades5.3.5 på
statlig nivå betalningar dit 189mot ............................ ..

finansiella relationerna och betalningsbalansen5.4 191De
......... ..

fick få betalt för5.4.1 Sverige svårt lånen tillatt
Tyskland 191

.............................................................. ..
knöts5.4.2 Lånebetalningarna därefter till varu-

clearingen 192
............................................................ ..

Betalningsbalansen visade ökande underskott5.4.3
för Tyskland 193

........................................................ ..
judiskt ägda företagPlaner på överlåta till Sverige5.5 194att ..... ..

delägarskapFörslag i Warburgbanken5.5.1 194om .......... ..
Erbjudande avseende jämverket Witkowitz5.5.2 i 197

...... ..
Erbjudande avseende pappersbruk5.5.3 i 198Ungern...ett

överföra immateriella tillgångar5.6 Möjligheter 199att .............. ..
Redan hotet arisering kan ha föranlett5.6.1 över-om
låtelser 199

................................................................. ..
Svenskt skydd kan ha sökts efter5.6.2 arisering 200

.......... ..
värdepapper från ockuperade områden5.7 Köp 202av ............... ..
Värdepapper konfiskerades från judar 2025.7.1

................ ..
svenska valutaregleringen innebar kontroll5.7.2 Den

bland värdepappershandeln 203annatav ................... ..
obligationerRiksbanken led5.7.3 övertog ettsom

handelsutbytet med Nederländernai 206
................... ..



8 Innehåll SOU 1999:20

Riksbanken5.7.4 aktier och obligationeräventog emot
andra länderfrån 212

.................................................. ..Även Stockholms Enskilda5.7.5 Bank handlade med
utländska värdepapper 2 13

......................................... ..
lcreditförhållandenExempel på hur kunde5.8 utveckla sig

företag ariserades 216när ....................................................... ..
Affärer med guld5.9 219

.............................................................. ..
Allmänt köp och import guld5.9.1 219om av ................... ..

förekomDelbetalningar i guld5.9.2 tyska obliga-när
tionslån löstes in 220

.................................................. ..
guld frånSverige accepterade Nazityskland för5.9.3

reglera betalningsbalansen 224att .............................. ..
Enskilda Bankens affärer5.9.4 med Otto WolffI

förekom guld 228
....................................................... ..

tycks få betalningar med5.9.5 övrigt guld ha före-I
kommit 229

................................................................. ..
Guldhaltigt skrot importerades från5.9.6 nazi-
dominerade länder 234

............................................... ..
dotterbolag nazidominerade5.10 Svenska i områden 238

.............. ..
Dotterbolag till svenska bolag5.10.1 fanns istora

områdennazidominerade 238
.................................... ..

Dotterbolag kan ha övertagit fastigheter5.10.2 ägtssom
judar 239av ................................................................ ..

Krigsfängar förekom i arbetskraften10.3 2405
. ................... ..

Tyska svensk industri5.11 intressen i 241
...................................... ..

förekom åtskilliga tyskägda företagSverige5.1 1.1 I 241
..... ..

Handelskommissionen fäste inget avseende vid5.1 1.2
judisk anknytning 241

................................................ ..
fanns förSvenskt intresse5.11.3 övertaatt agenturer

judar hatt 242som ...................................................... ..
Code of conduct5.12 243

............................................................... ..
ochAriseringen känd måste ha lett till12.1 attvar

frågor kom 243upp .................................................... ..
Under lcrigsåren låg för5.12.2 policybildningenansvaret
hos regeringen 251

..................................................... ..
Sammanfattning och slutsatser5.13 253

......................................... ..

tillgångar6 261Rövade ........ ..
6.1 Inledning 261

........................................................................... ..
Nazitysklands konñskering och plundring6.2 av
personliga tillgångar 263

......................................................... ..
Allmänt6.2.1 263

................................................................ ..
Särskilt och plundring6.2.2 utrensning konst..... 266om av



Innehåll 9SOU 1999:20

tillilyktvägar Sverige 269Möjliga6.3 ......................................... ..
utredningar 271Kommissionens6.4 ............................................. ..
iakttagelser 274Kommissionens6.5 ............................................. ..

tillgångar i 274Rövade Sverige6.5.1 ................................. ..
291Särskilt konst6.5.2 om ................................................. ..
303Sammanfattning6.6

................................................................ ..
303Inledning6.6.1 .............................................................. ..

Nazitysklands konfiskering och plundring6.6.2 av
tillgångar 304personliga

............................................ ..
iakttagelser 305Kommissionens6.6.3 ................................ ..

tillgångar 313i SverigetyskaAvvecklingen7 av .................. ..
3 l 3Inledning7.1 ........................................................................... ..Åtgärder 315krigsslutetvid7.2 .................................................... ..

och framställningar 315allierades varningar7.2.1 De ........ ..
16lagstiftningsåtgärder 3svenskaTidiga7.2.2 ................... ..

3 8lWashingtonavtalet7.3 ............................................................ ..
318Bakgrund7.3.1 ............................................................. ..

19Washingtonöverenskommelsen 37.3 ........................... ..
323avvecklingen i huvuddragGenomförandet7.3.3 av ..... ..

och regelverk 325myndigheterSvenska7.4 ................................ ..
327utredningarKommissionens7.5 ............................................. ..
329verksamhet och arbetssätt.Flyktkapitalbyråns7.6 ................. ..

uppgifter 329ochOrganisation7.6.1 .................................. ..
329ilyktkapitalSärskilt7.6.2 om ....................................... ..
332Deklarationer7.6.3 ....................................................... ..
333Tysk egendom7.6.4 ..................................................... ..

skingringsförbud och Kungl.Undantag från7.6.5
friställandeefterföljande beslutMaj:ts avom

337belopp .................................................................. ..
344Kvarstadsärenden7.6.6 ................................................ ..
345företagSärskilt7.6.7 om .............................................. ..
350restitutionsgodsSärskilt7.6.8 m.mom ........................ ..
352genomförandet likvidationenFrågor kring7.7 av .................. ..

fordringsanspråk de tyska tillgångarna. 352Vissa7.7.1 mot
Västtyskland 355Avtalet med7.7.2 ................................... ..

358slutsatserKommissionens7.8 ................................................ ..

361Litteratur m.m. ......................................................................... ..



10 Innehåll SOU 1999:20

Bilagor

1 Kommittédirektiv

2 Tilläggsdirektiv

Uppdragstagare3 och rapporter

Arkiv

Tabeller banktillgångar5 över

6 herrelösa banktillgångarLista över

7 Katalog från Galleri Szt Lucas 1944



llSOU 1999:20

Förkortningar m.m.

AktiengesellschaftAG
Bank for International SettlementsBIS
Internationella regleringsbanken

Gold und Silber ScheideanstaltDeutscheDe gussa
DiarienummerDnr
DepartementsserienDs

ExchangeForeign DepositoryFED
Flyktkapitalbyråns arkivFkb
Gesellschaft beschränkter HaftungmitGmbH

domstolenHögstaHD
Ibidem på ställeIbid samma

IWÖ Interessengemeinschaft in der
Wiedergutmachungsfrage Schwedender in

Österreicherlebenden
Distribution CommitteeThe American JointJoint

National Archives, USANA
juridiskt arkivNyttNJA
Zürcher ZeitungNeueNZZ

of Military ofOffice Government GermanyOMGUS
U.S. -
ReichsmarkRM
ReichssicherheitshauptamtRSHA
SicherheitsdienstSD

författningssamlingSvenskSFS
kullagerfabrikenSvenskaSKF

Schweizerische NationalbankSNB
Schweiziska nationalbanken

offentliga utredningarStatensSOU
SchutzstaffelSS

TändasticksaktiebolagetSvenskaSTAB
under andra världskrigetSverigeSUAV
JuristtidningSvenskSvJT

SÖ främmandeöverenskommelser medSveriges
makter



SOU 1999:20

TF Tryckfrihetsförordningen
TGC Tripartite Commission the Restitution ofon

Monetary Gold. Numera benämnd Tripartite
Gold Commission.

Treuarbeit Deutsche Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft

UD Utrikesdepartementet
WJC World Jewish Congress

Judiska världskongressen
WJRO World Jewish Restitution Organization
WVHA Wirtschafts-und Verwaltungs-hauptamt



131999:20SOU

Sammanfattning

förlorademänniskormiljoneriliggertragedi attFörintelsens största
finnsspillror. Detikultur slogsdel Europasväsentligliv. Ensina av

tusentalsliksomhem,judiskaMiljoneraspekt.materiellockså en
skingrades.tillgångarnaochödeladesinstitutioner,judiska

historia. DevärldskrigetsandraskildringaråtskilligafinnsDet av
dessfråganfärre ochFörintelsen ärbeskrivningarna omhistoriska av

harobearbetad,relativtvaritlängehardimensionekonomiska men
Detitnemationellt ärintresse.betydandesigtilldragitårunder senare

kommis-gäller Sverige,vadfrågan,nämndadendenna somsenast
behandla.haftharsionen att

olika kravställererfarenhetenhistoriskadenskillnader iNationella
ocku-länderoch arbete. Ifrågeställningarnationers varolika sompå

rörandehuvudsak frågor1990-talet iunderutredstyskarnaperade av
neutrala ärunder krigetde staternaItillgångar.judiskakonñskering av

lik-huvudfråga,Nazitysklandmedaffärsförbindelsernaochbank- en
Förförbindelser.spelat i dessahakantillgångarjudiskarollvilkensom

del.till atthandlar detFrankrike storochStorbritannien omUSA,
rörandeefter krigetdrogsegerrnaktemariktlinjerdegranska uppsom

metodoch ärperspektivolikheter iguld. Trotsfördelning rövatbl.a. av
internationelladetförenande länk isanninghistoriskeftersökandet en

arbetet.
frånutgåmåstevärldskrigetandrahistorienpåperspektivAlla om
Detkonsekvenser.ochomfattningvåldetsnazistiskadetvetskapen om

andramångaförbefolkningen ävenjudiska utandenförbaragäller inte
förutgångspunktsjälvklarvaritocksåharDettamänniskor i Europa. en

arbete.kommissionens
underrollSverigespåsvenskadentid har gängsePå synensenare

harföljderpolitikensfördaDenifrågasatt.blivitvärldskrigetandra
kom-förocksårelevantasighar visatfrågordiskuterats. Dessa vara

möjligaskapauppdragavgränsade störstasig attoch förimissionens
egendomgällerdetSverigeihäntha närkan avvadiklarhet som

förejudeförföljelsemamedsambandhit iförtsjudiskt somursprung
deivaltdärförharKommissionen attvärldskriget.andraunderoch

flykting-diskuteraöversiktligtslutrapportsinkapitleninledande av
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politiken, neutralitetspolitiken, handelspolitiken förhållandetsamt
mellan opinionen och regeringen. Det kan konstateras den politikatt

underSverige delen kriget drevstörre de krigförandemotsom av
stonnaktema baserades på maktpolitiskt alltförMan bortsågett synsätt.
mycket från moraliska frågor och agerade i det allt syftetövergripande

hålla Sverige utanför kriget och klara landets försörjning.att sådantEtt
kan naturligtvis i dag uppfattassynsätt beklagligt.som

forskningKommissionens avseende det egentliga uppdraget har
fem frågeställningar.avsett

RiksbankenTog något konfiskerat eller plundratemot personguld
Vad hände med judiska tillgångar efter kriget stod herrelösa i0 som
Sverige

judiskKan egendom ha kommit till Sverige inom för0 ramen
affärsutbytet med Nazityskland

rövadeHar tillgångar, såsom konst och juveler, förts till Sverige
judiska tillgångarKan ha kommit ingå vid avvecklingen deatt0 av

tyska tillgångarna i efterSverige kriget

Riksbankens affärer med guld från Nazityskland har behandlats i
kommissionens interimrapport Naziguldet och Riksbanken SOU
1998:96 offentliggjordes julii 1998. De ytterligare efterforsk-som
ningar gjorts sedan dess har inte förändrat bilden därsom som presen-
terades.

tillgångarVad judiskahände med efter kriget istod herrelösasom
Sverige

fråga tillgångar blivitI herrelösa i Sverige till följd nazister-om som av
förföljelser judar och andra före och under andra världskrigetnas av

fanns redan från början två principiella frågeställningar.

Vad borde ske med s.k. danaarv efter dem avlidit arvingarutan0 som
Vad borde ske med herrelösaövriga tillgångar med okända ägare0

Danaarv

När det gällde de svenska danaarven efter Förintelsens offer kunde
olika lösningar tänkas. Närmast till hands låg behandla dematt som
andra danaarv och låta dem gå till Allmänna arvsfonden. Men man
kunde också ha hävdat det fanns fog för låta dessa danaarv bildaatt att
eller tillföras särskild fond med syfte hjälpa andra drabbatsatten som
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de skullegällandekundeLikaså över-Förintelsen. göra attmanav
sistnämnda lösningarnaorganisation. tvåDejudisklämnas till någon

lagstiftning.krävt särskildmöjligahuvudhade de tagetöver varom --
inför det s.k.allierade efter kriget,demedförhandlingarnaI

frånsvenska sida utgåfrånWashingtonavtalet, valde statens att enman
hanteradesfråga formellttillgångarna iinnebarlösning att somsom

arvsfonden. Sam-tillföras Allmännaskulledärförochandra danaarv
sådan....egendomför värdetverkasigtidigt åtog attatt avman

praktikenför hjälpändamål.förfogande Iallieradesdeställdes till var
beräkningexaktfrån sidanaturligtvis möjligt göradet inte statensatt en

allaoch Värderaidentifieranämligen integickvärde. Detdetta attav
för deklartvilket också ha ståttoffer, måsteFörintelsensefterdanaarv

efterhand får det konstaterasIWashington.förhandlarna i attsvenska
meningformellSverige ikantveksamtdet attär upp-ansemanom

beträffande danaarven.Washingtonavtaletåtagande ifyllde sitt

Övriga bankertillgångarherrelösa i

danaarvenbankertillgångar i svenskaherrelösa änandragällerNär det
till-skalleller derasinsättamautgångspunkten rättsägaremåste attvara

detavled Förintelsenfall ide insättama ärbästa Igodoses på sätt. som
efterlevande rättsägare.regel deras ärsom

svårighetersärskildaFörintelsen kanoffer förtillefterlevandeFör
det kanEftersomtillvarata sina rättigheter.gälltdetha förelegat attnär

lokaliseraochdem identifieraförsärskilt kompliceratha varit att
exempelvisha förhindradeockså varitdefråga kan attitillgångarna

avseendebevaka värdeutvecklingenellerpreskriptionsfristeravbryta
värdepapper.deponerade

bankernaellertala förkanomständigheter statensägas attDessa
efter-deförför underlättaåtgärdersärskildavidtagit attborde ha

skettexempelvis hakundeDettatill sinkommalevande rätt. genomatt
till-banksekretessenlättnader ipreskriptionslagen,undantag i genom
inteuppgifter de banktillgångarpubliceringmed somomavsammans

s.k. godeförordnandenellerkrigsslutetsedanefterfrågats avgenom
efterlevandes intressen.detillvarauppgiftmed att tamän

åtgärdertalade förslagskälocksådet fanns emotMen avomsom
fannsdet intekunde anförasBland attdet slag annatnämnts.nysssom

eftersompreskriptionsfristema,förlängabehovreelltnågot attav
efterlevandeåberopar preskriptionaldrigenligt praxis motbankerna

bank-bibehållenskälen förhävdasdetkundeVidare atträttsägare. en
dettillmed hänsynsärskiltskälen attvägdesekretess än mot,tyngre

tänkaskanherrelösa tillgångarsådanaskiljamöjligtinte utatt somvar
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härröra från Förintelsens offer också för det från judiskt hållattmen
kunde finnas betänkligheter grundpå befarade negativa konsek-av

publicering. Slutligen kunde den uppfattningenvenser finnasav en att
godmansförordnanden i praktiken innebar inskränkningar rätts-av

befogenheterägarnas och dessutom kunde kostsamma.egna vara
Arvoden till gode betalas i regel med demän medel förvaltas.som

Såvitt kommissionen kunnat finna ägnades de här diskuterade
principiella frågeställningarna inte någon uppmärksamhetstörre från

sida före l960-talet,statens då initiativ tilltogs utredningar i Bank-
inspektionens och Svenska Bankforeningens regi. Detta dröjsmål är an-
märkningsvärt, särskilt bakgrund framställningarmot gjordesattav
från judiska organisationer redan 1940-talet.på

Kanske det till följd nämnda frågor inteatt övervägdes ochvar av
ventilerades tillfredsställande på l940-talet de blev aktuella igensom
på l960-talet.

Vad sedan skedde bankerna, efter framställningamaatt frånsom var
judiska organisationer och statligviss inblandning, på initiativeget
bildade fond för nazismens offer. Fondbeloppet beräknades efteren
uppskattning det sammanlagda värdet sådana herrelösa tillgångarav av
i svenska banker kunde ha tillhört offer för Förintelsen. Detsom
fördelades Röda Korset. Fonden påverkade inte möjligheten för deav
efterlevande fortfarande få betalt från bankerna.att Fordringar, depåer,
förvar och bankfack stod kvar. Fondbildningen i sig innebar alltså
ingen förlust för de anhöriga till de Förintelsens offer hade till-som
gångar i svenska banker, frivilligt bidragutan ett till andravar
människor drabbats förföljnazisternas elser.som av

Debatten på 1960- och koml970-talen i utsträckning kretsastor att
kring frågan hur fondbeloppet beräknades. Bland ifrågasattesom annat
huruvida medräknadesränta och huruvida verkligen samtliga tillgångar

aktuellt slag beaktades. Mot bakgrund fonden bildadesav påattav
frivillig bas, anspråk beskars,utan rättsägamasatt kan kommissionen
inte frågor de nämnda böratt tillmätas någon avgörandese som numera
betydelse. Tyvärr måste det dock i efterhand konstateras deatt
utredningar gjordes l960-talet,på under medverkan flerasom av
departement, Bankinspektionen, Bankföreningen och bankerna, starkt
bidrog till teknikalitetema kring fondbildningenatt kom skymmaatt
frågan hur ifrågavarande skulle kunnarättsägare tillgodoses.om I
stället för diskutera hur ifrågavarandeatt skullerättsägare kunna till-
godoses ägnade sig långdragen och oklar handläggning kringman en
frågan villkoren för den fondbildning gjordes till förmån förom som
andra drabbade Varken från bankernas eller från de statligapersoner.
instansemas sida exempelvistog möjligheterna underlättaman attupp
för rättsägama offentliggöra uppgifteratt försvunna konto-genom om
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godebankfacksinnehavare förordnaeller elleroch depå-havare att
män.

anspråkbankernas hantering enskildagällerdetNär rättsägaresav
påteckenkommissionen har någrapåpekas inteförstskall det att sett

den inter-betala fordringar.underlåtit rättmätiga Ibankerna attatt
orimligthävdats ofta ställtdet banker harharnationella debatten att

Förintelsen.kontohavare avlidit ibevisningpåhöga krav attom en
sådanadrivai det olämpligtinstämmerKommissionen att är att

käntkonstaterar samtidigt det inteför långt, attbeviskrav ärattmen
fall.kritiserats agerande i någotskulle ha för sådantbanksvensknågon

uttryckligen bereddaförklarat de göraharBankerna är attattnumera
in-gällande dokumentationprincipendenundantag från att omannars

skalldödsfall presenteras.sättarens
sådana1998 offentliggjort listahar iKommissionen övermars en

Offentliggörandetherrelösa sedan krigsslutet.ståttbanktillgångar som
utbetalningar fall har kunnatomsider, i flera görastillhar lett sentatt,

efterlevande och intetill offer för Förintelsentill ärrättsägare somsom
kommis-fråga fanns. Därmedtill tillgångarna ikändetidigare att anser
äntligensida, hjälp,bankernas med kommissionensfrånsionen att man

möjlighetförkan krävas underlättavadhar gjort rättsägamasattsom
medkontaktertillgångar. harsina Bankerna i sinauppmärksammaatt
varitpubliceringende hört sig efterochkommissionen personer som av

kommissionenssamarbetsvilliga. bör, enligtoch Mantillmötesgående
bankerna vid prövningenfrånutgå såkunnabedömning, att ävenagerar

framförts Sammanfattnings-eller handlagts.inteanspråk ännusomav
följande konstateras.kan alltsåvis

svenskaske iborde med herrelösa tillgångarvadFrågan somom0
ochtillräcklig regeringenutsträckning på allvaribanker intetogs av

efter kriget.under årenbankerna närmast
långdragen1960-talet handläggningenpåfråganNär togs varupp0

sida.judisktill missbelåtenhet frånleddeoch oklar. Den stor
harbankfunnit tecken någonhar inte något påKommissionen att0

herrelös.fordran, varitbetala någon rättmätigunderlåtit att som
kanvadunder kommissionens arbete, gjortharBankerna somnu,0

sökaförkrävas rättsägarna.att

gsfordringarörsäkrinF

sannolikhetenharutredningar vid handen ärKommissionens attgett
Sverige.finns iherrelösa törsäkringstillgångarförlitenmycket att

för-Svenskakan herrelösa.livförsäkringsfordringar ha blivitEndast
huvud ha haft något intressetorde inte attsäkringsföretag över taget av
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under den aktuella tiden livförsälcringsavtalingå med personer som var
bosatta utomlands. Varken de uppgifter inhämtats från för-som
sälcringsföretag verksamma under aktuell tid, verkställda stick-som var
provskontroller bevarati arkivmaterial eller några uppgifter i övrigt
tyder på det i Sverige skulle förekomma försäkringsfordringaratt som
blivit herrelösa till följd naziförföljelserna. Det kan emellertid inteav
uteslutas något enstaka fall förekommit.att

Egendom deponerats hos utlandsmyndighetersom

Kommissionens arbete har visat det förekom judaratt att som var
bosatta utlandeti deponerade tillgångar på svenska utlandsmyndig-
heter. kan uteslutasDet inte sådana tillgångar blev herrelösaatt till följd

naziförföljelserna och de i några fall finns kvar iatt be-av statens
sittning, på myndigheterna frågai eller i andra lokaler. det kanAtt
förhålla sig så har inte uppmärksammats innan kommissionen lät göra
sina utredningar dessa förhållanden.av

Kommissionen har emellertid inte haft möjlighet hinna medatt att
fullständig kartläggning i vadgöra mån det faktiskt förhåller sigen av

så herrelösa tillgångar judisktatt finns i be-ännu statensav ursprung
sittning. Genomförandet sådan utredning måste ske i samarbeteav en

företrädaremed för de lokala myndighetema. Det kan förutses detatt är
arbetslcrävande. Till skillnad från vad fallet det gäller bank-är närsom
tillgångar finns ingen tidigare utredning utgå från. Kommissionenatt

emellertid utredning i sammanhang måsteatt annat göras.anser en

Eventuell egendom hos transportbolag, och advokaterrevisorer

Det kan naturligtvis ha förekommit transportbolag, revisorer elleratt
advokater i Sverige haft hand egendom blivit herrelös till följdom som

avlidit i Förintelsen. Möjlighetenägaren utreda huruvidaatt såav att
fallet visade sig synnerligen begränsad redan på 1960-talet.var vara

Efter förnyade kontakter med branschorganisationema och med de
familjer hör till de judiska församlingarna i Sverige korn-måstesom
missionen konstatera det i dagtyvärr mycket kommaatt svårtär att

sanningen härvidlag.närmare

Allmän slutsats

I moraliskt perspektiv det beklagligtett är vissa elleratt rättsägare sent
fått kännedominte tillgångarännu blivit herrelösa till följdom som av
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beklaglig riskenFörintelsen. Minst lika för heltvissaär rättsägareatt
möjlighet framställakan ha gått miste sin anspråk. Kommis-attom

initierar sådana försionen förutsätter regeringen åtgärder krävsatt som
berörda.bringa moralisk upprättelse deatt

kommit till Sverigejudisk egendom ha inom förKan ramen
Nazitysklandaffärsutbytet med

viktigaste handelspartner och underbåde föreTyskland Sverigesvar
därmedfanns kontaktyta mellan svenskaandra världskriget. Det storen

och tyska näringsidkare.

för afärslivetRamarna

Tyskland påbörjades målmedvetenHitler makten iNär tog en
näringslivet. kapital-det tyska Judiska företagare ocharisering av

ingripandemed olika metoder. Tidigt utnyttjades deuteslötsägare
till nackdel för judarna. infördes sedanvalutareglema Stegvistyska

1930-talet rad specialförfattningar efterunder delent en somsenare av
för tyskamöjligheterna judar ha inflytande dethand uteslöt iatt

utveck-egendom. de naziockuperade ländernanäringslivet och Iägaatt
liknande skeddeförhållandena pålades Ariseringensätt. öppet.

skeendet fanns lätt tillgänglig i Sverige.Detaljerad information om
kunde tänkasi dessa sammanhangEgendom judiskt ursprungav

följande skäl. första kundekomma hit bland För detannat enav
försöka ihotades arisering föra egendomföretagare sinavsom

genomfördkunde dendet andra vid tvångsvissäkerhet här. För som
judiskt företag sälja eller påavvecklade ellerarisering övertog ett annat

ariseradtill kundeföretagets egendom Sverige. Slutligenöverförasätt
för sedvanligt fortlöpande handels-överföras inomegendom ramen

utbyte.
det fall förekomhar funnit i vissaKommissionen attutrett att

försökte säkrahotades ariseringsåtgärderjudiska näringsidkare avsom
falltill affarspartners deförsäljning i Sverige. Isina tillgångar genom

uppmärksammat överlåtelsehar kom någonkommissionen avsom
gickocksåstånd. skall planerna inteolika skäl aldrig till Det attnoteras

föras innebarfaktiskt skulle tillegendom Sverige,på attutanut att
områden tänktes få svenskaföretag nazidomineradei ägare.

med likvidationgenomfördes tvångsvis ordnadfall ariseringI de
deområde därför tillgångarna stannade dettalar inomdet attmesta

denKommissionen har uppmärksammatbefann sig vid ariseringen. att
tyskautredde misstankar slagSäkerhetspolisensvenska motannatav

ingående granskningaroch i Sverige. Trotsintressensympatisörer av



20 Sammanfattning SOU 1999:20

såväl Säkerhetspolisens flera svenska näringsidkaresstora arkivsom
har kommissionen funnitinte belägg för överföringar frånatt
likviderade judiska företag skedde till svenska näringsidkare. Men det
har heller kunnatinte uteslutas så faktiskt skedde.att

Om ariseringen innebar till Sverigeatt ett exporterande företag
någon fortsatte dessövertogs verksamhet, kan det ha fore-av som

kommit den svenske importören betalade denatt företagsföre-nye
trädaren för producerats på den judiske tid.ägarensvaror som

Efter krigsutbrottet pågick dei nazidominerade områdena samtidigt
med ariseringen statligt organiserad insamling och tvångsinlösenen av
bland värdepapper och guld. Sådana åtgärderannat riktades mot
befolkningama helhet. Men här särbehandladesäven judarna. Försom
dem gällde särskilda regler och hårdare tvång. Som exempel kan

judarna Nederländernai inämnas augustiatt 1941 ålades omgåendeatt
deponera värdepappersina hos den s.k. LIRO-banken.m.m.

svenskaDen styrning utrikeshandeln blev alltstatens starkare vidav
tiden för andra världslcriget. Redan i mitten 1930-talet samordnadesav
betalningsforrnema för varuhandeln med Tyskland på så sätt att
betalningar mellan länderna kontinuerligt kvittades statliggenom
medverkan. kriget brötNär införde Sverigeut licenskrav försnart
import och åtskilliga varuslag. Kort därefterexport slöts detaljeradeav
bilaterala handelsavtal med Tyskland liksom med Storbritannien. När
avtalen utformades försökte de svenska förhandlama i första hand till-
godose folkförsörjningen för möjliggöra fortsatt svenskatt själv-
ständighet och neutralitet. Licenser för import och anpassadesexport
till innehållet dei avtal slöts. På så komsätt staten att styra ävensom
omfattningen och inriktningen handeln med Nazityskland. Denav
starka statliga styrningen innebar inget direkt hinder egendommot att

judiskt fördes till Sverige. Men den innebar de enskildaattav ursprung
svenska näringsidkamas valfrihet beskars. Deras möjligheter att

tillfälligautnyttja vinstchanser inskränktes därmed. Företagarna
agerade på regeringens uppdrag i planekonomiskett system av
karaktär.

Betalningsbalansen reglerades med guld

Den svenska importen från Tyskland hela tiden omfattande änvar mer
den svenska dit. Betalningsbalansen mellan de bådaexporten länderna
påverkades emellertid inte endast varuhandeln. betydelseStor hadeav
den svenska transporttjänster och de finansiellaexporten av
relationerna. Sedan 1920-talet fanns tyska lån delvis placeradestora
hos svenska banker och företag. Sverige fick allt svårare få betaltatt



SOU 1999:20 Sammanfattning 21

Nazityskland för Särskildafrån dessa lån. avtal betalning dessapåom
andra tyska lån slöts därför mellanoch länderna samtidigt som

ochmed clearing tjänstebetalningar infördes. Närsystemet varu-av
förhandladeoch Nazityskland handelsavtalSverige korn dessaävenom

diskuteras.ekonomiska relationer detTrots svenska importöver-att
växandeskottet uppkom tysk skuld till Sverige.sammantaget en

detlöstes del tyskaPå hösten 1940 Kreugerlånet in. Tyskarnaen av
dollar och delvisbetalade delvis med med guld. svensk sidaPå tog

guldbetalningen och svenskaRiksbanken sedan deemot ersatte
fordringsägarna på Kommissionen anmärkningsvärtingetsätt.annat ser

betalningguld i detta Guld hari sig i sammanhang.emotatt togs som
betalningsmedeltraditionellt centralbanker emellan. Syftetanvänts som

från svensk sidamed affär minska kredit tilldenna attvar en
kritik från kommissionenNazityskland. Grund för skulle ändå kunna

föreligga det fanns skäl det aktuella guldet härrörde frånatt tro attom
vad hittillsbakgrund känt tyska Reichsbanksjudar. Mot ärav som om

kanguldinnehav och guldförvärv det guld togs emotsom av
hasannolikt inte innehållit kon-Riksbanken 1940 sådant guld som
ochplundrats från judar andrafiskerats eller särskilt förföljda personer.

förhållandebetalningsbalansen i till visade alltNazitysklandNär ett
tyskt underskott ledde dettabetydande till svenska exportörerattmer

faktisktfick på betalningar. Rent kan Tysklandsinavänta säga attman
vilket på svenskåtnjöt betalningsanstånd, sida önskvärt.inte ansågs Att

tänkbarttyska riksmark inget alternativ. Tyskarna hadebetalt i var
till fria valutor, dollar, betalainte heller tillgång exempelvis attsom

klartstod vidare allt från tysk sida kundemed. inteDet attmer man
levererabalansen ytterligare det lägetreglera Iattgenom varor.

Reichsbank skulle sälja guld för påuppkom idén till Riksbankenatt att
med. Sedan överenskommelsefå valutor betala däromså sätt att en

Riksbanken frånhade 1942 till 1944slutits tog sommaren sommaren
guldtackor och guldmynt.sammanlagt 20,3 1,5 Merpartenton tonemot

förvarades till krigetskom aldrig till Sverige utomlandsguldet utanav
denhar kommissionen pekat på det införslut. interimrapportenI att

de nämnda inledningsvisaffären, avsåg guldmynten,sista nysssom
riksbankschefenhos skulle kunnafanns misstanke det därvidattomen

härrörde från förkastadesfråga judar. Misstankenmynt somvara om
muntlig kontrollfråga. interimrapportenefter I har kommissionenen

frånguldaffárema 1942 hade direkt samband med detvidare påtalat att
handelsavtalet, försvensk-tyska i sin centralt instrumenttur ettsom var

neutralitetspolitiken.den svenska Denna allt övergripande politik
avvägningsfrågor. Med detdagens finnsinnebar svåra ögon sett

uppfattning,emellertid, enligt kommissionens skäl ifrågasättaatt om
särskilda verk-handelsavtalet knutna guldöverenskommelsenden till
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ligen nödvändig under hela krigstiden. Kommissionen står fast vidvar
tidigaresin framförda kritik de moraliska aspekternamot att på det

svenska förhållningssättet till konfiskerat och plundrat personguld inte
samband med köpeti guldmynten påsenast 1944 över-av sommaren

vägdes brett och Likasåseriöst. vidhålleröppet, kommissionen detatt
hittills inte finns klart indikerarnågot Riksbankens förvärvattsom
inkluderade guld med inslag från forintelselägren, medan det inte kan
uteslutas guldpartier nämligenvissa 16,4att innehöll någonton- -
mindre andel guld i andra sammanhang konfiskerats ellersom
plundrats från judar.

Värdepappersafärer

Sedan Nederländerna hade anfallits på våren 1940 och ockuperats kom
det handelsutbytetsvenska med detta land behandlas vid de svensk-att
tyska handelsförhandlingama. Från svensk sida ville kunna säljaman

till Nederländerna. Som betalning kundeträvaror tänka sig att taman
svenska värdepapper privatpersonerägts i Nederländerna.emot som av

I rekvireradeaugusti 1941 den nederländska centralbanken för detta
ändamål från allmänheten svenska värdepapper sedansom
transfererades till Riksbanken. Huvudsakligen det fråga stats-var om
obligationer, sedan överlåts i augusti och september 1941 påsom
Riksbanken. betalade dåDenna 97 de nominella värdenaprocent av
och den sammanlagda för överlåtelsema blev cirka niosumman
miljoner affärerkr. Strödda med andra värdepapper förekom både då
och februariI 1944 protesterade den nederländska exil-senare.
regeringen officiellt affären, eftersom ansåg hademot attman papperen
sålts på rättsstridigt svenskaDen regeringen försvaradesätt. blandsig

med utgått från de privata obligationsägama fått fullannat att attman
ersättning. utredning kommissionenDen genomfört tyder attsom
det fråga värdepapper rekvirerats från den nederländskavar om som
allmänheten generellt och alltså särskiltinte från judarna.

Under krigsåren köpte Riksbanken mindre svenskaäven poster
värdepapper från andra länder Nederländerna, däribland Schweiz,än
USA och ockuperadevissa länder. harInget framkommit tyder påsom

falldet i dessa skulle ha frågavarit konfiskeratsatt om papper som
eller plundrats från judar.

Även Stockholms Enskilda Bank, leddes brödernasom av
förvärvadeWallenberg, under kriget värdepapper från utlandet.

Samtliga de affärer detta slag kommissionen har uppmärk-av som
förmedlades det tyska företaget Otto Wolff.sammat Iav samman-

hanget förekom också Rebholz Bank. Huvudsakligen innebar affärerna
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Enskilda Banken tyska skuldförbindelserbytte amerikanskaatt mot
dollarobligationer varit i nederländsk förekomDessutom köpägo.som

svenska värdepapper utomlands. sambandI med bytes-ägtsav som
ingående förhandlingaraffärerna fördes utformningen deom av

åtkomstintyg banken ansåg borde medfölja obligationema. Eftersom
mellan Enskildakriget blev det tvist Banken och den nederländska

ansåg sig hacentralbanken, återköpa dem. Tvisten,rätt attsom som
uppgörelse gälldelöstes 1951, främst återköpspriset.genom en
vid samlad bedömninghar detKommissionen kommit fram till atten

värdepapperkan uteslutas Enskilda Banken köpteinte via Ottoatt som
Rebholz Bank hade judisktWolff och ursprung.

naziguldetAjfärsbankerna och

ochsvenska affársbankerna andra svenskaDe näringsidkare undervar
förhindradelag handlakriget enligt inte guld. krävdemed Exportatt

tillstånd från 1940 ochvisserligen import från hösten 1944, men
heltskedde inom landettransaktioner eller utomlands fanns detsom

formellt hinderaldrig något Kommissionen har konstaterakunnatmot.
med guldsvenska handeln vid tiden för ändåden andra världskrigetatt

Riksbanken,centraliserad tillstarkt tycks ha upprätthållit ettsomvar
slags monopol inom Det således Riksbankengränserna. togvar som

Tyskland 1940 återköpteguld Kreugerobligationer frånnäremot
Banken ochSkandinaviska L.M. Ericsson. liknande affär ägdeEn rum

sålde Danzigobligationer. Riksbanken1943, STABnär etttog emot
delbetalning.guldparti utgjorde guldDetta har visat sig härrörasom

centralbanken.från belgiska skäl framgår kom-den Av som av
kaninterimrapport därför från hademissionens utgå det inteattman

udisktj ursprung.
kommissionende undersökningar har affársbankemasVid gjort i

myndigheters arkiv har endast framkommit påoch berörda exempelett
näringsidkare Riksbankens medverkansvensk direktautanatt en
transaktion med guld Enskildagenomförde betalningsmedel.somen

Banken nämligen provision cirka guld från tyska0,15emottog tonsom
Reichsbank efter banken närstående bolag förmed i Panamaett säteatt

slutet och börjanWolffs räkning i 1940 hade köptOtto 1941av av upp
utlandsforbindelser ityska hosUSA. Guldet levererades

Schweizerischer Bankverein i Basel. det cirkaAv nämnda guldet hade
svenskt0,05 Kommissionen har kunnat uteslutainteton attursprung.

ingickdet i resterande 0,10 viss mängd konfiskerat eller plundratton
personguld.
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Affársbankema lämnade varje månad uppgifter guld-sinaom
innehav till Bank- och Fondinspektionen. Förändringarna mycketvar
marginella under hela kngstiden, vilket stöd för antagandet deattger

frågaprivata bankernas aktivitet låg i guldaffárer. Detvar om samman-
lagda innehavet i månadgenomsnitt under krigsåren uppgick enligtper

ungefärstatistiken till endast 0,10 ton.

Guldförädling

förädlas guldslqot ochI s.k. affinerier liknande för återanvändning vid
tandfyllningartillverkning smycken, Flera affinerierav m.m. var

Sverige under krigsåren.verksamma i De guldslcrot blandtog emot
Danmark ochfrån kunder i Norge. Tillstånd till importenannat gavs

motsvarande mängdunder förutsättning i förädlat skick återsändes.att
Åtminstone afñnerierna utnyttjade tyskt företag för delett ettav en av
affineringsprocessen. Delvis förädlat skrot sändes från det svenska
företaget till det tyska. Motsvarande mängd guld ytterligare förädlati

för vidare bearbetning.skick sändes i kanDet inte uteslutasretur att
konfiskerat eller plundrat personguld kan ha förekommit i denna
hantering.

dotterbolag naziområdenSvenska i

svenska bolag hade dotterbolagFlera i nazidominerade områden.stora
Vid översiktliga undersökningar kommissonende har kunnat hargöra

tyder dessa dotterbolagframkommit på medverkadeinget tillattsom
fördesjudiskt tilltillgångar Sverige. kan dock haDetatt ursprungav

förekommit något eller några dessa dotterbolagatt övertogav
fastigheter judar tvingats lämna. åtminstone dotterbolagen,I ettsom av

anläggning Schweinfurt,nämligen vid SKF:s i arbetade lcrigsfångar. I
dessa lcrigsfångarvilken utsträckning judar okänt. harDet inteärvar

helt uteslutas koncentrationslägerfångarkunnat användes slav-att som
svenskt företagarbetskraft något i Tysklandi eller ockuperade

områden.

hänsyn till judisktBristande ursprung

Handelskommissionen,statliga till följd centralaDen sin rollsom av
godhade överblicklicensgivare den svenskaöverensom

utrikeshandeln, yttrade blandsig i ärenden svensktannat om
förmedborgarskap och arbetstillstånd utlänningar. yttrandenI sinaom
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Handelskommissionen inte någon särskildtog hänsyn till eventuellt
Ävenjudiskt detta och föri sig överensstämde med denursprung. om

då och rådande principen neutral myndighetsutövning framstårnu om
det efterhandsperspektivi märkligt denna ordning vidhöllsett attsom

krigets slut, innebörden deäven tilltagande judefor-närmot av
följelsema blev allt uppenbar.mer

tyder på överföringar skalaInget i större

Ovan har vissa slutsatser redovisats gäller guld och värdepapper. Isom
kommissionen följandeövrigt kan konstateras vad gällerattanser

egendom judiskt fulltDet möjligt egendomattav ursprung. var som var
eller hade judiskt ägdvarit på olika kom till Sverigesätt inom ramen
för den breda slutet krympande kontaktyta det svensk-motmen som
tyska affärslivet vid tiden för andra världskriget utgjorde. kanDet inte

överföringaruteslutas vissa skedde. Inget tyder dock detpå iatt att
utsträckning förekomnågon judiska företagare för säkerhetsstörre att

skull förde egendom till Sverige arisering hotade. heller finnsnär Inte
det belägg för egendom från likviderade judiska företag kom in iatt
landet. Kommissionen har inte funnit något tyder svenskapå attsom
näringsidkare medvetet strävade efter sko sig på ariseringen.att

örhållningssättet tillF ariseringen

skälDet finns ändå analysera förhållningssättet till ariseringenatt
Även kommissionen inte har haft något direkt uppdragnännare. attom

behandla denna övergripande fråga kan följande sägas.
Varje svensk näringsidkare sluteti 1930-talet fick veta attsom av

affärspartnern nazidominerati område hade drabbats ariseringett av
blev välja detta skulle påverka hans agerande på någottvungen att om

det konkreta fallet kunde den förstaI och akuta frågan blisätt. vem som
skulle få betalt för levererad den kommissariske förvaltarenen vara;
eller den tidigare judiske fråganDen diskuterades allmäntpåägaren. ett
plan Svenska Bankföreningeni och löstes 1941 Högstaattgenom
Domstolen gjorde juridisk gränsdragning. fråga för denNästaen
svenske företagaren blev kanske, det fråga löpandeettom var om
affärsförhållande, huruvida detta borde fortsättas, begränsas eller rent

avbrytas. Principiellt fanns naturligtvis möjlighetsett vägraattav
handla med företag ariserats, handla med tysktVarjevägraattsom
företag eller fortsätta varuutbytet eller lqeditförhållandet förut.att som

vad det förekomI mån enskilda svenska näringsidkare medatt
hänvisning till de pågående judeförföljelsema faktiskt avbröt sina



26 Sammanfattning SOU 1999:20

relationer till tyska företag inte känt för kommissionen.är Kort efter
Hitlers maktövertagande 1933 hade Fackföreningsintemationalen upp-

till bojkott tyskamanat Svenska regeringsföreträdare hadeav varor.
kritiserat uppmaningen och anfört inte bordeatt låta uppfattningenman

politiska hindrastats nödvändig fredligsystem samlevnadom en med
fråga.i Ett allmäntstaten intryck har förvånat kommissionen ärsom- -emellertid frågan, denatt när aktuell före krigetsmest straxvar som

utbrott, föranleddeinte någon principiell allmän debatt eller politisk
diskussion. Kommissionen har inte påträffat någon dokumenterad
meningsyttring innebörd ariserade företagatt borde ha bojkottats.av
Inte heller tycks det vid denna tid ha förekommit några ställnings-
taganden i denna riktning exempelvis från svenska judiska organisa-
tioner. Frågan bojkott ariserade företagmot tycks inte heller haom

inom näringslivet eller på politiskrests nivå i Storbritannien eller USA.
efterhandI framstår det, enligt kommissionens uppfattning, djuptsom

beklagligt frågan inte till allmänatt togs diskussion exempelvis iupp
banker och företag, i branschorganisationema,större i eller ipressen

riksdagen. Därmed inte det fanns någotsagt att givet fråganpåsvar om
vilket agerande hade varit lämpligt.mestsom

Vetskapen Förintelsen påverkade handelspolitikeninteom

När kriget väl hade brutit den svenskaut tog regeringen på sig
for inriktningen och omfattningenansvaret utrikeshandeln. Frånav

denna tidpunkt det regeringen avgjorde i vilken utsträckningvar som
borde fortsätta varuutbytet med näringsidkama i deman

nazidominerade om-rådena. Med dagens perspektiv kan saken hasägas
ställts på sin någon gång under 1943,spets innebörden detnär viav

kallar Förintelsen kunde inses. Vid denna tid stod det ocksånumera allt
klart Tyskland sannolikt skulle förloraatt kriget. Regeringen valdemer

då fortsätta handelsutbytet tillsåg,att efter avtal därom med väst-men
maktema i september 1943, och,att i mindreexporten utsträckning,
importen minskades från 1944. fannsDet vid denna tid inte någon
opinion för alternativet drastiskt minska handeln,att vilket sedan
skedde på hösten 1944. Allt tyder på de huvudsakligaatt orsakerna till
den minskning gjordes den väntade krigsutgången och desom var
allierades påtryckningar. Den moraliska frågan hur motom man
bakgrund de pågående judeförföljelserna borde förhålla sig tillav
affårsutbytet med Nazityskland ställdes huvudöver inte itaget
riksdagens eller regeringens diskussioner den svensk-tyskaom
handeln. Denna aspekt berördes, såvitt kommissionen kunnat finna, inte
heller de allierade i handelsförhandlingama med Sverige 1943.av
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tankeskolor detdag finns olikadet i närharKommissionen noterat att
påverkatjudeförföljelserna borde havetskapenhurfrågangäller omom

efter-tid.Tyskland vid denna Ihandelspolitikensvenska ettden mot
frågandet beklagligt intekommissionenfinnerhandsperspektiv togsatt

samtiden.upp av

Sverigesåsom och juveler, förts tilltillgångar, konströvadeHar

Förintelsenekonomiska dimensionendentid harPå upp-avsenare
hos deminstskapat inteochallvarpåmärksammats engagemang,

internationellt sökerfrågorDeöverlevandes representanter. svarenman
privatkonfiskering och plundringnazisternasomfattningenär avav

förluster.fordrabbade kan kompenseras sinadehurliksomegendom,
tömdes påoch judiska heminstitutionerbutiker,Hundratusentals

försökaarbeteKommissionen har i sittvägendessaägodelar. Vart tog
företag och privat-organisationer,myndigheter,svenskautröna om

fall ioch i såkontakt med sådana tillgångarkommit ihakanpersoner
ha hamnat Sverige.egendom kan idennautsträckningvilken

skaffade undanhuroch inte minstplundringar,Naziregimens man
sedan sammanbrottet varitalltområde mytom-egendomen, är ett som

arbetetinternationellapräglat rykten. Detsällanoch intespunnet av
bl.a.plundringarnazisternasklarhet i frågantillkommamed att avom

andraochguld, konsttillgångarprivatamänniskorsenskilda som
skede.inledandeivärdeföremål ännu ettär

nazi-krigetbevakade underunderrättelsetjänsterallieradesDe
gjordes1942rövade tillgångar. Pådispositionerregimens sommarenav

plundring iochkonfiskeringnazisternaskartläggningamerikansk aven
egendomtotala värdet all privatländerna. Detockuperadede somav

flerauppskattades då tillberörda länderityskarnabeslagtagits av
utvecklades detamerikansk ledningUnder främstdollar.miljarder US

omintetgörainnebarSafe haven-programmet, strävan atts.k. ensom
finnaallt neutrala länder,framföri tryggansträngningartyska att, en

egendom.kapital och plundradtysktbl.a.haven försafetillflykt
kriget. Ende allierade underupprättadesantalEtt rapporterstort av
anledningsammanställdes iutredningsmaterialdetkällaviktig är som

deanmärkasförtjänar dockDet ut-Nürnbergrättegången. attattav
heltinteoch omedelbart efter krigetundergjordes ärvärderingar som

deutmärksgrundade rykten,ofta sig pådetillförlitliga. Förutom att av
spår. Imed uppkommetgick till bottenaldrigdeltill ettstoratt man

plundradeprivatpersonershanteringenNümbergrättegången avvar
fråga.underordnadegendom en
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Det har under efterkrigstiden och fram till 1990-talet varit sparsamt
med litteratur på området. Det har således varit delvis outforskade
områden kommissionen haft undersöka och försökaatt klargöra.som

det harAtt gått 50 år innan fråganöver utplundringen offren förom av
Förintelsen uppmärksammades på allvar medför givetvis också stora
svårigheter i arbetet med klargöraatt eventuell hantering rövadeav
tillgångar i Sverige. Exempelvis har det under tiden skett gallringar i
arkiven. Vidare har verksamheten upphört hos flertalet de handlareav
och företag i de allieradesomnämns vilket medförsom rapporter, att
arkiv inte längre finns bevarade. Kommissionens arbete har därför i
dessa fall resulterat i återgång till utgångspunkten för efter-en
forskningarna nämligen bara rykte eller ofullständigaett anklagelser.

Nazitysklands konfiskering och plundring personliga tillgångarav

I tidigt skede efter Hitlers maktövertagande utfärdades judarnamot
diskriminerande dekret och lagar vilka syftade till konfiskeringenatt ge

Årjudisk egendom legalt stöd. 1939 åladesett judarna skyldighetav en
låta lösa in guld, silver och ädelstenaratt viss ersättning tillmot som

huvuddelen insattes på spärrade konton. Inlämnandet skedde till sär-
skilda pantbanker vilka under hela kriget fungerade förmedlaresom av
judisk egendom till inte så nogräknad marknad. Särskilda företag,en

Diamant-Kontor, bildades fört.ex. handhavandet de diamantersom av
och ädelstenar konfiskerades från judarna.som

Konfiskeringar utvecklades till plundringar i takt medrena att
förföljelserna blev alltmer brutala. ochI med deportationerna tillatt öst
började, och förföljelserna övergick i systematiska massmord, fri-
ställdes mängd lägenheter med sitt innehåll möbler andraen samtav
föremål de deporterade inte kunde med sig. I novemberta 1941som
utfärdades tillägg till lagen riksmedborgarskap,ett om attsom angav
judar bosatte sig utomlands inte kunde riksmedborgare ochsom vara

deras egendom skulle tillfallaatt Riket. Judisk egendom Judengut
började auktioneras på flera platser i Tyskland.ut

Naziregimens ekonomiska plundring judarna nådde ohygg-sinav
liga kulmen dödslägren.i Vid sammanbrottet fann de allierade bevis för

det under den nazityskaatt administrationstatsapparatens hade pågått
plundring smycken, vigselringar och tandguld i samband med depor-av
tationerna till och verksamheten i dödslägren. Kommissionen har i sin
tidigare Naziguldet och Riksbankenrapport: redogjort förnärmare
denna hantering. Juveler och liknande värdeföremål Judenschmuck
sändes bl.a. via den tyska riksbanken till staden Berlins pantbank som
avyttrade godset till bl.a. utlandet.
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Konfiskering och plundring konst hade förhög prioritetav en
sysselsatte hundratalsUppdraget med skildanazisterna. tjänstemän

verk och förfunktioner olika statliga ändamålet specialinrättadepå
Kunstschutzexempelvis direkt underställt deninstitutioner somsom var

och hade till uppgiftförsvarsledningen ochtyska registreraatt ansvara
från ockuperade länder.för konfiskerad konst Riksmarsalken Göring

ledningenefter krigsutbrottet Einsatzstab Reichsleiteröverövertog
Gebiete ERR därefterfür die verksamhetRosenberg Besetzten vars

konfiskeringintensifieras på och plundringkom privataatt av
konstsamlingar.

och 1944 företog nazisterna systematisk kon-Mellan 1939 en
frånplundring konst olika samlingar och därfiskering och av museers
konst från icke-deponerade konstverk såväl judiskasamt av som

det ockuperadekonstsamlare i landjudiska Europa. Detrunt om som
konstrov harhårdast nazisternas Frankrike.drabbades Detav var

tredjedel all konstprivatägd Frankrike kom iberäknats iatt aven
dessa konstverkhänder. del ärnnade ingå iEnnazisternas att ettav var

Österrike.konstmuseum i Linz i Andra tavlor ochHitler planeratav
och lokaler den förvaltningen.föremål fick smycka kontor i nazistiska

ochbeställda reserverade för Hitler, Göring ochkonstverkVissa var
åtskilliga verk avsågs till försäljning på denmedan gåRibbentrop,

konstmarknaden.internationella
fall påträffade de allierade antal stulnaNazitysklandsEfter stortett

bl.a. Tyskland.förvarades i vid Merkers ikonstverk gruvomasom
konstverk före ochmånga stals nazisternaFortfarande är som av

tillförsvunna. bättre kunna finna framandra världskriget Förunder att
flerastulna konstföremål har därför tid imisstänkt påägarna senareav

uppgifter,vilka det går köra olikaländer etablerats databaser i att som
varandra.konstnär,titel, ägare motm.m.,

till SverigeMöjliga flyktvägar

bl.a. under-utpekades Sverige de allieradesslutet krigetI avav
mottagarland rövade tillgångar. Denrättelsetjänster avsom

uppdragStockholm hade under kriget bl.a. iamerikanska legationen i
egendom svenskastulen dök på denatt rapportera somom upp

Redan februari 1943 rapporterade legationen vissamarknaden. i att
hade börjat värdesaker tillnazistpartiet sändamedlemmar sinaöverav

Sverige.
konfiskerad egendomhuruvida och plundrad judiskTill frågan om

tillsmycken och antikviteter kom införasexempelvis konst, attsom
judeförföljelserna eller därefter hartidenunderSverige strax
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kommissionen i sitt arbete främst inriktat sig på följande möjliga vägar
för sådana överföringar.

Tyska legationen i Stockholm och tyska institutioner i Sverige kan0
ha förvärvat eller vidarebefordrat, förutom valutor och värdepapper,
värdefulla föremål.
Hermann Göring kan bakgrund sina svenskamot kontakter ha0 av
överfört tillgångar, såsom stulen konst, till Sverige.
Konsthandlare, juvelerare, antikhandlare och liknande kan ha köpt0

gods.rövat
Smugglare, främst i samband med flyktingströmmen krigets0 mot
slut, kan ha medverkat till värdefulla föremålatt angivetav nyss
slag förts in i landet.

dokumentI påträffats i National Archives, USA, utpekas radsom en
tyska och svenska enskilda och företag under tiden förpersoner som
andra världskriget misstänktes inblandade i smuggling och illegalvara
handel med rövade tillgångar. Dessa, ofta uppgifter har tjänatvaga,

utgångspunkt för vidare efterforskningar i vissa svenska arkiv,som
däribland säkerhetspolisens Säpo arkiv. Med beaktande deav ovan
redovisade svårigheter kännetecknar uppdraget i denna del harsom
kommissionen sammanfattningsvis funnit följande beträffande
förekomsten rövade tillgångar i Sverige.av

Tyska legationen m.m.

flertalEtt allierade pekar den tyska legationenrapporter i Stockholmut
förmedlare stulna ädelstenar. lägreEn tjänsteman vid det tyskasom av

utrikesministeriet huvudman for naziregimens försäljninguppgavs vara
stulna holländska diamanter vilka skall ha medförts kurirpostenviaav

till den tyska legationen. Vissa dokument utvisar chefen föratt
Diamant-Kontor besökte Sverige flertal gånger.ett

Kommissionens efterforskningar i Säpos arkiv har visat denatt
tyska legationen 1944 tänkt förmedlaresensommaren var som av
juveler "tillhörde de mördade tyska och europeiska judama.som
Genom den tyske affärsmannen Volckerts förmedling skulle cirka 160
briljanter till sammanlagt värde drygtett 187 000 svenska kronorom
sändas från Sponholz Co i Berlin till den tyska legationen i
Stockholm. Såvitt har kunnat utläsas handlingarna i Säpos arkiv ärav
det osäkert dessa briljanter lämnade Berlin for vidarebefordran tillom
Stockholm. Kommissionen vill här påpeka ytterligare efter-att
forskningar skulle kunna kasta ljus den affären.aktuellaövermer
Exempelvis har uppmärksammats det 1949 i Hamburg pågickatt en
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de aktuella briljantema mellan Volckerts å sidan ochprocess om ena
denjuvelerama Wilm och Goldemann å andra. Tiden har dock inte

företamedgett kommissionen kunnat efterforskning i det tyskaatt en
rättegångsmaterialet.

Sammanfattningsvis kommissionen mångasåattanser pass
förmedlinguppgifter den tyska legationens ädelstenarstulnaom av

finnsriktning det inte anledning ifrågasätta derastalar i att attsamma
faktiska bakgrund. Kommissionen har vidare detuppmärksammat att

guldtackor till legationenunder översändes kurirposten.1944 Via

Hermann Göring

civil flygtjänsti år i och gifte sigGöring i Sverige iHermann ungavar
med svenskan CarinMünchen 1923 Kantzow född Fock. Någonvon

misslyckade kuppförsök återvändetid efter nazisternas årsamma
år efter detmakarna till Sverige. Några makarna återvänt tillatt

UnderTyskland avled Carin Göring 1931. sin tid Göringi Sverige var
Förbundet.Antisemitiska Göring hade därefter mångamedlem i

nationalsocialister National-kontakter med svenska främst inom
vilken organisationsocialistiska Blocket i Eric Rosen vargreve von

hustru medledande partifunktionär. Eric Rosens Mary systervon var
brodernCarin ochsvenska hustru Clarence RosenGörings varvon

Hitler och Göring.personlig tillvän
har arbete särskilt försöktKommissionen i sitt Hermannutröna om

svenska kontakter överförde egendom tillsina rövadGöring genom
Sverige.

från Stockholmamerikanska legationeni maj 1945 iI rapporten
troligtdet mycket Eric C.G.uttalas bl.a. Rosensattatt son, vonvar von

konstverk ochi smuggling rövadehade assisterat GöringRosen, av
efterforskningar,Kommissionen harjuveler till Sverige. gjort vissa

arkivarkiv. Kommissionen har dock i dettabl.a. intei Eric Rosensvon
andraför rövade tillgångar, juveler ellerfunnit beläggnågot attsom ger

har tillvärdeföremål Göring kommit funnit sin Sverige.över vägsom
utesluta bl.a.vill dock ytterligare forskning iinteKommissionen att

bevaradeoch eventuellt privatarkiv från andrautländska arkiv personer
tillsvenska vänlcrets skulle kunna ledatillhörande Görings annat

resultat.
flera denåterfinns i amerikanska handlingarEtt ärnanm som
tyska handelskammarenpresidenten för den Koux,dåvarande Henry

skallamerikansk upprättad februari iEnligt i 1945,rapport,en
vilkaha funnits antal lådor, avsedda förStockholms frihamn Koux,ett

lådorna frihamni Stockholmsinnehöll stulen konst. Frågan om var
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också aktuell vid de förhör hölls i anledningsom av
Nürnbergrättegången. Vid förhör med Göring decemberi 1945ett
förnekade denne han visste Koux Enligt förhörsledarenatt vem var.
skulle i Koux i Stockholms frihamn finnas låda innehållandenamn en
tavlor. Enligt uppgift skulle tavlorna förvaras för räkning.Görings

förnekadeGöring vid förhöret någon inblandning detta.i Kommis-
efterforskningarsionen har i sina funnitinte några uppgifter i svenska

arkiv de påstådda lådorna frihamneni i Koux SverigeFör attom namn.
utgjorde transitolandtalar vissa uppgifter kollin med konstett ochom s.
k flyktinggods, efter kriget förvarades i Stockholms frihamn ochsom
på Packhuskaj i Göteborg. Vid intervjuer med konstkännare har bl.a.en
omtalats konsthandelRapps i Stockholm före 1946 hade buntaratt av
konst", liggande Stockholms frihamn,i vilka köpare kunde välja.ur

finna uppgifterTrots Görings kontaktersträvan ochi Sverigeatt om
deras eventuella befattning med rövad konst, har kunnatsådana inte
spåras.

Uppgifter har påträffats vid Lars Hermanom en person namn
Rasch, haft1941 kontakt med Göring dr Finke vidvia tyskasom
legationen, för köp målning Rafael. Rasch hadeav en av en
omfattande konstsamling, omnämnd redan 1933, med italiensk, fransk
och holländsk konst. Det inte uteslutetär Rasch ägde målningatt en
tillslqiven Rafael. Något köp gjordes inte då målningen inte med
säkerhet kunde attribueras till den italienske konstnären.

Juvelerare m.m.

Ledande guldsmedsbrancheninom i Sverige på 40-talen1930- och var
Guldsmedsaktiebolaget hade produktion guld- ochsom en av
silvervaror försäljning butikskedjor,i bl.a. C.G. Hallbergssamt egna

Ägareguldsmeds AB. och verkställande direktör förvid tiden andra
världskriget den tyskfödde svenske medborgaren Otto Decker.var
Hallbergs guld har därefter bytt flertal gånger. Deckerägare ett var

ochnazist fleramed vidumgängesvän den tyska legationen.personer
Uppgifter påträffats i Säpos arkiv visar Decker varitattsom

inblandad viss hanteringi guld kommit från tyska legationen.av som
Såvitt kommissionen har kunnat har detta haftguld engelsktutröna

flertalEtt allierade uttalar Decker varitrapporter även attursprung.
kontaktman för insmuggling guld, juveler och diamanter frånav
Tyskland till Sverige och han hade kontakter chefenmed föratt
Diamant-Kontor. Företrädare för Hallbergs guld har för kommissionen
förklarat det inte finns källmaterialnågot bevarat från tiden föratt
andra världskriget.
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Även underrättelsetjänsternaallieradedeharandra finnor av
dock upphörtgods. harFöretagenför ha hanterat attutpekats rövatatt

relevantamöjligthar varitdetvarför inte göraattexistera
efterforskningar.

slutkrigetsflyktingströmmenmedsambandSmuggling i mot

granskavaltsärskiltkommissionenflyktingar attkategorierDe som
ochkrigsförbrytare, kollaboratörermisstänktavarithar sam-närmare

sådanafastställa hur mångamöjligtintearbetsmän. Det attär personer
omkringuppgift blevslutskede. Enligtkrigetsitill Sverigeflyddesom

med-tyskaantaldanskar okäntoch300balter, samt ett150 norrmän
svenskadesärskilda utredningarförföremålsvenskarochborgare av

tordehuvudsakligendåmisstänkta detkategoriermyndigheterna. De av
följ ande:ha sig ärrört om

tyskarnaockuperadeländerfrånKollaboratörer avvarsom0 -
Danmark.och ochNorgebaltiskadeföreträdesvis staterna

eller Gestapo.SDtillhörde SS,Tyskar som0
ocheller Gestapotjänstgjort i SS, SDmedborgareSvenska somsom0

kapitulationendirekt efter den tyskaellerslutskedekrigetsi
Sverige.återvände till

handpålandetSverige sig in itillkomdem togMånga egensomav
Baltikum,gällerDanmark. det däremotoch Närfrånallt Norgeframför

livlinors.k.olikauppmärksamma desärskiltvaltkommissionenhar att
till Sverige.mängder flyktingarfördeslutskedekrigets över storaisom

framförtssammanhangolikaianklagelserdehärtillOrsaken är som
gälltbl.a.harAnklagelsemadessadrevdem transporter.gentemot som

miss-medanavvisades frånellermissgynnades transporternajudaratt
in viasigoch samarbetsmänkollaboratörerkrigsförbrytare, togtänkta
judiskpåexempel pekarfunnithar attKommissionendessa. som

frånbl.a.slutskede,Sverige i krigetstillkommit inhakanegendom
ochkomplexbaltflyktingamade s.k. ärFrågan ytterstBaltikum. om

Exemplenomfattande forskningsinsatser.klargörandeförkräver ett
bringaförforskning initierasvidareangeläget attdetvisar attäratt

samarbetsmänochkollaboratörerfrågekomplex rördeklarhet i som
under krigettyskarnade närliggandefråntill Sverigeflydde avsom

områdena.ockuperade
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Särskilt konstom

Det har inte framkommit något tyder på någon särskiltattsom
omfattande verksamhet med nazisterna rövad konst förekom iav
Sverige vid tiden för andra världskriget eller därefter. Det kanstrax
också konstateras inget talar föratt några mycket betydandeatt
konstverk passerade Sverige.

Kommissionens utredningar har, med utgångspunkt från de arkiv
varit tillgängliga, inte belägg förgett rövadsom konst förekomatt i den

handeln eller förvärvadesöppna till Det har dock inte gåttmuseema. att
fastställa, sådan konst ändå har hamnat i offentligaom samlingar,
eftersom ägarbilden i några fall oklar.är Det har dock tydligt framgått

medvetenheten problematikenatt åtminstonestor, påom var museerna.
Om dokumentationen proveniensen relativt välutveckladär vadom

gäller måleri, skulptur och bildkonst det emellertidär betydligtannan
svårare uttala sig huruvidaatt möbler och andra antikviteter, rövadeom

nazisterna, hamnat i Sverige, eftersom dessa föremålsav anonymitet är
större.

förekommerDet tecken på vissaatt uppgifter i amerikanska
dokument från 1945 rörande Sverige kan riktiga. Det gäller bl.a.vara
uppgiften mängder konststora i Stockholms frihamn,om vilket
bestyrks uppgifter Rapps konsthandelatt hade buntarav mål-om av
ningar liggande frihamnen.i Sådana lagerstörre konst förekom påav
kontinenten, vilket framgår bl.a. litteratur konsthandeln, ochav om
behöver inte förknippad Ävenmed rövad konst. amerikanskavara
uppgifter Galleri S:t Lucas iatt Stockholm år 1945 hadeom en
utställning flamländsk och holländsk konst proveniensav oklarvars var
bekräftas kommissionens utredningar. Det förefaller troligtav vissaatt
konstverk varit till försäljning 1944 och 1945 på galleriet kansom ha
haft direkt eller indirekt samband med rövad konst. Galleri S:t Lucas
har upphört med verksamheten varför det inte har varit möjligt att göra
utförligare efterforskningar angående dess verksamhet under den
aktuella tiden.

I amerikanska dokument omtalas också vissa lådor med konst hos
Bukowskis i början 1943. Någon försäljning betydande intema-av av
tionell konst ägde inte under detta år och inte heller finns detrum
uppgifter därom i den korrespondens genomgåtts.som

har,Det inte framkommitsagt, något tyder på någonsom attsom
omfattande verksamhet med nazistema rövad konst förekom iav
Sverige vid tiden för andra världskriget eller därefter. Däremotstrax
kan det inte uteslutas vissa konstverk,att varit till försäljningsom
1944-45 på ovannämnda utställningar kan ha utgjort rövad konst. Det
kan dock konstateras inget talar foratt några mycket betydandeatt
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perifertecken påharDetpasserade Sverige.konstverk noterats en
kan dokumenteras.inteinternationell konst,handel med vars ursprung

inillegalt importlicenskonstuteslutas,kan det togsheller utanInte att
krigsåren.underförvarades härochtill Sverige

uppgifter ochinstitutionerna saknarkan attGenerellt sägas att
samlande, harkonsthandel, ellerinomintervjuade museerpersoner,

med konsthandelkännedom illegalsaknasigförklaratöverlag om en
illegal konstantyder handelNazityskland. Intervjuerna attfrån en av
verksamhetsådanemellertidhindrarallmän. Dettaså attinte envar
begränsadeskala och mycketinommindrebedrivits ihaändå kan

konsthandlare.ochkonstkännarevid sidanfrämstkanskekretsar, av
ochkänsligfrågan rövad konst attkonstateras, ärocksåkanDet att om

alltiduppgiftslämnarna intefrånbortsekandärför inte att german
konsthandeln,regel inomfinnsuppgifter. att storDetkorrekta en

köpare.ochrörande säljgällerdiskretion are
bildenförmedlatefterforskningarkommissionensharSammantaget

världskrigetandraunderrövad konst i Sverigehanteringenatt avav
internationellt perspektiv.iblygsamrelativtvarit ettsett

deingå avvecklingentillgångar kommit vidha attjudiskaKan av
krigetefterSverigetillgångarna ityska

depåallierade kravställde desammanbrottettyskadetföreRedan
kontrollochöverblickföråtgärder vinnavidtaländernaneutrala attatt

1945respektive land. Sommarenñendeegendom inoms.k.över
hadeFlyktkapitalbyrån,myndighet,särskildSverigeinrättades i somen
Efterlandet.fanns ityska egendomdenhanduppgifttill att ta somom

riksdagensvästallierade ochmed de1946Washingtoniförhandlingar
Flykt-ficköverenskommelsenträffadedärdengodkännande av

uppdragimellan åren 1945-1956, attverksamkapitalbyrån, som var
egendomen.tyskadenlikvidera

undersökaenligt direktiven ingåruppgifter attkommissionensBland
verk-Flyktkapitalbyrånsomfattasegendom kornjudisk att avom

samhet.

Washingtonöverenskommelsen

Även initiativinrättades på svensktFlyktkapitalbyrån sommarenom
verksamhetbyrånsvägledande förblevden1945 ytterstsomramvar

1946genomfördes underförhandlingarderesultatet sommarensomav
Washington-s.k.de västallierade, detochmellan SverigeWashingtoni

för-mycketöverenskommelsedennakanSammanfattningsvisavtalet.



36 Sammanfattning SOU 1999:20

enklat ha inneburitsägas Sverige åtogatt sig likvidera denatt tyska
egendom fanns i landet medan de allierade åtogsom sig deatt ersätta
tyska rättsägama.

Washingtonavtalet upphävdes överenskommelse mellangenom en
Västtyskland och Sverige 1956. Den tidsperiod kommissionen isom
förevarande del har haft till uppgift undersöka haratt således spänt över
omkring år.10

Eftersom Washingtonavtalet utgjorde själva för Flykt-ramen
kapitalbyråns verksamhet har det för kommissionen framstått som
naturligt inledningsvis undersökaatt i vad mån överenskommelsen
reglerade frågan hur egendom tillhörde eller ursprungligen hadesom
tillhört offer för den nazistiska förföljelsen skulle behandlas. Kommis-
sionen har därvid kunnat konstatera denna fråga,att såvitt framgår av
avtalstexten och granskat material, inteannat föremålvarit för någon

diskussion.närmare Något direkt undantag eller särreglering för egen-
dom tillhört offer för naziförföljelsen gjordes såledessom inte. I ett
tilläggsbrev 9 till själva överenskommelsen emellertidnr bl.a.angavs

icke-tyska främmandeatt medborgares intressen skulle skyddas i
utsträckning svenska medborgaressamma intressen vid alla för-som

säljningar och likvidationer undantag ficksamt att förgöras personer,
vilkas fall förtjäna särskild behandling.

IyktkapitalbyrånsF och andra myndigheters verksamhet

Kommissionens genomgång myndigheternas praxis, främst dåav
Flyktkapitalbyråns och Restitutionsnämndens, har till början visat atten
avsaknaden särbestämmelser, direkt hänförliga till nazismens offer,av
åtminstone under de första åren ledde till praxis vilken kan karak-en
täriseras i huvudsak byråkratiskt korrekt och formadsom på strikt
juridiska bedömningar. I många fall den sig samtidigtter påtagligtsom
fyrkantig och präglas inte sällan också något förvånandeav en
okänslighet. En allmän observation är myndigheternat.ex. imer sinaatt
krav på stöd eller bevis för lämnade uppgifter tycks ha underskattat de

praktiska svårigheter ellerrent hinder lätt kunde föreligga försom en
rättssökande. Det finns för övrigt exempel tyder på bevis-attsom
värderingen i ärenden gällt offer för nazistisk förföljelse, eller därsom

starka humanitära skäl åberopats, ingalunda varitannars välvilligmer
i fallän angått ifrågasättat.ex. nazisympatisörer. Kommissionensom

har vidare myndigheternanoterat i endastatt något enstaka fall tycks ha
bistått haft förutsättningarparter, kräva ochatt ersättningsom i
Tyskland, lämna upplysningaratt denna möjlighet.genom I regelom
har meddelade beslut, liksom andra underrättelser till varitparter,
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konsta-slutligenstandardiserade. kanoch Detknapphändigapåtagligt
inrik-främstoch utredningarinitiativFlyktkapitalbyrånsattteras egna

ochkommersiella tillgångarochföretaggälltärendenpåtats som
egendom.privatsådanamånmindreendast i avsettsom

iakttagelser haroch övrigavadbakgrund sagtsMot nusomav
egendomjudiskrisken förslutsatsen,dragit den attkommissionen att

myndigheternakan ha berott påutsträckningringai intelikviderats om
ochriktigtför denne, tillförtsombudeller ettutifrån, partgenom

och hem-medborgarskapangående bl.a.beslutsunderlaggodtagbart
vist.

tyskbegreppetkriterierna förtillämpningengällersärskiltVad av
judarnatyskadel deförutsättaanledningfinnsegendom att storen av

länderandraoch bosatta istatslösa änkrigetöverlevde varsom
offerFörintelsenshadedeportationerna österutTyskland. Genom

åsyftadeden händelsenationalitet. Förtidigareförlorat sin personernu
grundpådessa därför redanskullelandetihärtillgångarhade av

skingringsförbud ochfrånundantagitsegendom hatyskdefinitionen av
likvidation.

angåenderedovisade slutsatsen,den tidigarebakgrundMot av
vid sinakommissionensida, harfrånaktivitet partensbehovet av

skett,likvidationsärskilt fall därintressebl.a.efterforskningar ägnat
andragrundoch där det påärendet, inteavhörts iingen avatttrots

judiskfrågaosannoliktframståttomständigheter att omvarsom
kanDetomfatta omkring 40kornegendom. Denna att personer.grupp

realistiskhörts Enunderrättad intetillskäl partfinnas flera att av.en
Medoffer.tillhör Förintelsensanledning rättsägarensådan är att

tyskaiefterforskningarkommissionenhärtill harhänsyn egnagenom
sökt inhämtatyska myndigheterhosförfrågningarskildaarkiv samt

emellertidharaktuelladen Tyvärrupplysningarytterligare gruppen.om
hjälp.blivit till mycket ringaansträngningardessaresultatet av

Washington-enligtmöjlighetentillämpningengällersedanVad av
ägdesindirektdirekt elleregendomförundantagavtalet göra avatt som

kommissionenharsärskild behandlingförtjänafall"vilkensnågon
iakttagelser.andeföljgjort

tillmyndigheter åtminstoneandraochFlyktkapitalbyrån ensynes
dennautnyttjamedvaritha attbörjan ytterst sparsamma

påträffat,harkommissionenärende,endaundantagsmöjlighet. Det som
undantagsmöjligheten,lämnades till är etthänvisningdirektdär aven

förtill förmånfriställande beloppbeviljatår 1952Kungl. Majzt ettav
Året innan,företag.ariseratinnehavaretidigaretill ettarvingama aven

tilltillfall hänsyntagit ägarenKungl. Majzt i atthade annat1951, ett
förföljelse.nazistiskhade utståttegendomenaktuelladen

uppmjukninguppmärksammat visssåledeshar attKommissionen aven
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praxis har skett kring åren 1951 och 1952 vad avsåg egendom som
tillhörde eller hade tillhört lidit under den nazistiskapersoner som
förföljelsen.

Flyktkapitalbyråns inställning till och behandling anspråk påav
grund skilda ariseringsåtgärder förutav baserad påangetts,var, som
civilrättsliga överväganden i sig knappast kan ifrågasättas. Det kansom
dock bl.a. just i dessa fall beklagas, frånatt myndigheternas sida iman

utsträckning underlätstor hjälpatt upplysningar hursom ge om
vederbörande i ordning skulle kunna sin gällande.göraannan rätt

Sammanfattningsvis kan konstateras det finns säkraatt belägg för
judisk egendom haratt likviderats Flyktkapitalbyrån. Det sigrörav

därvid inte något antal fall.större Enligt kommissionensom bedömning
finns det emellertid anledning räkna med detsamma kan ha skettatt
också i andra fall. Kommissionen tänker därvid bl.a. på den tidigare
berörda på omkring 40 liksom på andragruppen ärenden ipersoner
vilka det tillgängliga materialet varit Ävenoch förblivit ofullständigt.

de genomförda forskningama berördai arkivom varit så omfattande
och bedrivits så systematiskt möjligt måste kommissionen ocksåsom
räkna med något betydelsefulltatt material ändå kan ha förbigåtts.

I några de säkra" fallen har i efterhand rättelse skettav attgenom
behållningen efter likvidationen helt eller delvis friställts genom
särskilda beslut Kungl. Majzt. Vad i bästa fall därigenomav åter-som
ställts har emellertid inte omfattat kostnaderna för likvidationen. I regel
har utbetalningarna därtill skett åtskilliga år efter krigets slut och utan
kompensation för på likvidationsbeloppet.ränta De olägenheter som
ligger däri utbetalningar, elleratt utgivande egendom, efterägtav rum
relativt långa tider har för övrigt också drabbat de inte fåtaliga rätts-

först efterägare kortare eller längre skriftväxling medsom en myn-
digheterna fått skingringsförbud eller kvarstadsbeslut hävda.

Kommissionen slutligen eftersomnoterar dessatt slutsatser i före-
varande del, framgått, inte kan redovisas i individer och beloppsom har
det redan detta skäl framstått meningslöst försökaav redaattsom taens
på eventuell kompensation har utgått utomlands.om en

Avslutande reflektioner

När kommissionen inledde sitt arbete stod det efter kort tid klart atten
det område kommissionen hade i uppdrag utredasom att var
obearbetat, dvs. det i utsträckningatt saknadesstor tidigare utredningar
och forskning på området. Arbetet har ytterligare komplicerats detav
faktum det 54 år sedanatt är andra världskriget slutade ochnu 66 år
sedan de första konñskeringama judisk egendom genomfördes. Deav
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förföljelse i dagdrabbades nazisternas ärdeflesta avsompersonerav
aktörer.beslutsfattare och andradåtidensflestadedöda, liksom av

Åtskilliga gåttgenomförts under de årarkiv har 54gallringar somav
omöjliggöromständigheter begränsar ellerkrigslutet. Dessasedan
faktumSamtidigt detfrågor.kring vissa attforskning är ett

bevaradeantal frågor för vilka detuppdrag berörkommissionens ett
kom-omfattande. Forskningenmycket ärkällmaterialet ärtvärtom

klassificerat uti-arkivmaterialet intedet relevantaeftersom ärplicerad
allmännapåegendom, vilket givetvisjudiskjude ochfrån begreppen

forsk-fortskridandeVidare medför dettillfredsställande.grunder är
länder kunskapandrautredningsarbetet iochnings- att ger nyany

undersökta frågorna.kommissionendepåperspektiv av
starka tidspressmed dentillsammansomständigheterDessa som

möjligtvaritinneburit det harinteunder hararbetatkommissionen att
förhatänkbara kanallaundersöka använts attvägari detaljatt som

full-kunnatheller har kommissionentill Sverige. Inteföra tillgångar
under-vetenskapligabrukligt ipå detledtrådarfölja alla sätt ärsom

inteunderstryka kommissionensviktigt rapportsökningar. Det attattär
historiskasvårutreddakomplicerade ochpå deslutgiltiganågra svarger

ställetskall iaktualiseras. Rapportenfrågeställningar enses somsom
varittidigareområde,arbete inomfortsattförplattform ettett som

visserligenarbete harkommissionensGenompraktiskt outrett.taget
betydligt.klarheten har ökatkunskap,fullständiguppnåttsinte menen

historiskadenfortsätter utifrån allarbetetnödvändigtDet attär
kommissionensförfram. Inomtagitsdokumentation ramensom nu

kunnatharNågra dessafrågorrad viktigaarbete har rests. aven
och andra alls.delvis inteendasthelt, någrabesvaras

anknytningmedflera områdenredovisatkommissionenharOvan
fortsattpekat påkommissionen hardärutredningsuppdraget, atttill

önskvärd.forskning är
någraframhållahärutöver över-vill dessutomKommissionen

forskningsinsatser.djupareskulle förtjänaområdengripande som

dessgällerdetmed NazitysklandhandelSveriges närBetydelsen av0
tillframm.fl. ändajudarforföljelsemafullföljamöjlighet motatt

sentidadenaktualiseras inte minstForskningsfältet1945. av
förlängdeTysklandhandel medhuruvida Sverigesdebatten om

lidande.folketsjudiskadärmed detochkriget
företagjudiskatill ochförhållande judarnäringslivetssvenskaDet0

naziförfölj elsema.förvid tiden
homosexuella,tidvidi EuropaFörföljelserna romer,samma av0

m.fl.vittnenJehovas



40 Sammanfattning SOU 1999:20

Den allvarliga och djupare fråga fortfarande står obesvarad,som men
inte kan lösas svensk forskningsom kräverav utanensam

internationella insatser, hur Förintelsenär kunde Vadäga rum.
motiverade andel Europas befolkningstor delta i mördande,en attav

och plundring Många forskaretortyr pekar antisemitismen detut som
primära motivet, sådan slutsats för övrigt svårmen ären attsom-
underbygga inte alla förintelseforskare.accepteras av-

Hur Förintelsen genomfördes har Frågan hur folkmordetutretts. om
kunde ske kvarstår olöst.

Först har etableratnär och fördjupat forskningen kringman
förintelsepolitikens omfattning och utförande har det blivit naturligt att
bredda forskningen den materiella Ändåaspekten på folkmordet.om är
det inte frågan ekonomisk gottgörelse för stulna tillgångar iom som
första hand står i I stället handlarcentrum. det rättvisa och moraliskom
upprättelse.



41SOU 1999:20

Inledningl

kommissionenuppdrag tillRegeringensl.l

skapaharkommissionen varittill störstauppdrag attRegeringens
egendomgällerdetha hänt i Sverigekanvadklarhet i närmöjliga som

förejudeförföljelsemasamband medhit iförtsjudiskt ursprung somav
helhetsinKommissionsdirektiven finns ivärldskriget.andraoch under

ochbilaga lsom
tillfördesegendom judisktfrånutgårDirektiven att ursprungav

kommissionenvärldskriget och åläggerandra attförtidenvidSverige
privat-myndigheter,hur olika svenskafallsåoch iklarlägga om

detta skeende.medverkade iföretagochpersoner
pekasallmänt hållna uppdrag ämnes-dettaförtydligande treTill av

direktiven.särskilt iområden ut
med rövataffärerbelysa Riksbankensområdendessa är attEtt av

utgångspunkt imeddirektivenenligtskallBelysningen görasguld.
ochfram tillRiksbanken, komtillsattesArkivutredningen,vad avsom

1997.1 sedermeraregeringenEftersomdecemberirapporterade om
med förturuppdraget skulle redovisasdeldennabegärde att av

med titelnjuli 1998 interimrapportikommissionenpresenterade en
1998:96.SOURiksbankenochNaziguldet

1960-taletPåprivata tillgångar.undersökningsfált rörEtt annat
ochherrelösa bankkontons.k.utredningargjordes vissa annanom

ställdes vadtillhört judar. Fråganhakundeegendom antasprivat som
banktillgångarmed sådanaskebordevadochhänt somm.m.somsom

Regeringensdödats Förintelsen.iföljdtillefterfrågats ägarnaattinte av
skall redo-inneburit kommissionenharkommissionentill attuppdrag
undersök-kompletterandedeochutredningarna göratidigaredevisa

klarheten.eftersträvadedennåförbehövsningar attsom
blandöverenskommelserinternationellaträffadeskrigetEfter som

likviderades.ochinventeradesSverigeegendom ityskinnebar attannat

denRiksbankenNazityskland till1 medgxldaffärerRiksbankens rapport avz
det fortsattaiStockholm 1997. BenämnsArkivutredningen,särskilt tillsatta

Arkivutredningen.
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kommissionensI uppdrag har, tredjeett ingått redasom moment, att ta
på s.k. judisk egendom kom omfattas dettaom att förfarande.av

Regeringen har i direktiven förklarat kommissionenatt står fri att
behandlaäven andra frågor deän angivna, under förutsättningovan att

detta kan bidra till skapa den klarhetatt egendom judisktom av
förut nämnts.ursprung som

Kommissionen har valt någragöra sådanaatt utvidgningar. För det
första har kommissionen funnit det lämpligt i någon månatt granska

föreningarsäven och församlingars ageranden i för kommissionen
relevanta avseenden. För det andra har kommissionen försökt utreda
alla misstankar framkommit tillgångarattsom från judarrövatsom som
i nazidominerade områden skulle ha förts till Sverige. Slutligen har
kommissionen valt översiktligt beskrivaatt dels de historiska sam-
manhangen dels de nutida förhållanden ligger bakom kommis-som
sionens tillkomst och uppdrag.

Regeringen har kommissionengett två anvisningar för hur arbetet
bör utföras. För det första har kommissionen uppmanats ägnaatt stor
uppmärksamhet åt möjligheten forska iatt privata arkiv. För det andra
har kommissionen anmodats beskrivaatt och specificera aktuell
egendom så möjligt.noggrant som

1.2 Rapportens uppläggning
Omedelbart efter detta avsnitt beskriver kommissionen olika nutida
infallsvinklar och perspektiv på den del historien be-av rapportensom
handlar. Avsikten bildär deatt förhållanden underge deen av som

åren har aktualiseratsenaste såväl de frågor kommissionen har att
behandla rad andra frågor de ekonomiskasom sidornaen om av
nazisternas brott.

kapitelI 2 tecknas bakgrund rörande det historiska tidssamman-en
hanget. Kommissionen har här eftersträvat kortfattat och påatt sakliga
grunder redogöra för olika delar den politiska och ekonomiska verk-av
lighet rådde de händelsernär ägdesom utredningenrum som avser.
Beskrivningen förgörs underlätta förståelsenatt de följandeav
kapitlen.

Kommissionens verksamhet har till del beståttstor i granskning av
primärt källmaterial. Eftersom frågeställningarna och arkiv-är nya
materialet i första hand beskriver helt andra förlopp demän som
kommissionen har haft klarlägga haratt det varit förenat med be-
tydande svårigheter få fram relevantaatt uppgifter. Därför har kommis-
sionen det angelägetansett redogöra för huratt arbetet har bedrivits.
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avgränsningar,Vilka definitioner,klargörsdetkapitel därsker iDetta
sigkommissionen harkälloroch använtmetoderhypoteser, av.som

tillframhar kommitvad kommissionenredovisaskapitel 4 7I t.0.m.
tillgångarna iherrelösadeKapitel 4sakfrågor. ägnasolikarörande

möjlighetenKapitel handlar5försäkringsbolag attbanker, omm.m.
svensk-etableradeförinomtill Sverigekommitegendomjudisk ramen

redo-förkortadockså starktåterfinnsHäraffärsrelationer.tyska en
behandlades imed s.k. naziguld, vilkaaffärerRiksbankensförgörelse
kommissionenvadkapitel 6 redovisasIinterimrapport.kommissionens

till Sverigekommittillgångarefterforskningarvid sinafunnit av som
fråganbehandlarKapitel slutligen,judar.fråndeefter rövats omatt

avvecklingeningå i den svenskakommithakanegendomjudisk att av
efter kriget.tillgångartyska

uppdragpå kommissionensPerspektiv1.3

Introduktion.3. 1l

historia. DevärldskrigetsandraskildringaråtskilligafinnsDet av
färreFörintelsenförklaringarnaoch ärbeskrivningarnahistoriska av
obe-ganskahar länge varitekonomiska dimensiondessoch frågan om
haftharnämnda fråga kommissionendennaarbetad. Det senastär som

nutidaolikaredogörelse förföljandedetbehandla. I per-att enges
uppdrag.kommissionensspektiv på

förlorademänniskormiljoneritragedi liggerFörintelsens attstörsta
öde-hemaspekt. Miljonermateriellocksåfinnsdetliv. Mensina en

iflyktingarblevHundratusentals judarskingrades.tillgångarochlades
länder.andra

Förintelsen ibokenutgivnaregeringentill denförordetI omav
berättamz påpekas följande.mådetta niEuropa ...om

ochfemfolkmordet mellan straxsystematiskaför detOffren var
övriDehalv milon zigenare.och drygtjudarmiljoneröver en hundiatusensex handikappalångtnazismen överoffren för e,var

tusentalshomosexuella,tusentalsasociala,ochutvecklingsstörda
sovjetiska krigs-polska civila ochmiljonerfleravittnen,.ghovasngar.

frånutgåandra världskriget måste vet-historienperspektiv påAlla om
Intekonsekvenser.ochomfattningvåldetsnazistiskadetskapen om

bokEnmå berätta...detta ni2 Levine,PaulBruchfeld och A.Stephane om:...om
Stockholm 1998,Regeringskansliet,1933-1945,iFörintelsen Europa s.
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bara för den judiska befolkningen förutan även många andra männis-
kor i Europa. Detta ocksåär utgångspunkt för kommissionensen ar-
bete.

Föreliggande behandlar historisktrapport ett tidigareämne harsom
haft förvånansvärt undanskymd plats i såvälen svensk inter-som
nationell forskning och politisk diskussion. Relationen mellan Nazi-
tysklands ekonomi och Förintelsen har inte någotrönt aka-större
demiskt intresse. Sedan några år tillbaka har emellertid frågorna om
s.k. naziguld och herrelösa respektive rövade tillgångarom väckt
intensiv politisk och medial uppmärksamhet världen över.

Med kalla krigets slut blev arkiven Öst-tillgängliga i det forna
Därmed väcktes också intresseett föreuropa. nytt arkivbestånden i

andra delar världen handlingar it.ex. National Archivesav i USAsom
från tiden för andra världskriget. Vid tid avslöjades den misär isamma
vilken många östeuropeiska judiska nazioffer befann sig. Denna be-
follcningsgrupp fick beteckningen Doublesnart victims eftersom den
drabbats materiella förluster och diskrimineringar underav två regimer;

nazistisk och kommunistisk.en en
I början 1995 utsågs Stuart Eizenstat, vid tidenav amerikansk

ambassadör i EU, presidentatt Clintons Special Envoy forvara
claims in central andproperty Europe.eastem I maj 1997 publicerade

USA den första s.k. Eizenstatrapporten, vilken i huvudsak behandlar de
allierades åtgärder för återställaatt egendom Nazi-rövatssom av

världskrigettyskland under andra Schweiziskt agerande stortges
i Denutrymme andra Eizenstatrapporten,rapporten. publicerades isom

början juni 1998, berör i första hand de allierades förhandlingarav efter
kriget med andra neutrala länder Schweizän rörande guld och andra
tillgångar

En faktor bidrog till aktualitetämnetsannan den Judiskasom är
världskongressens World Jewish Congress, WJC intensiva aktiviteter
för få fram uppgifteratt rövade tillgångar och lyfta frågan påom upp

hög politisk nivå. aprilI 1996 initierade denen amerikanske senatorn
och ordföranden bankutskottet,i Alfonse DAmato, hearing deen om
schweiziska bankernas agerande. En månad tillsattes i Schweizsenare

3 U.S. and Allied Efforts To Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen
Hidden by Gennany During World Waror Washington 1997. Rapporten

behandlar både centralbanksguld och guld frånrövats byggerDensom personer.
på dokument i National Archives, USA.
4U.S. and Allied Wartime and Postwar Relations and Negotiations With
Argentina, Portugal, Spain, Sweden and Turkey Looted Gold and Germanon
External Assets and U.S. Concems About the Fate of the Wartime Ustasha
Treasury, Washington 1998.
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herrelösas.k.identifiera allaförkommissionennationellaförsta attden
nazismenstillkunde hänförasbankerschweiziskatillgångar i som

Portugal, USA,spår, Norge,följ de iländeroffer. Fler t.ex.snart samma
Neder-ochBelgienKanada, Turkiet,Argentina,Storbritannien,

svenskadeninternationella sammanhangländema i dettaDet är som
betraktas.arbete börkommissionens

olika kravställererfarenhetenhistoriskadenskillnader iNationella
länderoch arbete.frågeställningar Ikommissionerspå dessa varsom

konfiskationrörandehuvudsak frågorutreds ityskarnaockuperade av
ochbank-kriget neutralaunderde ärItillgångar. staternajudiskaav

vilkenliksomhuvudfråga,Nazitysklandmedaffärsförbindelserna en
USA,förbindelser. Förspelat dessaikan hatillgångarjudiskaroll

rikt-granska dedet bl.a.handlarFrankrikeoch attStorbritannien om
fördelningrörandeefter krigetdrogsegrarrnaktemalinjer avuppsom

eftersökandetmetodperspektiv ocholikheter i ärguld. Trotsrövat
kommissions-internationelladetlänk iförenandehistorisk sanning en

arbetet.

förneka och bekännaFörtränga,1.3.2

förintresseskapatkalla kriget harefteruppståttvärldslägeDet somnya
politiskatill Detillgämingarhistoriska rätta.ställa engagemang somatt

perspektiv.historisktlängreförklaras iocksåkanväckt ettfrågan
deöverblickavislut kanvärldskrigetsandraefterårfemtioFörst

backspegelnFörintelsen. Ieffekternasamhälleligaochpolitiska av
folk-tillskuldförtiga sinvillekrigshärjat Europaskymtar ett som

devillekrigsslutettid efter ävenkortjudar. Enmiljonerpåmordet sex
vid be-demdeförtränga möttesegrarrnakterallierades syner som
önskanocksåkrig fannsEfter årkoncentrationslägren.frielsen enavav
Europadelarförflutna.det Storastreckoch dra övervidaregå ett avatt

återuppbyggnaden.falldå i mångablevprimäraoch detruinerlåg i
flestadehävdarSacharAbram L. attförfattarenamerikanskeDen

såinförskyldigaställa de rättaförtappade intresset attvästländerna

Ikommissionen.förintresse5 publiceratharnationer rapporterdessaFlera avav
norskadenBland kanavslutats. nämnasdärefterarbetet rapporternafall harvissa

1997:22,NOUverdenskrigunder deneiendom i NorgejødiskInndragning av
septemberGold nr 11NaziNotesHistoryutrikesministerietsbrittiskadet on

kanadensiskaden1997,och 12 majjanuari 1997,upplagareviderad1996, nr
handling ofCanadasBank oftheDiligence Acentralbankens Due report on:

forCommissionfrån Argentinas1997World WarDuring samtGoldForeign
1998.frånReportArgentina, First ProgressActivities inNazi marsInquiry into
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den Nümbergrättegången avslutadesnart stora Även intresset förvar
hitta bevisatt de delarmot näringslivet och finanskapitaletav som

medverkat till och skott sig på Hitlerväldet tidensvalnade med
Det fanns dock vetenskapsmän och författare forskade ochsom

skrev judeförföljelsema vid tiden för andraom världskriget. Men i
många fall dröjde det flera decennier innan deras alster fick någon

spridning.större Nobelpristagaren Elie Wiesels berömda boknumera
Natten, självbiografi upplevelserna ien Auschwitz, publiceradesom
redan 1958. Det dröjde emellertid fram till 1980-talet innan boken fick
någon spridning.större Ett undantag Anneär Franks dagbok som
trycktes i upplagor i mångastora länder på 1950-talet. Publiciteten
kring Anne Franks dagbok visar det faktisktatt fanns opinionsbildare
och allmänhet intresserade sig fören judeförtöljelsemasom under
andra världskriget.

I det delade Europa fram fickväxte det officiellasom minnet av
Förintelsen perifer ställning. ÖsteuropaI det kommunistiskaen vid-
makthölls minnet tyskarnas illgämingar, dock inte deav utfördessom

det judiska folket.mot Under kommunismen ochrestes monument
minnesmärken nazismensöver offer detutan nämndesatt judarnaatt

särskilt historieskrivningenIutsattvar en förvanskadesgrupp. minnet
judeutrotningen led i den kommunistiska maktutövningensettav som

Den förnekelse Förintelsen spritts i dagensav Europa kan delvissom
härledas till den historieförvrängning grundlades i det kommunis-som
tiska östblocket.

I västvärlden fanns inte motsvarande politiska ambition detisom
kommunistiska östblocket. I stället lät det officiella minnet bleknaman

inte tala detatt hänt. Det låggenom i de allieradesom intressesom att
tyskarna ägnade alla sina ansträngningar byggaatt starkupp en
ekonomi. I Västeuropa reducerades historieundervisningen i allmänhet
och andra världskriget fick allt mindre i detutrymme offentliga sam-
talet. Vid några oundvikliga tillfällen dock frågantogs skuld iom upp
den mediala debatten i Tyskland, inför 1952 års överenskommelsesom
mellan Förbundsrepubliken och Israel tyska skadeståndsbetalningarom
och under Eichmannrättegången i Israel i början l960-talet. Påav

5Winston Churchill, lovat mördar-na aldrigatt skullesom amnesti, talade 1947
"sudda det förflutnasatt brottut och hemskheter,om och blicka framåt for vår

räddnings skull. Abram L. Sachar, Theegen Redemption of the Unwanted, New
York 1983, 127.s.
7 Ibid. 128.s.
8 Se bl.a. Alvar Alsterdal, Antisemitism och antisionism exemplet Polen,-Stockholm 1969. Exempel på forvrängningar i statistiken rörande judiska
nazioffer 54.se s.
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underakademiska kretsaridebattenfick även1980-talet utrymmestort
historikerstriden.s.k.den tyska

dennadethävdarYehuda Bauerhistorikern attisraeliskeDen var
revisionismochför mystifikationskapadetystnad utrymmeettsom

revisionismolika trendertvåtalarFörintelsen. Bauerkring somavom
neonazistiska1970-talet; densärskilt påvästvärlden,synliga iblir

förnekarochsprider judehatlitteraturpopulistiskiriktning som
underpseudovetenskapliga riktningdenFörintelsen mersamt som

historieslcrivningen kanMöjligtvisförvanskarformerraffinerade
denkännetecknasdennämligentrendytterligare nämnas, avsomen

inför historiensoch likgiltighetokunnighetutbreddabreda ommassans
skuld.

framläggahistorikertänkare ochjudiskabörjade1970-talet ävenPå
FackenheimEmilReligionsfilosofenFörintelsen.påperspektivnya

historien. Lucyepokavgörande inågotFörintelsentalade somom
1933-1945the JewsThe againststudie Wari sindrevDawidowicz

erövrings-territorielltmilitärttvå krig;bedrevNazityskland ettatttesen
andramångaSedan dess harjudarna.utrotningskrigoch motkrig ett
FörstDawidowiczsanslutit sig till tes.Yehuda Bauer,bl.a.historiker,

his-internationellanått Sverige. Denperspektivdessatid harpå senare
Förintelsenförklara änhandladefart atttorieforskning tog mer omsom

gällde förlustbl.a. vadverkningar,dessdokumentera av egen-attom
80-talen.ochaktuell 1970-inte påFrågantillgångar.ochdom var

judarvilketförloppdetkartlagtfackarbetenTidigare genomsom
skapade ingenkänslorväcktetillgångarochlivsinaberövades men

anspråk.ochskadeståndfrågorkringdebatt om
förnyade intressedå förklara dettakanperspektivhistoriskaVilka

lik-trendenvändeårtiondetblev1980-taletFörintelsenför avsom
Förintelsenefterdryg generationaningslöshet. Enochgiltlighet

ochåldradesdedet aktiva livet,överlevandedelämnade många av
Självbiografierbegränsad tiden.ivittnamöjligheteninsåg attatt var

behovuppkomsamlades in. Det attvittnesmål ettochförfattades av
USAeftervärlden. Iinträffat fördetdokumenteratidmedan somges

minnethurförmed planerakommissionstatlig attarbetade aven

1978,WashingtonHistorical Perspective,9 inHolocaustTheYehuda Bauer,
Bruchfeld,Stéphanebl.a. iriktningendenforFöreträdare38-43. angessenares.

exempelSomStockholm 1996, 26-30.Förintelsen, ettFömekandet s.av
politique,véritéVérité historiqueFaurisson,Robertkanrevisionism nämnas ou

Paris 1980.
London 1975.the 1933-1945,against Jews° The WarDawidowicz,Lucy

Jfr1961.Chicago ävenJews,of EuropeanDestructionTheRaul Hilberg,
Stockholm 1964.ondskan,banalaArendt, DenHannah
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Förintelsen kan framtiden.hållas levande för Arbetet fick gehör också
på andra platser i världen.

Frågan blev särskilt aktuell efter kommunismens sammanbrott och
insikten den utbredda oförmågan läraom historienatt i mångaav
länder i Europa. Förekomsten nynazism, revisionism ochav sprid-
ningen irrläror och under 1990-talet ocksåav krig i Europaett nytt-
har understrukit den verkliga risken för upprepning historien.en av

Även det inte sades under Nümbergrättegångamautom så detvar
där det västerländska samhällets sökandesom efter förklaringar till
folkmordet på judarna sin början.tog Det rubricerades "brottsom som

mänskligheten"mot ansågs härröra från Hitlers avsikt att utrota
Europas judar. Forskningen har sedan dess bidragit till fördjupade in-
sikter vad Förintelsen innebar. Två huvudlinjerom har dragits upp
inom historievetenskapen. För det första finns den s.k. inten-
tionalismen, talar den raka tillvägen Auschwitzsom ochom utgår från

Hitler redan vidatt maktövertagandet hade för avsikt mörda judarna.att
Enligt den andra linjen, den s.k. funktionalismen, folkmordetvar en
följd Nazitysklands karaktär och struktur.av Funktionalistema talar om
den krokiga tillvägen Auschwitz och då Förintelsen inteattmenar var
planerad, blev resultatetutan serie tillfälliga åtgärderav deten som
byråkratiska statsskicket medgav lokala makthavare vidtaatt mot
judarna.

Debattens springande punkt fråganär bär detom vem som
moraliska för de brottansvaret begicks. Om Hitler enligtsom -intentionalismen ansvarig, så undgår blandensam andra deanses-

verkställde avrättningar och lägerbyggenpersoner som historiens dom.
Om enligt funktionalismen själva samhällsstrukturen skyldig,- anses-
så också alla individerär oskyldiga. Vetenskapsmän inte kundesom
godta någon dessa modeller försökte debattenav och hävdadenyansera

folkmordet komatt till stånd på grund Hitlers fanatismatt kom-av
binerades med den nazityska beslutsapparatens särskilda karaktär.
Arkivforskning och vittnesmål från överlevande visar skräm-att en
mande andel den tyskastor och den europiska befolkningenav av- -involverad i brotten. Under tidvar har det också skettsenare en
perspektivförskjutning det gällernär skuldfrågan. Vi detvet attnu var
människor från olika samhällsskikt, politiker, byråkrater, telmokrater,
järnvägsarbetare och andra kategorier, gjorde Förintelsen möjlig.som
Nyligen har både Christopher Browning och Daniel Goldhagen

Z Tillsattes president Carter 1978 och resulteradeav bl.a. i det prestigefyllda
United States Holocaust Museum i Washington 1993. En inte helt ovidkommade
uppgift i sammanhanget Stuartär Eizenstatatt spelade viktigt roll for presidenten
Carters initiativ. Se Edward T. Linenthal, Preserving Memory, New York 1995.
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nödvändigtvismördarna inteklargörforskning attpresenterat varsom
dedödadesjälva,medborgare, viVanliganazisympatisörer. omsom

13tillsagda så.blev göraatt
historienytterligare infallsvinklar påforskningDagens omger

offrenpublikationer fokuserar påantalökandeFörintelsen. Ett som,
studierhar förbisetts viktigaimånga årundermärkligt avnog,

Förintelsen.
obesvaradfortfarandefråga stårdjupare ärochallvarligaDen som

motiveradeVadkundeFörintelsenhur storägafrågan enrum.om
plundringochdelta mördande,ibefolkningandel Europas att tortyrav

motivet,detantisemitismen primärapekarforskareMånga ut mensom
svår underbyggaför övrigt accepterasslutsats ärsådan attsomen --

förintelseforskare.allainte av
folkrnordethurFrågangenomfördes harFörintelsen utretts.Hur om

olöst.kvarstårkunde ske
förin-kringfördjupat forskningenochetableratharFörst när man

naturligtblivitutförande har detochomfattning atttelsepolitikens
Ändåfolkmordet.materiella aspekten påden ärforskningenbredda om

itillgångargottgörelse för stulnaekonomiskfrågandet inte somom
ställetöverlevandes Iför dehand står i representanter.första centrum

ochrättvisaförföreträdarna WJChoshandlar engagemanget om
Även fart itagitdet kommissionsarbeteiuppgörelse.moralisk ensom

upprättelsemoraliskfrågan1990-talet harländer i slutetrad omav
ledmotiv.allt tydligareblivit ett

minnetstrid förVittnenas1.3.3

varitFörintelsen har,överlevt tystmänniskor nämnts,De ensomsom
kon-tystnadensförkallatsvadingått ihargeneration. De som
sig ibosatteöverlevandegäller deundantagmöjligtspiration. Ett som

varandratillsöka sigoch kundebefolkningjudiskmedländer stor som
oftaingickdennasinsemellan. Mentystnaden ävenoch bryta engrupp
upplevtinteförhållande till andrakonspiration itystnadensslags som
relativttillöverlevandefå judiskaanländeTill SverigeFörintelsen. en

överlevande,självHedi Fried,Författarinnan ärförsamling.liten som

TheandBattalion 1013 PoliceOrdinary Men ReserveBrowning,Christopher :
WillingHitlersDaniel Goldhagen,York 1992, JPoland, NewSolution inFinal

York 1996.and the Holocaust, NewGennansOrdinaryExecutioners :
fömekelsenpåord och syftarLevisPrimominnetstrid för"En är av

Förintelsen.
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det passade bra.att Vi orkade intemenar All energi gickoss prata.
liv.5skapaatt ett nytt

Efter befrielsen från koncentrations- och förintelselägren detvar
viktigaste för de överlevande återfå hälsan.att Få någraom ens
människor talade ersättning för den materiella egendomom desom
bestulits på. I relation till vad dessa människor förlorat- inte minst
familj och också hälsavänner, och värdighet- den materiellamen var
förlusten oviktig. Många flyktingar levde också med skuldkänslor gent-

dem berövats livet.emot Detta skapade ytterligaresom motstånd mot
ställa krav på materiellatt ersättning.
I de judiska församlingarnas arkivhandlingar i Sverige bildges en
de hjälpbehov prioriterades direkt efter kriget.av För densom mot-

tagande det viktigaste stödetparten sjukvård, tandvård och kon-var
valescens. Många överlevande led både tyfus och tbc. Från för-av
samlingarnas sida hjälpte också till med hitta bostäder ochatt såman
småningom arbete flyktingarna.åtäven Men framför allt bistod iman
sökandet efter försvunna släktingar.

Ändå frågan kompensationtogs redan efter krigsslutet.om straxupp
Då rörde det sig i första hand medel för rehabilitera deatt miljonerom
människor levde med dålig hälsa och hem i Europa.som utan Enligt
Parisöverenskommelsen fick1945 Intergovemmental Committee on
Refugees i uppdrag hjälpa de hemlösaatt flyktingarna. Under de
följande decennierna erhöll antal överlevandeett judar i Sverige, som
bevisligen hade lidit skada, ersättning från Västtyskland formi s.k.av
Wiedergutmachung.

Först på 1980-talet påverkades de överlevande i Sverige detav
uppvaknande och den aktivism pågått i andra länder sedansom ett
tiotal år. De överlevande bildade organisationer och flera skrev och
publicerade sina minnen från lcrigsåren. Uppvaknandet skedde av

anledning i andra länder. De överlevandesamma hade nåttsom nu en
ålder där det gällde på möjlighetenatt ta kunna ochännu orkaattvara
berätta. De upplevde det särskilt angeläget fungerasom att som en
motvikt dem förnekade ellermot sökte förringa Förintelsenssom om-
fattning. Fenomenet beskrivs församlingsledaren Harry Rubinstein:av

På 1990-talet har...ett paradigm, handlinett uppståtthossmönster
de överlevande, nämligen frontlinje istorieförfa skare ochmoten
revisionister förnekar Förintelsen. Genom tvingandesom en inrekallelse de överlevande sinatrotsar ochtrauman i skolor ochutg rberättar vad de upplevt under Förintelsens 6tid.om

5 Intervju med Hedi Fried, Judiska minnesarkivet, Nordiska Citat frånmuseet.
radiointervju i Freja den 13 januari 1998.
G Harry Rubinstein, Vår sista strid minnet, Judisk Krönika 2 för 1995.om nr
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berövats sinkom till hadenazioffer SverigesamtligaTrots att som
denpåfrågan kommittillgångaroch sinaegendom samt att upp

materielladefrågeställningenåterspeglasdagordningen,politiska om
vittnesmåldokument ochomfattning i deringaendast iförlusterna som

dokumen-eftervärlden. de relativtI tvåtillöverlevande lämnat storade
1990-talet" motivetharunderSverigepågått ihartationsprojekt som

förhindra historienvittnesmål förlämnafrämst varit att attatt upprepas,
berättelserkoncentrerar sinaminnesbilderöverlevandesdeoch i man
materielladepåomgivningenmänskligaden änförlustenpå snarareav

förlusterna.

forskningslägetopinions- ochsvenskaDet1.3.4

roll undersvenska Sverigespådentid harPå gängse synensenare
andraochforskareMedan delifrågasatt.blivitvärldskrigetandra en

Sverigesomprövningdet pågårhävdaropinionsbildare att aven
fortfarandedetNazityskland, andratillförhållande attagerande i menar

det möj-det förflutnaundersökningsystematisk görsaknas somaven
historie-svenskaförändringar i dentalahuvudligt tagetöveratt om

synen.
under-vetenskapligalltjämt saknasdetunderstrykasbörDet att en

jude-tillochtill NazitysklandhållningSverigeshursökning av
ochforskareoch bedömtsuppmärksammatsharförföljelserna av

iakttagelserallmännaefterkrigstiden. Någramedia underochpolitiker i
dockkan göras.

defensivhar domineratshistoriesynensvenskadenKlart är att av en
iminstinteunder andra världskriget,agerandetill Sverigeshållning

all-fanns i Sverigeneutralitetspolitiken. Detsvenskadenfråga enom
lyckatsregeringtacksamhet till denstarkkändemänhet somensom

svenskadenJohansson har visatAlfHistorikern W. attkrig.undvika
månsjälvAlbin Hansson, attunder krigsåren, Perstatsministern omvar

kriget. detIefterfortlevdepolitikenfördaden ävenförsvaret nyaav
ocksåregeringenden svenskakrigetuppstod eftervärldsläge varsom

neutralitet.bibehålla sinmån attom
regeringochsvenska allmänhetefterkrigstidensMen även om

såvärldskriget,agerande under andraSverigesförsvarafortsatte att
från Norge.ochframträdande publicisterradfrånkritikkom det en

Angeles.Shoah Foundation, Los7 Nordiskaminnesarkivet,Judiska museet samt
världskriget,andrapåutmaningen Aspekter8 nazistiskaJohansson. DenAlf W. :

198.Stockholm 1997, s.
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Krav på svensk redovisningrestes den förda politiken.en Underav
åren 1946-47 utreddes också olika aspekter Sveriges agerande underav
lciigsåren. UD fyra s.k. vitböckerutgav med dokument framför allt från
1939-40. denI s.k. Sandlerkommissionen och i Bedömningsnämnden
medgavs svenska myndigheteratt gjort sig skyldiga till både misstag
och allvarliga fel. Särskilt utpekades samarbetet med tyskarna inom
säkerhetstjänsten. Samtidigt försvarades agerandet med landets pre-
kära läge under krigsåren. Den underförstådda hotbild avsågs isom
detta sammanhang risken för tysk ockupation eller kuvandevar en ett

Sverige med andra medel. detI perspektivet hävdadeav Sverige endast
sin överleva. Alfrätt W. Johanssonatt denna hållningattanser ut-

perspektiv.trycker småstatsrealistisktett
De frågor står i fokus i dag hade endast perifersom ställning ien

1940-talets utredningsarbete kring Sveriges roll under krigsåren. Den
svenska hanteringen judiska tillgångar inte aktualiserad.ännuav var
Anmärkningsvärt frågornaär tyskaatt tillgångar i Sverige ochom om

guldrövat centrala i de diplomatiska förbindelsema mellanvar Sverige
och andra länder efter lcriget, beaktadeutan att del till-attman en av
gångarna gång kunde ha tillhört nazismens judiska offer.en

Intresset hos forskare granska ochatt tillbaka förblev isvagtse
Sverige. historievetenskapenInom lade traditionellt vikt vidstorman
distans till händelserna och full tillgång Ännutill källmaterial. 1964
hade inte enda doktorsavhandling i historia publiceratsen någotom

svenskämne inrikes- eller utrikespolitik på 1900-talet.ur Intresset
härför något Äveninomstörre statsvetenskapen. frånvar andraämnen
världskriget 1964.21i doktorsavhandlingartogs 1957 och Forsk-upp
ningen dock hindermötte stora regeringens fortsatt striktagenom
tillämpning under hela 1960-talet selcretessreglema för handlingarav

Sveriges förhållande till främmande makterom under de tre-fyra senast
förflutna decennierna.

Sverige hade i likhet med andra länder önskan byggaatt ett nytten
samhälle och strävade inte efter uppehållaatt sig vid och i detgräva
förflutna. I Sverige tyckte sig inte heller ha någon anledningman att
blicka bakåt. Det nationella småstatsrealistiska perspektivet dominerade
i debatten. Eftersom Sverige stått utanför kriget stod det vid sidan om,

tredje part.som

19SOU 1946:36. Betänkande från Parlamentariska undersökningskommissionen
angående flyktingärenden och säkerhetstjänst Sandlerkommissionen.
2°Alf JohanssonW. 1997, 202-203.s.

Åke2 Thulstrup, Aggressioner och allianser Stonnaktspolitiken 1936-1939,:
Stockholm 1957, och Krister Wahlbäck, Finlandsfrågan i svensk politik 1937-
1940, Stockholm 1964.
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ochkunskapernaför ökainsatserrad viktigahar gjortsDet atten
UlfNyheter 1948-72,på DagensUtrikesredaktörenintresset.

avslöjandenböcker ochgod publicitetBrandell, omnyanyagav
Vad1939-45.politikenden svenskaminstvärldskriget, inteandra om

1965tysklandskännaren Stig Jonasson utjudeförföljelsemagäller gav
väl belystedokument,ititeln Nazismenmedpocketbok somen

upplagorgick iochförföljelsema storaut
svenskadeninommånga, inte minstharinsatserdessaTrots

Förintelsen, vittnatfrånde överlevandesärskiltblandochjudenheten
svenskapräglat detavseende hardettaihistorielöshetden somom

samhället.
tillväcktesvärldskrigetkring andrainternationella intressetdetNär

intressefrämstSveriges agerande1960-taletmittenliv igen i avvarav
förochFolke Bernadotte,ochWallenbergRaoulavsågvad ensom var

kun-påräddningsinsatser. Bristensvenskaviktigaförhade ståttsig
ekonomiska för-utlandet Sverigesoch iinhemsktbådeskaper om

Sverigeförstärkte föreställningenNazitysklandtillhållanden somom
hemland.humanitetens

sighistoriker intresserabörjade också svenska1960-taletslutetI av
SUAV-Forskningsprojektetvärldskriget.andraunderrollför Sveriges
doktors-tjugotalresulteradevärldskriget iandraunder ettSverige -

ekonomisk-historiska forsk-dettid företogsVidavhandlingar. samma
resul-Projektetekonomisvensk 1939-45.iSektorerningsprojektet

undersökningar.vetenskapligaantalterade i ett
världskrigetunder andraSverigekunskapmängdEn omny
behandladeavhandlingendatid.denna Intesammanställdes vid en

dettakommer ärFörintelsen. Den temaoch närmastdock Sverige som
flyktingpolitiken",svenskdenavhandlingLindbergsHans somom

judiskadetbeslut utrotningföre nazisternastidenbehandlar avom
Förintelsen.älvaförefolket, dvs.

genomfördesJerusalemEichmann i 196022 medsambandI mot enprocessen
Åretskolor.nationalsocialismi Sverigesupplysningskampanjomfattande om
blandsympatiernationalsocialistiskaundersökningväcktedärpå, 1961, omen

visade bl.a.Utredningenuppståndelse i media. attläroverkseleverStockholms stor
extremnationalistiskanationalsocialistiska ocholikadeltagit ihadeelever

vidtaskulleSkolöverstyrelsenpåkravutredningenIsammankomster. attrestes
visademed TVsambandkunskapsnivån bland eleverna. I atthöjaåtgärder för att

skolor.antisemitiskt material svenskaispredsFörintelsen 1979serien
informationskampanj.medpropagandanbemötteSkolöverstyrelsen en

Stockholm23 1965.dokument,iNazismenStig Jonasson,
tryck 1936-1941,Flyktingpolitik under internationellt24 SvenskLindberg,Hans

1973.Stockholm
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Det genomfördes således omfattande och gedigen forsknings-en
satsning, resultatet rubbade inte den då etablerade uppfattningenmen

de svenska eftergiftemaatt Nazitysklandmot hade skett i nödväm för
hålla Sverige utanföratt kriget.

börHär forskarnanämnas hade förvägratsatt tillgång till flera
offentliga arkiv, bl.a. till delar UD:s arkiv. Når departementetsav
arkivchef Wilhelm Carlgren, 1968 hade fått regeringens uppdragsom

skriva den svenskaatt utrikespolitiken under krigsåren, publiceradeom
sin undersökning 1973 kom bokhan fram till slutsats. Hanssamma
blev standardvcrk Sverigeett under andra världskriget,senare iom
vilken försvaret för den förda svenska utrikespolitiken förmedlades
vidare. Alf W. Johanssons studie frånstora 1984 Per Albinom
Hansson krigetoch till delar liknandestora bild.gav en

Fram till i dag har det nationella försvarsperspektivet fortsattvarit
starkt, all information fråntrots 1970-talet in Sverige isvepte översom
form böcker och TV-program nazismen och Förintelsen.av I detom
offentliga och privata samtalet krigsåren har det den all-om sagts,var,

attityden arman27.männa världen sak,att Sverigevar en en
slutetI på 1980-talet publicerades för första gången akademisktett

arbete Sverige och Förintelsen. Den amerikanske historikernom Steven
Koblik utgick från tidigare oprövade frågeställningar och perspektiv. I

ropasin bok Om vi skulleteg stenarna Koblik förargumenterar tesen
centrala svenska politiker,att myndigheter och organisationer förhöll

sig passiva till uppgifterna folkmordet på judarna. Kobliks slutsatsom
Sverige denär politiska viljanatt hade funnits kunde ha ingripit tillom

judamas fördel, ha förhållandetutan att äventyrat till Nazityskland.
Några år journalisten Maria-Pia Boêthius sinsenare gav ut

neutralitetspolitiken."anklagelseakt" mot Den väckte kritik i forskar-
samhället, bidrog till liv debattenatt nytt den svenskamen ge om
historiesynen krigsåren.på

Av allt döma det sig till delatt rör skillnadstor mellan olikaom en
generationer svenskar. De växt under decennierav som upp senare ser
oundvikligen händelserna i ljus deett svenskarannat än medsom var

besluten fattadesnär under kriget.

25Wilhelm Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-45, Stockholm 1973.
26Alf W. Johansson, Per Albin och Kriget Samlingsregeringen och:
utrikespolitiken under andra världskriget, Stockholm 1984.
27Alf W. Johansson 1997, 207.s.
28Steven Koblik, Om vi skulleteg stenarna Om Sverige och judeproblemetropa :
1933-1945, Stockholm 1987.
29Maria-Pia Boêthius, Heder och Samvete Sverige under andra världskriget,:
Stockholm 1991

.
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svenska historiker tendensernaockså tagitpå år harFörst uppsenare
SverkerNazityskland det svenska samhället.ieftertill anpassning
motbildLundsvid universitetpronazismenstudieOredsson engerom

svenska univer-dominerade denantinazismenföreställningentill att
världskriget. under-RichardsonsGunnarandraundersitetsvärlden

Nazityskland 1940-ochyrkeskårer i Sverigemellanutbytetsökning om
utrednings-militärläkare statligaofficerare,hur42 visar samt

krigsmakten.tyskapå besök till denoch delegationerkommittéer reste
Även kulturlivetföridrottledare och företrädarejournalister, präster,

Richardsonmed tyska kollegor.utbyte sinaomfattandehade ett
Sverigenödvändiga för hållakontakter intedessaframhåller attatt var

kriget.utanför
medbarahistorievetenskapliga arbeten bidrar inteårensDe senaste

sekundärauppfattatstidigareområdenpå utankunskap somsomny
andraunderbild Sverigeperspektivblottlägger en ny avsom ger

1996avhandlingPaul LevinesA.börvärldskriget. Här nämnas om
SverigesFörintelsen bildpositivochdiplomatisvensk avsom ger en
LomforsIngridflyktingar,judiska1942agerande från gentemot

Sverige Ingvarjudiska flyktingbarn iår samtavhandling omsamma
kommenterade dokumentsamman-TydénsMattiasochSvanbergs

år harFörintelsen.och UnderSverigefrån 1997ställning senareom
arbeten delsvetenskapligadelsgjortsklarlägganden också genom

översiktsartiklar, bl.a. har visatjournalistik ochgrävande somgenom
ekonomiskaoch detantisemitismen i Sverigeomfattningenpå av

förunder år harDebattenTyskland.med öppnatsamarbetet senare
denbefunnit skuggantidigare sig iperspektivochfrågor avsom

prägladenbartneutralitetspolitiksvenskbildendominerande avsomav
nödtvång.

verk berörjournalistiska och vetenskapligatidensDen senaste
föreliggandebehandlas ifrågeställningardeindirektendast som

Motsättningar,3° under andra världskrigetuniversitetLundsOredsson,Sverker :
Lund 1996.hjälpinsatser,debatter och

3 och fruktan, Stockholm 1996.BeundranRichardson,Gunnar
and theSwedish Diplomacy32 ActivismIndifferenceFromPaul Levine,A. to :

Uppsala 1996.Holocaust,
flyktingbamenåtervunnet liv judiska33 barndom DeFörloradLomfors,Ingrid :-

1996.GöteborgNazityskland,från
ochDebattFörintelsenTydén, Sverige ochMattiasSvanbergIngvar :

Stockholm1933-1945, 1997.judardokument Europasom
35 2.3.avsnittantisemitismenangåendeSe

medoktober 199736 specialbilaga denNyheters 21DagensbörFrämst nämnas
anknytande artiklarvärldskriget och radpå andratjänadetiteln Vem enpengar

Hedin och Göran Elgemyr.Fredrikförfattade bl.a. Svenav
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de harMen bidragit till insiktenrapport. behovet förut-om av en
sättningslös granskning tidigare förbisedda aspekter kring Sverigesav
roll förhållandei till Nazityskland och Förintelsen.
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historiska sammanhanget2 Det

Introduktion1

beskrivningvalt försökakapitel har kommissionendetta göraI att aven
sådana händelser kundesammanhang därhistoriskade äga rum som

från flerahar varit på sakligtSträvanutredningen sättatt ettavser.
verklighetekonomiska och politiskasociala,belysa denutgångspunkter

rådde.som
judiskt ägdsökte information i vad månkommissionenNär om

kommissionenblev det förtill Sverige intressantfördesegendom att
frågaför slags egendom det kan ha varitvadföreställa sigförsöka om

frånutgick dåkan ha Kommissionenoch vilka använts.vägar ensom
och hurdejudar levde i aktuella områdenahurkunskapallmän omom

blev kim-utgångspunktytterligareförföljelserna. Enreagerade påde
ideologiideologin och den med dennanazistiskadenskapen om

införstårjudarna. När kommissionenbildensammanhängade nuav
möjlighetenhar kommit framvad attuppgiften presenteraatt omsom

till väljer kommissionenförts Sverige,egendom göraägd attjudiskt
kommis-bakgrundskunskapallmännadenbelysningdetta i somav

för forskningsarbete.utgångspunkt sittsjälvsionen tog som
bakgrundsbeslqivningarbehovockså vissafannKommissionen av

ställa fråganlåg till handsSverige.förhållandena i Detrörande nära att
haderegelsystemetoch det svenskapolitikensvenskadenom

vad gälldeföljderstyrandefrämjande eller påhämmande, sättannat
exempelvisdelfrågor Tillåtrad uppkom.egendomsöverföringar. En

medhit sinaförföljda judar komflyktingpolitikensvenskaden att
neutralitetspolitik ocksådrivavaletdet såägodelar Var attatt en

medhandelnupprätthållaförpliktatSverigeinnebar attatt var
utrikeshandeln VissaregleringenstatligaInnebar denTyskland attav

vilkenPåverkades diskussionenstängdaöverföringsvägar omvar
övervägandenmoraliskahuvudförasbordepolitik tagetöver avsom

det vidandrajudar och Fannsnazistiskarörande de motövergreppen
alternativ politikföropinionaktuella tidenden enen
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Det Vanskligär uppgift kortfattat och balanseratatt samtidigten men
belysande beskriva den historiska bakgrunden. Givetvis såg samman-
hangen olika för olikaut Människor upplevde intepersoner. samma
händelser. Det faktiskt hände uppfattades på skiftande Skildasom sätt.
åsikter förekom, vilket bland kom tillannat uttryck attgenom

Ävenregeringens politik kritiserades öppet. det har gått änom nu mer
femtio frågornaår svåra ochär ömtåliga. Synsätten varierar inom
historievetenskapen.

Kommissionen vill därför de följandepoängtera avsnitten inteatt är
avsedda uttrycka åsikter eller ställningstagandenatt från kommis-
sionens sida, tänkta fungerautan bakgrundsbilder.att Kom-som
missionen väl medveten detär finns skilda uppfattningaratt hurom om

bör bedöma olika historiska förlopp centrala dessaiman ärsom
sammanhang. Meningarna skiftar exempelvis vilken betydelse denom
svenska neutralitetspolitiken kan ha haft för Nazitysklands möjlighet att
förlänga kriget och genomföra judeförföljelserna. Vidare finns det olika

vad gäller förhållandet mellansynsätt den nazistiska ideologin och den
ekonomiska utplundringen de förföljda Det måste därförav grupperna.
betonas det inte har varit kommissionensatt uppgift eller ambition att
analysera och värdera hela det historiska sammanhanget. Sådana
diskussioner bör fria historiker och debattörer detta största ansvaret
för. Kommissionens arbete har, i enlighet med regeringens direktiv,
primärt fokuserats på skapa klarhet rörandeatt egendom judisktav
ursprung.

Kapitlet består huvudavsnitt.två Det första behandlar olikaav ur
aspekter situationen för judarna berördai delar Europa. Det andraav
avsnittet redogör för Sveriges politik i förhållande till Nazityskland.
Här har kommissionen valt översiktligt beskrivaatt den svenska
politiken vad gällde flyktingmottagande, neutralitet och handel samt
samspelet mellan opinionen och regeringen.

Bakgrundsbeskrivningama omfattar hela tidsperioden 1933-45. Men
tyngdpunkten i avsnittet judarna i Europa ligger naturligtvisom
tidsmässigt före kulmen på Förintelsen. Vidare det lättförståeligaär av
skäl så avsnittet den svenskaatt neutralitetspolitiken knappastom
behandlar de första de nämnda åren.av

Liknande bakgrundsbeslcdvningarna hade kunnat avseendeävenges
tiden från andra världskrigets slut till våra dagar. detNär gäller frågan

vad har hänt i Sverige med egendom judisktom som av ursprung som
förts hit i samband med de nazistiska judeförföljelsema tidräkningentar
inte slut med kriget. Det inte bara kartläggningenär hur och varförav
egendom fördes hit intressant,är i många fall också fråganutansom

vad skett därefter. Kommissionen har försökt utredaom som att även
sådana omständigheter, exempelvis det gäller avvecklingennär tyskav
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herrelösa banktillgångar.egendom och i fråga ocksåMen attom ge
skeenden allmän historiskdessa fortsatta bakgrundsbeskrivningen

får stället hänvisasskulle ha fört för långt. i till följande kapitel,Här de
sakfråga behandlas.respektivevari

Judama i Europa2.2

uppgift har all slags egendom judisktKommissionens avsett av
till sambandförts Sverige i med judeförföljelsema föreursprung som

världskriget. kan företag,och under andra Det fråga t.ex.vara om
försäkiingsfordringar,bankfordringar, värdepapper, patenträttigheter,

eller konst.smycken
har krävt viss inblick befolkningensEfterforskningama i den judiska

nazitidensoch ställning i Europa. Kommissionen harhistoria
vilkeninformation i utsträckning judarexempelvis sökt i nazi-om som

förfogat tillgångarländer kan ha olika slag. Vidaredominerade över av
försökt skaffa sig bild vilka åtgärder avseendehar kommissionen en av

vidtagitjudarna kan ha med anledning förföljelsema.egendom som av

Historisk bakgrund2.2.1

förtill tvâ sedan. till 1800-Judama kom Europa år Framsnart tusen
näringsfrihetrörelse- och i allmänhet regleradtalet deras genomvar
förstaUnder det årtusendet sysslade de isärlagstiftningar. stor ut-

handel, hantverk och 1100-taletmed jordbruk. Kringsträckning
samhället judarna fråndet kristna systematisktbörjade trängaatt ut

verksamhetsområden. Judama fick inordnas feodal-dessa inte i
förvärva jord. från dende förbjöds undanträngdessamhället och Deatt

handeln de italienska handelsstäderna, deinternationella i liksom i
Vidare tvingades de bort från sina hant-tyska hansastädema.

eftersom de accepterades skråväsendet. IJudarnasverkssysslor inte i
FürstenbergHahn, Brody följande.historia skriver

till de denanledningen småningom påtvingades"Detta att grenvar
fåekonomiska livet just på 1100-talet börjadedet storsomav

länge föraktade falldelse de kristna eller i ebe varmen som va
el."åt, nämligenjudna kyrkan sig penninghanför ägnaattav

arbeta med och medjudar kom kreditgivningMånga att
flesta småhandel.adeln, de sysselsatta medskatteindrivning åt men var

1 Fürstenberg, Judamas historia,Halm, Brody Stockholm 1970, 109.s.
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köpte,De sålde och reparerade inom det judiska samhället. Ivaror
hundratals år levde flertalet Europas judar i självstyrande getton.av
Under denna tid hade endast fåtal judar yrkesmässig kontaktett med
majoritetssamhället.

judiska församlingarnaDe i reglerade ända fram tillgettona 1700-
talet det judiska livets alla förhållanden. Med upplysningens idéer
förändrades sedan det judiska gettolivet.även Moses Mendelssohn gav
impulsen till rörelse krav på medborgerliga rättigheter.reste Ien som
slutet 1700-talet fick judarna i de flesta de västeuropeiskaav av
länderna fullt medborgarskap.

Följden blev många judar deatt övergav judiska påbuden förstränga
i stället inordna detsig i kristna storsamhälletsatt kultur. sällanInte

blev detta avståndstagande den infonnella inträdesbiljett behövdessom
för få tillgång till de fria yrkena och föratt få bli delatt en av

Åtskilligastorsamhällets kulturgemenskap. judar sökte sig till
vetenskapen framför allt inom medicin och juridik. Med dessa yrken
följde också livsstil och siktpå utbredd assimilation.en ny en

börjanI 1900-talet judenheten på många områden integrerad iav var
Östeuropadet västereuropeiska samhället. I däremot levde den judiska

befolkningen fortfarande relativt avskilt.
Vid denna tid fanns omkring och halv miljoner judar i Polensex en

och i dåvarande Sovjetunionen. De utgjorde på många platser en
betydande andel befolkningen. I vissa polska och baltiska städerav var

hälften invånarna judar.över av
Under mellankrigstiden omkring 40 denprocentvar av

yrkesverksamma polska judenheten sysselsatt inom industri och
hantverk. Drygt 30 sysslade med handel, medanprocent procentsex
fanns inom akademiska yrken. Fördelningen ungefär densamma ivar
Baltikum. fanns dock ocksåDär betydande antal judiska bönder ochett
lantbrukare. Enligt historikern Lucy Dawidowicz delenstörrevar av

Ändåden polska klädindustrin ägoi judisk utgjorde de judiska
industriägama och andra välbärgade judar skikt denett tuntmer av
polska judenheten. flertaletDet judar där fattiga arbetare ochstora var
hantverkare.

Under medeltiden judarna hänvisade till fåtal sysslor,ettvar
däribland penningutlåning. Då utvecklades bland dem färdighet fören
ekonomi och finansiell förvaltning. På 1800-talet stod judiska ägare
eller intressen bakom många europeiska privatbanker. tysk-judiskaDen
familjen Warburg exempel på släktär i generationer komett atten som
syssla med bankaffärer, framför allt i Tyskland också på andramen
håll. antalEtt svenska privatbanker, Göteborgs Enskilda Bank,t.ex.

2Dawidowicz, 535.s.
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etablerades judar från den Warburgska släkten. Flertalet bankerav som
bildades Hollandi i början 1800-talet hade tysk-judiska ägare.av
Under slutet 1800-talet kom många dessa syssla medävenattav av

och börshandel.mäkleri
tilläggasbör dock samtligaDet bankirer och finansmän iatt av

judarnavid denna tid utgjordeEuropa endast mindre andel.en
Industrialiseringsprocessen i Västeuropa gynnade den judiska

fleraminoriteten på inte minst ekonomiskt och socialt. Dessasätt,
förhållanden ledde till judarnai sin integrerades det omgivandeitur att

Efter århundradensamhället. i ha varit från denatt utstötta
internationella handelsverksamheten erövrade judarna på tillgångnytt
till arbetsfält. slutetdetta I 1800-talet handel den vanligasteav var

bland judarnasysselsättningen i Västeuropa och vanligt förekommande
Östeuropa.bland judarna iäven

grundlades fannsde industrierI judiska företrädare inom isomnya
alla branscher. Polen dominerades,princip I redan kläd-sagts,som

Belgienindustrin judar. Holland och komI många judar special-attav
diamantslipning och handelisera sig på med diamanter. exempelvisI

det enbartAntwerpen judar diamanthandelädrev Inästanvar som
dessa länder också skinn-båda och läderproduktionen i huvud-var en
sak judisk bransch.

Judarnas ställning2.2.2 under nazitiden

judenhetens ställningeuropeiska förändradesDen dramatiskt efter
medborgerligaHitlers makttillträde 1933. De rättigheter och den pro-

fessionella judarna Tysklandfrihet i dittills haft inskränktes fort-som
löpande.

Årutgjorde judarna knapptTysklandI befolkningen.procenten av
fanns cirka 000 judar i Tyskland.1933 522 dessaAv 80 procentvar

Öst-detyska medborgare. Merparten övriga frånimmigranterav var
europa.

de tyska judarnaMajoriteten sysselsatta hantverk ochinomav var
Över Österrikeaffärsverksamhet. hälften alla judar i Tyskland ochav

arbetade dessa verksamhetsområdeninom butiks-De exempelvisvar

3 Judiska Göteborgsinsatser i samhällsutveckling,Artur Attrnan, i Mosaiska
år, Göteborg,församlingen Göteborgi 200 1980.

° Dawidowicz, 492.s.
5Arieh Tartakower TheKurt Grossman, Jewish Refugee, York 1944,New

och Arieh Tartakower, Migratory365 367 Movements in Austria insamts.
The of Fraenkel,Recent Generations, i Jews Austria London 1967.
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köpmän och grossister inom textil, elektronik,ägare, läder, diamanter,
livsmedel Många dessa judar bedrev också affärer med ut-m.m. av
landet, del dem med Sverige. Enbart i fannsWien föreen av
nazisternas intåg cirka 43 000 judiska företag

länder judarnaI vissa överrepresenterade de akademiskaivar
kretsarna, bland exempelvis läkare, jurister, ekonomer, forskare och
lärare. mitten 1930-taletI 50 läkarealla ocht.ex. procentav var av

Österriketandläkare i judar. Samtidigt 62 juristernaprocentvar av
judar

fanns hos de framgångsrikaDet judarna mängdersammantaget stora
tillgångar olika slag. kanDet inte uteslutas del dessa fördesattav en av
till Sverige eller andra länder förföljelsema ökade.när

nazistiskaDe raslagama fick till följd tiotusentals judar förloradeatt
sina arbeten och fick företag.sina Detta leddestänga i sin tilltur att
hälften den tyska judenheten lämnade Nazityskland före lqigs-av
utbrottet. kvar upplevdeDe dramatisk försämring sinvarsom en av
levnadsstandard och ekonomi. Så här berättar judisk i Sverigeen man

nazismens konsekvenser för hans familj i Nazityskland.om

"Ja i elegant åttarumslägenhetväxte intill Stadtgartenstorupp en
enloerstr.å Vi hade bamjun fru bara hand mig.togen som om

i levde i högborgerligt hem. I Örjan 1930-talet fickett viav
till äldre omodern bad i stadsdel. Någontrea utan sämreen en gan
kri 1936 tvingadesflyttavi i då till mindreännuen, en oc
bil bosta Vårt hem 1937. det fannsöstes När inteigare up.ha mig kvar hemma ick flytta bamhem.tillatt ettresurser jag

Under vintern 1938-39 instiftades rad nazistiska författningaren om
konfiskering bl.a. judiska företag och andra tillgångar. Samtidigtav
avstängdes allt fler judar från sina arbetsplatser. Vid tiden för andra
världskrigets utbrott 1939 hade detta hänt 98 alla de judar iprocent av
arbetsför ålder farms berördai områden Omkring hälftensom av
judarna i Nazityskland levde då på bistånd från internationella judiska
hjälporganisationer såsom The American Joint Distribution Committee

ÄvenJoint. de judiska församlingarna i Sverige skickade ochpengar
förnödenheter till sina tyska trosfränder.

ÖsteuropaEfter lcrigsutbrottet kom miljoner judar i drabbasatt av
Ävennazistiska raslagar. dessa judar berövades arbeten,sinasnart

6John TheHope Simpson, Refugee Question, Oxford Pamphlets World Affairson
13, London 1939, 27.no s.

7Yehuda theBauer, A History of Holocaust, New York 1982, 109.s.
8Ingrid Lomfors, Förlorad barndom, återvunnet liv, Göteborg 1996, 157.s.
9Simpson, 26.s.
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företag, hem och andra tillgångar. Slutligen berövades de också sina
liv.

Även de judiska församlingarna i Europa hade egendom. Kollektivt
församlingshus,ägda sjukhem, skolbyggnader, kinder-synagogor,

kapell och andra slags byggnader raserades ellergarten, över-museer,
byggnadernanazisterna. I kunde finnas exempelvis silver,togs av

Äventorarullar,böcker, antikviteter och konst. sådan egendom sking-
rades.

Flykt och plundringar2.2.3

omedelbart efter makttillträde,Redan Hitlers på våren 1933, lämnade
judar Tyskland. utgjorde53 000 De tio den tyskaprocent av

butiksägare,judenheten. Många dem grund bojkottpåvarav som av
hade fått verksamhet kringskuren.sin Andra hade mist sina statliga
anställningar läkare, lärarejurister, eller forskare. mångaTrots attsom

dem hade svenska kolleger det endast få sökte arbete iav var som
Sverige.

Under 1930-talets följande år årligen femcirkaövergav procent av
judarna Tyskland hem. Underi sina tiden från inmarschenden tyska i
Österrike och Tjeckoslovakien fram till krigsutbrottet flydde ungefär
hälften judarna där.av

minskade möjligheternaRedan 1938 för judar till fleravisumatt
Ävenflestaländer. länder stängde förDe judiska flyktingar.gränserna

den svenska flyktingpolitiken blev, framgår 2.4.1,avsnitt ännusom av
förbjödstidigare. oktoberI 1941 judar Nazitysklandisträngare än att

lämna landet.
Även det saknades formellamedan hinder lämna Nazi-ännu att

tyskland innebar uppbrott kraftig ekonomisk förlust. Sedanett en
Weimarrepublikens tid fanns lag flyktskatt, Reichsfluchtsteuer,en om

syftade till hindra kapitalflykt från Tyskland. Enligt den lagenattsom
tvingades betala egendom.emigranter 25 skatt på all sinatt procents

förmögenhet desto förlust.Ju detta tvekade judarAv skälstörre större
med förmögenhet till början lämna Nazityskland.stor atten

fanns nazistiska ekonomer underDet Hitlerregimens första årsom
argumenterade kapitalstarka judar lämnade landet. bidrogDetmot att
till många judar valde bättre tider.invänta avvaktade medDeatt att

visumansökningar och med planeringsina sin för emigration.

° 1982,Bauer 123.s.
Ibid.
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skäl fick judarEtt många tveka deras tillgångarannat att attsom var
endast kunde säljas till låga Vidarepriser. infördes bestämmelser om
begränsningar vid köp utländsk valuta. kundeDet komplicera sakenav

eftersomytterligare, de judar allt beredda lämnatrots attsom var
Nazityskland oftast behövde kapital för få visum till någotatt annat

länderland. flesta judiskaDe flyktingar krävde nämligentog emotsom
garantibelopp för flyktingen frågai inte skulle komma liggaatt att

last.statskassan till
Säkert det tiotusentals judar tvingades till låga priserattvar som

fastighetersälja butiker, och personligasina tillgångar för finansieraatt
flykt.sin

förmögnavanlig föreställningEn judar kunde friköpa sigär att
Nazityskland. finnsDet emellertid föringa beläggut attpassage ur

detta förekom i någon omfattning, finnsdet enstakastörre även om
problemetexempel. låg för denFöre 1941 ville fly inte i attsom

komma ifrån Nazityskland i få visum till något land.utan att annat
flyktskatten och de konfiskationerGenom och plundringargenom som

ingick de nazistiska förföljelsemai kom de ändå mängderöver stora
judiska tillgångar.

Under kriget förekom rad olika förhandlingar mellanen
frånnaziregimen och angående förföljda ivästrepresentanter personer

förhandlingarNazityskland. handladeDessa första handinte i om
transferering tillgångar rädda människoliv. länderIutan attav om som
Turkiet, och Slovakien gjordesUngern förseriösa försök betalaatt

Även från hålljudiska liv. svenskt gjordes liknande Somansatser.
exempel kan den judiske flyktingen Gillel Storch försöktenämnas att

från Lettlandrädda trosfränder köpslå Storchmed nazisterna.attgenom
försökte också intressera den svenska metod.regeringen för denna

slutet kriget accepteradeFörst den svenska regeringenmot ävenav
tanken förhandlapå med nazisterna för rädda judar och andraatt att
förföljda undan deportation och död. Folke Bernadottes välkända insats

räddningsaktionexempel på kom till stånd efter svenskaär ett en som
förhandlingar med företrädare för naziregimen.

Tillgångar till Sverige2.2.4

Tiotusentals judar i företagareEuropa internationellamedvar egna
kontakter, ibland i Sverige. Under naziregimens första skeddeår en
systematisk bojkott och uteslutning judar ochdet tyska finans-av ur

Åtskilligaaffárslivet. judar hade möjlighet därtill försökte då räddasom

12 126.Levine, s.
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därför osannolikt olikatill utlandet. Det inteundan tillgångar är att
fördes till från Nazi-judiskt Sverigeslags egendom ursprungav

och hotade främst under årennaziockuperade länder länder,tyskland,
1933-39.

från takt medtillgångar Tyskland minskade iföraMöjligheten attatt
vilketderas arbeten och inkomstkällor,judarnaberövadenazisterna

överleva.tvingades sälja sparade tillgångar förjudarnamedförde attatt
krigetlandvinningamaoch de tyska i börjanEfter krigsutbrottet av
dessatysk ockupation. fåtalunder Endastmiljontals judarkom ett av

tillgångar.själva och sinaräddalyckades sig
under ellerjudisk kom till Sverigevarit itillgångar ägoOm som

främst rövasannolikt ha varit frågabör detkrigsåren, såefter om
sälja tillden judiske tvingatsegendomelleregendom ägarensom

underpris.
befolkningen iden judiskakanSammanfattningsvis sägas att

makttillträde förfogade mängderför Hitlersvid tiden överEuropa stora
raserades ochjudiskabetänker hur många hemtillgångar. Om somman

alla deså måste också konstateratillgångar,allaskövlades på attman
silverljusstakartavlor, pälsar, klockor ochpianon,äktamöbler, mattor,

tusentalsdär fyllaha funnits skulle ha kunnatmåstesammanlagtsom
denandel därav hamnade påhurFråganmagasin. stor somom

och nådde Sverigemarknaden stårinternationella öppen.

rasideologi ochNazismens2.3

föreställningsvärld

Bakgrund2.3.1

tyskadeochjudar andrautplundringenförståFör att avgrupper somav
"ondskefulla",underlägsna eller"rasligt ärdeñnieratsnazisterna som

ideologin. Dåvid den nazistiskauppehålla signödvändigtdet att
framställ-judiska tillgångar, kommerberörarbetekommissionens

denaspekterantisemitismen, övrigakringfokuserasningen att av
marginellt beröras.kommer inteideologinnazistiska änannat att

fundamenten idock bäranderasideologin deochAntisemitismen var
nazistiskafanns denideologin. det individer iGivetvisnazistiskaden

13 ekonomiska dimensionkring nazismensdebattensammanfattningFör aven
Perspectives ofDictatorship: andProblemsKershaw, The Nazihänvisas till Ian

kapitelArnold, 1989,EdwardInterpretation,
detta14 finns ikring antisemitism.rikhaltig litteratur DetmycketfinnsDet en

återgesberöra denna. det följandedetaljmöjlighet i Isammanhang inte ettatt
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hierarkin och individer handlade andra skälgrupper av änsom av
ideologiska, såsom exempelvis för personlig vinnings skull, men
ideologin legitimerade och möjliggjorde såväl utplundringen som
förintelsen. finns,Det det gäller inär vilken grad ekonomiska skäl
fanns motiv till Förintelsen, olika uppfattningarsom inom
forskarvärlden. Den brittiske forskaren Ian Kershaw hävdar detnär
gäller själva Förintelsen följande: "The exterrnination of the Jews

.ultimately policy which contradicted economic rationalitywas,. a.
Man bör också hålla i minnet den nazistiska hierarkinatt inte skall ses

enhet. Historien den tyska nationalsocialismensom en ärom även
historien oändliga stridigheter mellan rivaliserande fraktioner,om som
hade olika uppfattningar vilken politik skulle drivas. Dettaom som
gäller politiken judarna.även När detgentemot gällde utnyttjandet av
koncentrationslägerfångar slavarbetskraftf" kan och börsom som ses

form ekonomisk utplundring, fanns det under åratalsom en av t.ex. en
konflikt mellan SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt och Albert
Speers rustningsministerium."

2.3.2 Antisemitismen

Antisemitismen kan beståsägas samling attityder och diskurserav en
judar bl.a. handlar negativa differenser och uteslutning,om som om
törträngningar, projektioner och fantasier. Dessa funktionerom och

psykologiska drag delar antisemitismen med andra rasistiska och
främlingsfientliga diskurser. Vad skiljer antisemitismen från andrasom
liknande fenomen dess långa historiskaär roll i den västerländska
civilisationen och speciellt de starka inslag judamaspå makt,troav

urval böcker berör huvudsakligenämnet, sådana harav ävensom som en
koppling till nationalsocialismen: Robert S Wistrich, The Longest Hatred, New
York, 1991, Schoeps, Julius Silberman, Alphones red, Antisernitismus nach
dem Holocaust, Köln 1986, Karl Dietrich Bracher, The German Dictatorship, The
Orgins, Structure and Consequences of National Socialism, Penguin University
Books, 1973, Zygmunt Bauman, Auschwitz och det moderna samhället,
Uddevalla 1991, Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York
1985, Léon Poliakoff, The History of Antisemitism, Oxford 1985, Karl Christian
Larnmers, Fascination forbrytelse: Den nazistiske tid 1919-1945, Viborg 1992,og

Michael R Manus, The Holocaust insamt History, Pelican books, 1987
15Kershaw 1989, 59.s.
16För sammanfattning diskussionen kring slavarbetskraften Neil Gregor,en av se,
The Flick Affair, Patterns of Prejudice, volym 31, 2 1997, 51-59.nr s.
17Bernd Wegner, The Aristocracy of National SocialismHThe Role of the SS in
National Socialist Germany, i Aspects of the Third Reich, ed. H W Koch, 444.s.
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dess före-mindervärdighet och ondska, präglarmoraliska som
ställningsvärld.

förståstolkas eller det in ikan inteFenomenet sätts ettutan att
Åtminstone sedan denmedeltiden harsammanhang.historiskt väster-

med antisemitism mörk underström,levtländska kulturen somsom en
judiska religionen med såväl religiöstdenriktar sig mot somnumera

motiv. föreställningsvärldenantisemitiskagrundade Densekulärt
mosaik, i vilken skilda historiska yttringarbrokigdelarutgör enav

början harsammansmält. Idéer och attityder frånochassimilerats som
t.ex.samhälleliga och andra konflikterreellaocksåpräglats av

frikoppladehar fortplantats och kunnat fungerakonkurrensekonomisk
fungerartidsbundna formeroch I sinasocialafrån sina rötter. extrema

såväl världen fungerarförklaring hurantisemitismen somavensom
förlopp.historiens

Antisemitismens2.3.3 ursprung

kristna huvudsakligeni detantisemitismen EuropatidigaDen var
baserades på föreställningen judarnaochbetingadreligiöst somom

judarnahade sin grund anklagelsenfolk. ifördömda DenGuds mot
förbundna mänsklig-därmed med ochoch SatanGudsmördare,som

teologiska vilka de kristna övertagitifiender,hetens samt resonemang,
understödde ochfolk från judarna.utvalda Dels"Gudsrollen som

uppstodteologin föreställningar påantijudiskadenlegitimerade ensom
attityderviktigare, fonnades och befästesochnivå, dels,folklig änmer

alienerande och fantastiska konstruktionergrundades i avsom
ursprungligen motivhade religiösakonstruktionerjudama, mensom

och politisktekonomiskt, kulturelltsocialt,fickmed tiden ettsom
och mytbildningenförstärktes utveckladesmedeltidenUnderinnehåll.

den judisketillkom. Bildenochkring judarna, stereotyper avnya
judisk konspirationritualmordsanklagelsen och påockraren, tron en

tid.dennamänskligheten härstammar frånkristnaden övrimot ga

s består åsikterreligiöst motiveradepåståendenantisemitiskaVanliga av
blinda JesusD judarna inteärGudsmördarejudama är accepterar somsom, osv.,underlägsen, religionvidskeplig, rasistiskjudendomenMessias", är aven

påsnåla"; och tänker bara"judar håller ihopjudarhandfasta ärgruppstereotyper
marknaden;föreställningarirrationella "judamaliksomo.dyl.självasig styr

världsherravälde" m.m.. avsnittetDS 1998:35,judarna eftersträvar om
Bruchfeld.idéhistorikem Stéphaneförfattatsvilketantisemitismen, av

9 Ibid.
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denI medeltida konsten återfinns radt antisemitiska motivex en
och stereotyper.

Dessa föreställningar, idéer och attityder institutionaliserades och
bars vidare seklema. De blev till del tal-, skriv- ochgenom en av
bildspråket, lever kvar idag. Manännu kan därförsom säga att
antisemitismen har kommit bli del den kulturellaatt koden ien av
Europa.

Mot 1800-talets slut sammansmälte den traditionella antisemitismen
och det rasbiologiska tankegodset med politisk antisemitism,nya en

uppstått delvis reaktion på judamas politiska emancipationsom som en
i många europeiska länder. Judama kom vid sidan Guds fördömdaav
folk anklagas föräven ekonomiskatt att utgöra och politisken
stormakt, ondskefull eller "underlägsen utgjordeen ras, som en
dödlig fara för de europeiska folken. Antisemitismen efter 1870 gick i
vågor, och tilltog i kraft efter första världskriget för nå kulmenatt en
under andra världskriget med den nazistiska massakern på två
tredjedelar den europeiska judenheten.av

2.3.4 Den antisemitiska diskursen

I den antisemitiska diskursen finns antal återkommandeett teman,
såsom bilden judarna ockrare och bedragare, ofta inomav som
affärslivet, den judiska världskonspirationen,myten Dessaom osv.
föreställningar återfinns bland såväl religiösa icke-religiösasom
antisemiter. den antisemitiskaI retoriken- den religiösa såväl densom
icke-religiösa berövas judarna successivt alla mänskliga drag och-
förvandlas till ondskefulla icke-människor. Detta särskilt utmärkandeär
i den nazistiska retoriken.

Antisemiter har under lång tid sig kodspråkanvänt ettav man-
skulle kunna tala existensent.0.m. särskilt antisemitisktettom av
språkbruk. Det antisemitiska kodspråket innehåller rad ord ochen
ordval fungerar signalmarkörer för den invigde. mellan-Isom som

2°Robert S Wistrich, Antisemitism: The Longest Hatred, York,New 1991, 29s.
Cit: Wistrich 1991.
21Yehuda Bauer, Antisemitism European and World problem, i Patterns ofas a
Prejudice volym 1993, 15-24.s.
22DS 1998:35, avsnittet antisemitismen.om
23Wistrich 1991, 66ff.s.
24Se Ruth Wodak fl: sind alleWir unschuldiget.ex. Täter ,m.
Diskurshistorische Studien Nachkriegsantisemitismus, Frankfurt Mainzum am
1990.
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diskurs det antisemitiska deantisemitiska budskapet ildigstidens är
Kodspråket i mångtflesta fall klart uttalat. och mycket någotär som

efterkrigstiden, uttaladutvecklas under explicit anti-kom näratt
politiskt och socialt gångbar.längresemitism inte var

såsom det kom uttryck denrasbegreppet till inomnazistiskaDet
innehöll dimensioner.nationalsocialismentyska tre

och ickevärdefulla värdefullaIndelningen i raser.0
den judiska vilken för-mentaliteten,ändligaDe raserna0 -

motståndarna till andliga judar.de politiskavandlade
den "ariska" dvs. ledar- ochurvalet inomnaturligaDet rasen,0

förlängningen eliminerandet de "ras-och iansvarsprincipen av
försämrande elementen".

antisemitismen.rasideologinutmärkande draget iDet mest var
föreställningsvärlden föreställningennazistiskadenCentralt i ävenvar

sadesvärldskonspirationens dubbla ansikten. Judarnajudiskadenom
kommunismenoch påkapitalismen gångbakombåde ligga samma

olika former budskapalla dess påfallande i detiAntisemitismen var
nazistiska propagandan och 40-talen.under 1930-spreds i densom

framhåller artikel antisemitisk och fascistiskiAdornoTheodor en om
uppbyggd rituelltpropagandan efter bestämtpropaganda, är ettatt

25 Pierre The Nazi Question:nazistiska rasbegreppet Aycoberry,detFör tse ex
LondonNational 1975,of Socialism 1922the InterpretationsAn Essay on -

LondonNational Socialism and the Religion of Nature,Robert Pois,A1981,
1986.
26 några rader iexempel detta kanoräkneligaSom nämnasternaett enav

detyska arbetsfrontens ledare Robert Ley iFeind" denalteartikel Der rote av
två inledningenden juni 1941, dagar efterrikstyska tidningarna 23ledande av

förmåttvår fiende, hade han inteJudenBarbarossa:Operation men ensamvar
hjälpfolk ochhan hade ledanationalsocialister inte kunnatnågonting mot omoss

världsåskådningen denationalsocialistiskadendrabanter kampeni mot genom av
hävdadeoch förbanden. Därför vipartierna,behärskadehonom grupperna

borgerligt ellerform, sig detalltid, partietsnationalsocialister att vare var
bolsjevikiskt, likgiltig. Bakom deeller fullkomligtkapitalistisktmarxistiskt, var

handelspartiet andra borgerligafolkpartiet, och dekapitalistiska partierna -
stodproletära ochliksom bakom de partierna SPD KPD,intressegruppema -

hans guld. Iköpta subjekt och lätalla judens sigalltid Juda. De suteneras avvar
kampenhetenbolsjevikiska världjudisk-kapitalistiska, den aktivastedenna var

ochförhud... Bolsjevismen judendomensRöd front.ochbolsjevismen är som
och medmåste fallal...Bolsjevismen skall fallafalla ochdensådan kommer att

Schwertes,Robert Schrniede desEngland och Judal. Cit. i Dr. Ley,fallerden
och 238.München 233-2341942, s.s.
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där ñenden/lconspirationen"mönster och "den föreståendenära
katastrofen Ragnarök/inbördeslcriget ställs "den rörelsenmot tappra-

övermaktenkämpar motsom
Rasideologin den ideologiska komponent i det national-var

socialistiska förvandladeprogrammet nationalsocialismen tillsom en
politisk religion, i vilken judarna och de "rasligt underlägsna blev
symbolen för det "onda Enligtyttersta nazisterna pågick ständigen.kamp mellan "raserna" Denna kamp sågs nazisterna historiensav som
främsta drivkraft. Mänsklighetens historia ständig kamp mellanvar en
den ariska och parasitfolken", dvs. judar, slaver, färgade ochrasen
zigenare, strid mellan och antinatixrnatur Kampen mellanen raserna
försiggick enligt nazisterna på alla plan och fienden, dvs. judarna och
de underlägsna rasema enligt nazisterna kontrolleradessom av-
dessa, dök, berörts tidigare, i olika skepnader. Ordet kamp,som upp
vilket ständigt återkom i retoriken de centralaett uttrycken i denvar av
nationalsocialistiska vokabulären. Kamp betydde för de tyska
nazisterna strid på liv och död nationens inremot och fiender.en yttre
Kamp betydde också för nazisterna den enskilde medlemmens kamp
för överlevnad. Nazisterna erbjöd totalsyn på livet, i vilket denen

huvudsaken.ständigt pågående kampen Den rasideologiska delenvar
den nationalsocialistiska ideologin förvandlade den till politiskav en

religion, i vilken agitationen blev till religiös förkunnelse.en
Grundtanken i rasideologin alla rasligtatt negativa element ivar
befolkningen skulle bekämpas och på sikt "elimineras". Individens
lycka underordnad betydelse i jämförelse med ochvar av staten rasens
behov.

Resultatet detta blev samhälle frånett vilket judar, zigenare ochav
andra enligt nazisterna "mindervärdiga element förhandpå var
exkluderade, därför de inte skulle ha någonatt funktion fylla i denatt
nationalsocialistiska De reduceradestaten. till icke människorvar
och parasiter på samhällskroppen". I Tredje Riket kom detta inne-att
bära de förlorade sina politiskaatt rättigheter. Förlusten de politiskaav
rättigheterna medförde, enligt forskaren Richard Rubenstein, deatt var
överflödiga i samhället. "De har förlorat all till liv och mänskligrätt
värdighet. Politiska rättigheter varken instiftadeär Gud, autonomaav

27Theodor Adorno, Antisemitisk och fascistisk återtrycktpropaganda, i Ord
Bild 6 1993 35-41m S.
28Aycobeny 1981, Se Ingemaräven Karlsson, Historien biologiskt öde;s. som
Om perspektivforskjutningar inom mellankrigstidens tyska historieslqivning,
Göteborg 1989.
29Ian Kershaw, Ideology, Propaganda and the Rise of the Nazi Party, i Ihe Nazi
Machtergreifung, 1983, 162-178s.
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människor deteller själv giltiga. De inte passade in ii sig som
hade helt enkeltnationalsocialistiska samhället upphört existeraatt

fanns någon myndighet garanterade deraslängredärför det inteatt som
stad.Nelcropolisförpassats till de dödassäkerhet. hadeDe -

tidigare berörts, drabbades.de endaJudarna inte, somsomvar
drabbade ellereutanasi rad andraochSteriliseringar en gruppersenare

kanadensiske forskaren iMichael H. Kater,denfor citeraatt som
Fatherland skriventheboken Cleansingförordet till

diminish the acknowledged of thedoes horrorssurelyAnd not
of thatthe its pointdishonour victimsHolocaust out...tomemoor

indivi uals non-Jewishexpendable Germans;of these weremany
children; retarded adults;ed mentally illhandicaptuberculous oror

the prostitutes;Ilinlstitutignalizedderly; unemployed poor;e
a co o ICS...

självfallet ständigtretoriken antisemitismenpropagandan ochI var
iöreställningsvärld judarna den ständiganärvarande. nazisternasI var

och fienden med alla medeldödliga inre yttre"huvudñenden; den som
utbildningenden ideologiska SSmåste bekämpas. I männen, somav

soldater, dessa skullepolitiska ingickTredje Rikets t.ex. attvar
fienderfienden, bakom dessasåväl den inre ochbekämpa yttre som -

och kristna fanns, enligt nazisterna,frimurare, marxisterdemokrater, -
andligabesmittade judisk mentalitet"- dedejudarna och avvarsom

fiendema deoch praktikeninterna ijudarna. De externa samma.var
alltidalltid och måstefienden närvarandeSSFör -männen var

forskat Himmlersbekämpas. kring HeinrichRichard Breitman, som
hävdar uppstod internhelst detslutgiltiga lösningen,roll deni näratt en

ochnationalsocialistema, trodde Hitleroppositioneller motextern
denna.stod bakomjudarnaHimmler, att

3° Stockholm Cit. RubensteinFörintelsens lag,Rubenstein, 1980, 40, 102.Richard s
1980

Cleansing the Fatherland; NaziChroust Christian Pross,Aly,Götz Peter , HopkinsJohnms 1994.and Racial Hygiene, University Press,Medicine
32 of theof National SocialismEThe Role SS inThe AristocracyBemd Wegner,

the Third Koch, 433-of Reich, ed WSocialist Germany, i Aspects HNational s.
434.
33 Genocide; Final Solution,The Architect of Himrnler and theRichard Breitman,

1991, 92.Hannover, s.
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2.3.5 Bojkottaktioner

Att handla i affärer ägda judar, eller anlita judiska läkare tör-av etc,
vandlades i den nationalsocialistiska retoriken till illojal handlingen

den rasen". Men jämna mellanrummot såväl under 1920-taletegna
början 1930-talet drevs bojkottkampanjer judiska företag.som av mot

Kraven på bojkott judiska företag och näringsidkare drevs både i deav
nationalsocialistiska tidningarna, i den reguljära mötespropagandan och
i gatupropagandan. Bojkotter kunde drivasäven via s.k. direktaktioner,
dvs. SA-män, stod utanför affäreratt ägda judar och delade utav
flygblad med uppmaningar till bojkott. I april 1933 genomfördes t.ex.

bojkott judiska näringsidkare på amerikansk och ien av som svar en
viss mån engelsk bojkott tyska enligtmot nazisterna, startatsvaror, som

"den internationella judendomenav

2.3.6 Konñskeringar återbetalningsom

Nazisterna betraktade konfiskeringen judiska tillgångar, arisering-av
företag och liknande form återbetalningarna av som en av av

"judamas historiska skuld till" det tyska folket.
Ett exempel på detta det skadeståndär utkrävdes de tyskasom av

judarna efter Kristallnatten i november 1938. denI nazistiska före-
ställningsvärlden, blev mordet på den tyske legationstjänstemarmen i
Paris, dåd utfört den judiskaett världskonspirationen, med-av en

handling från judarna kollektivveten riktad den tyskamot staten.som
"Den internationella judendomen- givetvis inte existerar, gjordessom
med denna logik ansvarig för de aktioner vidtagits de tyskamotsom
judarna, i sin ålades betala skadeståndtur för förstörelsenattsom av
sina tillgångar.egna
De olika åtgärder vidtogs för beröva judarna deras tillgångarattsom
sågs nazisterna rättmätigt återtagandeett tillgångarav som av som,
enligt dessa rättmätigen tillhörde, det tyska folket. Utplundringen av
judarna innebar inte, såsom den tänkt, enskilda individer ellerattvar

individer skulle komma tillgångarna till del alltens grupper av utan att

Aspects theof Third Reich, ed. by H W Koch, London 1985, 376.s.
35 den orderI "skadestånd" Göring utfärdade efter Kristallnattenom som
hänvisades inledningsvis till judamas fientliga hållning det tyska folket ochmot
riket. Eftersom judarna inte drog sig for fegt mord krävdes, enligt ordern,ettens

beslutsamt motstånd och skarp tillrättavisning.ett Görings order den 12en
november 1938, Documents of the Holocaust, Selected Sources theon
Destruction of the Jews of Gennany and Austria, Poland, and the Soviet Union,
Yad Vashem, 1981, 117.s.
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till ledarna ib1.a. i sitt tal SS PosenHimmlertillfallaskulle staten. sa
samband medbeslagtagitstillgångar irörande deföljande1943 som

utrotningsalctioneny

givitharhar vi taåitifrån dem. Jagde hadeförmögenheter"De
Pohl,enführerutförts SS- bergruphar attorder,strikta avsom
riket. Vitillfallasjälvklart, undantagenhet,fönnödenna utan
straffasfelat ihardel. Enskildaförlit någotbehåhar inte egen som

varnade: Varochi börjanorder jagmedenlighet gav somsomen
antal SS-mark död Ettmycketså äroch tar man.en ensomsomen

och deorder,har brutit dennamångade inte motärmän sa -- moraliska viförbannande. hadeVi den rätten,dökommer utanatt
dödavillefolk döda detta folkvårtpliktenhade attgentemot som

enda päls,medberika självavi har ingenMen rätt att enenossoss.
annat."någontingenda cigarett ellermark,endaklocka,enda enen

personligenindividermånga enskildasjälvfalletdockkornrealitetenI
kriget dåslutskedetsärskilt ikonfiskeringama. Dettadra nyttaatt avav
individerfinns exempel påfungerade- detlängrekontrollen inte men

del.förkonfiskerat godsbeslag påde lagtför attavrättats egensom
beslagtagensåldesdock blförsåldesliknandeGods och staten,av a

Polentill folktyskar efter ockupationenegendompolskochjudisk av
ariseringenfirmortyskadrog1939.37 givetvisOch nytta somav

återkommer8.under 193 Kommissionenoch1937slutetinleddes i av
konfiskerad konstoch försäljningföretagtill ariseringarnedan avav

värdeföremål.andraoch

NazitysklandpolitikSveriges2.4 mot

Flyktingpolitiken2.4. l

tvåsammanfattas iunder nazitiden kantlyktingpolitikensvenskaDen
restriktivsynnerligenförde SverigefasenförstaUnder denfaser. en

kännetecknadesfasenmedan den andraflyktingar,judiskapolitik mot
folkgrupp.människor frånflyktingpolitik motgenerös sammaav en

1942. fördaDenfr.o.m. novembergenomslagfulltfickFörändringen
uppdragberör kommissionensflyktingpolitiken ämneär ett omsom

NynazistiskFömekandet Förintelsen:36 svenska hämtatpåCitatet avur:
kommitténSvenskaBruchfeld,StephaneAuschwitz,efterhistorieförfalskning av

34f.utgåvan, Stockholm 1996,revideradeandraantisemitism, s.mot
37 94f.1991,Breitman s.

ofPerspectives38 Problems andDictatorship:the NaziKershaw,Ian
Arnold, 55.Edward 1989,Interpretation, s.

39 1996.LevineSe
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judiska tillgångar. Tiotusentals judar i Nazityskland sökte tillflykt i
Sverige under åren 1933-38 då de fortfarande i huvudsak förfogade

sina tillgångar, dvs.över innan nazisternas konfiskeringar derasav
egendom fart på allvar. Undertog denna period nekades flertalet
judiska flyktingar inresetillstånd till Sverige. Endast några ficktusen
sina ansökningar beviljade. bakgrundMot den restriktiva flykting-av
politiken vid denna tid uppkommer frågan i vilken utsträckning nazi-
förföljda judar kan ha fört in sina tillgångar till Sverige.

Internationella avtal 1936 och 1938

Det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 skapade stora
flyktingproblem i Europa, vilka kom beröraatt Sverige. syfteIäven att
få till stånd internationellt erkända regler rörande de tyska flyktingarnas
rättsliga ställning hölls under Nationemas Förbunds beskydd en
konferens i Geneve 1936. detI avtal korn till vid konferensensom
definierades "tysk flykting vilken inte innehadesom en person, annan
nationalitet tysk och vilkenän det styrkt, han rättsligt ellerattom var
faktiskt åtnjöt tyska regeringens skydd. Det hade tillåtitstater som
tyska flyktingar bo inom sinaatt skullegränser, berättiga dessa till
rörelsefrihet inom landet medge demsamt in- och utresetillstånd.
Flyktingarna skulle inte heller åläggas återvända till Tyskland.att

Sverige medverkade på konferensen undertecknade inte avtaletmen
skydd för tyska flyktingar med hänvisning till tekniska svårigheter,om

eftersom sådan internationell förbindelse skulle kräva ändringar ien
svensk lag.

Vid internationellanästa konferensstora i flyktingfrågan, ägdesom
i Evian i Frankrike i juli 1938, målet definiera olika ländersrum attvar

hjälpåtgärder för judiska flyktingar, antalet flyktingarsamt ange som
landvarje berett Konferensenatt ta misslyckadesemot. emellertidvar

förmå de samlade nationernaatt öka sina flyktingkvoter.att Det enda
resultatet konferensen bildandet internationell flykting-av var av en
kommitté, Intergovernmental Committee Political Refugees IGC.on
Eviankonferensen har gått till historien det internationellasom sam-
fundets första misslyckande med bistå judarna i derasatt svåra belägen-
het. Den brittiske forskaren Bernhard Wasserstein skriver konfe-att
rensen var:

4°Tommie Sjöberg, The Powers and the Persecuted The Refugee Problem and:
the Intergovernmental Committee Refugees, Lund 1991, 35-36on samts.
Lindberg, 25-27.s.
41Lindberg, 3 8 fotnotl 35.s.
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of delegate offor dismal series speeches by theoccasion. ..the a
of whom demonstrated inability ofeach theafter country,country

deepestthe pathy and generositynotwithstandinghis nation, s
further of imm1-signi numbersrefugees, absortowards icantto

grants."

känne-konklusionPaul Levine Wassersteinshistorikern A. ärEnligt
Evian.hållningensvenska iför denocksåtecknande

gränsrekommendationochutlänningslagSvensk

Sverigeinternationell linje söktestödjastället förI att engemensamen
tyskaflyktingproblemet. Fråganuppkomnapå detlösningintern om

statligförSverige blev föremålställning iflyktingarsoch andra en
utlänningslag. Denresulterade i 1937 årsutredning, vilken nya

flykting-for svenskagrunden denutgjorde självautlänningslagen
världskriget.andraunderpolitiken

defini-innebar bl.a. utvidgningfrån 1937Utlänningslagen aven
svenskakunde detskillnad från tidigareTillflykting.politisktionen

politiskaflyttutvisalängrerättssamhället inte aven person som
beredasSverige skulle sålundaiPolitiska flyktingarorsaker. tryggen

skiftade,den utlärmingslagenOmdömenarättsställning. mennyaom
positiv.variflyktingvänliga opinionenden stort sett

skyddkunde åtnjutaTysklandfrånflyktingarkategoriDen som
lämnade landetmänniskorutlärmingslagenenligt den avsomvarnya

socialdemokrater. Detpolitiskt oppositionellaskäl, oftastideologiska
medtillsammans kommunisterna,dennaockså som vargrupp,var

önskvärdavid förföljelsen ickemålgruppförstanaziregimens per-av
soner.

utrensningenför den nazistiskamålgruppenfrämstadenMen var
föreomfattningtill Sverige endast i ringasökt sighadejudama. Dessa

avsiktförregel sällanhadetill Sverigedå kom attfå1938. De somsom
utbildningsprogramför särskildavistades här inomutanstanna, ramen

dåvarandetillhade i sikte utvandraochjordbruket-oftast inom att-
tillflyktingarjudiskaemellertid antaletökadeFrån 1938Palestina.

Österrike. gälldedetTjeckoslovakien och NärTyskland,frånSverige

1996, 96. Merz återfinnskommentar i Levineoch LevinesWassersteins citat s.
Yorkof NewFeingold, The Politics Rescue,finns i HenryEvian-konferensenom

1970.
43 1936:53.SOU

kommapolitiskt brott ibegåttkunde endastpraxisEnligt tidigare personer som
1972:84.asyl. SOUåtnjutande av
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de judaratt avgöra sökte fristad här kunde betraktasom som en som
politiska flyktingar, den utlänningslagensattes pånya prov.

UD, socialstyrelsen och utlänningsnämnden, vilka hade att
bestämma skulle få åtnjuta det svenska utlänningsskyddetvem som
enlligt 1937 års lag, tolkade bestämmelserna förnegativt de judiska
flyktingarna. Med hänvisning till 1936 års sakkunniga, utförtsom
utredningsarbetet till den lagen, slog således fast judar intenya attman

betrakta politiska flyktingar.att De flyddevar sitt land försom attsom
de på grund sin eller eljest inskränkts i sina försörjnings-av ras
möjligheter eller där känna vantrevnad hade ingen till skydd irätt
Sverigef"

Men judiska flyktingaräven inte med framgång kunde åberopaom
rättsligt skydd, kunde de i början 1938 ochgränsen iav stannapassera
Sverige i månader särskilttre viseringstvång.utan Denna möjlighet
utnyttjades bl.a. österrikiska judar korn omfattas tyskaav attsom av
raslagar från 1938 judar i Sudetlandet frånsamt oktober 1938.mars

Den tilltagande judarströmmen lämnade Tyskland ansågsav som
det nödvändigtgöra åstadkomma effektivareatt kontroll asyl-en av

sökande från Mellaneuropa. Därför skärptes viseringskontrollen till
Sverige. Genom Kungl. Majzts beslut den 29 april 1938 infördes ett

viseringstvång för innehavaretemporärt österrikiska På höstenav pass.
1938 infördes ytterligare rad bestämmelser kom hindraen attsom

judiska flyktingar från det nazistiska Tyskland, inbegripet även
Österrike och Sudetlandet, komma in i Sverige.att

Den 9 september 1938 fick samtliga passkontroller svenskasamt
beskickningar och viseringsberättigade konsulat instruktioner, detnya
s.k. gränsrekommendationssystemet, gällande visering tyska med-av
borgare. Systemet hade till syfte bibehålla denatt goda relationen till
sådana tyskar inte omfattades raslagama dvs. s.k. ariska tyskar.som av
Till dessa tyska medborgare skulle utfärdas särskilda gränsrekommen-
dationer för underlätta inresan tillatt Sverige. Men krävdesystemet att
dessa resande tyskar särskildes från sådana tyskar inte ville ha in iman
landet.

Som komplement till utlänningslagenett skulle således särskilda åt-
gärder vidtagas för skilja på önskvärdaatt och icke-önskvärda resande
från Tyskland. Till de icke-önskvärda hörde särskilt till-utanpersoner
stånd vistas i Sverige och sådanaatt lämnade Tyskland utansom
möjlighet återvända dit. Till denatt kategorin räknades förstaisenare
hand judiska flyktingar. skulleDessa avvisas svensk viserings-av
berättigad myndighet eller vid Sveriges Systemet medgräns. gräns-

45SOU 1936:53.
46SOU 1946:36.
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särskilt viserings-förstautgjorderekommendationer steg mot ettett
inför-Tysklandfrån Tyskland och medflyktingarjudiskafortvång

länder."livade

J -passet

viseringsfråganrörandemyndighetermed tyskakontakternahade iUD
skilja påför kunnakategoriklyvningönskemåluttryckt attom en

klargjordeinresande. Utrikesledningenicke-önskvärdaochönskvärda
förviseringstvånginföranödvändigtskulle blidetfor tyskarna attatt

någoticke-önskvärda påde s.k.inte sättmedborgaretyskaalla om
Även utrikesledningenden schweiziskaandra.från desärskiljaskunde

sida infördetyskgick påFörslagen påkrav.uttryckte ut att mansamma
medickevilkas innehavaresådanautseende iavvikandeett pass

Tyskland.tillåtervändakundeobehagsäkerhet utan
slåskan detSchweizmellan ochSverigeperspektivjämförandeI ett

viseringstvånginföraundvikaville gentemotnationernabådafast attatt
inresa. Iflyktingarsville förhindra judiskadesamtidigtTyskland som

utrikesledningenmed den nazistiskakontakterländernasbådade
Sverige i sinlåg föreSchweizdockdetförefaller steget an-omsom

invandring.judiskbegränsasträngning att
kategoriklyvningönskemålen s.k.svenskaochschweiziskaDe om

förordningtyskEnligtoktober 1938.den 5fick sitt ensvar
datumutfärdades dettaJudenüber ReisepässeVerordnung somvon

Förordningenrödfärgatmärkas medjudarstyskaalla ettskulle pass
lämnavilledrabba alla judaroch komverkanomedelbar attfick som

ochSchweizfristad länderi andrasökte ändemTyskland, även ensom
Sverige.

tid bedrevdennavidunderstryka nazisternaangeläget attDet attär
få demgick påförsta handi attjudarna attpolitik utmot somen

enligthinderformellasåledesfanns ingaTyskland. Denfrånutvandra
oktober 1941ilärrmade landet. Förstjudarlagstiftningtysk mot att

judar. till dettaför FramförbudTysklandlagstiftade mot utresaom
Nazitysklandförföljda lämnainte utanför deproblemet attdatum var

land.i någotinsläpptabli annatatt

47 123-138.Lindberg, s.
48 139-140.Ibid, s.

Historiska49 bokstav, B-uppsats,HistorienKemen,Jean-Marc om en
universitet.Stockholmsinstitutionen,

Dokumentoktober 1941,från Tyska riket",5°"Förbud 23judaremigrationmot av
1981.JerusalemStudies,Yad VashemHolocaust,thei68 Documents onnr
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Föreskriftema i de cirkulär utfärdades den oktober27 1938,som
från UD till viseringsmyndighetema och från socialstyrelsen till pass-
kontrollerna, bekräftar J-passet svenskt urvalskriteriumett försom
vilka resande Sverige inte ville släppa in landet.i Statslösa judar var
underkastade viseringstvång, även viseringsfrihet förelåg för med-om
borgare det landi det tidigare tillhört. Det torde inte råda någon tvivel

den svenska regeringensatt uppsåt därmed förhindraom att attvar
judiska flyktingar skulle komma till Sverige.

Registrering av ras

Ett svenskasätt myndigheterannat använde för särskilja judarsom att
från andra flyktingar registrering trostillhörighet ochvar av ras.

denI offentliga församlingsboken antecknades vid denna tid huru-
vida församlingsbo s.k. främmande trosbekännare. före-en Ivar
kommande fall noterades vilken trosbekännelse i frågapersonen om-
fattade det aktuella samfundetssamt namn

I Socialstyrelsens formulär för ansökan uppehållstillståndom var en
flykting lämna uppgifttvungen att sin trostillhörighet. Med dessaom
formulär källa upprättade sedan Socialstyrelsen frånsom 1938 ett
särskilt kortregister alla flyktingaröver i Sverige:

I samband med uppläñgandetdossier för flykting,av en sominkommit till riket, vederbörandes viktigaste personaliaa
antecknats på särskilt kort...Dåett flyktingens handlingaravfram ätt, han judiskatt har kortet...försetts medvore av ras,
betec ingen påm särskild plats. På har korten för desättsammaflyktingar, vilka utlänningskommissionen betecknatsav sompolitiska, försetts med bokstaven korten för svenskfödda med
s och korten för krigsbarn med b. kombinationEn fleraav avdessa egenskaper har markerats med exempelvis mp1 Därest upp-gift flyktingens judiska framkommit handlingar,om ras genom sominkommit först under flyktingens vistelse landet,i ha korten isenare

efterhand kompletterats med nämnda bokstavsbeteclqiing

51SOU 1946:36, 318.s.
52 1996,Levine 105-106.s.
53Se Gösta Lext, Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946, Göteborg 1984,

37 och 44, jfr Gunnar Forkman,även Kyrkobokföringens. Handledning för:
pastorsexpeditioner, Stockholm 1946, 21 120 och 132 Rune Hedmans. samt
och Jöran Wibling, De s.k. arierbevisen -löpande ärenden vid landsarkiv årenett
1933-1944, Lund 1968.
5 SOU 1946:36, 399.s.
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planera förfördessa uppgifterbehövdesSocialstyrelsen attEnligt
och organisationerförsamlingartill debl.a.hjälpåtgärder,eventuella

skulleUppgifternauppehälle landet.iflyktingamasansvarade försom
Socialstyrelsensförligga till grundsyftetpraktiskadet atttjänaäven

ipubliceringstatistik offentliggjordesutlänningsstatistik. Denna genom
Socialstyrelsenupphördeaugusti 1943 attmeddelanden. ISociala

för-rastillhörighet. Menochflyktingarsuppgifter tros-publicera om
åtgärd.internbibehöllsfaringssättet som en

viseringssökandesuppgifterantecknade UD1938Från även om
angåendeärendeUppgifterna hämtades frånrastillhörighet.ochtros-

cirkulär dengränsrekommendation. Genomochinresetillstånd
utomlandsviseringsmyndighetersvenskablev1938november25

denuppgifterfrågeformulär infordrasärskiltpåinstruerade omatt
tillställdes viserings-april 19394"f0lkras. Denviseringssökandes

inresetillståndfrågeformulär för ansökanmyndigheterna nyttett om
instruktion:följandeenligt

endastiftframgår, begäresfrågeformuläretdet uppnya
frågadäremot...icketrosbekännelse;sökandesangående gonn

Utrikesdepartementetvederbörande tillhör.folkrasbeträffande den
denimåtte,smyndighetemaviserinanhålla,emellertidfår att

undersökandenakomp demöjligt,det etterautsträckning är av
meduppgifternaformuläret lämnadepunkt åifrågavarande

härvid,dockmärkaangående folkras. Att attäranteckning även
trosbekännarefråga kristnaiallenastbehöverfolkras omangivas

dentillhöraickekansåvittkonfessionslösa, utrönas,och som,
rasenindoeuropeiska

judar,avsågsden folkgrupptvivelalltstå atttordeDet varutom som
eller lämnatkristendomentillkonverteratjudarsådanadvs. även som

trostillhörighet.sin
utlännings-allmänskyldighet lämnainfördes att1939januariI en
utlännings-syftet inventeraofficiellaDet attSverige.anmälan i var
flyktingenskildblankett ålades varje attsärskildPålandet.klientelet i

judisktdäribland huruvidauppgifter,personligarad ursprungenuppge
föräldrarnabådaellerredovisafickFlyktingenförelåg. varom en

judar.
hade iundersökningskommission,parlamentariskaårs1945 som

flyktingärenden,behandlingmyndigheternasgranskauppdrag att av
slutrapportenjudar. Itill registreringenhållningdefensivintog aven

ande:följstårkommissionenfrån den

utlännings-har. icke iakttaUndersökningskommissionen att
flyktingamasantecknandevidåtgärdmyndighetens attinterna av

55Ibid., 400.s.
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ersonalia å särskilda kort...särskilt utrnärka vissa kategorier avyktingar.med förenämnda bokstavsbeteckningar fått någon
betyde vid behandlingen härvarande utlänningar. 56se av

Enligt undersökningskommissionen fick registreringen inga konsek-
för de judiska flyktingarna i Sverige. Ivenser efterhandsperspektivett

kan emellertid både själva registreringen och undersöknings-
kommissionens slutsatser i fråga.sättas Var myndigheterna alls med-

vilka särskildavetna risker de deutsatte judiskaom flyktingarna i
Sverige för registreringen Om nazisterna hadegenom tagit makten i
Sverige, hadeså registeruppgiftema tvekanutan gjort det lättare för
dem förfölja judarna här.att

Privat flyktinghjälp

Den restriktiva flyktingpolitiken återspeglades i tillämpningenäven av
bestämmelsema uppehållstillstånd. Som regel beviljadesom
uppehållstillstånd endast för släktingarnära till svenska medborgare
eller för transmigranter, dvs. sådana endast skulle vistas här isom
tillfällig avvaktan på till land. I allmänhetannat krävdes vidareavresa
för tillstånd skulle beviljasatt garantier förelågatt för flyktingarnas
försörjning under vistelsen här. Privata flyktingkommittéer och en-
skilda fick gå i godo för flyktingarnaatt inte skullepersoner ligga

till last. Judiskastaten flyktingars uppehälle kom framför allt att
bekostas de judiska församlingarna i Sverige.av

Dessa regler bestämde villkoren också för andra flyktingar. De
socialdemokratiska flyktingarnas uppehälle garanterades Arbetar-av
rörelsens flyktinghjälp medan kristna flyktingars till och vistelse iresa
Sverige bekostades Svenska kyrkans flyktinghjälp. Andra kategorierav
flyktingar fick privat ekonomiskt stöd likasinnade i andra svenskaav
organisationer, Kommittén för det.ex. landsflyktiga intellektuella.som

februariI 1939 beslutade regeringen för första gången statligtettom
Ävenbidrag till flyktinghjälpen. under krigsåren finansierades flykting-

hjälpen till övervägade del insamlade medel från privat hållav samt
församlingsavgifter från svenska judar.

Antalet judiska flyktingar

Hur många europeiska judar ansökte få komma till Sverigeattsom om
fortfarandeär oklart. På hösten 1938 uppgick antalet viseringsökande

56Ibid.
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ochtill mellan trettio sextiokonsulatet i Wiensvenskadetpå personer
svenskalika många ansökningar påminstdagligen. torde ha varitDet

Tyskland ochviseringsberättigade konsulat iochbeskickningar
inreseärenden påbehandlade ansöknings- ochAntaletTjeckoslovakien.

under000uppgick till omkring 26Sverigeutlänningsmyndigheterna i
motiveras.flertalet avslag behövde inte1938.53 detBesluten stora --

Även siffrordå dessafanns det i Sverigeflyktingarhur mångaMen
antaletmeddelade Socialstyrelsenosäkra. november 1938 attIär

högst 300uppgick till lägst 1 800 och 2landetflyktingar i personer.
september 1939till krigsutbrottet ijudar. FramdessaMerparten varav

Ävenuppehållstillstånd.beviljatsflyktingarcirka 000ytterligare 2hade
judiska flyktingar.utsträckningidessa storvar

be-flyktingarendast omkringhade 4 000och 1939Mellan 1933
hurdet ovisstfortfarandetill Sverige. Menkommatillstånd ärvilj attats

ärendenförhållande till antaletjudar. Idessamånga omsom varav
relationdel.flyktingar mycket ringa I4 000till Sverigevisering envar
baraocksåfristad detbehovjudar iförföljdaantalettill enav en var

rännil.tunn

krigsutbrottetEfter

förpolitiska intressetdet uppenbart det1939från vårenRedan är att
förslagbörjadetyska flyktingarna Ettmed deproblematiken avta. om

visserligenutlänningslag accepteradesangåendeutredning avnyen
förhållandendeavbröts till följdarbetetjuni 1939iregeringen avmen

utlänningslagSåledes kom årskrigsutbrottet. 1937uppstod genomsom
krigsperioden.helaundergällaatt

skärpningmedförde dock1939septemberiKrigsutbrottet aven
tillsynskungörelsen in-ändringar iutlänningskontrollen. Genomhela

samtligaförviseringstvångseptember 1939med den 5ochfördes från
viseringstvångochmedborgare. Pass- ävennordiskautlänningar utom

ökadesedan under våren 1940. Deninfördesmedborgareför nordiska
Tyskatill Sverige.till försvårasyftade inresorutlänningskontrollen att

därmed svårare kommafick gränsengrannländerna överflyktingar i att
emellertidtillämpadesutlänningskontrollenSverige. Dentill stränga

längreDanmarkförhållande till ochNorgemindre ialltsuccessivt
pågick.länderdessaockupationen av

57Lindberg, 128.s.
beträdandeavsågsådana58 ansökningar,möjligaalla ävenSiffran avsomavser

Sverige. 1946:36, 33.i SOUområden utlänningarförbjudna s.av
59 103.jfr Levine,217-218,Lindberg, s.s.
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Från april 1940 och fram till krigsslutet i maj 1945 beviljades
uppehållstillstånd i Sverige för omkring 50 000 och danskar,norrmän
bland dem cirka 800 norska judar och 7 000 danska judar.var I
sammanhanget skall också de omkringnämnas 70 000 barnflyktingar
från Finland flerai omgångar och kontingenter kom till Sverige.som
Dessa flyktingar hade ingen, eller mycket liten, möjlighet föra medatt
sig sina ägodelar till Sverige.

Under hösten 1941 ökade antalet judiska ansökningar inrese-om
och uppehållstillstånd i-Sverige väsentligt. UD under denna periodtog
vissa dagar 40-50 viseringsansökningaremot dagen. En andelstorom
beviljades.

Judiska flyktingar för rasförföljelserutsatts kunde beviljassom nu
tillstånd hänsyn till tidigare kravutan på politiska orsaker. flestaDe
beviljade inresetillstånd för judar i nazistkontrollerade områden kunde
dock inte utnyttjas eftersom, tidigare tyskanämnts, myndighetersom
sedan oktober 1941 vägrade judar utresetillstånd.

Från slutet 1942 principen alla flyktingaratt sökteav var som en
fristad i Sverige skulle Problemet förtas mångaemot. judar och andra
förföljda i de tyskdominerade länderna emellertid komma frånatt utvar
de länder där de befann sig. Ytterst få flyktingar från kontinenten kunde
därför utnyttja förändringen i den svenska politiken.

februariI 1942 diskuterade regeringen begäran från Danmarken om
Sverige, på grund farhågoratt för tyska åtgärder, skulleav ta emot

några hundra judar från Danmark, huvudsakligen j ordbruksarbetare och
intellektuella. Högerledaren och ecklesiastikministern Gösta Bagge
gjorde utförliga noteringar i anslutning till regeringens sammanträden
under krigsåren. Efter den nämnda diskussionen antecknade han UDatt
inför sammanträdet hade inhämtat synpunkter från judiska för-
samlingen och Socialstyrelsen. Judiska församlingen hade detansett att
inte tillrådligt in 20-30att ta än och Socialstyrelsenvar mer personer
hade förordat 20-tal. Efter olika uppfattningarett att kommit till uttryck
stannade regeringen för uppfattningsamma

Ett år i februari 1943, det aktuellt för regeringensenare, var att ta
ställning till drygt judiska150 flyktingar, kommit till Finlandom som
under krigsåren, skulle kunna beredas plats i Sverige. Finland hade
tidigare utvisa flyktingarna,övervägt att varvid den svenska legationen
där hade för sådan åtgärd.varnat Sedan den svenske ministern ien
Helsingfors hade faranrapporterat att ansågöver sig regeringen,var
enligt vad Bagge antecknade, inte böra någotgöra änannat att vara

eoIbid. 322.s.
61Alf W. Johansson, Uppgifter i Bagges dagbok RA judiska flyktingar ochom
naziguld kommissionens dnr 34/98, Levineäven 1996, kap. 11.se
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skulle förvärras.förmodansituationenhjälpaberedda motatt om
då hemställde inrese-1943 Finlandmajaktuell iblev igenFrågan om

ibiföll begäran,Regeringen dennajudarna.tillstånd för 14 menav
det inteframhölls det väsentligtinför beslutet attdiskussionen varsom

antal.fråga störreettom
ide danska judarna Baggesfråganåterkom1943oktober2Den om
GüntherChristianutrikesministernnoterade dåHananteckningar. att

framföra därRichert,i Berlin, Arvidministernsvenskedenhade låtit
judarna.danskavillig deregeringensvenska attden ta emotatt var

hade ingetregeringslunch,efterhand viddetta ifåttBagge, veta ensom
hadeBerlin intemed ordern tillmissnöjdsakinvända i attatt varmen

regeringen.inomdiskussionnågonföregåtts av
betydande ökningflyktingpolitiken medfördeLiberaliseringen enav

35 000slutet kriget komlandet. Moti närmareflyktingarantalet avav
Rödaöverfördes till Sverige1945vårenPåtill Sverige.balter genom

från kon-nationaliteterskildaöverlevande00021omkringkorset av
judarmånga bland demTyskland. ärHurcentrationslägren i varsom

och 0007siffran på mellan 500ligger 3troligtvisosäkert per-men
judiskaöverfördes ytterligare någrakrigeteftersoner. tusenStrax

tillkoncentrationslägren Sverige.överlevande från
judiska00020fick sammanlagt omkringkrigsslutettill1933Från

totaladetde utgjorde cirka 10Sverige,till procentkommaflyktingar av
denna tid.vidlandetiutlänningarantalet

diskussionföremål förblevflyktingpolitiken störresvenskaDen en
socialministernDärvid bl.a.1945.i börjanriksdageni angrepsav

förklaradeflyktingpolitiken. I sittrestriktivaför denMöllerGustav svar
judar iindet släppadå gällersvenska regeringen,den atthan att

församlingen imosaiskadenlikaminst generöslandet somvar
under-Sverige.°5År tidigareregeringen,tillsatte nämnts,1945 ensom

Rickardf.d. utrikesministernledningundersökningskommission av
ochsäkerhetstjänstenbehandla den svenskauppdragmedSandler att

Sandler-s.k.krigsåren.flyktingärenden under Denhandläggningen av
myndigheternaskritikvisserligen vissframförde motkommissionen en

62Ibid.
63Ibid.

and thePolitics ofHimmler The Rescue6 withTruckKoblik, NoSteven :
1-2.Scandia 1985:March-May 1945, iMissionRed CrossSwedish

Medglömskan, 1996, 91.55 HöganäslivsfarligaGottfarb, DenInga s.
enda regeringendenStockhohn,då församlingen iavsågsförsamlingen som var

med.kontaktupprätthöll
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behandling flyktingar, gjorde inga försök analyseraav men att
flyktingpolitiken stort.i

Ännu dagi har ingen svensk historiker granskat den svenska
flyktingpolitiken i helhet.sin Tydligt emellertidär motiven skiftade,att
eftersom den svenska flyktingpolitiken så genomgripande ändrade
karaktär, från restriktiv hållningytterst i början nazitiden tillen av en
betydligt liberal i slutet krigsåren.mer av

Historikem Hans Lindberg, granskat flyktingpolitiken undersom
åren 1936-41, flera skäl till Sveriges restriktiva hållning underanger
dessa år. hävdarHan läget på den svenskaatt arbetsmarknaden ettvar
motiv till neka uppehållstillstånd för judaratt verksamma inomsom var
vissa arbetsområden. Ett motiv enligtannat Lindberg, de främ-var,
lingsfientliga och antisemitiska judiskprotestema invandringmot som
bl.a. kom till uttryck 1938-39 offentligai demonstrationer. Lindberg
slår fast regeringens farhågor föratt uppkomsten främlings-av en
negativ opinion hade inflytande påstörre politikens utformning än t.ex.
arbetsmarknadskälenf

Steven Koblik framhåller också andraatt aktörer deti svenska
samhället inverkade på hur Sverige agerade i förhållande till judamas
belägenhet i Nazityskland. Koblik pekar på den allmänna och utbredda
passivitet kännetecknade flera i sammanhanget inflytelserikasom

församlingen.institutioner Svenska kyrkant.ex. och Judiskasom
Ingrid Lomfors hävdar den svenska allmänhetensatt brist på bered-

villighet bistå just de judiska flyktingarnaatt i Sverige hade betydelse
för antalet beviljade inresetillstånd.

Paul A. Levine ytterligare motiv till denett svenska restriktivaanger
hållningen i den judiska flyktingfrågan, nämligen förekomsten av
antisemitism deni svenska utrikesledningen. I avhandlingsin
diskuterar han också frågan varför den svenska flyktingpolitikenom
ändrade inriktning i förhållande till judarna. Vidare han inter-ettger
nationellt perspektiv på den svenska flyktingpolitiken och dess
konsekvenser för de förföljda judarna i Nazityskland och i de tysk-
dominerade länderna.

66SOU 1946:35.
67Lindberg, 117.s.
68Koblik 1987.
69Lomfors 1996.
7°Levine 1996.
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förhållanden kommissionenför deFlyktingpolitikens betydelse
utrett

områden fåjudar från nazidomineradekunde1938till höstenFram
då exempelvishade möjlighetDebesök i Sverige. öppnaförvisum att

svenskavärdefull egendom för förvar hoseller lämnabankkonton här
nazisternasskedde i vissa fall,sannolikt såbekanta. Det ävenär att om

kulmen.judarna då hade nått sininteförföljelserekonomiska ännumot
Även Förintelsen, kanegendom sedan dog itill sådanägarenom

i Sverige.ha kommitfrågaegendomen i att stanna
flyktingpolitiken, medden svenskainnebar1938höstenFrån

hindrades frånförföljda judaroch J-pass,gränsrekommendationer att
mycket svårarebetydde i sin det blevSverige. Dettaisig in tur attatt ta

forvar.egendom för säkerttill Sverigeföra sinsjälvaför judarna att
Danmark ochfinnas för judar Norge,ikundemöjlighetViss ännu

förinfördesdå viseringstvång1940till våren ävenframåtminstone
länder pågickockupationen dessalängremedborgare. Junordiska av

regleringen iden restriktivatillämpningenblevmindredesto sträng av
fråndärifrån. till flyktingarkorn relationIförhållande till personer som

höstenpåemellertid politik ända intillämpades strängkontinenten en
detstängdsvängde ändåsedanpolitiken vägen1941. När genomvar

1930-slutetdå införts. Under den tid iutreseförbudnazityska avsom
pågickövrigtekonomiska förföljelserna ideochariseringentalet då

hinder förflyktingpolitiken såledessvenskadeninnebar ettvärstsom
egendom tillhaft möjlighet förahadejudardrabbade attannarssom

Sverige.
flykting-svenskajudar, innebar denintetyskar,deFör varsom

Åtminstone sedanförhinder inresa.motsvarande gräns-politiken inte
frittprinciptagit form kunde de ihade rörarekommendationssystemet

föra hitmöjlighetockså praktiskdärmedhadeDe attsig gränsen.över
egendom ijudiskkomTyskarslag.olika övertillgångar somav

föratänkasandra förföljelser kundeoch ävenariseringmedsamband
den till Sverige.

Neutralitetspolitiken2.4.2

egendommedklargöra vad häntmedarbetekommissionensI att som
andraundertill före ochförts Sverigejudiskt ursprung somav

följdervilkanödvändigtsigdet visathar övervägavärldskriget att
kom-harhaft. den anledningenAvkan haneutralitetspolitiken

denhurkortfattad beskrivninghärvalt göramissionen att aven
innebar.tillkom och vad begreppetneutralitetspolitikensvenska
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Avsnittet avslutas med ett vilken direkt betydelse denresonemang om
valda politiken kan ha haft för de händelser kommissionens utredning

med kortfattad redovisningsamt två olikaavser "tankeskolor ien av
de årens debatt neutralitetspolitiken.senaste om

Meningen med redogörelsen alltsåär inte försvara den politikatt
fördes eller på anläggaatt sättannat synpunkter på den.som finnsDet

säkert skäl från moraliska utgångspunkteratt och med dagens
kunnande bakgrund reflektera lämplighetenöver de vägvalsom av som
Sveriges politiker gjorde de först bestämdenär sig för och sedan sökte
följa neutralitetens linje, dessa i och för sig angelägna frågor harmen
det inte ålagts kommissionen utreda. Enatt sak är att ettannan om
samband kan konstateras mellan den förda politiken och hanteringen av
sådan egendom kommissionens uppdrag har kommissionensom avser,
naturligtvis det angeläget klargöraansett detatt förhållandet. Mot den
bakgrunden har detta avsnitt tillkommit.

Bakgrunden till den svenska neutralitetspolitiken

När risken för stonnaktskng i Europaett ryckte under årennärmare
1938 och 1939 förberedde den svenska utrikesledningen svensken
neutralitetspolitik. Detta gjordes utifrån följande fem utgångspunkter.

l Under tiden 1920-35 hade Sverige icke betecknat sig neutralsom en
Till följd sitt medlemskapstat. i Nationernas Förbund NFav var

Sverige då förpliktat solidariskt delta iatt ekonomiska sanktioner
angripare ochmot deltagandeatt överväga i militära sanktioner.en

Efter det ofullständiga och misslyckade sanktionsexperimentet som
under Storbritanniens och Frankrikes ledning vidtogs detmot
fascistiska Italien i samband dess på Abessinien 1935-36angrepp
förklarade sig Sverige emellertid obundet dessa förpliktelser ochav
började, liksom de nordiska grannländema, åter tala sinatt om
neutralitetspolitik.

2 Det nordiska samarbetet ansågs viktigt och kunde motivera avsteg
från odifferentierad neutralitet. Dåvarande utrikes-en annars
ministern Rickard Sandler betonade flerai anföranden under åren
1937-39 vikten samarbete mellan de nordiska länderna påav även
det utrikes- och försvarspolitiska området. Han underströk denatt
svenska neutraliteten ingick i vidare "nordisk neutralitet". Exakten
vad denna andra utgångspunkt för den svenska politiken skulle
innebära uttalades inte, planering skedde för olika formermen av
samverkan i kris eller krig, framför allt med Finland. Syftet attvar
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kommandeutsikter stå utanförnordiska ländernasöka de att ett
sträckainkluderade åtgärder kunde sigstormaktskrig. Planerna som

för neutraltillåtet enligt folkrättenskullevadutöver envarasom
stat.

femte ochövervägandenutgångspunkt för 1938-39 årstredje3 En var
neutralafrån reglerade1907,Haag-konventionernatrettonde som

sjökrig.lant- Detskyldigheter vid respektiverättigheter ochstaters
krigförandedebestämmelserHaagkonventionemascentrala i attvar

militäraförden neutrales territoriumicke utnyttjaförpliktade sig att
sökaförpliktade sigpå sin sidaden neutralamedansyften, attstaten

detta.försök från de krigförande justeventuellaalla göraavvisa att

flera andramotsvarande regelverk det gälldesaknadesdet när4 Att
utgångspunktenblev fjärdehållning denneutral närsidor statsav en

den allmännaformades. ochSverige Pressensneutralitetspolitiken i
folk-någraberördes huvud iintehållningopinionens över taget
varjeEnligt svensk uppfattningöverenskommelser.rättsliga var

för folkrätten.ideologisk neutralitet främmandeellerandlig"slags
politiker ställningledande i ansvarigför göraMöjligheten att

i visskrigförande makt ansågs däremotkritikmeduttalanden mot
på opartiskhet.kravetbegränsadmån genom

synpunktenkanske den viktigaste frånutgångspunktfemte5 En av-
neutraladenrättsläget frågauppdrag ikommissionens omvar-

förbindelser. Dessahandelspolitiskaekonomiska ochstatens
några inter-delar reglerade iväsentliga intetillrelationer var

ansågFlertalet rättslärdaöverenskommelser.nationella att en
efter sinautforma handelspolitiksinfrineutral attstat egnavar

syftet,utrikeshandeln i detoförhindrad reglerabehov. Staten attvar
uppställas.ekonomisk neutralitet kunde intepåkravoch något

utrikeshandeln,dra förkundealltsåMedan staten varupp ramarna
genomfördesedanoch medborgarnaföretagentransaktionerde som
för.kunde ansvarigneutrala intesak den görasstatensomen

frågafanns ifemte utgångspunktfrån dennaundantagEtt om
förbud förtrettondestadgade Haag-konventionenkrigsmateriel. Där

krigförandesådan materiel tillneutrala stat.den exporteraattstaten
det. Omfriamedborgare däremotochföretag göraEnskilda attvar

denkrigsmaterielexport,förbjuda privatvalde ävenattstaten var
krigförande.allaförbudet gällalåtaförpliktad gentemotatt

handelnsalltså från grundsatsenfolkrättenutgickövrigtI om
debalanseradesfrihet från reglerunder krig. Dennafrihet även av
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krigförandes rättigheter begränsa de neutralasatt handel attgenom
etablera blockad fienden och beslagtamot s.k. krigskontraband.
Under första världskriget hade det visat sig de krigförandeatt
utvidgade dessa rättigheter. De neutrala tvingades i detstaterna läget
ingå handelsavtal för tillförsäkra sigatt särskilt viktiga importvaror,
och de måste då också inskränkningaracceptera i sin handel med
avtalspartens fiende. För bemöta kravenatt från de krigförande på

skära ned handeln medatt motsidan hävdade de neutrala dåstaterna
åtminstonerätten upprätthållaatt handeln i normal fredstida

omfattning le nonnal. Utan blicourant gällande folkrättatt vann
den principen ganska allmän Risk fanns dockacceptans. krig-att
förande det passade dem,stater, när skulle hävdamotsatt en
skyldighet för neutralt landett att avväga eller import efterexport
denna princip.

Flertalet folkrättslärda ansåg kravet iatt neutralitetsrätten på
opartiskhet bara gällde frågai utrikeshandel neutralom statom en
införde vissa i trettonde Haag-konventionen särskilt angivna förbud,
framför allt beträffande medborgarnas krigsmateriel.export Iav
övrigt ansågs något krav inte kunna ställas på de krigförandeatt
skulle ha fördelar eller nackdelar. Avgörande för neutralsamma en

åtgärder måste destats behoven. Det ansågs icke tillåtetvara egna
visa partiskhet införaatt inskränkningaratt handelnigenom som

inte förestavades behov önskanutan skada deav egna attav en av
loigförande parterna.

Neutralitetens amoraliska karaktär

Ovan har bakgrund till den svenska neutralitetspolitiken redovisats.en l
det följande skall något vilken innebördsägas denna politik kornom att
få. Framställningen koncentreras till de områden har samband medsom
kommissionens uppdrag, dvs. främst handeln också moraliskamen
överväganden och opartiskhet. Kommissionen finner det naturligt att

beskrivningen med försökastarta redovisaatt för moraliskautrymmet
överväganden inom neutralitetspolitiken.

Det måste då konstateras några moraliska hänsynstagandenatt
knappast möjliga för neutralär vad gäller dessstat relationer till deen
krigförande makterna i de avseenden regleras neutralitetsrätten.som av

dennaI mening neutraliteten iär princip amoralisk. Detta innebär att
den inriktad enbart på detär möjligt föratt göra den staten attegna
undvika krig. En sak effekternaär denatt neutralaannan statensav
förpliktelser följa neutralitetsrättenatt kan följder måstege som
uppfattas omoraliska.som
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paciñstiskför demkan dock bli intarPerspektivet annatett ensom
det främstabevarande till varjefredens prishållning och ärattanser

delförenskilt lands undgå krigkandemvärdet. För strävan attett egen
detmoral. bästhögsta Om neutralitetenuttryck för denett gynnarvara

moraliskpolitik frånöverlägsen varjealltså sigdensyftet, kan te annan
synpunkt.

tiden fästesvenskar aktuellaflertalet vid denbör beaktasVidare att
neutrala ställninglandetshumanitära insatservid deviktstor som

grannländerbetydelse för nordiskaden positiva våramöjliggjorde och
hade alltsåkriget hade. det avseendetutanför IställningSverigessom

svenskar. Sedandimension för de flestamoraliskklarneutraliteten en
huruvidakunde deladesak meningarnadet attär vara omannanen

amoraliskaförtillräckliga dendetta slags insatser uppvägaattvar
deneutralitetspolitiken lqigförande.hoskaraktären mot

skillnad ineutral någontillät inteFolkrätten görastat atten
ellerför krigetberoende på derastill olikahållningen stater ansvar

stormakter itotalitära och aggressivahade tvåSverigeregimer.deras
självständigaallahot Sverige ochdettanärområde,sitt motmen

kravfolkrättensändrade någonting iintei Europademokratiska stater
krigförande.regelverket lika Dentillämpa deneutralepå den motatt

på 1800-utvecklats skedehade underneutralitetsrättenmoderna ett
kundebörjan storrnaktemas regimer1900-taletsochtalets slut när vara

mellanfördes den tidentotalitära. Krig påaldrigauktoritära statermen
upplystså jämlika förtedde sig någotoch närregimer ensom

land Sverige.ochinternationell opinion ett som
nämligenbyggde på den tanken,Förbund attNationernas motsatta

sanktionermedskulleangreppskrig motmötasett gemensamma
övergivittiden i principhade under 1920-35Sverigeangriparen.

denochtill den kollektiva säkerhetensoch anslutit signeutraliteten
grundsatser.solidaritetensinternationella

Återgången delför Sverigesneutraliteten 1936-39 innebartill en
avseendendestormaktskonflikter, ihållning iamoralisktillåtergång en

enighet.skedde ineutralitetsrätten. Detta vägvalreglerades storavsom
förfannsvästliga demokratieralliansformalternativ iNågot avav en

appeasement-politikdetVästrnaktema bedrev in i sista motövrigt inte.
hjälpa deståndutbröt visade devärldskriget sigochHitler, attnär ur

deraspå sida.drogs in i krigetmindre stater som
huvudlinjenden svenska amoraliskafrånenda undantagetDet

redan förehävdadesFrån svensk sidanordiskagällde de grannarna.
detochberörde på särskilthände demvad sätt attkriget ettatt osssom

mellankonfliktställa sig neutralt vidskulleSverigegivetinte attvar
Finland denpåEfter Sovjetunionenstredje makt.ochdem angrepp

neutralitetsförklaringutfärdade Sverige inte någonnovember 193930
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intog hållning ickeutan krigförande" under vinterkriget 1939-40.som
Därmed fick Sverige frihet Finlandatt omfattande stöd, främstettge
med statliga krediter och leveranser krigsmaterial från kronansav
förråd. däremotNär Tyskland Norge och Danmark den 9 aprilangrep
1940, korn liknande understödspolitik från Sveriges sida inte fråga.ien
Tyskland, hade långt militär kapacitetstörre omedelbart angripasom att
Sverige vad Sovjet haft, gjordeän klart icke skulle tolereraatt man en
sådan hållning. Kriget i Norge blev för övrigt omgående delen av
stormaktskriget, och Sverige förklarade sig fasthålla vidärrma sin
neutralitet under kriget i Norge. Sedan stridshandlingama i Norge
avslutats i juni 1940, Sverige i stället Tyskland favörgav atten genom
bevilja tillstånd till permittenttrafiken till och från Norge 1940-43."

politisktDe ansvariga medvetna det problematiska ivar attom
Sverige skulle neutralt i krig där den sidansettvara ena seger var en
förutsättning för den framtida friheten. Men valde detegna man
"småstatsrealistiskam perspektivet: Sveriges intresse undvika krigatt

förgrundeni och densattes uppgiftenstörre besegra Nazitysklandatt
ansågs ankomma på de stormakter haft för 1920- ochansvaretsom
l930-talens misslyckade politik Tyskland.mot

Neutraliteten och den därmed följande amoralen blev det naturliga
valet för deäven övertygademest antinazisterna bland ledande
politiker. Efter kriget skrev dåvarande finansministem WigforssErnst i
tredje delen sina Minnen under krigsårenatt knappast käntav man
något behov motivering för vår neutralitet vårtänav annan eget
intresse undgå krigets förödelse.att Och han tillade: "När detav
någon gång hördes ord kampett nazismen pliktmotom motsom en
demokratin, blev det vanliga och naturliga den plikten fylldesvaret att
vi försvara vårt land ochatt där-eget så det gickattgenom gott nu -hålla de demokratiska frihetema oförkränlcta." 73

När valet gång träffats, visade det sig svårt undgå det bleven att att
bestämmande för svenska attityder och reaktioner på radäven en om-
råden inte reglerade i neutralitetsrätten.som var

orsakEn till detta begreppet opartiskhet. Det återkom ofta ivar
definitionerna den folkrättsliga neutraliteten. Men sådan allmänav en
formulering hade sina risker. kundeDen utnyttjas de kiigförande närav
det passade deras syften kräva jämlik behandlingatt den neutrale påav

7 De svenska favörer de allierade också förekom under kriget finnersom senare
kommissionen ingen anledning påin dettaiatt sammanhang.
72 "småstatsrealistiska"Termen används Alf W. Johansson i hans tillrapportav
kommissionen med rubriken Regeringen och opinionen under andra
världskriget" kommissionens dnr 34/98.
73Ernst Wigforss, Minnen III, Stockholm 1954, 438s.
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det eller andra området inte omfattades neutralitetsrätten.ena som av
kunde också vilseleda denDen opinionen, eftersom den lätt leddeegna

tankarna till neutral borde uppfattas likställande och lika-att som
fältet.behandlande helaöver

follcrättsexperterneutralaDe angelägnaregelstaternas egna var som
understryka, alla suveränitetsinskränkningar tolkasmåsteatt att re-

den neutrala barastriktivt och kunde opartiskhetavlcrävas däratt staten
den uttryckligen föreskriven folkrätten.i det naturligtOmväntvar var
för med totalitära regimer nazistisk eller färgkommunistiskstater attav

hålla förlåta sina folkrättsexperter vidsträckt tollming.öppet en mer
sådan vidsträcktexempel på tolkningEtt Nazitysklandsen var

svenska skulleönskan den inta opartisk hållning,att ettom pressen en
förhållande kommer beröras ytterligare i avsnitt 2.4.4.attsom

Egna handelsintressen

den svenskaredovisades hur rättslägetOvan regeringen uppfattade i
fråga neutrala ekonomiska och handelspolitiska förbindelser.statersom

fråga handelspolitiken stannade denI svenska regeringen underom
neutralitetspolitikenoch 1939, föråren 1938 förbereddes, alltsånär en

skullefollcrättstollming Sverige frihet tillgodose sinastor attsom ge
Östenfollcrättssaklcurmigeintressen. UD:s Undén, ocksåegna som var

utrikesutskott,ordförande riksdagens skrev underi promemoriai en
den tjeckiska krisen på 1938:sensommaren

krigförande vidLiksom de regleringen handelsinstaterna av egen
fölaneutrala endast börmed de sina intressen,staterna enegna

finnsneutral detsamma. anledningingen helstgöra etstat attsom
uttryck för slagsuppställa såsom internationell moral, bindandeett

neutrala, rätthålla den balansför de i utrikeshandeln,att up som var
heltunder fredsti . . En neutralrådande sak är, att statannan en. .hänsyn till de krigförandeskan bli nödgad, eller förpressningav

nödvändiga kompensationsvaror, upprätthållavinnande attav en
vid regleringen utrikeshandeln.proportion det ocksåviss Men ärav

möjligt, den neutrala på under krigstidgrund lägetatt staten av
finner det förenligt med sina helt omlägga sinintressen attmera
utrikeshandel.

fåPå sökte Tyskland utfästelse svenskavåren 1939 fortsattaen om
krig.jämmalmsleveranser i händelse avvisadeI i april 1939notav en

den tanken, förklaradesvenska regeringen samtidigt det skulleattmen
helt uppenbara intresseligga i Sveriges upprätthålla sina handels-att

stormaktskrig.förbindelser åt alla håll under ett

7 iHägg1öf1958, 18Citerat s.
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"Omfattningen dessa förbindelser måste främst bliva beroendeav avSveriges folkförsöijningsbehov och kan icke oberoendeegna vara
det läge, ska de krigförandes åtgärder. ... Rentav som as genom

svenska b iva sålunda avgörandeintressen för Sveriges handels-
politik under krig, däribland givetvisett intresset icke äventyraatt
neutralitetens upprätthållande. Det restriktionss beträffandestemskallutrikeshandeln, därvid bli nödvändigt, i det eventuellasom
lcrisläge, fråga, icke ensidigtär rikta sig någonmotvarom stat, somrespekterar Sveriges neutralitet och oberoende

Möjligheten tillgodose svenska folkets försörjningatt blev alltså den
ledstjäma tydligt styrde regeringen handelspolitikennärsom ut-
formades.

Neutralitetspolitikens betydelse för förhållandende kommissionen
utrett

Vad har då framkommit den förda neutralitetspolitikens betydelseom
för de omständigheter kommissionen har haft utredaatt

Först måste det konstateras neutralitetsrättens omfattningatt ochär
mycket begränsad på detta område. Det fanns exempelvis ingetvar

direkt förbud neutral guldmot att krigförandestat tog emoten som en
hade tillägnat sig från centralbanker i ockuperadestat länder eller från

förföljda hellerInte fanns det något i neutralitetsrättenpersoner. som
förbjöd enskilda eller företag i det neutrala landet utnyttjaattpersoner

beträngt läge för viss människor i detett krigförande landeten grupp
till lägga sig till med deras egendom. Vidareatt hade, framgåttsom

den svenska regeringen med stöd sina folkrättsexperter intagitovan, av
ståndpunkten neutralitetsrätten inte hindrade frånatt Sverige inomatt

för sin neutralitetspolitik utrikeshandeln efterramen egen anpassa
folkhushållets behov. betyddeDetta i sin Sverige brytatur att utan att

folkrätten ansåg sig kunna utvidga handelnmot med Tyskland i all den
utsträckning krävdes för kunna hålla i gång folkförsörjning,attsom
näringsliv och försvarsmakt, sedan Skagerrak i april 1940spärrats

ockupationen Norge och Danmark och möjligheten någenom attav
andra marknader skurits av.

En sak neutralitetspolitiken,är dvs.att undgåsträvan attannan
krigsdeltagande och vidmakthålla drägliga relationer till Tyskland,
givetvis påverkade hanteringen flera dessa frågor. Ofta kunde detav av

75Ibid. 29 Denna uppfattning redovisades också offentligen, i Undénss. t.ex.
anforanden på Göteborgs högskola i 1939, utgivna under titeln Neutralitetmars
och folkrätt.
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dock råda delade huruvidameningar viss eller hållningåtgärdom en
nödvändig, eller betydelse, för undvika krig.större attvar avens

misstänkteKritikerna andra motiv lika viktiga för dematt var som
förordade åtgärden fråga och det barai taktiska skälatt var av som man

Även vidåberopade fredsargument. efterhandsbedörnning kan deten
säker kunskap dessa frågor.svårt nå iattvara

Neutralitetspolitiken iett efterhandsperspektiv

redan har kommissionenSom inte ålagts någonnämnts göraatt
värdering det vägval Sverige gjorde det bestämde försignär attsomav

neutralt i världskriget. heller har kommissionenstå Inte uppdragi att
bedöma det vilket praktikenpå Sverige i försökte följa linjedennasätt
under krigets gång. detta avsnitt har kommissionenI sökt beskriva

de tedde förförhållandena så sig samtiden, för eftervärldintesom en
information och andrahar utgångspunkter. Kommissionenannansom
det lämpligt avslutningsvishar dock skifta tidsperspektivattansett vara

all korthet påminna dragoch i i den allmänna debattenettom par om
lcrigsårens politik så denna debatt förts under efterkrigstidenssom
decennier.

meningsbrytningarna efter kriget politikLänge Sverigesvar om
till dekoncentrerade avvikelser folkrättsliga1939-45 från de

neutralitetsreglema Sverige gjort Nazitysklands för-1940-43 tillsom
permittenttrañken,mån Division Engelbrecht de flestam.m.. För

upplevt krigsåren och förstasvenskar de efterkrigsdecenniernasom
framstår dag huvudsaken.detta säkert iäven som

har dockUnder de åren fråga, gäller krigetssenaste en annan som
skede, fått allt framförtsTanken harstörre utrymme.ett attsenare

ned och såborde ha småningom avbrutit handeln medSverige trappat
politiskt-moraliska grunderTyskland på efter Tysklands nederlag vid
februari exempelvis för ellerStalingrad i 1943, förkorta krigetatt

judeförföljelserna. Redan deunder kriget utövadeprotestera mot
allierade, ledda amerikanarna, i ökad utsträckning påtryckningar påav

riktninglngenting tyderdenna dock fulltSverige i på tanken påatt ett
fördesavbrott huvud på tal i riksdagen.regeringen elleröver taget

Nyligen har tanken lagts fram utomlands med särskild tyngd USA:sav
utrikesministerbiträdande Stuart Eizenstat hans första ii majrapport

mm.Nazitysklands guldhandel1997 om

76 förord till i maj det tillI Stuart Eizenstats 1997 framsägsrapporten att
Stalingrad början 1943 fanns "a legitimate fear blandi of German invasion deav

det tyska hotet därefter kraftigt deneutrala. fastän minskade, ignoreradeMen
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Med förenklingviss kan urskilja två olika "tankeskolor ien man
diskussionen i Sverige denna så meningarna brutits dentes, iom som
offentliga debatten och bland kommissionens ledamöter och sak-
kunniga.

den förstaEnligt tankeskolan försvann varje trovärdigt invasionshot
efterSverige Stalingrad och de allierade landstigningarnamot i

Nordafrika 1942-43. Samtidigt gjorde de allierade allt starkare påtryck-
ningar för Sverige skulle minska och småningom upphöraatt med all
handel med Tyskland. fleraMen skäl, hade med folk-göraattav som
försörjningen och neutraliteten, fortsatte Sverige med massiven
försäljning järnmalm och kullager till Tyskland, krigs-av vars
produktion i själva verket nådde sin kulmen under år 1944. Den
svenska direkt hjälp till Tysklands förmåga föraexporten attvar en
krig. Den regeringen vid denna tid kände väl till vilkatrots attgavs
hänsynslösa metoder tyskarna använde för vidmakthålla sinattsom
kontroll de ockuperade länderna och dessutomöver med säkerhet visste

Nazityskland mördade oskyldiga judar i snabbt ökad takt.att
svenska haftDen må ha viss realpolitisk grund,exporten nären men

demokrati direkt hjälper diktatur på detta blir nationenssätt,en en
moraliska känsla kränkt. Sverige understödde, låt indirekt, folk-vara
mordet på judarna, och kanske Sverige hjälpte diktaturän värre en- -

mål förstöra demokratin i Europa och därmedatt Sveriges egetvars var
politiska stöddeSverige diktaturen mycket längresystem. nöd-än
vändigt, och stödet mycket detstörre Sverige till deänvar som gav
demokratier offrade sina och på försvaramän attsom unga resurser
demolcratien. Medvetandet det förhöll sig på detta har lett tillatt sättom

förolust varje generationväxer svenskar.en som av
Vad saken gäller ingalunda Sverige borde haär gått med i krigetatt

militärt på de allierades sida. fannsDet ingen grund svenski opinion
för sådant och de allierade uttryckte knappast hellerett någonsteg,
önskan det.om

neutrala "repeated Allied entreaties end their dealings with Germany"Nazi ochto
continued profit from their trade with Germany and thus contributedto to
prolonging of the bloodiest conflicts in history. Om Sverige sägs attone
"Sweden of Germanys largest trading supplying criticallypartners,was one
needed iron and ball bearings, other goods f.. forordet tillV I sinore among
andra publicerades i juni lägger1998, framrapport, Stuart Eizenstat asom more
nuanced view neuualiteten. formulerarHan ståndpunkt frågefonn:sin iav nu
"At what point did the threat of Nazi invasion recede sufñciently that witha so
little risk, trade with Germany in critical commodities could have been sharply
curtailed stopped These difficult questions which theretoor are are no easy- - -

certain with without the benefit of hindsight. X.V,or answers, or
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Vad saken gäller stället fortsattei Sverige "business usual"är att as
med Nazityskland, det inte kunde påstås det låggärna itrots att att

långsiktigaSveriges intresse hjälpa Tyskland kriget.vinna Tvärt-att att
det allt klarare idag liksomblir det för många samtida iakt-om var-

redan då nationens långsiktiga intressen skulle ha tjänatstagare att-
bättre, landets ledande politiker hade gjort andra val i börjanom av
1943.

Även enligt den andra tankeskolan det förmoraliskt dilemmaär ett
demokratisk ställasmåstat sig neutral kamp där deniatten en ena

förutsättning försidans framtida ñihet. Menärseger en ens egen en
liten försvarar bäst djupastesina Värden korrekt bedömastat attgenom

handlingsmarginaler. Eftersina april avskuret1940 Sverigeegna var
från och tyska styrkor.omringat Om Sverige ockuperats, hadeväst av
det olycka för svenska folketvarit och förtill nackdel deävenen

hade knappastnordiska Det förvarit till hjälp väst, ettgrannarna. ens
kuvat Sverige hade kunnat exploateras verkligt föreffektivt tyska

Naturligtvis kunde det kommasyften. tyska avslåskrav måstesom
till det lägetpriset Men borde söka und-Sverigeäven ettav angrepp.

vika det längsta.i
det ocksåSå 1940-42, 1943 och bit in på 1944.var men en

gjorde klart Tyskland skulleStalingrad förlora ändradekrigetatt men
läget. Sverige fortfarandeinte inringat utrikeshandelnochannars var

beroende tyskt godkännande. Visst kunde ha riktat slagSverige ettav
Tysklands krigsproduktion avbryta dåsin Menmot att export.genom

ha fått kol ellerskulle Sverige inte något koks skullei utbyte. Industrin
ha arbetslöshet följt.svår Sverige hade snabbt förlorat sinstannat,
motståndskraft. handelsbojkott hadeEn också stridit ingångnamot

neutralitetsregler.avtal och folkrättens heller påIngen yrkademot en
sådan Tyskland.utmaning mot

långtgående alternativmindre denEtt stegvisatt trappavar ner
Tyskland.svenska handeln med Det gjorde också.Sverige Väst-

behovmaktema erkände Sveriges betydande handel medav en
Tyskland. september godtog de avtaladeI 1943 Sverige medatt

minskad alltjämtTyskland väsentlig svensk underexportom en men
hela begärdeår 1944. På våren 1944 västrnaktema ytterligare ned-
skärningar den överenskomna handeln. dettai Sverige gick med på
sedan västrnaktemas juniinvasion i 1944 givit hopp slut påett snartom
kriget. möjligt Sverige hade kunnat ned-Det är störreatt göra en

snabbare takt risk för repressalier ochtrappning i tyskastörreutanen
följder för folkhushållet. frågorsvårare Men då diskuterarutan avman

marginell betydelse för Tysklands lcrigsekonomi.
tankeskolor skisseratstvå kommer säkertDe göraattsom ovan

hörda under den fortsatta debatten neutralitetspolitiksig Sverigesom
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under kriget. velatKommissionen har påminna dem kortheti och iom
drag del bakgrunden till det arbete gjorts, ävengrova som en av som

det alltså inte har ingått i kommissionens uppgift ställning tillatt taom
de vidsträckta frågor desom reser.

2.4.3 Handelspolitiken

beskrivs politikI detta avsnitt den och de kom denatt styraramar som
svenska utrikeshandeln vid tiden för andra världskriget.

bakgrundRedovisningen kommissionen hargörs mot att settav som
utreda dels huruvidasitt uppdrag tillgångar judiskt kanatt av ursprung

ha förts till forSverige inom svenska affärsrelationer tillramen
näringsidkare de nazidominerandei områdena dels vad i fallsåsom
kan ha skett med sådan egendom. dettaI sammanhang har kommis-

också kommit intressera försionen sig hur det svenska näringslivetatt
förhöll till judar nämnda områdensig i trängdes affärsvärlden.att ut ur

söktes dessa frågorpå aktualiseradesNär anknytande frågorsvar
den utrikeshandelspolitikenvad svenska före underoch andraom

världskriget egentligen innebar. vadI mån styrde den svenska staten
näringsidkamas utlandsrelationer Vilka svenska talade förintressen
fortsatt handel och fortsatta finansiella relationer med Tyskland,

till vadbortsett från hänsynen neutralitetsrätten kunde innebära Hur
motsvarande tyskasåg intressen ut

följande framställningen tredelad.Den behandlas deFörstär
svenska handelsförhållandena till Tyskland före världskriget ochandra
därefter motsvarande redovisning avseende älva krigstiden. Slut-görs
ligen handelspolitikens betydelse för de förhållandensummeras som
kommissionen har utrett.

Före kriget

Tyskland åren före andra världskriget viktigasteSverigesvar
handelspartner. Under varje år 1936-39 kom den20än procent avmer

Årsvenska från Tyskland.importen 1939 det kom25 procentvar som
därifrån. svensk gick 16Av till 1936 ochTyskland år 20export procent

Vad gällde hela detår 1939. svenska varuutbytet med utlandetprocent
svarade Tyskland för respektive20 23 dessa På andra platsår.procent
korn Storbritannien med Irland svarade för år 1936 och19 procentsom

samlade17 år 1939. I det svenska varuutbytet, liksom iprocent varu-
Tyskland,utbytet med dominerade svensk import svensköver export.
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Tysklandhandelsbalansen mellan ochnedan hur SverigeTabellen visar
1936-39."utvecklade sig åren

svensk svenskVärdet Värdetimport avav
Tyska Riketfrån export

Tyska Riketkr, tillmiljoner
kr,priser miljonerlöpande

löpande priser

År 2453681936

År 3211451937

År 3354541938

År 3696201939

svenskafrån densvenska importen Tysklandsåväl denVärdet somav
svenskadessa densåledes under år. Samtidigtökadeditexporten var

ökade medSkillnadenhela tidenimporten större änavsevärt exporten.
deltabellen bygger Enpå löpande priser.observerasbörtiden. Det att

där-inflationen ochsåledes förklaraskanökningama motsvarasavav
mån import-gäller någonreella volymölmingar. Detta iför inte av

förimportvärden årenmycket högre grad deiförvärden 1939, men
längre fram.kommeroch 19411940 att presenterassom

relationernaekonomiskanegativ. Om dealltsåHandclsbalansen var
skullevaruhandel,omfattathadeländerna intede bådamellan änannat

vicefordringar Sverigepådärför ha haft änTyskland avsevärt större
betalningsskyldighetdock denkomvaruhandelnTill somversa.

däribland sjö-utnyttja svenska tjänster,ådrog sigTyskland attgenom
Efterfrämst den omfattande lånetjänsten.och jämvägstransporter men

internationella obligations-Tyskland tagitvärldskriget hadeförsta stora
Bland långivamabetala krigsskadestånd.for kunnablandlån, annat att

utbytetbetalningsbalans ibanker.och Sverigessvenska företagfanns
handelsbalansensålunda positiv,Tyskland blevmed trots att var

negativ.

77 årsbok.Statistisk
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Formema för betalningar mellan länderna reglerades genom
clearingavtal. Bakgrunden till det får sökas i den värld-arrangemanget
sekonomiska krisen alldeles i början l930-talet.av

Under 1920-talet kunde och valutaströmmama sigännu röravaru-
relativt fritt på den internationella marknaden. Det förekom fâ in-
skränkningar i handelsutbytet mellan de industrialiserade länderna.
Flertalet valutor kopplade till specifikt och fastett guldvärde, vilketvar

innebörden den s.k. guldmyntfotenatt tillämpades. betyddeDetvar av
valutorna utifrån sina respektiveatt guldvärden utbytbara motvar

varandra. Därför det också förhållandevis enkelt byggavar att upp
multilaterala handelsstrukturer.

Genom den ekonomiska depressionens internationella spridning
under åren 1930-31 kom dock detta handelssystem gradvis under-att
mineras. Systemet med guldmyntfot bröt vilket ledde till attsamman,
multilaterala handelsöverenskommelser försvårades och de inter-att
nationella betalningsströmmama De enskildaavtog. länderna kon-
centrerade sig på olika isolerandeatt åtgärder lösa sinagenom egna
svårigheter. förekomDet tullar höjdes,att omsättningsskatteratt in-
fördes på importprodukter och handeln kvoterades.att Införande av
valutarestriktioner blev viktigt verktyg förett annat denatt styra egna
utrikeshandelns omfattning och inriktning. Detta gällde framför allt i
Tyskland, där valutarestriktioner infördes redan 1931. Den tyska
valutaregleringen ledde i sin till fleratur europeiska efter-att stater
strävade kvittning, eller med ord clearing,ett likviderannat till ochav
från Tyskland.

Även den svensk-tyska handeln förutsatte centraliseringsnart en av
valutahanteringen, varför clearingavtal träffades 1934. någotEn mera
utförlig beskrivning dessa avtal finns i avsnitt 5.3.5. Här kan kortav

avtalen kom omfattanämnas att tjänsteräven och finansiellaatt trans-
aktioner.

En viss del de sammanlagda svenska betalningarna skulle regel-av
bundet i fritt användbara valutor.avsättas Dessa valutor kunde, enligt
vad handelsrådet Torsten Vinell 1942, tyskarna disponera foruppgav
sådana råvaruinköp från utlandet krävdes för säkerställaattsom
produktionen de Sverige importerade från Tyskland.av varor som

fråga inriktningenI och omfattningen själva handelsutbytetom av
under tiden före kriget dennärmast statliga styrningen stark på tyskvar

sida och på svensk.svagare
tyskaDe importörerna beroende lokala myndigheter, s.k.attvar av

Reichsstellen, utställde valutalicenser avseende och leverantörs-varor
länder. Dessa myndigheter hade utgå från Handelsministerietsatt

78Torsten Vinell, Svensk-tysk handel under clearingåren, Stockholm 1942, 10s.
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enlighet med den övergripande planenvilka ianvisningar, attgavs
möjligheterefter vilka denskulleimporten exporten gav.egnaanpassas

fastställde omfattningen tyska importendentysk sidapåNär avman
nivå.från 1933 årsutgåkomfrån Sverige attman

dettainledningsvis medsida lät sig nöjasvenskaFrån statens man
den svenskadet andra världskriget avsågställningstagande. Företyska

ochsvensk-tyska handelns inriktningdeninblandning istatens om-
traditionelladensäkerställa förutsättningarna förfrämstfattning attatt

för-sådanskulle kunna upprätthållas. Enomfattninghandelnssvenska
fungerade.clearingenutsättning attvar

förtrycket taladeökade pånärmade sigkriget sättNär ett ensom
handelspolitik.svenskaktivmer

lång-redan från åstadkommaförsökte 1937sidatysk ettFrån man
jämmalmsexporten." Hermannden svenskaleveransavtalsiktigt om

79Ibid.
det andra53° och åren föreStorbritannien Tyskland undertillrelationerSveriges

StandardverketHägglöfbehandlats 1957.utförligtharvärldskriget omav
Schwedenstill Nazitysklandrelationer Klaus Wittmannsekonomiska ärSveriges

1978.Reich München1933-1945DrittenWirtschaftsbeziehungen zum
grundligamycket18 klart karaktären detmålbeskrivningWittmanns anger av

följande. Syftetunderbyggdamaterial väl verket.svenskt Härochmed tyskt anges
denbekräfta eller verderlägga enskildamed arbetet attinte teserär att ex.som

andrajärnmalmsexport kunnat slut påsin göraSverige att stoppagenom
denkomplexitetenmångfalden relationsnivåer,skall ivärldskriget. Tvärtom av

synnerhet desynlig den tyska sidanpåsammanflätningen, iömsesidiga göras
ochsamarbete mellan militär, byråkrati,och partiskiktenmånga spänningav

diskuteraseftersträvas detförklaringarMonokausala ärintenäringsliv. utan som
handlingar,strukturer, betingelser och verkningarhosoch relevanskaraktär av

strukturer. detdessa Avenskilda aktörerhos inomoch positionermotiv ramen av
brottstycken tillnågra med anknytningbarainnehållet skall härrika

medåren 1938prisindex for 1939-41,anforas. Avkommissionens rapport somen
med Tysklandtradeframgår 200 Sveriges ofjämförelsen,bas for att terms

och kol-fördubbladesförsvagades. Importprisemaår starktunder dessa nästan
svenskafördubblades jämfört med läget 1938. Deoch koksprisema änmer

förmed drygt och prisernaendast 10däremotexportprisema procentsteg
dennivå.års Wittmann hävdar vidare s. 281låg under 1938 attjärnexporten

medgivandentidigare framtvingadeåtertaganden sinai Sverigesförsta fasen av
detkreditsektorn ii slutet 1942,riket skedde inom närTredjegentemot av

exportkrediterna skullestod klart de svenskaför 1943handelsförhandlingama att
transiteringsavtaletuppsägningenandraupphöra. Den etappen sommarenavvar

varuhandelsöverenskommelsen for 1944inskränkningen itredjeden1943, var
halvåret ensidiga reduceringandra vidtagnaunder 1944Sverigesoch slutfasen var

tillTyskland. frågan bakgrundenmed Iekonomiska relationernade omav
Auslandhan 280 till Amtexportkreditgivningenavbrytandet attuppgerav
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Göring hade direkta kontaktert.ex. med Grängesbergsbolagets vd
Martin Waldenström, för förmå honomatt ökadatt acceptera en
långsiktig Görings mål inte baraexport. säkra behövliga löpandeattvar
leveranser också bygga lagerutan att järnmalmett i Tyskland.upp av

Samtidigt detta pågick kom propåer från Storbritannien,som som
gick på undersöka möjlighetenut att varaktiga malmför-av mera
säljningar dit.

Sverige hamnade således mellan två olika intressen. Inför det allt
spända politiska klimatet i Europa aktualiserades såledesmer klar-ett

läggande den svenska utrikeshandelspolitiken i händelse krig.av av
Frågan löstes linjei med den övergripande neutralitetspolitik ut-som
forrnades.

Under kriget

Redan under krigets första vecka införde Sverige exportförbud på
några hundratal varor. Syftet med detta förbud, i praktikensom
innebar licens krävdes för varjeatt utförsel sådana ute-av varor, var
slutande få kontroll det kundeatt över behövas för den svenskasom
folkhushållningen." Mycket utsträcktes förbudetsnart till omfattaatt

traditionellaäven svenska exportprodukter järnmalm ochsom pappers-
massa. Redan på detta tidiga stadium under kriget infördes också vissa
importförbud, vid sidan dem gällde sedan tidigare för vissaav som
jordbruksprodukter. Sålunda krävdes licens för import kaffe ochnu av
kakao för stenkol koksfochsamt

Licenskraven resulterade snabbt i tyska önskemål handels-om
förhandlingar. Från tysk sida framhölls då önskadeatt attman
handelsförbindelsema med Sverige skulle ha möjligastörsta om-
fattning. Vidare framhöll förseningar i handelsförhandlingarnaattman
kunde leda till Tyskland fick svårt levereraatt att viktigavaror som var
för det svenska samhället, kol, kokst.ex. och kemiska produkter.som
Från svensk sida förklarade sig vilja upprätthålla handelsrelationerman

inom Oberkommando der Wehrmacht redan i slutet februari 1942 framförtsav
från Jacob Wallenbergs närmaste omgivning" denne ansåg då Tysklandatt att
inte längre kunde vinna kriget, kunde inte for utvidgadtaman ansvar
kreditgivning dit.
81SFS 1939:570.
82SOU 1952:50, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter

Åmark,andra världskriget Karl del II, 927.s.
83SFS 1939:639.
84SFS 1939:571 och 653.
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den neutralitetspolitikenkrigets så länge svenskamed alla parter, som
respekterades.

Även krigetsi inledningsskede kontakt medStorbritannien tog
krigstidshandeln.för diskuteraSverige att
samordna Sveriges, och Danmarksgjordes NorgesFörsök att

misslyckades. ställetdet komhandelsförhandlingar, Sverige i attmen
dubbelforhandlingar med Tyskland och Storbritannien.parallellainleda

blev undvika bindande åtagandenproblemetständigaDet gentemotatt
Huvud-den andra ståndpunkt.vissteinnan partensparten manena

utförseln järnmalm. ochsvenska dessa diskussionerden Ifrågan avvar
Tysklandmed Grängesbergsbolaget, eftersträvadekontakterdirektai

den svenskahöjning exporten.en av
förStorbritannien kom avgörandemed bliFörhandlingarna ävenatt

brittisk exportförbudhandeln. Från sida föreslogstysk-svenskaden att
framför allt andra metaller järn,infördes på vissa än samt attvaror,

utförseln de traditionella svenskaomfattningen export-meravav
till vadjärnmalm och anpassadesproduktema pappersmassa somsom

handelsförhållandenf slutliganormala denIgällde vid överens-
kom årsStorbritannien detta tolkas 1938medkommelsen att som

förband sig således förhållande till britternaSverige ihandelsnivå. att
Tyskland årsjärnmalm till mängd 1938iinte änstörreexportera

ochinräknades till Polenden kvotenutförsel. I även exporten
svenska jämmalmsexporten innebar dettadenTjeckoslovakien. För en

högst miljonerutförsel till Tyskland tioårlig ton.om
Storbritannien svensk-tyskauppgörelse med kom dedennaEfter

under-slutföras och den 22 december 1939handelsdiskussionema att
sidabörja från svenskhandelsavtal. Till med hadetecknades attett man

den utförselnivånskulle baseras på genomsnittligahävdat exportenatt
årligjärnmalm skulle ha inneburitvilket förför 1932-38,åren exporten

Tysklandemellertidvägrademiljoner Dettacirka sjupå attton.
handelnkom svensk-tyskaefter förhandlingar denoch attacceptera
sidaTillmötesgåendet svensknivåer. frånårsbaseras på 1938 möttes
ochvad gällde både import-eftergifter från tysk, prissättningockså av

kvantiteter."
Tysklandsvenska jämmalmsexporten tilldenomfattningenAtt av
fastslogsefter motsvarande siffror förskulle beräknas 1938under 1940

handelsavtalen ochmed både Storbritanniende svenskasåledes i
Tyskland.

85Hägglöf1958, ff.37s.
86Ibid. 40.S.
87 UppsalaCoal and Swedish 1975,fuel 1939-1945,Sven-Olof Olsson, German

154S.
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Det svensk-tyska handelsavtalet innehöll inte bara bestämmelser om
vilka mängder skulle utbytas också, kompletterandeiutanvaror som
dokument, prisbestämmelser. Genom den s.k. prisvågen priset pågavs
den svenska järmnalmen fast relation till priset på kol, koks ochen
handelsjäm Tyskland."från Denna reglering låste i sin fast andratur
priser i den svensk-tyska handeln. Utrikesrådet Gunnar Hägglöf, som
ledde den svenska förhandlingsdelegationen, beskrev överens-
kommelsen jättestor affárstransaktion, i vilken några hundratalsom en
prisnoteringar för olika varukvaliteter ingingo nödvändigasom
räkneelemenfi

Efter det nämnda avtal hade ingåtts beslutadeatt på svensk sidaman
från den februari25 1940 införaatt svensk valutareglering,en som

syftade till säkra användbara betalningsmedelatt farmsatt till hands för
import nödvändiga Sverige.till En månad utsträcktesav varor senare
importlicenskraven till omfatta åtskilligaatt ytterligare 91varuslag.
Staten alltså allt fastaretog näringslivet.ett grepp om

För underlätta handelsrelationema mellanatt Tyskland och Sverige
beslutade i vardera landet inrätta särskilda statliga handels-attman
delegationer för fortsatta förhandlingar mellan länderna.

Det svensk-tyska handelsutbytet kom under krigsåren sedan att
utvecklas framgår nedanstående tabell.som av

88 frågaMartin Fritz, En praktisk politik Ekonomisk neutralitet under detom :
andra världskriget Historisk Tidskrift 1982, 345.: s.
89Hägglöf 1958, 97.s.
°° SFS 1939:250 och 1940:97
91SOU 1952:50, 932. SFS 1940:161s.
92 Årsbok.Statistisk
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Värdet svensksvenskVärdet import exportavav
till Tyska Riketfrån Tyska Riket
miljoner kr,miljoner kr,

priser löpande priserlöpande

År 49 17699401

År i 5588701941

År 5308081942

År 5378941943

År 3457981944

År 0881945

Även Tysklandsvenska frånalltså den importenunder krigsåren var
dit. Värdet såväl importhögre exportän exportenavsevärt somav

följande årendeoch forsatte uppåt 1941. Under1940ökade avsevärt
stabil.medan importen höllpåtagligt, sigminskade exporten mera

Nazityskland.Danmark ochockuperades Norgeapril 1940I av
handeln medinnebar den svenskalades då,Skagerrakspärren, attsom

marknaderna avbröts. Sammantagetoch deStorbritannien transoceana
motsvarande cirka 70från marknaderdärigenomSverigeavstängdes

sjönk frånutrikeshandel. Hela importvolymenårs1938procent av
medsamtidigtoch cxportvolymen sjönkmed 40till 19401939 procent

kunde1940heltäckande. Under hösteninteSpärren43 procent. var
vidden finska Petsamo.ishamnenvissaSverige importera övervaror

Göteborgs-for ellerden s.k. lejd-öppnadessmåningomSå spärren
från bådetillståndbegränsad och förutsattedocktrafiken, varsom

Tyskland.ochStorbritannien
betydelsefick Tyskland ökadSkagerrakspärrenoch medI som

inleddesföljddirektSverige. Somtillhandelspartner spärren nyaen av
härviduppnåddemed Tyskland. Sverigehandelsförhandlingar en

samtidigtkoksleveransema, fickkol- ochde tyskahöjning gemenav
svenskadenVidare bestämdesviktiga punkter.andraefter på att

utförselkvantiteter.bundenskulle 1938 årslängreinteexporten vara av
kullager ochöka leveransernaaccepteradesidasvenskFrån att avman

tyskaför denjärn, behövdesmetallerandravissa än somav
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rustningsindustrin. Dittills hade prisöverenskommelsema med
Tyskland fördelaktigavarit för Sverige. Men krav från tyskarestesnu
företag justera prisnivån uppåt.att Bland ville tyskaannat
kolproducenter sälja till Sverige efter den internationellt mycketsett
höga prisnivå fanns inom Tyskland. I den överenskommelse inforsom
1941 slutligen träffades, accepterades prisölcningar på samtligasom

ingick i prisvågen.varor som
Sedan handelsavtalet för 1941 hade förhandlats fram kom handels-

relationerna mellan Sverige och Tyskland revideras årligen fram tillatt
då1943 det sista bilaterala avtalet slöts, inför 1944. Gemensamt för alla

avtalen de reglerade kvantititeter,att priser och betalningsför-var
hållanden utrikeshandeln.i

Handelsförhandlingama avsåg finansiellaäven relationer, främst de
tyska betalningama till Sverige på de internationella obligationslånen.
Det blev alltså diskussion hela betalningsbalansen, inte endastom om
handelsbalansen.

sambandI med de tyska krigsförberedelserna Ryssland undermot
vintern 1940-41 minskade de tyska leveranserna till Sverige kol,av
koks och valsverksprodukter. Under 1941 blev det sedan allt svårare att
upprätthålla jämvikt i betalningsbalansen. På hösten 1941 kunde man
konstatera växande minussaldo hadeatt ett uppstått. effektEn blev att
de svenska tvingadesexportörema några betalning"vänta veckor på

Efter överläggningar mellan de båda ländernas handelsdelegationer
gick Statens reservförrådsnämnd emellan och betalade förskott till
clearingkontot. Sammanlagt inbetalades 90 miljoner kr fram till års-
skiftet l94l/42, vilket medförde väntetiderna helt eliminerades.att En
sådan lösning ansågs emellertid på svensk sida inte lämplig ivara
längden.

förhandlingarnaI 1942 års handelsavtal blev det frågastorom en
hur det tyska underskottet betalningsbalanseni skulle hanteras. På
svensk sida hölls parallella överläggningar med företrädare för det
svenska näringslivet och berörda myndigheter. Visst samråd ägde
också med det brittiska handelsrådet i Stockholm.rum

Både den tyska och den svenska delegationen måna fortsattvar om
import till respektive land. Från tysk sida hävdades svenskatt en
lqeditgivning skulle bli nödvändig. Primärt önskades Sverige skulleatt

statlig kredit, på skett förhållandesätt i tillge en samma som
Sovjetunionen 1940. När Hägglöf diskuterade det förslaget med
näringslivets företrädare förklarade han det uppenbarligen frågaatt var

93Hägglöf1958, 137 ff.s.
9 Vinell, 23.s.
95Se för det fortsatta interimrapporten,även 42 och där gjorda hänvisningar.s.
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det eventuella skapa syssel-avvägning mellan intresset attom en
kreditrisk.°°olägenheten påtaga sigochsättning att

för lösning innebar den svenskastannadeMan export-attsomen
garantier för krediterkreditnämnden ställde statliga kortfristiga som

och verktygkullagersvenska trävaror,exportörer sten, papper,av
behöva lärrma.kunde komma att

ocksåförhandlingarna betalningsbalansenföddes iSå småningom om
Riksbank ochReichsbank skulle lån hos Sverigestyskaidén ta ettatt

tysk sida.viktig eftergift frånsäkerhet. Dettaställa guld var ensom
ytterligaresäkerhet eller kreditgarantier hadeStatskrediter natur-utan

Tyskland, eftersom fall hadeför guldet i såföredraligtvis varit att
håll.handel påanvändas förkunnat annat

till svenskt förfogande vidareutveckladesguldpå ställaTanken att
kontinuerligdå till svenskt önskemålkoppladesefter hand och ett om

dvs. utjämning inbetalningarna påclearingen,balansering avav
undertecknadessamband med handelsavtaletbetalningsbalansen. I att

dennaträffades bakgrunddecember 1941den 19 mot ett separat men
de båda riksbankscheferna.avtal mellananknytandedirekt

innebarkallat guldöverenskommelsenhäravtaletDet att--
kronorbetalningar svenskaför i Sverige ställaåtog sigRiksbanken att

skeskulleförfogande ersättning i guld.Reichsbanks Dettatill närmot
högst för belopp 20påfordrade, sammanlagtsåReichsbank ett ommen

fixerades motsvarade guldpriset iså detmiljoner kr. Priseteller 25 att
vidare guldet.tillerkändes återköpaReichsbankUSA. rätt att

tillfällenkom ändras vid fleraGuldöverenskommelsen att senare
Ändringarna påförefaller ha gjorts1943.och börjanunder 1942 av

för svenskataket Reichsbanks inköpoch innebartyskt initiativ att av
kr.tills det låg miljonerlyftes på 105guld stegviskronor mot

kortfristigastatsgaranteradesvenskadeSumman exportörernasav
kr. Tyskarnauppskattats till miljonerNazityskland har 120tillkrediter

pågick.dvs. medanlån under 1944, krigetdessaslutbetalade ännu
årshösten inför 1944med förhandlingarna på 1943sambandI

radikalt.förutsättningarna förändratshandelsavtal hadesvensk-tyska
september 1943avtal med västmakternanämligen i ihadeSverige ett

Tyskland vissabegränsa tillförsöka exportenattaccepterat av
svenskajärnmalm och kullager. Denprodukterstrategiska som

till dedärför åt, vilket leddestramades i sinTysklandsexporten atttur
koks reducerades.ochkoltyska leveranserna av

96 volym 2450.64 Ct,UD HP
97 938.SOU 1952:50 s.
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Handelspolitikens betydelse förhållandenför de kommissionen
utrett

foreRedan kriget fanns betydande kontaktyta mellan näringsidkamaen
i Sverige och dem i Nazityskland. Därmed fanns också etablerade
kanaler för överföring tillgångar mellan nationerna. Dessa kanalerav

och föri sig användbara för föra sådanaatt över tillgångarävenvar
hade judisktsom ursprung.

På den tyska sidan den statliga styrningen stark. Intressetvar attav
importera stod i Upprustningencentrum. prioriterades. Den svenska
jämmalmen blev starkt efterfrågad. På svensk sida fokuserades på
1930-talet möjlighetenännu Den svenska utrikeshandelnsatt exportera.
omfattning och inriktning styrdes vid denna tid näringslivetsav
ekonomiska intressen och möjligheter. Vad gällde handeln med
Nazityskland visserligen betalningsrutinerna centraliserade, ivar men
övrigt rådde relativt frihet för det svenskastor näringslivet. Den
övergripande svenska utrikeshandelspolitiken hade under förkrigstiden
i motsvarande grad begränsad räckvidd.

krigsutbrottetNär närmade sig och spänningen mellansteg
Tyskland och Storbritannien den svenskatog neutralitetspolitiken form.
Som framgått i avsnitt 2.4.2 innebar den folkrättsliga neutraliteten i
princip amoralisk hållning, inte tillät olika behandling deen som av
krigförande efter deras regimer ellerarten utrikespolitik. Vidareav
innebar den den neutrales ekonomiskaatt intressen skulle denstyra
faktiska handelspolitikens utfomining.

Sveriges främsta intresse ansågs med bevarad själv-attvara
ständighet utanför kriget. Regeringenstanna strävade efter klaraatt
folktörsörjningen neutraliteten.utan Utrikeshandelnatt blev ige upp
och med krigsutbrottet statlig angelägenhet, vilket i sin nöd-turen
vändiggjorde stark statlig styrning näringslivet. de enskildaAtten av
företagarnas frihet begränsades hindrade emellertid inte närings-att
livets vinstintressen hade betydelse drivkraft för den fortsattasom
svensk-tyska handeln.

Efter hand kom möjligheten importera alltatt centralatt en mer
betydelse deni svenska utrikeshandelspolitiken. Skagerrakspärren
innebar importen i ökad utsträckningatt avsevärt måste ske från
Tyskland. Mot slutet kriget blev den svenska regeringenav mer
benägen tillmötesgå de allierades önskemålatt reducerad tillexportom
Tyskland.

På den tyska sidan den statliga styrningen alltjämt stark undervar
krigsåren. Intresset kunna importera järnmalmatt och vissa andraav
strategiska hade avgörande betydelse för Tysklands önskemålvaror att
handla med Sverige.
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begränsades det svenska handelsutbytet medmedoch 1944Från
Nazityskland.

denfunnit något tyder påhar inteKommissionen attsom
Nazitysklandhandelspolitiken i förhållande tillsvenskaövergripande

eller pågåendekunskaper åsikter den därpåverkadesdirekt omav
Liksom neutralitets-och andra. det gällerjudarförföljelsen närav

naturligtvis finnas skäl fråga sigdetkanpolitiken i ettattstort omnu
förföljelserna sammanhängande moraliskameddebeaktande av

andra politiska bedömningar demlett tillborde hafrågorna än som
utrikeshandeln.för den svenskaforma villkorenfaktiskt kom att

politikenemellertid den allmännadet intekommissionenFör utanär
överförts har stått iegendom till Sverigehuruvida judiskfrågan som
detta i sinmed kommissionenkonsekvensifokus. synsättDet somvar

faktiska guldaffärer med Nazi-Riksbankensbeskrevinterimrapport
konstaterade därvid 1944det påtyskland. Kommissionen att sommaren

fårisken sammanhangmedvetenhet i dessakonkretfanns attomen
laitiseradestulits från Vidareeller judar.konfiskeratsguld som

tillförhållandet moraliska frågor intedetkommissionen att togs upp
sammanhanget.deti justdiskussion

produkterde strategiskatvå viktigastekonstaterarKommissionen att
och kullager.exporterade till Tyskland järnmalmSverige varsom

under cirka 33åren 1939-44 förstod genomsnitti procentJärnmalmen
procent.till Tyskland, kullager för cirkaexportvärdet 5svenskadetav

inomlåg till cirkajärnmalmsexporten 80svenskaDen procent
förut-vd Martin WaldenströmBolagetsGrängesbergsbolaget. var

huvudbank-BankenSkandinaviska och bolagetsdirektör ivarande
tillBanken. Kullagerexporten sköttesSkandinaviskaförbindelse var

Svenska Kullagerfabriken SKF. Företagetsdominerande delhelt av
styrelseSkandinaviska Banken. SKF:shuvudbankförbindelse I sattvar

WallenbergsgruppenSkandinaviska Banken.förföreträdareår 1940 tre
inflytande ihade betydandeWallenberg,Jacobföreträddes somav

bolaget.
det gälleroch företag verkadebankersvenska exportennärDessa

handels-fastlagdaför de regeringenNazityskland inomtill avramen
medavtalenförhandlade framsvenska delegationeravtalen. De som

leddes UD-tjänstemännenStorbritannienrespektiveTyskland av

98 egendomligt försvarade under årdessajämmalrnsexportensvenskaDen nog
tyskadengenomsnitt 30andel- imotsvarandeungefär procent- av

svenskadetuppskattade engelsmännenPå våren 1944jämförsörjningen. att
Se Martinuppgick tillkullagerförsörjningen 7,5tyskatill denbidraget procent.

Banken iCarlsson, Skandinaviskaoch Se Torsten357.Fritz, 351 ävens.
1939-1971, Otta, Norge 1997.och samhällenäringsliv
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Gunnar Hägglöf och Erik Boheman. I den förstnämnda delegationen
Jacob Wallenberg högst inflytelserik ledamot och denvar ien senare

spelade Marcus Wallenberg motsvarande roll. Delegationema drog
de båda brödernas unika internationellanytta nätverk. Båda dele-av

gationema hade givetvis verka i enlighetatt med regeringens in-
struktioner, och förhandlingsresultaten diskuterades ingående av
regeringen innan avtalen undertecknades.

Systemet planekonomisk karaktär och innebar företagenvar av att
enligt regeringens direktiv ända fram till hösten 1944 fortsatte handeln,

reduceradi grad,än de kändetrots till judeförföljelsemaatt ochom
dödsfabrikerna. fortsattEtt säkrande folkförsörjningen prioriteradesav
framför hänsynen till judamas situation. hellerutsatta Inte i de
allierades framställningar till Sverige reducera Sverigesatt exportom
till Tyskland strategiska anfördes huvudöver hänsyn tillav tagetvaror
judeförföljelserna skäl.som

det källmaterialI kommissionen har granskat skymtar intesom
någon moralisk tveksamhet inför den fortsatta handeln med Tyskland.
Detta kan bero på materialets karaktär, kan också sammanhängamen
med tidsandan. efterhandsperspektivetI timmer kommissionen från-

moraliska överväganden djupt beklaglig.varon av

2.4.4 Opinionen och regeringen

Ovan har kommissionen redogjort för den svenska regeringenatt och
riksdagen, i fullständig enighetnästan mellan de politiska partierna,
under åren bestämde1938-39 försig neutralitetspolitik, kom atten som
få avgörande betydelse för politiska ställningstaganden ochsenare som
ledde till dessai sammanhang bortsågatt från moraliska aspekterman
på de krigförande agerande.parternas

frågadeKommissionen sig tidigt hur regeringens politik förhöll sig
till den svenska opinionen. påverkadesHur politiken opinionen ochav
vilken betydelse hade regeringens politik för opinionsbildningen
Bakom dessa frågeställningar låg kommissionens allmänna intresse av

skaffa sig bild vilkaatt intressen och skeenden styrdeen av som
dåtidens beslutsfattare.

För utreda förhållandetnännareatt mellan regeringen och opinionen
anlitade kommissionen docenten i historia Alf W. Johansson. Det är
främst dennes tämligen omfattande utredningsrapport till kommis-

99Se avsnitt 5.1.
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härbakgrundsbeskrivningsionen1°° grund för dentillligger somsom
kompletterats med studier vissaocksåbilden harskall avmenges,

andra källor.
har varitavsikten med detta avsnitt intebör återigenHär poängteras att

då fördes.de diskussionersärskild linje iför någonställningatt ta som

krigetFöre

särskilt sedanmycket länge ochsedanhadesvenska kulturenDen
världen,akademiskafrån Tyskland.impulser Denstarkafått1870-talet
efter detvetenskap och forskning. Mentyskprägladexempelvis, avvar

utsträckningdet endastmaktövertagandet i ringanazistiska somvar
partiernanazistiskaövergick nazism. Deityskorientering öppendenna

riksdagsval. Sverigei allmännanådde aldrigSverige procenti över en
ideologiskaländer deandra i Europamångamindrepåverkades än av

fanns ikrigsutbrottetInförfascistiskafrån deströmningama staterna.
samtligaomfattadekonsensusanti-totalitär störrebredSverige somen

framgårhär skallde kartorriksdagspartier. Av presenterassom
riksdagsmannaval.1936 årsresultatet av

världskriget1°° andraoch opinionen underRegeringenJohansson,Alf W.
ochtill arkivåtskilliga hänvisningar34/98. Rapportendnrkommissionens ger

litteratur. i
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Det tidiga Nazityskland såg i Sverige potentiell bundsförvant. Denen
nordiska tanken, innebar föreställningsom rasmässigten om en
grundad ödesgemenskap mellan Tyskland och andra germanska folk,
spelade viktig roll i den nazistiska ideologin.en Redan under 1930-talet

emellertid den svenska irritationsmomentvar ett dei tysk-pressen
svenska relationema. På tyskt håll ansåg svenskarna saknadeattman
takt i med Tysklandumgänget och denatt förmedladeav pressen
föreställningen tysk fara" lcränkande. Hitlerregimenom en insågvar

den aldrig skulle kunnaatt omvända Sverige till nazismen och gick i
stället in för söka denatt misshagligatysta opinionen. Genom kon-
tinuerliga påtryckningar sökte Nazityskland tvinga den svenska
regeringen dämpa den antinazistiskaatt opinionen. långaI stycken var
den taktiken framgångsrik. Redan före kriget gick den svenska
regeringen med dämpande propåerut till pressen

Olika linjer inom samlingsregeringen

denI samlingsregering bildades i december 1939 ingick desom
demokratiska partierna i riksdagen. De centrala opinionsströmningarna
i det svenska samhället blev därmed direkt företrädda i regeringen.
Med viss generalisering kan de olika grundinställningar förekomsom
från 1940 sammanfattas följer.sommaren som

ideologiskEn skiljelinje korn dras mellanatt högerpartiet och de
övriga partierna. Högersidan representerades främst partiledaren ochav
ecklesiastikministern Gösta Bagge. När det kom till utrikespolitiska
frågor anslöt sig oftast utrikesministern Christian Günther. Högersidans
sammanhållande länk önskan aktivt svenskt stöd till Finland.var om
Man kan kalla denna linje för storsvensk. Den bars upp av en
föreställning svensk rikspolitik, skulle hävda Sverigesom en som
ledande ställning i Norden.

Mot denna hållning stod den lillsvenska linjen. Dess främsta mål var
freden. Hållningenatt trygga till utrikespolitiken avvärjande ochvar

attityden till kriget övervintrande. Det gällde bevara det svenskaatt
välfárdsbygget så intakt möjligt ofardstiden. Linjenssom genom
främste statsministern Ävenrepresentant Per Albin Hansson.var
Bondeförbundets ordförande Axel Pehrsson-Bramstorp och folkparti-
ledaren Gustaf Andersson i Rasjön företrädde denna linje.

Slutligen fanns vad kan kalla proallieraa linje, till vilkenman en
statsråden Ernst Wigforss och Gustav Möller hörde. Här fanns en
levande på de allierade skulletro att och starkare antinazistisktettsegra

Åkem Se Thulstmp, Med lock och pock, Stockholm 1962.
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bland delar regeringen.sådant övrigaperspektiv på kriget än avsom
kommunismen.hotsågsNazismen änstörreettsom

årkrigets förstaTryckfrihetspolitiken under

innebar till visstryckfrihetspolitiken under åren 1939-41svenskaDen
åsiktsbildningen ikrav påtyskamasaccepterandedel ettävenattett av

förneutral.skulle Staten på siglandneutralt etttog ansvarvara
pressideologi.förena liberalgick medopinionsbildningen, inte attsom

komochoch påverkan byggdesför informationorganisationEn upp
själv-krävde måtttill Regeringen visstbestå 1943.sedan ettatt av

överskridaopinionsbildare ansågsoch ingrep mot somcensur
gränserna.

de befanns inne-böcker kunde beslagtasochtidningarTryckta om
krigförandenågon dekunde irriterauppgifterhålla parterna.avsom

Sverigesböckeroch ansågstidningar äventyraTransporter somav
ochSvanbergEnligt forskarnaförbjudas. Ingvarkundesäkerhet

svenskatillförsiktighet och självcensurleddeTydén attMattias
detaljerfrån förmedlasjälvmant avstodgångermångatidningar att om

dock endastverkligen detbeslag gjordesde fallIjudeutrotningen. var
skrivitanledningen tidningarnadirektadensällanmycket attvarsom

olämpligaFörintelsen. anvisningareller Dejudeförföljelsema omom
informations-regelbundet gick från1940från statensämnen som

förhindraheller förtycks inte haredaktionernatillstyrelse använts att
och Sjöfarts-Göteborgs Handels-information.sådanspridandet av

artiklarochantinazistiska krönikoråterkommandemedtidning, av
tillfällenvid åttaValentin, beslagtogsochSegerstedt HugoTorgny

demTidskriften AlltTrots1940-42.under åren somen avvar
beslagJudisk undgicktransportförbud. Krönika trotsdrabbades av

judeförföljelsemafingåendemycketåtskilliga reportage om
tjänstgjorde vidvid denna tidGrafström,Diplomaten Sven som

tryckfrihets-tillstarkt kritiskahörde till dempressbyrå,UD:s som var
hanantecknadepublicerade dagboksådan. sinIpolitiken numerasom

1940.majfölj ande den 23

härför tyskarnameddelandenundertrycks oangenäm natur,Här av
obehagligtför demorder indragandederasuppfyllas vil igt om av

härochtyskajournalister intvivelaktisläppastryck, här gesa
kolonnenberyktade femtei äropolitiska förmåner. Värre än en

Stockholmm 1997,Tydén, och Förintelsen,Sverigeoch MattiasSvanbergIngvar
42s.
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de ämbetsmäri, de landettro, att denna politik. Desom gagna genombedriva defaitism och de handla i Sverigestro, intressen. 1°3att

Trots hoten beslag det många, förutom de nämnda,om var ovan som
faktiskt lyckades sina hördagöra ochröster i framföra kritikpressen
såväl nazisternasmot övergrepp den svenska politikenmotsom gent-

Nazityskland.emot
Ändå måste det konstateras tryckfrihetspolitiken fickatt till följd att

media endast begränsadi utsträckning kom spegla opinionsläget iatt
Sverige.

På och hösten 1940 rådde avvaktande och lättsommaren en
defaitistisk stämning. Tysklands maktställning tycktes orubblig.

N eutralitetsatmosfáren

Stämningama i mitten 1940 medförde, kan säga, attav man en
neutralitetsatmosfar spred sig. Herbert Tingsten har berättat hur han en
gång sluteti 1940 till bekant uttryckte glädje överav atten
Storbritannien hade haft vissa framgångar i kriget. fickHan svaret:
"Jag inte riktigt vad du Jag krigetvet uteslutande svenskmenar. ser ur
synvinkel." krigetAtt rent svensk synvinkel", detse attur var vara
neutral; inte ställning till sigatt Englandta eller Tyskland. Ettvare

uttryck för denna opinionsströmningannat försvarsminister Pervar
Edvin Skölds omdiskuterade uttalande i 1941 Sverige inteattmars om
hade intresse någondera sidansav seger.

En statligt organiserad svenskhetspropaganda introducerades.
"Allvarstid kräver samhällsanda, vaksamhet och tystnad löd parollen.
Att inte ställning upphöjdes till patriotiskta plikt. Allt inte föllsom
inom för denna linje tenderade betraktas propaganda förattramen som
endera kriget.i Samtidigt fannsparten det dock på statligäven
myndighetsnivå tendens till anpassning efter Nazityskland, komen som
till uttryck i studiebesök och andra kontakter.

Riksdagsvalet 1940 ledde till för den lillsvenska linjen.stor seger
Socialdemokratema gjorde sitt bästa val tiderna, vilket fickgenom
utrikesminister Christian Günther i regeringen dagen efter valetatt tala

detta hade inneburit överväldigandeatt framgång förom etten

u Sven Grafström, Anteckningar 1938-1944, utgivna Stig Ekman,genom
Stockholm 1989, 250.s.
m Se Svanberg Tydén Ingrid Lonifors artikel Allasamt svenskar höll inte
tyst i Dagens Nyheters bilaga Naziguldet den 21 oktober 1997.om
1°5Richardson.
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signaler tillskickadet därför Viktigtochpartityskñentligt attatt var
tyskfientlig.intesamlingsregeringenBerlin att varom

pressadesopinionenantinazistiskaproallierade ochdenEftersom
Segerstedt,trycket framstodstatliga Torgnystarkadettillbaka av

förföreträdareframträdandeoch andraNennanTureriksdagsmannen
uppfattningaruttrycktegestalter, deisolerade trots attlinjedenna som

inteopinionslägetmanifestamånga. Dethystessannolikt varavsom
latenta.med detidentiskt

kandetunderpolitiken 1940-41,bestämdesregeringenI nusom
och denlillsvenskamellan denkoalitiontillfälligkonstateras, enav
alltundvikaeftersträvadelillsvenska attlinjen. Denstorsvenska som
önskadestorsvenskadenmedanTyskland, rentkunde avprovocera

sinaförverkligaför kunnaTysklandmedförbättrade relationer att
visioner.

profinska,linjensstorsvenskadenmellanfannsspänningEn
pronazistiskadärför intemenprotyskaochantikommunistiska

proallierade falangensandra sidan denochsidanpåorientering ena
innebäratänkaspolitik kunde ettaktivformvarjemotstånd mot somav

lillsvensktbefann sigflyglarMellan dessaTyskland. etttillnärrnande
Finlandspolitik,till aktivmotståndare mencentrum, envarsom

situationerdärför vissahotet och ityskadetpräglatstarktsamtidigt av
krav pågrupperingensstorsvenskadentillansluta sigbenäget att

kandettaexempel på nämnasTyskland. Somtillmötesgående ettmot
indragningfrån Günther1940septemberyrkande i avomatt ett

statsministernfick stödSjöfartstidning motochHandels-Göteborgs av
MöllersochWigforss protester.

vändpunktMidsommarkrisen en-

mid-s.k.denmedkomopinionsströmmamamellanbrytpunktEn
Engelbrechtdivisionenstillåta trans-Beslutet1941.sommarkrisen att

storsvenskadentriumf förFinland kantillfrån Norgeport ses som en
rördedetframhållaskenbar. Genom attframgången attlinjen, varmen

medgivandetmarkerade regeringenengångseftergift attsig varom en
förhjälpinsatsenTyskland framhävdestill änEftergiftenpåtvingat. mer

proallieradedenförocksålågnederlagdettaFinland. I en seger
drivalyckatshadestorsvenska linjendenSamtidigtopinionen. som

bakbundna.fåttden händernahadetransiteringsbeslutetigenom
grogrund förtransiteringseftergiften skapadepåReaktionen en ny

fackföreningsledaresedan två norskaNäropinionen.proallieradeden
svenskaDestyrka.denna opinionfickseptember 1941avrättades i ny

ochLiksomuttryck ivåldsammasigkänslorna manmanta pressen.
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emellan", skrev justitieminister K.G. Westman från Bondeförbundet i
dagbok.sin
Från hösten 1941 blev det allt svårare hålla tillbaka denatt

antinazistiska opinionen. När USA trädde in krigeti i december 1941
stärktes den proallierade opinionen ytterligare. Litteraturprofessom
Fredrik Böök dem tidigare hade utgått frånöppetvar en av som att
Tyskland skulle brevI den 23 decemberett 1941 skrev han:segra.
"Hela den svenska opinionen inställdär på anglosaxisk ochen seger,
de likheti med mig har haft sina sympatier på tysk sida kommersom

få det mycket trångt." börjanIatt 1942 noterade Bagge hansattav
regeringskollega och partibroder Fritiof Domö hade folk "var såsagt att
tyskfientliga de inte tänkte på de svårigheteratt kunde uppkommasom
för Tysklandsig eller England segrar". Senare åross vare samma
noterade Bagge, apropå handelsförhandlingama, de allierade visadeatt
hänsynslöshet. Detta såg han direkt följd opinions-som en av
förskjutningen i Sverige. Enligt Bagge de allierade övertygadevar nu

Sverige på grund den allmännaatt stämningen i landet underom av
inga förhållanden skulle sig Tysklandnärma och de ansåg sig därför
kunna behandla Sverige hur helst".som

Under 1942 och tydligare underännu 1943 det den proallieradevar
falangen i den svenskatonen regeringen. Nu hävdade Baggesom angav

hade till tyskhets.att Tidningarnasvängt skrev Sverigepressen som om
befann krigsig i med Tyskland, ansåg han, och föreslog fåutan att
gehör indragningsvapnet skulleatt användas för exempel.att statuera
På hösten 1943 avgick justitieminister Westman och ersattes av
folkpartisten Thorwald Bergquist. Denne vidtog omedelbart åtgärder
för avveckla beredskapslagstiftningenatt på tryckfrihetens område. Per
Albin Hansson stödde Bergquist, med motiveringen detatt var
nödvändigt regeringen handlade eftersomatt den riskerade attannars
bli överkörd riksdagen. Enligt statsministern kunde inte blåsaav man

Ävenfaran Tysklandöver. inte hade rationella skäl anfallaom att
Sverige kvarstod desperationshotet": Hitler i vredeatt svenskaöver
nålstick skulle beordra anfall. Det gällde också bevara minimumatt ett

förtroende Berlini för förhindra Sverigeatt omedelbart drogsatt inav i
krig blevNorge krigsskådeplats igen.om

Alf W. Johanssons slutsats midsommarkrisenär att barainte blev en
brytpunkt mellan opinionsströmmarna inom regeringen, ocksåutan en
vändpunkt vad gällde den svenska politiken i förhållande till
Nazityskland.

Andra forskare har annorlunda på historien.sett Så har exempelvis
Sverker Oredsson karaktäriserat den svenska politiken tyskvänligsom
fram till augusti 1943.
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DN-artikel harså långt han igåttAgrell harWilhelm attt.0.m. en
socialasvenska samhället, institutioner,detdelarhävdat storaatt av

strävade eftermålmedvetetåren 1940-42underenskildaochskikt
Nazityskland påbjudna nyordningen.till denanpassning av

det s.k.förekommer skilda värderingardebattdagensdet iAtt av
gjordes underpolitiska bedömningaroch dedesperationshotet som

2.4.2.pekat på i avsnittkommissionenhardäravåberopande ovan.
ställningstagandegrund för sitt attharJohanssonAlf W. som -

politikensvenskavändpunkt för denblev motmidsommarkrisen en
vid tyskamilitärattachénuttalanden frånockså åberopatNazityskland -

hansUthmann. Igeneralmajor BrunoStockholm,ilegationen von
tillredovisatAlf Johanssontill Berlin, W.handbrevochrapporter som

iakttagarestyskrelativt initieradavläsakankommissionen, enman
ansåg1939novemberSverige.opinionsläget i Ibedömningar av

Tysklandtilldetskandinaviska ländernadeSverigeUthmann att varav
noterade han1940slutet junilandet. Iinställdanegativtmest av

då,siade hanpå kontinenten. Sverige,tyskadeinflytandet segrarnaav
problem.Tyskland någraberedaintefortsättningeni attkommer

december 1940.nåddes iförhoppningarUthmannsförHöjdpunkten
svenskadenråda tvivelkunde någradet inte attdåskrevHan att om

omställning tillgenomföra Sveriges inrebeslutenfastregeringen attvar
uttalandetspegladeSannolikt stäm-och nazismen.riketTredjedet

intryckfrämstUthmannmilitärersvenska togdeblandningama som
av.

försiktigt.uttryckte sig Uthmann1941under vårenredanMen mera
krigetneutral iville ståsvenska regeringendenförklaradeHan att
kundeattitydenspåddeStorbritannien,ochTyskland attmellan men

skulle gåTysklandfick klart försida sigsvenskpå attändras manom
öster.mot

tyskspeglade Uthmanns1941 rapportermidsommarkrisenEfter en
Senarepolitiken hadesvenskaden svängt.besvikelse sammaöver att

delta iovilligtBerlin Sverigetill attUthmannskrev att varomsommar
kamp.avstånd från dennaochkriget i rent togöster av

svenskt stödangåendesin pessimism1942vidhöll iUthmann mars
omständigheterdesammanhangetdetredovisade iochTyskland tretill

nämligenpolitiken,den svenskastyrde attuppfattninghansenligtsom
Tysklandspåtroddede intelqiget,profitera påville attsvenskarna

nationalsocialismen.avvisande tillstoddeoch attseger
skrev1942septemberbörjanfrånsammanfattande rapportI aven

följande.Uthmann

skeddeTysklandmedgivandena tillsvenskaobetydligainteDe
Sverigeden ska inrintvångföljd et avsomavsom en följdunda tillskapa ingamaktställningTysklandsoch av-
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vänskap EmedgivandenaDe tjänade upprätthållandet avneutraliteten och gynnade där tillfälligtör de svenska intressena.
Vid långvarig försämring Tysklands militära tordeen mera av e
den svenska regeringen stödd på den absoluta socialdemo atiska
majoriteten gå till den anglosaxiskaöver demolqatin. Genom
presshetsen nationalsocialismengentemot denna frontväxlingär

dligt förberedd. De i sig inte obetydliga tyskvänliga kretsama i
veri också i ofñcerskaren förär närvarande grunde av

femte kolonnen ochetsen nationalsocialismenmot tystadepress
och politiskt fullständigt förda sidan.

Även det tyska hoppet frivillig svensk anpassning helt hadeom om nu
slocknat fanns åtminstone på område tyskt intresse fortsattett ett av
goda relationer med Sverige. Status eftersträvades beträffandequo
malmleveransema.

Ungefär samtidigt Uthmann gjorde sin sammanfattande pessi-som
mistiska höstenpå skrev1942 Bagge följ anderapport i sin dagbok.

förefaller"Det militär synpunkt föglarationellt Tysklandur vara om
skulle skaffa sig Sverige på halsen. i ha fått ganskanu nu en

hygglig försvarsförstärlcning så skulle det åtskilligaatt tanog
månader och dessutom inte så få tyska divisioner underkuvaatt oss.

detta kanTy aldrig helt och hålletgöra luftledes där vi haman nog
punkt. Dessutom kan viaste till bliattvar sva se gruvorna

oanvänd och det tyskarna säkert.vetara

förhållandetHade mellan regeringen och någonopinionen
betydelse for de omständigheter kommissionens utrettsom

politikDen Sverige under delenstörre kriget drev demotsom av
krigförande stormakterna baserades framgått på maktpolitisktettsom

bortsågMan från moraliska frågorsynsätt. och lät opartiskheten styra
i det allt övergripande syftet hålla Sverige utanför kriget.att Ett sådant
förhållningssätt kan naturligtvis i dag uppfattas stötande. Redansom
under krigstiden fanns opinion, benägen fästaatten som var mer
avseende vid den diktatoriska ledningen Nazityskland och deav
förekommande förföljelserna judar och andra.av

Vilka konsekvenserna skulle ha blivit den hade fåttopinionenom
bestämma politiken har det naturligtvis inte varit möjligt för
kommissionen bedöma.att
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arbeteKommissionens3

Introduktionl

ställnings-radkommissionen har krävttilluppdragRegeringens en
skullevilka tillvägagångssätt kommissionenfrågaredan itaganden om

välja.
Informationssökandetfebruaritillkallades i 1997.Kommissionen

ochefter det sakkunniga,omedelbartganska experterpåbörjades att
kunskapenapril år. Allt eftersomförordnats ihadesekretariat samma

tyd-riktningkunde det fortsatta arbetetskommissionenökade inom
fråge-ocksåfakta korn på bordet blevstakas Närligare ut. nyanya

frågafortsatta arbetet. har varitinför det Detaktuellaställningar om en
fram-arbetethar efter handKommissionenkontinuerlig somprocess.

löpandeharoch avgränsningar. Hypoteserdefinitionerskridit enats om
bekräftas.förkastas, ellerutvecklasförochställts prövats att senare

källstudiemavidVad framkommitharkällorolikaMånga använts. som
allaKommissionensforskningsprojekt.tillidéeroftahar gett nya

rapportförfattande.analys ochsamverkat kringsedanharmedarbetare
till.har gåttarbetehur kommissionensförkapitel redogörsdettaI
ochhar gjortsoch avgränsningardefinitionervilkaförklarasHär som

redovisasVidarepåverkat arbetet.främst harvilka hypoteser som
vilkahar sigkommissionenmetodervilka använt samtöversiktligt av

möjligheterochsärskilda problemoch Vilkahar utnyttjatskällor som
förknippade med dessa.har varitgenerellt settsom

och avgränsningarDefinitioner3.2

judisktEgendom3.2.1 ursprungav

kommissionenjudiskt ursprung haregendomuttryckDirektivens av
sådanapåfokusera forskningenanvisninguppfattat attomensom
frånbortsetthar intejudar. Kommissionentillhört atthartillgångar som
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människor utanföräven den judiska kretsen förlorade egendom i
samband med de förföljelsemanazistiska före och under andra
världskriget. eftersomMen uppdraget alltså formellt har gällt egendom

judiskt övervägde kommissionen tidigt frågan vilkasav ursprung om
egendom borde omfattas den beskrivningen.som av

Den judiska lagen, Halacha, återger den traditionella judiska defini-
tionen jude. Enligt den definitionenär judeärav vem som en en person

antingen född judiskär eller har konverterat till juden-som av en mor
domen. Det avgörande alltså inte främstär individens uppfattning, utan

familjebanden och den judiska traditionen. nazistiskaDensnarare
ledningen Tysklandi använde sig definition, huvud-iav en annan som
sak byggde på rasbiologiskt tänkande och omfattade fler Allapersoner.

hade minst judisk förälder, morförälder eller farförälder ansågssom en
icke-arier. Detsamma gällde dem konverterat till judendomen.vara som

svenskI lag fanns vid denna tid, liksom inte någon definitionnu, av
jude.vem som var

Efter ha dessa omständigheteratt har kommissionennoterat kons-
följande. Nazisterna bestämdetaterat godtyckligt vilka skullesom

judar. Alla omfattades den nazistiska definitionenanses vara som av
målgrupp för innebarövergrepp deras egendom för-attvar som

skingrades beslagtogs.eller Det måste därför ändamålsenligtmestvara
dettai sammanhang utgå från den definitionen.att

Direktiven talar egendom judiskt "ursprung. Kommissionenom av
har uppfattat detta så dess uppdragatt egendom inteävenavser som
längre judiskt ägd vid överföringen till Sverige, hadevar men som
frånhänts den judiske i sambandägaren med judeförföljelserna före och
under andra världskriget.

När kommissionen skulle utreda vilka omständigheter allmäntsom
kunde ligga bakom egendomsett slag kornatt tillnämnt Sverige vidav

aktuell tid valde kommissionen därför främst studera strukturellaatt
och legala instrument för de nazistiska riktadeövergrepp sig direktsom

judars egendom. Då konkreta exempelmot söktes höll kommissionens
medarbetare dock förögonen öppna även egendom andraägtssom av
särskilt förföljda personer.

Efter kommissionens forskningsarbete hadeatt avslutats stod det
klart det aldrig blev aktuellt för kommissionenatt tillämpa någonatt
exakt definition vad skall med egendom judisktav som avses av

indikationerDe på egendomsöverföringar kommis-ursprung. som

I de offentliga församlingsböckema fanns dock alltid antecknat huruvida en
församlingsbo främmande trosbekännare. sådanaI fall antecknades ocksåvar
vilket samñmd vederbörande tillhörde. Se vidare avsnitt 2.4.
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kommer framgå följande, inte någrasionen funnit detär, attsom av
avseendet.gränsfall deti

fasansfulltriktade särskiltnazityska sig påDen sättstatens terror ett
kommitoch zigenama. Kommissionen harjudarna attäven motmot

omfattar hardet endast transaktioneruppdrag såuppfatta sitt att som
diskriminerande ellerriktade förföljelsermedsamband t.o.m.av

härförts hit eller blivit herrelösa påslag. Tillgångarexkluderande som
och förtryck denNazitysklands allmänna urskiljningslösagrund avav

harmänniskorna de ockuperade områdenaoch ibefolkningen avegna
för.härmedkonsekvens inte särskilt intresserat sigkommissionen i

guld3.2.2 Rövat

guld".talas kallatdirektiv till kommissionen omsåregeringens rövatI
vad med guldställt frågan börhar sigKommissionen att varsom avses

det finns skilja påanledningoch vidare rövatrövat övervägt attom
har utvecklats idessa frågorslag.olika Resonemangenguld omav

slutligeninterimrapporten guld kommissionendefinitionerDe av som
med vad denoch i hög gradnedanvalt återges stämmer överens

med frågor i Schweizarbetar motsvarandeexpertkommission som
avFsigockså har använt

Centralbanksguld0

ockuperade ländersfrånNazityskland tagit iguld reservernasom
centralbanker.

Personguld0

icke-diskriminerandeåtkommitsdvs. guldguld,a inlöst genomsom
åtgärder ellernazityska

b ellerfrån levandeguld, dvs. guldplundrat tagitskonfiskerat och som
nazistisk förföljelse.föravlidna utsattapersoner

korn-till kommissionendirektivenbakgrundMot attatt angerav
frågansaken särskilt bör fokuseras påundersökningar ipletterande om

2 18Interimrapporten, s.
3 Expertenkommission:UnabhängigefullständigaExpertkommissionens ärnanm

Bergier ochleds professor ean-FrançoisWeltlcrieg. JZweiter DenSchweiz av-
theSwitzerland Transactions inand Goldjulipublicerade i 1998 rapporten

angående särskilt 29Se definitionerInterim Report.Second World War, s.



122 Kommissionens arbete SOU 1999:20

guld kan ha tillhört judar, har kommissionen utgått från detattsom
konfiskerade och plundrade personguldet bör stå i för desscentrum
forskning och överväganden. Tillämpningen dessa definitioner harav
komplicerats det förekom guld smältes ochatt därvid guldatt attav om

olika blandades Personguld kunde såledesav ursprung samman.
komma ingå i tacka centralbanksguld eller guldatt samma som av
annat ursprtmg.

I interirnrapporten behandlade kommissionen endast Riksbankens
affärer med guld från Nazityskland, s.k.rövat naziguld. dennaI rapport
redovisar kommissionen vad har framkommit möjlig-även som om
heterna andra svenska banker, företag eller privatpersoner kornatt att
befatta med guld ellersig guld tillfördes tyskarövat rövatatt mottagare
iSverige.

Vad gäller Riksbankens guldaffärer valde kommissionen, fram-som
går interimrapporten, begränsainte sig till bara undersökaatt attav
sådana transaktioner innebar guld fördes tillatt över gränsensom
Sverige granska vad tillfördesäven Riksbankens utländskautan som
depåer. Också andra svenska banker m.fl. kunde ha depåer utomlands.
Kommissionen har därför försökt reda på och redovisa guldta om
levererades från Nazityskland till sådana depåer. kommissionenSom
har saken det avgörandepå svenska intressen huvudärsett överom

har haft möjlighet använda sig guld kundetaget att av som vara
konfiskerat eller plundrat från inte sådant guld faktisktpersoner, om

Äventransporterades hit till landet. guld slag bara lågnämntom av
i svensk depå utomlands bidrog detta nämligen samtidigt tillorört atten

de hade blivit berövade sitt guld återfåinte kunde det.personer som

Herrelösa tillgångar3.2.3

Vad bör med "herrelösa bankkonton och privatsom avses annan
egendom kan ha tillhört judar har krävt del eftertankeantassom en
från kommissionens sida.

herrelösuttrycket ligger, kommissionenI uppfattathar saken,som
den ifrågavarande egendomen i dag inte befinner sig iatt ägarens -

eller dennes besittning hos någon Vidarerättsägares utan annan.-
förutsättasmåste det inte själv känner fallet.till sårättsägarenatt äratt

Gjorde han det kunde knappast beteckna egendomen herrelös.man som
framgångOm någon anspråk på kända föremål eller fordringargörutan

det stället frågai omtvistad egendom. Kommissionen harär stannatom
för definiera herrelösa tillgångar så sådana tillgångaratt som som
någon innehar vetskap. Med herrelösa bankkontonrättsägarensutan
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konsekvens härmed sådana fordringarmåste i på banker äravses som
de nuvarandeokända för rättsägarna.

kan förklarasegendom herrelös den ursprungligeAtt är attav
förekommandedöd och känner till haninteär attägaren attsuccessorer

eller bestulitsdeponerat egendomen ifråga.dessförinnan lånat på Enut,
själv kännedomförklaring kan inte har säkerägarenattvara omannan

Slutligen kan tänka harsigvad han ägaren tappatäger. attman
egendomen därför den ursprungligen lånade,kontrollen över att som

den har lämnat denhand eller stal vidare till någontog annan.om
herrelösa tillgångar 1960-taletutreddes påförekomstenNär upp-av

s.k. danaarven. äldre beteck-märksammades särskilt de Danaarv är en
efterlämnas andrasådan kvarlåtenskapförning utansom av en person

arvsfonden.Allmännaarvingar än
tolkat direktiven så dess efterforskningar iharKommissionen att

sådana bankfordringar tillgångarskall och andradessa avseenden avse
och Förintelsen har blivitSverige på grundbefinner sig i som avsom

herrelösa eller danaarv.

Avgränsningar i övrigt3.2.4

människor de nazistiskaåtskilliga har överlevtfinnsI Sverige som
fler efterlevande till demjudeförföljelserna och ännu är somsom
människor har, följdAlla dessa till nazisternasdrabbades därav. av

de eller kunnattillgångarberövats ärva.ägtövergrepp, som annars
svenskhar kommit ellertillgångarna till Sverige iendastdetMen är om

kommissionen haft regeringensharefterbesittning övergreppen, som
vad skett med dem. Tillgångarförsöka klarläggauppdrag att somsom

omfattatssåledes uppdraget.utlandet har inteistannat av
ochuteslutas svenskaemellertid inte privatpersonerkanDet att

med egendom judisktutomlands befattadeföretag sig utanursprungav
exempeltill Sverige. tänkbartfördes Ettdensamma äröver gränsenatt

ägd fastighet iha köpt tidigare judisktsvensk kannågonatt en
Även åtgärder faller utanför kom-sådana egentligenTyskland.

heller forskningoch har stått för denuppdrag inte imissionens centrum
Ändå detredovisas ikommer vissa iakttagelserbedrivits. attsom

följande.
förekom från Nazi-slutskede det kapitalflyktkrigetsSärskilt i

därför ned,Omfattande utredningsarbete ladesSverige.tyskland till
de tyskafrån svensk sida, kartläggaallierades och påbåde från de att

innebarEndast den mån kapitalflyktenii Sverige. över-intressena
har kom-hade judisktsådana tillgångarföringar som ursprungav

klarlägganden.föranledd ytterligaresigmissionen göraattansett
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Motsvarande gäller allmäntavgränsning rörande de förebråelser av
skilda slag framförts i sammanhang då svenskt agerande vid tidensom
för andra världskriget har diskuterats. Det decenniets debatt, isenaste
dagspress och andra media, rörande Sveriges politiska affärs-och

hållning under andra världskrigetmässiga många artiklar medrymmer
anknytning till kommissionens uppdrag, med över-ettmen mera
gripande perspektiv. artiklar och böckerI har bröderna Wallenberg
utifrån sin centrala ställning inom svensk ekonomi olikai avseenden
fått förkritik den svenska utrikeshandelspolitiken. relativtEnta emot
ofta förekommande tanke i skrifter och i mediadebatten Sverigeär, att

malm och kullagersin och Wallenbergföretagenexport avgenom
affärersina och sin strategiska betydelse skulle ha bidragit tillgenom

förlängning kriget och därmed till det judiska folkets lidande.en av
kommissionen har denna tanke föranlettInom iakttagelsen, enskildaatt

företag i sitt agerande bundna bilaterala handelsavtal, samtvar av
vidare malm och kullager dominerades Gränges-att exporten av av
bergsbolaget respektive företagSKF; inte låg Enskildainomsom
Bankens Skandinaviska Bankens intressesfär." Exemplenutan

debattenillustrerar, i media har förankring tillgängligiatt svag
ekonomisk-historisk forskning. Det understryker fördjupadockså att
forskning samspelet mellan handelns aktörer och underregeringenom
andra världskrigets skiftande skeden angelägen forskningsuppgift.är en

har arbete fleraKommissionen i sitt frågeställningarmött av samma
karaktär, frågor anknutitangelägna till kommissionens uppdragsom

direktiv.inom givna kaninte Här kommissionen,nämnas attmen ryms
efter ha del både svenska och källorstagit amerikanska inte haratt av
funnit tecken på den s.k. Boschaffären,några Enskilda Bankenatt som

inkluderadeinblandad egendom judiskt Eftervar av ursprung.
beslöt kommissionendiskussion därför inte den affärenutredaatt

skäl har kommissionenAv inte heller analyserat denärmare. samma
uppgifter förekommit debatteni Enskilda Bankens förbindelsersom om

4 Skandinaviska BankensFör information intressesfär, Carlsson Se ävenom se
avsnitt 2.4.3.
5Ulf Olsson, Bank, familj och företagande Stockholms Enskilda Bank 1946-:

Stockholm1971, 1986, 19 ff., Gerard Aalders och Wiebes, Affärer tillCeess.
Wallenbergamas hemliga stöd tillvarje pris nazisterna, Falun 1989, ff.55 samt: s.

Report 1949, Dougherty,May 25, Mr. Ray E. Supervisor, Litigation andto
Clairns Division, from Hans Strauss Vargos Clark, The Gold Transactionre v.
kommissionens dnr 121/97. Enligt Olsson låg49-50 svagheten i Enskilda
Bankens denställning i amerikanska under åren krigetefter inännastprocessen
hög grad det politisk-moraliska planet. Blotta med Tyskland i antalsarnröret ett
affärer belastande. Juridiskt hade banken, enligt Olsson, ställning.bättrevar en

slutade med förlikning.Tvisten en
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förbindelser med FarbeniI.G. exempelvis den nederländskagenom
Hollandsche Bank vilkenKoopmans i Enskilda banken ägde

procent.720

3.3 Hypoteser

Direktiven till kommissionen utgår från judisktegendomatt av ur-
till följd de nazistiska förföljelsema fördes till Sverige föresprung av

och under andra världskriget. kunnaFör lösa sitt uppdrag delsatt att
klarlägga vad kan ha hänt här med sådan egendom dels beskrivasom
vilken olika svenska aktörer speladeroll i sammanhanget har kommis-

under arbetets utifrån kändasionen gång, förhållanden, försökt före-
olika möjligheter.ställa sig Dessa antaganden har påverkat kommis-

sökande efter informationsionens vad faktiskt skett.om som

från följande fyra frågeställningar.utgårHypotesema

Varför kan egendom judiskt ha förts till Sverigeav ursprung
för slags egendom kan ha överförtsVad

överföringarna ha gått tillkanHur

Till vilka kan de ha skett

nedanteorierDe naturligtvis inte någonärpresenteras uttöm-som
faktisktmande beskrivning vad kan ha hänt dessaisomav samman-

hang. Fler scenarier tänkbara. vilkenI grad kommissionen funnitär
redovisas i de följandestöd för sina hypoteser kapitlen dennai rapport.

Varför

kundeför egendomen placeras säkert i Sverigeatt0 mer
för det fanns marknad Sverigeiatt0 en
för Sverigetransiterasatt0 genom

5 ansvarade bl.a. tillverkningenI.G. Farben för giftgasen Zyklon-B,av som
användes dödsfabrikema, och utnyttjade slavarbetskraft. mån detta känti vadI var

banker och fore krigets fråga.bland svenska företag slut Se I.G.är öppen omen
Borkin, andFarbens roll Joseph The Crime Punishment Farben, Yorkof I.G. New
till svenska, med förord1978 finns Schein.Harryöversatt av

7 hade Farben det dominerandeEnligt uppgift I.G. inflytandet Hollandscheien
Wiebes,Bank. Se Aalders 89.Koopmans s.
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förföljelsernaNär judar och andra tilltog i de nazidomineradeav
kunde det hända förföljdaområdena de själva ville föra egendomsinatt
utomlands,i säkerhet exempelvis i Sverige. En anledning judiskttill att

ägd egendom kom till Sverige vid den aktuella tiden kunde således vara
ville skydda egendomen fråga.i företagareNär hotadesägarenatt en av
genomförd kunde hantvångsvis arisering exempelvis föredra säljaatt

affársbekant.företag till någon svensksitt Likaså kunde privat-en
med Viss förmögenhet vilja ha sitt kapital svensk bankpå iperson

tysk. skäl förastället för på Ett egendom judisktattannat av ursprung
kunde det fannstill Sverige önskad marknad här. Kanskeattvara en

sälja konfiskerade judiskadet lättare juveler i deti Sverige änattvar
krigsdrabbade Tyskland. ytterligare denEn möjlighet aktörer påär att

ville användanazistiska sidan Sverige förvaringsplats försäkersom
kriget elleregendom tills transitland bättrepåöver väg motsomvar en

land.marknad tredjei ett

Vad

valutor0
värdepapper0

och guldmyntguldtackor0
ädelmetaller, ädelstenar och andra värdefulla material0

konst, juveler och antikviteterföremål som0
handelsvaror0
immateriella tillgångar0

all slags flyttbar egendom kanSå ha kommit till Sverige. Detgott som
hands tänkaligger till sig judisk eller kvinnanära att att en man som

föramöjlighet därtill försökte valutor till för placerahade Sverige att
förbankkonto här eller kanske köpa livförsäkring.dem på svenskatt en

möjlighet föratänkbar värdepapper eller småEn att övervarannan
eller förvärdefulla föremål smycken guldmynt, exempelvis attsom

flysvenskt bankfack. den kunna tillförvara dem i För trodde sigsom
aktuellt judiskblev det kanske sända bohag hit.Sverige Enatt

ville rädda delar företags kunde tänkasaffärsman sitt värdeavsom
till medvarumärken svensk affársbekant, kanskesälja sina en

Efter det otänkbart konst,återköpsrätt. nazisternas inteövergrepp är att
möbler från skövlade judiska hemoch kan ha auktionerats imattor ut

Konfiskerade guldföremål kan ned ochha smältsSverige. -
med guld- blivit till tackor dentillsammans i nazi-använtsannat som

med eller den förädlingsindustrin.tyska handeln Sverige i svenska
Konñskerade värdepapper kan ha sålts till Ariseradesvenska köpare.
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företags varulager kan ha sålts till Sverige inom för den sed-ramen
vanliga handeln mellan länderna.

Hur

resandemed0 en person
med post0

godstransportmed0
med diplomatisk personal0
till svensk utlandsmyndighet0
bara på pappret0

Kommunikationer mellan Sverige och de nazidominerade länderna
upprätthölls före och under kriget, flyktingpolitiken och deäven om
regler gällde betalningssystemen innebar inskränkningar. Egen-som

judiskt kan därför hadom kommit olikahit på många sätt.av ursprung
egendom kan ha medförts enskildaViss resande. kan exempelvisSåav

jude till Sverige i mitten 1930-talet, kanske för hälsareste atten som av
bekanta här, ha med valutor förpå tagit sig kunna demin påsättaatt

svensk bank. Yrkessmugglare kan ha verkat på judiska eller nazistiska
kan hauppdrag. Värdepapper skickats hit med för värmerpost, attm.m.

säkert.här skulle placera dem Flyttgods kan ha anförtrotts en
längretransportñrma. När det inte möjligt till Sverige kanattvar resa

förföljda tänkas ha sig till utlandsmyndigheter,svenskaväntpersoner
utlandsförsamlingar eller internationella Rödaorganisationer som

och lämnat egendom dit för förvar vidaretransport.Korset eller
bohag varulager kan haBeslagtagna och förts till med vanligaSverige

Tysk diplomatiskgodstransporter. personal smugglat hitkan ha
andraexempelvis ädelstenar eller mindre föremål värde.med högt

Transaktioner med immateriella tillgångar kräver alls,ingen transport
papperstransaktioner. Likaså kan koncerninomutan är rena enman

både och Tysklandmed bolag i Sverige tänkas föra värden från det ena
bolaget till det andra det faktisknågonutan att motsvaras transport.av

Till vilka

Riksbanken0
och försäkringsbolagövriga banker i Sverige0

transportñnnor i Sverige0
konsthandlare, juvelerare, auktionsfirmorantikhandlare,0 museer,
och liknande i Sverige

företagare med utländska affärsrelationersvenska
svenska utlandsmyndigheter och utlandsförsamlingar

Stockholmtyska legationen i0
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fanns olika tänkbaraSverige många fråga.I egendomen imottagare av
Kommissionen har i sin interirnrapport beskrivit bakgrunden till att

valde guldRiksbanken betalning från Nazityskland,att ta emot som
har till delguld sedan visat sig viss kunna judiskthärröra från ägdasom

guldföremål eller guldmynt. det gällerNär andra svenska banker och
allmänförsäkringsbolag måste ha de ville hautgångspunkt attman som

Transportfinnor ville naturligtvis ha för-kunder. uppdrag. banker,Om
transportfirmor sedansäkringsbolag och ställdes inför de judiskaatt

hördes efter Förintelsen,kunderna det säkert derasinte inteär attav
präglades den eftertänksamhet önskvärd.agerande varit Konst-av som

branscherandra liknande sälja.handlare och i sökte objekt Enatt
etablerad judisk någotsvensk företagare med handelskonktakt ien

velat hjälpaland kan ha denne affärsbekante bevaranazidominerat att
varumärken denföretag eller sina kriget. Alternativt kansitt över

chansföretagaren ha köpa det judiskt ägda företagetsvenske sett atten
lågt dentill pris så judiske kollegans trångmålattett varsom

otillbörligt Svenskautnyttjades på dotterbolag nazidomineradeisätt.ett
förvärvat judiska tillgångarområden kan ha tillgodogjort sigeller

varefter moderbolagettvångsarbetslcraft, tillförts värdetjudisk kan ha
StockholmTyska legationen i den nazistiskahärav. delvar en av

hade dessutom skyddad här. kanförvaltningen och ställning Denen
vidarebefordratförvarat eller olika slags tillgångar.därför ha

Metoder3.4

Inledande planering3.4.1

arbete och denkommissionens har de direktivPlaneringen styrtsav av
för uppdraget.tidsram regeringen gettsom

innebarförst skulle avslutattidsram arbetetDen att varasom gavs
fanns tillvilket betydde ungefär månaderden 1998, tiolmars att

därför nödvändigt med informations-förfogande. arbetetDet attvar
planerings-påbörjades någon längre föregåendesökning genast, utan

inläsningsfas.och

Arbetsformer3.4.2

beslutade deninledande skede kommissionenRedan i ett mot ovan
ochbakgrunden tillsammans med sakkunniga,angivna att experter

för möjligasekreterare dela in sig i arbetsgrupper effektivastpå sättatt
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information förbereda kommissionenssöka ställningstagandensamt
rörande metoder och slutsatser. Kommissionen försökte vid samman-

de olika samtidigtsättningen i uppnå bredvarjeattgruppernaav grupp
och maximalt utnyttjandekompetens de specialistkunskaperav som

representerade bland sakkunniga ochfinns Till börja medexperter. att
för undersökningfyra arbetsgrupper olikabildades källor ellerav

enligt direktivenkällor uppenbarligen krävde ingåendesomgrupper av
nämligen departementsarkiven,studium, Flyktkapitalbyråns arkiv,

arkiv och det s.k. Wallenbergsarkivet, förvaltasBankinspektionens som
Ekonomisk HistoriskStiftelsen för Forskning Bank ochinom Före-av

tagande beslutadesSamtidigt avvakta med Riksbankens arkiv,att
uttryckligeneftersom direktiven arbetet den delen skulleiattangav

vad framkom det Riksbankensutgå från arbete medgenomsom
kommaArkivutredning 1997.attantogs presentera sommaren
ombildades arbetsgruppema.1997 stod då klartUnder hösten Det
arbete hade blivitArkivutredningens tidskrävande änatt sommer
och kommissionen begärde därför förlängd tidberäknatsursprungligen
förnyadeEfter den gruppindelningen har det funnits femför arbete.sitt

har varit inriktade utredning olikapåarbetsgrupper. Dessa av
Riksbankens guldaffárer, affärstransak-nämligensakfrågor, övriga

personliga tillgångar avvecklingenbanktillgångar, övriga ochtioner, av
egendom i Sverige.tysk

därefterkom Arkivutredningensdecember 1997 StraxI rapport.
dels kommissionen till denregeringen förlängd tidsrambeslutade att ge
begära särskild riksbanksguldetnovember dels1998,30 rapporten om

medförde kommissionen, dittillsmöjligt. inteDet ägnatattsnarast som
fickriksbanksguldet, lägga just på denmycket åtsig stora resurser

Även kornövriga arbetsgrupper fortsatte parallelltfrågan. arbetet iom
utredningsresurser frågornaSammanträdestid och behöva ägnasatt

riksbanksguldet sådan utsträckning det tidigare högai tempotattom
det gällde övriga frågor. interim-kunde hållas Kommissionensinte när

varefterRiksbanken publicerades juliNaziguldet och i 1998,rapport
tid.frågor kundeövriga åter ägnas mer

mellan de olika arbetsgruppema kommissionenSamspelet och som
minnesanteck-dynamiskt. Forskningsrapporter ochhelhet har varit

har alltid tillställts Vidfrån hela kommissionen.ningar grupperna
sammanträden, ungefär också defjärde vecka, harkommissionens var

vidvarit närvarande. Regelmässigt harsakkunniga och experterna
lämnats frånsammanträden arbetsgruppema,dessa rapporter som

därmed haft till-däremellan. Kommissionen harfrekventsammanträtt

8 nämnda stiftelse.de arkiv samladeWallenbergsarkivet finns hosMed avses som
till familjenarkiv har anknytning Wallenberg.Samtliga dessa
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fälle ställa frågor, synpunkter, analysera vad framkommitatt ge som
och fatta beslut inriktningar. arbetsgruppemaI har kommis-om nya
sionens vägledande beslut kunnat konkretiseras och analysen fördjupas.

Studiebesök3.4.3

Vid tillfällen har kommissionens sammanträden förenats medtre
studiebesök arkiv,i nämligen Riksarkivets depå i Arninge där arkivet
från Flyktkapitalbyrån förvaras, Riksbankens arkiv det s.k.samt
Wallenbergsarkivet.

Forskningsuppdrag3.4.4

arbete enlighetKommissionens har, i med direktivens tilluppmaning,
del bestått i arkivstudier. harDessa till viss del utförts kommis-stor av

ledamöter, sakkimniga,sionens och sekreterare inomexperter ramen
för förordnandende regeringen gjort. Här-utöver har kommissionen
anlitat tjugotal uppdragstagare, däribland några kommissions-ett
ledamöter och sakkunniga i huvudsak utomstående ekonom-men
historiker, historiker, sociologer, studenter mil. har det gällerDet när
dessa särskilda uppdrag alltid varit fråga väl avgränsade projekt.om
Vilka utomstående uppdragstagare har anlitats framgår bilagasom av

fram i detta kapitel beskrivsLängre översiktligt ochde arkiv andra
källor kommissionen har utnyttjat.som

3.4.5 Rapportförfattande

Författandet denna har skett kollektivt kommissionen.irapportav
Sekreterama och andra medarbetare har efter hand skisserpresenterat
till olika har diskuteratsavsnitt. Dessa vid kommissionssammanträden
varefter de i enlighet med kommissionens önskemål omarbetats,har
kompletterats och diskuterats på tills enighet kunnat nås varjenytt om
avsnitt.

3.5 Källor

I sitt arbete med undersöka bärlcraften de redovisade hypo-att av ovan
har kommissionen sig olika slags källor, erbjuditanvänttesema av som

skilda ochmöjligheter problem. Nedan redovisas översiktligt hur arkiv,



SOU 1999:20 Kommissionens arbete 131

kunnatdirekta kontakter och litteratur har utnyttjas. anslutning till deI
redogörelser för vad framkommitdärefter följande kapitlens förssom
källornas tyngd förhållande tillutförligare och värde iresonemang om

antaganden kommissionen har från.olika utgåttde som
har hämtat uppgifter från finnskommissionenarkivDe som

bestämdebilaga 4 till denna Kommissionen sigförtecknade i rapport.
arkiven förvaras.undersöka i de lokaler där deför regeltidigt iatt

Även har huvudprincipen har det i åt-detta förfaringssätt varitom
material offentliga har lånats in tillfall förekommit arkivskilliga att ur

bankarkiv har gällt kom-bl.a. alla huvudregelsekretariatet. I attsom
med därifrån.fått kopior sigharmissionen inte ta

Åtskillig slutetstuderats. finns förtecknadlitteratur har Den i av
före bilagoma.rapporten,

svenska arkivOffentliga3.5.1

kanrad olika offentliga arkiv. Härhar utnyttjatKommissionen en
ochfrån departementen, riksdagens Utrikes-arkivensärskilt nämnas

Säkerhetspolisen, Flyktkapitalbyrån,Riksbanken,Bankoutskott,
Bankinspektionen, Clearing-Restitutionsnämnden, Valutakontoret,

Handelskommission och Industrikommission.Statensnämnden, Statens
arkiv.Svenska kyrkansräkna och järnvägarsockså StatensfårHit man

inkommitgrundprincip handlingar hargällerSverigeI att somsom
allmäntoffentliga myndigheter beslutsorganhos ochoch förvarastill är

handlingarför upprättadetillgängliga gäller sådana interntDetsamma
exempelvishör till avslutade ärenden,ellerexpedieratshar somsom

beslut. det finnsprotokoll och Endastutomstående,tillskrivelser om
sekretessbeläggas.kan allmänna handlingarlagstöd för detsärskilt

från tidendet handlingartidsbegränsad. gällerNärsekretessSådan är
undantagsfallendastvärldskriget förekommer iför andra renanumera

har intearbete de offentliga arkiveniKommissionenssekretess.
Säkerhetspolisenssekretessbestämmelser. Vad gällerhindrats någraav

redovisasomständigheter ide särskilda gälltdockarkiv har som
myndig-för andra världslqiget, gällervid tidenkapitel liksomNu, att

skalloffentliga sektornförsamlingar inom denbeslutandeheter och
handlingar. arkiven läggas interntI kan ocksåallmännaarkivera sina

fallmaterial blir i såexempelvis promemorior. Dettaarbetsmaterial,

9 TF kap. 3Tryckfrihetsförordningen 2
° 2 kap. 7TF
H kap. 2TF 2
12 1990:782 3Arkivlagen
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Ävendärmed allmänna handlingar.att handläggnings-anse som
rutinerna deni offentliga förvaltningen, innebär åtgärderattsom
regelmässigt dokumenteras skriftligt, medverkar till tillgänglighetenatt
till information ärendena god. Regelsystemet beträffandeär hand-om
lingar från svenska offentliga alltså utfonnat förär allmän-attorgan
heten skall ha möjlighet till god insyn i verksamheten. I nuvarande
arkivlagen uttrycks detta på så arkiven skallsätt bevaras, hållasatt
ordnade och vårdas så de tillgodoser del allmännaatt rätten att ta av
handlingar, behovet information for rättsskipningen förvalt-ochav
ningen forskningens behov. Gallring visserligen tillåten,samt är men

ske medmåste respekt för dessa övergripande syften.
RiksbankenFör gällde den statliga arkivregleringen vid deninte

aktuella tiden. arkiv harDess i viss mån kommittyvärr präglasatt av
den bristen, bland på så sökmedlensätt bristfälliga. Vidareannat att är

Äventycks illa överlagda gallringar ha förekommit. de offentligaom
arkiven huvudsaki välordnade kanär det, har kommissionenannars
konstaterat, ibland svårt få tillräckligt tydlig bild huratt ettvara en av
ärende har hanterats. Sådana svårigheter kan ha rad olika orsaker,en

skallnågra här. det förstaFörnämnas kan protokoll och beslutvarav
torftigt utformade. Som exempel kan Flyktkapital-nämnas attvara

byråns beslut oftast saknar skriftlig motivering. För det andra kan hand-
lingar förkommitha rutiner. Så har exempelvis sketttrots noggranna
med Utrikesnämndensvissa memorialprotokoll. tredje orsakEn tillav
problem kan ordningen bristfällig, exempelvis kanär arkiv-attvara
förteckningar saknas. gäller blandDetta delar frånarkivetannat av
Handelskommissionen. Slutligen kan handlingar gallrade på ettvara

visar till hindersig för forskningsätt frågor intesom vara om som
kunde förutses gallringen gjordes. Besked sådananär gallringar harom
kommissionen exempelvis fått då uppgifter vissa importer efter-om
frågades vid lokala tullmyndigheter. Som exempel kanett annat

arkivet från Clearingnämnden,nämnas handlade minst 1 000att som
svensk-tyska betalningar dag, har gallrats så uppskattningsvisattper

hyllmeter har 54.1 800 reducerats till
Andra svårigheter hänger med omfattningmaterialets ochsamman

karaktär, vilket kan illustreras med följande exempel. ValutakontoretsI
arkiv finns de s.k. valutadeklarationer, avseende innehav utländskaav
värdepapper, guld alla med hemvist i Sverigemm., som personer

3 TF 2 kap 9
Arkivlagen 3

5 Interimrapporten, 109, Arkivutredningen, 29s. s.
6 Se Sven Fritz, Rapport inventering i vissa myndigheters arkivom
kommissionens dnr 95/97.
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anmodades 1939, 1940, 1943 och finns1944. Sammanlagtgöra 528att
valutadeklarationer.volymer med Huvuddelen frånhärrör dejust

krigsåren. systematisktnämnda Att igenom alla dessa deklarationer
orimliga anspråk.skulle i Dessutom det,kan förutsesta attresurser om

innebära betydandegjordes, skulleså ändå svårigheter eller rentvara
eventuell egendomogörligt urskilja judiskt berorDetatt av ursprung.

uppgiftsskyldighetenfrämst inte gälldepå tillgångamasatt ursprung.
uppgift gick inte påMyndighetens reda på judiskut att ta t.ex.om

hos gälldeegendom fanns någon, vilka utländskainventerautan att
betalningsmedel fanns tillgängliga för landet.som

skall anmärkas transaktionerTill företogs utanför desist att som
anvisade knappast har offentligalegalt några spår deisystemen avsatt

arkiven.

svenskaEnskilda arkiv3.5.2

särskilt har påpekat kommissionen skallEftersom regeringen ägnaatt
uppmärksamhet möjligheten forskaåt enskilda dvs. privataiattstor

ocksåhar kommissionen mycket tid och för dettaarkiv använt resurser
efter hand blanddet klart denändamål, stått allt atttrots att annat mer

näringslivets relationerstyrningen till utlandet vid denstatliga av
mycket stark.tidenaktuella var

företagbanker, och föreningar harPrivatpersoner, i Sverige ingen
handlingar tillgängligahålla sina för allmänheten.skyldighet Inteatt
bevara dem från lag-de skyldiga i arkiv, bortsett vadheller är att

bokföringsskyldighet och associationsfonner kan inne-stiftningen om
reglering i övrigt har lett enskilda arkivenbära. till deFrånvaron attav

avseenden. mycket, medanväsentliga Vissa harskiljer sig i sparat
ellermindre. Sorteringsprincipema kanandra har sparat vara mer

syften ochgenomtänkta. Gallringar kan ha skett olika påmindre väl i
har funnit från banker ocholika Kommissionen arkivsätt. att

finns, de ofta mycket och deföreningar i regel innehållsrikaär attatt
ibland lika välordnade offentliga arkiven.dessutom minst deär som

handelsföretag skiftande.det gäller industri- och bildenNär är mera
Svenskaexempel kan kullagerfabriken SKF saknarSom nämnas att

företagsarkiv. finns kvar från tiden för andra världskrigetVad ärsom
med bilagor.Styrelseprotokoll

arkivBland de enskilda svenska kommissionen har siganväntsom
Wallenbergsarkivet, arkivetbör främst i vilket blandnämnas annatav

BankStockholms Enskilda ingår. har dessutomfrån Kommissionen

7 Ibid.
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sig arkiven från Skandinaviskaanvänt Banken och Svenskaav
Handelsbanken, RödaSvenska Korsets arkiv, Svenska Bank-
föreningens arkiv flera arkiv från judiska församlingar, frånsamt
konstmuseer och från privatpersoner med inflytande i politiken eller
näringslivet. Främst bland de sistnämnda bör riksbankschefennämnas

Rooth,Ivar innehållsrika arkiv och utförliga minnesanteckningarvars
mycket betydelsefullutgjorde källa för Arkivutredningen och ävenen

har direkt kommissionen.använts av
förArkivet SEB-koncemen, i vilket bland arkivet för dåtidaannat

Skandinaviska Banken ingår, innehåller 7,5 hyllmil dokument. Härav
hör hyllmeter, ellercirka 350 3 207 arkivkartonger obestämtoch ett

till det s.k. historiska arkivetantal böcker, från Skandinaviska Bankens
Stockholmskontor. Till historiskadet arkivet finns arkiv-två
förteckningar. har ordnats efterDen och den andra efter denämnenena
avdelning eller bankeninom utfärdat dokumenten fråga.i Iperson som

drygt ordämnesregistret 3 200 eller alfabetisk ordning.iupptas namn
återfinnsBland sökorden föga förvånande förinte de kommis-- -

judiskasionen centrala begreppen tillgångar, "herrelösa konton och
"naziguld. hitta relevantFör kunna information såledeskrävs delsatt

ingående bakgrundsktmskapertämligen bland bankensannatom
dels tid, inlevelsetörmågaorganisation och kreativitet. Möjligheterna

barabegränsas dock inte sökmöjlighetema vadocksåutanav av som
bevarat.finns

finnsWallenbergsarkivet inget aktuelltI bokföringsmaterial utan
endast historiskt material. omfattarDet cirka dokument2 000 hyllmeter
och med vardera ungefär148 kartonger 100 rullar mikrofilm På varje
filmrulle kan till 19 500 exponeringar finnas. arkivet förKärnan ärupp
Stockholms Enskilda Bank. Därutöver Wallenbergsarkivetrymmer

avseende flera medlemmarpersonarkiv familjen Wallenberg, där-av
ibland bröderna Jacob och WallenbergMarcus båda verk-som var

före och under världskriget.andra Wallenbergsarkivet finnsIsamma
dessutom arkiven för vissa investmentbolag ochsåsom Investor

stiftelsearkiv.Providentia antal omfattandeArkivet mycketsamt ett är
och välorganiserat. sköts heltidsanställdaDet vilket hartjänstemän,av

s Richardson, iakttagelserGunnar Rapport vid genomgång Skandarkiv iöver av
kommissionens 102/97.Norrköping dnr

9 Se exempelvis avsnitt vari beskrivs kommissionen5.9.2 kunnat utredainteatt
exakt vad skett med s.k. Youngobligationer bankensfanns i ägopostsom en som
vid krigets utbrott, inte längre stod kvar 1944. harIngen informationmen
återfunnits detaljerna i affären.om
2° Ullenhag, avseende forskningKersti Rapport i Wallenbergsarkivet, till
kommissionen i augusti 1997.
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medarbetareinneburit kommissionens fått långt bättre därserviceatt än
möjligti andra enskilda arkiv. sökaDet efter uppgifter med hjälpär att

dels dåtida dels modernt dataregister,register underett ännu ärav som
åtskilligautbyggnad. Särskilt bör dokument hört tillnämnas att som

korrespondens finns bevarade.bankdirektionens har samlats underDe
respektive brevskrivarepå inom banken. korrespondens-Inamnen

finns ordnade efter brev-volymema register deär externasom
de ämnesdossier också oftaskrivarnas I finns kan åter-namn. som man

dokument arkiveratsfinna kopior bland korrespondensen.ävensomav
Även Wallenbergsarkivet föreligger naturligtvis den beskrivnai ovan

identifiera Sökvägarsvårigheten de relevanta föräratt som
kommissionen. Arkivet inte heller komplett deti den meningenär att

har skrivitsinnehåller allt någonsin inom Stockholms Enskildasom
finns luckor, väl-Bank. Givetvis samlingen sådanäven ärom som

vad falletbevarad jämförelse med andra enskilda arkiv.i iärsom
sakkunnige Paul särskildA. Levine har gjort under-Kommissionens en

luckor arkivet.förekomsten frågade sigsölming angående i Hanav
kunde förklaras han hade forsknings-hur de luckor i sittnoteratsom

räkning.arbete där för kommissionens Den bakomliggande misstanken,
beläggas eller vederläggas,kunde sentida gallring ivarken attsom var

skett.kunde hasyfte har låtitotillbörligt Kommissionen, som
rapport,Wallenbergsarkivet sig Paularkivarien i A. Levinesöveryttra

sammanfattningsvis det tyderkonstaterar inte finns pånågotatt attsom
syfte undanröja deskett i sådan informationgallring har röratt som

alltså,kommissionen Samtidigtförhållanden måsteutrett. mansom
arkivstudier, arkiveradedet fråga räkna med dealltid ärnär attomsom

fullständig bild det skildrar.skeende dedokumenten inte ger en av
historiska hosHandelsbankens arkiv finns deponeratSvenska

Företagsminnen. arkivet, förtecknat,Stockholms IFöreningen ärsom
utgående cirkulär, korrespondensprotokollskopior, inkommenfinns

etiketter volymemaämnesordnade handlingar. finns påoch De som
innehållet. All korrespondens direktionsnivåalltid påintemotsvaras av

återfinns finnsbevarad. del dock personarkivfinns i deinte En som
ämnesordnade hand-bankens direktörer. I registretefter vissa överav

direkt berör verksamhet.sökord kommissionenslingar finns inget som
Även bankarkiv tämligen omfattande. Utlandssekretariatetsdetta är

Tyskland omfattar exempelvis med doku-ämnesdossier 20 volymer

2 undersökning har kommissionen avseendeNågon motsvarande gjortinte vare
eller några andra enskilda arkiv.bankarkiven eller offentligasig de andra

22 till kommissionen den november 1998.Paul Levine, Rapport 19A.
23 dnr l/99.Yttrandet firms under kommissionens
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tidsperiodfrån den kommissionens uppdrag avser.ment Hossom
banken har den principen tillämpats vid arkiveringstillfället haratt man

"bokföringsmässigaskilt mellan och eviga dokument. bok-De
föringsmässiga har gallrats efter den föreskrivna tioårsfristen medan de
"eviga" har förts till det historiska arkivet för framtida förvar.

Även efter rad inflytelserika privatpersoner har det visat sig atten
välordnadedet finns korrespondenssamlingar Flera sådanam.m. ur-

sprungligen enskilda arkiv har dessutom deponerats på sådant sätt att
de tillgängliga för allmänheten, företrädesvisär på Riksarkivet.numera

harKommissionen inte, den schweiziska expertkommissionen,som
författningsstödfått särskiltnågot gjort det förmöjligt den attsom

tvinga sig till insyn i enskilda arkiv. Men det har heller behövts,inte
eftersom aldrig hardet hänt kommissionen har nekats tillträdeatt när en
begäran framställts.därom

enskilda arkivenDe sinsemellan mycket olikaär och avspeglar
verksamheter vitt skilda slag. Generellt måste förstås dessaävenav om
arkiv de inte alltid räcker till for fullständigt klarläggasägas att att
bakomliggande händelser. Alla de problem har beskrivits närsom ovan
det gäller offentliga arkiv föreligger beträffande de enskilda. Tilläven
detta kommer konsekvenserna det här inte har funnits någraattav
styrande regler för handläggning och arkivering. Bristen på sådana

framgått,instrument innebär, inom exempelvis företagatt ettsom man
självständigt beslutar vad skall dokumenteras och vadom som som

företagetskall Vidare kan inom gallra ocharkivet hurnärsparas. man
vill.man

Utländska arkiv3.5.3

Kommissionen har, också hämtat fråninformationnämnts, ut-som
ländska regel hararkiv. det detI gäller dessa tillarkiv gått såäven när

någon kommissionens medarbetare har besökt arkivet fråga,iatt av
det har också hänt kopior handlingar erhållits frånharattmen av

utomstående eller rekvirerats skallHär endast detpost. nämnas attper
främst fråga handlingar från USA, Schweiz, Tyskland, Israel ochär om
Nederländerna.

24 Glete, översiktlig undersökningJan Rapport Svenska Handelsbankensom av
arkiv, kommissionens dnr 17/98.1998mars
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Direktkontakter3.5.4

litteraturstudierna har kommissionenochkomplettering arkiv-Till av
infonnation kontakter medskaffaolikaförsökt på sättatt genom

harberörda uppdraget eller pådirektmänniskor sättannatär avsom
för kommissionens uppdrag.relevantasärskiltkunskaper ärsom

bland kommissionens sakkunnigadetkanFörst nämnas att egna
efter kriget tjänst-under eller omedelbartfinns några personer som

berör. Deraskommissionens uppdragverksamhetergjorde i som
till dekommissionen del och bidragitkommit tillinsikter harsärskilda

Även blanddenna övrigaiklargöranden rapport.presenterassom
specialkunskapnaturligtvisfinns åtskilligochsakkunniga experter som

tillvaratagit.harkommissionen
förkommissionengång bestämde sigunder arbetetstidigtRedan att

föreläsabjudakunskapsbasen inbredda gästerytterligare attattgenom
Vid tvåsammanträden.samband kommissionensfrågor ipåeller svara

Arkivutredning,med Riksbankenskommissionensamråddetillfällen
ochFlarnprofessornjustitierådet Heuman, Harryf.d. Janbestående av

Övriga besöktefter inbjudan harPramhäll.revisorn Ingvar som
RijksinstituutGerard Aalders frånhistorikernkommissionen är voor

Vashem-vid YadNederländerna, professornOorlogsdocumentatie i
World Jewishdr frånAvi BekerIsrael Yehuda Bauer,iinstitutet

Wilhelmprofessornarkivchefen vid UDtidigaredenCongress,
offrån U.S. Departmentadvisor FreemanBennettCarlgren, senior

Heijne,försäkringsbolaget Skandia Hanschefsjuristen iförreState, von
Johansson,AlfSödertörns högskola W.vidhistoriaidocenten

Wallenbergs-centralrådet Nisell, arkivarien iJudiska Janordföranden i
GöteborgHandelshögskolanvid iprofessornNylander,Gertarkivet

Ruth,vid Nyheterchefredaktören ArneDagensdåvarandeOlsson,Ulf
verksam vidThunholm tidigareLars-Erikbankdirektören varsom

Stockholms universitethistorikern vidBankenSkandinaviska samt
vidbankokommissarienbesökts f.d.harTydén. GruppmötenMattias av

myntkabinettetchefen för KungligaCarl-Göran Lemne,Riksbanken
guldsmeds-ochSveriges juvelerare-vdzn iKlackenbergHenrik samt

Erikförbund Form.
specialbilagaoktober 1997Nyheter den 21När Dagens utgav en

varigenomi den införtkommissionenhadeNaziguldet annons,enom
infonnationmed konkrethöra siguppmanadesallmänheten att omav

bankmedel,smycken, försäkringar,konst,formegendom ijudisk av
judeförföljelserna ii samband medtill Sverigeförtsföremål somm.m.

delsmycket publicitet,fickNazityskland. Annonsen stor genom
ochradio TV.fristående inslag idelsspridningbilagans stora genom

tiotalöverväldigande. Endastdäremot inteblev ettResponsen personer
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hördes journalister oräknade. De tips kommissionen fick demav, av
faktiskt ringde beaktades det fortsattai forskningsarbetet. Tillsom stor

del det dock fråga obevisbara misstankar riktade tidigaremotvar om
arbetsgivare, affärskontakter eller bekanta.

Senare på hösten 1997 valde kommissionen efter samråd med de
judiska församlingarna Stockholm,i Göteborg och Malmö viaatt
församlingarna tillställa alla medlemshushåll frågeformulär. Idénett
utgick från antagandet det dessai hushåll kunde finnasatt personer
med kunskap egendom de själva, släktingar eller hadevännerom som
förlorat i samband med de nazityska judeförföljelsema och som senare

Ävenkommit hanteras i Sverige. det särskiltatt poängterades attom
kommissionen inte ägnade sig åt utredningar avseende egendom som
inte hade hanterats i Sverige innehöll många förståeligaav svaren av
skäl berättelser och upplysningar egendom sådantinte sättom som
kunde knytas till Sverige. Sammanlagt 15 kom följdesin. Desvar upp

telefonkontakter.med
1998 offentliggjordeI kommissionen lista deövermars en personer

med utländsk anknytning stod antecknade herrelösatillägaresom som
Åtgärdentillgångar svenska banker.i blev mycket uppmärksammad

och kommenterades bland i TV-nyhetema flera dagar rad.annat i
Listan 649 på privatpersoner och företag.upptog Genomnamn
offentliggörandet ville kommissionen medverka till människoratt ge
med anspråk på sådana banktillgångar blivit följdherrelösa tillsom av
Förintelsen möjlighet hitta dessa tillgångar. Eftersom varken kom-att
missionen eller bankerna kände till vilka tillgångar herrelösasom var
just på grund Förintelsen alla herrelösa tillgångar med på listan.togsav
Publiceringen listan och mediauppmärksamheten därikring ledde tillav

kommissionens sekretariat fick hundra telefonsamtal,att ta emot ett par
frånmånga utlandet. Alla kunde tänkas ha anspråk fram-attvarav som

ställa hänvisades vidare till respektive bank. Många ringde dessutom
direkt till bankerna. Vad publiceringen hittills har lett till redovisas i
kapitel 4.

Till arbetets utförande har rad andra direkta kontakteräven en
bidragit. Flera kommissionens medarbetare har själva kontaktatav
människor bedömts kunna ha något berätta. Bransch-attsom
organisationer och företag har tillskrivits med specifika frågor.
Slutligen har värdefulla kontakter etablerats i samband med resor,
konferenser och arkivbesök. Särskilt bör kommissions-nämnas att
medarbetare har deltagit följi ande arrangemang.

Konferens med World Jewish Restitution WJROOrganization i0
Jerusalem 2-3 juni 1997.
Property and Restitution The Moral Debt History,to arrangerat0 av-
Simon Wiesenthal Centrum i Schweiz 24-25 juni 1997.
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of historical fact-finding commissionsWorking MeetingInforrnal0
schweiziskadenresearchand expert-arrangerat avgroups,

den 28-29 oktoberSchweiz 1997.kommissionen i
efterföljandeConference Nazi Gold medLondonThe on sym-0

december 1997.den 2-4posium
Jewish London den 17-19Congress imed EuropeanKonferens0

oktober 1998.
med efter-Holocaust-EraConferenceWashington AssetsThe on0

november december 1998.symposiumden 30 4följande -

kommissionenmuntliga infonnationdenvärdetgällerdetNär somav
följerden begränsningtänka påallmänterhållit, måste attavsomman

få fall harEndast ihändelserna aktuella.sedanförflutitlång tid har var
Ävenförstahandsuppgifter lämna.haftkontaktatsde attsompersoner

färg upplevelsereller andrahunnit bleknahar när ettminnen ta avegna
sekel gått.halvt

Litteratur3.5.5 m.m.

ekonomiskaFörintelsensforskningenGenerellt kan sägas att om
judeförföljel-behandlaroutvecklad. litteraturDendimension är som

literegel mycketi avsnitt 1.3, iframgått sägaatthar, ovansomserna
finns.undantagekonomiska sidor, även ettövergreppens om parom

bankers ochschweiziskahel del skrivetdockfinnsNumera omen
År publiceradevärldskriget. 1985för andravid tidenagerandeföretags

Raubgoldbok titelnZürich mediRingsförfattaren Werner ausen
Weltlcrieg.Golddrehscheibe Schweiz ZweitenimDeutschland Die-

decen-affärer med naziguld och kornschweiziskaskildrade ettBoken
affärer medschweiziskaåtskillig litteraturföljasnium att omavsenare

banktillgångar.judiskanaziguld och
finnsvärldskrigetroll undersvenskarnas andraochSverigesOm en

dennaplan. Menpå allmäntintressanthel del litteratur, ettärsom
medhärhändefrågan vaddirektintelitteratur tar om somupp

judiskttillgångar ursprung.av
tidskrifterkrigstiden har liksomfrån vissasvenskt tryckOffentligt

infonnationslägeoch vilketvilkaklarläggatillbidragit att somramar
myndigheter.företag ochsvenska privatpersoner,förförelåg

andramedsambandekonomiska förhållanden iforskningDen om
allraunder dejudeförfoljelsemanazistiskaoch devärldskriget som

"Aryanization25 The ofFrank Bajohr, BeneficiariesHilberg,Se främst ävenmen
IáaelJerusalem, 1997.Vashem StudiesStudy, Yad XXVI,Hamburg Caseas a:
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åren har initierats rad regeringar har lettsenaste till flera förattav en
kommissionen högst relevanta har publicerats.rapporter

25 littoraturlistan.Se
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tillgångaroch herrelösa4 Danaarv

herrelösadanaarv ochAllmänt4.1 om

tillgångar

Banktillgångarl

hade bank-Nazitysklandförföljdes ijudartänkbartDet attär som
dessaförklaring därtill kanEnSverige.tillgångar i att personervara

ekonomiskaandraelleraffärskontakter i Sverigehadetidigaresedan
till följdockså tänkas judar justdet kanhit. Menanknytningar att av

förvaring.för säkrarekapital till Sverigeföravaldeförföljelsema att
orördakvar iha kommit ståtillgångarsådanaFörintelsen kanEfter att

ochlivetfunnitslängrefor insättare intekanskebanker,svenska att
dem.efterfrågakunnat

uppfattning,enligt kommissionenstillgångar måste,herrelösaMed
vetskapinneharnågontillgångar rättsägarenssådana utansomavses

arvsberättigad kanefterlämna någonavlider attNär utanpersonen
sedanEnligtkallas danaarv.äldremedkvarlåtenskapdennes termen

Allmännasådan kvarlåtenskaptillfallerlagsvenskgällandelänge
åtgärder tillangelägnaför allmäntanvändsarvsfondenz, medelvars

funktionshindrade.ochungdomarstöd för barn,
olika slag. Förutomherrelösa tillgångardet finnasbanker kanI av

notariatdepåer,fråga tillgångar idetkankontofordringar vara om
bankfack.ellerförvar

därmedfårpå bankkontoinDen ettsätter enpengarsom
bevis förochanteckningbanken.på Kontot ettkontofordran är en om
disponeramedlen bankenharinsattafinns. De rättfordran attdennaatt

andramedanvänds tillsammansåtskildahålls intePengarna utanöver.
utlåning.exempelvisförfogar förellerbanken övermedel ägersom

l avsnitt 3.2.3.Se ovan
Ärvdabalken2 kap. 15



142 Danaarv och herrelösa tillgångar SOU 1999; 20

Kundens fordringsrätt innebär han, hanatt så önskar,när har rätt att
från banken få kapitalbelopp motsvarandeett det insatta ränta.samt

En har notariatdepå eller förvar hos bank har avtalatperson som en
med banken den skall förvara ochatt eventuellt förvalta värde-även

eller värdeföremål. Banken har, så länge avtalet består, intepapper rätt
för räkning disponera detatt har lämnats i depå eller förvar.egen som

Kunden behåller sin äganderätt. På deponerade eller förvarade till-
gångar betalar banken ingen Enränta. sak det oftastär ärattannan
fråga värdepapper, kan avkastning och stiga eller sjunka iom som ge
värde.

harDen ban/jack i bank har avtalat med banken hyrasom atten om
säkert förvaringsutrymme. Banken har,ett så länge avtalet består, inte

eller disponera deträtt läggsatt över i facket och det inteärse som
aktuellt beräkna någonatt ränta.

1.2 Försäkringar

lilmandePå det gäller banktillgångarsätt när kan det ha före-som
kommit judar tecknade försäkringaratt i Sverige och dessa sedanatt
kommit stå herrelösa i svenska försäkringsbolagatt efter kriget.

Försäkringar finns olika slag. På skadeförsäkring kan kapitalav en
aldrig samlas Ett skadeförsälcringsbolags åtagande innebär vidupp. att
försäkringsfall inom villkorens uppkomna sakskador.ersätta Rättram

få föreliggerersättning endast dåatt viss skada inträffat. Det ären
därför inte möjligt tala herrelösa fordringar skadeförsäkrings-att påom
ersättningar.

En livförsäkring innebär försäkringstagaren inbetalningaratt genom
under sin livstid samlar kapital hos livförsäkringsbolag förettupp
utbetalning till anhöriga vid det dödsfallet eller för utbetalning tillegna
honom själv antingen i samband med uppnådd pensionsålder eller då
exempelvis förflutit.år50 fordranEn på ersättning enligt avtal liv-om
försäkring kan således bli herrelös enligt den angivna defini-ovan
tionen, nämligen den berättigade inte har kännedom attom om
försäkringen finns.

Kapitalförsäkringar slag förekom inte vid tiden för andraannatav
världskriget, då skilde mellan bank- och försäkringsverksamhet påman

helt dag.isättett annat än
Utöver de angivna direktförsäkringarna finns också s.k.ovan

åteøjörsäkringar. En sådan försäkring tecknar direktförsälcrings-ett
bolag självt hos eller flera andra försäkringsbolag,ett direkt-när
försäkringsbolaget bedömer dess kapitalstyrka föratt liten föräregen

det ska våga fulltatt förensamt ta sina avtal direkt-ansvar om
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Återförsäkring skade-huvudsak frågaiförekommer iförsälqing. om
sammanhang kanindustrin. sådanaför Isynnerhetoch iförsäkringar

osedvanligt högarisker ochmycketfrågadet storaomvara
återförsäkrings-fördelas antalpåkanförsäkringsbelopp, ett stortsom

ställtsfråganallmänna debatten hardenländer.olika Igivare i om
judars liv-utländskaåterförsäkrathaförsäkringsbolag kansvenska

detherrelösa. Allmänt kanblivit närsedan sägas attförsäkringar, som
mindreåterförsäkring långtbehovet än närlivförsälcringargäller är av

direktbolagslivförsäkringarFlertalet iskadeförsäkringar.gäller ettdet
försäkringsbeloppetkan hålla helabolagetinteportfölj större än attär

svenskthögst någotsåledes osannolikträkning". Detför attäregen
återförsäkrataktuella tiden skulle hadenunderlivförsäloingsbolag

livförsäkrings-utländska, exempelvis tyska,tecknats iförsäkringar som
falldetta iförekommit innebärha såskulle vartändådetbolag. Om

enligtersättningtillberättigadedemförmöjlighetingen varsom
riktadirektförsäkrande bolaget ersätt-livförsäkringsavtal hos det att

återförsäkringsbolagetningsanspråk mot
dennaförsäkringar haravseendeutredningar motKommissionens

tecknade ilivförsäloingartill fordringar påhelt koncentreratsbakgrund
försäkringsbolag.svenska

Övrigt4.1.3

iÄven Sverigeha blivit herrelösa islag kantillgångar annat sam-av
bohagtänkbartExempelvis detjudeförföljelsema. attärmedband
förhitflyttaplaneradefamiljjudisk attnågon attsändes hit somav

hosståendeblevbohag sedandetta ettochförföljelserundgå att
genomföras.kundeflytten intetransportbolagsvenskt om

svenskatillvände sigförföljdamöjligtdetVidare attär personer
deponeraföreller liknandeförsamlingarutlandsmyndigheter, att

dethämtaplanenmedvärdeföremål, antingen utkapital eller att senare
frågaiegendomenuppdrageteller meddet lämnatsdär attdeponerade

förvar.fortsattförtill Sverigesändasskulle

oktoberden 1Heijne3 från f.d. chefsjuristen HanskommissionentillRapport von
dnrl86/98.1998
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1 Preskription

Kontofordringar omfattas preskriptionslagem, sägerav attsom en
sådan fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, inte preskrip-om
tionsfristen avbryts dessförinnan. Om preskription inträder innebär det

fordringsägaren förlorar krävaatt rätten sin fordran.att ut
Tekniskt bank så dengör vid inträddatt preskription slutaren att

beräkna på kontofordiingen,ränta avslutar kontot och bokför mot-
svarande medel på inom banken.sättannat

Preskriptionsfristen kan avbrytas på olika antingen frånsätt,
kundens sida eller åtgärd banken vidtar. Det behövsgenom en som som

banken aktivt erkänner fordringenär att eller skriftligen krävs på
densamma. praktikenI kan detta ske banken fört.ex. inatt räntagenom
i bankbok eller kontohavarenatt transaktiongören genom en som
bokförs på kontot.

I modern bankverksamhet förekommer många slags åtgärder från
bankernas sida avbryter preslcriptionsfrister. Så sker exempelvissom
vid de utsändningar kontobesked och kopior skattekontroll-av av
uppgifter bankerna regelbundet till kontohavama.gör Detta inne-som
bär kontofordringaratt regel preskriberas endastnumera som om
kontohavare inte längre kan spåras med hjälp det statligaav
folkbokföringssystemet eller på sätt.annat

Vid tiden för andra världskriget och fram 1970-taletmot var
situationen annorlunda på så bankernasätt regel inte självaatt som
vidtog några åtgärder avbröt preskriptionsfrister. Konton fördes dåsom
manuellt, automatisk databehandling. Allutan skriftlig kommunikation
med kunderna krävde omfattande insatser och minimerades därför.
Utsändning kontobesked inte standardtj fåFör uppgiftänst.av attvar en

fick kundenräntan bankboken på bankkontor.presentera sittom
Sammantaget medförde detta preskriptionatt inträdde i väsentligt
många fler fall dag.iän

Preskriptionsreglerna innebär således insättare i princip inteatt en
kan kräva sina kontomedel tio år gått preskriptionsbrytandeutanom
handling. Men de svenska bankerna hävdar enligt etablerad praxis inte
preskription kontohavaren, dennes arvingarmot eller andra rättsägare
Även preskription formellt inträtt betalar bankerna regel alltsåom som

vad fordras. brukarRänta i normalaut fall betalas endast för de tiosom
år då preskriptionsfristen löpte, det förekommerännu bankernaattmen

undantag och betalar för längregör tid.ränta

4Numera SFS 1981:130.
5 dettaAtt vedertagenär praxis fastslogs dåvarande justitieministem Svenav
Romanus i 1979/80:119 med52 förslag till preskriptionslag.prop. s.
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notariatdepåer och förvar preskriberas inteigäller tillgångardetNär
sådan fordringsrätt ikunden inteharkundens Härrätt. som avsesen

kunden ochäganderätt. avtalet mellanIpreskriptionslagen, utan en
hurdepåer reglergäller och forvar,dock, detfinnsbanken när om

förvaltnings-tillgångar omfattasmed defår förfarabanken som av
ibetalar för enligt vadtjänstenkunden inteuppdraget angessomom

realiseradå banken hargällerVanligtvisavtal. rätt attattsamma
foravkastningen däravtillgodogöra sigeller gottgöraatttillgångarna

kontaktenbanken förloratersättningsbelopp. Om haruteståendesig
samlingsdepå.resterande värden läggs Urikunden praxismed är att en

dennearvingeeller denneskundensedanden rättsägareersätts om
till dem.härledamedlen och kan sinanspråk påframställer rättsenare

preskriberas.naturligtvis heller Ibankfack kan inteTillgångar i
kund dockavtalen mellan bank ochbrukartillgångarsådanafråga om
facket ochfårhyresbetalningvid uteblivenbanken öppnastadga att

avvaktanlägga samlingsdepå idet ieller åtminstoneinnehålletrealisera
forvaringstjänsten.betalar forkundenpå att

omfattas påförsäkringsersättningar sättpåFordringar somsamma
preskriptionslagen.kontofordringar av

eller dennesdet,den deponeratföremåldeponerat ägsEtt somav
heller nämnda lag.därmed inteomfattasochrättsägare, av

Arkiveringsrutiner4.1.5

skyldigatiden för andra världskriget intevidochbankerSvenska är var
uppfyllaskallkrävs devad förhandlingararkivera attutöveratt som

gamlaårtioHandlingarbokföringsskyldighet. änärsin mersom
Även ibland bankernapraxis är attalltså intebehöver omsparas.

skeräldre handlingarutsträckning utrymmes-ävenrelativt stor avspara
enskildasådana handlingargallringar röromfattandeskäl somav

angelägenheter.kunders
be-gällerandra företagoch privataförsäkringsföretagFör samma

för bankerna.arkiveringsskyldighetgränsade som
tidsperiodhar under hela dendäremotUtlandsmyndighetema som

författningsbestämmelserde långtgåendetillämpahaftaktuellhär attär
kapitelbeskrivits ioch arkiveringoffentlighet som ovanom

Sekretess4.1.6 m.m.

s.k.världskrigetföre andraallt sedangällerbankverksamhetFör
obehörigenförbjudetdet enligt lagbetyder attärbanksekretess. Det att
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röja enskildas bankförhållanden Banksekretessen kan innebära kom-
plikationer bank vill spåra kund inte hörts ellerom en en som av om en
anhörig till avliden vill undersöka vilka tillgångar den avlidna kanen
ha haft.

Anhöriga till avlidit i Förintelsen har sannolikt haftpersoner som
särskilda svårigheter det gällt redanär på i vilka banker iatt ta Sverige
eller andra länder det kan ha funnits skäl efterlämnadesökaattsom
tillgångar. En sådan svårighet följer förföljda judar kan tänkas haattav

fiktiva de för säkerhetsuppgett skull in påsattenamn om pengar
utländska banker. Det inte säkertär anhörig har käntatt tillman som
vilket i sådant fall uppgetts.namn som

Överenskommelser4.2 på 1940-taletm.m.

4.2. 1 Washingtonöverenskommelsen

s.k.Den Washingtonöverenskommelsen, slöts 1946 mellansom
Sverige och företrädare för de allierade beskriver kommis-staterna,
sionen kapiteli Här skall endast den blandnämnas innebaratt annat

Sverige åtog sig ställa vissaatt till förfogandeatt dels för desummor
allierade företrädare för det tyska folkhushållet dels för den inter-som
nationella flyktingkommittén. Bidraget till det folkhushållettyska
skulle härröra delvis från medel influtit vid likvidering tyskasom av
tillgångar i Sverige och delvis från andra statsmedel. Hela bidraget till
den internationella flyktingkommittén skulle från statskassan. Dettas

bidraget korn uppgå till 50 miljoner kr ochatt avsett attsenare var
användas för gottgörelse och bosättning de offer för nazist-ny
regimen inte kunde återvända till sina hemländer.som

delEn överenskommelsen bekräftades formellt ut-av genom en
växling flera skrifter mellan förhandlingsdelegationema. det tolfteIav
brevet skrev den svenske törhandlingschefen justitierådet Emil

denSandström juli18 1946 danaarv enligt följande.om

"Mina Herrar,
sambandI med den Lippgörelse,träffats, har jag bekräftaäransom

mitt samtycke till öreslå min regering vidta åtgärder föratt att atta
ställa till de allierade regerin förfo hälpända-tre föramas an
mål, värdet sådan i Sverige be intlig till offerörtav egen om som
för nazistförföljelser, vilka avlidit utan arvingar.
Mottag, mina försäkranHerrar, min utomordentliga högakt-om
ning."

6 bankrörelselagenNu 1987:617 10
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Valensisvarade ChristianSeymour Rubin,sidaallieradesFrån de
följande.enligtMcCombeoch Francis W.

ustitieråd,Herr J
dennabrevmottagandet Ederterkännanöjethava viHärmed avav

följddött tillefter vilkai Sverigedanaarvangåendedag, ersoner,
tillskola ställasså danaarvVi hoppas,nazistförföljelser. att anaav

brev.vad Ni angivit i Edertenlighet medförfogande i
hög-utomordentligaförsäkran vårJustitieråd,HerrMottag, om

aktning

riksdagenföreslogpropositionisvenska regeringen attdenNär en
sidafrånkonstaterades regeringensöverenskommelsen attgodkänna

utsikt vissaställts isvensk sida endastfrånhardanaarvfråga om
tillförslagkonkretinnehöll ingetundersökningar Propositionen

Förintelsensefterdanaarv i Sverigehanteringenangåendebeslut av
offer.

avvecklingen tysktsvenska4.2.2 Den av

flyktkapital

allmänpåbjöds Sverigekapitel iframgå 7kommerSom att enav
utgångenvidfanns landetegendom ityskdeklareraskyldighet att som

ellersysslomängäldenärer,gjordesdeklarationerMånga1945. avav
bankernadäribland svenska banker. Förinnehavare,tillfälligaandra

adressuppgivenkund på grundalltid käntdet inte avsomom envar
därförjudetysk också Det äruppfattadesorsakeller som varannan

översättninghämtade från den svenska7 Citaten61.1946:367 ärProp. soms.
skriftväxlingen.godkännanderiksdagentillpropositionregeringensbilagts avom

8Ibid. 20.s.
bedömde vilkadegick tillvägabankerna9 hur närmöjligt utrönaFör att om

kommissionenFlyktkapitalbyrån hartillskullebanktillgångar rapporterassom
StockholmsiUndersökningarnaaffársbankernas arkiv.idokumentationsökt efter

kommissionensWallenbergsarkivet har genomförtsarkivBanksEnskilda av
arkivBankensSkandinaviskaWikell. Ioch GöranUllenhagKerstisakkunniga

Richardsson,f.d. Gunnargenomförts professornmotsvarandeSkandarkiv har av
Skandarkiv igenomgångiakttagelse vidmed Rapportinkommit över avsom

JandocentengranskatsHandelsbankens arkiv har102/97.dnrNorrköping av
undersökningöversiktligkommissionen RapporttillställtdärefterGlete, omsom

Särskiltdnr 17/98.1998arkiv,HandelsbankensSvenska avmarsav
direktnågonregel fannsframgår det inteRichardssons attrapport som
kompletteringTillellerjudiskkontohavarehuruvidainformation avvarenom

iP.G. Perssonsakkunnigekommissionensundersökningarna harnämndade
dit.bankernas rapporteringgranskatFlyktkapitalbyråns arkiv
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inte otänkbart också judars banktillgångaratt dettai sammanhang kom
till lyktkapitalbyrånFatt ochrapporteras dessa sedan komatt att

omfattas det likvideringsförfarande beskrivs kapiteli Påav som
liknande kan det ha varit med herrelösasätt judiska tillgångar annatav
slag och i förvar.annat

4.3 Utredningar på 1960-talet

4.3.1 Inledande förslag och diskussioner

Från de internationella judiska organisationemas sida förekom tidiga
framställningar till svenska beslutsfattare Sverige, enligt organi-attom
sationemas uppfattning, hade förbundit sig överlämna herrelösaatt
tillgångar judiskt till judisk organisation. Redan l949av ursprung en
uppvaktades den dåvarande justitieministem med förslag denett attom
svenska regeringen skulle vidta åtgärder för undersöka omfattningenatt

herrelösa tillgångar i svenska banker och sådana återfannsav om- -
föreslå juridiska åtgärder för dessa tillgängligagöraatt för de judiska
organisationerna. Regeringen fann emellertid inte skäl vidta någraatt
åtgärder med anledning uppvaktningen. Strax därefter gjorde deav tre

internationella judiskastörsta organisationerna, American Jewish
Committee, Joint och WJC, officiell framställan till den svenskaen
regeringen ungefär innehåll. Inte heller denna framställanav samma
ledde till någon åtgärd från regeringens sida.

decenniumEtt drev den judiska församlingen i Stockholmsenare
vid kontakter med Justitiedepartementet, Svenska Bankföreningen och
de svenska bankerna fråganstora preskriptionstidema för konto-attom
fordringar skulle förlängas på grund lcrigsförhållandena. för-Närav
samlingen inte fick gehör för det förslaget försökte den i stället från
bankerna få förteckningar sådana herrelösaut över banktillgångar som
kunde ha tillhört mördade judar.antas Bankema gick medinte på det,

försökte beräkna hur värden det kunde frågastora ochmen vara om
inledde överväganden hur utbetalning skulle kunna göras.om

På försommaren 1963 skrev organisationen Interessengemeinschaft
in der Öster-Wiedergutmachungsfrage der in Schweden lebenden

l° Vad redovisas i det följande grundar sig på vad kommissionenssom
arbetsgrupp for banktillgångar, ledd ledamoten Lennart har funnitKanter, vidav

granskningsin dokument i Bankinspektionens arkiv dess dnr 532/66,av
Bankföreningens arkiv, Justitiedepartementets konseljakt 1971-12-03 ll,nr
Zionist Archives i Jerusalem, på de i föregående nämndasamt ochnot rapporterna
kommissionens korrespondens med Röda Korset kommissionens dnr 47/97.
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IWÖ och anhöllstatsministern ochregeringentillreicher attom
ochförebild skulle vidtas för spåraschweiziskefteråtgärder att upp

offer förutländskaherrelös egendom efterochdanaarvomhänderta
förföljelse.nazistisk

skall be-genomfördes de utredningarbakgrunddennaMot som
följande.detskrivas i

och BankinspektionensBankforeningens4.3.2

åtgärder

vidliksombranschorganisationBanlçföreningenSvenska är som nu,en
affärsbankema iföreträder de svenskavärldskriget,andraförtiden

sparbanker1960-talet stod Sverigesangelägenheter. Pågemensamma
deutanför organisationen. Numera störreforeningsbanker äroch spar-

bankermed, 80-tal sådanaföreningsbankerna ärochbankerna ettmen
medlemmar.fortfarande inte

uppgift granskamyndighetstatlig medBankinspektionen attvar en
handhasgällande lagstiftning.utifrån Numeraverksamhetbankernas

Finansinspektionen.tillsynsuppgiftdenna av
1960-taletföranledde påbeskrivitsframställningarDe ovansom

följande.detkommer redovisas inivå,statliginitiativ påflera attsom
fordringar påeventuellakontofordringar och dedetidenVid den var

däriblandkrigsslutet,herrelösa sedanståttförsäkringsersättningar som
preskriberade.fonnelltdanaarv,

åt-lagstiftningenschweiziskadenjuli 1963översände iUD om
Bankföreningen.offer tillefter nazismensbeträffande tillgångargärder
BankinspektionenfinansministemanmodadeårseptemberI samma

IWÖ:s framställning.nämndautlåtande överatt ovanavge
Justitiedepartementettillskrevoktober 1963,därpå, iMånaden

bankerna.utländsk egendom iherrelösangåendeBankföreningen
medlems-sinauppgifter frånBankföreningenbegärdedärefterStrax

sedan åtminstonestod orördakontofordringarutländskabanker somom
för utlänningarbankfacknotariatdepåer och1945utgången samt omav

hadeKontofordringarsedan dess.hade hörtsinte somavsom
bankfackochliksom depåerundantogs,före 1930tillkommit som man

alltsåavsågbegärdesuppgifterdessförinnan. Deavtalathade somom
bankernatillgångar iutländska herrelösaförekomstenallmännaden av

judiskttillgångarsig herrelösaspecifikt påsikteoch inte avtog vare
eller danaarv.ursprung

totaltdessadet hosvid handenaffärsbankemafrån attSvaren gav
kr.091 000slag sammanlagt 3påangivetkontofordringarfanns 902 av

sammanlagtinnehållnotariatdepâer, värtfanns 30Dessutom varvars
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cirka 333 000 kr, bankfacksju med okäntsamt innehåll. Bank-
inspektionen fick Bankforeningen del dessa uppgifter ochgenom av
tillskrev på hand dessutom 60-tal sparbanker.ett Frånegen spar-
bankema redovisades två kontofordringar på sammanlagt drygt

kr.23 000 Det sammanlagda Värdet den herrelösa utländskaav egen-
dom återfunnits alltså drygt 3,4 miljoner kr, vartill korn detsom var
okända innehållet i sju bankfack.

Såväl Justitiedepartementet Finansdepartementet fick under desom
första månaderna 1964 besked resultatet dessa undersökningar.om av

aktualiseradesI maj 1964 möjligheten lösa de frågornaaktuellaatt
bilda stiftelse. Justitiedepartementetatt saken itoggenom en upp en

kontakt med Bankinspektionen. Inom departementet utarbetades sedan
i september år promemoria. Efter tagit delattsamma en av prome-

anfördemorian Bankföreningen skrivelsei till regeringen i januarien
1965 dels det inte kimde för givetatt hela dettas tidigareatt
rapporterade beloppet utgjorde flyktkapital" från nazistregimenav
behärskade länder, dels bankerna beredda frivilligtatt tillattvar en
humanitär stiftelse under det allmännas ledning och kontroll överföra

belopp motsvarade vad skäligenett kunde hade ägtssom antaman av
fallit offer för nazisternas förföljelser.personer som

Regeringen anmodade Bankinspektionen sig Bank-att överyttra
föreningens skrivelse. Till remissen fogades den nämndanyss pro-
memorian från Justitiedepartementet. Bankinspektionen svarade i
februari 1965 den tillstyrkte bildandetatt stiftelse medelsamt attav en
kunde överföras till denna enligt vad Bankföreningen angett.

Saken bereddes vidare inom Regeringskansliet, bland annat genom
samråd med judiska företrädare. I 1966 upprättadesmars en prome-
moria för finansministern och justitieministem. antecknadesDäri att

från judiskt håll hade begärt följande. Metoderna för urvalman av
anmälda herrelösa konton borde preciseras. Listoma konton bordeöver
gås igenom på betrodd i syftenytt kapitaletsutrönaattav en person,

borde beräknasRäntarätta på konton blivit räntelösa.ursprung. som
Innehållet i depåer och bankfack bordeöppna ställas till förfogande.
Medlen borde slutligen betalas direkt till stället förimottagare att
betalas via stiftelse. Vidare antecknades i promemorian Bank-atten
föreningen hade ställt kritisksig till vissa förslagen. Bland annatav
hade från föreningens sida avböjt förslaget någon utomståendeattman
skulle del kontolistoma anfört innehålletta i bankfack ochsamt attav
förvar inte kunde ställas till förfogande. Slutligen finns i promemorian
uppgifter överenskommelse träffats mellan judiskaom en som
organisationer i januari 1966. Enligt överenskommelsen såvittvar,
framgår promemorian, Joint och Jewish Agency berättigade förattav
sin omfattande humanitära verksamhet disponera deöver om-
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Överenskommelsen hade före-undertecknatsdiskuterade medlen. av
de svenska församlingamasmosaiskadessa organisationer,trädare för

verksamhetvälgörenhetsorganisationer med inomjudiskacentralråd,
WJC.Sverige samt

uppgifterkompletterandeBankinspektionenbegärde1966juniI
kontofordran skulle kundensvarjeFörfrån bankerna. namn,anges
tidpunkt fram till vilken gottgjorts. Idenkapitalbeloppet räntasamt

depåinnehållskulle nuvärdetnotariatdepåema varjefråga anges.avom
gjorde Bankinspektionenhade kommit inkompletteringamaNär en

december tillställdes Finans-årisammanställning, sammasom
sammanlagtsammanställning 618fannsEnligt dennadepartementet.

kapitalbeloppkontofordringar med sammanlagtutländskaherrelösa ett
bedömdeslcrfordringar på totalt 943 000192kr,på 164 0002 varav

Bankinspektionenoffer förandra nazismen.judar ochtillhänföra sig
exakthet.anspråk påkundebedömning intedennaframhöll göraatt

notariatdepåerAntalet herrelösaolikapåberäknatshade sätt.Ränta var
innehålletvärdetoch det sammanlagdasammanställningen 32enligt av
värde påmedbedömdes 22 depåerkr.000 Häravuppgick till 590 ett

enligtkomoffer. Till dettatill nazismenshänföra sigkr507 000
oöppnade bankfack.sammanställningen ännusex

omedelbar åtgärdledde inte tillsammanställningen någonDen nya
betydelse.av

skrivelse tillordföranden iframförde i WJC1969aprilDen 1 en
nå någonkunnatErlander inteTagestatsministerndåvarande att man

intebland eftersomBankföreningen,medöverenskommelse annat man
storlek.beloppetsblivit omense

redo-promemoriaseptember 1969upprättades iUDInom somen
ochJustitie-bådediskussionerföranlett inomhadefråganvisade att

hadegarantierlagstiftning eller statligavarvidFinansdepartementet,
enligthade,Strängñnansministem GurmarDåvarandediskuterats. pro-

någonförklarat det här intesammanhangetdetimemorian, att var
statsangelägenhet.

förklaradeochtill justitieministernBankföreningenskrevjuli 1970I
for-tillställa kr 48beredda 271 827l örebankernadärvid attatt var

lösasdet entydigt kundedelsförutsättningunderfogande att vem som
definitivinnebärabetalningen skulledelsmedlenskulle attta emot en

flykting-judiskasvenskaberördafrågan. Deslutreglering av
bereddadärpåmånadenskrivelseförklarade sig iorganisationerna en

internationelladeocksåunder förutsättningerbjudandetgodta attatt
konstate-lämnade sitt godkännande. Senareorganisationernajudiska

möjligt.detta interades att var
beslutade dådecember ochfrågan i 1971behandlade attRegeringen

åtgärd ärendet.ividarenågonvidtainte
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denna bakgrundMot vände sig Bankföreningen börjani 1972 tillav
Svenska Röda Korset och hemställde dess medverkan till lösa deattom
aktuella frågorna. Röda Korset accepterade denna begäran. Bank-
föreningen överförde därpå, julii år, l 184 528 lcr till42 öresamma en
fond för ändamålet hade bildats Röda Samtidigt för-Korset.som av
klarade Bankföreningen kontohavarna fortfarandeatt hade kvar sin rätt

gällande anspråk bankerna.göraatt Att till Rödamot Korsetman
överförde belopp motsvarade den beräknadeett desom summan av
enskilda anspråk innebar alltsårättsägamas inte deras fordringaratt
ströks.

internationella judiskaDe organisationerna WJC, Jewish Agency
och protesteradeJoint i kommuniké den juli22 1972 över-moten av
länmandet. Förbundet Judiska Nazioffer i Sverige anslöt sig till
kritiken. Likartad kritik framfördes i augusti 1972 vid sammanträdeett
mellan företrädare för Röda Korset på sidan och bland andra Israelsena
ambassadör och företrädare för WJC på den andra. Enligt vad
kommissionen erfarit ansåg desig nämnda internationella judiska

sedanorganisationerna ha1946 företrädarätten och förvalta judiskaatt
intressen i kontakterna med de allierade.

fondFör Röda gälldeKorsets följande bestämmelser.

skall haFonden till ändamål lämna penningunderstöd offertill föratt0
nazismen eller närstående Mottagare understöd måpersoner. av vara
svensk eller utländsk eller kvinna bosatt i eller utanför Sverige.man

RödaHar Korset på sannolika skäl funnit kvalificerad enligtmottagare0
denna ändamålsbestämmelse, skall dess bedömning icke jävas.
Anslag fonden må lämnas till rättssubjektäven har0 ur som samma
ändamål fonden eller utfäster sig använda medlen för sådantattsom
ändamål, i båda fallen med skyldighet redovisa för medlensatt
användning deni ordning Röda Korset bestämmer.

Endast dels behovi dels ansågsstortpersoner som var av pengar, vara
offer för förföljelsenazistisk eller anhöriga till sådana offer kundenära
få medel fonden. Huruvida hade anspråk på herrelösa medelur man
spelade ingen roll för möjligheten få fondmedel. Ordet judeatt
nämndes bestämmelserna.inte i Medlen fördelades hela världen.över

arbetsgruppDen skötte fördelningen sarnrådde med utländskasom
rödakorsföreningar, myndigheter och organisationer. Mosaiska för-
samlingen i Stockholm avböjde medverka.att
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organisationer fortsatteInternationella judiska protestera motatt
frånjudar avstodhelstdärförförfarandet och såg attatt protestsom en

fonden."frånbidragsöka
hadeSammanlagtutdelningen genomförd.februari 1973I var

inklusive Sverige.i länder,fördelats till 950 25kr000l 202 personer
ledamot NinaPolen. Kommissionensfanns 500 iAv mottagarna

listadeli Polen, har tagithar sittsjälvEinhom, av enursprungsom
bedömt endastPolen ochi mottagarnaattöver mottagarna varen av

mycket få judar Polen.tid ivid dennafannsjude. Det

försäkringarUtredningar4.3.3 om

ställenandra ikunde tänkas finnas påtillgångarjudiskaHerrelösa
för-aktualiserades dettanovember 1965bankerna. IhosSverige än

svenska sektionenfrån dentill regeringenframställninghållande i en
bransch-radpå tillsändes remissFramställningenWJC. enav

Riksförbund ochFörsäkringsbolagsdäribland Svenskaorganisationer,
Bank-påsamtidigtuppmärksammadesOrganisationernaFolksam.

stiftelse.bildaförslagföreningens att en
frånRiksförbund svaradeFörsäkringsbolagsSvenska att man

nazistförföljdasynnerligen osannoliktdetsida ansågförbundets att
Underöverförda tillgångar livförsäkringar.iplaceratskulle hapersoner

för livför-möjligheterändå skulle sigdet öppnaförutsättning att
för-anslöt sigförsäkringsbelopp,sådanaspårasäkringsbolagen att

nazismensförförslag bilda stiftelseBankföreningenstillbundet att en
samtligablandundersökningnågongenomförde inteFörbundetoffer.

medlemmar.sina
förteckningarhade gått igenom sina översvaradeFolksam att man

fallBland deförfallit till betalning.livförsäkringsbeloppsådana som
spåraskunnatbetalningsmottagare inteochframställtsanspråkdär

försäkringstagare.utländskafanns inga

theStruggleof the Holocaust TheChapterTheLevin, LastItamar over:
Israel inforJewishin Europe, AgencyJewishof PropertyRestitution co-

upplagan 1998,andraRestitution Organization,JewishWorldwith Theoperation
ff.119s.

Z arkiv.Röda Korsets
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4.3.4 Utredningar herrelösa tillgångar annatom av
slag

föregåendeDen i avsnitt omnämnda remissen sändes till radäven en
andra branschorganisationer. Vad därvid framkom beskrivs i detsom
följande.

Svenska Fondhandlareföreningen tillfrågade de medlemmar som
inte samtidigt medlemmar i Bankföreningen dessa hade någravar om
medel tillhöriga fallit offer för nazistförföljelser. Ingenpersoner som

fallet.såattuppgav var
Sveriges Speditörfbrbund och Sveriges Möbeltransportörers

Förbund svarade inte på remissen.
Stockholms Expressförening svarade ingen medlemmarnaatt av

hade några tillhörigheter magasinerade för berörda personer.
Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund svarade förbundetatt

hade gjort omfattande undersökning bland samtliga medlemmar. Deten
hade, enligt förbundet, därvid framkommit juveler och andra värde-att
föremål hadeinte deponerats för sådana räkning söktpersoners som
undkomma nazistförfölj else och därefter aldrig kunnat anspråk pågöra
sina ägodelar.

Sveriges Konst- och Antikhandlareförening svarade förenings-att
styrelsen avsåg delge medlemmarna innehålletatt i remissen.

Sveriges Advokatsamfund framförde till börja med fråganatt att om
i vad mån upplysningar kunde lämnas angående omhändertagen
egendom måste bedömas med hänsyn till omständigheterna itagen
varje särskilt fall. första handI måste det ankomma vederbörandepå
advokat själv huruvida uppgifter kundeavgöra lämnas. Styrelsen föratt
samfundet dock, enligt beredd försöka medverka tillsvaret, att attvar
upplysningar lämnades falli sådana där advokaten oförhindradsåg sig

detta. februariI sände1970 samfundetgöraatt cirkulärslcrivelse tillen
ledamöterna, vari hemställdes de förvaltade sådana tillgångaratt som

ifrågavarande slag stått orörda sedan krigets slut skulle lämnaav som
uppgift detta. aprilI 1970 meddelade samfundet Justitiedepar-om

inget hade erhållits.tementet att svar
AuktoriseradeFöreningen Revisorer FAR konstaterade i sitt

remissvar auktoriserade revisorer regelmässigt förvaltnings-att inte tar
uppdrag och det därför otänkbart de hade hand egendomatt attvar om

aktuellt slag. Om någon FAR:s ledamöter ändå skulle ha känne-av av
dom sådan egendom vederbörande till följd tystnadspliktom var av
förhindrad lämna uppgift det till utomstående.att om

Revisorsföreningen SSH svarade den beredd medverkaatt attvar
till upplysningar lämnades sådanai fall däratt respektive revisor såg
sig oförhindrad detta. Apropå Bankföreningensgöra förslag anfördeatt



Danaarv tillgångarSOU och herrelösa 1551999:20

förförutsättning genomförande det måsteföreningen ettatt varaaven
eventuella återkrav framtiden.ikunde förgarantiatt ges

förbund besvarade inteYRFYrkesbolçförares och revisorers
remissen.

verkställaRevisorssamfundet förklarade villigtsigSvenska att
sedanochi berört avseendemedlemmarnahosförfrågningar att
kunnaskälSamfundet ansåg sig principiella interesultatet.redovisa av
ställabindandemedlemmarna utfåstelseförnågon attgöra om

till förfogande.egendomupptäckteventuell

kompletterandeKommissionens4.4

utredningar

Banktillgångar4.4.1

herrelösarörandegranskat arkivmaterialetkommissionenSedan
påkommissionen offentliggörabeslutadebanktillgångar att namnen

dessa tillgångar. namnlistorinnehavare Destoddem somavsomsom
i arkivettillgängliga för allmänhetenvisserligenfannsupprättades 1966

publicitetkommissionen villeBankinspektionen,för störregemen
förmöjlighetenfrämstmed detta ökaMeningenuppgifterna. attvar

Förintelsenarvsberättigade efter offer för attärsompersoner
hoppades kommis-tillgångar.eventuella Samtidigtuppmärksamma

verkligadeytterligare kunskaperskaffa sigkunnasionen om
problematiken.omdiskuteradeden såbakomförhållandena

för-gamla ochfanns trettio årde listorEftersom övervarsom
publiceravidarekommissionenville intekunde ha skettändringar utan

Bank-hemställde september 1997iskickbefintligt attdem i utan
tillutbetalningaruppgifter vad måniskulle inhämtaföreningen om
be-Samtidigtupprättades.det listornaefterhade gjorts atträttsägare

nämndahuruvida tidigare utredningarbesked ikommissionengärde om
fallet badavslutats.bankfack hade Om såochförvardepâer, var

ochförvardepå,innehållet respektiveuppgift ifåkommissionen att om
tillårhemställan riktades oktoberiMotsvarandefack. samma

Riksförbund.SparbankemasFöreningen
för-vidarebefordade kommissionensföreningarnatillfrågadeDe

följebrevBankföreningen bilademedlemmar.till sina egetfrågan ett
frågeställningar konkretiserades.kommissionensvari

i3 med banker, företag finnskorrespondensKommissionens m.m.
diarium.kommissionens
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När kommissionen beslutade begära kompletterande uppgifteratt
från Bankföreningen och Föreningen Sparbankemas Riksförbund hade
det också framkommit det i Riksbanken fanns deponeradeatt valutor

beslagtagits i med stöd de valutaregler gällde vid tiden försom av som
andra världskriget och Riksbanken i vissa fall, dåatt sådana beslag
hävts, hadeinte kunnat återställa valutorna frågai eftersom ingen rätts-

hade finna.stått Beslagenägare hade i huvudsakatt gjorts av
tullmyndigheter dessa hade upptäcktnär sådan in- eller utförsel av
valutor på den tiden olaglig. Kommissionen föreställde sig attsom var
sådana valutatransaktioner kunde ha utförts sedan blevav personer som
offer för Förintelsen och beslutade denna bakgrund också be-mot att

uppgifter frånin Riksbanken rörandegära nämnda depositioner.
Bankföreningen och Riksbanken svarade i december 1997. Från en

rad sparbanker inkom under november 1997 direkt till kommis-svar
sionen. sparbankerDessa hade inget nytt att rapportera.

Bankföreningens framgickAv följande. Flera banker hadesvar
vissa tidigare redovisade kontofordringar upphörtrapporterat att till

följd utbetalningar till efterrättsägare 1966. något fall hadeIav en
bank upptäckt fordringar uppkommitatt ett till följdpar som av
insättning efter 1945 hademisstag kommit med på 1966 års lista.av

ÄvenBanken ansåg därför dessa borde strykas vad gälldeatt nu.
depåerna hade bankerna vissa avslut skettrapporterat om som genom
utlämnande depositionema till vederbörande Värdeträttsägare.av av
kvarvarande depositioner hade dessutom i regel ökat. En bank hade

förvars.k. slutet inte 1966. Enligtrapporterat ett uppgettsom som
banken saknade emellertid innehållet marknadsvärde. Ytterligare fem
bankfack med innehåll okänt värde hade från bank.rapporteratsav en

de bankfackAv 1966 hade femrapporterats öppnatssex som nu men
innehållet hade inte värderats. bankerEtt hade förklarat de inteattpar
längre hade kvar arkivmaterial möjliggjorde säker uppföljningsom en

den tidigare rapporteringen. denI mån detta fallet utgick bankenav var
från års1966 uppgifter fortfarande gällande. Sammanlagtatt var
rapporterades kontofordringar på 2 005 199 kr, deponerade medelnu
på 5 068 648 kr tio bankfack. Hur Bankföreningens och banker-samt

uppgifter förhåller1998 sig till de uppgifter lämnades pånas som
1960-talet framgår de tabeller bilaga till denna5utgör rapport.av som

Riksbankens framgickAv 56 s.k. "depositioner efter-attsvar av
frågat slag fanns kvar hos banken. Dessa bestod diverse sedlar,av

checkar och värdepapper till okänt sammanlagt värde. delmynt, En av
sedlama längreinte användbara betalningsmedel.var som

lista kommissionenDen slutligen offentliggjorde upprättades med
utgångspunkt i 1966 års lista och kompletterades med justeringar i
enlighet med de avvikelser Bankföreningen rapporterat.
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påfördes också uppgifter sådana kvarliggande valuta-Listan om
från och åren därefterbeslag krigsâren Riksbankensnärmast som

till kommissionen.i sittrapporterat om svar
för banktillgånglistan varje på respektive konto-I upptogs namnet

hemvistlandeller motsvarande, uppgivet för dennehavare samt namnet
placerades.bank där tillgången gång belopppå den Ingaen angavs.

bilaga till dennaåterfinns 6Listan rapport.som
skedde presskonferensOffentliggörandet pressrelease ochgenom

ÅtgärdernaSamtidigt presenterades listan på internet.den 1998.4 mars
spridd medialoch uppmärksamhet. Flera svenskafick mycket stor stora

publicerade listan i helhet.dagstidningar sin och radiostationerTV-
landet uppmärksammade offentliggörandetoch i sinainom utom ny-

sekretariat fick till-hetssändningar. Kommissionens med anledning av
hundra telefonsamtal,kännagivandet huvudsakligen frånettta emot par

från andra länder. förfrågningar rördeockså DeSverige sommen
tillgång hänvisades respektivetill bank.någon på listan upptagen
skett efter alltidåtskilliga fusioner 1966 detta inteEftersom sammavar

tillgången fråga. Vid varje bank-gång hade tagit ibank emotensom
kontaktperson besvara frågor rörandehuvudkontor hade utsetts atten

pressreleasen,kontaktpersoner, ilistan. Dessa togvars namn uppgavs
antal telefonförfrågningar.mycket stortettemot

tillskrev kommissionen Bankföreningen ochoktober 1998 påI nytt
resultatet publiceringen.förRiksbanken, utrönaatt av

svarade bankerna fram septemberBankföreningen till mittenatt av
sammanlagt förfrågningar beträffande påfått 343hade1998 namn

rörde balter eller svensk-amerikaner. Enligtflesta frågornalistan. De
bedömningar hade frågeställarna klarthittillsvarandebankernas 59 av

medel. därför kranspråk på Sammanlagt hade 376 373berättigade
fått betalning sannolikt minstdem hadetill dem. Avbetalats ettut som

utredning.Fortfarande fanns fall underanknytning. 115tiotal judisk
gälldekunde därför komma fråga. Vadutbetalningar iYtterligare ränte-

Bankföreningen berättigadeförklaradeberäkningen att personer, som
lyfta fall hade fåttfrån möjligheten medel, i mångaavskurnavarit att en

kapital-beräknad motsvarande fyra gångerschablonmässigt ränta
från hade däremotsjälvmant avstått lyfta medlenbeloppet. De attsom

efter det preskriptionsfristen gåttför tidenfåttinte ut.ränta att
tillgångarför anspråk på listadeBankernas kriterier avgöraatt varom

Bankföreningen, lösligare normal bank-enligt enligtberättigade änvar,
exempelvis alltidkrävde inte dokumentationpraxis. Man attom

uppgiftertrovärdig berättelse och trovärdigaavlidit. Eninsättaren om
bostadsadress tillräckligt.och ansågssläktförhållandena insättarens

hademedfört banker fall kunnathade i vissa inteförfaringssättDetta att
anspråksställare till medlen ihade bästtvå rättavgöra somvem av
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fråga. dessa fall hadeI belopp motsvarande hela kontobehållningenett
betalats till båda. följande beskrivsdetI några ärenden lett tillut som
utbetalning.

lettisk affärsman före andraEn världskriget drygt krin 5 000satte
konto Sverige. i Lettlandpå i Hans såg fadernsi lokal tidningett son en

den kommissionen publiceradei listan. Sonen attnanm av uppgav
fadern Gulaghade intemerats i och dött där Efter ha fått1942. att

upplysningar tidigare adressprecisa trovärdig släktredo-samtom en
bankengörelse betalade beloppet 300 Ränte-ut samt ränta.procents

motiverades med fadernersättningen inte haft möjlighet självatt att ta
ut pengarna.

Israel fann på listan,kvinna i vilket överensstämdeEn medett namn
faders.hennes Lettland tidigare bosattei hörde tillKvinnan sigav

adress förbanken, fadern bankendenänmen uppgav en annan som
hade Banken, erhöll kopiorregistrerat. officiell israeliskVisssom av en
släktutredning beslöt med hänsyn till beloppetsamt ett testamente, att

grundligare undersökningarlågt betala beloppet.att utan utvar
till dansk ställde kravEn till bank utbetalningson en man en om av

medel preskriberad bankbok.på Med kopior danskaen av person-
uppgifter fadernshandlingar yrke kunde det troligtsamt göraom sonen

Eftersomhan bankboken hade fadernfunnits hosatt arvtagare.var
befogatbanken det inteansåg betala ränteersättningatt att utövervar

tillagtsden redan hade kontot. Sonen fick mot-som summa somen
den registrerade kontobehållningen.svarade senast

från Riksbanken hadeEnligt hittills fåansökningar25svaret attom
valutadepositioner inkommit.s.k. Som regel hade dessa fram-ut

ställningar lämnats på särskild blankett förframtagits ända-en som
ansökningarna hademålet. Sju beviljats fortfarandeoch tvåav var

anfördeunder beredning. Riksbanken det hade grannlagavaritatt en
uppgift de omständigheter åberopades till-avgöraatt om varsom
räckliga för ansökan skulle medges. kunde inte ställasKravenatt en
särskilt högt. bilagt exempel påAv avslagsmotivering framgårett att
det krävdes sökanden denne lämna i någon månatt attav genom en

berättelse kandetaljerad och trovärdig hansannoliktgöra är rätt-att
mätig ägare.

Försäkringar4.4.2

utredningar gjordes på 1960-taletDe rörande danaarv och andrasom
herrelösa tillgångar svenska försälqingsbolagi upplysningaringagav

sådana tillgångar förekom.i vad mån Kommissionen beslutadeom
därför här kompletterande utredningar.även göraatt
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Efter företrädare för kommissionen företrädaresamrått med föratt
Försäkringsförbundetbranschorganisationen tillskrev kommissionen i

december förbundet. Kommissionen frågade dels1997 därvid vilkaom
medlemsföretagen under efterkrigstiden tillämpatrutiner hadesom

efterfrågats, dels uppgifterrörande försäkringar inte vilkasom somom
medlemsföretagenbevarade hos rörande sådana försäkringarfinns
under och därefter efterfrågats.tecknats 1945 intevilka senast som

vidarebefordradeFörsäkringsförbundet kommissionens frågor till samt-
medlemsföretag. Kopior de kom in tillliga sina 28 av svar som

sedan till kommissionen.förbundet sändes
framgår bl.a. följnämndaAv svar

Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag Brandförsäk-AFA,
Ömse-Försäkringsaktiebolaget, Förenaderingsverket, Europeiska Liv

Gruppförsäkringsbolag, Försäkrings Brand,Svenska För-sidigt AB
Halmia Livförsäk-säkringsaktiebolaget Atlantica, Försäkrings AB,

Ångfartygsoch Svenska Theringsaktiebolaget FöreningLivia Assurans
bedrev huvud inte verksamhet eller sålde iSwedish Club över taget vart

vid den aktuellalivförsälcringar tiden.fall inte
sök-Folksam använder sitt primäranumera personnummer som

för samtliga försälqingar, sökning också i vissbegrepp även ut-om
på eller äldre försäkringsnummer. Omkansträckning göras namn

efter-till livförsäkringsbeloppbolaget hittarinte görsettmottagaren
DafaSpar och pastorsämbetena. dessa sökningarviaforskningar Ger

Årärendet den s.k. förränmingsrörelsen. 1947 in-resultat läggs iinget
centralt kortregister för livförsälcringsavtal. SedanFolksamrättade ett

uppgifterdetta överförda till dataregister.tjugotal år registersär ettett
började för-Skandia användaFörsäkrings AB sompersonnummer

och lade i samband därmed ned1970-71säkringsnummer ett om-
Efter detförsöka nå samtliga försäkringstagare.påfattande arbete att

finns någradet i bolagets bestånd intekunnat konstaterahar attman
därefter efter-tecknats och intepersonförsäkringar 1945senastsom

kundautomatiskt uppgift1986 får bolaget någonfrågats. Från somom
kontrollavlider. Beträffande utlandsbosattaskriven i Sverige görsär en
kunder.Omfattande arbete nedläggs för få dessatredje år. iatt tagvart

kanbetalningsberättigad inte nås, eller det blir tvistOm om vemomen
specielltförs försäkringsbeloppet tilli fråga ettär rätt mottagare,som

fall frågaförfallna försäkringsbelopp. regel det dessakonto för I iär
flertalet Skandiabelopp, i fall under kr.förhållandevis små l 000om

gåttsärskild förfrågan från kommissionenanledninghar med av en
detpå detta samlingskonto och funnit inteanteckningarnaigenom att

tecknatsförsäkringar foreomfattar några 1945.som
pensionsförsäkringarsäljer uteslutandeFörsäkringsbolaget SPP

Under handlade detnäringslivet. den aktuella tidendet svenskainom
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förendast pensionsförsäkringar svenska företags tjänstemän iom
Enligt då huvudSverige. SPP det inte möjligt föröver itagetvar

placerautlandet bosatta sina tillgångarprivata i SPP-attpersoner
försäkringar. det inteDäremot otänkbart för-tjänstemänattvar som

lämnade med tillsäkrats Sverige fribrev kunde, enligti SPP. Deträtt
uteslutas det bland dessaSPP, inte fannstjänstemän någonatt som

avled på grund judeförföljelserna. försäkringstagareNärsenare av en
vederbörande hadeavled innan uppnått bortföllpensionsåldem enligt

avtalet den till ålderspension förelåg. eventuellaFörrätt som annars
efterlevande kvarstod dock till efterlevandeförrnåner formirätten av

änkor ochdels familjepension till minderåriga barn dels begravnings-
hjälp. Enligt SPP:s bedömning det osannolikt efterlevande makorär att

överlevt kriget sedanoch barn inte skulle frågat efter för-ha sinasom
det anställningsavtalmåner enligt den avlidne haft dagi Sverige. Isom

tillämpar principen inte arbeta aktivt fåSPP kontakt medpåatt att
fylltkunder år, har ändå kvar75 uppgifterna deras för-som men om

datasystem.säkringar i sitt
har meddelatHandelsbanken Liv bolaget har några "herre-inteatt

lösa försäkringar avseende judiska tillgångar.
Livförsäkrings harTrygg-Hansa AB anfört följande. Vid tiden för

andra världskriget det relativt ovanligt tecknades liv-detattvar
skedde krävdesförsäkringar. så försäkrings-När Trygg-Hansa attav

bosatt vid tideni Sverige för försäkringens tecknande.tagaren var
därförbedömer detTrygg-Hansa osannolikt attsom person, somen

bodde Sverige, tecknade försäkring Tidigareinte i i Trygg-Hansa.
mycket omfattande undersökningargjordes för dehittaatt personer

få betalning livförsäkring.hade betalnings-Omrätt attsom ur en en
hörs dagarberättigad inte inom 30 efter beloppetpåminnelse sättsav

särskilt konto hosin på benämnt Kapko-Trygg-Hansa,ettnumera
kontot. närvarande saldot på detta konto kr, kanFör miljoner49är som
hänföras till cirka 6 000 De flesta på kontot ärmottagare. posterna

de fall frågamycket små. då det råder vanligenI är större posterom
till utbetalning. har Kapko-tvist Då beloppet placerats pårättenom

avvaktan juridisk för-kontot i på prövning anspråken. Enligten av
sälcringsavtalen preskriberas Kapkokontotmedel frånrätten att ut

tillfaller livförsäkringstagarkollektivet.efter år. Medlen då flestatio De
frånförsäkringar tiden före bör, enligt bedömning,1945 Trygg-Hansas

redan ha förfallit till betalning. bedömsDet uteslutet detnästan attsom
nuvarande försäkringsbestånd skullei ingå den tillgångarsorts som

kommissionen efterfrågar. kunnaFör söka efter sådana i data-att
skulle behöva födelsedatumTrygg-Hansasystemet personnummer,

försäkringsnummer.eller I registren huruvida försäk-inteanges en
utländsk medborgare. bedömerringstagare Sammanfattningsvisär
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detTrygg-Hansa osannolikt det iörsälcringsbeståndetiytterst attsom
finns några försäkringar tecknats före eller under andra världs-som
kriget med judisk härkomst.av personer

sekretariat harKommissionens tagit del förteckning deöverav en
försäkringstagare försäkringsbelopp förts till Trygg-Hansasvars

konstateradesKapkokonto. Därvid alla försälcringsbelopp fyraatt utom
understiger kr. stickprov2 000 Vissa gjordes, främst avseende försäk-

med kunderingar judiska. Itagna antasav personer namn som vara
samtliga dessa fall visade det sig försäkringarna tecknats efterhadeatt
1945.

förhållandenaytterligare klarläggaFör kring herrelösa för-att
kommissionen höstensäkringar anlitade på chefsjuristenförre1998 i

efterSkandia Heijne, litteraturstudierHans och samtal medvon som
branschen återkom tillkolleger i kommissionen med skriftligen

rapport. Heijne inbjöds därefterHans till sammanträde medettvon
muntligen besvarakommissionen för ñågor.vissa Enligt vad han dåatt

livtörsäkringsföretagenhade de svenska aktuellavid den tidenuppgav
avdelningskontor eller generalagentureringa Tyskland. Med alli

hellersannolikhet farms inte några dotterbolag utländskatill liv-
försäkringsbolag i Sverige. Då gällde nämligen livförsälcringsrörelseatt

ñck drivas vinstsyfte,inte i s.k.i Sverige måste ske i ömsesidigautan
bolag. kapital skulle åter till törsäkringstagarkollektivet.Insatt Av

framgårHeijnes dessutomHans följande. den månIrapportvon
svenska försäkringsbolag bedrev direkt försäkringsverksamhet utom-
lands torde det undantagslöst ha sig skadetörsälcring. fannsDetrört om

för legala hinderi och sig inga svenska törsäkiingsfciretagmot att
försäkringsskydd utländska,meddelade utlandet bosatta, med-i

företagen hade sannolikt skäl undvika detta. Avtalborgare. Men att
utlänningar kunde nämligen innebära valutaproblem och högamed

samband Vidaretransaktionskostnader med premiebetalningama.i
med språketkunde det bli besvärligt skriftlig hälsodeklarationnär

skulle Sannolikt det sådana betänkligheter låg bakomgöras. var som
beslut försäkrainterna inte dem bosatta iTrygg-Hansas inteatt som var

andra försäkringsföretagHuruvida hade motsvarandeSverige. även
klarlagt.regler inteär

Washingtonkonferensen Holocaust-EraVid i decemberAssetsom
1998 ägnades uppmärksamhet internationelltåt den istor ett
perspektiv mycket frågan livförsäkringar utbetalats.intestora om som

bl.a. följande.Därvid framkom många människor underFör var
livförsäkringmellankrigstiden köp alternativ till sparande.ett annatav

Heijnes rapport.
5 Se avsnitt 3.5.4.ovan
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kundeErläggandet visserligenpremien kännbar utgift,av vara en men
gälldeinnebar ändå trygghet. Detta inte för Tysklandminst judarna ien

länder tyskarna.och de ockuperats nämndesSom exempel attsom av
fattiga judar avstod från köpa fisk de fredagar uppbörds-vissa att som

kom för inkassera premien.attmannen
diskussionen daginternationella i frågor och så fall hurDen irör om

försäkringsbolagenmycket de på kontinenten berikade sig påstora
vad mån efterlevande till fåttFörintelsen, i Förintelsens offer har någon

kanförsäkringsersättning och vad tilli dag för kommagöras attsom
frågor. Saken inte okomplicerad.med dessa sigDetärrätta rör om

enskilda ärenden och dokumentationenoerhört många torde i dag vara
faktum förstat-delar försvunnen. Det försäkringsväsendettill stora att

Östeuropa efter kriget sakenligades i inte lättare.gör
försäkringsbolagdet två står i den inter-Främst är stora som

nämligennationella blickpunkten i dag, det tyska Allianz och det
verksammaGenerali båda aktuella tiden.italienska under denvarsom

nämnda bolagen deltar, tillsammans försäkringsbolag,med andraDe
internationell kommissionWJC och WJRO i har åtagit sig atten som

försöka finnaundersöka dessa frågor och lösningar.

hosDepositioner utlandsmyndigheter mil.4.4.3

utlandsmyndigheter, dvs. beskickningar och konsulat, vidSvenska tog
svenskavärldskriget depositioner frånför andratiden emot

medborgare i länder, för skydds-meddborgare och vilka Sverige var
B-depositioner. har frågat sigmakt A- respektive Kommissionen om

judiska tillgångar hade deponerats på dettadet tänkbart sättär att som
anlitade kom-blev herrelösa. utreda den frågansedan För närmareatt

Forskningsrådsnämnden.vidfil. drmissionen Margareta Larsson
systematiskhade möjlighetinte någonMargareta Larsson göraatt

konstateradebeskicknings- och konsulatsarkivengranskning ochav
till följd lcrigsförhållandena ocharkivmaterialet bl.a.allmänt att av

utredningbristfälligt underlag förverkställda gallringar är somsenare
arkivsina studierden ställda frågan. Genom dokument i UD:savav

följande.ändå fram tillkorn hon
kunde medel,exempel på vad deponeras kontantaSom som anges

och kläder.juveler, tavlorvärdehandlingar,

6 angående egendom vidArbetsrapport depositioner judiskLarsson,Margareta av
utlandet samband vårenbeskickningar i i med andra världskriget, 1998,svenska

dnr 146/98.kommissionens
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På blev frågan aktuell1940 andra svenskaäven änsommaren om
medborgare skulle kunna få deponera gods i den ordning gälldesom
för A-depositioner. skrivelse frånI tillUD konsulatet i Mariehamnen
förklarades då departementet givetvis inte kunde sanktioneraatt att

medborgare användeutländska sig de svenska utlandsmyndig-av
strid med gällande reglerför i föra värdeföremålheterna detatt ut ur

Samtidigt anfördes frånlandet. sida dock villeUD:s inteatt manegna
konsulatchef från efter bedömande ochhindra sändaatt eget ta emoten

berättigadedepositioner till Sverige svenska därmedintressenom
Även beskickningentillgodoses. Bukarest fick året därpåkunde i

möjligheten sådana undantag.besked efter krigsslutetStraxgöraattom
förhållandenaredovisades angående i Budapest depositioner hadeatt

svenska medborgare, svenskföddalämnats och svenskaav personer
företag. flertal fall hade det varit frågaI egendom lämnatsett om som

flyttadejudar, till och blevkvar i Ungern Sverigesomav senare
medborgare. Vidare hade depositioner frånsvenska mottagits judar

släktskap eller affársförbindelser hade anknytning tillnärasom genom
förekom B-depositioner.Sverige. Dessutom

infördesslutet 1930-talet uttrycklig bestämmelse deposi-iI enav
deposition skeddetionsavtalen, uteslutande på deponen-attsom angav
undvekrisk. Budapest dock ofta lämna kvittoI påtens attmanegen

gällde dettamottagandet. Särskilt i fråga depositioner,judiskaom
skulleeftersom inte ville komprometteras vidägarenattman en even-

tuell intemering.
Vid den ryska plundringen Budapestbeskickningen februariiav

sprängdes flera kassaskåp, innehöll deponerat gods. Värde-1945 som
och depositionsboken kassa-fulla föremål fördes bort förstördes. Ett

och fleraförblev dock de där befintliga depositionemaskåp orört av
återställts till Andra omhändertogs Rödaförefaller ha sina ägare. av

fortfarande kvarEfter kriget fanns vissa mindre värdeföremålKorset.
med till och deponeradesi Budapest. Dessa Sverigepå legationen togs

fall uppgift saknades del depositionerpå de EnUD i ägaren.om
fall framgår det arkivmaterialet deponen-förefaller saknasl vissa attav

godset. dentillbaka det deponerade Som exempel kanfick nämnasten
gjordes polske medborgaren Rafael hadedeposition A., somsom av

flydde till-diamantsliperi i Han därifrån april 1940Antwerpen. i
hustru allt svenskfödd.med sin Ester döma Deattsom avsammans var
handväska innehöll värdepapper,med sig kontanter,tog somen

och plånbok med slipade och oslipade diamanter.smycken, juveler en
och fördes till Polen.augusti 1942 bort, "antagligenRafael iA. greps

till lämnade införåtervände Sverige i 1943 ochA.Ester mars resan
beskickningen förteckningförvar på i Vichy. Enligt denhandväskan i

slipadeinnehöll den bland oslipade och 620då gjordes 333annatsom
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diamanter. Handväskan överlämnades sedan från Vichy till beskick-
ningen i ha betydligtBern, ansågs bättre förvaringsmöjligheter.som
Beskickningen där deponerade den i sin på Kantonalbanken,tur som
krävde depositionsavgift.viss För kunna betala avgiften behövdeatten

innehålletEster i väskan.A. Denna sändes då kurir medper en
skidtruppschweizisk på flyg från Zürich till Stockholm den februari1

varefter1944, återfick denEster A. tillsammans med räkning frånen
UD på kr.123

andra fall återfick deponentenI inte depositionen, under hänvisning
till den gjorts på risk till krigsriskerna. gällerDettaatt samt t.ex.egen
åtskilligt det gods deponerats på beskickningen Budapest.i Detav som

lämnas tillbaka, eftersomkunde inte det förkommit samband medi den
nämnda utplundringen.ovan

Från rättsavdelning hävdadesUD:s allmän princip utlands-attsom
myndigheterna borde bevara deponerade värdeföremål efteri tio år
krigsslutet. Därefter kunde utlämnade depositioner införlivas i aktu-
ell utlandsmyndighets inventarier eller försälj as

lät fil. kand.Kommissionen Kerstin Gustafson genomföra ett
liknande utredningsuppdrag angående eventuella depositioner hos

kyrkan och Svenska RödaSvenska Korset, också fannssom represen-
utlandet vid tiden för andraterade i världskriget. GustafsonKerstin

gjorde grundlig genomgång åtskilligt arkivmaterial. noteradeHonaven
uppgifter tillgångar judisktinga depone-skulle haattom av ursprung

Svenska kyrkans utlandsförsamlingarsig i eller hos Rödarats vare
korset utlandet. sina slutsatser anfördei I hon och fördock det i sigatt

osannolikt exempelvisinte de kyrkansanställda vid Svenskaattvar
judarsBerlinförsamling hand egendom samband med deitog attom

Tyskland.hjälpte dessa Om så skett fördes det, enligtutpersoner ur
Gustafsons bedömning,Kerstin säkerhetsskäl sannolikt ingaav an-

därom.teckningar
judar utlandet, önskadei hjälp egendom tillFör med föraattsom

kan det också ha varit naturligtSverige, till devända sig någonatt av
judiska församlingarna Sverige.i Kommissionen ställde sig därför
frågan det församlingarnas arkivi kunde finnas infonnationom om
herrelösa tillgångar judiskt Bland det skäletannatav ursprung. av
beslutade kommissionen granska delar dessa arkiv. Genom-att av

gjordes kommissionensgångarna sakkunnige Seyler,Hansav av
GustafsonKerstin och kommissionens sekretariat. Undersök-av
bekräftade kommissionensningarna inledande antagande på så sätt att

det Stockholmsförsamlingens arkivi avseende återfannsåren 1933-34

7 Gustafson, SvenskaKerstin Rapport Röda SvenskaKorsets arkiv ochom
kyrkans arkiv kommissionens dnr 96/98.
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brev Malmö, Eliesertill rabbinen i Berlinger, vilket möjligheten föriett
utlänningar föra kapitalin till Sverige efterfrågades. Någraatt
uppgifter herrelös egendom judiskt återfanns emellertidom av ursprung
inte.

Övrigt4.4.4

har varit i kontakt medKommissionen vissa de branschorganisa-av
berördes utredningarnationer på 1960-talet herrelösavsom om egen-

dom.
TransportindustrzjfdrbundSveriges har tillfrågats huruvida för-

förbundets medlemmar vid tiden andra världskriget fraktatkunde ha
egendom människor eller företagåt sedan aldrig hörde sig.som av

möjligheternaEnligt förbundets obefintliga femtio årattsvar var nu,
återfinna dokumentefter krigsslutet, kunde belysa sammanhangen.som

gods hade funnits så detsådant försålt enligt de allmännaOm var nu
förbestämmelser gäller branschen.som

advokatsamfund har tillfrågats huruvida judar kunde haSveriges
till svenska advokaterlämnat tillgångar för konfiskation.undgåatt

förfråganAdvokatsamfundet sände härom samtliga med-till sinaen
lemmar, fick upplysningar tillbaka.ingamen

Auktoriserade Revisorer harFöreningen tillskrivits angående
kontakter mellan svenskaeventuella revisorer villeoch judar räddasom

konfiskation.sin egendom undan Föreningen svarade den nyligen iatt
hadesamband med jubileum gått igenom äldre styrelse-ett stämmo-,

relevantoch kommittéprotokoll. Om information funnits där såhade
skulle enligt föreningen, ha uppmärksammatsdet, då. Föreningen
vidarebefordrade kommissionens förfrågan till ledamöter ochsina tog

särskild kontakt meddessutom äldre ledamöter judisk börd.ett par av
infonnation skulle framkommaOm intresse föreningenåtog sig attav

kommissionen besked det. Föreningen har sedan inte hörtsge om av.
Revisorsföreningen och SvenskaSSH Revisorssamfundet SRS har

frågor.på kommissionensinte intesvarat
Slutligen bör det kommissionen fråge-dels utfärdatnämnas att ett

medlemmar deformulär till samtliga i judiska församlingarna i Sverige

8 Stockholms judiska församlingsSeyler, arkiv, KerstinHans 1998-10-12;
Stockholms judiska församlings dnrGustafson, arkiv kommissionensRapport om

från50/97 Ingrid Lomfors, genomgång församlingensRapport Judiska isamt av
och angåendeGöteborg arkiv, 1997-12-04, PM studier Judiska församlingensi

arkiv Malmö, 1998-08-13.i
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uppmärksammaddels i allmänheten höra siguppmanat attannonsen av
eventuell informationmed tillgångar ursprung.judisktom av

Sammanfattande slutsatser4.5

fråga tillgångar blivit herrelösaI följdi Sverige tillom som av
förföljelser judar och andranazisternas före och under andraav

världskriget fanns redan från början två principiella frågeställningar.

danaarvVad borde ske medo
borde ske med övriga herrelösa tillgångarVad0

dessa frågeställningardet följande behandlas förI sig.var

4.5.1 Danaarv

gällde de svenska danaarvendet efter offer kundeNär Förintelsens
tillolika lösningar tänkas. handsNärmast låg behandla dematt som

och låta dem till Allmännaandra danaarv arvsfonden. Men man
fanns fogockså ha hävdat det för danaarv bildakunde låta dessaatt att

särskild fond med syfte drabbatseller tillföras hjälpa andraatten som
kunde skulleFörintelsen. Likaså degällandegöra attmanav
judisk sistnämndaöverlämnas till någon organisation. tvåDe

de huvud krävt särskildlösningarna hade möjligaöver tagetom var- -
lagstiftning.

allierade frånförhandlingarna med de efter kriget valdeI man
sida frånsvenska utgå lösning gick påatt ut attstatens en som

fråga formellt hanterades och därförtillgångarna i andra danaarvsom
tillföras Allmänna arvsfonden. Samtidigt verkaskulle åtog sig attman

sådanmegendom" ställdes förfogandeför "värdet till de allieradesatt av
frånhjälpändamål. praktiken det möjligtför naturligtvis inteI attvar

nämligensida exakt beräkning detta värde. gickDetgörastatens aven
värdera alla danaarv offer,identifiera och efter Förintelsensinte att

ha klart för de förhandlarna ivilket också måste stått svenska
efterhand får det konstateras det tveksamtWashington. I äratt om man

formell åtagandekan Sverige i mening uppfyllde sitt iattanse
beträffande danaarven.Washingtonavtalet

19Se avsnitt 3.5.4.ovan
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Övriga4.5.2 herrelösa tillgångar i banker

det gäller tillgångarNär andra herrelösa i svenska banker danaarvenän
måste utgångspunkten insättama eller deras skallatt rättsägarevara

de falltillgodoses på bästa insättamal avled i Förintelsen detsätt. är
regel deras efterlevande är rättsägare.somsom

efterlevande till offer för Förintelsen kanFör särskilda svårigheter
ha förelegat det gällt tillvarata sina rättigheter. Eftersom det kannär att
ha särskilt komplicerat för demvarit identifiera och lokaliseraatt
tillgångarna fråga kan de också hai varit förhindrade exempelvisatt
avbryta preskriptionsfrister eller bevaka värdeutvecklingen avseende
deponerade värdepapper.

omständigheter kan tala för eller bankernaDessa sägas att staten
ha särskilda åtgärder förborde vidtagit underlätta för de efter-att

kundelevande komma till sin Detta exempelvis ha sketträtt.att genom
preskriptionslagen,undantag lättnader banksekretesseni i till-genom

med publicering uppgifter de banktillgångar inteav omsammans som
efterfrågats sedan krigsslutet eller förordnanden s.k. godegenom av

tillvara de efterlevandesmed uppgift intressen.män att ta
fanns skäl taladedet också förslagMen åtgärderemotsom om av

Blanddet slag kunde anföras det inte fannsnämnts. annat attsom nyss
förlänganågot reellt behov preskriptionsfristerna, eftersomattav

enligt aldrig åberoparbankerna praxis preskription efterlevandemot
kunde det hävdasVidare skälen för bibehållenrättsägare. att en

vägde skälenbanksekretess särskilt med hänsyn tilläntyngre mot, att
sådanadet möjligt skilja herrelösa kaninte tillgångaratt utvar som

Förintelsens offertänkas härröra från också för det från judisktattmen
betänkligheterhåll kunde finnas på grund befarade negativaav
publicering. Slutligenkonskevenser kunde den uppfattningenav en

finnas godmansförordnanden i praktiken inskränkningarinnebaratt av
befogenheter och dessutom kostsamma.kunderättsägamas egna vara

regelArvoden till gode betalas i med de medel förvaltas.män som
kunnat finnaSåvitt kommissionen ägnades de här diskuterade

, frågeställningarna inte någon uppmärksamhet frånprincipiella större
l960-talet.sida före Detta anmärkningsvärt, särskilt bak-ärstatens mot

framställningargrund de gjordes från judiska organisationersomav
redan l940-talet.på

till följd nämnda övervägdesKanske det frågor ochinteattavvar
ventilerades tillfredsställande på 1940-talet de blev aktuella igensom
på l960-talet.

bankerna,sedan skedde efter framställningama frånVad attsom var
och statligjudiska organisationer viss inblandning, på initiativeget

offer.bildade fond för nazismens Fondbeloppet beräknades efteren
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sammanlagdadet värdetuppskattning sådana herrelösa tillgångarav av
kunde ha tillhörtsvenska banker offer för Fondeni Förintelsen.som

möjligheten för de efterlevandepåverkade inte fortfarande få betaltatt
bankerna. Fordringar, depåer, förvarfrån och bankfack stod kvar.

innebar alltsåFondbildningen i sig ingen förlust för de anhöriga till de
offer hade tillgångarFörintelsens i svenska banker, utan ettsom var

andra människorfrivilligt bidrag till drabbats för-nazisternassom av
följelser.

och 1970-talen kom kretsaDebatten på 1960- i utsträckningstor att
fondbeloppet berälmades.frågan hur Bland ifrågasatteskring annatom

medräknades och huruvida verkligen samtliga tillgångarhuruvida ränta
slag beaktades. bakgrund bildadesaktuellt Mot fonden påattavav

bas, anspråk beskars, kommissionenfrivillig kanrättsägamasutan att
frågor de nämnda bör tillmätas avgörandenågoninte att som numerase

dock efterhandmåste det i konstateras de utred-betydelse. Tyvärr att
gjordes på 1960-talet, under medverkan flera departe-ningar som av

BankföreningenBankinspektionen, och bankema, starkt bidrogment,
fondbildningenteknikalitetema kring kom frågantill skymmaatt att om

skulle kunnaifrågavarande tillgodoses. stället förhur Irättsägare att
frågan ägnade sig långdragen oklar hand-diskutera den ochman en

villkoren för denfrågan fondbildning gjordesläggning kring om som
drabbade från ellerförmån för andra Varken bankernastill personer.

sida exempelvis möjligheternafrån de statliga instansernas tog man upp
för offentliggöra uppgifterunderlätta rättsägarna attatt genom om

ellerkontohavare och depå- bankfacksinnehavare ellerförsvunna att
godeförordna män.

anspråkdet gäller bankernas hantering enskildaNär rättsägaresav
påpekas kommissionen har tecken påskall det först inte någraatt sett

underlåtit betala den inter-bankerna rättmätiga fordringar. Iattatt
orimligtdebatten har det hävdats banker ofta ställtnationella haratt

Förintelsen.bevisning kontohavare avlidithöga krav på iatt enom
bevis-det olämpligt sådanainstämmer i drivaKommissionen äratt att

samtidigt någonför konstaterar det käntkrav långt, inte äratt attmen
för fall.bank skulle ha kritiserats sådant agerande i någotsvensk

förklarathar uttryckligen de bereddaBankerna göraär attattnumera
gällandefrån den principen dokumentation in-undantag att omannars

kommitdödsfall skall En sak det harsättarens presenteras. är attannan
det antalkännedom i åtminstone fall för årtill kommissionens att ettett

bank har olämpligt ochhar förekommit påsedan att agerat etten
vid bemötandet framställde frågorokänsligt sätt av en omperson som

herrelösa tillgångar anhöriga.eventuella ägtssom av
offentliggörande listan sådana banktill-Kommissionens överav

sedan krigsslutetstått herrelösa har lett tillgångar att, sent om-som
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flera fall har kunnat tillutbetalningar isider, göras rättsägare ärsom
Förintelsenoffer för och tidigare kände tillefterlevande till inte attsom

fanns. Därmed kommissionen frånfrågatillgångarna i attanser man
vadkommissionens hjälp, äntligen har gjortsida, medbankernas som

uppmärksammaunderlätta möjlighetförkrävaskan rättsägamasatt att
ochhar kontakter med kommissionenBankerna i sinatillgångar.sina

efter publiceringen tillmötesgåendehört sig varitde som avpersoner
bör, enligt kommissionens bedömning,samarbetsvilliga.och Man

så anspråkbankerna vid prövningenutgå frånkunna ävenatt agerar av
eller handlagts.framförtsinteännusom

följandealltså konstateras.Sammanfattningsvis kan

svenskaske med herrelösa tillgångar ivad bordeFrågan somom0
ochtillräcklig utsträckning på allvar regeringenbanker inte itogs av

efter kriget.under årenbankerna närmast
långdragen1960-talet handläggningenpåfråganNär togs varupp0

sida.till missbelåtenhet från judiskleddeoklar.och Den stor
bank harfunnit något tecken någonhar påKommissionen inte att0

herrelös.fordran, varitbetala någon rättmätigunderlåtit att som
vad kanunder kommissionens arbete, gjortharBankerna somnu,0

för sökakrävas rättsägama.att

Övriga försäkringsbolagtillgångarherrelösa i4.5.3

m.m.

behandlatstillgodohavanden hos banker harandraochDanaarven
till-herrelösasåledes endastframställningenföljandeDen avserovan.

kan hasådana tillgångar privatpersonerslag, dvs.gångar annat somav
andra institutioner.anspråk hospå

Försäkringsfordringar

försäkringsfordringarherrelösafinns någrai dagdet i SverigeOm
bör dessaoffer Förintelsentecknats föravtalgrundade på avsom

tillfalla respektivemöjligaste månnaturligtvis i rättsägare.
handenvidhar emellertidutredningarKommissionens attgett

finns.faktisktför sådana tillgångarlitenmycketsannolikheten attär
Svenska för-kan ha blivit herrelösa.livförsäkringsfordringarEndast

haft intressehuvud inte ha någottordesäkringsföretag attöver taget av
livförsäkringsavtal medtiden ingåaktuellaunder den personer som var

försäk-frånuppgifterVarken de inhämtatsutomlands.bosatta som
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ringsföretag verksamma under aktuell tid, verkställda stick-som var
provskontroller i bevarat arkivmaterial eller några uppgifter i övrigt
tyder detpå i Sverige skulle förekomma försäkringsfordringaratt som
blivit herrelösa till följd naziförföljelserna. Det kan emellertid inteav
uteslutas något enstaka fall förekommit.att

Egendom deponerats hos utlandsmyndighetersom

arbeteKommissionens har visat det förekom judaratt att som var
bosatta i utlandet deponerade tillgångar på svenska utlandsmyndig-
heter. kan inte uteslutasDet sådana tillgångar blev herrelösa till följdatt

naziförföljelserna och de i några fall finns kvar iatt statensav
besittning, på myndigheterna frågai eller i andra lokaler, eller har av-

det kan förhållaAtt sig så har inte uppmärksammatsyttrats. innan
kommissionen lät de utredningar redovisats.göra som ovan

Kommissionen har emellertid inte haft möjlighet hinna medatt att
fullständig kartläggning i vad mån det faktisktgöra förhåller sigen av

herrelösaså tillgångar judiskt finnsatt iännu statensav ursprung
besittning eller har sålts. Genomförandet sådan utredning måsteav en
ske samarbete med företrädarei för de lokala myndigheterna. kanDet
förutses den arbetskrävande. Till skillnad från vad falletäratt ärsom

gäller banktillgångardet finns ingen tidigare utredningnär utgå från.att
Kommissionen emellertid utredning i sammanhangatt annatanser en
måste göras.

Eventuell egendom hos transportbolag, revisorer och advokater

kan naturligtvisDet ha förekommit transportbolag, revisorer elleratt
advokater i Sverige haft hand egendom blivit till följdherrelösom som

avlidit Förintelsen.i Möjligheten huruvidaägaren utreda såatt attav
fallet visade synnerligensig begränsad redan på l960-talet.var vara

Efter förnyade kontakter med branschorganisationema och med de
familjer hör till de församlingarnajudiska i måste kom-Sverigesom
missionen konstatera det i dagtyvärr mycket svårt kommaatt är att

sanningen härvidlag.närmare

4.5.4 Allmän slutsats

I moraliskt perspektiv det beklagligt vissa ellerett är att rättsägare sent
fåttinte kännedom tillgångarännu blivit följdherrelösa tillom som av

Förintelsen. likaMinst beklaglig risken för heltvissaär rättsägareatt
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möjlighet framställa anspråk. Kommis-sinmistekan ha gått attom
förinitierar sådana åtgärder krävsregeringenförutsättersionen att som

deupprättelse berörda.moraliskbringaatt
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Affärsverksamhet5

Inledning5.1

ikommitjudiskt ägd egendomuppdragKommissionens somavser
ochföreförföljelsemasamband med de nazistiskaisvensk besittning

iförföljelser inledningsvisSådana ägdevärldskriget.andraunder
områdenockså deNazityskland, iihuvudsak sommen senarerum

har kom-affärstransaktionerNazityskland. frågaIockuperats omav
främstundersökningarfokusera sinadet lämpligtfunnitmissionen att
sådantocksåtill Nazityskland. Dock harförhållandenäringslivetstill

länderna.ockuperademed relationen till dehar göraattnoterats som
Nazityskland iavvägningen har varitför denUtgångspunkten att

ockuperadedeaffärsförhållandena mellankontrolleradehuvudsak om-
judiskadenBaltikum, där delarSkeendet iutlandet.rådena och även av

ockupations-från sovjetiskaförtryck denför visstbefolkningen utsattes
ockupationenföre den nazityska1940-41under årensidamaktens -

analyserat.intekommissionenhar närmare1941-44 -
det tyskajudarna tvingadesinnebarariseringens.k. utattDen ur

handelsutbytet mellanEftersomplatser.derasAndranäringslivet. tog
rela-sannolikt ocksåomfattande, detNazitysklandochSverige varvar

förjudiskt ägda företagförekommande utsattesvanligttivt att som
sökt efterharKommissionenSverige.affärskontakter ihadearisering

utveckladedet slaget sig.relationerhurinformation avom
ariserademed detaffärskontaktersinaexempelvisFortsatte man

hade häntingentingföretaget omsom
företagarejudiskaförmådde åtskilligaarisering atthotetRedan om

demöverlåtasäkerhet, kansketillgångar iföraförsöka sina attgenom
harKommissionenaffärsbekanta.utländskadem åtanförtrotill eller

itill Sverigekomegendom judisktreda påförsökt ta av ursprungom
sammanhang.sådana

Även judartvingadeslutligenmed nazisternasambandi utatt ur
dettaiförekommit varulagerhakan detnäringslivet att somm.m.,

tillsåldesicke-judiskeller övergått ibeslagisammanhang tagits ägo,
områdena.nazidomineradeeller i deSverigenäringsidkare isvenska
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Kommissionen har efter klarläggasträvat att och på vad dettasättom
kan ha skett.

Tillgänglig historisk forskning har belyst ariseringsprocessen som
sådan kommissioneninte på degett ställda frågorna. Därförmen svar
har kommissionen, i enlighet med regeringens uttryckliga direktiv, i

regi ombesörjt omfattande studier i privata och offentliga arkiv.egen
har då följandeDet skäl visat sig förenat med avsevärdaav vara

svårigheter finna information affärsrelationeratt slag.nämntom av
För det första har kommissionens forskning främst frånutgått

svenska arkiv, eftersom syftet varit kartlägga vad skett iatt som
Sverige. deI svenska arkiv undersökts framgår ofta affärs-som

hemvistland. Men det finns sällanpartnemas uppgifter huruvidaom
judiskt föreligger.ursprung Skiljelinjen mellan s.k. judiska företag
och andra naztiysk konstruktion, inte hadei sig någonvar en som
direkt betydelse för svenska företagare.

det andra hadeFör ariseringsprocessen åtminstone till början tillen
del formellt "frivillig karaktär. Denstor nazityska påtryck-statens

ningar och lagstiftning syftade förstai hand till förmå de förföljdaatt
företagarna på hand sälja eller avvecklaatt sina företag. Mångaegen
gjorde också så. dessa fallI kan inte sig i tyskavänta att,man ens
dokument, finna uppgifter arisering skett.attom

ÄvendetFör tredje bevisfrågoma svårbedömdaär falli dessa.som
det möjligt klarlägga judisktnär är kan detatt svårtett attursprung vara

utifrån tillgänglig information efterhandi säkert det tillavgöra ärom
följd nazistisk förföljelse viss bestämd egendom har kommitav som en

judiskasin händer, detta kanägares ävenur om presumeras vara
sanningen flertalet fall.i

arkivstudierKommissionens avseende eventuella egendoms-över-
föringar inom för sedvanlig affärsverksamhet har främst be-ramen
drivits i de svenska affársbankemas arkiv, varvid Wallenbergs-stora
arkivet med handlingar från Stockholms Enskilda Bank särskiltägnats
ingående uppmärksamhet. Detta bakgrund särskilt Wallen-mot attav
bergsarkivet innehåller dokument speglar bröderna Wallenbergssom
och Stockholms Enskilda Banks centrala positioner vad gäller svensk
utrikeshandel under andra världskriget. Enskilda Banken dessutomvar
ledande fråga finansiellai transaktioner med utlandet. Dess arkiv ärom i
Sveriges bäst bevarade bankarkiv. Materialgenomgångar harutförts av
kommissionens sakkunnige Paul A. Levine. Studier i arkivet har dess-

utförts kommissionens sakkunniga Kerstiutom Ullenhag och denav av

Friedländer,Saul Nazi Germany The Jews The Years of Persecution 1933-:
39, London 1997 och där anförd litteratur.
2Arkivet beskrivs kapiteli
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biträdande professorn emeritus Svenuppdragstagarenanlitadesärskilt
affärsverksamhetalla ingått i arbetsgrupp förnämnda harDeFritz. en

Wallen-kommissionsledamoten Wahlbäck.Kristerledningunder av
samtliga kommissionsmedarbetare.förståttharbergsarkivet öppet

harSkandinaviska Bankens arkivavseendegranskningsarbeteFör
VadRichardson.professorn emeritusanlitat Gunnarkommissionen

arbetat för kom-har docenten GleteHandelsbankens arkiv Jangäller
missionen.

kom-3 haruppdragstagare se bilagarad andraMed hjälp av en
genomfört studier iaffärsverksamhet dessutomfrågaimissionen om

främstoch antal myndigheter,efter Järnvägararkiven Statens ett varav
Handelskommissionen,Clearingnämnden,Valutakontoret,bör nämnas

Säkerhetspolisen.Flyktkapitalbyrån ochIndustrikommissionen,
amerikanska doku-deltagit vissakommissionenharDessutom av

föregångare OSS.från CIA:sfrämstment,
huru-informationåterfinns endast sällanarkivaffårsbankernasI om
arkivFlyktkapitalbyrånsjudiska.affärspartners Iochkundervida är

berördaåtskilliga inlagor frånijudisktåberopas personer,ursprung
utifråndet svårtframgå kapitel 7också kommer är attatt avsommen

före-egentligenbild vadsäkerskaffa siginlagordessa somaven
hållaockså iarkivmaterial måstegäller dettadetkommit. När man

omedelbarhade någonsigjudiskt inte ifaktornminnet att ursprung
Säkerhets-myndigheten hadebedömningarde göra.för attbetydelse

amerikanskamed likartade brister.behäftade Desamlingarpolisens är
medtämligen olcritiskahuvudsakislutligen, rapporterdokumenten, är
tyskttill Sverigeöverföringarmisstankarredovisainriktning att avom

intekommissionenalltså frågavilketallmänhet,flyktkapital äri somen
judisktvad tillgångarvidare månbehandla ihar änatt ur-avavser

sprung.
svenska bolagkontakt medividare varitharKommissionen större

nazidomineradedotterbolaghade ivärldskrigetför andratidenvidsom
haftmedarbetareoch desskommissionenharområden. Dessutom

Förintelse-framståendedels denfråninformationinhämtatillfälle att
i Israel, delsYehudaprofessor Bauerforskaren som varpersonerpar

aktuella tiden.vid densvenska näringslivetdetinomyrkesverksamma
överföringarallmän kunskapdetbörSlutligen nämnas att avom

frågeformulärdetefterfrågats dels itill Sverigeägda tillgångarjudiskt
dels denijudiska församlingarna,i demedlemmartill allariktatssom

publicerades i Dagensuppmärksammademycketmedialt annons som
fick avsåginformation kommissionenoktober 1997. DenNyheter i

företag.ariseraderelationer tillnäringsidkaressvenskadock inte
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5.2 Ariseringen näringslivet iav

Nazityskland

Under andra hälften 1930-talet tvingades judarna det tyskaav ut ur
näringslivet. Nazistema strävade efter ställa tyska företag heltatt under
arisk" kontroll och ledning. Den s.k. ariseringen innebar en genom-
gripande omstrukturering det tyska näringslivet. Eftersom Tysklandav

Sveriges viktigaste i utrikeshandeln fickpartner också svenskavar
näringsidkare ha fått kontakt med ariserade företag.

Nazisterna använde flera förvägar nå sitt mål. Enatt väg attvar
tillämpa och efterhand justera den tyska valutaregleringen på sättett

ofördelaktigt för judarna. En instifta direktvägsom var attannan var
diskriminerande lagar andrapå områden. Dessutom förekom hot och
andra otillbörliga påtryckningar.

5.2.1 Valutaregleringen blev ett

ariseringsinstrument

På 1930-talet fanns ingående valutareglering i Tyskland. Dennaen
tillkom bakgrund den ekonomiska depressionenmot vid 1930-taletsav
början fick efter Hitlers maktövertagande 1933, på nedansättmen som
skall visas, inslag syftade till undan det judiskaatt tränga in-som
flytandet deti tyska näringslivet.

Den ekonomiska krisen drabbade Tyskland hårt och krävde åt-
Öster-stramande åtgärder. Situationen blev akut till följd attav

reichische Creditanstalt für Handel und Gewerbe, hade centralsom en
ställning på den internationella kapitalmarlcnaden och livsviktig förvar
så hela den österrikiska industrin, gickgott omkull 1931. Detsom

Österrike,inträffade kunde bemästras inom framkallade allmänmen
Tysklandpanik i Bankerna drabbades Utländska kre-massuttag.av

diter drogs in. Reichsbanks innehav guld och värdepapper gickav
under loppet juni månad ned till belopp motsvarande 250 mil-ettav
joner dollar. juli föllI 1931 den tyska banken,näst största Darmstädter-
und Nationalbank Danat bank." I till många andra drabbademotsats
nationer valde Tyskland tid behålla guldmyntfotens,ännuatt vilketen
medförde tyska blev dyraatt på denexportvaror internationella mark-
naden. Utrikeshandeln minskade starkt i omfattning och det export-

3Raphael Lemkin, Valutareglering och clearing, Stockholm 1941, 15.s.
4Den schweiziska Expertkommissionens interirnrapport, 23.s.
5 Interimrapporten, 24s.
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importöverskott.förelegathadetidigareöverskott ettersattes avsom
årTysklandiförststillaskunde attOron sammasenaremangenom

moratorie-utlandet och slöt s.k.tillskuldbetalningarförbjöddelvis ett
Avtaletutländska fordringsägama.med deStillhalteabkommenavtal

miljardercirka 23,8kapital till belopputländsktinnebar ettatt av
TysklandFinfruset iblevriksmark

ekonomiska krisenmed problem dendetillrättakommaFör att som
infördesåtgärder. Delsandravidtogs systemmedförde ettäven som

företagtillbeviljade exportpremiertyskadeninnebar staten somatt
valuta-juli 1931beslutades den 13Delssålde på export. omper

tyskaenskildainnebar blandrestriktionerrestriktioner.7 Dessa annat att
denbegränsadesimporteramöjligheternäringsidkares att avvaror

fastställde pri-central myndighetmedgavs. Envalutatilldelning som
stramades1932Under vårenbland importörema.oritetsordningen
europeiskaandratill fleraledde i sinkraftigt. Det atttilldelningen tur

s.k.kvittning,införaövergripande planpåeftersträvadeländer ettatt
Tyskland.tillförhållandeexportlikvider iochmellan import-clearing,

medtid ocksådennaclearingöverenskommelse träffades vidsådanEn
fram.längrebeskrivasvilket kommer närmareSverige, att

tillhörandemedvalutalagtyskinfördesfebruari 19354Den en ny
blandstadgadesverkställighetsförordning.8 Härigenom attannat

tyskatill denanmälaskyldigaTysklandbodde i attvarsompersoner
betalningsmedel,utländskade hadeReichsbankriksbanken om

Även anmälas. Omskulleguldinnehavvärdepapper.ellerfordringar av
Reichsbanktillsedanpåfordrade attReichsbank så tvungenmanvar

utnyttjade sinReichsbank faktisktfråga Attiegendomenöverlåta
betalningsmedelanvändbaraförvärva sattedettapåmöjlighet sättatt

för-svenska UDinkom tilloktober 1937ISverige.också ispår en
Sverige. Fråganbosatt imedborgaretyskfrågan från varsom varen

Tyskland.utanföregendomgällde föröverlåtelseskyldighet ävenom
funnitshadealdrigtillgånggälldedetsåsvaradeUD snartatt en som

utverkautsiktfall finnastorde det i varje attsåTysklandsinom gränser
liknadeEnhembjuda densamma.skyldighetenfrånundantag att

6 Lemkin, 16.s.
dentillBerlin UDfrån Arvid Richert i7 2316,volymCt,H 94 rapportUD

oktober 1937.9
DurchñihrungsverordnungochDevisenbewirtschaftung8 dieüber zumGesetz
I/1935: 10.Devisenbewirtschaftung, RGBdieüberGesetz

långt dessamycket igicklagstiftningama9 italienskaochtyskaLemkin, 50. Des.
hänseenden.
° 2316.volym94 Ct,HUD
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frågeställning i brevrestes till UD i april 1938."en annan persons
Skyldigheten låta lösa in guld och utländskaatt valutor gällde utan
urskiljning, det inte enbart judar och andra förföljdavar grupper som
drabbades. Ersättning riksmark.igavs

Sammantagna blev de nazityska valutarestriktionema detaljerade,
ingripande och svåra överblicka. De kornatt omfatta inte baraatt
traditionella betalningsmedel valutor och guld ocksåutansom exem-
pelvis ädelstenar, silver och platina. Frihetsgraden för enskilda personer
och företag inskränktes starkt dessa regler. Det exempelvisav var
förbjudet särskilt tillstånd föraatt utan bestämt antalut än ettmer
riksmark. Efter 1937 infördes import- och exportförbudsommaren av-
seende riksmarksedlar.

tyskaDe valutaförfattningama innehöll särskilda straffbestäm-
melser. Utöver dessa utfärdades den december1 1936 lagen som gav
möjlighet döma till dödsstraff för s.k.att näringssabotage. Enligt lagen
drabbade straffet de tyska medborgare medvetet och samvetslöst,som

eller andra låga bevekelsegrunder,egennytta stridiav grov mot
gällande bestämmelser överförde tillgångar till utlandet och därigenom
tillfogade det tyska näringslivet svår skada. Straff kunde utdömas även

brottet hade begåtts utomlands. Brottslingens förmögenhet skulleom
konfiskeras.

Efter hand kom valutareglemas utformning förändras så deatt att
kunde användas för särbehandling judarna.en av

Med ingången 1938 minskades valutatilldelningen till judiskaav
företag, i enlighet med särskilda statliga instruktioner. Enligt den
svenske ministern i Berlin, Arvid Richert innebar de direktiven attnya
minskningen skulle ske efter ekonomiska möjligheter, med minstmen

procent.tio
I april 1938 övergick för valutaregleringen till riks-ansvaret

ekonomiministern. Samma månad infördes särskild skyldighet att
deklarera judiskt ägd förmögenhet.

" Ibid.
2 Expertkommissionens interimrapport, 29.s.
3 Lemkin, 46. Se UD H 94 Ct, volymäven 2316, begäran den 17 augusti 1937s.
från tysk student i Sverige frånintyg UD till stipendiegivare rörande dennaen om
regels innebörd.

UD 94 Ct, volymH 2316: frånRapport beskickningen i Bern den 14 september
1937 det schweiziska förbudet handel medatt tyska riksmarksedlar hademotom
upphävts bland på grund det i Tyskland utfärdadeannat import- ochav
exportförbudet avseende riksmarksedlar.
5 Se Svensk Juristtidning SVIT 1937 343.s.
6 Ibid.
7 Ibid, från Richert till denUD 14 aprilrapport 1938.
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framgått,valutareglema redanförmålgruppspecifikEn var, som
betalaflyttade från TysklandDen atttvungenemigranterna. envarsom

för-samladedenReichsfluchtsteuer med 25särskild skatt procent av
transfererings-skulle principresterande tillgångar imögenheten. För

fråntillden september 1938 UD15enligttillstånd rapportenmenges,
ske.alltid Sanno-Berlin brukade så inteibeskickningensvenskaden

tillståndfyra eller fem årendehade gettsdet,framgårlikt, senaste
fall.ömmandesärskiltenstaka,endast i

kraft. Denförnyad tysk valutalag i-trädde1939januarilDen en
Österrike lämnadeSudet. Richertochomfattadelagen ävennya

försvårandenyhet den tillviktigtill Enredogörelse UD. ärföljande av
utlandettillgåvoförsändelserbestämmelseninfördakapitalflykt attom

krävsutvandringtillstånd §54. Videfter inhämtatendastmå äga rum
tillstånd förhittills gällande praxis,medöverensstämmelsejämväl, i
tyskt med-medföremål §57. Judarandraochflyttgodsutförsel av

tilltillstånd påmå hellerjudarstatslösaborgarskap utansamt resor
oundgäng-brukde för personligtföremålandramedförautlandet än

ickeuttryckligenförklarasbestämmelse8; dennaerforderliga §5ligen
andraträddenationalitet. Samtidigtfrämmandejudarförgälla av

judiskainskränktebetydligtpåkraft sättregler annati ävensom
beskrivas iregler kommerhandlingsfrihet. Dessa attnäringsidkares

avsnitt.följande
valutareglema,försökte kringgåmisstänkas någonkundedetOm att

valutamyndighetemakapitalflykt, kundeotillåtenexempelvis genom
tänkbarnödvändiga. Enansågssäkerhetsåtgärdervidta de varasom
förvaltauppgiftenförvaltare och denneförordna attåtgärd att geenvar

kapital."misstänktesden

AnordnungDieochjüdischen3 Anmeldung Vermögensüber dieVerordnungDie
Juden. SeAnmeldung desdie VermögensüberVerordnunggrund derauf von
der Juden imDiskriminierungStrukturen derRechtligeTarabb-Maslaton,Martin

1651993,Berlin, TysklandReich,Dritten s
9 2316.volymCt,H 94UD
2° I/1938:211.Devisenbewirtschaftung, RGBdieüberGesetz
2 2316.volym94 Ct,UD H

redogörelsefinns överfrån domstolen23 Högsta4241941rättsfallet NJAI ens.
förvaltare.kommissariskatillsätta s.k.möjlighetmedgavrättsreglerde attsom
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5.2.2 Diskriminerande lagar tvingade fram
utträngningen

Vid sidan valutaregleringen infördes efter hand rad författningarav en
varigenom judarna diskriminerades.

Lagstiftningen i Nazityskland skedde efter summariska förberedel-
godtyckliga beslut inom för mångfasetteradser genom makt-ramen en

Det hände regler blevapparat. motsägelsefullaatt och otydliga. Däri-
uppstod för godtyckligautrymme tillämpningar och därförgenom är

det svårt i dag helt klar beskrivningatt den legala under-ge en av
byggnaden för ariseringen.

Ariseringen näringslivet föregicks vissa andra diskrimi-av attav
nerande lagar beslutades. I april 1933 stadgades förbud för icke-om
arier" inneha statliga tjänster och domartjänster.att blevDet därmed
nödvändigt definieraatt arier och inte det. Ivem som var vem som var

tillämpningsförordning fastlades såsom icke-ariskatt skulle denen
räknas hade åtminstone icke-arisk förälder, eller far-som en mor-
förälder. Genom dessa yrkesförbud skapades ökade förutsättningar för

kommande ariseringslagstiftningatt skulle tillämpas Iavsettsom var.
september 1935 kom de s.k. Nürnberglagarna. En dem handladeav om
riksmedborgarskap och slog fast judar inte kundeatt fullvärdigavara
medborgare. En handlade det tyska blodet och förbjödannan om
äktenskap mellan judar och arier. Dessa lagars tillämpning föranledde

definitionernärmare skulle jude.av vem som anses vara
Under hösten 1937 inleddes från nazitysk sida starka påtryckningar

för fönnå de judiska företagsledarnaatt sälja rörelser.sinaatt Hitler
höll i september starkt judeñentligt tal.ett Samtidigt trycket ökadesom
på judiska näringsidkare dessa skulleatt sina företag, fannsge upp nu
ekonomiska förutsättningar för icke judiska näringsidkare över.att ta
Försäljningar till underpris ägde I mitten december minskadesrum. av

23Se beträffande Das Gesetz Wiederherstellung der Berufsamtentums 3 § denzur
s.k. arierparagrafen Tarrab-Maslaton, 25 Noakes G. Pridham,samts.
Nazism 1919-1945; 2: State, Economy and Society 1933-1939, Exeter,
Storbritannien, 1991, 527 Se beträffande Das Gesetz über die Zulassungs. zur
Rechtsanwaltschaft Tarabb-Maslaton, 100 och Noakes Pridham, 528.s. s.
Yrkesförbudet for statliga rättstjänare fick inget totalt genomslag, följdesmen

ingripande åtgärder i syfte.senare av mer samma
24Tarabb-Maslaton, 35.s.
25Das Reichsbürgergesetz. Se Tarabb-Maslaton, 62 Noakes Pridham,samts.

534s.
26Das Gesetz Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehrezum
Blutschutzgesetz. Se Tarrab-Maslaton, 80 Noakes Pridham, 534samts. s.
27Se för det följande i detta stycke Noakes Pridham, 552.s.
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råmaterial.ochtilldelning utländska valutorföretagarnasjudiskade av
avtal med judiska näringsidkare.förbjöds offentliga1938I mars

Österrike införlivats Nazityskland skedde1938 mediSedan mars
stöd.legaltföretagsariseringar direkttvångsvisamångadär utanäven

beslutadeslagstiftning Såledespå området.resulterade iskeendeDetta
kommissariskakommissariska förvaltare elleroffentligaapril 1938i att

syfte till-för österrikiska företag, itillsättasskulle kunnaövervakare att
reda iintressen. ytterligarebringaoffentliga Förviktigas.k. attvarata
årstiftades juliförvaltare den 2uppträdafickvilka ensammasomsom

skulle utverkakommissariska förvaltare sär-allalag att enangavsom
for detstatskommissarienhos den s.k.uppdragpå sittbekräftelseskild

Österrike.Sudetlandet liknade den iaffárslivet. Utvecklingen iprivata
skyldigaapril 1938iTyskland blev, attJudarna i nämntssom ovan,

hushålls-personligför registrering. Endastförmögenheteranmäla sina
riksmarksammanlagt värde under 5 000föremål medochutrustning ett

för-förändringar iskett skulleregistreringEfter detundantogs. ävenatt
föringripande deanmälas. regleringDennamögenhetsinnehaven var

ytterligaretillmåste ha bidragitochnäringsidkamajudiska attantas
direkt tvång.ägdeariseringar utanrum

för judar.yrkesförbudinfördes vissa ytterligare1938På sommaren
handelsresande.dedrabbadesdärvidEn vargrupp som

dånovember 1938,mellan den 9 och 10Kristallnattens.k.Efter den
sönder ochslogTysklandield pånazisterna samtsatte synagogorna

bakomlagstiftningenaffärer, skärptesjudiskamångavandaliserade
åladeskraftigt. befolkningentysk-judiskaDen attföretagsariseringen

riket.Tyskariksmark tillskadestånd på miljardbetala ettgemensamt en
skadegörelsenförförsäkringsersättningarnäringsidkarnasjudiskaDe

ålades dessutomkonfiskerades. DeKristallnatten attunder reparera
och hus.butikerskadadesina

framtidajudarnasriktadeåtgärder sigvidtogsSamtidigt motsom
förordningnäringsverksamhet. Särskilt märksbedrivamöjlighet att en
det tyskafrånuteslutande judar1938novemberden 12 avomav

28 9481941SvJTIbid. 552 samt s.s.
undVerwaltem29 kommissarischenBestellungdieüberGesetzDas von

Uberwachungspersonen. 1941och NJA949Se SvJT 1941komrnissarischen s.
424s.

3° 950.1941SvJT s.
3 Pridham, 552.Noakes s.

jüdischenStrassenbildes bei32 Wiederherstellung desVerordnungDie zur
der JudenVerordnung über die SühneleistimgdieGewerbebetrieben och

Tarabb-ochNoakes Pridham, 560Staatsangehörigkeit. Sedeutscher s.
204Maslaton, s.
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affårslivet. Genom denna förordning vidareutvecklades ariserings-
policyn från slutet Förordningens1937. detaljerade föreskrifter inne-av
bar kortheti judar i Nazityskland förbjödsatt fr.0.m. den 1 januariatt
1939 bedriva yrkesmässig handel. Vidare föreskrevs judiska arbets-att
ledare fick avskedas och judar inte fickatt medlemmar i ko-vara

föreningar,operativa exempelvis branschorganisationer. Till för-som
ordningen kopplades tillämpningsföreslqifter. I sådan föreskriften
reglerades vad skulle ske med de judiska företag fortfarandesom som
fanns. Två anvisades. Företagenvägar kunde antingen överlåtas på
ariska händer eller avvecklas slags likvidationsförfarande.ettgenom
Överlåtelse skulle komma frågai endast det folkförsörjnings-om ur
synpunkt bedömdes viktigt företagets verksamhet fortsattes.attvara
Avveckling huvudregeln. Vid all avveckling förelåg hembuds-var
skyldighet branscheninom tillgångarna. Det normala skulle attav vara
företagaren själv ombesöijde företagets avveckling. bransch-Men
organisationerna kunde begära i stället offentligatt likvidatoren
Abwickler tillsattes. Kostnaden för sådant förfarande skulleett betalas

det företag avvecklades. Genom tillämpnings-av som en annan
föreskrift inskränktes möjligheten för judar företräda företag.att

börjanI december 1938 kom ytterligare förordning judiskav en om
fönnögenhet, skärpte ariseringsprocessen. Enligt denna för-som
ordning kunde judiska näringsidkare föreläggas inom vissatt en an-
given tidsfrist avveckla eller överlåta sitt företag. föreläggandetOm
inte följdes kunde offentlig förvaltare T reuhänder tillsättas. För-en
valtaren kunde uppdragi fortsätta, avveckla eller överlåtaattges
företaget. Från och med det förvaltarförordnandet infördesatt denvar
judiske företagaren helt berövad sin möjlighet företräda företagetatt
och förfoga dess tillgångar. Judar kundeöveratt vidare åläggas säljaatt
sin jord- och skogsbruksmark. förordningenI fanns dessutom
bestämmelser värdepapper. Inom vecka efter det förord-attom en
ningen krafti alla judar skyldigaträtt deponera sina värdepapperattvar
i valutabank. Förfoganderätten därefter inskränkt. förordningenIen var
fanns slutligen bestämmelser juveler, smycken, konst och liknandeom
värdeföremål. Vad gällde beträffande egendom sådant slagsom av
återkommer kommissionen till i kapitel

Enligt källorvissa 39 judiska532 företag verksamma i Berlin ivar
april 1938. årEtt den aprill 1939, hade dessa14 803 företagsenare, av

33Die Verordnung Ausschaltimg der Juden dem deutschenzur aus
Wirtschaftsleben. Se Tarabb-Maslaton, 130 Noakes Pridham, 561samts. s.
34 VerordnungDie über den Einsatz jüdischen Vennögens. Se Tarabb-Maslaton,

180 SvJT 1941 951.samts. s.
35Se Tarabb-Maslaton, 197 Noakes Pridham,samt 561.s. s.
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övergåariska händer, höll påövergått i 4 136hadelikviderats, 5 976 att
kommissionenpågick undersökning. källorDebeträffande 127och 7

med 490uppgift huruvida något hänt övriga 7ingendeltagit omgerav
företag.

ariserade företag ifallstudie avseendegenomförd 300nyligenI en
cirka 40Hamburg har konstaterats övertogsatt procent personerav

skaffautnyttjade för sigsituationenaktivtskrupler attutan egensom
ellerpartifunktionärerdet frågasällanvinning. Inte personeromvar

Ungefär likajudiska näringsidkaren.anställda avrden storvaritsom
vidliknaskundeförvärvadesföretagenandel av personer somav

transaktionerformellt oklanderligagenomfördepartners". De"sleeping
saken till följd ariseringsprocessenspåändå vinnakunde avmen

välmenandeföretagenResterande 20karaktär. övertogsprocent avav
Mångajudiska rimlig ersättning.deförsökte ägarnaaffärsmän, gesom

förstföretagjudiska ochhade närförvärvare vänner övertogdessaav
långtsådet. några få fall gick förvärvarebad Isärskiltderas vänner om

säkerhetaffárspartners föra egendom ijudiskahjälpte sinade attatt
falltillgänglig för på ingetden dem Idärförutomlands nytt.göraatt

företag.tagitutlänningredovisas överatt en

ochmellan SverigeVaruhandeln5.3

Nazityskland

Introduktion5.3.1

förhållandehandelspolitiken iden svenskabeskrivsavsnitt 2.4.3I ovan
handelspartnerviktigasteTyskland SverigesNazityskland.till var

denVärdetaccelererade.då ariseringsprocessenkriget,föreredan av
så-ditTyskland den svenskafrån exportensvenska importen översteg

krigstiden.under självaföre krigetunder årenväl närmast som
Varuhandelnvad månkommissionen idiskuterarföljandedetI

tillgångarkan ha medförtNazitysklandochSverige attmellan av
tillgångarsådanakanTeoretiskttill Sverige.komjudiskt settursprung

betalningsmedel.ellerhit antingenkommitha somvarorsom
arbetskraft fritt inomoch sig störrekapital,dag kan röraI varor

annorlundavärldskriget detför andra sågVid tiden ut.delen Europa.av
slagsefterhandNazityskland utveckladesi ettSverigeSåväl i som

36Bajohr.



184 Ajfärsverksamhet SOU 1999:20

planekonomi. Både den inhemska produktionen och utrikeshandeln
centraldirigerades.

Redan före kriget den statliga styrningen stark på den tyskavar
sidan frågai varuhandelns inriktning och omfattning. På denom
svenska sidan, däremot, handlade näringsidkarna relativt själv-ännu
ständigt.

först ochDet i med krigsutbrottet den svenska regeringen,var som
handelsavdelning,UD:s på sig för inriktningentog ettgenom ansvar

och omfattningen utrikeshandeln. Målet med de åtgärderav som
vidtogs upprätthålla folkförsörjningenatt grundval förvar som
Sveriges självständighet. Dels infördes licenskrav för frånexport
Sverige och för import hit.även Dels ingicks detaljeradesenare
handelsavtal med andra nationer, däribland Tyskland.

förFormerna betalning från mitten 1930-talet ochav varor var av
under krigsåren helt reglerade från de båda sida,staternas genom
clearingavtal och därtill anlmytande författningar. Som kommer att
utvecklas i avsnitt innebar detta,5.2.5 de betalningsmedel tyskaatt som
importörer använde sig inte korn till Sverige.över Degränsenav
svenska riskerade alltsåexportörema inte få betalnings-att ta emot
medel, dvs. checkar, växlar eller kontanter, varit i judisk Deägo.som
fick sina betalningsmedel från den svenska Riksbanken.

5.3.2 Mycket talar för ariserad egendomatt av
judiskt stannade i Nazitysklandursprung

Varor med judiskt kan i samband med nazitörtöljelsema föreursprung
krigsutbrottet tänkas ha förts från Nazityskland till Sverige någotpå av
följande det förstaFör kan judisk företagaresätt. flydde överen som

till Sverige ha tagit med sig lagergränsen hanterligaett av varor,
exempelvis ädelstenar. det andraFör kan svensk näringsidkare haen
köpt judisk företagares varulager detta i direkt samband mednärupp en
arisering utförsåldes honom själv eller någon nazistisk före-av av
trädare. Slutligen kan svensk näringsidkare helt enkelt fortsatthaen
handla vanligt med judiskt företag sedan detett ägt ariserats.ävensom

det gällerNär det förstnämnda alternativet måste det hållas i minnet
möjligheten för judisk flykting sigatt in i Sverige mycketatt taen var

liten, fall fråni hösten 1938. När ariseringsprocessen fartvart påtog

37För systematisk genomgång avseende svenska förhållanden, SOU 1952:49en se
Åmark,och Karl50 Kristidspolitik och lu-istidshushållning i Sverige under och

efter andra världsluiget.
38Martin Fritz, 345.s.
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detta kommerfly Tillför till Sverige.redanalltsådetallvar sent attvar
måsteemigreratillfälle övervägdetidigarevid någotden attatt som

förmögen-delkrävde avsevärdNazitysklandmedkalkylera att aven
sannoliktbedömer det därför inteKommissionenskatt.heten somsom

flyendemedtill Sverige tillsammanskomjudiska företagfrånatt varor
sådanapåexempelArkivstudiema har intenäringsidkare. gettjudiska

överföringar.
fall därarkivstudier klarlagt någotkommissionens ettheller harInte

sambanddirektefter utförsäljning iSverigehar nåttvarulagerjudiskt
ariseringenavseendenämnda fallstudientidigarearisering. Denmed en

försäljningarnaHamburg påtydernäringslivet ijudiska attdetav
skeddeförsäljningarmarknaden. Särskiltinhemskadenpågjordes om

parti-profitörer inominhemskasannoliktdetvrakprisertill attär
fickor. Iförsökte få förtjänsten inärhetdesseller i egnaapparaten
ordnadeoffentligtbland vidförsäljningarskeddeHamburg annat

såldesauktionerdessadagligen. Vidhölls såauktioner gott somsom
med tågdittillgångarjudiskakonfiskerade transporteratsockså som

områden. HuruvidaockuperadeNazitysklandfrånfartygeller av
det varithar intedessa auktionerhandlade pånäringsidkaresvenska

utreda.kommissionenmöjligt för att
förbindelselöpandefortsattenäringsidkaresvenskfalldeI enen

naturligtvisdetförekomariseratsdetta attsedanföretagmed ävenett
till Sverigetid kornjudiskedenunder ägarensproduceratssomvaror

fram i dettaframgå längrekommerSomariseringen.efter attäven
betalningtillskulle hadå bli tvist rättdetkundekapitel om vem som

fråga.iför varorna

regeringenkombineradekrigetUnder5.3.3

licenskravochhandelsavtal

närings-svenskaenskildadenframgåtthade,krigetFöre ovan,som
ville köpahanvadmycket ochhursjälv bestämmafrivaritidkaren att

Tyskland dåförhållandena iTyskland, låtexempelvis attfrån vara
önskemål.genomföra allagickdet inteinnebärakunde attatt

förlicenskravinförtoch Sverige exportbrutitkrigetSedan ut av
bilateraltförhandlingarinleddesjärnmalm ettsnartbland annat om
slutetingicks iAvtalavseende år 1940.handelsavtalsvensk-tyskt av

kvan-ochvaruslagvilkareglerades ingåendedetta1939. Idecember
pris-den s.k.infördesVidarehandelsutbytet.iskulle ingåtiteter som

39Bajohr.
40Ibid. 199s.
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vågen. Denna internationella innovation innebar priset på denatt
svenska jämmalmen fast relation till priset på kol, koks ochgavs en
handelsjäm från Tyskland, vilket på svensk sida borgaansågs för en
inhemsk prisstabilitet. Prisvågen ledde till andra priser deniävenatt
svensk-tyska handeln låstes fast.

avtal träffadesNya sedan för kalenderår i Förhandlingarnaett taget.
sköttes särskilda regeringskommissioner, tysk och svensk.av en en
Den svenska regeringskommissionen rörande och betalnings-varu-
utbytet mellan Sverige -och Tyskland Handelsdelegationen leddes av
utrikesrådet Gunnar Hägglöf. I Handelsdelegationen ingick såväl
departementstjänstemän företrädare för det privata svenskasom
näringslivet. Sammanlagt deltog cirka 50 delegater ellerpersoner som
sakkunniga i Handelsdelegationen och dess branschutskott.

handelsbalansenHur kom utveckla sig underatt lcrigsåren har
redovisats i avsnsitt 2.4.3. Sammanfattningsvis kan här densägas att
svenska importen från Nazityskland hela tiden i värde denöversteg
svenska dit, skillnaden ökadeexporten samt att under krigsåren.

Licenser för och import kunde inledningsvisexport meddelas av
Statens jordbruksnämnd eller Statens handelslicensnämnd. Senare an-
kom licensprövningen på Statens handelskommission och Statens livs-
medelskommission.

Genom licensgivningen möjlighet varuhandeln iatt styragavs
enlighet med de handelsavtal ingåtts. Utrikeshandeln ställdes,som
liksom produktionen, i folkförsörjningens tjänst. Handelskommissionen
blev dess centralorgan.

illustreraFör hur Handelskommissionenatt arbetade i detges
följande redogörelse för planeringen handelsutbytet med deten av
ockuperade Danmark Redogörelsen1943. bygger på handlingar som
finns bevarade arkiveni för Handels- respektive Industrikommissionen.

Inför förhandlingarna handelsavtal med Danmark för det förstaom
halvåret fick1943 Handelskommissionen regeringens uppdrag till-att

med Industrikommissionen och Livsmedelskommissionensammans
sig vilkeni utsträckningöver ingångnayttra avtal och importexportom

hade utnyttjats 1942, vilka önskemål fanns avseende import samtsom
vilka möjligheter fanns avseende Yttrandet denexport.som avgavs
2 januari 1943 på grundval bland utredning från Sverigesannatav en
allmänna exportförening enskilda företags önskemål export,om om en
sammanställning från Stockholms handelskammare rörande önskemål

import, synpunkter och önskemål från Sveriges grossistförbundom
önskemål från antal privata företag.samt Utredningen frånett Export-

4 Marin Fritz, 345.s.
42Hägglöfl958, 109s.
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tillfaktiskaenskilda företagsbesked exportföreningen omgav
önskemåloch deras1941 19421938,under årenDanmark samt om

kundeavtalsperioden dels hela året. Det1943förstadelsavseende vara
ocksåeller valsverk,elapparaterfråga export avmenavom

tillavseendelicenserbrösttabletter. Deeller exporthushållsglas
avtal hadesedermera ingångetföljdenblevDanmark 1943 ettavsom

utredning.exportföreningensutgångspunkt ien
mål-konstnärligaimportlicens fannskrävdeBland de Varor som

egendomjudiskHuruvidaoch ädelstenar.pärlorningar, mattor, av
till ikommissionenåterkommertill Sverigekommitkan haslagsådant

kapitel
ochockså förfanns ävenrestriktionerSärskilda export senare

betal-ochbådeförekommakundeguld,import somvarasomsomav
5.8.i avsnittmed guld behandlas för sigaffärerOlika slagsningsmedel.

näringsidkamade svenskakonstaterasdetmåste attSammantaget
medvaruutbytetuppdrag iverkade på regeringenskrigsårenunder

deregel fortsatteockuperade områden. IdettaNazityskland och av
uteslutetintegivetvishandelspartners. Detgamla attmedhandeln är

gällande regel-förföretag.ariserade Inomdessa fannsblanddet ramen
möjlighetnäringsidkama ingensvenskade atthade genomsystem

judiskti besittningagerande kommasjälvständigt ursprung.varor avav
judiskaariseradefrånuteslutasemellertid intekan detDärmed att varor

kundeföretagAriseradeunder kriget.till Sverigekomlikvälföretag
förhållandenäringsidkare,svenskamedaffärerna ettfortsätta som

behandla.tillövergårkommissionen attnu

frågadetblevariserade företagmedhandeln5.3.4 I
fåbetala ellersida skulletyskpå somvemom

betalt

funnithar kommissionenhandelsavdelning ettför UD:sarkivetI exem-
medhandladesvenskt företaghända ettkundevad närpel ettpå som

ariserat.blevjudiskt, som
till UDskrevStenhuggerisvensktframgårhandlingarna att ettAv
fordranbetalt förfåhjälp medbadoch1940januari attden 20 enom

dvs.förvaltningstod under statlig ettföretag,sudettyskthos ett som
övertygadsidastenhuggerietsFrånföretag.tvångsariserat ommanvar

beskick-tillskrevföretaget.tyska UDdet genastfanns iatt pengar

Handels-iavseende forskning43 kommissionentillUllenhag, RapportKersti
1998.oktoberpå Riksarkivet,arkivIndustrikommissionensrespektive
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ningen Berlin,i i sin ganska omgående skrevtur till den tyskesom
handelsförhandlaren Ludwig.

Medan avvaktades fick stenhuggeriet brev från den tyskeettsvar
förvaltaren. brevetI påstods det inte fanns några likvida medelatt och

de judiska ensamdelägama hade konstateratsatt skuldsatta. Redanvara
införlivandevid Sudets med Tyskland hade bolaget, enligt förvaltaren,

konkursmässigt.varit Förvaltaren förklarade vidare han hoppadesatt
kunna betala allt stenhuggeriet fordrade, bad företaget vänta.men

Stenhuggeriet skickade detta brev för kännedom till UD och
påpekade i sitt följebrev den judiskt ägda firman enligtatt dess kon-
kurrenter inte alls varit konkursmässig, "men då firman såg vad som
kunde och också passerade då det judiska inne-passera som var
havare låg det givetvis i deras intresse få så mycket möjligtatt utsom

landet. Vår uppfattning den hade någonär risk för judarna i dettaattur
avseende förelegat hade firmans ställning i Tyskland säkerligen varit
annorlunda, vilket vi härmed information meddela."som

Sedan beskickningen i Berlin fått från de tyska myndigheternasvar
och detta ingetts till UD i Stockholm, lät UD meddela stenhuggeriet att

från tysk sida föreslog företaget skulle sig i direkt för-att sättaman
bindelse med förvaltaren för överenskommelse betalning. UDom
pekade myndighetenspå förklaring förvaltaren uppenbarligen hadeatt
för avsikt försöka uppfylla förbindelser,sinaatt vilket enligt myndig-
heten bland framgick han redan hade inhämtatannat valuta-attav
tillstånd för betalningf

Ytterligare exempel på återverkningar affärsförhållanden in-av som
letts med företag dessainnan ariseratsfinns i fyra rättsfall från Högsta
domstolen 1941. första demDet handlade inte varuhandel, utanav om

hade till vissa aktier fanns deponeraderätt iom vem som som
Stockholm. Vid bedömningen det målet utformades den principav som
följdes också i de övriga fallen. Kommissionen återkommer till dettre
vägledande fallet längre fram.

första de följandeDet fallen gällde krav på grund leveran-treav av
från finna i Nürnberg. Företaget, ägdes medser en som av en man

judiskt under statlig förvaltning. så skedde hadesattes Innanursprung,
sålts och levererats till Sverige. Förvaltaren krävde betalt förvaror nu

Högsta domstolen ogillade denna talan, med motiveringenvarorna. att
de tyska reglerna tvångsförvaltning inte kunde inbegripa egendomom

befann sig i redan föreSverige det förvaltningen anordnades.attsom
ställningstagandet gjordes, enligt Högsta domstolen, bakgrundmot av
förvaltningens innebörd och ändamål i anslutning till vad isamt som
allmänhet gäller vid internationella förhållanden i fråga territoriellom

4 volymUD H 94 Ct, 2317.
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Domstolens ställningstagande innebar allmäntbegränsning. alltså inget
underkännande förvaltarens företräda bolaget,rätt att satteav men en

för det. Egendom redan före tillariseringen hade kommitgräns som
kunde förvaltaren inte grunda något anspråk på.Sverige

Även varuhandelsfallet kravdet andra rörde förvaltares påen
redan före anordnandetför förvaltarskapet hadebetalning somvaror av

till avslogs likalydandeoch levererats Sverige. Kravet med motiv-sålts
ering.

gällde kravfallet, slutligen, inte från förvaltare.sista DetDet av-en
från de judiska företag Sudetstället krav till isåg i ägarna ett som

förvaltning.under hade sålts och levereratshade Varorsedermera satts
Ägarna,före och efter det förvaltare tvåbåde tillsatts.till Sverige att

forbosatta Schweiz, begärde betaltbröder ijudiska varsom numera
tilldomstolen fann de berättigadeleveranser. Högstasamtliga att var

hade levererats föreför de varupartier ariseringen. Detbetalning som
domen betalning enlighet medsärskilt i skulle ske ipåpekades att

betalningar.avseende svensk-tyskaclearingreglema

Varubetalningar från Tyskland kvittades på5.3.5

nivå betalningar ditstatlig mot

maktövertagande och införandet Führerstaat 19341933Med Hitlers av
utrikeshandelspolitikenbeslutsfattandet i Tyskland ochcentraliserades

ordförandenDåvarande riksekonomiministern ochinriktning.tog en ny
vilkenHjalmar Schacht, upprättade plan enligtReichsbank,för en

export.endast den betalades med Importenkunde tillåtasimport om
kunde köpaekonomiska behovet och länderdetskulle styras somav

särskilttyska produkter behandlasskulletillräckliga kvantiteter av
fördelaktigt. hörde fanns alltså tyskt intresseTill dem Sverige. Det ett

bl.a.handla med Sverige.attav
Även Tyskland,eftersträvades handelsutbyte medsvensk sidafrån

bränsle. långtgående valuta-säkra behovetför Deinte minst att av
tillTyskland och andra hade beslutatrestriktioner nationer omsom

innebarekonomiska depressionen början 1930-taletden iföljd avav

45 NJA 424.Juridiskt Arkiv 1941Nytt s.
46 OriginaletsVidräkning med Hitler, Stockholm 70 ff.Hjalmar Schacht, 1949, s.

Hitler.titel: Abrechnung mit
7 valutareglema gjordes prioriteringar blandmotsvarandeLemkin, 53. Genoms.

valutatilldelningen skulle särskild hänsynVid nämligende tyska importörema. tas
utvecklandet skapandetexportindustrin och fortill förnytta nyaav avvarans

arbetsmöjligheter.
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hinder för enskilda från Sverigeexportörer och andra länder, på så sätt
de fick svårare få betalt för sinaatt att varor.
Genom s.k.i clearingavtal samordna betalningarnaatt ett inom res-

pektive land kunde minimera den faktiska överföringen valutor.man av
regeringenFör mandat ingå sådana clearingavtal utfär-att attge

dade riksdagen den 17 juni 1932 Sveriges första clearinglag. Lagen
reglerade hur svenska aktörer i utiikeshandeln skulle fullgöra sina
betalningar till alternativt få betalt näringsidkare i sådana länderav som
Sverige slöt clearingavtal med. Alla transaktioner skulle via ett

Ävensärskilt konto Riksbanken.i lagen aldrig fick direkt tillämp-om
infördesning redan i september 1932 slags clearingförfarande medett

Tyskland, vilket innebar varubetalningar i båda riktningarna skeddeatt
via s.k. Sonderkonto för Riksbanken i tyska Reichsbank.ett

En svensk clearinglag utfärdades den 16 februari och1934 komny
lcrigstidensgälla under hela clearingavtalNär hadeatt slutits med en

kundenation den svenska regeringen, enligt denna lag, förordnaannan
den betalningsskyldig någon i den andraatt nationenmotsom var var

skyldig fullgöra denna skyldighet betalaatt in till särskiltatt ettgenom
clearingkonto.anvisat denI lagen fanns utvecklade reglernya om

spärrförfarande. tänktaDessa användas påtryckningsmedelattvar som
förhållandei till länder önskade få clearingavtal med.som man

Reglerna innebar belopp egentligen avsedda för betalningatt som var
till fordringsägare från landet i fråga kunde och användas förspärras att

betalt till svenska fordringsägare på grund valutarestrilctionerge som av
i det aktuella landet inte kunde få betalning på vanligt Förut-sätt.
sättningen regeringen särskilt förordnade för-sådantatt ettvar om
farande. Med detta hade regler möjlighet till s.k. tvångs-som gav
clearing införts vid sidan de regler förfarandet vid avtaladav om
clearing i lag.som gavs samma

första egentligaDet svenska clearingavtalet med Tyskland slöts den
28 ochaugusti 1934 trädde i kraft den år.1 september Dettasamma
avtal, kom förändras vid flera tillfällen, omfattade kommer-attsom
siella betalningar. sådanaSom räknades betalningar för ochvaror

48Då "Konungen".
49SFS 1932:244.
5°Se för det följande Tyskmedelskonnnitténsäven betänkande, finnssom- -
bilagt 1950: 197.prop.
5 komSFS 1934:19. Lagen sedan ändras i olika åtskilligaavseenden vidatt
tillfällen krigsåren.under
52 benämndesAvtalet Betalningsöverenskommelsä respektive
"Zahlungsabk0mmen. Den 22 december 1934 avtaletersattes ett nyttav som
benänmdes Avräkningsöverenskommelsä respektive

Verrechnungsabkommen".
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kringkostnaderdärmed förknippade frakter.exempelvis tullar ochsom
förbetalningar tjänsterVidare kom omfattas, nämligenvissa att entre-

montagekostnader, patentavgifter,prenad- och licenser och liknande
transportkostnader. Samma dag ursprungligenvissa avtaletsamt som

stöd clearinglagenutfärdades med kunglig kungörelseslöts av en om
förhållandebetalningsskyldighet i till tyska fordringsägare skullehur

kom fungera följer. Svenska inbetalningarfullgöras. Systemet att som
svenska banker. Medlen överfördes därifrån Riksbankensskedde till till

clearingkonto.tysk-svenska Riksbanken aviserade densärskilda ny-
överförde till denClearingnämnden, betalningsorderbildade som en

deutscheclearingmyndigheten die Verrechnungskasse. ityska Denna
beloppet till den tyska fordringsägaren. Betalningar ibetaladesin uttur

genomfördes påandra riktningen motsatt sätt.
det clearingavtalet förbör i anslutning tillRedan här nämnas att

tjänsteutbytet också träffades finansiellaoch viktiga avtal omvaru-
Tyskland till med de tyska lånfrån Sverige, anledningbetalningar av

dettaplacerade i Sverige. Kommissionen återkommer till isom var
avsnitt.nästa

Österrike och de sudettyska områdena införlivades med Nazi-När
clearingför-ändrades avtalen så det svensk-tyskatyskland 1938 att

omfatta områden.sträcktes till nämndafarandet ävenattut
de från Nazitysklanddet anförda betalningarSlutsatsen är attav

svenska bestod svenskalegal nåddepå varuexportörerväg avsom
svenska Riksbanken. svenska kronorkom från den Dessakronor som

Clearingnämndens Riksbankenbetalats till konto ihade tidigare in av
Betalningsmedlen härröra frånkan sålunda intesvenska importörer.

Tyskland.förföljda judar i

finansiella relationerna och5.4 De

betalningsbalansen

tillfick svårt få betalt för lånenSverige5.4.1 att

Tyskland

finansiellanazityska reglerat dehade den regimenRedan 1933
bl.a. deTyskland på starkt reduceradefrånbetalningarna sättett som

regelbundnamöjligheter Allafordringsägarnas betalt.svenska att

53Lemkin, 76s.
54 detföljande i detta och avsnitt 1950: 197, 3for detSe nästa samtprop. s.

Tyskmedelskommittén,fråndärtill fogade betänkandet 6s.
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tyska betalningar vinstutdelningar,räntor, amorteringar, hyror ochav
liknande skulle enligt den nämnda regleringen via särskild kassaen
die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden. Utbetalning
från kassan till svenska fordringsägare fordrade särskilt beslut från

Vid fannsReichsbank. denna tid delar tyska internationella lån,storaav
nämligen de s.k. Dawes-, Young- och Kreugerlånen, placerade i
Sverige.

På förklarade den1934 tyske riksekonomiministem attsommaren
det tills vidare inte fanns valuta för betala på de nämnda lånen.att tre
Samtidigt beslutade Reichsbank betalningar tyska utlandsskulderatt av
skulle skjutas s.k. transfennoratorietDet hade dänned kommit tillupp.
stånd.

Lånebetalningama knöts5.4.2 därefter till

varuclearingen

den beskrivna bakgrundenMot blev det nödvändigt för dennyss
svenska regeringen särskilda försökaavtal tillförsäkra deatt genom
svenska till finansiella fordringar på Tyskland åtminstoneägarna någon
betalning. Så skedde efterockså, hot tvångsclearing från svenskom
sida, de s.k. rikslåne- och transferavtalen Reichsanleiheab-genom
kommen och Transferabkommen. Dessa slöts dagsamma som
clearingavtalet, dvs. den 28 augusti 1934.

Rikslåneavtalet reglerade tyska betalningar påstatens räntorav
ochDawes-, Young- Kreugerlånen. Transferavtalet avsåg betalningar

och avkastning på andra svenska finansiella tillgångarräntor iav annan
Tyskland. Enligt rikslåne- och transferavtalen kunde betalningar ske
med clearingmedel clearingen avseende kommersiella fordringarom
visade överskott på tysk sida. förutsatteDetta i den svenskasin tur att

frånimporten Tyskland dit, vilket falletockså såöversteg exporten var
väl före under kriget. detAv tyska överskottet skulle hälften ställassom
till den tyska clearingmyndighetens förfogande Reichsbanks kontopå i
Riksbanken. andra hälftenDen överskottet kunde användas förav
betalningar enligt rikslåne- och transferavtalen. Först skulle påräntorna
rikslånen betalas. Endast överskottet räckte till kunde betal-om mer

ske enligt transferavtalet.ningar
Avtalet innebar vidare det varje kalenderhalvår gjordesatt en av-

det svensk-tyska clearingkontotsättning på motsvarande vad som
behövdes för täcka de under halvåret upplupna och hälftenatt räntorna

amorteringsbeloppen på de tyska rikslånen.av

55Lemkin, 77s.
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villkor innebar clearingmedlen tillDessa början inte räckte tillatt en
transferavtalet,några betalningar alls enligt dvs. på privatlånen. I sam-

band med clearing-, rikslåne- och transferavtalen ändrades iatt
december gjordes1934 omprioritering, så fordran på vinst-atten en

Svenska Tändsticksbolagetmedel STAB hade enligt avtal medsom
skulle betalas efter rikslåneräntomaTyska riket före övriga trans-men

ferskulder.

Betalningsbalansen visade5.4.3 ökande underskott
för Tyskland

har tidigare visatKommissionen varuutbytet mellan Sverige ochatt
Tyskland under förkrigstiden liksom under lcrigsåren innebar svenskatt

svensk deimport Om ekonomiska relationerna mellanöversteg export.
och Tyskland hade omfattatinte varuutbytetSverige hadeänannat

Tyskland hela tiden haftsåledes fordringar på Sverigestörre än tvärt-
det inte så. de ekonomiskaMen I relationerna mellannu varom.

ingick nämligen ocksåländerna Tyskland köpte omfattandeatt
blandSverige lånades jämvägsvagnartransporttjänster annatav - -

Tyskland hade skulder på grund de s.k. rikslånen.attsamt av
förhandlingarnaåterkommande handelsavtalDe med Tysklandom

omfatta de finansiellakom relationerna. Hela betalnings-ävenatt
diskuteradesbalansen

Sverige.uppkom växande tysk skuld till FråganSammantaget en
detta underskott kunde och borde fick uppmärk-hur regleras storom

förhandlingarsamhet samband med de fördes under hösteni 1941,som
för skulle utformas.då handelsavtalet 1942 lösning slutligenDen som

valdes innebar svenska krediter till tyska importörer.exportöreratt gav
svenskakrediter garanterades Riks-Samtidigt åtog sigDessa staten.av

balanspost,banken så behövdes, guld frånnäratt ta emotsom en
Reichsbank och utbyte ställa fri valuta guld-i till förfogande. De

genomfördes till följd överenskommelsetransaktioner dennasom av

55Ytterligare ändringar avtalen gjordes dels juli då det bestämdesi 1935 attav
diebelopp betalats in till Konversionskasse utsträckning kundei visssom

dåanvändas Tyskland, januari 1936 det s.k.inom i txansferavtaletsamt ersattes av
Privatschuldabkommen fordringsägareprivatskuldavtalet enligt vilket svenska i

fåspärrad valuta kunde Tyska riket räntebärandestället för garanteradeav
skuldförbindelser s.k. fmding bands i kronor.svenska
57 tillgångarSven-Olof Olsson, Undersökning SJ centralarkiv judiskaefterav :s
kommissionens dnr 29/98.
58 interimrapporten,Se avsnitt 2.4.3 ff.42samtovan s.
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har kommission beskrivit i sin interimrapport. sammanfattning åter-En
finns i avsnitt 5.8.3.

påPlaner överlåta judiskt5.5 ägdaatt

företag till Sverige

det arkivmaterial genomsöktsI har kommissionen funnit attsom
ariseringsförfarandet i åtminstone några fall aktualiserade överlåtelser

företag till svenska dock någon överlåtelse korn tillägare, utan attav
stånd. det följande redovisas sådanaI exempel. De visar bland annat att
redan hotet med lag framtvingad arisering kunde leda till attom en
judiska företagare övervägde försäljningar till svenska näringsidkare.
Även har funnitkommissionen inte något exempel det, kan detpåom

företaginte uteslutas judiskt ägda i sådana sammanhang komatt att
överföras till svenska kanDet i så fall ha inneburit judisktägare. att ett

räddades, det kanägarintresse naturligtvis också ha inneburit attmen
företagare utnyttjadesvensk judisk affärskollegas trångmål.en en

Förslag delägarskap5.5.1 i Warburgbankenom

Warburg mycketM.M. Co judiskt ägd bankfirma istorvar en
Hamburg. leddes underDen fyrtio år före kriget Maxänmer av
Warburg, hade goda förbindelser med bl.a. riksekonomiministemsom

riksbankschefenoch Hjalmar Schacht.
Redan de första dagarna januarii 1937 fördes preliminära diskus-

mellan Warburg ochsioner Max Jacob Wallenberg angående ett
svenskt delägarskap i banken. Initiativet till diskussionerna såvitttogs,

kan bedöma de handlingar återfunnits Wallenbergs-iman av som nu
arkivet, Warburg.Max Parterna träffades sedan på Hotell Angleterreav
i Köpenhamn. månadEn den 6 februari, skrev Jacobsenare,
Wallenberg till Warburg detMax på vissa villkor fanns intresseatt ett
för förslaget. Villkoren det förstaFör myndighetermåste tyskatre.var

delägarskapet önskvärt. detFör andra delägarskapetmåstese som
kanaliseras något bolag, eftersom den svenska banklagen integenom

59 det följandeSe för Sven Fritz, genomgångRapport Jacob Wallenbergsom av
och Wallenberg j:rs brevväxlingMarcus 1937-46 tyskspråkigamed företrädesvis
korrespondenter, Sven Fritz, Rapport nazitidens återköp från Sverigeom av
utländska, främst tyska, statsobligationer, frånoch utlandet till svenskaSverige av

bådavärdepapper, med exkurs under kommissionens dnr 95/97 Ronsamt
Chernow, Warburgs FamilyA Saga, 1995, särskilt 460-68.: s.
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Stockholms Enskildatillät Bank själv ägde del utländskatt en av en
ställdes villkoret affärenbank. Slutligen skulle finansieras med s.k.att

vilka endast fick användasspärrmark, inom Tyskland. WarburgMax
accepterade dessa villkor, förklarade samtidigt saken tillssnart attmen
vidare aktuell. Vid någotinte kontakt förklarade han attvar en senare

riktigastför ögonblicket ansåg det inte väcka den björnattman som
sov.

Schacht riksekonomiminister efterträddesNär Hermannsom av
hösten fickpå 1937 Max Warburg klart besked hanGöring attom

tillöverlåta sin bank arier.måste Samtidigt hade riksekonomi-
banken skullebestämt bibehållas intakt för dessministeriet att att

utlandsförbindelseroch skulleutlandskrediter bevaras. början 1938I av
därför flera håll efterWarburgs på vänligt sinnade köpare tillletade
det också på allvar aktuelltblev Stockholms Enskildabanken. Nu att

förmedla kommanditdelägareskulle bli eller Warburgbanken.Bank i
affären, aldrig blevden tilltänkta finns flera handlingarOm som av,

bevarade Wallenbergsarkivet.i
Sedan diskussionen tagits på sannolikt skrevmuntligen,nytt,upp

JacobWarburgs Erich till WallenbergMax den 1938 och31son mars
beredvilligttackade för denne så och raskt förslaget.gått in på Erichatt

meddelade samtidigt SchweizerischerWarburg Bankvereinatt numera
för delta medhade bestämt belopp Wallenbergamasig att samma som

tyska myndigheter såg positivt affären. Därefter följdevissa påattsamt
korrespondens angående betalningsfonnema.ytterligare Den 2 maj

vid Reichsbank till Jacob och berättadeskrev Emil Puhl Wallenberg att
med vederbörande beslutsfattare massgeblichen Stellen,han talatnu

vilken stod kvar ordförande för Reichsbank,inklusive Schacht, som om
angående kommanditdelägarskap.de förda diskussionerna Enligt Puhl

uppskattad. frånskulle sådan insats Han poängterade attvara manen
vikt vid effektiva banker vidare ochtysk sida lade kunde drivasstor att

till utlandet. uttrycktede hade goda relationer Jacob Wallenberg i ettatt
glädje införståddtill Puhl den maj sinsvarsbrev ll över att man var

eventuella kommanditdeltagandet.med det
meddelades betalning kunna ske påslutet maj inte skulleMot attav

önskade, eftersom det skulle strida riksekonomi-sätt parterna motsom
tyskapraxis. 16 juni 1938 stod det klart deministeriets Den att myn-

begäran härom.digheterna hade avslagit
juli förekom från Stockholmsoch 1938 såväl WarburgsI juni som

brevväxlingEnskilda Banks sida viss Oberñnanzpräsidentmed
affärens genomförande. framfördes frånHamburg rörande Därvid

detEnskilda Bank svenska delägarskapet måsteStockholms att
bolag och Frans Liljenroth vid kundekanaliseras via Investorattett

förlämplig sådant. Tanken frånrepresentant ett att manvara en var nu
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Stockholms Enskilda Banks sida skulle aktier i det tyska bolagetavyttra
Farben för finansieraI.G. delägarskapet. Den juli skrevatt 18

Stockholms Enskilda Bank till Warburgbanken och efterlyste besked
huruvida de myndigheternatyska principiellt skulle sådangodtaom en

lösning. ville riskeraMan inte avslag. Samtidigt upplystesett att er-
forderliga I.G. Farben-aktier fanns tillgängliga Berlin. Warburgsi tog
också kontakt Reichswirtschaftsministeriummed frågan skrevi och
sedan den till Stockholms10 augusti Enskilda Bank syftet med denatt
kontakten devarit betänkligheter finansierings-utrönaatt motom
förslaget framkommit kvarstod. Enligt Warburgs måste dennasom
väsentliga punkt klaras innan motsvarande ansökan gjordes.ut en

lovade slutligenWarburgs höra sig sonderingen resultat.att när gettav
därefter WarburgbankenblevKort ariserad på Ledningensätt.annat

Rudolf Brinckmann och Paul Wirtz. ariska,övertogs De ansågsav vara
båda sedan längeockså närstående till familjen Warburg. Denmen var

skrev Erich Warburg22 augusti 1938 till Jacob Wallenberg för att
bankens chef Rudolfintroducera Brinckmann, han kallade sinnye som

och medarbetare,mångårige generalfullmäktig firman. Erichvän isom
Warburg tillade han knappast behövde tala för Jacob Wallenbergatt om

Warburgs skullehur starkt välkomna de mångåriga vänskapligaom
mellaniörbindelsema Stockholms Enskilda Bank Warburgbankenoch

kunde fortsätta med den finnan och leda till ökade affärer.nya
6 september antecknadeDen 1938 Marcus Wallenberg i sin arbets-

dagbok besök Erich Warburg: Allt klappat och 7/9.klart till denett av
Hade bestämt, vad han skulle i Amerika...Han visste icke,ännu göra

hans ville lämna Tyskland, vilket dumt.°°han tyckteom pappa var
september brevväxlingenåterupptogsI mellan de båda bankerna. I

personligt brev till Rolf Calissendorff vid Stockholms Enskildaett
den september frågar BrinckmannBank 26 svenskafrån denom man

förändrade förhållandenabankens sida de stod fast vid önskansintrots
kommanditdelägare.gå in Brinckman uttrycker delsatt att ettsom

skullesådant bidrag givetvis uppskattat naturligtvisdels hanattvara
vill föregripa avgörande fråninte Stockholms Enskilda Bank.ett

Calissendorff dagar bakgrund deett att motsvarar par senare man av
förändrade förhållandena börasig frånavstå affären.ansett

°° Wahlbäcks till kommissionenKrister WallenbergsMarcusrapport om
dagboksanteckningar 1938-1943, januari 1999.
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Erbjudande avseende järnverket5.5.2 i Witkowitz

Witkowitz Vitkovice i TjeckoslovakienI fanns jämverk,stortett
Bergbau und EisenhüttenWitkowitzer Gewerkschaft, till störstasom

delen innehades den judiska familjen Rotschild. Jämverket,av som
malm frånhämtade del sin Sverige, beläget den deliaven var av

Tjeckoslovakien låg kvar under tjeckisk efter landetssuveränitetsom
München september 1938.styckning i i

förhållandena sådanaSommaren 1938 övervägdeägarnaattvar
förförsäljning. blev känt BjörnDetta Prytz, svensk minister isom var

skrev hanLondon. 15 juni 1938 därför till Jacob Wallenberg.Den
blandhade ägarfamiljen andraEnligt brevet möjligheter tänkt sig att ett

kunde intresserat,svenskt konsortium ehuruväl investering ivara
för närvarande ickeTscheckoslovakien lockande. Jacobså Omär

sakenWallenberg ansåg intresse behövde sades detinte han,vara av
något åt den. föreslogs Sammanträffandevidare, inte Annars igöra ett

Londonf
gjordejanuari 1939Den 28 Marcus Wallenberg dagboks-en

från samtal Basel medanteckning i Speich vid SchweizerischerR.ett
och Terestchenko vidBankverein M. Société Continentale de Valeurs
Industrielles. Enligt anteckningen hade Witkowitz diskute-Bancaires et

Wallenberg då skissat ägarfördelningoch Marcus möjlig medrats en
Bankverein Schweiz,två andelar hos i andel hos Stockholmsen

HollandEnskilda Bank i Sverige, i och Tyskland. arbets-i Aven en
dagboken framgår vidare Sammanträffande ägde denatt ett nytt rum

de deltog då denår. Förutom nämnda7 ävenovansammamars
företrädde den Zinovstenkaeckiske Preiss, och anseddaDr. storasom

Wallenberg antecknade följande. Talade Wit-Bank i Prag. Marcus
politiskingen risk kommo med.kowitz. Preiss tyskarnaanser om

Trodde de ha 20 Har 25 % aktierna medför detta vissa%.att man av
och revision tjeckernarättigheter i ledning önska tyskama.som ge

den februaribrev Preiss skrev 17 framgår denne1939Av attett som
undvika tyskarna kom judiska familjensangelägen denatt överattvar

ägarandel.
ockuperade Tyskland1939 hela Tjeckien. En veckaDen 15 mars

antecknar Wallenberg följande.den 22 Marcusmars,senare,
från"Terestchenko ringde London. Bad himmig ringa till Preiss to pat

sade honom, affären dömd, förthe back. Witkowitz vårtJag atton var
62vidkommande. Vägrade ringa Preiss.

6 till kommissionenPaul Levines granskning delar JacobA. rapport om av av
Wallenbergs korrespondens, oktober 1997.
62 Wahlbäcks nämndaKrister rapport.ovan
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promemoria den 10 majI 1939 noterade Jacob Wallenberg attaven
han hade till direktörendagen före ringt Rasche Banki Dresdner och då

Witkowitzaffaren meddelatangående denne "vi icke hade någotatt
förvärvaintresse minoritetspost aktier i indirekt tysktatt statsägtetten

företag. Samtidigt förklarade han under vissa omständigheteratt man
tänka lämnaeventuellt kunde sig lån kr.på miljoner10att ett

konstateradeWallenberg iMarcus brev till Rasche septemberiett
hade fått något1939 inte på denna ochlcreditutfástelseatt attman svar

under rådande förhållanden tolkat detta tecken på denattettman som
transaktionen hade kunnatinte genomföras. Banken ansåg därförstora

utfástelse återtagen,sin ville för ordningens skull attnumera som men
utverkade bekräftelse dettaRasche på från Witkowitzfen

Erbjudande avseende5.5.3 pappersbruk iett

Ungern

fick Jacob Wallenbergseptember 1940I brev från Jacobsson,Perett
BIS svenske ekonomiske rådgivare, nyligen hade varit isom

Jacobsson hadeBudapest. där sammanträffat med Philipp frånWeiss
Commercial Bank. hade dåWeiss förslag hanpresenterat ett som
trodde kunde svenska företagare.intressera Raslagar hade börjat

Även knappastinföras i Ungern. några regler hade riktatsännu motom
fanns naturligtvisjudiskt ägande bland judarna så skulle ske.atten oro

skrev Jacobsson, angelägnaDe åtgärder före-klokaattvar, genom
lagstiftning.komma väntad Enligt Jacobsson hade berättatWeiss ettom

pappersbruk ägdesblomstrande judar. svenskFrågansom av om envar
affärsmän kunde tänkas detintresserad överatt tagrupp av vara av

Överlåtelsendominerande ägarintresset bruket.i skulle genomföras i
syfte uppnå arisering. Tanken aktierna skulle säljas medatt atten var
returbiljett, hade hanWeiss hade enligt Jacobsson intesagt, gettmen

specifikationnågon angående den transaktionenstänktanärmare
karaktär. Jacob WallenbergOm intresserad borde han,sakenvar av

63Paul till kommissionenLevines granskning arkivmaterialA. visstrapport om av
Stockholms Enskildahänförligt till direktionen i bank, juli 1997.

64 genomgångSven Fritz, Rapport Jacob Wallenbergs och Marcusom av
brevväxling medWallenberg j:rs 1937-46 företrädesvis tyskspråkiga

95/97.korrespondenter kommissionens dnr
65Internationella regleringsbanken, Bank of International Settlements, i Basel.
66 sådant haVad kan inneburit förklaras i avsnitt.ett nästaarrangemang



SOU 1999:20 Afärsverksamhet 199

enligt skicka tillJacobsson, Budapest för tala med Weissatten person
ledning.och brukets

funnitKommissionen har inte något tyder på det företogsattsom
någon sådan åtgärd.

Möjligheter5.6 överföra immateriellaatt

tillgångar

Immateriella rättigheter såsom och varumärkenpatent representerar
svårberälcnade värden. kan säljasdolda, De eller upplåtas ellertill över-

föra judisktundervärden. ägdaEtt tillgångar till kundeSverigesätt att
överlåta immateriella rättigheter eller upplåta licenser avseendeattvara
rättigheter till svenskasådana näringsidkare. den allmänna diskus-I
kring judiska tillgångar har detsionen hävdats skedde.så Kom-att

därför hur detmissionen har skulle kunna ha gått till.övervägt
Teoretiskt kan föreställa sig olika tillvägagångssätt. Det ärman

exempelvis tänkbart judisk affärsman hotades ariseringatt en som av
sålde immateriella rättigheter till svensk affärsman, kanske meden
returbiljett samtidigtpå så avtalade möjlighet för densätt att man om
judiske affärsmannen i fråga återköpa rättigheten.att senare

möjlighet skulle kunnaEn den till följdattannan vara som av
förvärvat judiskt företagarisering hade efter övertagandet sökte ellerett

förnyade eller liknandesvenskt skydd för immateriellapatent
rättigheter fanns i företaget.som

Redan hotet arisering5.6.1 kan ha föranlettom
överlåtelser

fall det förstnämnda, alltså judisk företagare hotadesI närsom en av
och därför själv överlät sinaarisering immateriella tillgångar till en

affärsman, kan det tänkassvensk den svenske affärsmannenatt
den judiske företagarensutnyttjade trångmål. det kan också tänkasMen

Övertagande stället syftadehans i till eller medverkade tillatt attrent av
immateriell tillgång bevarades vid sitt värde krigstiden föröver atten

företagarenssedan åter ställas till den judiske förfogande. Naturligtvis
räkna med möjlighetenmåste sådant från börjanäven att ettman

67 till kommissionenPaul Levines granskning delarA. Jacobrapport om av av
Wallenbergs korrespondens, oktober 1997.
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handvälvilligt syfte efter med eller till följdersattes detett annat, att av
dödsfallden judiske företagarens aldrig infriades.

har inte de arkivKommissionen i funnit någotgenomgåttssom
konkret exempel på transaktioner detta slag med immateriella rättig-av
heter. innebär naturligtvis inteDet kan dra slutsatsenatt attman

förekom det affarslivet.sådant inte i svenska

5.6.2 Svenskt skydd kan ha sökts efter arisering

uteslutasDet kan inte någon till följd arisering hadeatt som av
förvärvat judiskt företags immateriella tillgångar fick rättsligt skyddett
för dem i Sverige.

amerikanska dokumentVissa kommit kommissionen tillhandasom
planbehandlar på allmänt tyska patentansökningar i Sverigeett mera

kngsåren. deunder inteTrots ägdes judarsägsatt avsepatent som av
valt granska demhar kommissionen fannsMöjlighetenatt nämnare.

informationde också skulle innehålla direkt förintresseatt som var av
kommissionen. Följ ande har framkommit.

krigets slutskede uppkom misstankarI starkt ökat antalatt ettom
tyska patentansökningar Sverige innebar försöki förberedaett att en

kapitalflykt. skrevmetodisk Expressen uppmärksammad artikelen om
saken den januari Amerikanska29 1945. ambassaden i London
rapporterade hem i frågan och åberopadei då rapportmars en som

Albihns patentbyrå i Stockholm.gjorts Albihns betecknades iav
"friendly. Enligt Albihns det tveksamt det fannsrapporten som var om

misstankarna. uppgift förekommerfog för En också kabinett-attom
sekreterare Erik Boheman betecknade dem som sagor.

alltså inriktade före-handlingarna, på dokumenteraI attsom var
tyskt flyktkapitalkomsten i Sverige, finns ingaav resonemang om

huruvida frågadet ursprungligen judiskt ägda.varitpatentvar om som
funnit det korrektAlbihns hade antalet tyska patentansökningar iatt
från knappt årSverige ökat, l 500 1938 till drygt 1944.3 000 år Men

Albihns hade också påpekat det totala antalet patentansökningar iatt
ökat från cirka 000 år tillSverige 7 1938 Enligt10 000 år 1944.över

Albihns det sedan gammalt känt antalet uppfinningar ökar iattvar
krigstid. Albihns anförde också tyska affärsmän flerahade förloratatt

68 framgå återfannskommer kapitel FlyktkapitalbyrånsSom 7 i arkivatt ettav
på jude hotatsexempel tysk arisering överlåtit tillatt ett patenten som av en

tysk.annan
69 dedet följande i detta avsnitt amerikanska återfinnsSe for dokument som
under kommissionens dnr 44/98.
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marknader. detVidare pekade Albihns påsedvanligaför demandra att
fungerade vanligt,lika snabbt och effektivtpatentverket intetyska som

under-för objektivitet och försvenska käntdetmedan noggrannvar
tillverkligen därföruppfinningar lågDetsökning näravar nya.av om

noteradesvenska först. Albihnstill det patentverketvända sighands att
Österrike ochhade utvidgats till omfattaTysklanddessutom ävenattatt

kunde det vissaAlbihns inte uteslutasEnligtTjeckien. patent-att
metodiskföra flyktkapital, någonsyftethadeansökare överatt men

skäl misstänka.Albihns intekapitalflykt såg att
fråganfrån behandlasamerikansk 1945I rapport ommarsen annan

finnor.till svenskasälja befintliga tyskaförsökttyska firmor patent
byggerjudisk anknytning.diskuteras någon Rapportenheller härInte

AlbihnsEnligti samtal med Albihns.framkommituppgifterpå som
med-svenska patentbyråorganisationen intei denmedlemmarnaskulle

kundesåldes till företag.svenska Dettyskaverka till patentatt
skulle signågon mindre patentbyrå åtauteslutasemellertid inte ettatt

nöd-fallet skulle detsåuppdrag. Försådant utrönaatt varaom var
mycketskullePatentverkets arkiv, vilketvändigt gå igenomatt vara

sådan under-därförkunde inte åta sigtidskrävande. Albihns göraatt en
sökning.

sammanhängandedärmeddokumenten och deamerikanskaDe
såledesbehandlarsvenska patenbyrån Albihnsfrån denutredningarna

företagare.judiskafråganhuvud inte ägtspatentenöver taget om av
produktion.förkorn utnyttjasframgår dethellerInte patenten attom
fortfarandeAlbihns,kontakt medhar varit iKommissionen som

någonvid kan finnasdet byrånförexisterar, utrönaatt om
frågor. Albihnsinformation dessarelevant iochkompletterande mera

finns bevarat.utredningsmaterialet längreintemeddeladock låtithar att
kommissionen intealltså konstaterasmåsteSammanfattningsvis att

immateriella till-ariserade företagsexempel påfunnit någothar att
skyddats i Sverige.efter ariseringengångar

7° Stockholm.Patentbyrå AB,AlbihnsH.
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5.7 värdepapperKöp från ockuperadeav

områden

Värdepapper5.7.1 konfiskerades från judar

Kommissionen har också intresserat sig för överlåtelser till Sverige av
värdepapper från naziockuperade områden; detta för undersökaatt om
sådana värdepapper kunde konfiskerade från judar.vara

valutareglemaDe tyska innebar, bl.a. alla med-nämnts, attsom
borgare kunde åläggas skyldighet låta Reichsbank lösaatt in utländska
värdepapper. Ariseringen det judiska näringslivet Nazitysklandiav
medförde sådana åtgärder särskilt komatt tillämpas judiskaatt mot
Värdepappersinnehavare, åtminstone sedan sluteti infört1938man av

särskild skyldighet för judar deponera sina värdepapperatt ien en
valutabank. Liknande regler infördes efter hand de länderi som
ockuperades Nazityskland.av

Ockupationsmaktens konñskatoriska insamlingsåtgärder riktade sig
således dels befolkningen allmänhet,i dels- och imot synnerhet mot
judarna. I Nederländerna infördes, kommer framgå detattsom av
följande, i augusti 1941 allmän skyldighet för alla invånare låtaatten
lösa utländskain värdepapper åtminstone svenska sådana. Samma-
månad förordnades skyldighet för alla judar omgående låtaattom
deponera alla sina värdepapper hos Bankhaus Lippmannm.m.
Rosenthal Co i Amsterdam LIRO-banken." Som regel fick de
sedan aldrig tillgång till sina igen. förföljelserDe inlettspapper som
slutade med deportationer till förintelseläger. Ungefär 75 deprocent av
holländska judarna mördades.

Enligt den nederländske historikern Gerard Aalders den tyskagav
ockupationsmakten bankiren Otto Rebholz sinensamrätt att genom
bank, Rebholz Bank, försälja de värdepapper judarna hade lämnatsom
till LIRO-banken. Rebholz hade i sin förbindelser med Wolff-Ottotur
företaget. Judama underteckna s.k. bona fide-för-tvungna attvar
klaringar. Sedan deportationema hade genomförts i mitten 1942av
skrevs förklaringar ställeti LIRO-banken. Aalders har Vidare pekatav
på de allierades börjanvarning iatt 1943, innebar de skulleattav som
kräva återställande all egendom tyskarna i ockuperaderövatav som

7 Se avsnitt 5.2.2.ovan
72Verordeningenblad het besette Nederlandsche gebied, Stuk 32, 9 augustivoor
1941 kommissionens 22/99. andraEn s.k. LIRO-forordning den 21 majutgavs
1942. innebar skyldighetDen för alla judar till LIRO-banken lämna fråni sigatt
konst, guld, ädelstenar Se Hilbergäven 575. Jfr också avsnitt 7.6.8 nedanm.m. s.
angående svenska aktier franskai händer.
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kursernafick till följd sjönk för värdepapperländer, att som var
återställande för-för skulle krävas TysklandRiskenstulna. att om

andra."värdepappermedförde dessa blev billigarelorade kriget änatt
och Stockholms värdepapperRiksbanken Enskilda Bank köpteBåde

och deunder 1941 följande FråganNederländerna åren.från närmast är
värdepapper judarkan ha sådananaturligtvis dessa varit somom
LIRO-banken. redovisarhos Innan kommissionendeponeratvingats

skall något svenska valuta-därom denvad framkommit sägas omsom
för värdepappershandeln.betydelseregleringens

svenska Valutaregleringen innebar5.7.2 Den

värdepappershandelnblandkontroll annatav

världskrigetvalutapolitiken vid tiden för andrasvenskaDen var
kontrolleradupprätthålla tillräcklig statligtochinriktad mot att en

betalningsmedel landet.inomreserv av
hadeefter världskrigetinfördes kort det andravalutaregleringEn att

betalningsmedel,begränsades föraDärigenombrutit rätten attut.
den alla andravärdepapper svenskafordringar och över gränsen mot

clearingavtalet med-förhållande till Tyskland därendast iländer, inte
betalningsmedel.behov förafanns någotdet inteförde överattatt av

möjlighetenförsta hand säkravalutareglerna iSyftet med attattvar
nödvändigabetalningsmedel finansiera importanvändbaramed av
kapitalflyktSverige. slutet kriget ökade risken förtill Mot avvaror

for stabiliteten ivilket riskabeltansågsutlandet till Sverige,från vara
tillValutaregleringen utvidgades dåvärde.kronansden svenska att

kapital.inflödeomfatta även av
träddeoch ibaserades på valutalagen,Valutaregleringen antogssom

regeringen77 ellervid krig1939.75 valutalagen kundeEnligtkraft i juni
berodde påutomordentliga förhållandenvid andrakrigsfara eller som

200/98.73 dnrkommissionen kommissionensfrån Aalders tillSvarsskrivelse
74 Valutaregleringentryck, Kjell Rosenberg,offenligtnedanförutomSe, nämnt :

LernkinStockhohnoch valutaforordningen, 1955,valutalagentillkommentarEn
111 ff.Carlsson,samt s.

75 WallbergFerdinandvice riksbankschefenden juni 194012PMAv aven
arkivhittillsvarande Riksbankens F1A:71verksamhet,Valutakontoretsangående

framgåråterköp 95/97,dnrFritz,bilagd Sven Rapportäven attetc.om
medel foruttalanden den inte skulle fungeraValutaregleringen, atttrots somom

importfaktiskt korn användas för begränsautrikeshandeln,reglera att attatt av
Danmark och Norge.efter ockupationenlyxvaror av

76 rskr. 1939:399.1939:290,1939:250,SFS prop.
77Då "Konungen".
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krig förordna olika slags begränsningar betalningsflödet. Såom av
skedde också formellt valutaförordningen, utfärdades ochgenom som

kraftträdde i den februari 1940.7325 Redan under månaderna dess-
förinnan hade bankerna frivilligt förbundit sig iaktta motsvarandeatt
bestämmelser syfte slå vakt landets valutareserv ochatt iom
görligaste mån motverka de till kapitalflykt efter krigs-ansatser som

dagenutbrottet må hava i Införandetträtt Valutaregleringenav
för detansågs svenska affärslivet mycket ingripande åtgärd.vara en

befarades bliDet svårt efter lcrigstiden återgå till oregleradatt en
valutamarknad. komLagen också fortsatt giltighet ända in påatt
l980-talet.

Valutaregleringen central roll åt Valutakontoret,gav en som var en
självständig myndighet under regeringen administrerades inommen
Riksbanken, stod och understår riksdagens kontroll.som

utförsel frånFör Sverige betalningsmedel, fordringsbevis samtav
värdepapper aktier och obligationer krävdes särskilt tillstånd frånsom

ÄvenValutakontoret. införsel till Sverige svenska betalningsmedelav
och fordringsbevis krävde Valutakontorets tillstånd.

boddeDen i Sverige och hade anspråk på betalning frånsom
utlandet omfattades förbud medge onormalt lång betalningstidattav
eller godta betalning med sedvanliga betalningsmedel.att änannat
Vidare det förbjudet i kringgående syfte avtala med någonattvar
ekonomiskt närstående utlandet försäljningi till lägre pris eller köpom
till högre pris i allmänhet gällde.än som

Valutaregleringen innebar viss uppgiftsskyldighet för allaäven som
bosatta i Sverige. Om Valutakontoret så kungjorde skyldigvar var man

uppgiftlämna innehavsitt utländska betalningsmedel,att om av
utländska fordringar och utländska värdepapper, tillgångarom som

hade utlandet,i guld och guldmynt förvarade iman om som man
skulderSverige hade till utlandet.samt om som man

Deklarationsskyldighet påbjöds 1939, 1940, 1943 och 1945. Den
kungörelse utfärdades 1939 gällde alla fast bosatta isom som var
landet sedan den oktober1 år företag med huvudkontorsamtsamma
eller styrelsesäte här. Kungörelsen stadgade skyldighet på sättatt,
Riksbanken bestämde, lämna uppgifternärmare enligt vad be-som
skrivits med avseende förhållandenapå vid års utgång.1939ovan
Valutakontorets kungörelse 1940 innebar skyldighet till Valuta-att
kontoret lämna uppgift avseende förhållandena vid års1940 utgång

78SFS 1940:97, 1940:78, rskr. 1940:60, ändringar SFS 1940:614,prop. senare
1941:244 och 1944:693, 1944:252, rskr. 1944:356, SFS 1945:16.samtprop.
79P.G. Perssons till kommissionen banketik åreni Sverige underrapport om
1933-45,januari 1999.
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checkar ochsedlar, skiljemynt, värdepapper,utländskaangående ägda
utlandet.tillgångar och skulder tillipenninganvisningar samt

sedan bosatta iträffade alla november 1939Skyldigheten som var
med styrelse eller huvudkontor landet. Upp-iföretagSverige samt

särskilda deklarationsblanketter. Tillgångarpåskulle lämnasgifterna
värde behövde intesammanlagt under 500 krmed,skulderoch

värdemed lägregällde sedlar och skiljemynt ändeklareras. Detsamma
likartad.kungörelse avsåg utgången 1943kronor. Den200 varsom av

och omfattadeläget vid utgångenavsåg 1944från 1945Kungörelsen av
utländskaguld såväl Sverige,oarbetat inomochguldmynt utomsom

varuförsäljningfordringar grundSverige, påochsedlar inom utom av
förpliktelser påtill någon utlandetskulder iutlandet,itill någon samt

bosattutlandetriket eller utomlands åt någon ihärförvaring igrund av
betalningsmedel,guld,guld och arbetenoarbetatguldmynt, avav

värdepapper.fordringsbevis samt
betalningsmedelrekvirera utländskamöjlighethadeRiksbanken att

blikunde på såbosatt i Sverige sättfordringar. Denoch som var
till Riks-utländska tillgångaröverlåta sinaersättningskyldig att mot

aldrig under krigstiden.utnyttjadesMöjlighetenbanken.
vidvalutareglerna så tjänstemänskärptesjuni 1940Redan den 28 att

från utlandet.och granska till ellerfåkundeValutakontoret öppna post
Ändringen ha fåttsade sigValutakontoret,begärangjordes på somav

kringgicksrelativt utsträckningvalutareglerna i attstorveta att genom
postadesfordringsbevisbetalningsmedel, värdepapper ochmedbrev
införsel-medförsändelser från utlandetkomdeteller attgenom

värdensförbjudna
dennaskärpning,gjordes ytterligare1944oktoberden 30Per en

tillkapitalinströmninghindra befaradsyftetuttaladedetgång i att en
krävdes förtillståndValutakontoretsinnebarTilläggenSverige. att

endastlängrebetalningsmedel och fordringsbevis, inteallainförsel av
direktför varjekrävdes fr.o.m. då tillståndVidaresvenska sådana.för

utlandetfrånfrån utlandet. Lånmottagande betalningindirekteller av
föringick ikreditentillstånd, ettfick inte än närannatutantas upp

osedvanligaliknande. baraköpeavtal eller Intenormaltbranschen
betalningsdröjsmål blev iosedvanligaocksåbetalningsanstånd utan nu

uppgifts-beskrivnautsträcktes denSlutligenotillåtna.princip ovan
alladvs.Sverige,alla uppehöll sig iomfattatillskyldigheten att som

valutainlänningar.

finnsValutadeklarationema8° och1943:935 1945:21.1940:1064,1939:933,SFS
volymer.arkiv, serie E1, 528Valutakontoretsbevarade i

framgåtts med lagen kunde beslagtas. Somstridskett iFörsändelser avsom
Riksbanken.kvar hossådana beslagantalfinns ännu4.4.1avsnitt ett
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5.7.3 Riksbanken obligationerövertog led iettsom
handelsutbytet med Nederländerna

Kommissionen har funnit Riksbanken underatt 1941 och 1942 från
Nederländerna svenska statsobligationer.mottog Likviden för dessa
användes betalning för tillträvaruexport Nederländema. Detta landsom

sedan maj 1940 ockuperat Nazityskland. Frågan har ställtsvar av om
värdepapperen fråga,i eller del dem, sådana konfiskeratsen av var som
från judar.

På kommissionens uppdrag har omständigheterna kring transak-
tionerna f.d. biträdande professornutretts Sven Fritz. följandeDenav
framställningen grundas huvudsaki på vad framkommitsom genom
hans till kommissionen.rapporter

Köpen aktualiserades i juli 1940, i samband med förhandlingarde
fördesdå mellan den svenska delegationen för handelsavtalet medsom

Tyskland och dess tyska motsvarighet. Från svensk sida undrade man
hur utbytet med Nederländerna skulle komma ordnas efter denatt
ockupation nyligen skett. Det farms svenskt intresse för säljaettsom att

till Nederländerna.trävaror När tyskarna ifrågasatte hur sådanen
svensk skulle kunna betalas pekade frånexport den svenska dele-man
gationen på det fanns innehavatt svenska obligationerstora iav
Nederländema. I augusti 1940 sammanställde Valutakontoret listaen

tillgångar och skulder förhållandeiöver till Nederländema.
riksbankschefenI Ivar Rooths minnesanteckningar avseende den

februari3 1941 finns utrikesrådet Gunnarnoterat Hägglöf talatatt med
både och cellulosaföreningama svenska värde-export motpappers- om

"Vill ha det i organiserad form betr Holland", antecknar Rooth.papper.
I 1941 blev frågan aktuell igen dei svensk-tyska handels-mars

förhandlingarna. svenskaDen sidan väntade sig få förteckningatt en
vilka de svenska värdepapperenöver i Nederländerna skulleav som

kunna säljas för finansiera import från Sverige.att affärenOm skulle
bli det, bakgrund de svenska valutareglemamot och valuta-av var av
politiken, klart det Riksbanken skulleatt stå köpare. Ivar som som
Riksbankens arkiv finns Ivar Rooth ombesörjd uppteckningen av av
noteringar från samtal den 21ett 1941 mellan honom själv,mars
finansminister Wigforss,Ernst handelsminister Herman Eriksson, stats-
sekreteraren i Finansdepartementet Dag Hammarskjöld utrikes-samt
rådet Gunnar Hägglöf. framgårDärav den tänkta affären omfattadeatt

32Se för det fortsatta Sven Fritz, Rapport Riksbankens återköp svenskaom av
statsobligationer från Holland, Rapport nazitidens återköp från Sverigeom av
utländska, främst tyska, statsobligationer, och från utlandet till Sverige svenskaav
värdepapper Tillägg till dito samtliga under kommissionenssamt dnr 95/97.
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Riksbankenkrmiljonersammanlagt 15 attsamt attenatsman om
utländska Vidareoch kurser skulle tillämpas.köpareskulle stå attsom

värde-tyskarna svenskaDå redan inköpt deföljandehar noterats.
direkt med tyskarna. Iunderhandlingamaskulle äga rumpapperen

Anteck-Holland.komma inköp iskullefall överensannat omman
möjligen missförstånd.och bygger påtolkasvårningen ettär att

Berlintillställde april beskickningen ihandelsavdelning i 1941UD:s
finansiella fordringar och skuldersvenskaförteckningar gentemotöver

grundade påBelgien. FörteckningamarespektiveNederländerna var
Enligthade kommit till Riksbanken.tidigare invalutadeklarationer som

finansiellaupprättad promemoria SverigesUDmaj inomi varen
Neder-föregående årsskiftevidskulderochfordringar gentemot

Belgienpåmiljoner kr, medan fordringarnarespektive 33länderna 18
kr.miljoner Enoch skulderna dit tillmiljoner kr 2,5uppgick till 34

förslagetinnehåller påståendetUD-promemoriasamtida att omannan
väckts frånför hadeobligationer inköpsvenskarealisering av varorav

holländsk sida.
densida, lämnadeefter påstötningar från svenskmaj 1941,iFörst

säljbaraLudwig förteckningWaldemarförhandlaren övertyske en
svenska beskickningen ihandelsrådet Vinell vid dentillvärdepapper

ocksåsvenska statsobligationer,omfattade främstBerlin. Listan men en
Ludwigtill UDhemVinell skrev iaktier.del svenska attrapporten

helaönskade utnyttjavederbörandeholländskaförredogjort att
svenskatill ytterligare köpvärdepapperen trävaror.förlikviden av

bindandeenligt Ludwig intelistanmeddelade VinellVidare att var
godkände åter-fortänka sig innanvilleeftersom enmannogaman

myndig-vederbörandeheller förelågaktier.svenska Inteförsäljning av
skrevSärskilt tycktes det,försäljningen.godkännandeheters slutliga av

rikskommis-tyskaholländskt detinhämtagälla "atttillVinell sist,
godkännande.Haagisariatets

förteckning haravskrift LudwigstordedokumentEtt vara en avsom
Aussichtininleds med orden "Es istarkiv. Deni UD:såterfunnits

beñnd-NiederländemEigentumfolgende, imzunächst vongenommen,
Holz-schwedischerñir die BezahlungWertpapiereschwedischeliche

förteckningen,Härefter följer självaverwenden".lieferungen somzu
nominella värden ibeteckningar och derasvärdepapperensupptar

miljoner kr,nominella 10,4sammanlagda värdetsvenska kr. Det är
småochtill statslånhänför sigmiljoner kr utgörs9,9 resten avvarav

obligationer.privataposter
värdepapperenprissättningendiskussionerfördesjuni 1941I om av

Hammarskjöld,mellan Wigforss, Eriksson,sammanträdevid nyttett
underhandlingamameddelade dåHägglöf.och DenRooth attsenare

VärdehandlingarsvenskaHolland likvid imedträvaruaffárer motom
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hade kommit långtså det gälldeatt ställning tillnu att ta om
Riksbanken villig köpa de erbjudnaatt obligationerna tillvar nu
gällande kurser, paridvs. för den övervägande delen stats-av
obligationema och dagskursema.i övrigt Rooth frågade det inteom var
möjligt med lägre kurser, Eriksson och Hägglöf förklarade dåmen att
det för närvarande uteslutet. Det antingen eller nejvar var som
gällde. Samtalet avslutades, enligt vad Rooth nedtecknade efterhand,i
med finans- och handelsministrama hemställdeatt Riksbankenatt
skulle betala förpari obligationerna. I sina minnesanteckningar av-
seende den 26 juni 1941 antecknade Rooth det varit statsråds-att
beredning. Vidare noterade han följande. Obl i Nederl Bank 2 å 3 milj
till Inbet på särsk konto för fraktträvaror till Holland Ludwig+ vill ha
dagskurser". därpå,Dagen den 27 juni, antecknar Rooth: PM till
Hägglöf köpet från Holland obl".om av sv

I sin tillpromemoria Hägglöf dagen efter sammanträdet skrev Rooth
Riksbanken kunde de i den tyska förteckningenatt överta upptagna

obligationerna eller åtminstone flertalet dem. Samtidigt hemställdeav
han Hägglöf vid det slutligaatt med Ludwig skulleresonemanget
försöka kurserna till eller98 99 stället föri 100.procentpressa

Hägglöf kom slutligen medöverens Ludwig 97 över-procentsom
tagningskurs plus upplupen kupongränta minus courtage.

börjanI augusti 1941 rapporterade Sveriges konsul i Rotterdamav
till NederlandscheUD Bank i juni hade tillkännagettatt de aktuellaatt
svenska värdepapperen måste erbjudas och på begäran säljas till
banken. Priset sades ha fastställts till 97 inklusive löpandeprocent
ränta.

Affärema genomfördes huvudsakligen i augusti och september
1941. Riksbanken betalade cirka 9 miljoner kr till Clearingnämnden för
vidare befordran till det nederländska clearingorganet. Betalningen
avsåg, enligt brev från Riksbanken till UD, de statsobligationerett som
Riksbanken hade mottagit på uppdrag och för räkning Deav
Nederlandsche Bank NV, Amsterdam. Ytterligare återköp förekom
fram till november 1942. Sammanlagt utgjorde, enligt UD-pro-en
memoria, värdet de återköpta obligationerna något mindre hälftenänav

nominella värdet i Holland befintliga svenska värdepapper.av av
I maj 1942 frågan sluta clearingavtal avseendeattvar om

Nederländerna aktuell. Den 6 maj antecknade Rooth tyskarna hadeatt
lämnat förslag till avtal finansiell clearing med Holland. Enligtom an-
teckningen Hägglöf tveksam. Otroligt med tanke på den hol. Reg ivar
London, skrev Rooth konkluderade det "svårtattmen senare var
undvika avtal.

83 detsammaPari det nominellaär värdet.som
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några minnesanteckningarRooth gjordeIvar även senare som
frånobligationsåterköpen Nederländerna. noterade denberörde Han

riksbanksfullmäktige "engelskbehandlat194328 januari att ennu
affärer meddispossession och guld och oblskrivelse Germanom

flertaletDärmed måste ha den deklaration frånHolland". avsetts
meddelades efterdessa hade för avsiktallierade varigenom att attstater

frånall egendom Nazityskland hadeåterställakriget rövatsom
deras invånare. februari årockuperade länder och Den 4 samma an-

uppgifter tyskahan till fullmäktige hade lämnatRoothtecknade att om
och med Holland.guldaffärer obligationsaffäreritalienska itoch om

under rubriken Statsrådsberedningen denaffärenSlutligen nämns
den s.k. Woods-resolutionen 6varvid Brettonfebruari20 1945, nr

behandlatstycks ha
reagerade såväl pånederländska exilregeringen i London skarptDen

obligationsåterköpen. reaktionenpå Menclearingarrangemanget som
och halvt den februari 1944år lsig. Först,lät på tre ettvänta senare,

via sin minister Stockholm till UDexilregeringen iöverlämnade en
frågor. Clearingöverenskommelsenrörande dessaAide-Mémoire

denden stred "Arrête-Royal" 24 majkritiserades eftersom mot en av
boende detalla tillgångar ägdes i1940, varigenom som personerav

utlandetoch möjliga sälja tillNederländernaockuperade attsom var
nederländska och kunna disponerastillhöra denförklaratshade staten

gällde obliga-nederländska exilregeringen. detNärendast denav
för-exilregeringen den svenska regeringensutbadtionsåterköpet sig

neutraldetsades enda exemplet påTransaktionenklaring. attvara en
Nederländernamyndigheternamed i landsamarbetatregering ett som

befann iutländska sigköpa värdepappermed förlåg krigi att som
affärenhapåstående Riksbanken skulle gjortNederländerna. Ett attom

detlandet skulle ohållbart, eftersom iockuperadedetför att varagynna
ockuperadeskilja mellan Tyskland och detomöjligtpraktiken attvar
enligtåterköpta obligationema dessutom,Nederländerna. De ovanvar

egendom. Riks-nederländska"Arrête-Royal dennämnda statens
handlat enbartföga hänsynsfullt, inteenligtbanken hade motprotesten

handla med vad regeringeni stridregeringDrottningens attgenom
obligationsinnehavarede nederländskaförordnat även motutan som

hade dessutom,placeringar. Riksbankensvenskaberövade sinablivit
juridiskfrån nederländsk privatvärdepapperendet, köptsades en

säljabefogenhetnederländsk saknade varjeenligt rätt attsomperson
beakta devidare bordeframhöll RiksbankenExilregeringendem. att

stulitsegendomden januari 1943allierades deklaration 5 avom somav
denSlutligen uttalade exilregeringenockuperade länder.fienden i att

84 resolution avsnitt 7.2.1.Angående nämnda se
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dessa skäl förbehöll sig alla sina rättigheter Riksbanken dennaimotav
affär.

Inget riksbanksfullmäktiges protokoll från 1944 denav tar upp
nederländska exilregeringens démarche. Ivar Rooths minnesanteck-
ningar för februari och början 1944 den inte. Men inämnerav mars
anslutning till kopian ligger i Riksbankens arkivprotesten tvåav

denpromemorior, daterad den 10 februari 1944 med rubriken PMena
angående den svensk-nederländska clearingen och den andra daterad
den februari16 med1944 rubriken Svenska obligationer, sålts isom
Sverige för holländsk räkning och betalts till Holland via svensk-
holländska kapitalclearingen.

Inom påbörjades februariUD i 1944 utfominingen påettav svar
framställningen. okändAv anledning fortsattes och avslutades arbetet

förräninte på 1944. Den 25 augusti överlämnades fransk-ettsommaren
språkigt från till denUD nederländska exilregeringenssvar represen-
tation i Sverige.

frånSvaret UD innehöll utförliga redogörelser för vad enligtsom
svensk uppfattning hadesuccessivt överenskommits rörande varu-
utbytet mellan Sverige och Holland. Vidare redogjordes för clearing-
överenskommelsens tillkomst, förlängningar och innebörd.

Syftet med clearingavtalet enligt tillförsäkra svenskasvaret, attvar
fordringsägare transfereringsmöjligheter för och avkast-räntor annan
ning finansiellapå tillgodohavanden i Nederländerna. Rörande den
juridiska grundvalen framhölls följande.

... under rådande förhållanden svenska gäldenärer enligt svensk rätt
skyldimåste i det betrakta denäven enskildeatt etanses a nya

innehavaren i erländemaNe finansie fordringar i Sveriav e
såsom behörig borgenär; de svenska gäldenärerna hade sålunda e
varit lagligen befogade utbetalningvägra ochatt räntoren av annan
ifrågakommande avkastning till nederländska innehavare kapital-av
tillgångar i Sverige. Svenska regeringen autorités suédoises har
emellertid givetvis med särskild samhet följt tillämpningenuppmär

de olika överenskommelsema; vid de undersökningar, dettaiav som
avseende genomförts vederbörande svenska myndigheter, havaav
inga omständigheter framkommit, kunde tyda på att trans-som
ferering inom för den träffade anordningen skett i strid medramen
nederländska kapitalägares önsknin tordeDet slutligenegna svenslêar.

få anmärkas såvitt påäven sida har sig bekant,att, påman
grundval överenskommelsen transfererade belopp kommit deav

fordringsinnehavamaprivata i Holland till godo.

förklaraFör Riksbankens återköp svenskaatt statsobligationerav
anförde UD i sitt initiativet hade tagits vederbörandeattsvar av myn-

85 återgesCitatet efter svenskspråkigaden förlagan till UD:s aide memoire denav
25 augusti 1940.
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dockframgått detområdena. Som finnsde besattadigheter i om-ovan
tagits fråninitiativet kan hatyder på ursprungligenständigheter attsom

deförhänvändelsen redogjordepå UDsvensk sida. I ävensvaret
bestämtsnominella belopp för prisetochobligationemasåterköpta att

före-anfördes: svensk sidaEnligt frånkurs. Dessutomtill 97 procents
vid försäljningholländska innehavamadeuppgifter havaliggande

ovannämndacentralbanken erhållit likvid efterholländskadengenom
kurs på %.97

följenligtavslutadesSvaret

anförtsaide-mémoirei BeskickningensvadanledningMed somav
Utrikesdepartemen-transaktioner önskarifragavaranderörande här

denomständighetertill berördamed hänsunderstryka, atttet ovan
uppfattatssvensk sidavärdepappersförsä jningen påföreta somlet a

bestämmelsernamedöverenssstämmelseärder, ideett som
sreglementetfogade lantkri-konventionårs Haatill 19 7i det

ockuperadedet ekonomiska livet iupprätthållanförträffats ee av
fram-ånyoanslutning härtill måområdena.nederländska I även

holländska obliga-har sig bekant, de privatasåvitthållas att, man
träffadeenli denför obligationernafått full ersättningtionsägama t

veriges Riks-bekräftas,slutli måöverenskommelsen; även atten
transaktionensdragit fördeliickei någotpank genom-avseen e av

e.oran

ytterligaresöktambassadensvenska i HaagharKommissionen genom
Londoninederländska exilregeringendenfråni arkiveninformation

därvid kons-Sammanfattningsvis harStockholm.legation ioch dess
deåtskilligabekräftarmaterial,dettaingenting itaterats att avsom

Neder-hurkastar ytterligare ljusuppgifterna,redovisade överovan
detheller har itidigare privata Intebetalade deBanklandsche ägarna.

ursprungligauppgifter huruvida denågraåterfunnitsarkivdessa om
börd.judiskobligationsägama var av

nederländska forskaresig tillkommissionenVidare har vänt ett par
området.deras kunskaper pådelmöjligt fåfor att avom

Neder-frånförvärv värdepapperRiksbankensutredningarDe avom
låtit1940-talet, kommissionen göra,börjanländerna i gersomav

expropieradeför det frågabeläggvisserligen attsammantaget omvar
central-nederländskadenslutsatsentillåter intevärdepapper, attmen

judarna isärskiltfall hade riktatsdessairekvisitioner motbankens
dennesedanGerard Aalders,har delatsharmeningenlandet. Den av

till kom-innehållet Fritzhuvudsakliga i Svendetdel rapportertagit av

16/99.6 kommissionens dnr1999-02-03AndermanPerPM av
hunnit87 hade inteDenoch Veraart.Aalders Wouter ännuGerard svarasenare

trycktes.dennanär rapport
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missionen saken. Kommissionens utredning tyder påom snarast att
det fråga värdepapper tvångsförsåldes till följdvar om som av en
expropriationsförordning riktades alla nederländska invånare.motsom

5.7.4 Riksbanken aktier ochtog ävenemot

obligationer från andra länder

de beskrivnaI transaktionerna med Nederländerna ingick affärovan en
innebar Nederlandsche Bank sålde svenska aktier föratt 36 000 krsom

till Riksbanken.
förekomDet under och hösten 1942 också Riks-attsommaren

banken från andra länder återköpte svenska aktier och obligationer.
Även dessa affärer har Sven Fritz, legatutretts tillrapporterav vars
grund för kommissionens överväganden del.i denna

En promemoria i Riksbankens arkiv Riksbanken underattanger
tiden 13 juni till oktober31 1942 återköpte svenska storföretags aktier
för sammanlagt 1,4 miljoner kr. Huvuddelen dessa aktier såldesav
vidare. Promemorian upprättades inför sammanträde medett stats-
revisorema i november. Av upprättad handling, ävenen senare som an-
vändes vid detta sammanträde, framgår Riksbanken under tidenatt

till oktober 1942 också återköpte svenska obligationer frånmars
Schweiz och USA till sammanlagt värde drygt 900 kr.ett 000av

Rooth antecknade från fullmäktigesammanträde denett 7 maj 1942
köp svenska aktier i utlandet kundeatt motiveras valutaskäl,av av av

börsläge och penningpolitik. Det ansågs önskvärt, skrev han, fåattav
hem aktier från utlandet. Enligt Rooths anteckning redogjordes vid
sammanträdet för Riksbankens aktieköp i USA.

ValutakontoretInom fördes dessai sammanhang diskussionen om
huruvida borde kräva affidavits", dvs. skriftliga försäkringar frånman
säljarna de rättmätigt innehade aktierna.att Med sådana försäk-om
ringar ville få klarlagt säljarna innehavarerättmätiga till deattman var
värdepapper såldes. Rooth antecknade från sådan diskussionsom en
den juni följande.3 1942 Be Jacob framhöll i förtr till H vi måsteatt
förhindra förs aktier på holl händer via Tyskl. Håller affidavitpåav sv

88Kommissionens dnr 200/98.
89Se för det följande Sven Fritz Rapport genomgång Jacob Wallenbergsom av
och WallenbergMarcus brevväxlingJrzs 1937-46 med företrädesvis tyskspråkiga
korrespondenter Rapport Stockholms Enskilda Banks affärer medsamt finnanom
Otto Wolff, SEB:s gulddepå hos Schweizerischer Bankverein ochom om
eventuell undersökning afñdavits för SEB i Schweiz uppköpta svenskaav av
aktier båda under kommissionens dnr 95/97.
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stårmening. Kommissionen från Bevill ha någon utgår attom man
Hägglöf.Jacob WallenbergJacob för och sannolikt förHför Belfrage,

diskussion Valutakontoret,förekomoktober 1942 inomDen 15 en ny
medaffidavitkravetsläppa koppladesvarvid frågan att sammanom

fransmän sälja Schweiz.hindra aktier viamöjligheterna attatt
tyderminnesanteckningar finns noteringarRoothsBland Ivar som

värdepapperRiksbanken skulle köpa ytterligareifrågasättspå det attatt
obliga-1940-talet. handlarNoteringar-nabörjanfrån utlandet i omav

frånoch aktierdecember 1940 obligationerFrankrike ifråntioner samt
Österrike uppgifterfebruari Ytterligareoch i 1941.NorgeTyskland,

framkommit.kan ha inneburit har intetransaktionervad dessaom
tydersammanfattningsvis funnit någotinteharKommissionen som

nämndafrån de dettaRiksbankens förvärv i avsnittdessapå staternaatt
ellerobligationer konfiskeratsaktier ellerskulle ha avsett exprop-som

judeförföljelserna.för de nazistiskaåtgärder inomrierats ramengenom

Även handladeStockholms Enskilda Bank5.7.5

utländska värdepappermed

utlandetaffärer frånRiksbankens med värdepapperhar endastHittills
möjlig-medhar naturligtvis räknatKommissionenbehandlats. även

frånhäntsvärdepapperaffärsbanker kan ha köptsvenskaheten att som
judar.

avseendegenomförtsgranskningaröversiktligaDe som
arkiv har inteSvenska HandelsbankensochSkandinaviska Bankens

sigdessa banker skulle hapåindikationer ägnatnågra attgett
kundemed värdepapperaffärerinternationella avsettvara av nusom

slag.
någotdirektaEnskilda Bank harStockholmsgällerVad men
Safe-amerikanskalitteraturen. Vissamisstankar framförts ioprecisa

har ocksåtillhanda,kommissionenkommithavendokument, som
riktningen. omfattan-Vid kommissionensdenantydningar iinnehållit

särskildadärförWallenbergsarkivet hars.k.detgranskningarde av
sammanhanginformation desökaförgjortsansträngningar att somom

ombesörjtvidaregällt. harmisstankarna Kommissionenframfördade
nederländskaoch delarkiv tagit vissaValutakontoretsisökningar av

kommissionenaffären. hartill Slutligendokument anknytningmed
bildentillforskare. har lettnederländska Dettafrågor till attställt

°° kapitel1989,WiebesAalders
9 dnr 80/98.Kommissionens
92 dnr 121/98.Kommissionens
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kunnat fyllas vad gäller just dessa transaktionerut på kom-sätt som
missionen det följande.i Utöverpresenterar vad därvid redovisassom
har kommissionen inte heller i Wallenbergsarkivet funnit uppgifter om
affärer med värdepapper kan ha judar.ägtssom av

Undersökningarna har således efter hand kunnat koncentreras till
vissa specifika affärer Enskilda Banken medverkade till. Gemen-som

för dessa de avsåg affärer medsamt är nederländskaatt banker och
förmedlades företagariserat vidett Otto Wolff. Det tyskaav namn
företaget Otto Wolff hade sitt huvudkontor i Köln och leddes vid den
aktuella tiden Otto Wolff och Rudolf Siedersleben. Firman hadeav
funnits sedan och1904 tidigare Otto Wolff tillsammansägts medav
dennes judiske kompanjon Ottmar Strauss, troligen trängdes utsom ur
bolaget 1933. Ungefär samtidigt Rudolf Siedersleben hauppges
kommit in i bilden. Ottmar Strauss dog 1941.

affärerDe här aktuella två slag.är Först och främstsom var av var
det fråga slags bytesaffárer innebar Enskildaett Bankenattom som

tyska utlandsskuldförbindelser bytte tillmot sig amerikanska dollar-
obligationer från Otto Wolff. Dessutom förekom det Enskildaatt
Banken Wolffvia Otto köpte svenska värdepapper från utlandet.upp

första fråganDen kommissionen har ställt sig i detta sammanhangsom
de amerikanska dollarobligationerna,är hade förvarats i neder-om som

ländsk bank, kan ha judar och frånhäntsägts dessa led i deettav som
nazistiska förföljelsema. Samma fråga har kommissionen ställt sig
beträffande de svenska värdepapper Enskilda Banken förvärvadesom
via Wolff.Otto

Bytesaffärema skedde i två på vintern och våren 1942.etapper
Initiativet såvitt kan bedöma, i januaritogs, 1942 Ottoman nu av
Wolff. Enskilda Bankens första positiva på denna intresse-svar
förfrågan lämnades telefon några dagar därefter. doku-Avper senare
mentation kan utläsas Enskilda Banken redan i detta inledandeatt
skede krav på något slags åtkomstintyg, s.k. affidavit, beträffandereste
de amerikanska värdepapperen. Man ville alltså ha skriftligt på att
säljaren hade kommit värdehandlingamaöver på riktigt Detsätt.ett
framgår varförinte detta önskemål framfördes. Otto Wolff emeller-var

93Petition for the Restitution of Rights of the Estate of Ottmar Strauss,
kommissionens dnr 132/98.
9 för detSe följande Sven Fritz, Rapport Stockholms Enskilda Banks affärerom
med firman Wolff,Otto gulddepåSEB:s hos Schweizerischer Bankverein ochom

eventuell undersökning afñdavits för SEB i Schweiz uppköpta svenskaom av av
aktier Rapport uppgörelse mellan Nederlandschesamt Bank och Stockholmsom
Enskilda bank rörande amerikanska obligationer den inköpt i Hollandsom senare
under kriget båda under kommissionens dnr 95/97.
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det framställda kravet afñdavits.tillmötesgå på Hantid inte beredd att
bankerholländska avslöjade sina kundersförklarade ogärnaatt namn

därför stället för direkt uppgift ägarkedjanhan ioch tillade att om av-
bindande förklaringar från bankerna fråga.överlämna isåg att

överenskommelse hade skickadenåtts huvudsakenSedan ien
tyska värdepapperen fråga till Wolff. Sam-Banken de i OttoEnskilda

emotsågBanken Otto WolffEnskildatidigt upplyste attom man
tillsammans holländska banker-bytesposten med deleverans snarast av

utdragen hur dessafölj de korrespondensförklaringar. Därpå en omnas
innehållakunde de bordeborde utfonnas. Manförklaringar attenas om

befunnitinnehavande bank hade sig ifrånuppgift attom papperen oav-
förfrån den tills deholländsk 9 maj 1940 inombruten privat ägo ramen

Rebholz. Enskildaaffärsverksamhet hade sålts till Ottosedvanlig
Rebholzskulle överlåtelsen tilldetönskadeBanken även attatt anges

fåbegärde från sidabankenshade frivilligt. Dessutomskett attman
Wolff Rebholzupplyste då blandhonom. Otto annat attveta mer om

medgoda finanser. gällde dettaanseende och När dethade gott
Wolff holländska banker ville intygasvarade Otto intefrivilligheten att

skeddeöverlåtelser medverkade tillde desjälvklartnågot så attsom
gehörupprepade fick aldrigEnskilda Banken sitt krav,frivilligt. men

önskemål.för dessa sina
februari dåbytesaffárema påbörjades i 1942andraDen etappen av

Banken köpa vissaEnskilda hade intressefrågadeWolffOtto attavom
förtydligades i 1942obligationer. Fråganamerikanskaangivna mars

specificeradepå gällde på vissadetdet framgickvarvid nytt attatt
skuldförbindelser Avtal däromtyska.amerikanskavillkor byta mot

Även det tal åtkomstintyg.dennaslöts april. ii etapp var om
blev aldrigaktuell under 1942,tredjeEn etapp av.senare menvar

bli talBanken till Wolff kunde det inteEnskilda OttoEnligt frånbrev
därtill.Riksbanken tillståndeftersom vägradeaffärnågon att geom

Nederlandschekriget till mellanledde efter tvistBytesaffårerna en
hävdadenederländska bankenEnskilda Banken. DenochBank att

för-Vid detill den ersättning.skulle återlämnas vissobligationema mot
bankennederländskarepresenterades denrörde tvistenhandlingar som

dokumenterades dels iFörhandlingarnaBosch.Graaf denH OJ vanav
dels ioch Wallenbergmellan denne Marcuskorrespondens prome-

Banken i anslut-Enskildaupprättades tjänstemän inommorior avsom
ocksåfrämströrde återköpspriset,Diskussionernadärtill.ning enmen
exempel-nederländsk klargjordesFrån sidaomständigheter.rad andra

residentsförköpa obligationema "nontillståndRebholzvis attatt

95 Rebholzdömdes Ottotill kommissionenGerard Aalders harvadEnligt uppgett
års fängelse.tillkriget 1955 femefter
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räkning hade påtvingats de nederländska valutamyndighetema av
tyskarna. Vidare framhölls risken för amerikansk svartlistning. Sedan

den Bosch fått medgivande från Enskilda Banken genomfördesvan en
undersökning huruvida några de ifrågavarande obligationerom av var

"looted.°5rövade Den överenskommelse slutligen nåddessom en
kort tid därefter innebar bl.a. konstaterade obligationer-att parterna att

frågai hade köpts inom för vanlig affársrörelse detsamt attna ramen
hade bevisats" de inte s.k. looted Obligationemaatt property.var
återlämnades till Nederlandsche Bank, löste in dem i USA.som

Överenskom-Enskilda Banken fick 70 försäljningsvärdet.procent av
melsen godkändes, enligt vad framgår de granskade hand-som av
lingama, såväl det svenska Valutakontoret det nederländskaav som
finansministeriet. harDet emellertid inte varit möjligt finna kopiaatt en
därav Valutakontoretsi arkiv.

Kommissionen har i de granskade dokumenten funnit spåräven av
Enskilda Banken under åren 1941-43 medverkat vid köpatt via Otto

Wolff mindre svenska värdepapper, såväl aktier obliga-posterav som
tioner.

konstaterarSammantaget kommissionen, bakgrund för-mot av
hållandena i Nederländerna vid den aktuella tiden och de delvis mot-
sägelsefulla uppgifter har framkommit i utredningen, det inteattsom
kan uteslutas värdepapper Enskilda Banken köpte viaatt Ottosom
Wolff och Rebholz Bank hade judiskt ursprung.

Exempel på5.8 hur kreditförhållanden

kunde utveckla sig företagnär

ariserades

Även sådana svenska näringsidkare hade löpande finansiellasom
affärsrelationer till judiskt ägda företag berördes ariseringarna.av
Några exempel handlingar i Wallenbergsarkivet kan illustera hurur
detta kunde gestalta sig.

första falletDet tysk jude underrör år hade17 variten som
för svenskt företag. Han stod i kontaktrepresentant med Stockholmsett

Enskilda Bank eftersom han hade behov få växlar diskonteradeattav
för skeppningar.sina juliDen 13 1937 fick han löfte växeldis-om
kontering förskott,och först sedan den svenske företagaren utanmen
hans vetskap tecknat personlig borgen för skuld. Den 6en som egen

95I november meddelade1950 den Bosch preliminär undersökningattvan en
hade vid handen så inte fallet.gett att var
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villigkonstaterade Enskilda Banken den i principjuli 1939 attatt var
tilldetjudiske växlar, mendendiskontera representantens om

medinträffa störande med firman här eller någonnågotskulleäventyrs
representantens.../ få de finna sigutländska filialer, såjudiske/ ...denav

avböj-diskonteringskrediten. september 1939Den 18indragavii att
prokuristförskott. Den judiskehemställandes representantensomen
säkerhetoch erbjöd därvidbegäran sigmedåterkom att somen ny

riksbanks-fulla värdet. Banken vände till vicetill siglämna guldmynt
informerades förelågoch det inteFerdinand Wallbergchefen attom

hadesäkerhet. Dåbanken guldhinder förnågot att ta emot som
personligtändrat sig och erbjöd ställetiemellertid ettrepresentanten

svenskehade denadvokat. julifrån Den 12 1940borgensåtagande en
skrivastidigare borgensåtagande skullehansanhållitföretagaren att ner

finnsskedde. juli 1940vilket också Från den 18belopp,lägretill ett
skulleförhandlingar pågick förskott,anteckningar ettatt somomom

ochRotterdamparti låg iinförsel till Sverigefinansiera ett tennav som
Kontaktenreservförrådsnämnden intresseradden statliga av.varsom
finnsförhandlingarna slutfördes. Det ingabrutitsdock hatycks utan att

fråga förrän denden judiske affärsmannen iytterligare noteringar om
vill bli kund ibefinner sig Kanada och återdå han ioktober 1948,4

97Bank.EnskildaStockholms
baraWarburgbanken innebar ariseringen intenämndaförutdenFör

Bland bankenstillfälligt ökade affärer.ocksåfaktiskthot utanett
anlitaaffärsmän, såg behovjudiskafanns mångakunder att enavsom

andraöverlåtelser rörelser. Närförmedla sinaförjudisk bank att av
Warburgbankenförsvann, fannshandbanker efterägda ännujudiskt

helahjälpa till meddärför många gångerfick överWarburgs attkvar.
företagjudiskakunde tänkas köpaföretagefter ariskavärlden leta som

Warburgsaktuellt förtillfälle detVidspärrmark. attmed ett var
närståendebolag skulle demtyskatillmedverka överta ettettatt par

genomföra affärenjudisk familj. kunnaFörägdesbolag, attav ensom
därför tillvände sigkredit ochförstnämnda bolagenbehövde de en

WallenbergJacobvände sig då i sin tillWarburgErichWarburgs. tur
kundetill SEB"den januari 1938 vännerbrev 29och frågade i ett om

kredit imedWarburgs ställa vissvid sidantänka sig att uppav
och vissanläggningstillgångarskulleSäkerhetenspärrmark. utgöras av

februari årWallenberg denJacob svarade 5köparna.borgen sammaav

97 forskning itill kommissionen avseendeUllenhagsKersti rapport
augusti 1997.Wallenbergsarkivet,
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det fannsinte något intresse iatt Sverige för så långfristiga anlägg-
98ningskrediter.

tredjeEtt exempel gäller judisk ariseringsdrabbad företagareen som
sedan hade1930 lån hos Stockholms Enskildaett Bank, för vilket han
hade ställt aktiepost säkerhet. I brev till Jacob Wallenbergetten som av
den april19 1938 uttryckte han sin tacksamhet för det särdelesstora
tillmötesgående på vilket hans lån hade behandlats.sätt Aktierna hade
sålts i december 1937 och han hade först efter försäljningen löst lånet. I
brevet förklarade han han alltid hade varit medvetenatt Jacobattom
Wallenberg efter skön hade kunnat hålla skadeslössig föreget lånet

de 99aktierna.pantsattagenom
Med jude, företag hade ariserats, växlade Jacoben annan vars

Wallenberg flera brev. judiskeDen affärsmannen skrev den 17 april
från1938 han fortfarandeLausanne hade vänskapliga relationeratt till

sin tidigare firma och han det inte längre förbjudetatt när förnu, var
honom, åter ville konto i Stockholmsöppna Enskilda Bank.ett Detta
välkomnade Jacob Wallenberg i brev den april21 år,ett av samma
samtidigt han välkomnade det besök den judiske företagaren ocksåsom
ställt i utsikt. I augusti 1938 skrev Jacob Wallenberg på till honomnytt
för önska honom framgång i arbetet iatt Amerika och februarii 1939

han honom tillstånd utnyttja Stockholms Enskilda Bankatt ochgav
Jacob Wallenberg referenser, han skulle kontonär iöppnasom

°°Montreal.
Slutligen kan den judiske affärsmannennämnas George Behrens,

till följd ariseringen hade tvingats sälja den mycket gamlasom av
släktñrman BehrensL. Söhne till Norddeutsche Kreditbank i

BehrensBremen. meddelade brevi till Jacob Wallenberg denett
februari12 han hade1940 firma Frankrikei ochatt startat attnu en ny

han hoppades den firman skulle lika vänskapliga förbindelseratt nya
med Stockholms Enskilda Bank, hans °gamla företag hade haft.som

98Sven Fritz, genomgångRapport Jacob Wallenbergs och Marcusom av
Wallenberg brevväxlingjzrs 1937-46 med företrädesvis tyskspråkiga
korrespondenter kommissionens dnr 95/97.
99Ibid.
°° Ibid.
° Ibid.
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Affärer med guld5.9

köp ochAllmänt import guld5.9.1 om av

människantider har värdesatt guldet särskilt högt. FrånSedan urminnes
eftertraktad bytesvara har det efterhand utvecklats tillha varit attatt en

betalningsmedel, värdesäker tillgång internationelltbli ochett en en
guldmyntfotens tid°2På kopplades inhemskagångbar värdemätare.

valutorna alltid inlösbaravalutor till guldet på så visssätt att mot envar
centralbankema. centralbankemaguld Nu då hållerkvantitet i som

valutor och guld.valutareserver, som rymmer
den tyska centralbanken, Reichsbank, i sinhar sigvisatDet att

konfiskerats från judarguld eller plundratsinneslötvalutareserv som
förekom sådant guld smältes ned,andra förföljda Detoch attpersoner.

Ävenochguld gjöts till tackor. andra aktörer iblandades med annat
konfiskerat eller plundrat personguld.Nazityskland kan ha hanterat

sådant guld, kanske efter och bland-ställts nedsmältningFrågan har om
haguld, kan kommit i svenska händer i samband medmedning annat

Nazityskland och Sverige.affärer mellan
Naziguldet och Riksbanken behandlade kommis-interimrapportenI
guld Riksbanken olika sammanhang accepteradefrågan det isionen om

Nazityskland kan ha innehållit konfiskerat ellerfrånbetalningsom
endast huvuddragen vadpersonguld. kommer återges iplundrat Här att

deövrigt handlar den fortsatta framställningen idär slogs fast. Isom
eventuellade svenska näringsidkarnasföljande avsnittennärmast om

guldförvärv.
huvudregelseptember 1931 det gällandeden enligtSedan 28 var

centralbankerandra Riksbanken och utländskaförbjudet för alla än
förvar oarbetat guld, guldskrotsvenskthade guld i att exporterasom

Sverige februari regleringfrån dennaguldmynt I 1940och ersattes
straffansvar förbjöd från Sverigekungörelse vid export avsomav en

guld-guld. Med oarbetat guld likställdes guldstänger,oarbetats.k.
undan-guldmynt. Riksbanken och BISguldsmedssopor ochskrot, var

befogenhetfick Valutakontoretfrån förbudet. Dessutom atttagna
villeför andra guld.meddela dispens exporterasom

utfärdades kungörelser im-den oktober 1944 två30Först omper
andra avseendeavseende oarbetat guld och denportförbud, den ena

Z Se avsnitt 2.4.3.
m 1931:326.SFS
m SFS 1940:98.
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Ävenplatinaoarbetad i frågor import nämnda fickmetallerom av
Valutakontoret meddela dispens.

5.9.2 Delbetalningar i guld förekom tyskanär

obligationslån löstes in

har redovisatsOvan delar i Tyska rikets emitteradeatt stora av
internationella obligationslån fanns placerade i Sverige sedan långt före
andra världskriget. börFrämst de s.k.nämnas Dawes-, Young- och
Kreugerlånen.

Riksbankens Arkivutredning påvisade guld förekomatt som
betalningsmedel Tyskland löste1940 in delnär det s.k. Kreuger-en av
lånet. det sammanhangetI Riksbanken cirka guld8,6 frånmottog ton

Reichsbank.tyska värde skulleDess sedan överföras från Riksbanken
till de svenska obligationsinnehavama, nämligen Skandinaviska
Banken och Ericsson.L.M. Merparten guldet levererades i Berlin,av

cirka 3,0 fördes in till Sverige. Detta parti återtransporteradestonmen
sedan till Tyskland 1941. Sannolikheten för konfiskerat elleratt
plundrat personguld förekom i Reichsbanks gnildleveranser betyd-var
ligt efter årsskiftet 1941/42 före detsamma.större än Kommissionen
fastslog därför det guld användes för betala Kreugerlånetatt attsom
sannolikt konfiskeratinte eller plundrat personguld.var

Kommissionen har frågat sig det kan ha förekommit guldattom
användes betalning vid ytterligare återköp liknande slag. Om såsom av

fallet skulle det till del, föreställdeviss kommissionen,sig kunnavar
fråga konfiskerat eller plundrat personguld åtminstonevara om om-

betalningen ellerägde 1942rum senare.
utredningarFör i denna fråga har kommissionen främst anlitat f.d.

biträdande professorn Sven Fritz. Förutom Arkivutredningen har Sven
studerat tillgängliga bankmonografierFritz valda delar arkivensamt av

för Riksbanken, dåvarande Bank- och Fondinspektionen dåvaran-samt
de Stockholms Enskilda Bank. Vidare har han deltagit rapporterav
från kommissionsmedarbetareövriga granskat bankarkiv. Utred-som
ningarna har främst koncentrerats till de svenska affärsbankemas
eventuella återköp, det i den s.k. Wallenbergssfären ingåendeävenmen
STAB har behandlats. grundligaDe harSven Fritzrapporter som

05 SFS 1944:694 och 695.
°° Se avsnitt 5.4.1.ovan
°7 Arkivutredningen, 54 f och 96 interimrapporten, 40samts. s.
"m Interimrapporten, 80.s.
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sina granskningsarbeten har lett kommissionen till föl-upprättat över
slutsatserjande

Under 1930-talet sjönk kurserna på tyska obligationer mycket starkt.
tysk sida såg då möjlighetFrån återköp tillattman en genom egna

frånrelativt låga befria sig skulderpriser till utlandet. Dåvarande
Hjalmar Schacht,chefen för Reichsbank, genomdrev denna bak-mot

för återköp.grund aktiv politik slutetI decenniet förespråkadeen av
riksbankschefen,den svenske Ivar Rooth, de svenska inne-även att

Kreugerobligationerhaven framför allt borde fannsminskas. Detav
svenskt ochsåledes tyskt för inlösen tyskaintressegemensamtett av

lån placerade i Sverige.som var
Handelsbanken gjorde flera affärerSvenska med tyska obligationer,

alla före 1938 och hardessa ägde därför inget direkt intressemen rum
för kommissionen.

Även BankenSkandinaviska innehade tyska obligationer. I
utbrottfanns vid krigets inte bara de Kreugerobligationerportföljen

också Youngobligationer.såldes 1940, juli 1944 fanns dessaIutansom
kvar. omständigheterna förändringlängre De kring dennainte närmare

har kunnat utredas.inte
området affärersärklass på utländskai obligationerI störst var

Enskilda Bank. kopplad fannsStockholms Nära till banken en grupp
finansiellför sådana slag verksamhet svenska banker,bolag av som

förhindradedå gällande lagstiftning, genomföra. Moder-enligt attvar
Providentia i likvidation, med Jacob Wallenbergbolaget AB somvar

andra världskriget bankgruppensledare. Under reduceradesensam
utländska obligationer, tyska riks-innehav i fråga detotala av men om

fast under krigsåren. hel delrelativt Dock skeddelånen låg nivån en
Ävendetta tid ochaffärer med obligationer slag. åtskilligkorta av om

detaljernedlagts har alla kring dessa affärer varit möj-sakkunskap inte
for kommissionensutreda uppdrag. utredningliga inom Denatt ramen

emellertid guld frånhar inte några antydningargjorts gett attsom om
förekommit betalning sammanhang.Nazityskland skulle ha dessaisom

bildadesObligationskredit bankkonsortium,Svensk AB 1923 ettav
Handelsbanken,Stockholms Enskilda Bank, Svenskabestående av

Banken och Göteborgs användes förSkandinaviska Bank. Bolaget
med utlandet. obligationslån,kreditfönnedling Det utländskaövertog

den andel fannsbland delen Daweslånet istörreannat av av som
med utländska säkerhetoch emitterade obligationerSverige, som egna

svenska marknaden. försökobligationer den tyskapå Ett attpar

09 följande återköp frånför det Sven Fritz, Rapport nazitidens SverigeSe om av
tyska, statsobligationer, och från svenskautländska, främst utlandet till Sverige av

därtill kommissionensvärdepapper Tillägg dnr 95/97.samt
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frånåterköpa statsobligationer Obligationslcredit har Inoterats.
december det således tal1940 tyskarna skulle vissaatt göravar om
återköp och augusti förekomi 1944 förfrågan gången gickDenen ny

framgårenligt vaddet, riksbankschefens RoothIvaravsom
till frånanteckningar, så tysk sida vände sig till Jacobatt man

förklaradeWallenberg och intresserad försälja guldatt attman var av
miljoner kr. Garanti skulleintill 20 för guldet hade tillhörtattges

sedan långt före detTyskland pågående kriget. WallenbergJacob
kundefrågade tyskarna tänka sig för delattom en pengarnaav

fickåterköpa tyska obligationer och del kundesvaret att en av summan
Wallenberganvändas så. Vad Jacob åsyftade försäljningen av envar

innehades Svensk ObligationskreditDawespost, AB. På så sättsom av
skulle bolaget, hårt drabbat kursutvecklingen på tyskasom var av
obligationer, kunna räddas. Jacob Wallenberg, hade klargjort försom

det endasttyskarna i Sverige Riksbanken köpte guld,att var som
för Rooth. förklaradepresenterade idén Denne då Riksbanken inteatt

och antecknade följ ande.intresseradvar

avsiktligt från fråga"Jag avstod honom, han själv skulle viljaatt om
guldet, därför förstköpa jag ville det svensk-engelskapåatt se

avtalet. Personligen riksbanken guld,köper skallär emot att som
för likvid ligationer.användas Vi ha anledniningen sättaattav o

besvärli heter för k dei enskilda svenska for ngama.att utaraoss
kunnasku kanske tänka möjlighetDäremot sig någon vari-e man

enskilda svenskar köpte guld och finge behålla det till dessgenom får guldeted slutits, så användbart."äratt man se om

till riksbanksfullmäktigesRooth skrev också ordförande Dag
förklarade hanHammarskjöld och inte ville Riksbanken skulleatt att

för besvärligheterguld och råka från de allierade för klaraöverta ut att
enskilda svenska fordringar.ut

framfördeseptember år Jacob Wallenberg till RoothI attsamma
Obligationskredit ville sälja Dawesobligationer betalning guld.imot

allt döma sig Rooth idén. Wallenberg återkomJacob iAv motsatteatt
försiktigoktober med frågan, tycks hamitten i intetrevareenav men

reaktion från Rooth. blevfått någon Ingenting tyder på affären Iatt av.
Obligationskredits verksamhetstället kom avvecklas i slutet året.att av

Intressentbankema därvid de ochutländska obligationemaövertog
förbetalningsansvaret de obligationer Obligationskredit självtsom

hade emitterat.

° Arkivutredningen,Se förutom Sven Fritz 185även s.
framgår Arkivutredningen,Som 186, förmedlades kontakten företagets.av av

Wolff.Otto
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tillhörde den s.k. WallenbergssfärenSTAB och kund hosvar
Stockholms Enskilda Bank. Under åren förekom1940-43 flera resultat-
lösa förhandlingar försäljning innehav utländskastoraom av av
obligationer innehades STAB. När Skandinaviska Bankens ochavsom

innehav KreugerobligationerL.M. Ericssons återsåldes till Tysklandav
behöll andelar1940 STAB sina lånet. Det tyska intresset attav

återköpa dessa obligationer kvarstod dock och frågan korn igen närupp
statliga handelsförhandlingar påbörjades för-i Tyskarna1941.mars
klarade de endast kunde betala i guld. Riksbanken hade ingetatt emot
det och Jacob Wallenberg förklarade sig dessutom beredd självatt

del guld under förutsättning han fick mycket lång elleröverta atten en
obegränsad exportlicens. någon anledningAv affären ändåblev inte av.

fannsObligationsposten kvar hos STAB efter kriget.
innehade också obligationerSTAB den Stadenutgivna Friaav

träffadesDanzig. juli 1943I överenskommelse angående dessaen
obligationer mellan företräddesSTAB, Jacob Wallenberg, ochsom av
ministerialrådet det ñnansministerietfKoenning i tyska innebarDen i
korthet Danzigobligationema översändes till Reichsbanks dotter-att

Golddiskontbank,bolag medan Reichsbank i gengäld STABgav en
detKreugerobligation med nominella värdet dollar.500 000 Resten av

köpeskillingen, dollar,169 000 67 000 dollar avseende upplupnasamt
gottskrivasskulle STAB i guld. förstnämndaDen mängdenräntor

skulle enligt avtalet levereras i Berlin, hos denReichsbank. andraFör
mängden leveransort.ingen Beträffande den mängden fanns iangavs
stället det förutsattes erforderligt tyskt utförsel-att atten passus om
tillstånd skulle erhållas. anteckning gjordeEn Rooth iIvarsom

till affären tyder på diskuteradeanslutning dels Riksbankenatt man om
eller skulle stå skulleSTAB guldet dels leveransövertagaresom av om

Malmö eller Utredningenske i Bern. tyder Riksbankenpå att tog emot
september bokfördesguldet. 21 1943 hos Riksbanken förvärvDen ett

byte guld, vilket guldpris ochi Bern 0,21 efter gällandetongenom av
dollarkurs motsvarade det sammanlagda guldtillgodohavandenära som

affär hadetill följd denna i Berlin. Guldet har visat sigSTAB av
centralbankhärröra från Belgiens och innehöll således inte något

personguld
det alltså endast i fall harSammantaget två kommissionenär som

funnit tyska obligationertecken på återköpts tyskarnaatt motav
Skandinaviskabetalning i guld, nämligen då ochBanken EricssonL.M.

sålde Kreugerobligationer tysk försäljning guld8,6 1940mot tonav

Z Arkivutredningen, 166Se även s.
3 Arkivutredningen, bilaga A 14.s.
1 Arkivutredningen, 78 ff interirnrapporten, 83.samts. s.
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sålde Danzigobligationeroch då STAB tysk Försäljning 0,21mot tonav
Vid den förstnämnda affärenguld 1943. det osannoliktär att person-

ingick leveransen och vid den andraguld i kan det direkt uteslutas.

Sverige accepterade frånguld Nazityskland5.9.3

betalningsbalansenför regleraatt

har redovisats handelsförhandlingama mellanI avsnitt-5.3.3 attovan
höstenoch Tyskland på 1941 bl.a. ledde till RiksbankenSverige att

balanspost i clearingen, guld frånåtog sig att, ta emotsom en
ställa fri valutaoch utbyte till förfogande. Med anledningReichsbank i

guldöverenskommelse kom Riksbankens.k.denna att ta emotav
guldtackor och från1,5 guldmyntsammanlagt 20,3 tonton sommaren

1944.till1942 sommaren
Reichsbankdet guld därvid använde sig hadedelEn som avav

lcrigsutbrottet ingått i dess guldreserv. del bestodföre Enredan annan
från tyska beslaghärrörde guldreserver ockuperadeguld iav som av

förekomländers centralbanker. Dessutom Reichsbanks hantering guldi
och plundrats frånkonfiskerats offren för den nazistiskasom

Guld olika kunde till följd omsmältningförföljelsen. ursprungav av
tacka.ingå i samma

har guldaffárerkommissionens interirnrapport dessa RiksbankensI
utförligt. efterReichsbank redovisats harmed Kommissionen

fortsatt efterforskningar medpublicerandet interrimrapporten vissaav
guldaffárema. Efterforskningama tillpå har inte lett någrainriktning

redovisasandra resultat dem i interirnrapporten.än som
definitioner begreppen centralbanksguld, in-Kommissionens av

och konfiskerat eller personguld återfinns ilöst personguld plundrat
avsnitt 3.2.2.

konfiskationer och plundringarNazisternas

gångbaraNazityskland använde guld i utrikeshandeln utbytei mot
för guld skulle ökavalutor behövdes importen. För inflödetattsom av

antal tvångsinlösenutfärdade naziregimen tidigt dekret angåendeett av
infördesalla tyska medborgare. Liknande lagstiftningguld från

länderna. medförtvartefter de ockuperade Senare forskning hari att
inlösta personguldets roll Reichsbanks guldhantering harbilden det iav

klarna.börjat
Armorlunda förhåller det sig med det konfiskerade och plundrade

sambandpersonguldet, där forskningen i inledningsskede. Iännu är ett
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allierademed de våren 1945 påträffade Reichsbanks guld-att och
valutareserver de övergivnai vid Merkers klartstod det attgruvoma
det i Reichsbanks guldhantering hade ingått föremål, bl.a. smycken,

tandguld,vigselringar och hadeSS plundrat i samband medsom
deportationema till dödslägren i Detta guld kom allmänt kallasöst. att
för Melmerguldet efter kuriren, SS-officeren Bruno Melmer. Vid
Nümbergrättegångarna dömdes bl.a. företrädare för Reichsbank för sin
inblandning denna makabra guldhantering.i fråganNär naziguldetom
för sedan aktualitetnågra år åter tedde det för forskaresig mångavann
naturligt söka på uppkomna frågor efter-att svaren genom nya
forskningar i de hade de allierade införrapporter upprättatssom av
Nümbergrättegångama, vilket medförde fokus inledningsvis kornatt att
riktas på enbart Melmerguldet. Först på tid har forskningensenare
inriktats på söka klargöra hur mängder guld och andraatt stora
värdeföremål konfiskeringar och plundringar tillfördes densom genom
nazityska och dess centralbank.statsapparaten

ekonomiskaNaziregimens utsugning judarna hade påbörjatsav
plundringen nådde kulmenlångt innan sin i dödslägren. I tidigt skede

efter Hitlers maktövertagande utfärdades judarna diskriminerandemot
delqet och lagar vilka syftade till konfiskeringen judiskatt ge av
egendom formellt legalt stöd. februariI 1939 ålades judarnaett sär-en
skild 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 nogräknad marknad.av en
Konfiskeringama utvecklades till plundringar takt medi attrena
förföljelserna blev alltmer brutala och slutligen övergick i systematiska
massmord. nazityskaDen tillgodogjorde följaktligensigstatsapparaten
ansenliga mängder personguld leveranserna åren 1942-45utöver av
Melmerguldet. Uppgifterna Reichsbanks eventuella del i hante-om

det konfiskerade och plundraderingen guldet före emellertid1942 ärav
knapphändiga.

Riksbankens affärer med Reichsbank

Större delen det guld från Nazityskland Riksbankenav som
disponerade under krigstiden fanns deponerat den schweiziskaiöver
nationalbanken i tider händeBern. Korta det Riksbanken hadeävenatt

deponeratguld hos Reichsbank i Berlin. förekom detDessutom i
mindre utsträckning guld från Nazityskland förvarades elleratt
vidaresåldes i Sverige.
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det guld RiksbankenAv under åren det1942-44tog emotsom var
endast mindre del transporterades till nämligen delsSverige,somen ca

hem på1,0 1943 för vidareförsäljning tilltogston sommarensom
guldmyntindustrin dels 1,5 levererades till Sverige påtonca som

fanns kvar1944. Dessa i Sverige vid krigsslutet.myntsommaren

plundrat guld i RiksbankensKonfiskerat eller händer

osäkerhet råder hur mycket konfiskerat plundratDen ochännusom om
Reichsbank hanteradepersonguld leder till det mycket svårtärattsom

vad mån gulduttala sig i sådant guld detingick inärmareatt om som
befattade med under andraRiksbanken sig världskriget.

grundvalhar, på det svårtillgängliga ochKommissionen av
källmaterial står till buds, inledningsvis konstateratbristfälliga attsom

härrörde frånantal guldtackor omsmältningar våren det1943ett av
centralbanksguldet och det förbelgiska inte närvarande finns någonatt

tyder inblandninguppgift på någon guld skedde vidatt annatsom av
dessa omsmältningar. Härefter har kommissionen beslag-identifierat

från nederländskaguldtackor den centralbanken, vilka medtagna stor
ursprungliga,sannolikhet varit omsmälta tackor. Sedan dessa partier

kvarstod följande det guld underuteslutits Riksbankenposter av som
disponerade1942-44 över.

Guld förvarat i Bern 7,5 ton

guldmynt till SverigeLevererade 1,5 ton

förvarats kortare tidGuld hade i Berlin 7,4 tonsom

Totalt 16,4 ton

guld kanBeträffande dessa 16,4 inga andra slutsatser dras änton att
anledning till undersökningar. kar inteDetnämnareposterna ger

kvantitet guld kan ha mindre andeluteslutas i denna ingått någonatt
konfiskerat och plundrat personguld. har således inte varitDet
kommissionens avsikt sken exakthet kan uppnåsnågonatt attge av

Härtill denmed dessa beräkningar. bevarade och intematimelltär
alltför osäkertillgängliga informationen och fragmentarisk.
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harKommissionen vid sina undersökningar inte funnit något som
indikerar Riksbanken erhöll guldtackor från de smältningar vidatt
preussiska myntverket åren 1942-1944 där Melmerguld inblandades.

förhållningssättetDet svenska

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

1942beslutsfattarna. detFrån känt i Sverige tyskarna hadeäven attvar
påbörjat mörda judarna.systematisktatt

Kommissionen har, studier de källor redovisats igenom av som
skaffaförsökt sigimterirnrapporten, bild hur aktörernas kärme-en av

naziguldetsdom fram och hur detta påverkade derasväxteursprungom
förhållningssätt.

återfunnitsdokumentation harDen till alldeles övervägande delsom
handlat centralbanksguld. börjanSenast i stod det klart för1941om av
de svenska beslutsfattarna Reichsbank använde centralbanksguldatt
från förockuperade länder den nazityska utrikeshandeln och sådantatt
guld internationellt fulltinte gångbart. föranledde riks-Dettavar
bankschefen Rooth bestämmaIvar sig för guldet efteratt att sortera

Efter från de allieradevarning tidigt 1943 framfördeurspnmg. en rege-
ringen informell till Reichsbankpå beslagtaget centralbanksguldväg att

kunde betalning.inte Sedan muntlig utfästelseaccepteras attsom en
guld hade erhållitsinte leverera sådant fortsatte guldaffåremaman som

tidigare. efter upprepad allieradFörst varning börjani 1944en av
meddelade Riksbanken till Reichsbank ytterligare guld kundeinteatt

Riksbanken tidigare hade åtagit köpasigtas emot, trots att att mer.
Det finns endast enda belägg för någon svensk beslutsfattareett att

risken förhuvud insåg erbjudet guld skulle kunnaöver taget att vara
konfiskerat från judar eller andra förföljda skedde påDettapersoner.

då riksbankschefen1944 övervägde Riksbanken skullesommaren om
förslag från Reichsbank leveransgodta guldmynt.1,5ett tonom av

till förslagetBakgrunden Reichsbank Riks-ansågatt att attgavs var
banken hade förbundit köpasig guld.motsvarande mängd Sverigeatt
accepterade längre guld i fonninte tackor. Reichsbank sigmotsatteav

stället betala med schweiziska franc. betalning medi Förslagetatt om
accepterades efter samrådguldmynt med sedanregeringen vice-

presidenten vid Reichsbank, Emil Puhl, muntligen detförklarat inteatt
från judar eller liknande.fråga myntvar om
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Enskilda Bankens5.9.4 I affärer med Otto Wolff
förekom guld

har tidigare dennaKommissionen i redogjort för vissa affärerrapport
Enskilda BankStockholms gjorde med värdepapper. Vid dessasom

affärer medverkade företaget Otto Wolff. I samband med en annan
företag,transaktion med nämnda vilken här skall redovisas, förekom

det Stockholms Enskilda Bank Nazitysklandguld frånatt tog emot
det s.k. Wallenbergsarkivet har återfunnitsI brev frånserie Ottoen

Wolff, daterade slutet ochi 1940 början dem och1941. Av ettav av
avtalsförslag framgårbevarat Otto Wolff och Stockholms Enskildaatt

Bank september hade kommiti 1940 Enskilda Bankenöverens attom
guld skulle ombesörjaviss ersättning i inom viss angivenmot att en

utlandsförbindelserekonomisk tyska köptes i USA ochram upp
levererades Tyskland. Vidare framgårtill WolffOtto den januari9att

grund1941 sade avtalet "på de deklarationema frånsenasteupp av
USA. affärer då redan hade inlettsDe fullföljdes emellertid.som

gick tillPraktiskt det så värdepapper köptes deti USAatt av ny-
bildade bolaget Pollux Inc., registrerat och sköttesi Panamasom var av
Enskilda Bankens i New York. vidarebe-Dessarepresentant papper

för Wolffsfordrades sedan Otto räkning till Reichsbank och Golddis-
för förmedlingsaffärernakontbank. Provisionen uppgick till 2,5 procent

skillnaden mellan bankens självkostnad för inköpen och det tyskaav
börsvärdet på återköpta aktier respektive nominella värdet andraav
utlandsförbindelser. Enligt avtalsförslaget skulle löpandeprovisionen

Stockholm.banken i guld i Banken betalade sedan Panama-gottgöras
bolaget dollar.i

första avräkningen gjordes i slutetDen december och1940av gav
till resultat kg fint guld dvs.89,3 skulle tillfalla0,10 tonatt ca
Enskilda Banken. Sedan guldet skulle lämnas iparterna enats attom
Basel ställde Reichsbanki Schweiz åtta guldtackor till bankens för-
fogande hos Schweizerischer Bankverein. guldtackors tidigareDessa

har kommissionen kunnatinte skaffa kännedomsigursprung om.
Ytterligare avräkning gjordes februarii efter uppsägningen1941,en
avtalet. ledde till tolv guldtackor,Den motsvarande kg dvs.54,3attav

överlämnades, de hos0,05 ton Schweizerischer Bankverein iävenca

5 för det följande Fritz, genomgångSe Sven Rapport Jacob Wallenbergsom av
och Wallenberg brevväxling tyskspråkigaMarcus jzrs 1937-46 med företrädesvis
korrespondenter StockholmsRapport Enskilda Banks affärer med firmansamt om

gulddepåWolff, hos SchweizerischerOtto SEB:s Bankverein ochom om
eventuell undersökning affidavits för SEB i Schweiz uppköpta aktier bådaav av
under kommissionens dnr 95/97.
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Med den leveransen följdeBasel. s.k. bordereau"° vilkensenare en av
fyra tackorframgår normalviktiga och kom från Kungligaatt var

myntverket i Sverige. övriga vägdeDe i endast cirkagenomsnitt kg.ett
dem kom från Schön i AmsterdamSju och hade certifikat s.b.s.av en

Locle.Le
omfattande undersökningar Wallenbergsarkiveti har det inteTrots

vadmöjligt få reda på det guldvarit skett medatt som senare som
fick för dessaEnskilda Banken i provision fönnedlingsuppdragsina åt

Otto Wolff.
Efterforskningar har ocksåi gjorts i Riksbankens och Valuta-ämnet

arkiv, bland medkontorets utgångspunkt från handlingar iannat att
hadeWallenbergsarkivet utvisat fransk bankir vidatt en namn

exil hadePaulding, levde i i USA, medverkat nämndavid samtligasom
fannsaffärer. denne Paulding åtskilligtOm material i de båda nämnda

Anledningen därtill visade sigarkiven. Valutakontoret iatt sattvara
Enskilda Bankensfråga vissa transaktioner Paulding ochviaavom

innebärakunde kringgående svensk valutalag-Pollux Inc. sägas ett av
vilket i sig har intresse förstiftning, inte kommissionens uppdrag.

information betydelse för kommissionens utredningNågon avannan av
frågan stod finnaden här aktuella inte i det nämnda materialet.att

WolffRedan dag Otto telegrafiskt sade det härsamma som upp
skrevberörda förmedlingsavtalet han till Jacob Wallenberg och före-

träffas för diskuteraslog de skulle förslag till affärer,att ettatt nytt som
från dem dittillsfristående gjorts. Huruvida denna diskussionsomvar

fall gällde harblev och vad den i så det granskade arkivmaterialetav
beskedinte gett om.

arkivgranskningar kommissionen genomfört har inteDe gettsom
Enskilda Bankenantydan i andra fall de här nämndanågon änattom

guld från Nazityskland. betyder naturligtvisskulle ha tagit Dettaemot
ändå skettmöjligheten så kan uteslutas.inte att att

Beträffande nämnda 0,15 guld kan det konstateraston attovan ca
hade svenskt kan uteslutas0,05 Det emellertid inteton attursprung.

till del innehöll frånresterande någon guld konfiskerats0,10 ton som
judar.

övrigt tycks få betalningar med guld ha5.9.5 I

förekommit

samlade utredningar Riks-har vid handenKommissionens attgett
Valutakontoretsamverkan med under upprätthöllbanken i krigsåren ett

"Ö följesedel.slagsEtt
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slags monopol guld,på import något formellt importförbudtrots attav
för andra inte infördes förrän under hösten 1944.1 harolika arkivI
återfunnits spår rad affärer och diskussioner bekräftar denav en som

Nedan lämnasteorin. redogörelse härför.en
fickI juni 1940 Stockholms Enskilda Bank tillstånd från Valuta-

kontoret i likviden för den s.k. Boschaffären guld stället föratt ita emot
dollar. Affären ordnades emellertid på dettaTrotssätt.annatsenare
återkom Enskilda Banken julii med fråga, fick då ettsamma men av
avslag begäran.på sin

det aktuelltNär med guldbetalningar i samband tyskamed devar
återköpen Kreugerobligationer från Skandinaviska ochBanken L.M.av

från Riksbankens sidaEricsson uttryck för politiskt grundadgavs en
Alternativet de svenska säljarna själva i stället för Riksbankenattoro.

skulle guldet ansågs höstenpå 1940 särskilt vanskligt.ta emot
början februari 1941 anmäldeI Jacob Wallenberg Stockholmsattav

Enskilda Bank intresserad köpa guld från denatt ett tonvar av
sovjetiska statsbanken under förutsättning banken fick möjlighetatt att

utlandsaffäreranvända guldet i sina till tiden obegränsadgenom en
exportlicens för guld. Rooth avböjdeIvar lämna sådan licens ochatt en
ställde avvisande till det föreslagnasig köpet. två förHan motivangav
sin inställning. Dels hävdade han köpet inte stod i överensstämmelseatt
med valutalagstiftningen. Dels hänvisade han till Riksbanken, medatt
anledning förfrågan från Skandinaviska Banken, tidigare hadeav en
förklarat inte ville ha någon guldspekulation inom landet ochatt man

därför ville Boliden såldeinte guld till andra Riksbanken.att att änman
Jacob Wallenberg svarade köp guld den enda möjlighetenatt attav var
bevara Enskilda Bankens substans och ställning internationellsom en
bank, vilket nationellt intresse. Eftersom USA hade blockeratettvar
utländska tillgodohavanden där och dollarn därmed upphörthade att

internationell valuta vågade banken, enligt Jacob Wallenberg,vara en
behålla dollar.inte sina

När STAB på våren 1941 övervägde återsälja sinaattsenare
Kreugerobligationer till Tyskland uttryckte visserligenRoothIvar

tvekan införingen Jacob Wallenbergs erbjudande villkor långpåatt av
exportlicens för del guld betalning, därav kanta emotegen som men
inte den slutsatsen dras han ändrat sig. Affären blev aldrig ochatt av
frågan ställdes därför aldrig på sin spets.

Skandinaviska Banken vände sig i november 1941 till Riksbanken
för fråga Riksbanken köpte guld från allmänheten. Bakgrundenatt om
till frågan ställdes Skandinaviska fåttBanken hade för-att attvar en

"7 för det fortsatta dettaSe i avsnitt främst Sven nazitidensFritz, Rapport om
återköp Tillägg därtill båda under kommissionens dnr 95/97.etc. samt
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tyska legationen.frågan därom från Riksbankens valutaavdelning
eftersomsvarade fallet, utbudså inte så sällan förekom. Enligtatt var

valutaavdelningen det endast guldsmeder guld.handlade medvar som
hörde vdzn i Enskildajanuari 1942 Bankens sidobolagI Emissions-
Nachmansson, tillsig Rooth och anmäldeinstitutet, August Ivarav

guld.köpa åtta kg Rooth antecknadeönskemål han avböjt.att attom
följandedessutom tillägg: till födelse-Hans notering Inteupptar ens

dagspresenter".
från Svenska Handelsbankenförfrågan korn till RiksbankenEn

Roothsmånaden därpå. Ivar anteckningar framgår Handels-Av att
guld och säljaönskade föra in det här. Rooth förhöll tillbanken sigHur

framgår inte. frågan ställdes dockdenna fråga Att tyder påtyvärr att
bevåg VilleHandelsbanken inte på sådan affär.göraeget en

blev det aktuellt för riksbanksfullmäktigeaugusti 1942Den 6 att ta
för Enskildaställning till principen importmonopol Riksbanken.om

hade då hemställt besked huruvida Riksbanken hadebanken någotom
förbanken räkning köpte guld från Tyskland förerinraatt mot att egen

Riksbanksfullmäktige följande. för-fem miljoner kr. uttalade "Enligt
fullmäktigefrån Rooth beslöto förklara Riksbanken liksomslag herr att

eventuella guldaffärer utlandet."hittills önskade medgöra
förefallerfrån denna princip ha i septemberUndantag gjorts samma
lcr guldRooth antecknade 30 000 i for spansk firma till SEB.år, då en

Undantag.
den 3 augusti redovisade tjänstemanpromemoria 1943I av enen

guldhandelValutakontoret all i koncentrerad tillvid Sverigeatt var
guldmarknadRiksbanken, eftersom saknades.öppenen

principiella monopol väcka irritationRiksbankens kundeAtt
anteckning handelsministem Erikssonframgår Hermansomenav

Jacobtill Wallenberg den november 1943gjorde i anslutning 18att
ditkallad.hade varit

Tänd-bestämmelser förbud guld.Jacobz ...Vansinniga ta emotom
förhandlade samtidigt fabriksticksbolaget försäljning sin iom av

Bulgarien Jacob skulleeller 60 miljoner kronor.Rumänien mot
lägga detlåta hindra guld han så fingeabsolut inte att ta emot om

"skrigets slutSchweiz tilli

tidigare redovisats Rooths till Jacob WallenbergVad Ivaromsom svar
tyder också på monopolet upprätthölls. Formellti augusti 1944 att

infördes sedan oktoberlicenskrav i år.samma
på innebarRiksbankens hävdade import guldensamrätt natur-av

dehinder svenska affärsbankemaligtvis inte något mot att tog emot

s Erikssons handlingar, volym 1943.arkiv, Herman 1UD:s mapp
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tyskt guld i utlandet, föra in det till Sverige. Liksom Riks-utan att
banken affärsbankernakunde tänkas fördelar i förvara guld iattse
utländska depåer. Ovan har också påvisats Enskilda Banken vid tvåatt
tillfällen guld sammanlagt 0,15 frånmottog Nazityskland,tonom som
deponerades i Basel.

Kommissionen har inte eftersträvat någon fullständiggöraatt
utredning de privata bankernas eventuella guldinnehav utomlands,av

har bakgrund hur regeringens uppdrag forrnuleratsutan mot iav
huvudsak koncentrerat på frågansig guld från faktisktNazitysklandom
förts tillin Sverige. När Riksbankens guldaffarer utreddes Arkiv-av
utredningen visade det sig delen detstörre guld frånatt mottogsav som
Nazityskland levererades ochi stannade i Bern. Kommissionen kunde
vid ställningstagandensina naturligtvis inte bortse från det guldet,
enbart skälet det aldrig fördes till Sverige. konsekvensI därmedattav
har kommissionen också funnit det naturligt beskriva vadatt som
framkommit affärsbankernas eventuella innehav guld i utlandet.om av
Den möjlighet fullständig kartläggning guldaffärernagöraatt en av som
fanns frågai Riksbanken finns emellertid inte i fråga affärs-om om
bankema, beroende på skillnader i arkivsituationen. De utredningar

tyder dockgjorts inte på affärsbankernas eventuella guld-attsom
innehav utomlands genomgick några betydande förändringar under
lcrigsåren.

Svenska Handelsbankens arkiv har för kommissionens räkning
granskats översiktligt docenten Jan Glete. har funnitHan inte någraav
spår banken handlat med stulet guld eller egendomattav annan som
nazistregimen från offer.sina Vidare har han konstateratrövat denatt
ämnesordnade volymen "Guld, finns i arkivet, inte innehållersom
något från l940.°tiden efter

Motsvarande översiktliga granskning Skandinaviska Bankensav
arkiv genomförtshar professorn emeritus Richardson.Gunnar Iav
arkivet har Richardson funnit vissa anteckningar försäljningenom av
Kreugerobligationer 1940. I övrigt har han inte några tecken pånoterat

12°guldförvärv.
Kommissionen har vid sina sammanträden haft besök ochett av av

samtalat med Lars-Erik Thunholm, under tiden från slutet 1940-som av
talet haft ledande förstpositioner i Svenska Handelsbanken och sedan i
Skandinaviska Banken, SE-banken och Svenska Bankföreningen.
Enligt vad Thunholm kunde erinra sig det, de svenskanu var av

g Glete,Jan Rapport översiktlig undersökning Svenska Handelsbankensom av
arkiv, kommissionens1998 dnr 17/98.mars
12°Gunnar Richardson, Rapport iakttagelser vid genomgångöver Skandarkiv iav
Norrköping kommissionens dnr 102/97.
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affársbankema, endast Stockholms Enskilda Bank aktivt handladesom
med guld. lågMen den aktiviteten enligt Thunholm i tidigare skedeett

andra världskriget.än
Thunholms uttalande väl med vad Rooth antecknadestämmer Ivar

direktörefter samtal med i Schweizerischer Bankverein Zürichiett en
oktober Enligt anteckningenden 18 1945. förklarade Rooth då det,att

han kände till, fannssåvitt inte några gulddepåer for privata svenska
banker utomlands. bakgrundMot vad redovisatsav som ovan om
Enskilda Bankens depå Basel framståri uttalandet, enligt kommis-

uppfattning, anmärkningsvärt.sionens Möjligen skulle det kunnasom
förklaras med depån upphört eller med den okänd för Rooth.att att var

guldinnehav,Vissa inom Sverige eller utomlands, förekom alltav
döma ändå hos affärsbankerna. Dessa skyldiga månadvarjeatt attvar

uppgifter sammanlagdalämna sina innehav till Bank- och Fond-om
inspektionen. Enligt den inspektionen officiellautgivna statistikenav
uppgick värdet bankernas sammanlagda guldinnehav under 1939 tillav

kr. uppgick548 000 Under 1945 motsvarande värde till 000kr.526
Åren däremellan låg värdena mellan de Stockholmsangivna. Enskilda
Bank svarade för delen, med innehav under475 000 krstörsta värtett

tillhela lcrigstiden. Från månad månad förändringarna obetydliga.var
affársbankemasStatistiken tyder således på aktivitet frågaiatt om

guldaffärer aktuellalåg under den tiden. Innehaven förändradesvar
endast i ringa utsträckning och totalt det fråga minskningar.sett var om

finnsStockholms Enskilda Bank förändringFör ingen noterad, vilket i
denoch för sig dåligt med i det föregående redovisade affärenstämmer

Wolff.med Otto
Eftersom betalningar för all varuhandel med Nazityskland clearades

det, framgåttkan inte inom for officiellt anvisadedetsom ovan, ramen
ha förekommit tyska betalningar i guld till enskilda svenskasystemet,

guldbetalningarFör kan ha förekommit iexportörer. utrönaatt om
samband med omfattandeStatens Järnvägars affärer med Nazityskland

uthyrning har kommissionenavseende låtit historikern Sven-av vagnar
Olof Olsson granska delar arkivÃzStatens Järnvägars Olsson harav
sammanfattningsvis konstaterat det undersökta materialet inteatt gav

antydan judiska tillgångarnågon utnyttjats betalning mellanattom som
Tyskland och Sverige.

den tyska legationen Stockholmi kan förtAtt ha guld från Nazi-
tyskland till återkommer kommissionenSverige till i kapitel

m UndersökningSven-Olof Olsson, SJ judiska tillgångarcentralarkiv efterav :s
kommissionens dnr 29/98.
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5.9.6 Guldhaltigt skrot importerades från

nazidominerade länder

fanns vid tiden förSverige andra världskriget aktörermI olika togsom
befattning med förädling guldskrot. Kommissionen har frågat sigav om

ha förekommit hanteradedet kan de konfiskerat eller plundratatt
personguld från Nazityskland eller ockuperade länder.

Under krigsåren flera s.k. affinerier verksamma i Sverige.var
Affrnerier sysslar affärsmässigt med förädling olika metaller. Störstav

Ädelmetall i Malmö och AktiebolagetAB Nordiska Affinerietvar
bolagANA i Helsingborg. Dessa har Kalto,uppgått i ANAnumera

del Beving-koncemen.Bergmanärsom en av
har erfarit finnsSåvitt kommissionen inget arkivmaterial be-enskilt
bådafrån något de nämnda afñneriema. Genom studiervarat av av

handelsstatistik och olikaoffentlig svenska myndighetsarkiv har kom-
ändå kunnat skaffa sigmissionen viss information. har sedanDenna

uppgifter lämnatskompletterats med muntligen KaltosANAsom av
nuvarande vd och två ANA:s pensionerade medarbetare.av

affmeringsverksamhet skiljerI mellan avfall och lcrätz. Avfallman
består partiklar såsom ñlspån, klipprester, tandguld ochstörreav -
möjligen kasserade enkla smycken förlovningsringar. Krätztyp ärav-
sådant från golvet vid tillverkning exempelvissopatssom upp av
speglar, dentalmaterial och porslin med gulddekor. branchen talarInom

ochockså guldsmedssopor guldskrot. Den termenman om senare
samlingsbegreppanvänds det följande för guldavfall guld-i ochsom

krätz.
svenskUnder krigsåren förekom import från blandguldskrotav

Danmark.Tyskland, och offentlig framgårNorge Av statistikannat
Årenföljande. 1938 1940 uppgick den sammanlagda importent.o.m.

från länderna tillde nämnda i medeltal 10 kg guldskrot. Importen394
kulminerade kgmed 21 197 år 1940. siffror för 1945Motsvarande åren
och 1946 18 734 respektive 15 kg. Under korn endast375 1944var

guldskrot från Tyskland0,35 kg och under förekom1945 ingen import
därifrån.alls guldskrotImporten den i statistiken, lågav som anges

m de nedan nämnda affmerierna det fråga juvelerare.Förutom till delstorvar om
några ytterligare exempel bland många kan FörbundetSom Kooperativanämnas

och Rörstrands porslinsfabrik. Vidare kan det Valutakontoretsliggare inoteras att
arkiv utvisar Herbert Lickfett vid åttaAB olika tillfällen under tidenatt

september till september sökte tillstånd återinförsel från12 1942 6 1945 för
kg guld.Tyskland sammanlagt 31,5av

23 HandelsstatistikSOS. 193 8-1946, tabell 4.
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ungefär nivå vidalltså på ingången kriget under desssamma av som
slutskede.

Vid sidan den statistikeni redovisade handeln införselförekomav
guldskrot för bearbetning och återutförsel utförsel för reimport.samtav

handel med guldskrot speglasDenna i Valutakontorets bevarade hand-
förlingar avseende tillstånd reimport respektive reexport.

guldskrot krävde inteImport tillstånd före november 1944.av
Därefter behövdes, licens från Valutakontoret. denärrmts, Avsom

Ädelmetalllicensansölcningar då gjordes framgår ochAB ANAattsom
för tiden fram den 19 december 1945 tillsammans begärde till-t.o.m.

för införsel, från förstastånd i hand Danmark också ochNorgemen
sammanlagtEngland, 39 553,5 kg guldskrot plus Ospecificeradav en

affineraskvantitet skulle kunna finguldftill cirka 20 kg Valuta-som
kontoret tillstånd för den sistnämnda föroch ytterligarepostengav

kg. Tillstånden på villkor36 553,5 återexport skedde. Enligtattgavs
Valutakontorets anteckningar hade fyra leveranser sammanlagtom

kg förtullats och den leverans16 175 ANA skulle bli kg20av som
Ädelmetall.fmguld kvantiteterDessa infördes med säkerhet tillav

kom kg från NorgeSverige. Därav 16 150 Danmark och
Ädelmetallmellan ValutakontoretKorrespondensen och AB illust-

licensansökningarna ibland rymde dubbleringar. Sålunda be-attrerar
Ädelmetallgärde i decemberAB 1944 få förnyad licens påatt en

mängd kg vilken endast3 000 558 kg hittills hade importerats.om av
avslogsAnsökan

frånDe två pensionärer ANA kommissionen fått uppgifter frånsom
företagetarbetade båda i under krigsåren fleraoch i decennier därefter,

kontorssidan och denden på andra produktionen. har bådai Deena
berättat kunder i Sverige, och guldskrotNorge Danmark levereradeatt

för förädlingtill ANA förANA del i sinsamt att turen processenav
företagmanlitade tysktett

Enligt den produktionsanställde klarade hela förädlingenman av
Avfallet, komavfall inom i högst kilo,ANA. små partier på ettsom

smältes ned hade fått ihop olikasammanlagt cirka 16 kg frånnär man
kunder. Efter analys och rening sedan metallen den formgav man som
kunden önskade, regel plåt eller tråd.i Tackor tillverkade inte.man

24 Hedberg, granskningPeter Rapport Valutakontorets arkiv och Rapportom av
guldimport båda under kommissionens dnr 56/98.om

25 till kommissionenUllenhags Handels-Kersti avseende forskning irapport
Industrikommissionens arkiv pårespektive Riksarkivet, oktober 1998.

26 Ibid.
m Sächsische und Blauferbenwerk delHütte Freiberg, lokaliserat deni av

ingick denTyskland efter kriget i ryskasom zonen.
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produktionsanställde har vidare berättat guldhalten avfallDen iatt
från ochkunde variera 33 uppåt. guldhalten i varjeFörstprocent när

hade bestämts kunde det värderas.parti fickVarje kund tillbaka en
mängd fmguld motsvarade innehållet deti avfall kundenpartisom som
hade lämnat.

enligtlevererades, uppgiftslämnare,Krätz i betydligt störresamme
frågamängder. kundeDet 40-50 åtminstone efter kriget.ton,vara om

betydligt lägreGuldhalten i krätz avfalli och varierade kraftigtänvar
från till rostadeparti parti. Hos ANA till aska, malde askanpartietman
till pulver och analyserade innehållet. Först därefter kunde värdet be-

kunden informeratsSedan guldhalten och godtagit före-stämmas. om
pulvretslagen värdering sändes i fat eller kundenstunnor utan-

vetskap -till det tyska företaget. I Tyskland guldet. Enligt denutvanns
kontorsanställde fonnades det därefter till tackor eller granalier
droppar. produktionsanställde, däremot, förklaratDen har han inteatt

det kunde frågakan minnas tackor. hanSåvitt minnsatt vara om
granalier frånlevererades endast Tyskland. När ANA på detta sätt

från Tyskland vidareförädladeåterfick finguld produkten till plåtman
eller tråd sedan skickades åter till kunden.som

har förklaratBåda pensionärerna de olika skrotpartiema inteatt
hölls under förädlingsprocessen.isär Kunden fick alltså tillbakainte

guld härrörde från det skrotpartijust det han levererat, utansom en
motsvarande mängd. Likaså kunde ANA inte räkna med frånatt
Tyskland återfå det guld ingick i det pulver dit.just ANA säntsom som

fick korresponderandeVad mängd, inteman var en vars ursprung
förfaringssättkunde bestämmas. betydde kunderna kunde fåDetta att

leveranser fördröjning. Anledningen till bolagsina utan att ett annat
för själva utvinningsdelen förädlingsprocessenutnyttjades enligtav var,

kontorsanställde, inte hadeden ANA för det.att egna resurser
kontorsanställde fanns kändaEnligt den guldsmeder i ochNorge

Danmark bland kunder. Tyska kunder VadANA:s hade inte.man
kontorsanställdegäller licenserna har den följande.berättat För

leveranserna från de nordiska kunderna söktes licenser hos Valuta-
kontoret. sökte i anslutning till affär ellerMan inte varje gjordeutan en
två samlade ansökningar år. Det fanns exakt beräknings-ingetper

för den mängd ansökningama sökteunderlag avsåg. säkerhets skullFör
därför för högt uppskattad Tillstånd undermängd.man en gavs

förutsättning föråterexport motsvarande mängd skedde. Licensatt av
pulver tillguldhaltigt Tyskland och motsvarande importexport av
den kontorsanställde,därifrån söktes, enligt sannolikt hos Handels-

kommissionen. licensansökan gjordes för affär. Beräknings-Ny varje
fanns kundeunderlag och ansökningama därför mängdemasågöras att

ganska exakt.angavs
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kontorsanställde berättathar den vid förtullningen iVidare ANAatt
från Danmark frånsamband med import och börjanNorge gavs

värdet på respektive eftersom värdetanstånd med parti. Dettaatt ange
förrän efter analys infördeskunde bestämmas partiet. Senareinte av

schablonvärdering.slagsemellertid ett
beviljade importlicenser inhämtades yttrandenValutakontoretInnan

dess hardelvis oförtecknade arkivHandelskommissionen. Ifrån
guldskrots-efter precis informationsöktkommissionen mer om

avtalsregisterHandelskommissionen användes bl.a.affárema. Inom
där licenser,länderregister, kortförde beviljadeochsamt manvaru-

ersättning och utnyttjande. har inteangivande Dessa registermed av
Handelskommissionensi arkiv, arkivet frånåterfinnas sig ikunnat vare
och industrikommissionen eller hosefterföljande Handels- Han-den

allt stödoch döma utgallrade meddelsdepartementet är att avav
gallringsbeslut. Vidare gjordes Handelskommissioneninomgenerella

återfunnen sådan finnssammanställningarmånadsvisa Iöver export. en
till Danmark respektive juli 1944i junianteckningar exportenattom

ädelmetall till mängd respektive 18 kg. Note-16innefattade en av
och silver, från Danmark insäntguld utvunnitsringarna som uravser

sammanställning finnsavseende i juni 1944avfall". I exportannanen
följande notering.

guldsmedssopor"Stat, 1320: 1nr :
Tyskland: kg186

för kg21.12.43 Adelmetall 4 000den A.B.86577L1c. B a
innehållande finsilver guld eller platina.uldsmedsso menor,

tfört för finering.ra

Ädelmetall liksom tysktkan ha anlitattyder på ANANoteringen ettatt
informationafñneringsprocessen. Ytterligaredelföretag för omen av

Handelskommissionensstått finnaguldskrotsaffárerna har inte iatt
29arkiv.

ocksåupplysningar kommissionenfå fram ytterligare harFör att
tullmyndighetemas, och juste-kunde finnas i Mynt-undersökt vad som

arkiv, någotsäkerhetspolisens vilket dock interingsverkets och gett
resultat.

28 Handelsdeparte-Handelsdepartementet 1949-06-10tillKungl. Majzt samt
industrikomrnission bilagor tilloch 1957-05-10handels-till Statensmentet

dnr 56/98.kommissionensHedbergs rapport,
29 iHande1s-till kommissionen avseende forskningUllenhagsKersti rapport

arkiv på Riksarkivet, oktober 1998.Industrikormnissionensrespektive
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Från och registreringsverketPatent- har inhämtats uppgifter ut-som
visar båda affinerierna kraftigt ökade sina bokfördaatt värden av varu-
lager 3°under 1945.

det konstaterasSammantaget måste det inte kan uteslutasatt att
konfiskerat eller plundrat personguld från Nazityskland eller ockupe-
rade länder kan ha kommit ingå dei svenska affineriernas verksam-att
het. Kommissionen kan emellertid inte något sådant guldavgöra om

huvud ingick i det guldhaltigaöver skrot korn hit ellertaget i desom
efterpartier bearbetning återkom från Tyskland.som

Svenska dotterbolag5.10 i nazidominerade
områden

Dotterbolag till10.1 svenska bolag fanns istora

nazidominerade områden

hypotes kommissionen har haftEn tillgångar judisktär att av ursprung
tillförtskan ha svenska näringsidkare via dotterföretag dessa hadesom

Tysklandi eller i områden ockuperats Tyskland. Kommissionensom av
har därför ställt frågor till rad svenska bolag, tidenstörre vid fören som
andra världskriget hade sådana dotterbolag.

företag på så kontaktadesDe Electrolux,sätt AB AGA AB,ärsom
Alfa Laval AB, BrownAsea Boveri AB, SKF, Swedish Match, Tele-
fonaktiebolaget Ericsson ochL M Wicanders Svenska AB.

Wicanders Svenska svaradeAB bolaget år köptes1989att av en
portugisisk företagsgmpp och i det svenska dotter-att man numera
bolaget har kännedominte någon bolagets tidigare historia.om

Övriga tillfrågade bolag redogjorde för vilka dotterbolag före-som
kommit och redovisade i vad mån arkiv finns tillgängliga för vidare
forskning dessa.avseende

Enligt finns inget arkivmaterialSKF bevarat från dotterbolagen,
eftersom koncernens policy bort sådant material inteär att rensa som av
legala skäl måste arkiveras.

Vad gäller ochAGA Electrolux framgår det skriftligtattav svaren
finnsmaterial bevarat endast i ringa omfattning, formexempelvis i av

årsredovisningar.

13° ÄdehnetallIbid. Se förvaltningsberättelser föräven ANA och AB avseende
åren och1944 1945 kommissionens dnr 56/98.
31 Kommissionens dnr 61-67 och 70/98.
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dotterbolagen fortfarande ochexisterarredovisadeEricsson attatt
be-och bokföringshandlingar finnspatentdokumentStyrelseprotokoll,

hos dem.varade
finns,Eisenwerkdotterbolag Bergedorfer AGLavalsAlfaFrån

hosomfattande material bevaratmoderbolaget,det svenskaenligt ett
Bergedorf.Geschichte, Aussenstelleñir HamburgerMuseum

huvud-redovisade bolaget har sittslutligen,Swedish Match, att
Tänd-Swedish Matchföretagsgruppematvåi desakliga ursprung

Tobaks-Tobaksbolaget.Svenska Tobakssticksbolagetm ABoch
medan Tänd-områden,nazidomineradedotterbolag ihade ingabolaget

skettharOmfattande omstruktureringaråtskilliga.hadesticksbolaget
Zündwaren-Monopol-dotterbolagets Deutschetyskasedan dess. Det

hadeförlorat. Detavseende laigsåren skall ha gåttgesellschaft arkiv
sovjetiskaBerlin. deDeutsche Union-Bank i Närhosdeponerats

varvidbankens valv haBerlin skalltågade in i sprängtstrupperna
Tänd-varit iKorrespondens och handlingarförstörts.arkivet som

verksamhetenoch den tyskaSverigearkiv isticksbolagets rörsom
arkivmoderbolagetsdär det svenskaVadstena,ilandsarkivetfinns i

rörandehandlingargäller motsvarandeDetsammabevaras.numera
Match har iockuperade länderna. Swedishdeverksamheten i samman-

anställdesSchäffer, jude,Hansinformeratocksåhanget att som varom
föruppdragmedsedan han blivit sinaTändsticksbolaget 1933, avav

upplyst,Matchenligt SwedishSchäffer har, vadtyska regeringen.den
institutionerdelats påomfattande arkivefterlämnat treett som

honombiografi skrivitsVidare har omen

fastigheterha övertagitkanDotterbolag5.10.2 som

judarägts av

förekomdetmoderbolagen huruvidaocksåfrågade attKommissionen
hadenaziförföljdatillgångardotterbolagen övertog personersom

frånträda.tvingats
för-sådanauppgifterfarms någradet intesvaradeABB att om

i dag intebolagetMatch förklaradeSwedisharkiven.hållanden i att
Samtidigtfrågan.densäkerhet kunde besvaragradmed någon av

förekommitskall haenligt uppgiftdetSwedish Matchredovisade att en

Även1 STAB.benämnt
ochYorkMünchen, Baeck Institute i New33 LeoZeitgeschichte iñirInstitut

Vadstena.Landsarkivet i
politichenundwirtschañlichen34 Steuermann inSchäfferWandel,Eckard Hans :

Stuttgartl974.Krisen,
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det tyska dotterbolaget vissaövertog fastigheteratt naziförföljdasom
människor frånträda.tvingades Dessa fastigheter skulle dock de ame-
rikanska omedelbart efter krigsslutettrupperna ha tagit ifrån bolaget.
Övriga tillfrågade bolag utom Wicandersm svarade nej. SKF redo-
gjorde dock för bolaget år 1940 köpteatt fastighet fråni Pragen en

Årjudisk härkomst. 1948 ville den tidigare få köpetperson ägarenav
hävt, eftersom han ansåg sig ha varit sälja på grundtvungen att av
ockupationen. Fallet prövades domstol år. Domstolen avslogav samma
yrkandet.

kan alltsåDet ha förekommit något eller några deatt svenskaav
dotterbolagen i nazidominerade områden köpt fastigheter judarsom
eller andra förföljda tvingats lämna. Om sådana köpattpersoner
förekom innebar det visserligen inte i sig tillgångar fördes tillatt
Sverige, det har ändå sitt intresse förevarandei sammanhang.men

5.10.3 Krigsfångar förekom i arbetskraften

Schweiz ochI Tyskland har det uppmärksammats att personer som
förföljdes nazisterna i vissa fall korn utnyttjas tvångs-attav som
arbetskraft inom industrin. Om så skulle ha skett i svenskägda företag i
nazidominerade länder skulle det kunna ha inneburit värdetsägas att av
denna arbetskraft fördes till Sverige. Kommissionen har därför försökt
utreda hur förhölldet sig med den saken.

Kommissionen frågade de nämnda moderbolagen det förekomom
naziförföljda tvångsarbetade dotterbolagen.att i Alfa Lavalpersoner

svarade det inte förefaller troligt. Swedish Match förklaradeatt detatt
inte möjligt för bolaget i dag säkert besvara frågan. Samtligaattvar
övriga moderbolag utom Wicanders svarade Alfanej. Laval
hänvisade till skrift i samband med bolagets 100-uten som gavs
årsjubileum 19831 med följande uppgifter angående Bergedorfer
Eisenwerk. Om krigsfångar användes har framgåttinte tillgängligtav
material. I berättelse från 1945 talas dock °Hilfslcräfte°,en om som
anställts för kompensera bortfallet inkallade arbetare.att av

anfördeSKF i Tyskland under krigetatt använde krigsfångarman
arbetskraft det det tyska rustningsministerietsamt attsom var som

ansvarade för hålla i gång landets industriatt och placerade utsom
krigsfångar vid olika företag. Vidare upplyste lcrigsfångarSKF att
arbetat vid SKF:s anläggning i Schweinfurt.

35 Som framgått saknar nuvarande företagsledning kännedom historien.ovan om
36 Alfa Laval år100 världsforetag fram, delett växer 238.s.-
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judar blandfanns lcrigsfångama klarlagt. Detdet inteHuruvida är
uteslutas koncentrationslägerfångarhelthellerkan inte använtsatt som

svenskt företag eller ockuperadenågot Tysklandslavarbetskraft i i
frågor återstående forsknings-utreda dessaområden. Att är storen

uppgift.

industrii svenskTyska intressen5.11

företagåtskilliga tyskägdaSverige förekom5.1 1.1 I

därförtyskägda och kanunder 1930-taletSverigeföretag iMånga var
judisktsvenskt företag hadeariseringar. Omdrabbats ägtha ett ettav

ariskadetta moderbolag överfördes påTyskland ochmoderbolag i
företaget företagsvenska sådantdet ariserat. Etthänder blev även

ha svensksamband därmed överlåtits tilli ägare.kan dessutom en
Utred-genomfördes Handelskommissioneninomjanuari 1945I en

affärsföretag.utländska ñnansintressen svenskaiangåendening
sammanlagtutlandsägda företag medidentifierades 114Därvid ett

medkr. företagmiljoner dessa 40146 Avaktiekapital på ettöver var
fannsmiljoner tyskägda. Bland demkraktiekapitel på 41samlat över

handelsföretag.producerande företagsåväl som
"Ädladet inom verksamhetsgruppenSärskilt kan nämnas att

förädlingsföretagfanns tvåoch ädelstenarpärlormetaller, som var
avsevärd deltillverksamhetDeraskontrollerade tyska intressen. varav

matsilverdet frågahalvfabrikat, särskiltimporteradebaserad på omvar
37bearbetades i Sverige.och i övrigtförsilvradessom

avseendeHandelskommissionen fäste inget5.11.2

anknytningjudiskvid

bedömningföretag derassvartlistade sådana enligtallieradeDe som
verksamhetHandelskommissionensnazistiska Iföreträdde intressen.

aktuellasvenska företag och företagareingick sig överyttraatt varsom

37 Handels-forskning itill kommissionen avseendeUllenhagsKersti rapport
Se be-arkiv på Riksarkivet, oktober 1998.Industrikommissionensrespektive

ochGuldsmedsaktiebolagHallbergsförädlingsföretagen, C.G.tvåträffande de
kapitelPlata,Silver AB även

38 till kommissionenUllenhagsdetta avsnitt Kerstidet följande iförSe rapport
påarkivrespektiveHandels- Industrikommissionensavseende forskning i

oktober 1998.Riksarkivet,
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för brittisk svartlistning. Yttrandena innehöll normalt inga klara rekom-
mendationer tonvikten låg påutan upplysningar det aktuellaatt ge om
företagets verksamhet och faktiska ledning. Såvitt kommissionen funnit
aktualiserades aldrig frågan huruvida det tyska moderföretaget hade
ariserats. En judisk anknytning förefaller dock ha kunnat spela viss roll
enligt Handelskommissionens uppfattning. I fall konstateradesett
exempelvis styrelsens ledamöter ickeatt arier. fallI etten annatav var
förklarades bolagets företrädare tyskatt och s.k. arier,var men numera
svensk medborgare.

Även frågori medborgarskap, uppehålls- och arbetstillståndom
förekom det Handelskommissionen yttradeatt sig. Kommissionen har

exempel på judiska företagare söktesett medborgarskapatt eller arbets-
tillstånd i Sverige. Handelskommissionen uttalade fallsig i sådana om
huruvida verksamheten sådan önskvärd utifrån svenskasom var
handelspolitiska och försörjningspolitiska synpunkter. Förekomsten av
judisk anknytning åberopades aldrig skäl för bifall i Handels-som
kommissionens yttranden i dessa ärenden.

5.1 1.3 Svenskt intresse farms för övertaatt agenturer
judar haftsom

svensk affärsmanAtt kunde möjligheter i de förändradeen se egna
ägandeförhållanden ariseringen innebar framgår dokumentettsom av

kommissionen återfunnit i Säkerhetspolisens arkiv. Affärsmannensom
i fråga vände sig till handelsavdelningen vid tyska legationen i
Stockholm för "efterhöra möjligheterna erhållaatt iatt agenturer
Sverige för tyska finnor. hadeHan nämligen hört del tyskaatt en

i Sverige, vilka tidigare innehaftsagenturer judar blivit ledigaav
handlingarnaAv i arkivet framgår den svenske affärsmannenäven att
skaffadeinte sig några på detta eftersom han kundeagenturer intesätt,

få tillräckligt bra villkor.

Även39 redovisat i kommissionens interimrapport 98s.
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conductofCode5.12

tillkänd måste ha lettochAriseringen att5.12.1 var
komfrågor upp

ställtredovisats,bakgrund vadhar,Kommissionen mot ovanav som
code ofs.k.näringslivet skapa någonkomsvenskadetfrågansig attom

börjansindennatill ariseringsprocessen,förhållandeconduct i när tog
svenskför hurdet någon etiskBildades1930-talet.under ennorm

riks-ellerfrån regeringensförhålla sig Togbordenäringsidkare man
politiska dag-denför föra frågan påinitiativsida någradagens att upp

ordningen
välskeddeariseringen, öppet,skallDet sägas attgenast varsom

iledandebrett skiktallmänheten. Ettsvenskaför denkänd personer
stadier.informerade dess olikalöpandeblev dessutomSverige om

näringsidkaregenomslagskraft blandmedinforrnationskällaEn stor
utländska.denden svenskafrämstandra ävenoch menvar pressen,

iinledande skedesittiåtminstone utrymmestortAriseringen gavs
tidningarna.°

detaljeradeochsändes regelbundnaBerlinibeskickningenFrån
framgåttlämnades,Stockholm. Blandtill UD iinforrnationer annat som

diskri-för devalutalagstiftningen ochtyskadenförredogörelserovan,
Uppgifterforetagsariseringen.tvingade framreglerminerande som

banker.företag ochtillvidarefrånspreds UD ut
derasför svenska näringsidkareinfonnationskällorAndra egnavar

tidigareTysklandHandeln medTyskland.iaffärspartners somvar,
Själv-påbörjades.innan ariseringenutvecklad långtvälkonstaterats,

kontakter imedsvenska affärsmändärför oftaförekom detklart att
affärs-derasde fallariseringen.information Ifick direktTyskland om
direktberörasföretagarna ocksåsvenskadejudar kom attpartners var

för.vad dessa utsattesav
Även framväxt.välbekanta ariseringensmedjuristerSveriges var

myckethadeSvJT, har ochJuristtidning storSvenskTidskriften som
lagstiftningen irefererade löpandejurister,bland aktivaspridning om

iaktta1933läsare kunde redanNazityskland Uppmärksamma en
statsanställda ochbland hurbeskrevsDåtendens.tydlig annat

medtjänstgörarättighetersinakunde fråntasadvokater att
tyskadenredovisadesVidarearier.de inte attmotiveringen att var

Tydén.° Svanberg97 SeInterimrapporten ävens.
aktuella tiden P.G.vid dengenomgång artiklar4 SvJTfullständigförSe av :sen

SvenskiåterspeglingNazismenskommissionentillPerssons rapport om
januari 1999.1933-1945,Juristtidning
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riksdagen hade regeringengett synnerligen vittgående fullmakten att
besluta lagar infört specialdomstolarattsamt för handläggaattman
brott statsfientlig natur.av

Artiklarna i Svensk Juristtidning regel strikt sakligt utfor-var som
made. Ibland framskymtade dock lätt kritisk, distanserad, hållningen
från artikelförfattarnas sida. Ett exempel sedermera justitierådetär
Gunnar Bomgrens referat 1934 lag innebar endast arierattav en som
fick redaktörer och tidningars innehåll inte fickatt stå i strid medvara
den tyska intressen. Bomgren återgerstatens yttrande från riks-ett
minister Goebbels, lagt fram lagförslaget. Enligt Bomgren hadesom
Goebbels hävdat den tyska presslagenatt den moderna imestnya var
världen och den skulle bli förebild föratt andra länder eftersom endaen
möjligheten bringa andens frihet iatt samklang medvar statens
intressen. Bomgren anmärker ironiskt Det torde framtiden för-att vara
behållet zsig härom.att yttra

Svensk Juristtidnings läsare informerades vidare införandetom av
dödsstraff för näringssabotage i december 1936" och den för-om
ordning efter Kristallnatten och det föregående ambassadmordet isom
Paris ålade alla tyska judar kollektiv skyldighet betala skadeståndatt
med miljard riksmark till tyska avstå försäkrings-samt att sinastatenen

Årersättningar för de skador 4uppstått. 1941 innehöll tidningensom
niosidig artikel kommissarisk förvaltning och därmed besläktadeen om

förvaltningsformer enligt rätt.tysk Det för övrigt detta årvar som
domstolenHögsta slog fast kommissariska förvaltareatt inte hade rätt

disponera egendom befannatt över sig i Sverige redan före ägar-som
företagets arisering.

Svenska Bankföreningen fungerade, då förett centrumsom nu, som
informationsspridning och debatt för svenska bankers företrädare.
Kommissionen har granskat föreningens Styrelseprotokoll, protokollen
från de s.k. bankinötena de cirkulärmeddelanden föreningensamt som
sände till medlemsbankerna under tiden 1933-19453 Härvid har

föreningen fick fortlöpandenoterats att underrättelser från UD om
bland tysk lagstiftning kunde beröraannat det svenska bank-som
väsendet. Vid styrelsesammanträdet den 2 oktober informerades1935
således riktlinjerna deni tyska valutalagen och1935 vidom av

Z SvJT 1934 183.s.
3 SvJT 1937 343.s.
4 SvJT 1939 91.s.
5 SvJT 1941 948.s.
45 NJA 1941 424.s.
7 Se för det följande avseende Bankföreningen P.G. Perssons tillrapport
kommissionen banketik i Sverige årenunder 1933-1945, januari 1999.om
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författnings-december 1938 informationden 17sammanträdet gavs om
från näringslivet. Inomdet tyskauteslutningför judamasstödet

blandfråninfonnationockså tillgång tillnaturligtvisfannsföreningen
branschen.iutländska kollegerandra

Bank-Svenskatill medlemsbankernacirkulänneddelandeI ett gav
SchachtHjalmarföredragreferatutförligtföreningen ettett somav

frånavståndhandå förklaratSchacht hade tog1935. atthållit våren
ansåghanbutiksfönster,judiska attövennålning ävenprivat omav
Judarnakamp.rättvistecken påoch för sigiVerksamheten ett envar

Schachtsadeför försvunnit,inflytande alltidderassig ifinnamåste att
näringsverksamhetfick bedrivaändå vissjudarnareferatet. Attenligt

medförklaratframgår cirkuläret,vad attenligtSchacht,hade avsom
tillFörtroendetutlandet.medrelationernatillhänsyntagitman

rubbas.nämligen intefickTyskland rättsstatsom
avseendeunderrättelsersärskilt devidareharKommissionen noterat

1940.Bankföreningenegendomnederländsk tog emot sommarensom
tagithadedenkom beskedetexilregeringennederländska attdenFrån

Samtidigtbeslag.guld, ideponeratinklusiveegendom,nederländskall
Stockholmbeskickningen ityskaden attmeddelande frånkorn omett

utländskaguld ochNederländerna hade beslagtagitimyndighetertyska
for-Beskickningennederländska medborgare.fråntillgodohavanden

dispositionernederländska regeringensflyddadenocksåklarade att var
ogiltiga.

allmän-försåvälväl kändariseringenklartalltsåstårDet att var
Frågannäringslivet.svenskaför det ärpolitikerledandeochheten som

återhåll-ledde till några diskussionerinformationdennadå omom
medsärskiltochallmänhetTysklandmed iaffärskontaktemaisamhet

företag.ariserade
kulmenföre ariseringensalltså flera år1933augustibörjanI av --

enhälligtBrysselkongress iFackföreningsintemationalens attbeslutade
detmåndenprodukter, iochtyskabojkottutfärda varmot varor

åtgärder.effektivavidtaorganisationeranslutnaför attmöjligt
fackförenings-lcrossandetsärskilt motBojkotten protest avvar en

allmännadetriktade ocksåsigNazityskland motirörelsen men
del.judeförföljelsernabegynnandevari deförtrycket, var en

svenskadenleddeJohansson,EdvardordförandeLO:s som
anfördedelegationentill beslutet. Inommotståndaredelegationen, var

ochbekymmerproblem klara sina atttyskarnasdet atthan enatt var
svårigheterhandelspolitiskaskapakundesidasvenskfrånbojkott som

emellertid frånavstodbeklaga. Han attskälfåkundearbetarna att
representantskapLO:sinför kongressen. Närmeningdeklarera sin

266-274.Stockholm 1990,g Sandler,RichardMöller,Yngve s.
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något dryftade bojkotten, framhöll Johansson ficksenare räknaatt man
med obehag för vårt land,stora eventuellt tyska repressalier och
diplomatiska förvecklingar. Representantskapet beslöt utfärdaatt en
proklamation den september5 1933 köpblockad, riktad speciellt tillom
husmödrarna. Någon transportblockad eller andra åtgärder skulle inte
vidtas.

Statsminister AlbinPer Hansson redan från början klartvar
reserverad bojkotten. Utrikesministermot Rickard Sandler vände sig
offentligen den i tal i Göteborgmot i oktoberett 1933 och fick vid en
intern överläggning med LO stöd Per Albin Hansson, för-av som
klarade han ogillade bojkotten bådeatt statsminister ochsom som
partiordförande och framhöll inte kunde bortseatt från de handels-man
politiska svårigheter aktionen kunde medföra. Sandler ansågsom att
det enda kunde berättiga bojkottaktion den ledde tillsom atten var
åsyftat resultat. Han varnade för den också, liksomatt blockaden mot
Sovjet på sin tid, kunde bidra till ihop det folk denatt riktadesvetsa sig

Vid SSU-kongressen 1934 kritiseradeemot. han Intemationalens
aktion:

Den har gjort försökett göra utrikespolitiskatt insatsen egen -nämligen b ockaden och inringnin spolitiken Tyskland-gentemot
och därvid kapitalt misslyckats. Oc det naturligt. Det dömtvar varmisslyckas åatt densätt gamla interventionistiskasamma som
politiken ovjetunionen dömdmot misslyckas. Dennaattvar varinspirerad emigran artiernas intressen, och så falletär ävenav
inom internationalen. nlilgtmin uppfattning har dessa isolerade
åtgärder endast bidragit stämningenatt i det tillsstrama upnödlvändigavidare nazistiska Tyskland. /---/ I den kampen mellan
olika samhällsåskådningar böra läravi skilja mellan deattoss
inrikespolitiska problemen och de mellanfolkliga nödvändighetema.

fåVi icke avklippa möjligheterna till fredlig samlevnad mellanen
med olika politiskastater därför vi hasystern utprägladatt en

uplpfattnirâgdessas karaktär: Vi insett, det nödvändigtärattav att
ämpa Sovjet. Vietta gentemot måste inse det ocksåatt är

nödvändigt lämpa det detattt nazistiska Tysklandgentemot1

Som led i regeringens sysselsättningspolitikett hade den 1933 upptagit
förhandlingar med Sovjet handelsavtal, ocksåett innebarom attsom
Sverige skulle lämna statlig femårig kredit på miljoner100 kr tillen
Sovjetunionen för möjliggöra sovjetiskaatt beställningar till svensk
industri. Vid riksdagsbehandlingen på våren 1934 hade avtalet dock

stark kritik, bl.a. från förremött statsministern Felix Harririn "det ena
landet får statslån, det andra landets blockeras. Innan riksdags-varor

9 Alf Johansson,W. Den svenska socialdemokratin och facismen trettiotalet, i
Utrikespolitik och historia Studier tillägnadei Wilhelm M Carlgren, Stockholm
1987, lOl.S.
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till-drogföll avtalet Sovjetunionenavslutatsbehandlingen attgenom
det.godkännandebaka sitt av

föran-sidaställningstaganden från regeringensprincipiellaDe som
hafårSovjetoch handelsavtalet medbojkottaktionenleddes antasav

Ändå börinleddes.affärsvärlden ariseringenkända förväl närvarit
Nazi-handlade medsvenska affärsmändefråganställa somomman
derashurfick hörapåverkades vad detyskland på något sätt omav

detträngdeskonñskatoriska formeriaffärsförbindelser utjudiska ur
näringslivet.tyska

kunskapentill handssåledesligger nära anta attDet att om
hurrad frågeställningaraktualiseradeariseringen sommanomen

klokastexempelvisdetborde Varlämpligenaffärspartnersvensk agera.
leveran-kund ellertidigarerelationenavslutamöjligt näratt snarast en

på någotoch bordeförvaltning Kunde sättunderhade sattstör man
Bordeföretagetdet ariseringshotaderäddasökaförförsöka ingripa att

till-kommaeventuella möjligheterutnyttja överundvika attattman
vidareSkulleprisbratill särskilt accepteragångar utan avenman

bolagför detföreträdarekommissarisk förvaltaretillsattnazisterna som
medaffärergjortsedan längeman

åtskilligaföraktuellarimligen ha varitmåstedessaFrågor som
efteri dag,det lätttankarna gick intenäringsidkare. Hur attärsvenska

uppfattning Fåriktigt säkerfå någonsekel,halvt somän ett om.mer
deövervägandeninte troligtfinns kvar. Detkan berätta är att nysssom

pådebatteradesfråganofta.särskilt Menpåskisserade präntsattes om
ibranschorganisationer,bankstyrelser, iexempelvis iplanallmäntett

finnatänka signaturligtviskan atteller iregeringskretsen manpressen
söktharKommissionenfråga.diskussionen iskildrardokument som

någonmöjligtdärvid varithar inteDet görahandlingar. attsådanaefter
gicksarkivotaligaskulle förutsättavilketundersökning,heltäckande att

utredningardeföljande harframgå detkommerSomigenom. att av
nämnda frågor-dedet intrycketdockgenomfört attkommissionen gett

etisktdjupare,diskussion påtill allmänfördes ettfaktiskt inte enna
plan.

före-Nationalekonomiskabevarade frånfinnshandlingarDe som
tecken påingavisarunder åren 1933-45 attsammankomsterningens

ellertill ariseringenförhållningssättnäringslivetssvenskadet ens
därdiskuteradesNazitysklandisituationen

vidvarkenhar kommissionenHandelsbankenSvenskaVad gäller
övrigtide stickprovStyrelseprotokoll ellergranskningsin genomav

visardokumentationfunnit någongjortsocksåarkivmaterial somsom

Nationalekonomiskaavseende15° kommissionentillWikellsGöran rapport
februari 1998.åren 1933-1945,undersammanträdenföreningens
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det förekommit policydiskussioneratt förhållningssättet till arise-om
ringen. Allmänt kan det anmärkas bankens Styrelseprotokollatt vissger
information strategi- och policyfrågor behandlats. Oftast skerom som
detta bilagda frånPM bankens direktion, det förekommergenom men
också enskilda ledamöters åsikter finnsatt antecknade. Synen på kriget
berörs i inte alls. Endast i undantagsfallsort sett skildras diskussioner

enskilda länders politiska och ekonomiska situation. Vad gällerom
Tyskland finns således redovisat landet 1935 bedömdesatt ettvara
högriskland

hellerInte Skandinaviskai bankens Styrelseprotokoll har några
uttalanden beträffande förhållningssättet till ariserade företag i Nazi-
tyskland påträffats. Stickproven i övrigt arkivmaterial från nämnda
bank har inte resultatgett annat

Protokollen från Stockholms Enskilda Bank avseende aktuell tid är
normalt hårt fonnaliserade. Endast i undantagsfall förekommer proto-
kollförda kommentarer eller diskussioner. Sammanfattningsvis kan det
konstateras kommissionen vid sinatt genomgång styrelseprotokollenav
från Stockholms Enskilda Bank inte har funnit någon dokumentation av
diskussioner code of conduct i förhållande till ariseringen. 53om

I Marcus Wallenbergs arbetsdagbok har inte återfunnits några
tecken på från den svenskaatt regeringens sida, eller inom bank-man
och företagsvärlden, skulle ha aktualiserat något slags återhållsamhet i
Sveriges ekonomiska förbindelser med Tyskland följd judeför-som av
följelsema, exempelvis formi återhållsamhet i eller avvecklingav av
förbindelsema med ariserade företag. Det finns i dagboken inte heller
någon helst anteckning sådana diskussioner i London, Newsom om
York eller 54Paris.

I Svenska Bankföreningen fördes emellertid vissa policydiskus-
sioner intresse dettai sammanhang. Föreningens styrelseprotokollav

inte endast beslutsprotokoll, diskussionsprotokollÃutanvar
Redan den 15 juli 1938 verkställandetog direktören i Svenska

Bankföreningen frågan vilken inställning bankernaupp upp om som
borde ha till utbetalningsorder från kommissariska förvaltare för judiskt

s Glete,Jan Rapport översiktlig undersökning Svenska Handelsbankensom av
arkiv dnr 17/98.
52 Gunnar Richardsson, Rapport iakttagelseröver vid genomgång Skandarkiv iav
Norrköping dnr 102/97.
53 Kersti Ullenhags till kommissionen avseenderapport forskning i Wallenbergs-
arkivet, augusti 1997.
154Krister Wahlbäcks till kommissionenrapport Marcus Wallenbergs dag-om
boksanteckningar 1938-1943, januari 1999.
55 Se för det följande P.G. Perssons nämnda banketik.rapportovan om
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Österrike.förutvarandeföretag Inför styrelse-ägda i Bankföreningens
medhade överläggningar bankjuristema deiägtmöte trerum ovan

kommitbankerna. hade då fram kundenämnda Man till det inteatt
bankför efterkommariskfritt sådan begäran.attenvara enanses

nämligenMöjligheten fanns svensk domstol, saken blevatt en om
lagstiftningenfinna den tyska fråga uppenbartskulle itvistig, att var

för rättsordningenmed grunderna i eller med andraoförenlig Sverige -
fallpublic. så skulle bank betalat tillord stred ordre Imot enen som

betala ytterligare till denförvaltare kunna tvingas gång, rätt-att en
fråganEftersom ömtålig antagligen intressantmätige ochägaren. var

bankernaför de tillfrågade hade verkställande direktörenendast itre
valt samråda med banker. Styrelsen anslötföreningen inte övriga sigatt

anfört.verkställande direktören svenska rättsväsendetstill vad Det syn
stod först domstolen avgjorde de fyrasaken klar 1941, Högstapå när

förrättsfall redogjortssom ovan
första rättsfallen den korndet principI attangavs ansesav som

handlade till aktierriktig. Målet hade vissajuridiskt rättom vem som
Stockholm.deponerade Aktierna, avsåg österrikiskti ettsomsom var
judisk bosatt Bolagethade sig i Brasilien.bolag, ägts man somav en

deariserades på så nazistiska myndigheterna utsågsätt att en
befogenhet företräda det.kommissarisk förvaltare, attsom gavs ensam

aktierna skulle lämnas till honom.begärde förvaltaren HögstaNu att ut
yrkande, med de tyskadomstolen avslog detta motiveringen att

kunde egendomtvångsförvaltning inte inbegripareglerna somom
redan före det förvaltningen anordnades.befann sig i Sverige att

gjordes bakgrund innebördställningstagandet förvaltningensmot av
anslutning till allmänhet gäller vidändamål vadoch i isamt som

förhållanden fråga begränsning.internationella i territoriell Dom-om
allmänt underkännande förvaltarensgjorde alltså ingetstolen rätt attav

föreför det. Egendom redanföreträda bolaget, gränssatte en sommen
disponeratill Sverige fick förvaltarenhade kommit inteariseringen

handlade förvaltarenföljande fallen huruvida detDeöver. tre om var
hade betalning förtidigare företrädareneller den rätt emotatt tasom

respektive efter förordnats.före förvaltarenlevererats attvaror som
diskuterade Bankföreningensseptember 1940 Svenska30Den

till nazistisk tvångsförvaltning Polen.styrelse inställning i Upp-sin
Handelsbankensskrivelse frånrinnelsen till diskussionen var en

chefsombudsmanm, omtalades omedelbart hade tagitvari tyskarnaatt
delarnaekonomiska verksamheten de ockuperadeledningen den i avav

underförsäkringsbolag och industriföretag hade ställtsBanker,Polen.

56 avsnitt 5.2.4.1941 424. SeNJA ävens.
57 Motsvarande chefsjurist.
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tysk kontroll. Kommissariska förvaltare hade tillsatts. Frågan var nu
förfogahade derätt polska kundernas, särskiltöverattvem som

bankernas, konton svenska banker.i
Ombudsmannen från Handelsbanken förvaltareansåg att en som

kom med anspråk borde hänvisas till svensk domstol för prövatatt
kravet lagligt. bordeDetta gälla, ansåg ombudsmannen, ävenom var
den hittills hade tecknat firman skrev under bredvid för-om som

valtaren.
Verkställande direktören i Bankföreningen förklarade vid samman-

trädet han väsentligai delar inte anslöt sig till ombudsmannensatt
ståndpunkt anförde:och Vårt lands historiska och politiska läge gjorde
det alldeles nödvändigt för iakttaga varsamhet förhållandeiatt stoross
till Tyskland och således sådana framställningar frånäven gentemot

sida grundade ellertysk på hade sammanhang med situationersom vore
uppkomna tyska ockupationer främmande områden.statersgenom av
Enligt verkställande direktören borde bankerna såvitt möjligt tillmötes-

förvaltares framställningar.gå Endast tillmötesgående innebarettom
klart påvisbar ekonomisk förrisk banken borde anspråk avvisas.en

Konkret betydde detta, enligt vad antecknats i protokollet, attsom en
förvaltares begäran kontoutdrag borde efterkommas. Vidare bordeom
dispositionsorder verkställas firmatecknaren undertecknat,när även om

förvaltare skrivit under bredvid. I sådana fall då dispositionsordemen
undertecknad endast förvaltaren föreföll det dock tills vidarevar av

skäligt avböja ordern med motiveringen behörighetsfråganatt att var
oklar. Lämpligen kunde förvaltaren då hänvisas söka frågans pröv-att
ning hos domstol.

förekom alltså policydiskussionerDet vissa inom den svenska
bankvärlden med avseende denpå pågående Nazitysklandariseringen i
och de tyskockuperade områdena. Dessa diskussioner tycks dock ha
föranletts juridiska problem och ekonomiska risk-styrtsav mer av
kalkyler moraliska reflektioner.än av

naturlig följdfråga för kommissionenEn har det devarit iom
allierade länderna, judiskai organisationer utomlands eller i andra
internationella sammanhang förekom någon debatt ofcode conductom

förhållandei till ariseringen. Studier tillgänglig litteratur har inte gettav
besked hur det förhöll medsig den saken. Visserligen hävdar Frankom
Bajohr den nämnda fallstudieni avseende ariseringen i Hamburgovan

judiska exportföretag ariserats regelmässigt bojkottadesatt som av
tidigare judiska affárspartners utomlands, han någrasigmen ger vare
exempel eller vidare hänvisningJnågon vändeKommissionen sig
därför till professor Yehuda Bauer vid Yad Vashem-institutet i

58 Bajohr, 187.s.
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Jerusalem. Professor i fyrtioBauer, år har forskat Förintelsen,som om
förklarade forskningen outvecklad på detta område och tilladeäratt att

hört talashan själv inte har någon sådan code of conduct-attom
skulle ha forts branschorganisationerdiskussion inom eller ledande

företag exempelvis Storbritannien ochi USA.

Under krigsåren låg12.2 föransvaret

policybildningen hos regeringen

tidigare framgått,Under krigsåren det svenska näringslivetvar, som
och statligtstarkt centraliserat UD:s handelspolitik hadestyrt. stor
Hela tidenpraktisk betydelse. UD Berlin, främstirepresenteratvar

svenske där, Arvidden ministern Richert.genom
ställt fråganhar sigKommissionen det möjligen så attom var

övervägandenregeringens och UD:s i fråga handelspolitiken,om
värderingarbaserades på etiska avseende tilltörhållningssättetäven

genomförandet ariseringen. Trots kommissionen har tagit delattav av
åtskilligt arkivmaterial från Utrikes-, Finans- och Handelsdepartemen-

antal och korrespondenssamlingar har kommis-ten samt ett memoarer
funnitemellertid inte några spår sig sådan diskussionsionen vare av en

eller framställningar i från de judiskaexempelvis organisa-ämnetav
tionema.

förhållningssättetspår kan ha blivit föremål förVissa attav
överväganden andra kretsar där fannsallmänna i inflytande har kom-
funnit. det följande skall några redovisas.missionen I exempel

blev det aktuellt förhösten 1942 Svenska BanktöreningenPå att
preskriptionsfrister.diskutera I protokollet från sammanträdet den

antecknatnovember 1942 finns chefsombudsmannen i27 att
Skandinaviska föreslog obliga-Banken svenska bolagatt gett utsom

och förlagsbevis skulle medge förlängning den treårigationer av
preskriptionstid enligt skuldebrevslagen gällde för presentation avsom

hade nämligen ofta hindrats krigsförhållan-kuponger. Presentation av
förslag tillstyrktesdena. Ombudsmannens föreningen, åtog sigsomav

59erforderliga medgivandenombesörja samlades in.att att
de allierade i januari varnade de neutralaNär 1943staterna staterna

egendomför befatta sig med konfiskerats tyskockuperadeiatt som
deklarationen tillländer sände Bankföreningen, för dessUD över att

därom.medlemmar skulle underrättas På år ficksommaren samma
skrivelse frånföreningen via del den svenska beskickningen iUD enav

59 nämnda banketik. Angående innebördenP.G. Perssons rapport om avovan
preskription avsnitt 4.1.4.se
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London med bifogad utredning lagts fram vid The Internationalen som
Conferences sammanträdeLaw i juli. Utredningen rörde giltigheten av

transaktioner hade företagits med de axel-inomsom personer av
maktema ockuperade länderna eller mellan sådana slqivel-Ipersoner.

redogjorde Londonbeskickningen för vad på konferensensagtssen som
rörande den rättsliga bedömningen förvärv från ockuperade länder.av
Bland redovisades ond måste tillsannat att tro motsatsenpresumeras
bevisats, eftersom det vid överlåtelse egendom i ockuperat landettav
starkt misstänkas egendomenmåste i fråga kommit överlåtarensiatt
händer Bankföreningenpå orättmätigt sände informationen vidaresätt.
till medlemsbankema i cirkulär °°kommentar.utan närmare

för Svenskastyrelsen BankföreningenNär sammanträdde den
anmäldes Svenska21 1944 Amerikastiftelsen anförthadeatt attmars

avbryta preskriptiondet svårt beträffande svensk-amerikanersattvar
tillgodohavanden på bankräkning i Sverige. Stiftelsen hade föreslagit
Bankföreningen bankernainstruera inte åberopa preskriptionatt att när
preskriptionsavbrott hade hindrats krigsförhållandena. Bank-av

tillstyrkte förslagetföreningen med det tillägget preskription skulleatt
inträda två år hade förflutit från det hindret for preskriptions-när att
avbrott hade upphört. Samtliga banker anslöt detta.sig till

förstyrelsen Svenska HandelsbankenI fördes i slutet 1942 in-av
gående hur kredit till Tyskland kunde tänkasresonemang om en
utvecklas krigsslutet blev for Tyskland. Någon allmänogynnsamtom
diskussion de problem eller möjligheter kriget och ariseringenom som

för banken, dess företagsintressenskapade och dess skulder finns där-
bankens protokoll. fallinte i I under och höllåren 1943 1944emot vart

banken kontakt med de allierades företrädare frågori Sverige i som
gällde sådana tyska affärer kunde bedömas känsliga rela-isom som

Storbritannientionerna med ochUSA
Policyfrågor naturligtvis aktuella för Riksbanken. Samtals-ävenvar

fanns, utvecklats i kommissionens andrainterimrapport, ipartners som
centralbanker, särskilt den schweiziska, och i Bland diskute-BIS. annat
rades hur skulle förhålla sig till erbjudanden frånguldman om
Nazityskland. Tecken på inom Riksbanken ha diskuteratskulleatt man

näringslivet deariseringen i nazidominerade områdena har kommis-av
emellertid funnit.sionen inte

16°Ibid.
ö Ibid.
52 Gletes nämnda till kommissionen.Jan rapportovan
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Sammanfattning och5.13 slutsatser

Tyskland viktigaste handelspartnerSveriges både före och undervar
världskriget. fanns därmedandra Det kontaktyta mellan svenskastoren

och tyska näringsidkare.
TysklandHitler makten i påbörjades målmedvetenNär tog en

näringslivet.det tyska Judiska företagare och kapital-arisering av
metoder.med olika Tidigt utnyttjades de ingripandeuteslötsägare

nackdel förtyska valutareglerna till judarna. infördes sedanStegvis
1930-talet specialförfattningar efterunder delen radav ensenare som

för judarhand uteslöt möjligheterna ha inflytande i det tyskaatt
egendom.näringslivet och I de naziockuperade länderna utveck-ägaatt

förhållandena på liknandelades Ariseringen skeddesätt. öppet.
information skeendet fanns lätt tillgängligDetaljerad i Sverige.om

kundejudiskt dessa sammanhang tänkasEgendom iursprungav
bland följande skäl. förstakomma hit det kundeFörannatav en

hotades arisering försöka föra egendom iföretagare sinavsom
det andra kunde den vid genomfördsäkerhet här. För tvångsvissom

avvecklade eller judiskt företag sälja ellerarisering påövertog ett annat
egendom tillöverföra företagets Sverige. Slutligen kunde ariseradsätt

föröverföras inom sedvanligt fortlöpande handels-egendom ramen
utbyte.

funnit förekomKommissionen har det i vissa fallutrett att att
hotadesjudiska näringsidkare ariseringsåtgärder försökte säkrasom av

försäljning till falltillgångar affárspartners Sverige. desina i Igenom
uppmärksammatkommissionen har kom någon överlåtelse avsom

stånd. skall också gickolika skäl aldrig till Det planerna inteattnoteras
faktiskt skulle föras till innebarpå egendom Sverige, attatt utanut

områden tänktes fåföretag nazidominerade svenskai ägare.
genomfördes ordnad likvidationde fall med tvångsvisariseringI

deför tillgångarna stannade det område därtalar det inommesta att
denvid Kommissionen har uppmärksammatbefann sig ariseringen. att

tyskaSäkerhetspolisen utredde misstankar slagsvenska motannatav
i Sverige. ingående granskningarsympatisörer och intressen Trots av

Säkerhetspolisens flera näringsidkares arkivsåväl svenskastorasom
beläggfunnit för överföringar från likvide-har kommissionen inte att

judiska företag skedde till svenska näringsidkare. det har interade Men
faktiskt skedde.heller kunnat uteslutas såatt

till exporterande företaginnebar SverigeOm ariseringen att ett
fortsatte dess det ha före-någon verksamhet, kanövertogs somav

svenske betalade företagsföre-kommit den importören denatt nye
för producerats på den judiske tid.trädaren ägarensvaror som
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Efter krigsutbrottet pågick i de nazidominerade områdena samtidigt
med statligtariseringen organiserad insamling och tvångsinlösen av
bland värdepapper och guld. Sådana åtgärder riktades be-annat mot
folkningama helhet. Men här särbehandlades judarna.även Försom
dem gällde särskilda regler och hårdare tvång. Som exempel kan

judma Nederländernai i augusti åladesnämnas 1941 omgåendeatt att
deponera sina värdepapper hos den s.k. LIRO-banken.m.m.

svenskaDen styrning utrikeshandeln blev allt starkare vidstatens av
för andratiden världskriget. Redan i mitten 1930-talet samordnadesav

betalningsformema för varuhandeln med Tyskland på så sätt att
betalningar mellan länderna kontinuerligt kvittades statlig med-genom
verkan. kriget bröt infördeNär Sverige licenskrav för importut snart
och åtskilliga varuslag. Kort därefter slöts detaljerade bi-export av

handelsavtallaterala med Tyskland liksom med Storbritannien. När
avtalen utformades försökte de svenska förhandlama första hand till-i

folkförsörjningen förgodose möjliggöra fortsatt svensk självstän-att
dighet och neutralitet. förLicenser import och anpassades tillexport
innehållet i de avtal slöts. På så komsätt ävenstaten att styrasom
omfattningen och inriktningen handeln med Nazityskland. Denav
starka statliga innebarstyrningen inget direkt hinder egendommot att

judiskt fördes till Sverige. Men den innebar de enskildaattav ursprung
svenska näringsidkamas valfrihet beskars. möjligheterDeras att ut-

tillfalliganyttja vinstchanser inskränktes därmed. Företagarna agerade
uppdragpå regeringens i planekonomisk karaktär.ett systern av

svenska från TysklandDen importen hela tiden omfattandevar mer
den svenska dit. Betalningsbalansen mellan de bådaän exporten

länderna påverkades emellertid inte endast varuhandeln. Storav
betydelse hade den svenska transporttjänster och deexporten av
finansiella relationerna. Sedan 1920-talet fanns tyska lån delvisstora
placerade hos svenska banker och företag. Sverige fick allt svårare att
få betalt från Nazityskland för dessa lån. Särskilda avtal betalningom
på dessa och tyska lån slötsandra därför mellan länderna samtidigt som

med clearing och tjänstebetalningar infördes. Närsystemet av varu-
Sverige och Nazityskland förhandlade handelsavtal kom dessaävenom
ekonomiska relationer diskuteras. Trots det svenska importöver-att
skottet uppkom växande tysk skuld till Sverige.sammantaget en

hösten löstes del detPå 1940 tyska Kreugerlånet in. Tyskarnaen av
betalade delvis med dollar och delvis med guld. På svensk sida tog
Riksbanken guldbetalningen och sedan de svenska ford-emot ersatte
ringsägama på Kommissionen inget anmärkningsvärt isätt.annat ser
sig i guld betalning dettai sammanhang. Guld haratt togs emot som
traditionellt betalningsmedel centralbanker emellan. Syftetanvänts som
med denna affär från svensk sida minska kredit till Nazi-attvar en
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tyskland. kommissionenGrund för kritik från skulle ändå kunna före-
ligga det fanns skäl det aktuella frånguldet härrördeatt atttroom

vad hittillsjudar. bakgrund känt ReichsbanksMot tyskaärav som om
guldinnehav och guldförvärv kan det guld Riks-togs emotsom av
banken sannolikt ha innehållit guld konfiskerats1940 inte sådant som

från judar och andra särskilteller plundrats förföljda personer.
förhållandebetalningsbalansen i till Nazityskland visade alltNär ett

underskott ledde dettabetydande tyskt till svenska exportörerattmer
faktiskt Tysklandfick på sina betalningar. Rent kan sägavänta attman

betalningsanstånd, vilket på svensk önskvärt.sida inte ansågs Attåtnjöt
riksmark inget tänkbart alternativ. Tyskarna hadefå betalt i tyska var

till fria valutor, exempelvis dollar, betalaheller tillgånginte attsom
allt klart från tysk sida kundemed. stod vidare inteDet attmer man

leverera ytterligare det lägetreglera balansen Iattgenom varor. upp-
skulle säljakom idén Reichsbank guld till Riksbanken för på såattatt

med. Sedanfå valutor betala överenskommelse därom hadesätt att en
frånslutits Riksbanken 1942 till 1944 emottog sommaren sommaren

guldtackor ochsammanlagt 20,3 1,5 guldmynt. Merpartenton ton av
förvaradesguldet korn aldrig till Sverige utomlands till krigetsutan

affärer har kommissionen redovisat interimrapportslut. i sinDessa
Riksbanken. har kommissionen också pekatNaziguldet och Där på att

inför affären, avsåg de nämnda guldmynten,det den sista som nyss
misstanke hos det därvidinledningsvis fanns riksbankschefen atten om

Misstankenkunna fråga härrörde från judar.skulle myntom somvara
muntlig kontrollfråga. harförkastades efter interirnrapportenIen

särskilt pekat på guldaffärerna från hade direktkommissionen 1942att
svensk-tyska handelsavtalet,samband med det i sin tur ettvarsom

för den svenska alltcentralt neutralitetspolitiken. Dennainstrument
dagensövergripande politik innebar svåra avvägningsfrågor. Med ögon

skälemellertid, enligt kommissionens uppfattning,finns det attsett
handelsavtalet guldöverens-den till knutna särskildaifrågasätta om

nödvändig krigstiden.verkligen under helakommelsen var
kritik defast vid sin tidigare framfördaKommissionen står mot att

konfiskeratdet svenska förhållningssättet tillmoraliska aspekterna på
guldpersonguld samband med köpetoch plundrat inte isenast av

övervägdes Likaså1944 brett och seriöst.på öppet,mynten sommaren
det hittills klartvidhåller kommissionen inte finns någotatt som

förvärv med inslag frånRiksbankens inkluderade guldindikerar att
kan guldpartier-förintelselägren, medan det inte uteslutas vissaatt

andrainnehöll någon mindre andel guld inämligen 16,4 ton som-
eller plundrats från judar.sammanhang konfiskerats

anfallits ockuperatsNederländerna hade på våren 1940 ochSedan
vid dehandelsutbytet med detta behandlasdet svenska landkorn att



256 Afärsverksamhet SOU 1999:20

svensk-tyska handelsförhandlingama. Från svensk sida ville kunnaman
sälja till Nederländerna. Som betalningträvaror kunde tänka sig attman

svenska värdepapper privatpersoner Neder-ta emot ägts isom av
länderna. augusti 1941 rekvireradeI den nederländska centralbanken
för detta ändamål från allmänheten svenska värdepapper sedansom
transfererades till Riksbanken. Huvudsakligen det frågavar om
statsobligationer, sedan överlåts i augusti och september 1941 påsom
Riksbanken. betalade då 97Denna de nominella värdenaprocent av
och den sammanlagda för överlåtelsema blev cirka niosumman
miljoner kr. Strödda affärer med andra värdepapper förekom både då
och februari 1944I protesterade den nederländska exil-senare.

officiellt affären, eftersomregeringen ansåg hademot attman papperen
sålts på rättsstridigt svenskaDen regeringen försvarade blandsätt. sig

med frånutgått de privata obligationsägama fått fullannat att attman
ersättning. utredning kommissionenDen genomfört tyder på attsom
det fråga värdepapper rekvirerats från den nederländskavar om som
allmänheten generellt och alltså inte särskilt från udama.j

Under krigsåren köpte Riksbanken mindre svenskaäven poster
värdepapper från andra länder Nederländerna, däriblandän Schweiz,

och ockuperadeUSA vissa länder. Inget har framkommit tyder påsom
det dessa fall skullei ha varit fråga konfiskeratsatt om papper som

eller plundrats från judar.
Även Stockholms Enskilda Bank förvärvade under kriget värde-

från utlandet. Samtliga de affärer detta slag kommis-papper av som
förmedladessionen har uppmärksammat det företagettyska Ottoav

Wolff. sammanhanget förekom ocksåI Rebholz Bank. Huvudsakligen
innebar affärerna Enskilda Banken bytte skuldförbindelsertyskaatt

amerikanska dollarobligationer varit nederländski Dess-mot ägo.som
förekom köp svenska värdepapper utomlands. Iutom ägtsav som sam-

band med bytesaffärema fördes ingående förhandlingar utforrn-om
ningen de åtkomstintyg banken ansåg borde medföljaav som
obligationerna. Efter kriget blev det tvist mellan Enskilda Banken och
den nederländska centralbanken, ansåg sig ha återköparätt attsom
obligationerna. Tvisten, löstes uppgörelse 1951, gälldesom genom en
främst återköpspriset. Kommissionen har vid samlad bedömningen
kommit fram till det kaninte uteslutas värdepapper Enskildaatt att som
Banken köpte via Otto Wolff och Rebholz Bank hade judiskt ursprung.

svenska affärsbankema ochDe andra svenska näringsidkare var
under kriget enligt lag förhindradeinte handla med guld. Exportatt
krävde tillstånd frånvisserligen 1940 och frånimport hösten 1944, men
transaktioner skedde helt inom landet eller utomlands fanns detsom
aldrig något formellt hinder Kommissionen konstaterahar kunnatmot.

den svenska handeln med guld vid tiden för andra världskriget ändåatt
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starkt centraliserad till Riksbanken, tycks ha upprätthållit ettvar som
monopolslags inom Det således Riksbankengränserna. togvar som
guld Tyskland återköpte1940 Kreugerobligationer frånnäremot

Skandinaviska ochBanken L.M. Ericsson. liknandeEn affär ägde rum
sålde Danzigobligationer.1943, STAB Riksbankennär tog emot ett

guldparti utgjorde delbetalning. guld harDetta visat sig härrörasom
från den belgiska centralbanken. skäl framgårAv kommis-som av

kan därförsionens interirnrapport utgå från det hadeinte judisktattman
ursprung.

Vid de undersökningar kommissionen har gjort i affarsbankernas
berörda myndigheters arkiv haroch endast exempel framkommit påett

svensk näringsidkare Riksbankens direkta medverkanatt utanen
genomförde transaktion med guld betalningsmedel. Enskildaen som
Banken nämligen provision cirka guld från tyska0,15tog emot tonsom

efter bankenReichsbank närstående bolag med föri Panamaatt ett säte
Wolffs räkning i slutet 1940 ochOtto början hade köpt1941av av upp

utlandsförbindelsertyska i USA. Guldet levererades hos
Schweizerischer Bankverein i Basel. Av det nämnda guldet hade cirka

svenskt0,05 Kommissionen har kunnatinte uteslutaton attursprung.
det i resterande 0,10 ingick viss mängd konfiskerat eller plundratton
personguld.

Affårsbankema lämnade varje månad uppgifter sina guld-om
innehav till Bank- och Fondinspektionen. Förändringarna mycketvar
marginella under hela krigstiden, vilket stöd för antagandet deattger

bankernas aktivitet låg frågaprivata i guldaffárer. Detvar om samman-
lagda innehavet i genomsnitt månad under krigsåren uppgick enligtper
statistiken till ungefärendast 0,10 ton.

s.k. affinerier förädlas guldskrot och liknande för återanvändningI
tillverkning smycken, tandfyllningarvid Flera afñnerierav m.m. var

under krigsåren.verksamma i Sverige guldskrot blandDe tog emot
från kunder Danmark ochi Norge. Tillstånd till importenannat gavs
förutsättning motsvarandeunder mängd förädlat skick återsändes.iatt

Åtminstone affinerierna utnyttjade tyskt företag för delett ettav en av
affineringsprocessen. Delvis förädlat skrot sändes från det svenska
företaget till det tyska. Motsvarande mängd guld ytterligare förädlati
skick sändes för vidare bearbetning.i kan uteslutasDet interetur att
konfiskerat eller plundrat personguld förekommitkan ha i denna
hantering.

bolag hadeFlera svenska dotterbolag nazidomineradeistora om-
översiktliga undersölmingarråden. Vid de kommissonen kunnathar

har inget framkommit tyder dotterbolagpå dessagöra attsom
medverkade till tillgångar judiskt fördes till Sverige.att av ursprung

kan dock ha förekommit något ellerDet några dessa dotterbolagatt av
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fastigheter judar tvingats lämna. I åtminstoneövertog ettsom av
nämligen viddotterbolagen, SKF:s anläggning Schweinfurt,i arbetade

lcrigsfångar. vilken utsträckning dessaI krigsfångar judar okänt.ärvar
uteslutashar inte helt kunnatDet koncentrationslägerfångaratt an-

slavarbetskraftvändes i något svenskt företag i Tyskland ellersom
ockuperade områden.

Handelskommissionen,statliga tillDen följd sin centrala rollsom av
licensgivare hade god överblick den svenska utrikes-översom en

yttrade blandhandeln, sig i ärenden svenskt medborgarskapannat om
arbetstillstånd för utlänningar.och sina yttranden Handels-I togom

kommissionen inte någon särskild hänsyn till eventuellt judiskt ur-
Även och fördetta i sig överensstämde med den då ochsprung. om nu

rådande neutral myndighetsutövningprincipen framstår det i ettom
märkligtefterhandsperspektiv denna ordning vidhölls ävenatt motsom

innebörden de tilltagandekrigets slut, judeförföljelsema alltblevnär av
uppenbar.mer

slutsatserOvan har vissa redovisats gäller guld ochsom
kommissionenvärdepapper. övrigt följandeI kan konstaterasattanser

vad gäller egendom judiskt fulltDet möjligt attav ursprung. var
egendom eller hade varit judiskt ägd olikapå kom tillsättsom var

för den bredaSverige inom slutet krympande kon-motramen men
svensk-tyska affárslivettaktyta det vid tiden for andra världskrigetsom

utgjorde. kan uteslutasDet inte vissa överföringar skedde. Ingetatt
tyder dock på det i någon utsträckning förekom judiskastörreatt att

för säkerhets skull fördeföretagare egendom till Sverige ariseringnär
finns det belägg förhotade. heller egendom från likvideradeInte att

landet.judiska företag kom in i funnitKommissionen har inte något
svenska näringsidkaretyder på medvetet strävade efter skoatt attsom

sig på ariseringen.
finns ändå skäl analysera förhållningssättetDet till ariseringenatt

Även kommissionen uppdraginte har något direktnärmare. attom
övergripande fråga följbehandla denna kan ande sägas.

näringsidkareVarje svensk i slutet fick1930-talet veta attsom av
nazidominerataffárspartnern i område hade drabbats ariseringett av

blev välja detta skulle påverka hans agerande på någottvungen att om
det konkreta fallet kunde den förstaI och akuta frågan blisätt. vem som

skulle få betalt för levererad den kommissariske förvaltarenvara;en
eller tidigare judiske fråganden Den diskuterades på allmäntägaren. ett

Svenska Bankföreningen ochplan i löstes 1941 Högstaattgenom
domstolen juridiskgjorde gränsdragning. fråga för denNästaen
svenske företagaren blev kanske, det fråga löpandeettom var om
affärsförhållande, huruvida detta borde fortsättas, ellerbegränsas rent

avbrytas. Principiellt fanns naturligtvis möjlighetsett vägraattav



SOU 1999120 Afärsverksamhet 259

ariserats,handla med företag handla med varje tysktvägraattsom
varuutbytet eller kreditförhållandetföretag eller fortsätta förut.att som

enskildadet förekom svenska medvad mån näringsidkare hän-I att
pågående judeförföljelsematill de faktiskt avbröt sina rela-visning

känt för kommissionen.till tyska företag inte efter HitlersKorttioner är
Fackföreningsintemationalenmaktövertagande hade till1933 uppmanat

Svenska regeringsföreträdare hade kritiseratbojkott tyskaav varor.
anfört inte borde låta uppfattningenochuppmaningen att man om en

hindra nödvändig fredlig samlevnad medpolitiska isystern statenstats
intryck har förvånat kommissionenallmäntfråga. Ett ärsom- -

den aktuell före krigetsemellertid frågan, när mest straxatt var som
föranledde principiell debatt eller politisknågon allmänutbrott, inte

har påträffat dokumenteradKommissionen inte någondiskussion.
innebörd ariserade företag borde ha bojkottats.meningsyttring attav

vid denna tid ha förekommit några ställnings-heller tycks detInte
exempelvis från svenska judiska organisa-denna riktningtaganden i

ariserade företag tycks inte heller habojkottFrågantioner. motom
ellernäringslivet eller på politisk nivå Storbritannien USA.iinomrests

enligt kommissionens uppfattning, djuptframstår det,efterhandI som
till exempelvisallmän diskussion ibeklagligt frågan inteatt togs upp

ellerföretag, branschorganisationema, i ibanker och istörre pressen
det fanns något på fråganDärmed inte givetriksdagen. attsagt svar om

varit lämpligt.agerande hadevilket mestsom
den på sigväl hade brutit svenska regeringenkrigetNär ut tog

utrikeshandeln.och omfattningen Frånför inriktningenansvaret av
utsträckningdet regeringen avgjorde vilkentidpunkt idenna somvar

nazidomineradefortsättavaruutbytet mednäringsidkama deborde iman
kan ställts påperspektiv saken ha sinområdenaMed dagens spetssägas

kallarinnebörden detunder 1943, vigångnågon när numeraav
klartdenna tid stod också alltVid detFörintelsen kunde inses. attmer

valde dåskulle förlora lqiget.sannolikt RegeringenTyskland att
medtillsåg, efter avtal däromhandelsutbytetfortsätta väst-men

utsträckning,mindreseptember och, i1943,makterna i att exporten
minskades frånomfattningen utbytetsammanlagdadenimporten av

tid någon för alternativetfanns vid denna inte opinion1944. Det att
Allthandeln, vilket sedan skedde på hösten 1944.drastiskt minska

gjordeshuvudsakliga orsakerna till den minskningtyder depå att som
och de påtryclmingar.krigsutgången allierades Denden väntadevar

jude-bakgrund pågåendefrågan hur demoraliska motman avom
till affársutbytet med Nazitysklandförhålla sigförföljelserna borde

diskus-huvud i riksdagens eller regeringensinteställdes över taget
berördes,handeln. aspekt såvittsvensk-tyska Dennadensioner om

handelsför-allieradefinna, inte heller de ikunnatkommissionen av
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handlingarna med Sverige 1943. I avsnitt 2.4.2 har kommissionenovan
redovisat finnsdet dag olikai tankeskolor det fråganatt gällernär om
hur vetskapen judeförföljelsema borde ha påverkat den svenskaom
handelspolitiken Tyskland vid denna tid. efterhandsperspektivImot ett
finner kommissionen det beklagligt frågan inteatt togs upp av sam-
tiden.
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6 Rövade tillgångar

Inledningl

Som tidigare redovisats det först på 1990-taletär den ekonomiskasom
dimensionen Förintelsen på allvar uppmärksammats och skapatav

inte minst hos de överlevandes frågorDerepresentanter.engagemang,
sökerinternationellt på omfattningen nazisternasärman svaren av

konfiskering och plundring privat egendom, liksom hur de drabbadeav
kan kompenseras för förluster.sina Hundratusentals butiker,

judiska heminstitutioner och tömdes på ägodelar. dessaVart tog
vägen Kommissionen har sin uppgift försökasett utrönaattsom om
svenska företag,myndigheter, organisationer och kan haprivatpersoner
kommit i kontakt med sådana tillgångar och i så fall vilkeni
utsträckning denna egendom kan ha hamnat i Sverige.

plundringar,Naziregimens och inte minst hur skaffade undanman
egendomen, område allt sedan sammanbrottet varitär ett myt-som

och sällan präglatinte rykten. internationella arbetetDetomspunnet av
med komma till fråganklarhet i nazisternas plundringar bl.a.att om av
enskilda människors privata tillgångar guld, konst och andrasom
värdeföremål inledande skedeiär ännu ett

allierades underrättelsetjänsterDe bevakade under kriget nazi-
rövaderegimens dispositioner tillgångar. På gjordes1942av sommaren

amerikansk kartläggning nazisternas konñskering och plundring ien av
de ockuperade länderna. i TjeckoslovakienBara beräknades värdet av
den från judarna rövade egendomen till miljoneruppgå 500
amerikanska dollar totala värdetDet all egendomprivatav som
beslagtagits berördatyskarna i länder uppskattades till fleraav
miljarder amerikanska dollar. I januari 1943 förklarade de allierade i en
deklaration återställasin avsikt all egendom Nazityskland hadeatt som

från de ockuperade länderna och deras invånare. Vidarerövat
utvecklades, under främst amerikansk ledning, det s.k. Safehaven-

Forskningsläget beträffande naziregimens konñskeringar och plundringar av
guld redovisas i kommissionens interimrapport: Naziguldet och Riksbanken.
2 Foreign Policy volymReports, 18, 1942.no
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innebar omintetgöra tyskasträvanprogrammet, attsom en
ansträngningar framför allti neutrala länder, finna tillflyktatt, tryggen

försafe haven bl.a. tyskt kapital och plundrad egendom.
antal upprättadesEtt de allierade under kriget.rapporterstort av

Ifrågavarande material återfinns bl.a. i National Archives, Maryland,
och har den 1997 utkomnaUSA, Eizenstatrapporten jämtegenom

bilagda sökmedel Finding Aid blivit relativt lättillgängligt. En annan
hänseende detviktig källa i detta utredningsmaterialär samman-som

ställdes anledning Nümbergrättegången.i förtjänar dockDetav
anmärkas de utvärderingar gjordes efterunder och omedelbartatt som

helt tillförlitliga.kriget inte Förutom de ofta grundade sig påär att
tillutmärks de delrykten, aldrig gick till botten medatt stormanav

uppkommet Nümbergrättegångenspår. I hanteringen privat-ett var av
plundrade egendom underordnad fråga.enpersoners

under efterkrigstiden och framhar tillDet 1990-talet varit sparsamt
området harmed litteratur på Det således delvis outforskadevarit

områden kommissionen haft undersöka och försöka klargöra.attsom
har frågandet gått 50 år innan utplundringen offren förAtt över om av

uppmärksammades på allvarFörintelsen medför givetvis också stora
med klargörasvårigheter i arbetet eventuell hantering rövadeatt av

Exempelvis hartillgångar i Sverige. det gallringarunder tiden skett i
verksamheten upphörtarkiven. Vidare har hos flertalet de handlareav

de allieradesföretag i vilket medföroch omnämns rapporter, attsom
Ävenfinns bevarade.arkiv inte längre andra omständigheter t.ex.som

medföraoch konkurser kanägarbyte svårigheter lokalisera främstatt

3 översiktlig redogörelse lämnas i Raul Hilbergs theverk: The Destruction ofEn
2 Yorkedition, New 1985 samlingen Nazism, 1919-1945,European Jews, samt

edited byReader .NoakesA Documentary 23, J and G Pridham, Exeter 1984.
exempel litteratur kan Friedländers: GermanySom Saul Nazinämnassenare

The The of Persecution 1933-39, beträffandeLondon 1997Jews: Years samt
Nicholas: Therövad konst: Rape of The of EuropesLynn H Europa: Fate

Reich and thein the Third Second World York 1995 ochTreasures War, New
Feliciano, The The the WorldsLost Museum: Nazi StealHector Conspiracy to

YorkWorks of 1997.Greatest Art, New
4 decemberUnder tiden den november 3 Conference30 1998 hölls Washington-

Holocaust-Era vilkenAssets" i 43 nationella delegationer och NGO:s14on
frågordeltog. Huvudsyftet diskutera konst stulits nazisternaattvar om avsom

från förföljelsema, livförsäkringaroffren för aldrig utbetalats till derassom
efterlevande och egendom konfiskerats från skolor ochannan som synagogor,

gemensamhetsanläggningar. Konferensen denandra uppföljning s.k.var en av
Londonkonferensen december 1997 där främst stod påi det s.k. Naziguldet
dagordningen.
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arkivprivata arbeteKommissionens har därför i antal fall resulteratett
återgång till utgångspunkten för efterforskningama;i nämligen baraen

rykte eller ofullständiga anklagelser. bakgrundSom redogörett en
kommissionen kortfattat i avsnitt 6.2 för konfiskeringarnazisternas och

tillgångarplundringar personliga och i redovisasavsnitt 6.3 någraav av
möjliga vilka det rövadede på godset kan ha kommit till Sverige.vägar

ochKommissionens utredningar iakttagelser redovisas i avsnitten 6.4
lämnasoch 6.5. Avslutningsvis sammanfattande slutsatser i avsnitt 6.6.

Nazitysklands konfiskering6.2 och

plundring personliga tillgångarav

Allmänt6.2. l

1930-talet vidtog förRedan i mitten nazisterna förberedelserav
tillgångar ochkonfiskering judiska lät utfärdai 1938 Göringav mars en
skulle deklareraalla judarorder sin egendom i Tyskland ochattom

Österrike.lagstiftning kornutomlands. Liknande gälla för Medäven att
ägodelar,alla slagsegendom avsågs konst och juveler. Endastäven

och föremålpersonliga tillhörigheter med värde understigande 0005ett
Sedan registreringriksmark undantogs. skett skulle förändringar iäven

anmälas.förmögenhetsinnehavet Nazisterna kartlagthade därigenom i
fannsjudiska hem det värdefullvilka konst och andra dyrbara

tillgångar.
utfärdadesdecember förordning angående judisk1938I en ny

vilken bl.a. stadgades judar förvärva ochegendom i inte fick konstatt
värde överstigande försäljningjuveler med 1 000 riksmarkett samt att

föremål fick ske till reichseigenensådana endast vissa offentligaav
Till fickförsäljningsställen. sin konst konfiskerad utgickägare som

kompensationingen
tid konsekvens underVid händelsernasamma som en av-
ökade utvandringenKristallnatten från Nazityskland. Påpassligt-
då tysk valutalaginförde nazisterna försvårade för och i deen ny som

hindrade judiska medflesta fall emigranter och flyktingar föra sigatt
flyttgods.värdeföremål och fick till följdDenna regleringannat att

tiotusentals judar lämnade Nazityskland realisera ellertvingadessom
bort sin egendom.ge

5 har heller inte kunnat kräva del enskilda arkivKommissionen att ta utanav
från ellersamtycke berörda familjer företag.

6 The ofLynn: Rape Europa. 17.s.
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Reglerna skärptes ytterligare den februari21 1939 attgenom
judarna blev skyldiga låta inlösa guld, silver, ädelmetaller och pärloratt

efterersättning visst kommissionsavdrag. beloppEtt högst 500mot om
riksmark betalades till inlämnaren och resterande ersättningut över-
fördes vilkettill konto, i realiteten innebar beloppet aldrigett spärrat att
kom inlämnaren tillgodo. Inlämnandet skedde till särskilda pantbanker
Städt. Pfandleihanstalt.

Efter krigsutbrottet blev nazisterna alltmer brutala hållning tilli sin
judarna. september infördeI 1939 tyskarna i det invaderade Polen för-
ordningar tvångsinlösen och konfiskering judiska tillgångar.om av
Liknande regleringar kom gälla i andra länder kom underäven att som
tysk ockupation. de i ockuperadeI länderna verkade bl.a.väster sär-
skilda mobila SS-enheter, de s.k. Devisenschutzkommandos. Dessa

bankergenomsökte bl.a. och lät bryta bankfack. Vidare insamladeupp
guld hos juvelerare och guldsmeder.de Troligen beslagtogs även ett

antal värdepapper. Allt skedde med stöd olika dekret och för-stort av
för skenordningar jakten på guld och värdeföremålattatt ge av

grund.företogs på laglig
och plundringenKonfiskeringen privattillgångar bekräftades vidav

förhör med skilda nazistiska företrädarede hölls efter krigsslutet. Isom
förhören medgav de bl.a. diamanter och värdefulla hadeatt stenar

frånstulits judiska privatpersoner och juvelerare. tillstod ocksåDe att
företag direkt underställdasärskilda naziregimen hade bildats för detta

ändamål, Diamant-Kontor Av den amerikanska militär-t.ex.som en av
Tyskland efter krigetregeringen i sammanställd framgårrapport att

chefen för Diamant-Kontor, Kremer, vid styrelsesammanträde i juniett
följandeuttalat1940 bl.a.

The sole of thisactivity Corporation D.K. know, theas ou
dealing diamonds andin from Jewelry. TheJewisstonesprecious
R.W.M. Reich Economics Ministry has issued by decree of
December the direction for1939, this, thisand b virtue of
decree thewhich has given real foractivities whic thisus company

started.was

samband allt fler bildadesI med under 1940 inleddesgettonatt en mer
organiserad och målinriktad konfiskering judisk egendom ochav
gränsdragningen mellan konfiskering och plundring diffus.blev alltmer

order snabbaNazistemas tvångsförflyttningar till fick tillgettonom
följd judiska ochhem personliga tillhörigheter Judiskatt övergavs.
egendom på detta lämnades kvar konfiskerades ellersättsom
plundrades nazister och lokalbefolkning.av

7 Jewellery,Precious Stones and RGNA 260, 390/46/471.Box 167,
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flertalet tvingades befolkningenI bl.a. betala för för-getton att
kollektivavaltningen straffavgifter för begångnautgegettot samt attav

utfärdade förordningamabrott de nazisterna Betalningsmedletmot av
utgjordes valuta, guld och silver, s.k.ävenav men av

deportationernaKontributionsgold. Efter till förintelselägren plund-
personligade få tillhörigheter fortfarande fannsrades pågettona som

hade konñskeratsoch inte tidigarekvar, nazisterna.som av
med deportationerna friställdesoch började, mängdI mot östatt en

innehåll möblerlägenheter med sitt andra föremål desamtav som
meddeporterade kunde sig. utfärdadesinte I november 1941ta ett

lagen riksmedborgarskap,tillägg till judarattom som angav som
kundebosatte sig utomlands inte riksmedborgare och derasattvara

tillfalla Riket. Judiskegendom skulle Judengut börjadeegendom
platserauktioneras på flera i Tyskland. Följande uppgifterut ur en

publicerad fallstudie beträffande staden Hamburgnyligen vissger
omfattningen hanteringen den konñskeradeinblick angående av av

egendomen februari tillFrån 1941 krigssammanbrottet vårenjudiska
offentliga auktioner judiskförsiggick egendom i Hamburg så1945 av

underdagligen. 1942 skeppades till Hamburg helaBaragott som
från tusentalsmöbeluppsättningar lägenheter hade tillhörtsom

judar ochdeporterade holländska under fraktades totalt 6991944 2
egendommed judisk till Hamburg.j ämvägsvagnar

ekonomiska plundring nåddeNaziregimens judarna sinav
dödslägren.ohyggliga kulmen I samband med de allierade 1945i att

guld- ochpåträffade Reichsbanks valutareserver Merkers fanni man
för det under dendär också bevis nazityskaatt statsapparatens

plundring vigselringar ochadministration hade pågått smycken,av
deportationernatandguld samband med till dödslägren i Dei öst.

värdeforemålliknande denna hantering inbringadejuveler och som
till pantbanken Berlin Pfandleihanstaltsändes via Reichsbank i Städt.

utlandet.till bl.a.avyttrade godsetsom

8 dåvarande CzemiakowsJudiska församlingens i Warszawa ordförande Adam
dagbok Czemiakowa dziennik warszawskiego, wyd Fuks,Adama M.getta

redogörelse1983. allmän lämnas också Raul Hilbergs: TheWarszawa En i
2the edition, York sid ff.Destruction of European Jews, New 1985, 234

9Frank Beneñciaries of Aryanization Study,Bajhor: The Hamburg Caseas a:
Jerusalem,Yad Vashem Studies, XXVI, 1997.

° hänvisasMehnerleveransema till kommissionens interimrapportde skBett. s.
Såvitt kunnat från Berlinskommissionen har finns handlingar62-69. ingautröna

Reichsbanks handlingar påträffade allierade däremotpantbank bevarade. Bland de
från Berlin vari uttryckte de mängder godsbrev pantbanken i för storaman oro

från Reichsbank. Godstillströmningen såöversändes intestor attvar mansom
exempelvismed hanteringen. Bemsteinrapporten, RG 260, Boxhami i Se NA
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6.2.2 Särskilt utrensning och plundring konstom av

efterStrax Hitlers makttillträde påbörjades utrensningen s.k.av
Entartete dvs. sådanKunst, konst nazisterna uppfattadesom som
"urartad". Till denna konst räknades främst expressionistisk konst, samt
konst utförd judiska konstnärer. fannsDet i Tyskland antimodemav en
tradition långt före Hitler, vilken den nazistiska ideologen Alfred
Rosenberg utnyttjade för politiska syften. Redan 1933 bildade Rosen-

förbund,berg Kampfbuna für Deutsche Kultur, medett uppsåt att
den konsten."bekämpa moderna

Nazistemas konstsyn knuten till den nazistiska ideologin denvar om
ariska överlägsenhet; det ariska och det germanska, det kraft-rasens
fulla och jordbundna, framställdes positivt, i syfte understryka detatt
politiska budskapet.

18 juli proklameradesDen 1937 Den Tyska Konstens Dag. Sam-
tidigt öppnade Hitler derHaus Deutschen Kunst i München. I sitt

bl.a.invigningstal Hitlersa

ochFrån med kommer vi föra obevekligt for detatt ettnu
förädlade och obevekligt krig skall förintaettrena, som em som
vill förgöra konst."vår

Till de räknades judiska konstnärer och konsthandlare samtsenare
ochsamlare till sådana konstverk betraktadeägare nazisternasom som

"urartad". konfiskeradeInnan nazisterna den privatägda konsten,
Ävenutrensades den moderna konsten från tyska tavlormuseer. av

judiska konstnärer Chagall plockades konst-t.ex. oavsettsom ner,
verkens motiv och Samtidigt avskedades judiska lärare frångenre.
konstakademier och offentliga konstinstitutioner.

Totalt utrensades konstverk16 000 från tyska institutioner. delEn
dessa konstverk bl.a. Matisse, Picasso, Dali,Braque, Ernst,av av

Miro, Klee och Kandisky,Tanguy, visades 1937 i avskräckande syfte
på propagandautställning "Entartete Kunst, på der DeutschenHausen

i München.Kunst
Österrikesamband medI i 1938 införlivades med Tysklandatt mars

utfärdades författningsbestämmelser skyldighet deklarera allaattom
värdesaker. Med stöd dessa uppgifter plundrades sedan judiskaav
konstsamlare på kulturskatter.sina Under de första nio månaderna efter
införlivandet inspekterades 10 000 judiska hem där konstverknärmare

finnas. samband därmedI eller därefter beslagtogantogs strax

" Nicholas, 6-8.s.
2 Ibid. 20.s.
3 Hubertus Czemin, ARTnews, June 1998.
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omkring 8 500 konstverk tavlor,nazisterna skulpturer,t.ex.som
antikviteter från främstglasföremål och österrikiska judiska privat-

samlingar.
Rothschildsfamiljen hem plundrades nazist-judiska i WienDen av

i åsynen och lokalbefolkning.under våren 1938 av grannarerna
Williamhistorikern Shirer, bevittnade plund-Journalisten och som

foljandezantecknaderingen,

med nå SS-officerareråkade ihop höll på bäraVi stöta atta som
stöldgo från källaren. dem barsilver och En åannat s av enup

tavla under Den andre befälhavare.dinramad armen. var ansu
silverbestick,fulla knivar och gafflar, hanänder avvar men var

alls generad."inte

del de konstverk tyskarnaförsåldesPå hösten 1938 rensat uten av som
utländska uppköpare. Bland dessa verk fanns bl.a.konfiskerat tilloch

Österrike.judiska konstverksamlare Andrafrån privata ikonstskatter
andra påföljandeauktionsförättare i länder. Påtilllämnades sommaren

Schweiz med konstverkauktion i 126hölls bl.a.år rövatssom aven
tusentalslät nazisterna också förstöra konst-Våren 1939nazisterna.

utanför Berlins eld påoffentligt bål brandstationverk. I stora sattesett
akvareller och grafiska ellerblad med motivtavlor, teckningar, ägare

misshagade nazisterna.som
fortsatte länders konst-utrensningen andraEfter krigsutbrottet av
och företog systematiskMellan 1939 1944 nazisternaskatter. en

konst från samlingar ochplundring olikakonfiskering och av museers
konst från såväl judiska icke-konstverkdär deponerade samt av som

ockuperadeoch privata samlare i detkonsthandlarejudiska runt om
rövad konst således detta sammanhangi rättEuropa. Begreppet är

bara konstföremâl foredet inte omfattareftersomvidsträckt som
problematiskti judisk därförkonfiskering varit Detnazisternas ägo. är

fastställa hur del konstsrovsöka nazisternasi dagsläget storatt somav
stals tiotusentalsjudisk proveniens. Sannoliktursprungligen hade

judiska samlareskulpturer från ikonstverk, tavlor, teckningar, m.m.
Belgien.Frankrike, Polen, Italien, Holland ochländer t.ex.som

4 September 1998.Sharon ARTnews,Waxman,
5 InnehålletNicholasBerlin Diary, New York, 1941, i 39.William Shirer, L.L. s.

tillRothschilds hem Czemin refereraromfånget familjenoch i är ännu outrett. en
målningar konstforemål. innehållerRothschilds och Denförteckningfunnen över

objekt. Czemin.Se3 444
6 konstföremål hartill misstänkt stulnafinna frambättre kunnaFör ägarnaatt av

databaser. och Worldsärskilda World Jewish Congressunder tid upprättatssenare
vilken dethar exempelvis databas iOrganizationJewish Restitution upprättat en

varandra. kangår olika uppgifter Titel, konstnär,köra prövasägare motmotatt
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landDet förevarande hänseendei drabbades hårdastsom var
Frankrike. Det har beräknats tredjedel allatt privatägd konst ien av
Frankrike korn händer.i nazisternas En del dessa konstverkav var
ämnade ingå i Hitler planerat konstmuseumatt ett i Linz,nyttav
Österrike, andra tavlor och föremål fick smycka kontor och lokaler i
den nazistiska förvaltningen. Vissa konstverk beställda ochvar

förreserverade deni nazistiska ledningen bl.a. Hitler,personer som
Göring och Ribbentrop, medan åtskilliga verk avsågs till försäljning
på den internationella konstmarknaden.

Urvalet och spridningen de rövade konstverken illustrerarav
Ånazisternas dubbla bakommotiv plundringen: sidan fannsena en

ideologisk föreställning estetikens funktion i uppbyggandet detom av
Tusenåriga riket vilket bl.a. legitimerade rasbiologiskt grundaden-

konstenÄsÅklassificering andra sidan hade konfiskeringen konstav av
pragmatisk grund den blev metod för anskaffandetatten mer genom en

utländsk valuta. Ytterligare motiv uppkom slutet kriget dåett motav av
högt nazister smugglade värdefull konst Nazityskland föruppsatta ut ur

säkra sina tillgångar utomlands.att
Konfiskeringen konst hade hög prioritet i den nazistiskaav en

ideologiska krigföringen. Uppdraget sysselsatte hundratals tjänstemän
skilda funktionermed på olika statliga verk föroch ändamålet

specialinrättade institutioner. Till de hörde bl.a. Kunstschutzsenare vars
huvudsakliga uppgift registrera och för konfiskeradeattvar ansvara
och plundrade konstverk från ockuperade länder. Kunstschutz var
direkt underställt den tyska försvarsledningen och bedrev sin verk-
samhet samarbete lokalai med nazi-kollaboratörer.

tredje aktör sammanhangetEn i Einsatzstab Reichsleiter Rosen-var
berg für die Gebiete ERR,Besetzten vilken organisation ordertog
direkt den nazistiske ideologen Alfred Rosenberg. Efter krigsav
utbrottet riksmarskalken Göring verksamheten.övertog underDet var
Görings tid verksamhetEERs intensifierades med inriktning påsom
konfiskering och plundring privata samlingar från bl.a. kändaav
judiska konstsamlare i Frankrike och på andra platser i Europa.

konstkataloger och förteckningen I flera länder exempelvis Frankrike,m.m. som
ÖsterrikeRyssland, Storbritannien och håller på etablera liknandeattman nu

databaser.
17Hector Feliciano, The Lost Museum. The Nazi Conspiracy Steal the Worldsto
Greatest Works of Art. s.
13Ingmar Karlsson Ruth,Arne Samhället Estetik och politik iteater.som
Tredje riket, Stockholm, 1983.
9 Feliciano, 34.s.
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inleddeallierade sina bombningarde tyska områdenNär av
konstverkde stulna förvarats platser,beordrade Hitler på olikaatt som

Neuschwanstein i Bayern, skulle ib1.a. ibl.a. i slottet gömmas gruvoma
fallNazitysklands hittade de allierade oskattbaraEfterMerkers.

Eycks berömda altartavla från och sammanl-mästerverk bl.a. Gentvan
konstverk ochandra antikviteter i Alt000 Aussee.10överagt gruvan

dåvarande sovjetiska uppgifterdet kulturministerietsEnligt
miljoner liknandetvå konstverk och andrabeslagtog Röda armén över

riket.forna Tredje konstskatter nazisternaföremål i det Det var som
Efterockså sådant Röda själv beslagtog.plundrat arménsommen

fall har delar dessa beslag offentliggjorts.Sovjetimperiets stora av
forskning tyder på hundratusentals konstverk ochtidsSenare att

före världskrigetstals nazisterna och under andrakonstföremål avsom
del dessa förlorade konstföremål gårfortfarande försvunna. Enär av

ödeläggelsenlängre återfinna.all sannolikhet inte Förutommed att
konstverk med eller misshagademotivvåren 1939 ägare somav

krigshändelser medförtbombningar habör såsomnazisterna även
och andra konstföremål.konstverkförluster av

flyktvägar till SverigeMöjliga6.3

belagt under tidentidigare nazisternas raspolitik 1933-sedanDet attär
driva Tyskland. Bakom dettasyftade till judarna frånfrämst1939 att ut

ekonomiskagrundade motiv fanns emellertid ocksåideologisktuttalade
for historikern Yehudaarbete Sale beskriversitt Jewsvinstintressen. I

dels förBauer tvingades realisera tillgångar,hur judarna sina attatt
Tyskland, dels för kunna finansiera emigration.överleva sinkunna i att

inleddes, omfattanderedovisats, därtill1930-taletslutetMot ensomav
egendom.deraskonfiskering av

judarseptember hade omkring 350 000krigsutbrottet i 1939Före
områden med landet. Flertaletoch de införlivatslämnat Tyskland som

söktebråkdel sina tillgångar. Bland dembarafick med sig somaven
fåtal fick lämnaendast uppehållstillstånd, andratill Sverige ficksig ett

utvisning eller blev avvisade redan videfter beskedlandet gränsen.om
flera miljoner tysk ockupation ihamnade judar underUnder kriget

Också derasFrankrike, Holland och Belgien.Baltikum,bl.a. Polen,
kollaboratörer.konfiskerades nazisterna och deras Dettillgångar ärav

räddadessa förföljda judar försökte sinadelsannolikt att aven
dem till bl.a. Sverige.överföra neutrala länder Dettillgångar attgenom

2° Sale Nazi-Jewish Negotiations 1933-1945, NewYehuda forBauer, Jews
1994.Haven
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möjligt konfiskeradeär ochäven stulna tillgångaratt judisktav
ochkonst juveler, placeradest.ex. i Sverige eller påursprung, som

andra hamnade på den svenskavägar marknaden.
Kommissionen har i avsnitt 3.3 redovisat antal antagandenett om

hur egendom judiskt kan ha överförts till Sverige. Iav ursprung
förevarande kapitel riktas intresset främst på frågan konfiskeradom
och plundrad judisk egendom exempelvis konst, smycken ochsom
antikviteter, kom införas till Sverige under judeförföljelsemaatt eller
tiden därefter. Kommissionens arbete dettai hänseendestrax har främst
inriktat sig på följande möjliga för sådana överföringar.vägar

Tyska legationen Stockholmi och tyska institutioner i Sverige kan0
förvärvatha eller vidarebefordrat, förutom valutor och värdepapper,

värdefulla föremål.
Konsthandlare, juvelerare, antikhandlare och liknande kan ha köpt0

gods.rövat
Smugglare kan ha medverkat till värdefulla föremålatt0 av nyss

förtsangivet slag landet.in i

amerikanskaDen legationen i Stockholm hade under kriget bl.a. i
uppdrag stulen egendom dök på den svenskaatt rapportera om upp
marknaden. Redan februarii 1943 antecknade legationen följande:

"Certain members of the Nazi Party, whose have beennot yetnames
revealed, be send their valubales from Gennanytoare inning
Swegen,where be sold form capitalt to to investmentey are a in
Swe en.

särskiltAv intresse i detta hänseende givetvis exempelvisär om
Hermann Göring bakgrund sina svenska kontakter överfördemot av
tillgångar, såsom stulen konst, till Sverige. Kommissionen återkommer
till denna fråga nedan.

Från hösten ändrades1942 den tidigare restriktiva svenska
tlyktingpolitiken. förstaDen flyktinggruppen släpptesstörre in isom
landet de danska judarna, efter tyskamas införandevar som av
undantagstillstånd i augusti 1943, i oktober år, tvingades fly tillsamma
Sverige. Det rörde sig 7 000om ca personer.

Under 1944 stod det alltmer klart för de svenska myndigheterna att
mängder flyktingar skulle söka sig tillstora Sverige. skulle därvidDet

komma huvudsaksig i olikaröra kategorieratt om sex personer:

2 Rapport maj 1945. Looted inArt Occupied Territoies Neutral Countries and
Latin revideradAmerica augusti 1945, NA RG 131, Boxsamt 387,rapport
230/38/ 17/07.
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undan ockuperadeflydde det hårdnande trycket iMänniskor som
undflyde få kvarvarande judar lyckatsdäriblandländer, som

dödslägren.tilldeportationema
undan direkta lcrigshandlingar.flyddeMänniskor2. som

och Gestapo.tillhörde SS, SDTyskar3. som
från ockuperade länder antingendvs.S.k. quislingar,4. sompersoner

tyskaeller gått denoch Gestapo påtillhört SS, SD sättannat
tillhanda.ockupationsmakten

Desertörer.

vidbakgrund sinavadharKommissionen sagtsmot av nusom
till ijudisk egendom kom Sverigesöktefterforskningar utrönaäven om

slut.till Sverige krigetsflyktingströmmensamband med mot

Kommissionens utredningar6.4

redanunderrättelsetjänster bevakade under kriget,allieradesDe som
dispositioner rövade tillgångar. DenNazitysklandssagts, av

Office of Services-underrättelsetjänsten, OSS Strategicamerikanska
medsammanställde antaltill CIAföregångare rapporterett stort

exempelvis de amerikanska legationema,frånupplysningarledning av
bevaradeoch finnsunderrättelserbl.a. Sverige. Dessai rapporter som

tid tillbakaMaryland, sedanNA i USA,ArchivesNationalpå är en
forskningsteamunder hafthar våren 1997Kommissionenoffentliga. ett

nämndadelarstuderaför vissaArchivesNationali närmareatt av
material.

karaktärensällanofta och har inteUppgifterna i ärrapporterna vaga
grund häravden försiktighet påhar medKommissionenrykten. somav

plattform föruppgifterna brakanfunnitiakttas ändåbör att vara en
förSverigearkiv. viktigt arkiv iandra Ettefterforskningar ividare

hosarkiv,säkerhetspolisens Säpoefterforskningarvidaresådana är
Stockholm.Rikspolisstyrelsen i

personakterskhuvudsakligen två akter,finnsarkivSäposI typer av
ochenskilda individerupprättadePersonaktemasakakter.och är över
harinstitutioner. Detorganisationer, partier ochsakakterna över t.ex.

svårigheter hitta arkivet. Dettabetydande imedförenatvarit att
ordnat påföljande skäl. Materialet intepåberoendehuvudsakligen är

sökordsöka efter speciellamöjligtdetsådant är attsätt attett ex.som
nödvändigthar därförguldhandel visat sigDetguld, juveler, attetc.

någotolika akterna för inte missadefullständigt gå igenom att av
därtilltidskrävande. hänvisarmycket Akternavilket har varitvärde,

ärendefå överblicktotalandra akter. Förvidare tillofta över ettatt en
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har det varit nödvändigt följa spåret botten,i dvs.att beställa fram alla i
ärendet relevanta akter. fallI vissa skulle det också ha varit önskvärt att
intervjua del i livetännu och förekommerär ien personer som som
olika ärenden. Detta dock i nulägetär inte möjligt, eftersom
sekretessbestämmelsema hindrar någon tillfrågas uppgifteratt om som
återfinns i Säpos arkiv.

totalgenomgångEn det kan finnas i Säpos arkiv har,av som av ovan
angivna skäl, inte varit möjlig.

Vidare har de i arkivet påträffade uppgifterna, på motsvarande sätt
beträffande OSS-rapportema, varit blandad karaktär. Iytterstsom av
fallvissa har uppgifterna kunnat betraktas säkra, dvs. det finnssom en

omfattande dokumentation styrker de redovisade uppgifterna. Isom
andra fall uppgifterna inte särskiltär välunderbyggda framstårutan

rykten olika slag. Det har i fallvissa också visat sigsnarare som av
svårt värdera källorna till informationen, eftersomatt det på grund av

det s.k. absoluta källskyddet oftast inte finnsatt informationnågon om
lämnat uppgifterna. Ett övergripande problem har vidare varitvem som

många akter förstörda eller kraftigtär gallrade.att några fall,I detnär
gällt prominenta visade det sig aktema förstörts redan påattpersoner,
1950-talet, då utrensningstörre materialet företogs, eftersomen av
arkiveringen, enligt uppgift, ansågs integritetskränkande. Dettavara
gäller individer såväl nationalsocialister eller s.k. Tysklands-som var

antinazister och s.k. Englandsvänner.vänner, Arkivet har sedansom
dess kontinuerligt gallrats enligt gällande bestämmelser därom. Ett
ytterligare problem det speciella språkär användes de enskildasom av
utredarna. Säkerhetstjänsten hade sålunda form underförståtten av
språk materialet svårbearbetat.gör Detta kodartadeextra språk-som
bruk användes utsträckningi under krigsåren med tankestor påäven att
situationen i den bemärkelsen Sverige kunde kommaextrem att attvar
ockuperas och handlingarna därmed hamna i händerna på en
ockupationsmakt. Ofta återfinns i materialet kortfattade noteringaräven
och referenser till handlingar förstörda.ärsom numera

Förutom uppgifter från olika OSS-rapporter har kommissionen i
sina efterforskningar arkivpå Säpos utgångspunkt haft vissasom namn

återfunnits framföri allt Flyktkapitalbyrån arkiv.som
Bland materialet i Flyktkapitalbyråns arkiv har påträffats deäven

allierades s.k. listor haftöver kontaktersvarta medpersoner som
Nazityskland. På dessa listor uppfördes således individer, företag,
partier och institutioner på något hade kontakter medsätt Tysklandsom

22Komplett förteckning Unofñcial Obnoxiousöver Germans" omfattande 219
jämte komplettering omfattande 95 Flyktkapitalbyråns arkiv, v01.namn en namn,

495 och 519. Se Flyktkapitalbyrånsnärmare verksamhet nedan, kapitelom
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innefattade tyskar bosattadiskutabla. Listornabedömdes ävensomsom
legationspersonal,nazister tyski Sverige samtvarasom uppgavs

och deras anhöriga.tyska institutioner i Sverigepersonal vid olika
tyskalegationspersonalen och vid olikapersonalentyskaDen

nedan.i vissa fall behandlaskommerSverigeinstitutioner i närmareatt
medborgar-rörande dessa gäller dockdel aktemaEn stor personerav

tyska legations-Huvuddelen denoch förpassningar.skapsärenden av
förpassadesochefter den tyska kapitulationenintemeradespersonalen

dock tillåtervändeunder 1946. Många demTysklandtillbaka till av
del dem blev under början 1950-ochkort därpå,Sverige stor aven av

svenska medborgare.talet
de s.k.individer förekommer ipå deregistretslagning iEn som

allieradesuppgifter återfunnits på dedevisatlistorna har attsvarta som
Även såledesfall krävstillförlitliga. dessaalltid iifrånlångtlistor är

bevisvärde.uppgifternas Sombedömningenvidförsiktighetstor av
EnligtSiegfridmosaiske trosbekännaren G.denexempel kan nämnas

Siegfrid tysk judinnahjälpte G.arkivuppgifter Säposi att genomen
Siegfridtilltill Sverige. Anledningensvensk sigskengifte med atttaen

efter genomgångenallierades listor framstårhamnade depåG. av
oklar.materialet på Säpo som

slagningar ikommissionens räkning gjorts 680förSammanlagt har
resulteradepersonakter och sakakter. SlagningamaregisterSäpos över

Samtliga dessahandlingarinnefattande i 420träffar,i 230 mappar.
kommissionen.genomgåttshar avmappar

Även kommissionenshar hithörande delefterforskningar iandra av
och delararkivexempelvis i Röda korsetsgenomförtsarbete avsom
bedömtRiksarkivet, vilka kommissionenpåarkivRosensEric varavon

familjeneftersomarkivet har genomgåttssistnämndaDetrelevanta.
medkontakteromfattandesvenskar hadedetillhördeRosen somvon

möjlighethaftharKommissionen inteGöring. attframför allt Hermann
Göringsbevarade frånkan finnasprivatarkiveftersöka samtliga som

bekantskapskrets.ochsvenska släktingar
uppgifttillFlyktkapitalbyrån hade bl.a.inrättade attår 1945Den

till Sverige,funnitflyktkapital kunde ha sintyskt väguppspåra som
s.k.denbyrån enligtslutskede. Vidare ålåg detkrigetsunderfrämst

Sverigeoch utreda tillgångar irövadeuppspårarestitutionslagen att
Flyktkapitalbyrånbegärderedankapitel 7. Som straxvidarese antytts

byrånvarvidfrånuppgifter säkerhetstjänstenbildande inefter sitt
byrånbeträffande vilkaföretag ochlista påbifogade personeren

Flyktkapitalbyrån,material.tillgängligtalltdelönskade ta somav
stulenbl.a.gjorde efterforskningar1956fram till årverkade även om

23 volym 149.Flyktkapitalbyråns arkiv,



274 Rövade tillgångar SOU 1999:20

konst påstods till försäljning på den svenska konstmarknaden.som vara
Kommissionen har efterforskningari sina lyktkapitalbyrånstagit Fäven
undersökningar beaktande.i

På 1960-talet gjordes förfrågningar från svenska regeringens sida
medlemmar i Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund hadeom

kommit kontakti med juveler och andra värdeföremål kan hasom
tillhört nazismens offer. I sitt till regeringen framförde förbundetsvar

det företagit omfattande undersökning hosatt samtliga medlemmar,en
inga spår efter sådana tillgångar påträffats.att I enlighet medmen

kommissionens direktiv redovisa tidigare utredningaratt angående
judisk egendom har Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförbund
tillskrivits med begäran kommissionen skulle fåatt deltaen om av
undersökningens resultat från 1960-talet. Sveriges Juvelerare- och
Guldsmedsförbund har dock besvaratinte kommissionens framställan.

harDäremot kommissionen sammanträffat med företrädare för
förbundet och fåttpå så del värdefullasätt muntliga uppgifter, vilkaen
berörs nedan.

ÖstergötlandskommissionensFör räkning har f.d. chefen för
länsmuseum, fil. dr Gunnar Lindqvist haft i uppdrag närmareatt
undersöka den svenska konstmarknaden vid tiden för andra
världskriget med särskild inriktning på eventuell förekomst rövadav
konst från i första hand judar. Resultatet Gunnar Lindqvistsav
efterforskningar redovisas nedan i avsnitt 6.5.2.

6.5 Kommissionens iakttagelser

6.5.1 Rövade tillgångar i Sverige

dokumentI påträffats i National Archives, utpekasUSA, radsom en
tyska och svenska enskilda och företag under tiden förpersoner som
andra världskriget misstänktes inblandade i smuggling och illegalvara
handel med rövade tillgångar.

Kommissionen har valt här redogöra för några ifrågavarandeatt av
den amerikanska underrättelsetjänstenrapporter upprättade. Somsom

tidigare påpekats det dock i sammanhanget viktigtär understrykaatt att
antal de uppgifter ingår iett har kunnatinterapporternaav som

verifieras andra efterforskningar kommissionen företagit,genom som
exempelvis i svenska arkiv. kommissionenAtt ändå valt redovisaatt
dessa uppgifter beror, förutom de tjänat utgångspunkt föratt som

2 Kommissionens dnr 36/98.
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behandlats ipå de fall redanbl.a. i mångaefterforskningar,vidare att
mm.artiklarochlitteratur

Sverigeinstitutioner iandra tyskalegationen ochTyska

myndigheternahur de nazistiskabeskrivitskortfattatharOvan
exempelvisenskildas tillgångarplundradeochkonfiskerade som

syftevaluta iskaffa utländskTredje riketförsmyckenochjuveler att
påpekatsredanoch krigföring. Somupprustningdessfinansieraatt

utomlandssina legationerutrikesministeriettyskadethade engenom
försäljningenoch utsträckningi visshanteringeni ävennyckelposition

nazityska regimenstalar för denMyckettillgångar.rövade attav
inblandad sådanityska legationen,denSverige,förlängda i vararm

hantering.

följandezuttalas bl.a.1944frånbrittiskI rapport sensommarenen
Legation inReichsbank, the Germanfrom theemanatingorderOn

salefor indiamonds of from 4-13offering caratsStockholm
strictestunder thedisposed ofbeingTheseSweden. secrecyonare

extraordinaryfor thisThepurchasers."dependabldand only reason
trrafñc becomethisthatfearingthe Nazis todue to werecare of thefor thelegal actionsmightAlliesthepublic, start recovery

thatsuspicionperiod. Therethe strongin ost-warstones a very
plundered byand have beenfrom Holland,diamondsthe comeave

Bank.Dutch Statefrom thethe Gennans

utrikesministeriet,tyskaanställd i detpåpekas attI rapport enannanen
ochStockholmmånaden besöktei attgångertvåSchwerin,greve von

diamanter.holländskamedfördemed kurirpostenhan
funnitarkiv inteefterforskningar svenskaihar i sinaKommissionen

påträffatsarkivhar i SäposSchwerin. Däremotuppgifternågra vonom

Nyheterartiklar i DagensFredrik Hedins25 och SvenElgemyrsGöranFörutom
exempelviskanunder åren och 19981997Studio Ettradionsradioinslag ioch

Vemoktober 1997:Nyheter dentill 21Dagenssärskilda bilagandennämnas
världskrigetpå andratjänade pengar

of OSS,Records226,London, RG25 OSS NAaugusti 1944,den llRapport
stulnaÄven mottagarlandomtalar Sverigeandra190/7/18/05. attrapporter avvar

detiförvarashandlingaroch diamanter. IJudenschmucks.k.juveler som
ARA omtalasRijksarchief HAAGDen attAlgemeenriksarkivet,nederländska

ochåren 1942enligt noteringar i hansGmbHför Diamant-Kontorchefen pass
ochRumänienSchweiz,förutombesökte, Ungern,bl.a.flertal gånger1943 ett

dnr 121/98 L.236.KommissionensSverige.Holland, även
Records of OSS,London, 226,27 OSS NA RG1944,augustiden 14Rapport

18/05.190/7/
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andra uppgifter visar den tyska legationenatt i Stockholmsom i vart
fall varit aktuell för förmedling stulna briljanter 1944.av sensommaren

Albert Volckerts, känd och rik affärsman från Hamburg, giften var
med dottern till högre tjänsteman vid Bofors AB. Volckerts firmaen
hade affärsförbindelser med Hamburger Chronometerwerk och firman
Gerhard Wempe, urfimia i Hamburg. Under överläggningar meden
dessa firmor lärde Volckerts känna Fritz Goldemann, innehavare av
juvelarfinnan med och medlem nazistpartiet.samma namn av

Enligt Volckerts berättade Goldemann för honom preusssiskaatt
inrikesministeriet förvaltade juveler tillhörde de mördade tyskasom
och europeiska judama. Juvelema hade delvis förts till Hamburg från
Amsterdam och juvelhandlaren Bozenhardt. En kollektion 24 000om
briljanter skulle ha försålts. delEn samlingen skulle ha tillanväntsav

tillverka smycken för tillatt Turkiet.export
Banken och kommanditbolaget Sponholz Co i Berlin förvaltade

briljanterna och juveleraren Wilm, juvelerare bl.a. Göring och
Ribbentrop, hade enligt uppgift monopolnärmast på hanteringen.
Inrikesministeriet hade givit Goldemann i uppdrag istället för Wilmatt
klassificera och värdera briljantema. För sälja hadeatt stenarna, en
firma Exporta AG grundats. Stenamas värde uppskattades till 90
miljoner riksmark.

Sommaren besökte1944 Volckerts Sponholz ochCo fick då se
låg i kassaskåpstenarna hos juvelerarenett Wilm. Herbst påsom

inrikesministeriet erbjöd Volckerts sköta försäljningenatt i Sverigeom
och Schweiz, vilket Volckerts accepterade.

På Sponholz Co överlämnades till Volckerts lista på briljanteren
till värde 187 444 kronor.ett Stenama låg och väntade på medom att
kurir sändas till tyska legationen i Stockholm.

Vid förhör hållet med Volckertsett i oktober 1945 antecknades
följande.

Vid sin ankomst till Sverige, sig Volckerts omedelbartsatte i
förbindelse med amerikanska ationen och berättade deomjuvelaffärer tyskarna förberedsom e.

Amerikanarna mycket intresserade och ville ärnavoro att
juvelerna skulle överföras till Sverige, varefter sku förmåmansvenska regeringen beslagtajuvelerna tillatt krigets slut, denär
dök i marknaden. Man ildade konsortiumäven medupp ett
amerikanska och svenska deltagare, skulle köpajuvelerna.som
Volckerts skulle detta klartnär skicka brev til Sponholzettvar
Co i Berlin och meddela, han funnit köpare tillatt uvelema. Planen

sedan, juvelerna med kurir skulleatt skickas tyska legationenvar
i Stockholm. Härifrån skulle de skickas till svensk juvelerarfirma,enskulle värdera juvelerna. När juvelerna väl hos firmansom vore

28Samtliga uppgifter från Säpos arkiv.
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meddela svenska exingen,amerikanska ationenskulle attre
och från europeiskaolm defunnos i Stocjuvelerna att rövats e

skulle svenska eringenjgudama,varför attuppmana reman
försöka fåtills kriget då kunjuvelernaeslagtaåa över, evar man

dem.tilverkligareda på ägarnae

försöka påVolckerts avslöjats med spionerahade1944augustiI att
för denerbjudit utförasig vissa tjänstervarvid hanBofors AB, att
förhöretdet redovisadeAv delvissäkerhetstjänsten.svenska ovan

Volckerts beskrivit aldrig iden planvidareframgår sattesatt som
den tyskaenligt ansågamerikanarna, Volckerts,eftersomverket att

med deninformation samarbeteerhållit hanshamåstelegationen om
säkerhetstjsvenska änsten.

efterforskningar påträffat någotintehar sinaKommissionen i som
medfördesuppgifter briljanterna inteVolckertsdirekt attmotsäger om

endast påträffats översättningarkiv harSverige. I Säpos etttill aven
till Svenskajuli 1944Sponholz Co daterat ifrångenomslagbrev

utbetalas tillskallanmodan kronor286Handelsbanken med atten
uppställningavskrifthittatsharVolckerts. överDessutom en enav

Enligtvärde kronor 57187 444sammanlagttill öre.ettstenar om
cirka 160rörde det sigförteckningen stenar.om

pågick det år 1949 ihar kunnatkommissionenSåvitt utröna
mellan Volckerts åplundradede diamanternaHamburg omen process

andra.å den DetWilm och Goldemannjuvelerarna ärsidan ochena
skulle kunnarättegångshandlingamatyskadestudiummöjligt att ett av

Tiden harbriljantaffaren.inblandningVolckerts iljuskasta övermer
sådanföretakommissionen kunnatmedgettdock inte att en

efterforskning.
tillmestadels guldmynt,skickade guld,utrikesministeriettyskaDet

framkomutomlands. NümbergrättegångenVidtyska legationemade
guld förförvarade visstutrikesministeriettyskadetockså ävenatt

kriget ipåträffades efterdel detta guldräkning. EnRibbentrops stor av
Österrike. partiNürnbergrapport skall dessutomEnligt ettbl.a. aven

Stockholm.till den tyska legationen iguld haRibbentrops sänts
medförhörbl.a. uppgifter frånförekommerarkivI Säpos personer

världskrigetandralegationen vid tiden förvid tyskaanställdavarsom
medföljdeiblandtill legationenmed kurirpostendetvilka visar att

tyskedenkanslichef, vaktmästareSåväl legationensguldtackor. som
med kurir-sålunda under 1944bekräftade detbetjäntministerns att
guldtackor.innehållaträlådor visade sigmedföljde tungaposten som

29 och73 78.interimrapportenSe s.
militärregeringen3° amerikanskadecember 1948 till denden 28Kempners rapport

444, 940.65.RG 260, BoxTyskland OMGUS, NAi
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Kanslichefen Eichler förklarade det från vårenatt 1944 fram till
sammanbrottet rörde sig eller sju guldleveranser. Personal frånom sex

påträffadeUD den 16 juni 1945 i tyska legationens lokaler Stockholm
styckenll guldtackor. Guldtackoma hade finhalt på i snitt 996,5en

och enligt uppgifter i Säpos arkiv engelskt Guldet,var av ursprung.
deponerades Riksbanken,i överlämnades skildai omgångar undersom

Västtyskland.1950-talet till
Kommissionen har efterforskningari sina undersökt andraäven

institutionertyska fanns i Sverige under kriget hitta någotutan attsom
relevant. Ett ytterligare arkiv möjligen skulle kunna flersom ge
upplysningar beträffande den tyska legationens befattning med rövade
tillgångar legationens arkiv årär 1945 överlämnades till desom
allierade och finns bevarat på utrikesministeriet isom numera
Tyskland.

Göring

Hermann Göring i år i civil flygtjänst i Sverige och gifte sig ivar unga
München med1923 svenskan Carin föddKantzow Fock. Eftervon
nazisternas misslyckade kuppförsök år återvände makarna tillsamma
Sverige. Göring skadats i kuppen blev beroende morfin ochsom av

in på mentalsjukhus vid två tillfällen under andratogs sin vistelse i
Sverige. Några år efter det makarna återvänt till Tyskland avledatt

3 Se exempelvis Magnegård:Omar andraI världskriget skugga, Stockholm 1985.
32Exempelvis i 1947 ledarna för den tyska utlands-attangavs pressen en av
propagandan, vårenDr skulleLorenz, 1945 ha uppehållit sig i Sverige och vid
tillfället medfört guldtackor till värde fem miljoner kronor, vilka hadeett av
deponerats hos stod den tyska propagandacentralen Deutschepersoner som
Akademie exempelvis artiklarSe i Ny Dag dennära. 13 oktober och
Morgontidningen den oktober12 1947.
33 amerikanskeDen och den brittiske ministern hade den 2 maj 1945 framfört
begäran från sina regeringar den svenska regeringen skulle omhänderta denatt
tyska legationens och tyskade konsulatens arkiv i Sverige och dessa skulleatt
ställas till de allierades förfogande. anledningI de västallierades förfråganav
antecknade kabinettsekretaren Boheman "att det förefölle /rnig/ föga sannolikt, att
några arkiv intresse längre funnes på ifrågavarande beskickning och konsulat."av

WilhelmSe Carlgrens bok: Svensk utrikespolitik 1939-1945 580. Legationenss.
handlingar mikrofihnades de allierade innan de överlämnades till Västtyskland.av

redovisning Stockholms-legationensEn arkiv återfinns i volymen: A Catalogav
of Files and Microñlrns of the German Foreign Ministry Archives 1920-1945,
volym StanfordIV, 727-745, 1972. Bevarat främst handlingar förs. synes vara
tiden fram till krigsutbrottet 1939. Handlingarna från tiden därefter förstördes av
legationspersonalen vid krigets slutskede.
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medlem det årtid i1931.34 Under sin i Sverige GöringGöringCarin var
Förbundet medförde mångaAntisemitiska vilketbildade att1889 av

ledandeinnehaoch 40-talen komunder 1930- attdem senaresom
fick utmärktanationalsocialistiska rörelserna i Sverigedeinomposter

därefter också mångaGöring. Göring hadekännaläramöjligheter att
National-nationalsocialister främst inomsvenskamedkontakter

Rosenvilken organisation EricBlocketsocialistiska i von vargreve
medhustru MaryEric Rosenspartifunktionär.ledande systervarvon

och Rosenbrodern Clarencehustru CarinsvenskaGörings varvon
och Göring.Hitlertillpersonlig vän

försöktsärskiltarbetekommissionen i sittharredanSom nämnts
överfördekontaktersina svenskaGöringHermannutröna genomom

Sverigetillrövad egendom
Stockholmifrån amerikanska legationenmaj 1945iI rapporten

C.G.troligt Eric Rosensmycketbl.a. detuttalas attatt vonson,vonvar
konstverk ochrövadesmugglingiGöringhade assisteratRosen, av

gjorttidigareSverige. harKommissionentill uppgettsjuveler som
harKommissionenarkiv.bl.a. i Eric Rosensefterforskningar,vissa von

rövadebelägg förnågotarkiv funnitdettai attdock inte som ger
värdeföremål Göring kommitandraellerjuveler övertillgångar, som

uteslutavill dock inteKommissionentill Sverige. attfunnit sinhar väg
bevaradeeventuelltarkiv ochutländskabl.a.forskning iytterligare

skullevänkretssvenskatillhörande Göringsprivatarkiv från personer
resultat.leda tillkunna annat

Safe-havenamerikanskockså i rapportförekommerGöring en
eppichPersische Tfinnan1946.35juli Iupprättad i attrapporten anges

Göringsindirekt tjänatmisstänktes haPETAGGesellschaft AG
hadeorientaliskaförmedlingbolagets mattorintressen somavgenom

Bolagetsländerna.de ockuperadebl.a.inazisternakonfiskerats av
påstods stå Göringverkställande direktör nära.

partiarkiv framgåttFlyktkapitalbyråns har etthandlingar i attAv
Stockholmsiefter kriget förvaradestillhörande PETAGmattor

försorg ochFlyktkapitalbyrånsförsåldesPartietfrihamn. genom
värdetursprungligakronor det000därvid cirka 715inbringade angavs

brev iEnligtkronor.miljonertill lcnappt 1,3uppgå ettfakturaenligt

Kristianstad34 1984.och Sverige,Fontander; Göringbl.a. BjörnSe
Goering,35 HeldSuspected Foreign Assets By HermannBrittisk rapport,

33/97.dnrkommissionens
36 7/99.dnrKommissionens

HP 8037 till den 1955, UDskrivelse UD 30Flyktkapitalbyråns mars
3593.Riksarkivet, volym HP

3a lyktkapitalbyråns kapitelverksamhet nedanFSe närmare om
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juli 1950 från UD till Generalkonsulatet i Berlin hade under
Flyktkapitalbyråns handläggning ifrågavarande ärende framställtsav
två anspråk på äganderätten till mattpartiet. Den nederländska firman

Perlstein Roeper Bosch N.V. hade skullevan uppgett att mattoma
från Holland rövadutgöra egendom medan persisk köpman frånen

Hamburg hade hävdat det aktuellaatt mattpartiet hade beslagtagits av
de tyska myndigheterna i Riga. Flyktkapitalbyrån hade funnit det iatt
ingetdera fallet hade kunnat ledas bevisi eller sannoliktgöras att
mattpartiet rövad egendom varför avvecklingen hade slutförts.var

Kommissionen har funnitinte något tyder på det aktuellaattsom
mattpartiet varit rövad egendom från tidigare judiska Detägare. är
möjligt ytterligare forskning i bl.a.att utländska arkiv här skulleäven
kunna fler klargörande upplysningar.ge

Ett återfinns i flera amerikanska handlingar dennamn ärsom
dåvarande presidenten för den tyska handelskammaren, Henry KOJX.
Enligt amerikansk upprättad i februarirapport, 1945, hade polsken en
professor vid Stockholms universitet under konferens hadeen som
hållits i London tidigare månad upplyst det i Stockholmsattsamma
frihamn fanns antal lådor, avsedda för Koux,ett vilka innehöll stulen
konst. Den 1 år utgick förfrågan till imars samma representanten en
Stockholm ombads kontrollera uppgiftemaf På handl.ngsom samma
har antecknats: ".. 19.3.45. nothing in Stockholm free harbor in Kouz°s
name." Frågan lådorna i Stockholms frihamn också aktuell vidom var
de förhör hölls i anledning Nürnbergrättegången. Vid förhörsom ettav
med Göring i december förnekade1945 denne han visste Kcuxatt vem

Enligt förhörsledaren skulle i Koux i Stockholms frihaznnvar. namn
finnas låda innehållande tavlor. Enligt uppgift skulle tavlornaen
förvaras för Görings räkning. Göring förnekade någon inblandning i
detta. Kommissionen har i sina efterforskningar inte funnit några

39 skrivelseUD:s till Generalkonsulatet i Berlin den juli28 1950, UD HP 80
Riksarkivet, vol. HP 3593. Se också Flyktkapitalbyråns arkiv volym 397. Det for
PETAG:S räkning till Clearingnämnden inbetalade beloppet cirka 715 000om
kronor friställdes, "med hänsyn till de särskilda omständigheterna ärendeti
enligt UD:s beslut den 16 augusti 1955. UD HP 80 Riksarkivet, volym
HP 3593.
° Memorandum den februari17 1945, kommissionens dnr 219/98.
4 Ibid.
42Interrogation of Hermann Göring, Nürnberg den december22 1945,
kommissionens dnr 9/99. Kommissionen har vid efterforskningar i UD:s arkv inte
funnit någon amerikansk framställan svensk utredning beträffande berördaom
lådor.
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uppgifter klarlagt hur det förhållit med desig påstådda lådorna isom
namn.frihamnen i Koux

uppgifterfinna Görings kontakter i Sverige ochTrots strävan att om
med rövad konst, kunnateventuella befattning har sådana intederas

spåras.
arkiv finns vidFlyktkapitalbyråns uppgifterI en person namnom

haft kontakt med dr FinkeRasch, 1941 Göring viaLars Herman som
köp målning Rafael. Rasch hadeförvid tyska legationen, av en av en

konstsamling, omnämnd redan med italiensk, franskomfattande 1933,
inte uteslutet Rasch ägde målningholländsk konst. Detoch är att en

köp gjordes målningen medRafael. Något inte då intetillskriven
den italiensketill konstnären.säkerhet kunde attribueras

i SverigeantikhandlareJuvelerare, m.m.

smugglats tilloch liknande värdeforemål kan hajuveler, konst,Stulna
kanaler den tyska legationen. detandra AttviaSverige änäven genom

ochförekommit affärer med valutorkriget skall ha i Sverigeunder
publiceradeockså i antalsmuggelgods inte ringaettannat uppges

sammanbrottet.efter det tyska Iartiklar den svenskai straxpressen
följande:juli 1945 uttalades bl.a.Morgontidningen den 22

förekommitling har allt dömaomfattande valutasmug"En attav
smulahar närvarandeTendensenunder kriget. ör mattats menav en

florerade dentrafiken på Sveri pågick bäst,tyskamedan den e som
Stockholm säljeraffärer i juve erarbranschen imycket livli Vissa

elefanter,sföremål i form grisar,små prydna statyetter m.m. avav
ficka.går lätt undanguld,gediget karats23 gömmaatt ensom 1

guldstatyettervidare dessatidningsartikeln framgår mångaAv att av
smuggladesföremål sin Sverige.andra ioch tur ut ur

ochuppgifter tiotal juvelerareallierades misstänktesEnligt de ett
gods frånhaför varitguldsmeder i Sverige rövatatt mottagare av

tyskt inflytande.utpekade firmorna stod underantal deTyskland. Ett av
och 40-talenguldsmedsbranchen påi Sverige 1930-Ledande inom

ochguld-hade produktionGuldsmedsaktiebolaget avsom envar

43 handlingar6.5.2 Särskilt konst. Enligtunder avsnittvidare nedanSe somom
Packhuskajen,Flyktkapitalbyråns arkiv hade tullavdelningenpåträffats i

åkvarliggakolli s.k. flyktinggods från Tysklandlåtit meddela 30Göteborg, att
Flyktkapitalbyråns arkiv,oundersökta",praktiskthärstädestransitupplag taget

Ärenden Restitutionslagen, l/47.enligt B
Ärenden44 Restitutionslagen,enligtFlyktkapitalbyråns arkiv, rövad konstom

Bl6/45.volym 147,
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silvervaror försäljning i butikskedjor, bl.a.samt C.G. Hallbergsegna
Ägareguldsmeds ochAB. verkställande direktör vid tiden för andra

världskriget tyskföddeden svenske medborgaren Decker.Ottovar
Såväl företrädare för Sveriges Juvelare- och Guldsmedsförbud som
uppgifter förmedlati Säpos arkiv har bilden Deckers affärs-attav
verksamhet ledande denpå svenska marknaden vid den här tiden. Ivar

från försvarsstaben 1947 uttalades bl.a. Hallbergs firmarapport atten
skulle tyska händer underi ledning Decker och tyskarnaattvara av
därigenom hade förskaffat sig monopol på inköp allehanda materialav
för branschentillverkningen inom

efterforskningarKommissionens har belägg för Deckergett att var
och Hitlertyskland.nazist Han erhöll förtjänsttecknetvän 1941av

andra graden tyska utsedd till blivande chef förömen, Sverigesav var
industrigmpp efter den tänkta nyordningen och medumgängesvänvar
flera vid den tyska legationen.personer

Uppgifter från personalen vid den tyska legationen tyder också på
Hovjuvelerare Hallbergs på S:t Eriksgatan i Stockholm tagitatt emot

guld kommit kurirpost tillvia legationen jfr ovan. Vaktmästarensom
vid legationen bl.a. guldet det kom lades i särskiltatt när ettuppgav
anskaffat kassaskåp hanoch hade uppmärksammat skåpet oftaatt att

sändningar skulle läggas förvar.i därförnär Hantomt antog attvar nya
det tidigare inlagda guldet under mellantiden hade lämnat legationen.
Vidare hade den svenske chauffören vid legationen för honom berättat

han på uppdrag legationsrådet Dankwort hade besökt Decker påatt av
Hallbergs juveleraraffär däroch lämnat någon eller några lådor.
Chauffören själv han under åren olika tillfällen1942-45 vidattuppgav
beordrades köra antingen Dankwort eller Eichler till Hallbergs vidatt
S:t Eriksgatan han aldrig lagt märke till sig Dankwortatt attmen vare
eller Eichler vid dessa besök medfört några föremål i sinatyngre
portföljer. Den tyske ministerns betjänt, avvek från legationensom

1944 och sedermera erhöll svenskt främlingspass,sommaren uppgav
han inte visste guldet hade gått atthan hade hört talasatt vart men om

45Hallbergs guld har därefter bytt flertal gånger. Företrädareägare forett
Hallbergs guld har för kommissionen förklarat det något källmaterialinte finnsatt
bevarat från tiden for andra världskriget.
46 arkiv.Säpos Hallbergs Guldsmeds AB ökade aktiekapitalet med1946

miljoner2 kronor till miljoner kronor5 föranlett expanderad rörelse. Svenskaav
Dagbladet 19 1946.mars
47 brev vårenI 1940 till brodern i Tyskland uttalade Decker bl.a. ...det fårett

någondärför icke för tysk utlandeti firmas lösenäven Heil Hitler.änen annan
översättning från arkiv.Säpos
48 frånSamtliga uppgifter arkiv.Säpos
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juvelerarfirma, skulle fåttHallbergs Decker, troligenchefen föratt en
del."

efterforskningar konstateravid sina kunnatharKommissionen att
frånförsökt sälja härrörde1944 guldtackaunderDecker våren en som

påträffades pådem i juni 1945,någraserie som senare,avsamma som
hördes guldet,legationen. Decker, i december 1945tyska som om

tyska legationen hanmed den ochförnekade attsarnröre genomuppgav
chefen för inköpt guldetförre Hallbergs, Jahnson,förmedling den avav

Julius förnarrm.svensktalande troligen hette iokänd somman,en
endastfå Decker hadepå några minuter ochAffären hade gjorts upp

tillfälle.vid dettaden okändeträffat mannen
förekom det ryktenuppgifter från juli 1945brittiskaEnligt även om

frånförsäljning smugglade diamanterinblandad iDeckeratt avvar
hade kunnatdessa rykten inteländerHolland och andra attmen

medhandel Sverigeförekom också iverifieras. Enligt rapportsamma
sysslade med försäljninginteföretagdiamanter avannarssomav

Plata ochdetta gälla företagen Silver ABjuveler. I rapporten anges
Ficker. enlighetden tyskfödde Harald Ibåda ägdesSipla AB avsom

kostnadsförslag och augusti 1944från majangivnamed i rapporten
från och andra ädelstenar,diamanter Tysklandutbjöd Silver Plata AB

undertill långtFrankrike och Belgien prisersafirer frånblåbl.a.
marknadsvärdet.

möjlig-har upphört har kommissionensföretagende tvåGenom att
har intekraftigt begränsats. Kommissionenefterforskningarheter till

kontaktergodaHarald Ficker hadeuppgifterandrafunnit några än att
Decker.med Otto

krigets förutomupprättad efteramerikansk omnämnsI rapporten
Galleri LucasFelix SztKersten,nämnde Kouxden Henry ävenovan

för hamisstänktaLeppich Lundquist såsomLudmillaEditha attsamt
tillrövade tillgångar Sverige.överföringarinvolverade ivarit av

och49 ñnhetsgrad 996guldtacka skall ha haftDeckersJfr en omovan.
de guldtackorNågraEngland 264482, H 5602.of Hbeteckningen Bank somav

England,Bank ofingick i serien:på tyska legationen UDpåträffades av
finhalt i snitt 996,5.och hade5605-06H en

5° Diamonds PreciousTrade Smuggledjuli inMemorandum den 26 1945,
Även förvaradefrån oktober 1945,190/9/22/02. handlingari226,RGStones, NA

forkontaktrnanDecker varitARA,nederländska riksarkiveti det attanges
Bl.a.från Tyskland till Sverige.och diamanterguld, juvelerinsmuggling av

GmbH,kontakter med chefen för Diamant-Kontorhade haftDeckeromtalas att
121/98 L236.dnrKommissionensKremer,

51 226,RGIndividuals Involved in Looting, NAof ArtBiographical Index
190/6/12/01.106,Records of OSS, Box
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Beträffande Galleri Szt Lucas på Sturegatan i Stockholm iangavs en
från följandezaugusti 1945rapport

"Early this the Gallery Saint Lucas held exhibition ofyear an..Flemish and Dutch paintin whose could benots provenance
established. The director of gallery refused indicate theirt art toe

but stated that numberorigin, of them from Jewishpoora came
refugees 739

.

I omtalas också den välkända auktionsfinnanrapport attsamma
Bukowskis i Stockholm börjani år 1943 hade mottagit två lådorav
värdefull konst från Tyskland avsändaren okänd.attmen var

Kommissionen återkommer till de nämnda ñrmorna nedan undernu
avsnitt 6.5.2.

Editha Leppich Lundquist blev giftermål svensk medborgaregenom
oktoberi 1944. Enligt amerikanska skall hon ha haftrapporter näraett

med den tyske propagandaministemsamröre Goebbels. Som påstådd
på äldre kinesiska konstforemål skall hon enligtexpert samma

uppgifter ha undersökt intresset på den svenska marknaden för
kinesiska värdeföremål i Tyskland, Holland.Frankrike ochrövatssom
Kommissionen har efterforskningari sina inte påträffat något som
skulle kunna klargöra dessa amerikanska uppgifter.

Flera påståenden och rykten vid krigsslutet och åren därefter rörde
överföring konst till Sverige Himmlers Felix Kersten.massörav genom

finskKersten medborgare och hade haft sin professionellavar
verksamhet i flera europeiska länder, bl.a. Holland, Tyskland och
Sverige. kändKersten sin roll i aktionen medär de vitagenom
bussarna vintern och våren 1945 Folke Bemadottes och Worldsom
Jewish Congress kontaktrnan med Himmler. blevHan svensk med-
borgare 1953. Dåvarande brittiske ministern i Sverige, Sir Victor
Mallet, hävdade Kersten nazist och uttalade Kersten i sinatt attvar
bostad i Stockholm hade samling tavlor påstodsstoren som vara
holländska. Om det påståendet hade Mallet dock fögasenare

52Reviderad augusti 1945, Looted Art in Occupied Territoriesrapport Neutral
Countries and Latin America, NA RG 131, Box 387, 230/38/ 17/05.
53 denFörutom nämnda avseende individer involverade irapportenovan
konststölder; särskilt upprättad frånäven december 1945,rapportse
kommissionens dnr 6/99. Enligt Flyktkapitalbyråns undersökningar framkom det

Editha Leppich-Lundquist meriter hade inskränkt sig till anställningatt en som
hembiträde konstprofessor med inriktning kinesisk konst. Efter förfråganen
hos konstexperter och konsthandlare branscheni avskrev Flyktkapitalbyrån

Ärendenärendet. Flyktkapitalbyråns arkiv, enligt restitutionslagen, volym 144.
14/45.B
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upplysningar tidigare holländskeDen ministern, J.E.H. Nagelvan
framhöll sida maj 1946å sin i Kersten lyckats rädda "ytterstatt
värdefulla konstskatter, vilka de tyska myndigheterna avsett att
överföra från Holland till det inre Polenav

bouppteckningEn genomgång Kerstens efter dennes död vidav ger
handen dödsboet ingicki antal osignerade tavlor värderade tillettatt

belopp.lägre Vid samtal med Arno har denne förKerstensonen
kommissionen förklarat det vanligt värderar tavlor lågtäratt att man

inte känner till De osignerade tavlornanär mästaren ärman vem
efter bl.a.inköpta under och kriget, inköptes tavla Holland föri 400-en

gulden gång på500 någon 1950-ta1et. Enligt skulleArno Kersten
fadern ha konst underredan sin tid i Holland. Vid krigsutbrottet fickägt

Holland varförhan inte ha kvar dem i konsten flyttades till Berlin 1941.
fick Himmlers tillståndFadern 1944 sända tavlorna till bostaden iatt

Stockholm. Beträffande den holländske uttalandeministerns, Nagel,
fadernsig lyckadeserinrar Arno Kersten Himmler utfärdaatt att en

instruktion innebar viss holländsk konst skulle kvar iatt stannasom
Holland till efter kriget och inte föras bort. skälSom till sin begäran
hade fadern risken konsten under de svåraangett att transportera
bombanfallen Holland.över

Kommissionen konstaterar det inte möjligt deatt är att avgöra om
allierades uppgifter iKersten Sverige förvarade konst tidigareatt som-
innehafts Himmler någon giltighet.ägerav -

smuggling med flyktingströmmeni samband krigets slutmot

flertal allierade påstodsI också tyska tillgångar troligenrapporterett att
fann till flyktingströmmarsin Sverige via från bl.a. Finland ochväg
Baltikum. Kommissionen har valt undersöka dessavissanärmareatt av
flyktvägar, främst via Balti

54 Koblik: skulleSteven Om vi och judeproblemet,Sverigeteg stenarna ropa om:
Stockholm 1987, 126.s.
55 Gustafsons till kommissionen angåendeKerstin bl.a. Felix Kerstensrapport
dossier, arkiv. dnrUD:s Kommissionens 96/98.
56 160/98.Kommissionens dnr
57 denslutskedet kriget fick svenska Säkerhetspolisen sysselsättaI anledning attav
sig med norska samarbetsmän, Waffen-SS-soldater, Hirdmän och
koncentrationslägervakter flydde till Sverige antal svenskasamt ettsom
medborgare hade anställdavarit Gestapo eller vid koncentrationsläger isom av

motståndsrörelsenNordnorge. norska ochDen den norska ställdestatensenare
Ävenpåkrav dessa skulle utlämnas. fråntyska desertörer Norgeattsenare

handhades mån säkerhetspolisen.i viss Huvudansvaret for de bars dockav senare
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börjaderegeringensvenska under vidta1944Den attsommaren
svenskförberedelser för insats gällde flykting-detstörre nären

utfärdadesseptember 1944mottagande. detaljerad instruktion förI en
skulle omhändertas. Vidhur flyktingarna flyktingström skullestörreen

huvudkategorier.indelas i två första bestodde ankommande Den av
sådana tillhördeflyktingar, dvs. stridande makts styrkormilitära som

begärdeuniform och få intemeradeoch anlände i bli i Sverige iattsom
tillhördeavvaktan på krigsslutet. denna kategori skulleDe som om-

militären. civilahändertas och Den andra kategorinavväpnas av var
räknades krigsfångarflyktingar. Till denna kategori förxymda ochäven

uniformdessa bar eller civila flyktingarnadesertörer Deoavsett om
myndigheter.civila militära ochskulle omhändertagas Vid sidanav av
frivilligorganisationermyndigheter skulle Rödacivila Korset,även som

till flyktingmottagandet.och knytasRädda Barnen Lottoma
underflyktingströmmarna krigets slutskede kom från Fin-De största

sovjetiskaBaltikum. de ochland och När undertrupperna sommaren
besatte de baltiska flyddehösten 1944 staterna, stora grupper av

Finland, Tyskland och årsskiftetbefolkningen till Sverige. Vid 1944-45
övervägandebaltiska flyktingar i delen,fanns 30 000 Sverige.ca

ester. december 1944 fanns flyktingar iI 200 00025 000, näravar
de grund40 000 evakuerats påSverige. En stor var personergrupp som

Finland.krigshandlingarna i norraav
kommissionen särskilt valt granska ikategorierDe närmareattsom

misstänkta krigsförbrytare, kollaboratörer ochsammanhangdetta är
möjligt sådanainte fastställa hur mångasamarbetsmän. Det är att

till i krigets Enligt uppgift blevflydde Sverige slutskede.personer som
och antal tyskabalter, danskar okäntomkring 150 300 norrmän samt ett

svenskar föremål för särskilda utredningar demedborgare och av
dåmyndigheterna. kategorier misstänkta detsvenska De av

sig följande:huvudsakligen torde ha rört ärom

länder ockuperade tyskarnaKollaboratörer från som var av0 -
och Danmark.företrädesvis de baltiska ochNorgestaterna

relevantamycket troligt efterforskningar ide militära myndigheterna. Det är attav
frågan vilken tillgångarkunna belysa i utsträckning judiskaarkiv skulle

ockuperade exempelvissmugglades till de grannländerna Norge.Sverige via som
kapitel har uppmärksammatframkommer nedan 7 kommissionen bl.a.Som attav

egendom under kriget försåldes på auktion Göteborg.konñskerad judisk ii Norge
58 nivådetta fall på centralMed civila myndigheter i länsstyrelserna samtavses
utlänningskommissionen.
59 9969/86. krigsforbrytelser-Statsrådsberedningen, SB Vissa anklagelserDnr om

översiktlig utredning, 11.En s.
°° 1946:36 32.SOU s.
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Tyskar tillhörde ellerSS, Gestapo.SDsom
Svenska medborgare tjänstgjort i SS, SD eller Gestapo ochsom som
i krigets slutskede eller direkt efter den tyska kapitulationen
återvände till Sverige.

demMånga kom till Sverige sig i landetin på handtogav som egen
framför allt från ochNorge Danmark. När det däremot gäller Baltikum,

det intresse uppehålla sig något vid de olikaär s.k. livlinor iattav som
krigets slutskede förde mängder flyktingaröver till Sverige.stora
Orsaken härtill de anklagelser i olika sammanhang framförtsär som

dem drev dessa Anklagelserna har bl.a. gälltgentemot transporter.som
judar missgynnades eller avvisades från medanatt transporterna

misstänkta loigsforbrytare, kollaboratörer och samarbetsmän sig intog
via dessa.

det gäller de s.k. livlinomaNär från Baltikum till Sverige som
verkade från det1943 1945 i huvudsak frågan tvåt.o.m. typervar om

det förstaoperationer. För privata aktioner, där enskilda ellerav
enskilda tillsig Sverige för sedan återvända ochövertog attgrupper av

plocka andra. det andraFör fanns det också operationerupp som
organiserades svenska myndigheter, framför allt försvarsstaben ochav
Kommittén for Estlandssvenskama, organisation startades påen som

de svenska myndigheterna.initiativ de aktionerI Försvars-av som
staben involverad skeddei samarbete med baltiska hjälp-ettvar

Totalt organiseradesorganisationer. på detta 66 11 dessasätt resor, av
korn fullföljas olikadock inte skäl. omöjligt fastställaDetatt är attav
exakt hur många människor kom till Sverige via nämndasom

det torde sig åtminstone l 200röratransporter, men om personer.
de baltflyktingarnaFrågan s.k. komplex och kräver förär ytterstom

klargörande omfattande forskningsinsatser. Kommissionen har härett
endast beröravalt några exempel där utrednings-genomgångatt en av

materialet har lett till slutsatsen det inte kan uteslutas judiskatt att
egendom överfördes till Sverige i samband med flykten. fåDe
uppgifter kommit fram således inga direkta bevis för juvelerattsom ger
eller andra tillgångar från judar skulle ha kommit till Sverige via denin
baltiska flyktingströmmen. emellertidDet högst troligt ytterligareär att
forskning kan vidare belysning frågan.ige en

Under och skrevåren 1944 1945 den svenska åter-pressen
kommande estniskeden Pöhls och den tyske SS-mannenprostenom
Lienhards räddningsoperationer för få de s.k. estlands-att över

Sverigesvenskarna till Ett antal framfördesklagomålstort av
flyktingarna. förBl.a. skall istället estlandssvenskar antal haett ester

6 Uppgifterna huvudsakligen hämtade från Säpos arkiv.
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med på båtarna. hade,tagits Estema för få legitimationatt som
löst medlemskortestlandssvenskar, i förening kallades Svenskaen som

Vidare framfördesOdlingens Vänner. anklagelser tagandeom av
våldsamt uppträdande från Lienhards sida och tillägnandemutor, av

andra tillgångar.flyktingarnas möbler och
kommissionensUnder den svenska förhör med några deav

antecknadetilltalade Nümbergsprocessen ledamoten, advokateni Hugo
följandeförhört Walter SchellenbergLindberg, efter ha bl.a.att

Sverigegäst, Ludwi Lienhardt, berättadeOm annanen
Schellenberg, han medlem affen och hanS.S.,att varit attav

pbyggandetsysslat med underrättelsetjänst Rysslandmotav enu
skulleEstland Han ha kontakt medvia Sven mycket intime.oc en

Schel enbergkundebiskop icke dennespåminna sigen men nanm.
skulle ha särskiltbisko intresserad för utväxlingDenna varit av

Estland ochsvenskar fran hans inställning mycketvar
antikommunistisk. Planen i underrättelsetjänsten utnyttjaattvar

förmodarestlands-svenskar. Jag meddessa biskopen identiskäratt
finnsestniske Pöhl, i landet, juvelaffärer medochprosten som vars

tyska judar känner till frånstackars jag håll.annat

och deLindbergs anteckning artiklar flertal svenskaHugo ettsom
publicerade åren 1944 och har föranlett kommissionentidningar 1945

studera det utredningsmaterial finns tillgängligtnärmareatt som
aktuella räddningsaktionen.beträffande den

har därvid kunnat konstatera uppgifterKommissionen deatt som
lämnade vid förhörenflyktingarna motstridiga. Somligaär ytterst

mycketkännetecknade Pöhl god människa räddat demsom en som
skoddeandra Pöhl flyktingarna. Vidare bärmedan ansåg sig påatt ett

uttalanden karaktären hörsägner, exempelvis fram-flertal vilketav
sammanfattningföljande förhören.kommer av av

hadeBland estniska ktingar det allmänt känt, Pöhl ochvarit att
med vidden tyske borgaren, han samarbetatme som
värdefullaflyktin smugglat ädla och andraorterna stenarans

och på skaffat inkomster.föremå till verige sig godasättsa

62 flertal länder, däribland de neutrala, erbjöds underEtt närvaraatt
Nümbergrättegångama observatörer. Den svenska delegationensom ,advokaten justitierådetDanielsson, Lindbergpoliskommissarien och Santesson,

antalfick möjlighet samtala med de åtalade m.fl. Bl.a.nazisterna, vittnenettatt av
med chefen för Auslands-SDhölls flertal förhör inom RSHAett

Walter Schellenberg, kontaktReichssicherheitshauptamt, krigssluteti togsom
och bl.a. påverkade kontaktmed utländska säkerhetstjänster Himmler medtaatt

Bernadotte.Folke
53 angåendeOdaterad undersökningar i Nürnberg, Lindbergs arkiv,PM Hugo

Stockholm.Kungliga Biblioteket iL 32:
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anklagelsen tagande uttalasBeträffande mutorom av samman-
bl.a.:fattningsvis

torde beträffande Pöhl"Sammanfattningsvis misstankarna motman
kunna rykten härom varit iotalför tagande sämutor att etta,av

fall,de flesta å källorna kunnat spåras, i varjeiomlopp, att upmen
verkligklarhet sakligen tordei saken.icke någon Huvufall vunnits
till förmån."dock Pödet hela väganog

kommissionen uppgifterna i detSammanfattningsvis konstaterar att
förhörsmaterialet sådanomfångsrika inte har varitrelativt av

dra beträffandedet går några generella slutsatserbeskaffenhet attatt
hjälp-egendom smugglades till viajudisk Sverigemöjligheten attav

estlandssvenskama.föraktionen
judisk egendom ha kommit till Sverigefall då kanexempel påSom

estniskesamarbetsmän denoch kankrigsförbrytarevia nämnas
1944.54kom hit flykting septemberipolismannen Mikson somsom

medverkat vidbeskyllningar MiksonframkomTidigt attom
polischefenoch politiska fångar. estniskejudar Denövergrepp mot

med Mikson ha konfiskerat judars egendomtillsammansLeppick sades
båda arresterades tyskarna i december 1941.medfört de Envilket att av

polisen hade Mikson i judars hemvid estniske vittnatchaufför attom
medfördeguld och andra värdesaker, han sedanbeslagtog sompengar,

chauffören, vidfickorna. Bl.a. skall Mikson, enligtportfölj eller ii en
portföljbostad med sinkommit juvelerarestillfälle ha1941 utett ur en
Miksontyskarna ha.kilo guld. skallhar jag 28 Detoch "Härsagt:

ungefär halvt kiloguldplatta vägandeundandärvid ha tagitskall etten
frisläpptsEnligt uppgift skall Mikson haficka.stoppade ihan egensom

Kommissionenarbeta för tyskarna.han fortsatteseptember 1943 dåi
septemberiMikson han korn till Sverigehar uppmärksammat näratt

valutor, hade lbeslagsprotokoll, förutom diverseenligt1944 ett
1946.65lämnadeMikson Sverige i augustiguldbit på sig.stycke

smugglats hjälpaktioner Sverigevia andraGods kan haäven som
handlingarkrigssammanbrottet och därefter.tiden Iorganiserade vid

räddningsinsatser. ISvenska Rödapåträffats USA berörs Korsetsisom

64 med utredningopublicerade BetänkandetredjeSandlerkomrnissionens rapport:
Sandlerkommissionens volym B2:6,arkiv,angående baltiska flyktingar,

Riksarkivet.
65 towardsSwedish policyHeléne artikel:exempel i LööwsYtterligare anges

Journal of 14, 1989.1945-1987, Scandinavian Historysuspected criminals nrwar
Stockholmvrede,Samuil Braschinskys försvunnaPuides bokSe Peeteräven :

och de baltiska SS-i SverigeLindquists maj 1998Bosse1997 samt program om
Dokumentärredaktionen.Radio,Sverigesmännen,

10
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förfrågan i frånjuni 1946 det amerikanska utrikesministeriet till denen
amerikanska legationen i Stockholm uttalas b1.a.:

Infomation has been received from several whichsources are
belâeåedtoalielrelliçzirble representativesof tlåeåwedishcerltlzeiinRe gets ingtrave etweenross we en an ennany

egalcanying correspondence between Nazi residents inare
and their friendsGermany Sweden price. Also aintings andatin a P

objects. of Åaurchased. Gemiany with. food and cheapart are in
brought Sweden for sale high profits.to atgerman currency an

den amerikanskaI legationens uttalas b1.a.:67svar

There be little doubt that certain personnel travelling withtoseems
Swedish Red Cross relief columns and from the havecontinentto
been guilty of smuggling articles of Germany. The principalout
cul however,rits be civilian employees, mostly drivers,toseem,

than strictly Red Cross personnel.rat er

I hänvisade legationen vidare till artikel i Nyhetersvaret Dagens ien
juni enligt vilken1946 tullen i Helsingborg hade beslagtagit vin och
sprit pistoler jämte ammunition från chaufförersamt in-sex sex som
gick i återvändande konvoj från Budapest.en

Kommissionen har gått igenom urval volymer i Svenska Rödaett
Korsets arkiv bl.a. för efterforska organisationen kan ha kommitatt om
i kontakt med rövade judiska tillgångar. Kommissionen har inte på
grundval efterforskningarde kunnat genomföras funnit någraav som
uppgifter eller antydningar så skulle fallet.varitattom

Kommissionen vill avslutningsvis peka på forskning,ytterligare iatt
såväl utländska svenska arkiv, krävs för bättre belysa fråganattsom

vilken omfattningi gods kan ha kommit till Sverigerövatom genom
exempelvis smuggling. arkivFörutom i Baltikum, Tyskland och det
forna kan särskiltSovjetunionen landsfogdearkiven, för såvälnämnas

södra Gotlands säkerhetsdistrikt, den militäravästra, samt samt
säkerhetstjänstens arkiv. De exempel kommissionen funnit ochsom
redovisat förevarandei avsnitt visar det angeläget vidareatt är att
forskning förinitieras bringa klarhet dei frågekomplexatt rörsom
kollaboratörer och samarbetsmän flydde till frånSverige desom
närliggande tyskarna under kriget ockuperade områdena.av

66Förfrågan den juni till26 1946 amerikanska legationen i Stockholm, Records of
the U.S. Emb; Sthlm, NA RG 84, 350/68711/07.
67Amerikanska legationens skrivelse den 15 juli 1946, ibid.
68Kerstin Gustafsons i maj kommissionens1998, dnr 96/98. Beträffanderapport
herrelösa tillgångar avsnitt 5.4.3.m.m., se ovan
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Särskilt konst6.5.2 om

rövad konst slutsatsamerikansk uttalasI rapport om som enen
förekomst rövad svenska mark-beträffande eventuell konst på denav

följandeznaden

would have logical place for"Although Sweden been thetoseem a
looted because of neutrality during theconcealment of itsart war,

Switzerland, usedfelt that unlike great extenttowas anynever
this purposethe forby Germans

skulle företasvissa undersökningarSamtidigt föreslogs i rapporten att
uppgift, den tyskeenligt tidigare hadeangående bl.a. konst ägts avsom,

Haberstock och fannskonsthandlaren Karl troligen i Sverige. Somsom
Östergötlandsf.d. chefen för länsmuseum,harredovisatstidigare

haft uppdrag för kommissionens räkningLindqvist, iGunnar att
svenska konstmarknaden vid tiden för andradenundersökanärmare

inriktning förekomst rövadsärskild på eventuellvärldskriget med av
undersökning, grundarLindqvists till del sig påkonst. Gunnar storsom

haft kontakt undermed konstrnarlmadenmedintervjuer sompersoner
följande.redovisas i detperioden,

konstmarknadensvenskaDen

begränsadkonstmarknaden under 1930-talet tämligensvenskaDen var
främstoch gallerier få;konsthandlare relativt Detantaletoch var

internationell konstdominerade handelnsvensk konst ävenmensom
Åren införde firmanförekom. 1935-36och l700-talenfrån 1600-

konsthantverk,internationell ochhögklassig konstPollak från Wien
konst. Karlvisade lågt för dennapubliken intresseden svenskamen
Bukowskis,verkställande direktör förtidAsplund vid denna varsom

konst Sverige,auktionsfinnan och konsthandeln för äldre iden ledande
konsthandeln Tyskland korn till Sverigeverk från ihar att ävenuppgett

säkerligen utvecklingen därSkälet den politiskadessaunder år. var
skriverbörjade lägra Mellaneuropaf,sigoch de skuggor översom

69 Final 10 1946Unit, Mission JuneInvestigation EuropeLootingArt to -
dnrKommissionens 219/98.september 1946,24

70 cirkaoch 8/99. omfattatdnr 187/98 Förutom intervjuer,Kommissionens som
har ocksåkonsthandeln, eller samlande,verksamma inom15 museerpersoner

exempelvis, Karl Asplundsbild konstmarknadenvissa gett av sommemoarer en
Stockholm och Bukowskis Ettkännare köpmän, 1962böcker: Konst -

Aronowitsch:Stockholmkonsthandelshus Stockholm, 1945 Gregori samt
Stockholmöde, 1988.Bukowskis mitt-
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Asplund i sina Den direktören Gregor Aronowitschmemoarer. senare
konstaterar det först efter kriget påatt kunde inytt utvar som man resa

ochEuropa inköpa konst för försäljning i Sverige.
fannsDet också andra konsthandlare, utbjöd äldresom

internationell konst Sverigei under den aktuella perioden Dit hörde
bl.a. den ñnländske konsthandlaren Gösta Stenman, konsthandelRapps

Galleri Szt i Stockholm,Lucas vidare konsthandlaren Christiansamt
Faerber och konsthandelBöijessons i Göteborg. Vid tillfällenvissa före
kriget anordnade holländskaden konsthandlaren deP. Boer försälj-
ningar i Stockholm.

modernaDen internationella konsten företräddes främst Svensk-av
Franska konstgalleriet i Stockholm, anordnade regelbundnasom
auktioner och utställningar. Svensk-Franska konstgalleriet handlade

med äldre internationell konst. Vidare fannsäven det flera gallerier som
Galleri Blanche och efter kriget Galleri Pierre, specialist påsom var
internationell modern grafik, och Galleri Modeme.

Därtill fanns radgivetvis antikvitetshandlare med utbud skildaen av
slag antikviteter konsthandlare, köpte och sålde bl.a.samtav som

de auktionsforetagen. Den internationella konst-stora öppnagenom
marknaden i tämligenSverige begränsad och överskådlig undervar
tiden 1938-50. Det hindrar dock inte det kan funnitsha doldatt en mer
handel med konst och antikviteter.

Museerna

På har den internationella konst, förvärvats under årenmuseerna som
granskats.193 8-50 Anledningen högklassig konst ofta harär att

proveniensen dokumenterad, dvs. kan följa konstverkensatt man
tidigare tämligen väl, eftersom detta oavvisligt krav förägare är ett att
kunna bestyrka verkets original, replik eller kopia. Förstatus som

denna dokumentation proveniensen vikt.är Detstörstamuseerna av av
innebär nogräknad museiman kräver bevis för den ägarkedja,att en

betydande konstverk har haft. Därmed avslöjas oftastettsom
eventuella frånavvikelser normal ägarbild.en

En museiintendent har vid intervju museimännen meduppgett att
något undantag motståndare till nazismen. det fannsHon attvar menar

Vaksamhet vid rörande nazisterna konfiskeradestoren museerna av
samlingar konst och kulturhistoriska föremål. Vid tillfälle 1945ettav
erbjöd svensk konstnär det där hon anställd, värde-en museum, var en
full målning inköpt i Paris. Det visade sig målningen hade tillhörtatt

och uppenbarligenLouvren tagits nazisterna och kommit iutav senare
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museichefens försorghandeln. Genom återställdes tillmålningen
Louvren.

Nationalmuseum

Nationalmuseums nämndprotokollgenomgång under åren 1938-En av
fram tillvisar under perioden 194750 inköpen internationellatt var av
Endastkonst mycket några få förvärv gjordes till högresparsamma.

Granskningen nämndprotokollenpriser. har kompletterats medav
måleriavdelningens katalogergenomgång uppgiftervissa isamtav

Nationalmusei arkiv. frånFörst började1949vänners göramuseet
internationell nutidskonst.regelrätta inköp Vid undersökningen harav

förgranskatsverk särskilt deras proveniens.vissa Dessautrönaatt
lett till några förundersökningar har inte efterforskningama betydelse-

fulla noteringar.
År Nationalmusei1940 inköptes i Romvännergenom en mannor-

skulptur italiensk kardinalen Daziomästare, ett porträttav en av
hade påträffatsAzzelino. Skulpturen vid grävningar. Det givetvisär

skulpturenomöjligt idag kunna har proveniensavgöraatt änom annan
vid köpetden uppgivna.

inköpte konstverkNationalmusei Bukowskis auktionerpåvänner
och överlämnadeeller privatpersoner dessa tillgåvorgenom som

föreliggainte några oklarheter rörande dessaDet verk.museet. synes
År blev erbjudet inköp Björks konsthandel,1944 hosgöraattmuseet

hade konstföremål, inköpts för cirka sedan7-8 år emane-somsom
gjorde nämndprotokollenrande från Erimitaget. Museet dömaattav

inköp.inga
erhöll gåva Flicka1943 målning Bonnard, imuseet som en av

direktören Stern. hade konst-motljus, Oscar Denne, storav som en
fransk konstsamling bl.a. modern omfattande samlingarav av

Dufy, Picasso, ChagallBonnard, Rosualt, mil., handlade med konst i
Stockholm krigsåren. Bonnardmålningenunder Den nämndanyss

konsthandelntillhörde tidigt den välkända Bernheim-Jeune i Paris,
till konsthandlaren Hessel i för finnassåldes Paris, i Sternsatt senare

exempel på glapp i den dokumenteradeDetta proveniensen.ägo. är ett
modernbör påpekas värdet 1900-talskonst begränsat vidDet att av var
köptetidpunkt. Exempelvis Nationalmuseum teckningdenna en av

för kronor från Svensk-Franska konstgalleriet.Henri Matisse 40
tyske konsthandlaren Karl Haberstock, Hitlers konst-Den som var

beskickningenerbjöd svenska Nationalmuseum1943 Via i Berlinagent,
köpa målning den svenske konstnären Desmarées.Georgatt en av

genomfördesNågot köp inte.
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Stickprov korrespondens.har tagits i september 1944Imuseets
från utrikes-erhöll skrivelser och ecklesiastikdepartementenmuseet

angående försök från tysk sida i Sverige konstverkatt avyttra
tillhörande den italienska staten.

konstmuseumGöteborgs

underaccessionskatalog årenMuseets 1938-52 har granskats jämte ett
dokumentationsarkiv för konstverken.

harVid Göteborgs konstmuseum under perioden 1938-50 cirka 20
internationell karaktär tillförtskonstverk dessa för-samlingarna. Avav

konsthandlarenmedlades antal Christian Faerber, till-ett stort av som
hademed Zatsenstein konsthandelF. M. i Berlin. Då densammans

verksamhetenjude flyttades 1933 till London. Faerbersenare var var
ochbosatt Göteborg till professor Axeltidvis i museichefennära vänen

de konstverk,Romdahl. förmedladesDet som omsynes som genom
huvudsakligen kom frånFaerber engelska samlingar, inköpta på

konstauktioner London. Några målningarsi proveniens kan inte fast-
såltsställas för krigsåren hade på konstmarknaden Londoni undermen

1930-talet.
skänkte flertal målningarFaerber till Likaså erhöllett museet.

Göteborgs konstmuseumsgåvor ofta för-vänner,museet genom som
konstverken Faerber. betydande1939 inköptesvärvat genom en

målning Chagall, Blommor och höna, Svensk-Franska konst-påav
galleriet Stockholm för 4 000 kronor. hadei Målningen ägts av
konsthandeln Bemheim-Jeune i Paris och hade tillhört Oscarsenare
Stern.

Stickprov har i korrespondens dels allmäntagits museets ärsom
till museichefen. fråndels korrespondens l augusti erbjöds1939 museet

och grafikdansk köpa målningar den tyske expressionistiskeatten av
demålaren Emil Nolde, främsta konstnärerna under 1900-ärsom en av

talet. Noldes konst betraktades nazisterna "entartede Kunst.av som
hadeutbjudna verken köpts från det tyska propagandaministerietDe

giftsäljaren, med skandi-och Emil Nolde, erbjödsyster varvars nu
naviska köpa dem. Göteborgs gjordekonstmuseum inteattmuseer

inköp. korrespondensen framgår museichefen Axelnågot Av att
Romdahl klar motståndare till nazismen.var en
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Malmö museer

fyra olikabestårMalmö dem MalmöEtt ärmuseer av museer. av
Accessionskatalogenkonstmuseum. blandat förvärv konstupptar av

förvärv kulturhistoriska och arkeologiska föremål.med Periodenav
granskats.har1938-47

samlingar utökadesMalmö konstmuseums under perioden i ovanligt
mycket donationeromfattning svenska konstnärerstorastor genom av

familjer.och deras efterlevande
förvärvadesutländsk konst några kollektioner ovanligAV av

karaktär. 1939, samling lettisk nutidskonst inne-Den envar avena,
40-tal målningar och den kollektion finskfattande andraett envar

deinnefattande många betydelsefulla finska konst-konst, av mera
Jämefelt, Aaltonen, Gallen-Kallela och Simberg.Rissanen.närerna:

gåva tullkontrollören Elmqvistförra kollektionen OscarDen var en av
konsthandlarenförmedlades ochoch den andra Gösta Stenmangenom
kom tillnyssnämnde Elmqvist. Stenman under perioden säljaatt

akvarelleroch internationellt betydande konst-teckningarmuseet av
iblandInköpen gjordes med hjälp Malmönärer. vänner.av museets

verkSålunda förvärvades 1939 Gainsburough, Bassano, Zucarelli,av
Corregio och förmedladeRubens, Goyen, Carracci. TotaltJan van

under åren 1939-44 30-tal teckningar, laveringar ochStenman ett
internationella konstnärer.akvareller betydande Därutöver inköptesav

okänd 1500-talsmästare.Hieronymusmålning nederländsk Hurav enen
kunde förmedlaskonstverk Stenmans konst-dessa ovanliga genom

framgår accessionskatalogen. hadehandel Stockholm inte Stenmani av
kontinenteninköp på och England.redan före kriget gjort i
denna turkiskhade under tid också kontakt medMalmö enmuseer

och fragmentChaberstag, sålde persisk keramikhandlare, Hessan som
orientaliskt material till hade tid varit bosatt iHanmuseet. enav

förmedlade föremål, accessionskatalogenMalmö. iHan noterassom
jordfynd från Istanbul.som

Östergötlands länsmuseum

samlingen vid sidanden äldre europeisk konstMuseet äger största av
Samlingen har främst tillkommit dona-ovannämnda genommuseer.av

under handinköp har gjorts. samling,Entioner även som senaremen
under perioden.tillkom den aktuella Museetsdonerats till museet, nu

granskats för årenaccessionskatalog har 193 8-1950.
internationell konst obetydliga,Inköpen under perioden är menav

förekommer, samling grafikdonationer bl.a.några störrestörre av en
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Honoré den underDaumier. I tid donerade samlingenav senare av
främst och l700-talskonst finns1600- flera verk, inköptes undersom
perioden dels på Bukowskis auktioner dels på Galleri Szt Lucas iäven
Stockholm. falletI det sig två holländskarör 1600-senare om
talsmålningar. Några ytterligare uppgifter deras tidigare proveniensom
har inte kunnat fastställas.

Konsthandeln

arkiv från konsthandeln harTvå varit tillgängliga: Svensk-Franska
konstgalleriets, förvaras i Nationalmuseums arkiv. och Bukowskis,som

förvaras företaget.påsom
avsikt erhålla ytterligareI uppgifter eventuell handel medatt om

frånkonst Nazityskland har intervjuer också gjorts med äldre konst-
antikvitetshandlareoch museimän, verksamma undersamt som var

kriget eller omedelbart efter 1945. Vidare har kontakter tagits med
Judiska och Judiska biblioteket för undersöka materialmuseet att om
finns, kan belysa frågansom

dam arbetade på gallerier förEn modern konst från har1938som
bild handeln medgivit modern konst. harHon vilkauppgetten av

gallerierseriösa fanns i Stockholm. harHon också förklarat, attsom
hon aldrig kommit i kontakt med nutidskonst, skulle kunna hasom
beslagtagits och kännernazisterna hellerinte till något galleri,av som
sysslade med sådana affärer.

dam följt auktionerEn och konsthandel i Stockholm frånannan som
och tillsammans1930 med sin make skapade betydande samlingen av

äldre konst, utsträckningi tillfaller har berättatstor ettsom museum,
konsthandeln under kriget köparens synpunkt. harHon uppgettom ur

samlingen köptes på Bukowskis auktioner imerpartenatt ävenav men
konsthandeln Schweiz och Englandi efter verkkrigsslutet. Vissa
köptes också hos konsthandlare i Stockholm. konst-Hon Rappsnämner

förehandel, hade buntar1946 målningar liggande Stockholmsisom av
frihamn, vilka köpare kunde välja. Hon detockså, inte ärattur uppger
uteslutet någon målning i samlingen kan ha kommit handelni påatt

och visar på målning, skurits ursprungligenorätta Vägar uten som ur en
målning. förekomDet dock aldrig några diskussionerstörre om

nazistisk konst konstmarknaden,på hon.uppger



SOU Rövade1999:20 tillgångar 297

konstgallerietSvensk-Franska

för försäljning internationell 1900-dominerande företagetDet av
konstgalleriet Stock-främst fransk, Svensk-Franska italskonst, var

auktioner anordnade också utställ-höll flera år ochholm. Företaget per
internationella svenska konstnärer. Företagetssåvälningar somav

Bukowskis första hälft.under 1970-taletsauktionsdel köptes upp av
auktionskatalogerarkivet har granskats, nämligendelarVissa av

säljare och 1930-taletköpare från mittenmed anteckningarvissa avom
för auktionerräkenskaper 1939-44.till 1945 samt

förekom uteslutande svensk konst påUnder åren 1940-43 nästan
konstnärer Under 1930-taletsvenska ställdeoch endastauktionerna ut.

blir franskmodern fransk konst och från 1944företagetförmedlade
Svensk-Franska konstgalleriet såldevanlig.nutidskonst på ävennytt

konsthandlare såldepå auktionerna.internationell konst Tvåäldre
ochChristian Faerber1939-44, nämligenkontinuerligt auktionernapå
tillhandlare sporadiskt verkandra lämnadeSternOscar även mermen

försäljning.

Bukowskis

handel med konstgamla förhar mycketBukowskis centrumanor som
alltid haft mycketFöretaget harantikviteter i Sverige.och gott

bedrevkvalitet på sina auktioner. Företagetoch hållit höganseende
konsthandel.ocksåtidigare

under-auktionerna under åren 1938-46harefterforskningarnaVid
tiden 31/8undermottagningskvitton till auktionernasökts attgenom

uppgifterockså in-granskats. Dessa innehåller13/1 19461937 om-
kopieböcker 12/5underhandsförsäljning. harVidareverk förlämnade

auktionsredo-och stickprov tagits igenomgåtts10/5 19461941 -
dvs. under åren 1937-45. Före-310 334,för auktionernavisningar -

antikviteterfrämst ochtid med äldre konsthandlade under dennataget
utsträckning l900-talskonst.medmycket litendäremot imen

komutbjöds auktionernakonst, påinternationella nästanDen som
oftast frånVerk klass komsäljare. höguteslutande från svenska av

grund generations-samlingar,svenska påvälkändagamla avsom
Säfsta-verkhade skingrats. Exempeleller heltdelvisväxlingar är ur

Finspongssamlingen.ochholmssamlingen ur
utlandetunder frånförfrågningar krigsårenenstakaVid om

valuta-svaradeBukowskishar uppmärksammatsförsäljning attatt
förfordrades licenshinder detlade ibestämmelserna attvägen attsamt

landet.ioch antikviteterföra konstin
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Det förekom konsthandlarevissa regelbundet lämnade insom
internationell konst försäljningtill också köpte sådan. Manmen som
kan också finna vid enstaka tillfälle inlämning konstatt från visstettav
land förekom. Bl.a. förekom under 1944 försäljning sju styckenen av
ungerska målningar." kanDetta tolkas försäljning från flyktingar isom
Sverige.

Några synnerligen värdefulla konstverk Anton Dyck samtav van
Paul Gauguin såldes åren 1939 och 1940. En undersökningnärmare
kring dessa försäljningar visar deti förra fallet svensk säljare ochen en
svensk köpare. Målningen Paul Gauguin hade uppenbarligenav
utbjudits på auktionerSothebys omkring 1930. Säljare var en
oidentifierad häpnadsväckandePriset lågt, 2 kronor.000person. var
Målningens underproveniens tiden 1930 39 har inte kunnat-
fastställas.

förekomFöre 1940 och från 1945 internationell handel. I ameri-
kanska dokument omtalas Bukowskis i början år skallatt 1943 haav
erhållit två lådor innehållande värdefulla tavlor från Tyskland." Någon
försäljning betydande internationell konst ägde inte under dettaav rum
år och inte heller finns det uppgifter därom korrespondensen.i Från

sökte1946 Bukowskis aktivt objekt i London och i viss mån i New
för försäljningYork i Sverige. Men samtidigt meddelades förfråganvid

det svårt sälja dyra målningar i företagetSverige ochatt att tackadevar
därför tillnej sådan försäljning.

tidigare nämnda amerikanskaDen från maj 1945rapporten upptar
flertal på tyska och utländska konsthandlareett och andranamn

misstänktes inblandade i transaktioner med rövadpersoner, som vara
konst. Inga de angivna finns bland de köptav namnen personer som
eller sålt på auktionerna på Svensk-Franska konstgalleriet och
Bukowskis.

Galleri Sst Lucas.

amerikanskaI dokument från 1945 omtalas Galleri Szt Lucas som en
möjlig plats för försäljning rövad konst. Galleriet ordnade underav
åren 1941 till flertal1945 utställningar med internationell konst.ett

såvälDessa utställningar med inlånade verk försäljnings-var som rena

7 Auktion 322 1944 sju stycken ungerska målningar inlämnade Dr.nr av av
Wasashely.
72Jfr under avsnitt 6.5.1.ovan
73Looted Art in Occupied Territories Neutral Countries and Latin America, May
1945. Jfr avsnitt 5.6.1.ovan
74Jfr under avsnitt 6.5.ovan
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föramerikanska dokumenten direktörendeutställningar. I attuppges
varifrån erhållitsomtala, de kom, antalnekatgalleriet ettattatt men

refugees".Jewishfrån poor
År medanordnades utställningen Italienskt måleri l 300-1 6001941

välkändgeneralkonsulfrån Karlverk, främst Bergsten,inlånade en
ÄvenNationalmuseum hadestod konungenkonstsamlare, nära,som

utställningen.tillkonstverklånat ut
År utställning måleri, 1530-1850,anordnades med engelskt1942 en

inlånade verk.med
flam-utställning medanordnadesapril och maj 1944Under en

Ännusalu.Samtliga konstverk tillländskt-holländskt måleri. ut-envar
Utställningenmed delvis målningar 1945.anordnadesställning samma

bilagahög kvalitet. Katalogen,målningarinnehöll många1944 seav
kanverk Samtidigtundantagsvis med proveniens.endastinnehåller

tillinnehåller felaktiga uppgifterkatalogen mästarekonstateras att om
Rembrandt, isjälvporträttkonstverk. Exempelvis ettupptas somav

Galleryefter självporträtt Walker ii Artverket kopiasjälva ettär en
Joachim efterapningPatinirLiverpool och målning är avav en svagen

sålundaKataloguppgiftema måstePatinir i Louvren.målning aven
ifrågasättas.

tillfanns några triptyker, attribueradeverkBland utställda
Bernard Orley och Antwerpenmanierist,Ambrosius Benson, van en

vad beträffar fastställande proveniensen.värdesärskiltvilka är avav
ungersktillhörtBernard Orley hatriptykendessaAv envanavuppges

dessa utställningarutesluta del verk påsamling. går inteDet attatt en
det krigshärjadefrån Europaoch 1945 härrör1944

Kindgren ochLindahl,till galleriet George LknutnaPersoner var
uppgift En tjänste-den enligtGenal,konservatom T. senare ungrare.

ochtill utlänningskommissionenskrevvid Nationalmuseum av-man
till denna skriv-för denne. Anledningenmedborgarskapsvensktstyrkte

något oklar.else är
eller musei-antikvitetshandlamaintervjuade konst- ochdeIngen av

kunnatmed och har intekontakt galleriethade någonmännen
uppgifterna.kommentera

MöbleringskonstAB

Stockholm.antikhandel belägen vid Blasieholmstorg iFöretaget var en
internationell konst.anordnades utställning mednovember 1944I en

försäljningnederländsk Bland de tillfrämst konst.bestodSamlingen av
Dyck,katalogen Brueghel d.ä.,fanns enligt Pieterutställda verken van
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Avercamp, Ambrosius Benson, Frans Francken, Brueghel,Jan Gerard
Dou, sålunda betydande äldre internationella konstnärer.

Särskilt målningen Pieter Brueghel d.ä. kan dettai sammanhangav
intresse. rundaDen målningen ordspråksbild,vara av anges vara en

vilket korrekt, den säkerligen,är är bild i katalogen döma,men attav
icke Brueghel, holländsk målare.utan denI ameri-av av en annan
kanska från maj 1945 Pieterrapporten Brueghels berömdaattanges
målning: En blind leder blind, tillhör Neapels skulleen som museum,
ha funnits i Stockholm under den aktuella tidpunkten. Enligt efter-
forskningar torde så inte ha varit fallet. Enligt ovanstående dokument
skulle denna målning tillsammans med antal konstverk förtsett stort av
tyskarna till Monte Cassino. Målningen finns fortfarande kvar i
Neapels finnsDär också ordspråksbild Pieter Brughelmuseum. en av

Troligen har den enklare ordspräksbilden, i Möbleringstjänstssom
katalog målning Brueghel, förväxlats med målningen ianges som en av
Neapels och därigenom har felaktig tolkning gjorts imuseum en
dokumentet. Den i Stockholm utbjudna ordspråksmålningen hade redan
1941 varit till salu på auktion ordnad Björcks konsthandel iav
Stockholm.

delEn utbjudna konstverk kan härledas till äldre svenska samlingar
flertalet konstverk saknar sådan proveniens och kan sålunda hamen

införts till Sverige under andra världskriget. skallDet också konstateras
flera utställda verk ingick i utbudetatt på Bukowskis auktioner.senare

Rapps konsthandel

konsthandelRapps betydande konsthandel centralt i Stockholm.var en
Vid intervjuer har framkommit, Rapps konsthandel hade buntaratt av
målningar liggande Stockholmsi frihamn. Upprepade försök har gjorts
för kunna få uppgifter därom ochatt eventuellt arkiv bevarat,ett ärom

kontakter släkteninom visar de saknar vetskap förhåll-attmen om
andena vid denna tid. sålundaDet förär närvarande inte möjligt att
konstatera, varifrån dessa konstverk kommit eller de har någotom
samband med de amerikanska uppgifterna lådor innehållande stulenom
konst förvarades i Stockholms frihamn namn.i Kouxsom

konsthandelRapps anordnade först 1948 och 1949 utställningar med
äldre holländsk konst.

75Jfr under avsnitt 6.5.1.ovan
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Övrig konsthandel

internationell ägde under 1930-konstandra försäljningarFlera rumav
välrenommerade konsthandeln de i Amster-P. Boer40-talen.och Den

bl.a.och försäljning Galleri Modeme,påordnade utställningardam
konstverkutbjöds rad högkvalitativavarvid1938,hösten aven

ochGuardi, BrueghelCranach, Goya,Lucasexempelvis El Greco,
dokumenteradekatalogen vanligen välMålningama iRembrandt. är

proveniens.uppgifter omgenom
bedrev verksamhet medkonsthandel omfattandeStenmansGösta en

rad utställningar.hade under 1930-taletinternationell konst och en
gjordemed flera svenska och 1940samarbetadeStenman enmuseer
till förmån förtill RobertFrån Tizian Hubertbenämndutställning

från konungen.och med inlån blandNationalmusei annatvänner
konst.hade också utbud finskochfinländareStenman ett avvar

bankfack,placerad bankensi Enskildasamling konst,En som var
rövad konst,misstanke det rörde siggrundblev, på attom omav

Allied Commission. Konst-undersökning Artföremål för genom
Braathen. uppgifter från AlliedNågratillhörde Ludvig G.samlingen

har på-resultatet undersökningen interörandeCommissionArt av
kan konstaterasmålningarna samlingengranskning iträffats. Vid aven

exempelvis Bonnardsvälkända konstlitteraturen,iflera dessa äratt av
Stockholm ochställdes iflicka, 1947Sittande naken ännuut somsom

ochsåldes 1936 i ParisBraathen. målningtillhörde Denna1960-taletpå
tillBonnard kom SverigemålningarHessel. Mångaköptes avav

konst-Svensk-franskaoch såldes sedan pådirektör Oscar Stemgenom
kollektion. Imålning tillhörtdenna SternsharMöjligengalleriet.

deföreställande Comtesseockså Goyaingicksamlingen porträttett av
felaktig eftersomhelt uppgift,säkerligen porträttetDetHaro. är aven

Möjligenväl känt.andra kvaliteter ochheltde harHaro ärComtesse
konst-uppgifter i denförfalskning. Någradet sigrör enom

samlingenbetraktaanledningvetenskapliga litteraturen, attsom ger
finns sålunda inte.den rövade,konstverk ienskildaeller som

augustipåträffats daterat 11har brev,efterforskningarnaVid ett
för Nationalmuseum,Roosval till chefenJohnnyfrån professor1944,

upplysningarombedesdenne lämnai vilketErik Wettergren, att om
Tyskland ellerfrånSverige under krigetinförande tillkonstverks av

ellerförvaras härendast förländer antingenockuperadeTyskland att
sysselsatt medhanRoosvalsäljas.för ärattatt enuppger,

material frånhar för spåraEfterforskning ortsundersökning. att

76 amerikanska legationen imellan denårsskiftet 1944-45Skriftväxling
9/99.dnramerikanska utrikesministeriet, kommissionensStockholm och det
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denna undersökning, förteckningeni Roosvals arkiv,men av som
förvaras på ATA Antikvarisk-Topografiska arkivet har inga hand-
lingar kunnat spåras.

har framkommitDet inte något tyder på någon omfattandeattsom
verksamhet med nazisterna röVad konst förekom i Sverige vid tidenav
for andra världskriget eller därefter. Däremot förefaller det troligtstrax

vissa konstverk, varit till försäljningatt 1944-45 på ovannämndasom
utställningar och auktioner hakan haft direkt eller indirekt samband
med rövad konst. kan dock konstaterasDet inget talar för någraatt att
mycket betydande konstverk passerade Sverige.

Vissa de verk, såldes på auktionerna 1944-45 kan med storav som
sannolikhet identifieras och härledas till ytterligare efter-ägare genom
forskningar i konstvetenskapliga arkiv på kontinenten. Särskilt bör

Het RijksbureauRKD Kunsthistorische Dokumentatie i Haagvor
aktuellt för sådan forskning.vara

Pågående internationellt arbete

Vid Washingtonkonferensen hölls månadsskiftet novembersom -
december 1998 stod bl.a. naziregimens konstrov på dagordningen. De
allierades ansträngningar spåra och återlämna rövade konstverkatt upp
efter kriget diskuterades och frågan hur rövad konst kan identifierasom

flera diskussionspunkter.upptog
World Jewish Congress och World Jewish Restitution Organization

har databas vilkeni det går köraupprättat uppgifter varandraatt moten
titel, konstnär och Dessa uppgifter skall kunnaägare. prövassom mot

konstkataloger, försäkringsbolags förteckningar och listor på rövade
konstverk. En blankett innehåller 70-tal frågor kan beställas påettsom
följande E-post adress:

claims@rslmgmt. com

En databas The Art Loss Registerär 100 000överupptarannan som
konstföremål stulits under de 50 åren. Registeringsenastesom av
föremål sker kostnadsfritt. Frågeformulär kan beställas från bl.a.
följande adress:

The Art Loss LtdRegister
Grosvenor12 Place, London S WIX 7HH

Fax: 0171 235 1652
artl0ss@artloss.E-post: ukco.
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Düsseldorf.kontor i ochhar New YorkRegisterThe Loss ävenArt
ÖsterrikeFrankrike, etablerasRyssland ochflera länderI t.ex.som

konferensenamerikanskt håll underuttrycktesfråndatabaser och
konstarkiv.upprättande internationelltönskemål ettett avom

Exempelvis harhar på tid.initiativ tagitsflertal andraEtt senare
Österrike konst påfrågan återlämnanderegleratlag om avgenom

Ryssland har förklarat sinrövad ochsigvisarstatliga varamusseer som
återställandeinternationella arbetet kringdetmedverka ivilja att av

databaser.arkiv och etablerabl.a.rövad konst öppnaattgenom

Sammanfattning6.6

Inledning6.6.1

Förintelsenekonomiska dimensionendentid harPå avsenare
dehosoch skapat inte minstallvarpåuppmärksammats engagemang,

internationellt sökerfrågorDeöverlevandes representanter. svarenman
och plundring privatkonfiskeringnazisternasomfattningenpå är avav

för förluster.drabbade kan kompenseras sinadeliksom huregendom,
tömdes påjudiska heminstitutioner ochbutiker,Hundratusentals

arbete försökahar i sittvägen Kommissionendessaägodelar. Vart tog
och privat-företagmyndigheter, organisationer,svenskautröna om

och så fall isådana tillgångar ikontakt medikan ha kommitpersoner
kan hamnat Sverige.egendom ha idennautsträckningvilken

skaffade undanoch hurplundringar, inte minstNaziregimens man
varitallt sedan sammanbrottetområde mytom-egendomen, är ett som

arbetetinternationellapräglat rykten.sällan Detoch intespurmet av
bl.a.plundringarfrågan nazisternasklarhet itillmed kommaatt avom

andraochguld, konsttillgångarprivatamänniskorsenskilda som
inledande skede.ivärdeföremål är ännu ett

nazi-under krigetbevakadeunderrättelsetjänsterallieradesDe
gjordes1942rövade tillgångar. Pådispositionerregimens sommarenav

plundring iochnazisternas konñskeringamerikansk kartläggning aven
egendomtotala värdet all privatockuperade länderna. Detde somav

fleradå tilluppskattadesberörda ländertyskarna ibeslagtagits av
utvecklades detamerikansk ledningfrämstdollar. Undermiljarder US

omintetgörainnebarSafehaven-programmet, strävan atts.k. som en
finnaframför allt länder,neutralai tryggansträngningartyska att, en

egendom.plundradtyskt kapital ochbl.a.haven försafetillflykt
kriget. Enallierade underupprättades deantalEtt rapporterstort av
anledningsammanställdes iutredningsmaterialkälla detviktig är som

deanmärkasförtjänar dockDet ut-Nümbergrättegången. attattav
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värderingar gjordes under och omedelbart efter kriget inte heltsom är
tillförlitliga. de oftaFörutom grundade sigatt på rykten, utmärks de av

till del aldrig gick till bottenatt stor med uppkommet spår. Iettman
Nümbergrättegângen hanteringen privatpersoners plundradevar av
egendom underordnad fråga.en

harDet under efterkrigstiden och fram till 1990-talet varit sparsamt
med litteratur på området. harDet således delvisvarit outforskade om-
råden kommissionen haft undersöka och försöka klargöra.att Attsom
det har gått år frågan50 innanöver utplundringen offren förom av
Förintelsen uppmärksammades på allvar medför givetvis också stora
svårigheter i arbetet med klargöra eventuell hanteringatt rövadeav
tillgångar i Sverige. Exempelvis har det under tiden skett gallringar i
arkiven. Vidare har verksamheten upphört hos flertalet de handlareav
och företag dei allieradesomnämns vilket medförrapporter,som att
arkiv längreinte finns bevarade. Kommissionens arbete har därför i
dessa fall resulterat i återgång till utgångspunkten för efter-en
forskningama nämligen bara rykte eller ofullständiga anklagelser.ett

6.6.2 Nazitysklands konfiskering och plundring av
personliga tillgångar

tidigt skedeI efter Hitlers maktövertagande utfärdades judarnamot
diskriminerande dekret och lagar vilka syftade till konfiskeringenatt ge

Årjudisk egendom legalt stöd. 1939 ålades judarnaett skyldighetav en
låta lösa in guld, silver och ädelstenaratt viss ersättning tillmot som

huvuddelen insattes på spärrade konton. Inlämnandet skedde till
särskilda pantbanker vilka under hela kriget fungerade förmedlaresom

judisk egendom till inte så nogräknad marknad. Särskilda företag,av en
Diamant-Kontor, bildades för handhavandett.ex. de diamantersom av

och ädelstenar konfiskerades från judarna.som
Konfiskeringar utvecklades till plundringar i takt med attrena

förföljelserna blev alltmer brutala. I och med deportationema tillatt öst
började, och förföljelserna övergick i systematiska massmord, fri-
ställdes mängd lägenheter med sitt innehåll möbler andraen samtav
föremål de deporterade inte kunde med sig. novemberI 1941tasom
utfärdades tillägg lagentill riksmedborgarskap,ett attom som angav
judar bosatte sig utomlands inte kunde riksmedborgare ochsom vara

deras egendom skulle tillfalla Riket.att Judisk egendom Judengut
började auktioneras på flera platser i Tyskland.ut

Naziregimens ekonomiska plundring judarna nådde sinav
ohyggliga kulmen dödslägren.i Vid sammanbrottet fann de allierade
bevis för det under den nazityskaatt administrationstatsapparatens
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smycken, och tandguld sambandplundring vigselringar ihade pågått av
verksamheten dödslägren. tidigaretill och i sinImed deportationema

och Riksbanken har kommissionenNaziguldet närmarerapport
värdeföremålliknandehantering. Juveler ochför dennaredogjort

stadenden riksbanken tillbl.a. via tyskaJudenschmuck sändes
avyttrade godset till utlandet.bl.a.pantbankBerlins som

förhög prioritetplundring konst hadeKonñskering och av en
skildasysselsatte hundratals medtjänstemänUppdragetnazisterna.

specialinrättadeverk och för ändamåletstatligapå olikafunktioner
underställt denKunstschutz direktexempelvisinstitutioner som varsom

hade till uppgift ochoch registreraförsvarsledningentyska att ansvara
Riksmarsalken Göringfrån ockuperade länder.konstkonfiskeradför

Einsatzstab Reichsleiterledningenkrigsutbrottetefter överövertog
därefterGebiete verksamhetERRRosenberg für die Besetzten vars

plundring privatakonfiskering ochpåintensifieraskom att av
konstsamlingar.

systematisk kon-företog1944 nazisternaochMellan 1939 en
därochfrån olika samlingarkonstoch plundringfiskering museersav

icke-judiskakonst från såvälkonstverkdeponerade samt av som
det landi ockuperade Europa. Detkonstsamlarejudiska runt somom

harFrankrike.konstrov Detnazisternashårdastdrabbades varav
Frankrike kom iall privatägd konst itredjedelberäknats att aven

ämnade ingå idessa konstverkdelhänder. Ennazisternas att ettvarav
Österrike. ochAndra tavlori Linz iHitler planerat konstmuseumav

förvaltningen.lokaler nazistiskaoch i densmycka kontorfickföremål
nazistiskabeställda och reserverade for prominentakonstverkVissa var

medan åtskilligaHitler, Göring och Ribbentrop,bl.a.konstsamlare som
konstmarknaden.den internationellapåtill försäljningverk avsågs

stulnaantalpåträffade allieradefall deNazitysklandsEfter stortett
Tyskland.bl.a. vid Merkers iförvarades ikonstverk gruvomasom

ochförekonstverk stals nazisternaFortfarande mångaär som av
tillfinna framförsvunna. bättre kunnavärldskriget Förandraunder att

fleratid ikonstföremål därför påstulna harmisstänktägarna senareav
uppgifter,vilka det köra olikagåretablerats databaser iländer att som

varandra.konstnär,titel, motägare mm.,

iakttagelserKommissionens6.6.3

allieradesdeutpekades bl.a. SverigekrigetslutetI avav
tillgångar. Denrövademottagarlandunderrättelsetjänster avsom

uppdragbl.a.Stockholm kriget ihade underiamerikanska legationen
svenskadenegendom påstulen dökrapporteraatt uppsomom
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marknaden. Redan februarii 1943 rapporterade legationen vissaatt
medlemmar hadenazistpartiet börjat sända sina värdesaker tillöverav
Sverige.

fråganTill huruvida konfiskerad och plundrad judisk egendomom
exempelvis konst, smycken och antikviteter kom införas tillattsom

Sverige under judeförföljelsema eller tiden därefter harstrax
kommissionen främsti sitt arbete inriktat sig följandepå möjliga vägar
för överföringar.sådana

Tyska legationen i Stockholm och tyska institutioner i Sverige kan0
ha förvärvat eller vidarebefordrat, förutom valutor och värdepapper,
värdefulla föremål.
Hermann Göring kan bakgrund sina svenska kontakter hamot0 av
överfört tillgångar, såsom stulen konst, till Sverige.
Konsthandlare, juvelerare, antikhandlare och liknande kan ha köpt0

gods.rövat
Smugglare, främst i samband med flyktingströmmen krigetsmot0
slut, kan ha medverkat till värdefulla föremålatt angivetav nyss
slag förts in i landet.

dokument påträffatsI i National Archives, USA, utpekas radsom en
tyska och svenska enskilda och företag under tiden förpersoner som
andra världskriget misstänktes inblandade i smuggling och illegalvara
handel med rövade tillgångar. Dessa, ofta uppgifter har tjänatvaga,

utgångspunkt för vidare efterforskningar i vissa svenska arkiv,som
däribland säkerhetspolisens Säpo arkiv. Med beaktande deav ovan
redovisade svårigheter kännetecknar uppdraget i denna del harsom
kommissionen sammanfattningsvis funnit följande beträffande före-
komsten rövade tillgångar i Sverige.av

Tyska legationen m.m.

flertal allieradeEtt pekar den tyska legationen i Stockholmrapporter ut
förmedlare stulna ädelstenar. En lägre tjänsteman vid det tyskasom av

utrikesministeriet huvudman för naziregimens försäljninguppgavs vara
holländskastulna diamanter vilka skall ha medförts via krurirpostenav

till den tyska legationen. Vissa dokument utvisar chefen föratt
Diamant-Kontor besökte Sverige flertal gånger.ett

Kommissionens efterforskningar i Säpos arkiv har visat denatt
tyska legationen 1944 tänkt förmedlaresensommaren var som av
juveler tillhörde de mördade tyska och europeiska judarna.som
Genom den tyske affärsmannen Volckerts förmedling skulle cirka 160
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kronorvärde svenskasammanlagt drygt 000187tillbriljanter ett om
ityska legationeni Berlin till denC0från Sponholzsändas

arkivutläsas handlingarna i Säposhar kunnat ärSåvittStockholm. av
tillvidarebefordranBerlin förlämnadebriljanterdessaosäkertdet om

efter-ytterligarevill här påpekaKommissionenStockholm. att
affären.aktuellaljus denkastaskulle kunna överforskningar mer

pågickHamburgdet iuppmärksammats 1949Exempelvis har att en
ochsidanVolckerts åbriljanterna mellanaktuellade enaomprocess

har dock inteTidenGoldemann å den andra.Wilm ochjuvelerama
det tyskaefterforskning iföretakunnatkommissionenmedgett att en

rättegångsmaterialet.
mångasåkommissionenSammanfattningsvis att passanser

stulna ädelstenarförmedlinglegationensden tyskauppgifter avom
derasifrågasättafinns anledningdet interiktning atttalar i attsamma

detuppmärksammathar vidareKommissionen attbakgrund.faktiska
legationen kurirposten.guldtackor till viaöversändesunder 1944 .

Göring

och gifte sig icivil flygtjänst i Sverigeår iiGöringHermann ungavar
född Fock. NågonCarinsvenskan KantzowmedMünchen 1923 von

återvändeårkuppförsökmisslyckadeefter nazisternastid samma
tillmakarna återväntefter detårNågratill Sverige.makarna att

Göringtid SverigeUnder i1931. sinGöringavled CarinTyskland var
därefter mångahadeFörbundet. GöringAntisemitiskamedlem i

National-nationalsocialister främst inomsvenskamedkontakter
Rosenorganisation EricvilkenBlocket isocialistiska varvongreve

medhustru MaryEric Rosens systerpartifunktionär.ledande varvon
Rosenoch brodern ClarenceCarinsvenska hustruGörings varvon

och Göring.till Hitlerpersonlig vän
Hennannsärskilt försöktarbetesitthar i utrönaKommissionen om

tillegendomrövadkontakter överfördesvenskasinaGöring genom
Sverige.

Stockholmiamerikanska legationenfrånmaj 1945iI rapporten
C.G.troligt Eric Rosensmycketbl.a. detuttalas att vonatt son,vonvar

ochkonstverkrövadesmugglingiGöringhade assisteratRosen, av
efterforskningar,har gjort vissaKommissionentill Sverige.juveler

arkivdettadock inte iharKommissionenarkiv.Rosensbl.a. i Eric von
andraellerjuvelerrövade tillgångar,förbeläggfunnit något attsom ger

till Sverige.funnit sinkommit har vägGöringvärdeföremål översom
bl.a.forskning iytterligareuteslutadock intevillKommissionen att

andraprivatarkiv frånbevaradeeventuelltocharkivutländska personer
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tillhörande Görings svenska vänkrets skulle kunna leda till annat
resultat.

Ett återfinns flerai amerikanska handlingar dennamn som är
dåvarande presidenten för den tyska handelskammaren Henry Koux.
Enligt amerikansk upprättad i februarirapport, 1945, skall ien
Stockholms frihamn ha funnits antal lådor, avseddaett for Koux, vilka
innehöll stulen konst. Frågan lådorna i Stockholms frihamnom var
också aktuell vid de förhör hölls i anledning Nürnberg-som av
rättegången. Vid förhör med Göring i decemberett förnekade1945
denne han visste Koux Enligtatt forhörsledaren skulle i Kouxvem var.

i Stockholms frihamn finnas låda innehållande tavlor. Enligtnamn en
uppgift skulle tavlorna förvaras för Görings räkning. Göring förnekade
vid förhöret någon inblandning detta.i Kommissionen har i efter-sina
forskningar funnitinte några uppgifter i svenska arkiv de påståddaom
lådorna frihamneni i Koux För Sverige utgjorde transito-att ettnamn.
land talar vissa uppgifter kollin med konst och k flyktinggods,om s.

efter kriget förvarades Stockholmsi frihamn och på Packhuskajensom
i Göteborg. Vid intervjuer med konstkännare har bl.a. omtalats att

konsthandelRapps i Stockholm före 1946 hade buntar konst,av
liggande i Stockholms frihamn, vilka köpare kunde välja.ur

finnaTrots uppgiftersträvan Görings kontakteratt i Sverige ochom
deras eventuella befattning med rövad konst, har sådana inte kunnat
spåras.

Uppgifter har påträffats vid Lars Hermanom en person namn
Rasch, haft kontakt1941 med Göring via dr Finke vid tyska lega-som

förtionen, köp målning Rafael. Rasch hade omfattandeav en av en
konstsamling, omnämnd redan 1933, med italiensk, fransk och
holländsk konst. Det inte uteslutetär Rasch ägde målningatt en
tillsktiven Rafael. köpNågot gjordes inte då målningen inte med
säkerhet kunde attribueras till den italienske konstnären.

Juvelerare m.m.

Ledande inom guldsmedsbranchen i Sverige på 1930- och 40-talen var
Guldsmedsaktiebolaget hade produktion guld- och silver-som en av

försäljning i butikskedjor,samt bl.a. HallbergsC.G. guld-varor egna
Ägaresmeds AB. och verkställande direktör vid tiden för andra

världskriget den tyskfödde svenske medborgaren Otto Decker.var
Hallbergs guld har därefter bytt flertalägare gånger. Deckerett var
nazist och med fleraumgängesvän vid den tyska legationen.personer

Uppgifter påträffats i Säpos arkiv visar Decker varitattsom
inblandad i hanteringviss guld kommit från tyska legationen.av som
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har kunnat har guld haft engelsktSåvitt kommissionen dettautröna
allieradeflertal uttalar Decker varitEtt rapporter även attursprung.

insmuggling guld, och diamanter frånkontaktman för juvelerav
hantill och hade kontakter med chefen förTyskland Sverige att

Företrädare för Hallbergs för kommissionenguld harDiamant-Kontor.
källmaterial förfinns något bevarat från tidenförklarat det inteatt

andra världskriget.
Även de allieradefirmor har underrättelsetjänstemaandra ut-av

gods.hanterat har dock upphörtpekats för ha Företagenrövat attatt
har varit möjligt relevanta efter-varför det inteexistera göraatt

forskningar.

med flyktingströmmen slutsamband krigetsSmuggling i mot

kommissionen granskasärskilt valtflyktingarkategorierDe attsom
misstänkta krigsförbrytare, kollaboratörer ochhar varitnärmare

möjligt fastställa hur många sådanaintesamarbetsmän. Det är att
uppgift blevtill Sverige i krigets slutskede. Enligtflyddepersoner som

och antaldanskar okänt tyskaomkring 150 balter, 300 norrmän ettsamt
föremål för utredningar deoch svenskar särskildamedborgare av

kategorier misstänkta det då huvud-myndigheterna.svenska De av
följande:torde ha sigsakligen ärrört om

tyskarnafrån länder ockuperadeKollaboratörer som var av0 -
och Danmark.baltiska Norge ochföreträdesvis de staterna

SD eller Gestapo.tillhörde SS,Tyskar0 som
ochtjänstgjort i eller GestapoSvenska medborgare SS, SD somsom

direkt efter kapitulationenslutskede eller den tyskakrigetsi
återvände till Sverige.

handtill Sverige landet pådem kom sig in iMånga tog egenav som
Baltikum,och Danmark. det däremot gällerframför allt från NärNorge

s.k. livlinorsärskilt uppmärksamma de olikakommissionen valthar att
förde flyktingar till Sverige.slutskede mängderi krigets över storasom

framförtsanklagelser sammanhangde i olikaOrsaken härtill är som
har bl.a. gälltdessa Anklagelsemadem drev transporter.gentemot som

medaneller avvisades frånjudar missgynnades transporternaatt
inkollaboratörer och samarbetsmän sigmisstänkta krigsförbrytare, tog

judiskhar funnit pekar påexempeldessa. KommissionenVia attsom
fråntill slutskede, bl.a.kommit in Sverige i krigetsegendom kan ha

baltflyktingama komplex ochde s.k.Baltikum. Frågan är ytterstom
omfattande Exemplenklargörande forskningsinsatser.forkräver ett
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visar det vidareangeläget forskningär föratt initieras bringaatt att
klarhet dei frågekomplex kollaboratörer ochrör samarbetsmänsom

flydde till från deSverige närliggande tyskarna under krigetsom av
ockuperade områdena.

Särskilt konstom

har inte framkommit någotDet tyder på någon särskiltattsom
omfattande verksamhet med nazisterna rövad konst förekom iav

vid tiden för andra världskrigetSverige eller därefter. kanDetstrax
konstaterasockså inget talar för några mycket betydandeatt att

konstverk passerade Sverige.
Kommissionens utredningar har, med utgångspunkt från de arkiv

varit tillgängliga, belägginte för rövad konst förekom denigett attsom
handeln eller förvärvades till har docköppna Det inte gått attmuseerna.

fastställa, sådan konst ändå har hamnat offentligai samlingar,om
eftersom ägarbilden falli några oklar. har dockDet tydligt framgåttär

medvetenheten problematiken åtminstone påatt stor,om var museerna.
Om dokumentationen proveniensen relativt välutvecklad vadärom

gäller måleri, skulptur och bildkonst det emellertid betydligtärannan
svårare uttala huruvida möblersig och andra antikviteter, rövadeatt om

nazisterna, hamnat eftersomi Sverige, dessa föremåls anonymitet ärav
större.

förekommerDet tecken på vissa uppgifter i amerikanskaatt
dokument från 1945 rörande Sverige kan riktiga. gäller bl.a.Detvara
uppgiften mängder konst i Stockholms frihamn, vilketstoraom
bestyrks uppgifter Rapps konsthandel hade buntar mål-attav om av

liggandeningar i friharnnen. Sådana lager konst förekom påstörre av
kontinenten, framgår bl.a.vilket litteratur konsthandeln, ochav om

Ävenbehöver inte förknippad med rövad konst. amerikanskavara
uppgifter Galleri S:t Lucas i Stockholm år 1945 hadeattom en
utställning flamländsk och holländsk konst proveniens oklarav vars var
bekräftas kommissionens utredningar. förefaller troligtDet vissaattav
konstverk försäljningvarit till 1944 och galleriet1945 på kan hasom
haft direkt eller sambandindirekt med rövad konst. Galleri S:t Lucas
har upphört med verksamheten varför det harinte varit möjligt göraatt
utförligare efterforskningar angående dess verksamhet under den
aktuella tiden.

amerikanska dokument omtalasI också lådorvissa med konst hos
Bukowskis börjani 1943. Någon försäljning betydande inter-av av
nationell konst underägde inte detta år och inte heller finns detrum
uppgifter därom den korrespondensi genomgåtts.som
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framkommit tyder någoninte något påhar,Det attsagt, somsom
med rövad konst förekom iverksamhet nazisternaomfattande av

andra världskriget eller därefter.vid för DäremottidenSverige strax
konstverk, till försäljninguteslutas vissa varitdetkan inte att som

utställningar kan ha rövad konst. Detovannämnda utgjortpå1944-45
betydandetalar för mycketinget någradock konstateraskan att att

periferhar tecken påpasserade Sverige. Detkonstverk noterats en
dokumenteras.internationell konst, inte kanmedhandel vars ursprung

importlicens inuteslutas, konst illegaltdetheller kanInte att togsutan
här under lcrigsåren.förvaradesochtill Sverige

uppgifter ochinstitutionerna saknarGenerellt kan attsägas att
samlande, harkonsthandel, ellerintervjuade inom museerpersoner,

handel med konstkännedom illegalsaknaförklarat sigöverlag om en
handel illegal konstantyderIntervjuernaNazityskland.från att aven

verksamhethindrar emellertidinte sådanallmän.så Dettainte att envar
begränsademindre skala och mycketi inombedrivitsändå kan ha

konsthandlare.vid sidan konstkännare ochfrämstkanskekretsar, av
frågan känslig ochrövad konstockså konstateras,kan är attDet att om

alltidfrån uppgiftslämnarna intebortsekandärför inte att german
konsthandeln,finns regeluppgifter. inomDetkorrekta storatten

säljare och köpare.rörandegällerdiskretion
förmedlat bildenefterforskningarkommissionensharSammantaget

andra världskrigetkonst underrövad i Sverigehanteringenatt avav
perspektiv.internationelltirelativt blygsamvarit ettsett
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iAvvecklingen tyska tillgångar7 av

Sverige

Inledningl

krav på desammanbrottet ställde de allieradetyskaföre detRedan
för överblick och kontrollvidta åtgärderländerna vinnaneutrala attatt

derespektive land. Utgångspunktenfiendeegendom inoms.k.över var
fienden ochmed den nazistiskaallierades görasträvan att upp

för alla. hindra tysk industri återFörden gångoskadliggöra attatten
kontrolleraoch krigsförbrytelser villeupprustningsig i manengagera

andraoch företags också iegendomtyskalikvideraoch staterpersoners
hadefrån tiden efter det första världskrigetTysldand. Erfarenhetenän
olikahade möjliggjoits,tysk upprustninghandenvid trotsattgett

länder. Ytterligareindustriellt samarbete med andrabl.a.förbud, genom
utlandsegendom delikvidera tyskbakom föresatsenavsikt attatt varen

krigsskadestånd föranvända tillgångarnaallierade skulle kunna attsom
Kopplatoffer.och hjälp nazismensåteruppbygga Europakunna ge

under krigetåterställa egendomfannstill detta strävan att somen
plundringar i dekonñskeringar ochhändertyskakommit i genom

ockuperade ländema.
Flykt-myndighet,Sverige särskildinrättades i1945Sommaren en

egendomtyskauppgift hand dentillhadekapitalbyrån, att ta omsom
med de1946förhandlingar WashingtonEfter ilandet.fanns isom
träffadeden därgodkännanderiksdagensvästallierade och av

mellanverksamFlyktkapitalbyrån,ficköverenskommelsen varsom
likvidera tyska egendomen.denuppdrag1945-1956, iåren att

undersökauppgifter enligt direktiven ingårBland kommissionens att
verk-Flyktkapitalbyrånsomfattasegendom komjudisk att avom

samhet.
Även deninrättades svenskt initiativFlyktkapitalbyrån på varom

resultatför verksamhetvägledande byrånsblev ettytterst avram som
Deoch förhandlingar Washington.iöverläggningarnämndanyss

till antalleddeöverläggningamaresultatenkraven ochallierade ettav
ochFlyktkapitalbyrånsregleradeförordningarochsvenska lagar som
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övriga verksamhet, mycket förenklat bestod följandeorgans som av
kedja:

Samtidigt Flyktkapitalbyrån inrättades 1945 infördes0 som sommaren
deklarationsplikt beträffande all tysk egendom fanns landetisom
vid utgången juni 1945.av
Deklarerad och på uppspårad tysk egendomsätt säkerställdesannato
och avvecklades under åren 1946-1956. Avvecklingen
likvidationen innebar egendom och företag försåldes. Erhållenatt
likvid efter förinsattes, avdrag kostnader, på konto hosspärrat
Clearingnämnden.

till Clearingnämnden inbetaladeDe beloppen, sammanlagt cirka 3800
miljoner kronor, utgjorde den tyska förmögenhetsmassa tysk-
medlen vilken svenska fordringsägare kunde framställamot
anspråk tvångsclearing.
År 1950 inrättades Likvidationsnämnden hade till uppgift att0 som
genomföra tvångsclearingen. Svenska fordringsägares anspråk
tyskmedlen cirkauppgick till 600 miljoner kronor.
Efter det utdelning skett till fordringar med fönnånrättatt0
fastställdes utdelningsprocenten för resterande fordringar till 30
procent.
Avvecklingen avslutades 1956 avtal mellan Sverige ochett0 genom
Västtyskland. avtaletGenom beslutades den ersättningatt som
skulle utgå till tyska i Sverige likviderad egendom skulleägare av
utgå tyska myndigheters försorg.genom

Kommissionen redogör i avsnitt 7.2 för de allierades ochvarningar
förekrav krigsslutet och de tidiga svenska åtgärder föranleddessom av

dessa de allierades framställningar. I avsnitt 7.3 behandlas de
överläggningar resulterade i 1946 års Washingtonavtal. Isom samma
avsnitt kortare översikt avvecklingen den tyskaöverges en av
egendomen. Därefter lämnas i avsnitt 7.4 detaljerad redogörelseen mer
för den svenska lagstiftningen beträffande bl.a. Flyktkapitalbyrån.
Kommissionens utgångspunkter och tillvägagångssätt för under-sina
sökningar redovisas i avsnitt 7.5. I avsnitt 7.6 och redogörs för7.7
kommissionens iakttagelser beträffande Flyktkapitalbyråns och andra
aktuella verksamhet och arbetssätt och avslutningsvis redovisasorgans
i avsnitt 7.8 kommissionens slutsatser.
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Åtgärder vid krigsslutet7.2

allierades varningar framställningaroch7.2.1 De

utfärdade flertalet allierade deklarationjanuari 1943I stater en
härrörde från ockuperade ländema.angående egendom desom

klart de allierade forDeklarationen gjorde avsåg sittatt göraatt yttersta
fiendens plundringsmetoder förbehöllför och sig rättensättaatt stopp

transaktioner avseende egendom deogiltigförklara alla plundrad iatt av
ellerockuperade kontrollerade områdena. den s.k.axelmaktema I

påföljande år, varnade de amerikanska, brittiska ochgulddeklarationen
de särskilt försovjetiska finansministeriema neutrala ländema att
guldsälja på den internationella valutaTyskland sökte rövat

marknaden
anordnade de allierade1944 nationernaUnder ensommaren

och ñnansfrågor Woods dettaför i i USA. Ikonferens penning- Bretton
programmetockså det s.k. Safe-havenutvecklades Isammanhang en

utformade önskemålnr VI. de allierade sinasärskild resolution att
utanföregendomen Tyskland. resolutionen beskrevssäkra den tyska I

medarbetare förde tillgångarledare, och medborgarehur del tyska uten
syfte dölja dem, vidmakthållade neutrala länderna i sitt in-till att
hcgemoni. hänvisade resolu-flytande och sin Vidare iåterupprätta man

allierade deklarationerna angående plundringamatill de tidigaretionen
Eftersom kedjan äganderätt och kontroll,ockuperade länderna.dei av

hadeformer överlåtelser, oftaeller andraförsäljningar avgenom
enligt resolu-ockuperade och neutrala länder hade,dragits genom
internationellutredningsarbetet tilloch gjortsuppspåmings-tionen, en

anmodautmynnade bl.a. rekommendationifråga. Resolutionen atten
åtgärderrespektive områden vidtaländerna inom sinaneutralade att

guld ochmed allt slags gods ochtransaktionerförhindraför attrövatatt
förförfogandeoch hålla sådan egendom tillavskilja,framskaffa,

efter befrielsen.myndighetervederbörande

behandlasoch den februari 1944den januari 1943 22allierades varningar 5De
och Riksbanken.interimrapport: Naziguldetkommissionensutförligt i

2 egendom söktsikte tyskt flyktkapital ochSafe-havenBeteckningen tog som
avsåg också tyskaneutrala länder. vissahamn i Programmetoch säkerfunnit en

dessa.till nazismen och kontrollenmed anknytning överpersoner
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Tidiga svenska7.2.2 lagstiftningsåtgärder

Woods-resolutionen bragtesBretton till den svenska regeringens
kännedom den 2 oktober 1944 med hemställan den svenskaatten om

erforderligaregeringen måtte vidta åtgärder för tillgodose de syftenatt
korn till uttryck resolutionen.i Sverige vidtog under perioden framsom

till krigsslutet också vissa åtgärder. oktoberI ändrades1944 valuta-
förordningen i syfte försvåra och kontrollera införseln kapital,att av
främst utländsk valuta, talonger och andra värdepapper. Samtidigt
infördes importförbud guldpå och platina februariI 1945 påbjöd
valutakontoret allmän deklaration alla fordringar och skulder ien av
förhållande till utlandet den 31 december 1944.per

Under handelsförhandlingama vintern 1944-45 mellan Sverige,
och StorbritannienStaternaFörenta tripartiteförhandlingama togs

frågan rekommendationerna i Bretton Woods-resolutionen påom upp
allierade, önskadeDe betryggande kontroll den tyskanytt. översom en

egendomen i Sverige och dessutom åtgärder för återställande rövadav
egendom, föreslog avtal skulle slutas bl.a. innebar de tyskaatt attsom
tillgångarna skulle blockeras och särskilt beståendeatt ett organ av
svenska och allierade skulle skapas för administrerarepresentanter att
kontrollen. allierade förslagetDet avvisades från svensk sida med
förklaringen kontrollen de tyska tillgångarnaöver internatt var en
svensk angelägenhet. Samtidigt erinrades vissa åtgärder redanattom
hade vidtagits för överblickvinna sådan egendom i Sverige.överatt
Emellertid förklarade sig från svensk sida beredd övervägaattman en
kontroll sikte på blockering och övervakning särskilt detogsom av
tyska tillgångarna.

Våren 1945 anmälde Clearingnämnden den funnitatt att
Clearingavtalet Tyskland följdmed till förhållandena detta landi inteav
tillämpades föreskrivetpå Kort därefter infördes bestämmelsersätt.

kortheti innebar tvångsclearing kunde tillgripas också de falliattsom
då clearingavtal hade slutits med främmande landf Alla betalningar

3 SFS 1944:693-695.
4 sambandI med de valutarestriktioner infördes i flertal länder underettsom
början 1930-talet slöts antal clearingavtal. Clearingen instrument forett ettav var

balansera handeln och dänned valutaflödena på bilateral basis. Sverige fick sinatt
första clearinglag vilken1932 med lag 1934. stället förI spärrkontoersattes en ny
användes vid clearingavtalen clearingkonto. Clearingavtalet med Tysklandett
innebar förenklat svensk gäldenär gjorde inbetalning till svensk bankatt en
varefter överföring skedde till Riksbanken där medlen gottskrevs det tysk-en
svenska clearingkontot. Riksbanken aviserade Clearingnämnden översändasom

betalningorder till dess tyska motsvarighet Verrechnungskasse vilkenen
utbetalade beloppet Tyskland.i Om belopp inbetalades i Tyskland översände
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den svensk-tyska clearingenöver inställdes och clearingkontot
spärrades. Vidare skulle alla fordringar tillkom någon Tysklandisom

den svenske gäldenären inbetalas till bank för överföring till detav
spärrade clearingkontot.

juniI 1945 riksdagen två lagar möjliggjordeantog ytterligaresom
åtgärder enligheti med Bretton Woods-resolutionens intentioner.

lagenGenom 1945:520 återställande frånviss ockuperat landom av
härrörande egendom inrättades särskilt förfarande förettm.m.
återställande restitution egendom, folkrättsstridigt frånhäntsav som
medborgare i ockuperat land ockupationsmakten eller för dessav
räkning, i de fall egendomen häräven innehades någonav som
förvärvat den godi Lagen 1945:522 kontroll å utländsktro. vissom
egendom kontrollagen öppnade möjlighet förordnaattm.m. en om

kvarstadsskingringsförbud och på utländsk egendom. För att
omhänderta kontroll-de och förvaltningsuppgifter densom nya
lagstiftningen anledning till inrättades administrativgav en ny
myndighet, Flyktkapitalbyrån, särskild nämnd, Restitutions-samt en
nämnden, hade frågorpröva restitution rövad egendomattsom om av
och Flyktkapitalbyråns ansökningar kvarstad enligt kontrollagen.om
Med stöd denna infördeslag samtidigt skingringsförbud allpå tyskav
egendom i Sverige och vidare påbjöds skyldighet deklarera sådanatt
egendom till Flyktkapitalbyrån. Vissa skärpningar i kontroll-
lagstiftningen infördes decemberi 1945.

Verrechnungskasse betalningsorder till Clearingnärrmden utbetaladeen som
beloppet från det tysk-svenska clearingkontot i Stockholm. förhållandeI till den
tidigare lagen årsinnebar 1934 lag Kungl. Maj:t ñck befogenhet förfogaatt att

de medel hade in spärrkontot, tvångsclearing.över s.k. Härigenomsattssom
ñck påtryckningsmedelSverige för få främmande ingå clearing-ett att stater att
avtal. Enligt års clearinglag hade1934 Kungl. Majzt möjlighet förordnaatt om
tvångsclearing endast frågai medel insatta på spärrkonto där-om som var men

på sådanainte medel insatta på clearingkonto för land med vilketemot ettsom var
Sverige hade clearingavtal. börjanI 1945 kunde det förutses det inte skulleattav
finnas någon tysk skulleregering kunna fullgöra clearingavtalet med Sverige.som

fickI 1945 Kungl. Majzt förordna medel stod pårätt att ävenattmars som
clearingkonto exempelvis svensk banki till förmån för med vilken Sverigestat
hade clearingavtal kunde användas till tvångsclearing. förutsättningEn attvar
förhållanden hade inträffat medfört clearingavtalet kundeinte tillämpasattsom
vid disponerandet medlen. Se vidare: Meddelande från clearingnämnden denav

april16 1945 nr 71.
5Processuella säkerhetsåtgärder, vidare avsnitt 7.4.se
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Washingtonavtalet7.3

Bakgrund7.3. l

meddeladetyska kapitulationen de fyra överbefälhavama iEfter den
dejuni 1945 hade övertagit den högsta maktenTyskland i början attav

Vidde tillsammans hade bildat kontrollråd.Tyskland ochi ettatt
började den uttaladesPotsdamkonferensen 17 juni år attsom samma

skulle vidta lämpliga åtgärder för kontrollerakontrollrådet Berlini att
dede tyskägda utländska tillgodohavandena i bl.a.och disponera över

fyra maktemaSamtidigt överenskom deneutrala länderna. om en
från anspråktyska tillgångarna. Sovjetunionen avstoduppdelning deav

utlandet med undantag for egendom ityska tillgångarna ipå de
Österrike. tyskaFinland, Rumänien ochBulgarien, Ungern, Denöstra

skulle alltså västallieradetillkomma deegendomen i Sverige
nationerna.

gjordes från amerikansk brittisk sida anspråk påochaugusti 1945I
tyskägdakontroll och tyskkontrollerade tillgångar itill och överrätt

svenska regeringen anmodades vidta någonallmänhet. inteDen att
strid med dessa anspråk. svensk sidakunde stå i Frånåtgärd som

erkände ockuperande maktema hadedepåpekades även attatt manom
Tyskland och de allierade följaktligen i vissaövertagit makten i att

Tyskland, allaställningen regering i så iavseenden hade av en var
länder ochförhållandet sådant enligt de flesta ihändelser i ävenatt,

tysk kundenationell regeringtillämpad inteSverige rätt, ens en
tyskägdbefogenhet eller disponeraha lagligerkännas överta överatt

Samtidigt framhölls dock den tyskaandra länder.egendom iprivat att
officiell svenskoffentlig, ställts undersåväl privategendomen, som

Flyktkapitalbyrån.kontroll genom
enligtutfärdade kontrollrådet Berlin lag1945 ioktoberDen 30 en

Externalför tysk utlandsegendom Germanvilken kommissionen
egendom utanförbildades och vilken allCommission påProperty

Önskemål deframfördes till neutrala ländernadeTyskland överlåts. att
Pariskonferensen detmed kommissionen. Vidskulle samarbeta om

kom depågick delen hösten 1945,skadeståndet,tyska senaresom av
för skade-betraktas källautlandstillgångarnatyska att som en

skulletillgångarna ländernaståndsbetalningama. tyska i de neutralaDe
eller förfogasoch kontroll likviderasundandras tysk äganderätt samt
enlighet medoch Frankrike beslöt iStorbritannienså USA,över som

träffakunde med de neutrala länderna. Nettotöverenskommelser dede
skullelikvidation förfogandeintlöt vid ellervad annatsomav

nyinrättad Inter-Alliedmyndighet, Reparationtillöverlämnas en
Under Paris-för distribution skadestånd.IARAAgency som
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konferensen beslutades också fond på minst miljoneratt 25 dollaren
skulle skapas för bistånd sådana offer för naziregimen intesom
kunde begära frånersättning någon regering berättigad tillsom var
skadestånd från Tyskland non repatriable victims. Fonden avsågs att
byggas frånmed medel det i Tyskland påträffade s.k. icke-upp

guldet medel från tyska tillgångarmonetära i de neutralasamt av
länderna. Till fondens förfogande ombads de neutrala länderna att även
ställa danaarv offerefter nazismens

allieradesDe få till stånd överenskommelsersträvan med deatt
neutrala länderna frågai de tyska tillgångarna skall motom ses
bakgrund de tyska utlandstillgångama, tidigare komatt sagts,av som

betraktas källa för skadeståndbetalningar. Vidatt Paris-som en
konferensen USA, Storbritannien och Frankrike fullmakt attgavs
förhandla för de allierade med de neutrala länderna och i maj 1946
inbjöds Sverige efter det motsvarande överenskommelse nåttsatt en-
med Schweiz till förhandlingar Washingtoni-

Washingtonöverenskommelsen7.3.2

inledningsskedetI förhandlingarna i Washington erbjöd sig Sverigeav
återlämna allt guld medan de allieradessig kravatt rövat motsatteman

beträffande den tyska egendomen. Sverige vidhöll sin tidigare
redovisade inställning och accepterade således inte allieraden
inblandning i administrationen, kontrollen och avvecklingen deav

6Fonden, avsedd förinte gottgörelse till individuella offer, förstaitogsom var
sikte påhand judarna. följande arbetsplan,I den s.k. femmaktsöverens-en

kommelsen den bestämdes14 juni 1946, fördelningen fondmedlen mellanav
judiska och andra offer. avsågs95 gå till judiska offer och skulle för-procent
medlas utsedda fáltorganisationer medan övriga fem skulle ställasprocentgenom
till förfogande för Intergovemmental Committee Refugees, sedermeraIGCRon
Internationella Flyktingkommittén i London, IRO till lämpligafor distribution
offentliga och fáltorganisationer.privata

Överenskommelsen7 den 25 maj 1946 med Schweiz innebar korthet följande.i
Efterforslmingama och likvidationen den tyska egendomen Schweiz skulleiav
övervakas blandad kommission där såväl schweiziska allieradeav en som

ingå.skulle denAv likvidationen behållningenuppkomnarepresentanter genom
skulle hälften tillfalla Schweiz. Den andra hälften skulle ställas till de allierades
förfogande återuppbyggnad deför lcrigshäijade länderna. dennaAv sista delav
skulle erläggaSchweiz omedelbart miljoner50 schweiziska franc till de allierade.
Slutligen skulle Schweiz ställa miljoner250 schweiziska franc guld till dei
allierades allieradeförfogande, varigenom de påkraven guldrestitution rövatav

slutligt reglerade.var
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avvisadestillgångarna. Vidare principiella skäl tyskatyska attav
kunde användas till överföraskrigsskadestând ellertillgångar i Sverige

nazioffer.fonder förtill
aktuella egendomen avförasdel den kom efterhandEn att urav

delennämligen den egendom tillhörde idiskussionen, större av som
tyskar eller tyskar med klar svensk anknytning,bosattaSverige

svenskfödda tyskors arvsmedel. skulle endastexempelvis principI
Tyskland bosatta eller dit repatrieradetillhörig iegendom personer

avvecklas.tyska medborgare
brev kunde fästa principiellautväxling båda sidor sina15Genom av

egentligaskilda frågor inte behandlades detståndpunkter på isom
Washingtonöverenskommelsen från den juli 194618avtalet på pränt.

följande Svenska likviderahuvudsak regeringen åtog siginnebar i att
vid likvidationen medlen, vilkade inflytandetysk egendom.all Av

miljoner kronor, skulle belopp 150 miljoneruppskattades till 378 ett av
varorför det tyska folkhushållet viktigaanvändas till inköpkronor av

svenska regeringen tillgodose landetdenavsågDärutöver att ett mot
miljoner kronor motsvarande värdetcirka 30riktat krav på rövatav

guld. Därefter skulle de svenska fordringarna tvångs-ibelgiskt
likvidationsbeloppet. åtgärdSomfå ersättningclearingen separatur en

dels miljoner kronorsvenska regeringen beviljaden 75åtog sig att som
uppbyggnaden de krigs-svenska bidraget tilldetfortsättning avaven

avsedda form avskrivningutgå ihärjade länderna, närmast att avav
framtida krediten" bevilja miljonereller dels 50lämnade krediter

nazioffer.gottgörelse till och bosättning Ianvändas förkronor att avny
berördeallierade upphäva de s.k. listornaskulle degengäld svarta som

8 1946.godkändes decemberWashingtonöverenskommelsen riksdagen den 17av
återfinns i 1946 367.Brevväxlingen prop. nr

9 fördelasallierade skullemed de beslutades beloppetöverläggningar 1947Vid att
till de brittiska ockupations-vardera amerikanska ochmiljoner kronormed 63
till den Efter För-kronor franska ockupationszonen.24 miljonersamtzonema

franska ockupa-Tysklands tillkomst 1949 kvarstod för denbundsrepubliken
vilka i decemberpå Riksbanken miljoner kronortionsmaktens räkning konto i 9,9

deutscher Länder.överfördes till Bank1951
° utlämnade Sverige till de allieradeförhandlingar 1954Efter även rövat

värde cirka miljoner 1954 221.nederländskt guld till 35 kronor,ett nrav prop.
miljoner kronor,enligt följande: Danmark,fördelades sedermera 15Beloppet

Grekland, miljonermiljoner kronor, 2Frankrike, miljoner kronor, Norge 1512
ochmiljoner kronor, miljoner kronorNederländerna, 9 Jugoslavien, lOkronor,

påallt huvudsakligen avskrivningarTjeckoslovakien miljoner kronor,5 genom
vilkaoch Luxemburg,miljoner kronor avsedda för Belgienlån. Resterande 7 var

tillavstod. stället överlämnades miljoner kronor FN:sdeklarerade de I 71953 att
prop. 1956 190.Flyktingkommissariat, UNHCR nr
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friställa desvenska företag banktillgodohavandenasvenska isamt
USA.

har tidigare redogjort för förhandlingarna detKommissionen om
dettarövade guldet och vill i sammanhang endast erinra attom

och åtagandena Washingtonöverenskommelsenöverläggningama i i
centralbanksguld.endast avsåg Beträffande innehålletguldfrågan i

efterangående danaarv avlidit till följdbrev 12 personer som avnr
förföljelse hänvisas till kommissionens redogörelsenazistisk om

tillgångar kapitelherrelösa i 4.ovan
tyska egendomen kraven,fråga den de allieradeI mötteom som

från svensk sida och Washingtonöverenskommelsenframgått, motstånd
kompromiss svenskakan ha blivit stark hänsyn till desägas togen som

för denståndpunktema. stället tyska egendomen kom uppspårasI att att
allierad kontroll och användas för skadestånd elleroch likvideras under

Tysklanduppbyggnadsarbete kom resultat den svenskatill som av
betraktas konkursbo där svenskahållningen att ettmer som

tillerkändes till utdelning. allierade ålades enligtfordringsägare Derätt
de tyskar fåavtalet för egendom likviderats skulleatt att varssvara

förbandkompensation härför och Sverige å sida inte överlåtasig sin att
till tyska medborgare. frågatyska tillgångar viktignågra En annan som

under förhandlingarnade allierade hade drivit återsändandetvar av
obnoxious tyskaricke önskvärda och överlämnademan en
tyskar borde eventuelltförteckning de repatrieras. Fråganöver som om

behandlades dock till slut angelägenhetåtersändande internsom en som
frånmyndigheter hade fall till fall.svenska prövaatt

innebar WashingtonöverenskommelsenSammanfattningsvis att:

erbjödSverige sig

tysk egendom och eliminera alla tyska intressen ilikvidera alll att
landet,

kronor de ställas tillmiljoner tyska tillgångarna2 avstå 150 attatt ur
för för tyskaallierades förfogande inköp viktiga detde varorav

folkhushållets räkning,
utanför den tyska egendomenhelt värdet3 separata posteratt avsom

kronor det svenskadels miljoner fortsättningbevilja 75 som en av
uppbyggnaden de krigshärjade länderna och dels 50bidraget till av

föranvändas till gottgörelse och bosättningmiljoner kronor att ny
nazioffer samt

12 Naziguldet och Riksbanken.Kommissionens interimrapport:
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återlämna4 centralbanksguldrövat den juniatt l 1945ännusom
befann sig svensk besittning varvid krav därom skulle framställas
före den juli 1947.1

uppnåddeSverige

självständigt och inblandning1 få administrera kontroll ochatt utan
likvidation tyska tillgångar,av

tyskmedlen2 i Sverige inte kunde betraktas källa föratt som en
krigsskadestånd,

de tyska de3 allierade, skulle erhålla ersättning förägarna,att genom
likviderade egendom ochsin Sverige kunde genomföraatt en

tvångsclearing,
svenska fordringsägares4 intressen tillvaratogs: resterande beloppatt

miljonerkronor blev150 intern svensk angelägenhet ochöver en
Sverige kunde kompensera sig de tyska tillgångarna förur
utlämnandet guldet,det rövadeav

tysk egendom med viss5 svensk anknytning undantogsatt samt
svartlistningen6 svenska företag i USA hävdes.att av

Frågan judisk egendom skulle undantas från likvidation denom av
tyska egendomen reglerades således inte särskilt i Washington-
överenskommelsen. brevI 9 angående kontrollen i Sverige tyskanr av
tillgångar uttalas femteunder punkten följ ande:

tyskMed egendom såvitt dennaangår pgörelse, allavses, u
egendom, direkt eller indirekt eller kontrol nåägessom eras av on
enskild eller juridisk tysk nationalitet Tysklandinom lerperson av e

någon tillrepatrieras skland,T dock med undantag förtysav som, fall förtjänavilkas särskil behandlingpersoner,

Med Tyskland avsågs det tyska riket i dess utsträckning före den
januari1 1938.

bakgrund WashingtonavtaletMot utgjorde den föratt yttreav ramen
likvidationen den tyska egendomen har det vid kommissionensav
arbete med uppgift undersökasin tysk-judisk egendom komatt attom

3 angåendeI propositionen godkännande Washingtonöverenskommelsenav
1946 367 beträffandeuttalas innebörden femte punkten brevi 9nr av nr
följande: Egendom tillhörig tyska medborgare, bosatta i Sverige ochärosom

icke skola hemsändas, beröras icke uppgörelsen. bevilja deI övrigtsom av
frånsvenska myndigheterna undantag skingringsförbudet, och därmed

likvidationen, i enlighet med gällande svenska lagstiftning och hittills tillämpad
praxis.
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angeläget,likvideras bl.a. framstått klarlägga detsöka iattsom om
utveckladeslikvidationsärendena praxis egendom,undanta judiskatten

femtestöd punkten brevexempelvis med i i Kommissionensnr
bl.a.och slutsatser i dessa hänseenden redovisas nedan iutredningar

avsnitten 7.6. och 7.7.
också erinras från början de västallieradeAvslutningsvis bör attom

efter lcigetvästtyska införde olika regelverkoch sedan den staten som
nazistiska förföljelsenoffer för den till restitution ellerrättgav

november 1947 korn den amerikanska Militaryersättning. I
innebar de ursprungliga ellerLaw 59Government att ägarnasom

få tillbakakunde eller för egendom ochrättsinnehavare ersättning
konfiskeratshade nazisterna eller pårättigheter sättannatavsom

förföljelsebetingade åtgärder.frånhänts Ettorättmätigt ägaren genom
samtidigtinfördes i den franska och något årliknande regelverk zonen

brittiska lagstiftningden restitution.hade även zonen en omsenare
lagstiftning västtyskavästallierades i juli dende 1957Denna ersattes av

Senare stiftades andra lagarBundesrückerstattungsgesetz. även som
skadestånd för skilda denreglerade till skador och förlusterrätten som

medfört,förföljelsen hade s.k. Entschädigung. nämndanazistiska De
offeromfattade inte längre hade sin hemvistlagarna iäven som

Tyskland.

Genomförandet i huvuddragavvecklingen7.3.3 av

avvecklingenanförtroddes Flyktkapitalbyrånredan framkommitSom
de medelFrågan dispositionentyska tillgångarna.de om av somav

till förslag tillutreddes åren 1947-49 och leddefriställdesdärigenom ett
ÅrTyskland.tvångsclearingen 1950riktlinjer för medallmänna

Likvidationsnämnden, uppgift dehade tillinrättades pröva överattsom
anspråk vilka skulle kunna tillgodosessvenska00020 genom

medlen, tilltillgängliga beräknades uppgåfördelning de 1956av som
Likvidationsnämnden tillerkände denmiljoner kronor.totalt 380

till fullt belopp bl.a. för de miljonerutdelning 150svenska staten
folkhushållets räkningförfogande för det tyskaställts tillkronor, som

4 ifrågavarande bl.a.finns iredovisning ersättningssystemEn närmare enav
restitutionsdomstolen i Berlin, hov-dåvarande presidenten i Högstaartikel av

Svenskoffer,rättsrådet Wallenberg: Restitution egendom till nazismensIvan av
från främmandeff. Jfr L.J. Wallrnarks iJuristtidning 1969 477 notisäven rätts.

ff.Svensk Juristtidning 1948 469s.
15 tyskabetänkande rörande den slutliga dispositionenTyskmedelskornrnitténs av

197.tillgodohavanden, bila 1950 nrprop
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och for de återlämnade partierna guld tillrövat sammanlagt värdeett av
cirka 64 miljoner Efterlqonor. andra prioriterade fordringar erhållitatt
utdelning till fullt belopp Verkställdes första utdelning 15 procenten av
på icke förmånsberättigade anspråk. Vid slututdelningen fastställdes en
ytterligare utbetalning 15 varmed den sammanlagdaprocent,av
utdelningen for de oprioriterade anspråken kom uppgå till 30att
procent.

År 1952 lagstiftade den västtyska förbundsdagen s.k.om en
Lastenausgleichavgift isyfte åstadkomma finansiell utjämningatt en av
krigsbördoma. Efter ha ingått överenskommelse med Schweizatt en

viss befrielse Lastenausgleichavgift schweiziskapåom av
förmögenheter i Tyskland Schweiz friställde den tyskamot att

Schweizegendomen i den västtyska regeringen initiativ tilltog ett
förhandlingar den tyska egendomen i Sverige befrielsevissmotom av
Lastenausgleichavgift.

Efter ha inhämtat samtycke från de västallieradeatt ingick Sverige
med Västtyskland slutlig1956 överenskommelse de tyskaen om
tillgångarna i Sverige med i huvudsak följande innehåll. Likvida-
tionen de tyska tillgångarna skulle förklaras avslutad och denav
svenska kontrollagstiftningen kraft. Vidare skulle förbudetsättas motur
tyskt återförvärv försåld egendom upphävas. Likvidationsnämndenav
hade innehållit cirka 60 miljoner kronor avseende fordringsanspråk
grundade på innehav tyska obligationer vilka lån hade regleratsav
särskilt det s.k.i Londonavtalet 1952 angående tyska utlandsskulder.
Dessa likvidationsmedel ställdes till förfogande för Deutsche
Revisions- und reuhand AktiengesellschaftT Treuarbeit i Frankfurt am
Main.

Treuarbeit förvaltaskulle de överlämnade medlen jämte avkastning
såsom särskilt förmögenhetsobjekt Liquidationsausgleichsfonds.ett
Tillsammans med medel från indrivning svenska fordringar moten av
tyska gäldenärer Treuarbeit verkställde skulle medlen i fondensom
användas till de tyskaersätta Ersättningberättigadeatt rättsägama. var
således samtliga hade berörts de i Sverige vidtagnarättsägare som av

6 Avgiften fastställdes till i princip 50 varje förmögenhet i Väst-procent av
tyskland, såsom den redovisats vid förrnögenhetsbeskattning vid valutarefonnens
genomförande och skulle betalas1948 under årtidsperiod 30 from. 1949.en av
De inflytande beloppen skulle till ersättning bl.a. lidit påskadapersoner som
egendom i Västtyskland krigets verkningar. Senare beslutades deattgenom
allierade skulle frånbefriade Lastenausgleichsavgift under åren 1949-195vara
7 det åtagandetI västtyska ingick erlägga tredjedel denäven friställdaatt en av
tyska egendomens värde de allierade.till

Överenskommelsen8 SÖ1956 172. kompletterades 1959, 1959:73-74.prop. nr
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åtgärderna undantaget Förbundsrepubliken och dess Förorgan.
bosatta utanför Västtyskland skullerättsägare ersättningbeloppen tills

förvaltasvidare ombud. Sverige skulle meddela depåav namnen
ersättningsberättigade och för dessa bokförda belopp. beräknadesDet

medlen skullei fonden täcka ersättningsbetalning påatt tvåen
tredjedelar de nettobelopp likvidationen respektive tillgångarsomav av
inbringat. tilläggsöverenskommelseI 1959 ställde sig de bådaen
regeringarna ekonomiska för den angivna ersättnings-garanter attsom
kvoten skulle uppnås.

Kommissionen har under sitt arbete besökt arkiv i Tyskland för att
studera utfallet några särskilt utvalda fall. Forskningen harnärmare av

främst sökahärvid gått på ytterligare underlag för bedömningenut att
likvidationema de aktuellai fallen kan ha omfattat judiskav om

har såledesegendom. Kommissionen inte det uppgiftsinsett attsom
undersöka hur ersättningen till de tyska harnärmare rättsägama

handlagts tyska myndigheter.av

Svenska myndigheter7.4 och regelverk

redanSom i juni den1945 s.k. kontrollagen varvidnämnts antogsovan
de myndigheterna Flyktkapitalbyrån och Restititutionsnänmdennya
inrättades. Behovet kontroll den tyska egendomen tillgodosågsöverav

Kungl. kontrollagenMajzt i erhöll befogenhet förordnaatt attgenom en
skingringsförbud Sverige befintligpå i egendom tillhörde vissom som

främmande Samtidigt kontrollagen utfärdades ocksåstat. som en
skingringsförbudkungörelse 1945 526 egendom.rörande tysknr om

förordningen omfattadeEnligt inte skingringsförbudet utmätningsbar
egendom. Flyktkapitalbyrån hade förordna ytterligarerätt att om
undantag och Flyktkapitalbyråns kungörelsei 1945 527 undantogsnr
viss egendom för personligt behov och vissa förfoganden kundesom

normala. Flyktkapitalbyrån kunde efter ansökanävenanses vara
meddela särskilda undantag från skingringsförbudet.

skingringsförbudetEftersom inte förenat med något omhänder-var
tagande den aktuella egendomen kunde Flyktkapitalbyrån enligtav
kontrollagen ansöka kvarstad på såväl lös fast egendom hosom som

MedRestitimtionsnämnden. tanke på de tyska dotterbolagen i Sverige
kunde Flyktkapitalbyrån dessutom ansöka kvarstad egendompåom

9 augusti utfärdades motsvarade förordningI 1945 beträffande japansk egendom
1945 607.nr
2°Enligt kimgörelse 1946 660 skulle detta generella undantag inteen senare nr

till varumärke.rättavse



326 Avvecklingen tyska tillgångar Sverigei SOU 1999:20av

tillhörde juridiskasvenska vilka förelågöver ettsom personer,
inflytande.bestämmande tyskt

december infördes vissa skärpningarI 1945 kontrollagstiftningen.i
kontrollagens ursprungligaEnligt lydelse kunde kvarstad medges

förelåg egendomenendast då risk kom undanskaffas elleratt att
kontrollagen,förstöras. Genom ändring i 1945:887, tillkom emellertid

alternativ förutsättning omhändertagande ansågs erforderligtatt ettsom
för egendomen skulle komma till ändamålsenlig och allmänatt ur
synpunkt användning". tillägglämplig Detta öppnade bl.a. möjligheten

aktieromhänderta tyska i svenska bolag. Vidare vidgadesatt
kvarstadsbelagdmöjligheten till försäljning egendom. Samtidigtav

885utfärdades lagen 1945 administration bolagvissaomnr av m.m.
utvidgningAdministration, kvarstad, innebar korthetiensom var av

exempelvisförvaltningen tyskt dotterbolag överlåts tillettatt av en
särskilt utsedd administrator. Förordnandet administrationom

Restitutionsnämnden framställanmeddelades på Flyktkapital-av av
förbyrån. Förutsättningarna bolag under administrationsättaatt ett var

för förordnandegällde kvarstad.desamma skulle alltsåDetsom om
föreligga bestämmande tyskt inflytande bolaget ochöverett

erforderligadministrationen skulle för vinna kontrollatt övervara
företagets verksamhet eller för säkerställa ändamålsenlig ochatt en ur

synpunkt lämplig användningallmän dess egendom. Administrationav
kunde, svenskt företag samtyckte till åtgärden, anordnasett ävenom

det tyska inflytandet inte ansågs tillräckligt s.k. frivillignär stort,
administration. Administrationen innebar flertal svenska regleratt ett

område fick stå tillbaka dessa fall. Bl.a. detpå associationsrättens i var
utövade tillsynFlyktkapitalbyrån bolaget och byrån hadeöversom

särskilda revisorer.även rätt att utse
kontrollagen utfärdades påbjödsSamtidigt i juni 1945 ensom

egendom 559.tysk 1945 Flyktkapitalbyrånallmän deklaration av nr
befogenhet skyldighethade enligt kontrollagen föreskrivaäven attatt

uppgifter tysklämna nödvändiga egendom.om
Sammanfattningsvis kan Flyktkapitalbyrånsägas att var en

administrativ myndighet medan Restitutionsnämndens arbetsområde
judiciell karaktär. Flyktkapitalbyrån intierade och utreddeavvar

Restitutionsnämndenärenden och beslutade efter framställning av

2 såutvidgades befogenheten kvarstad kunde läggas egendomSenare ävenatt
registrerade juridiska tyskt infly-tillhörig i land under bestämtannat personer

dotterbolagexempelvis tyska i Schweiz.tande,
22 utvidgades till egendom tillhörigt iDeklarationsplikten ävenattsenare avse

juridiskaland registrerade under bestämt tyskt inflytande 1946annat personer
748.nr



SOU 1999:20 Avvecklingen tyska tillgångar Sverige 327iav

exempelvis kvarstadFlyktkapitalbyrån och administration. Efterom
beslut Restitutionsnämnden detfattat däremot Flyktkapitalbyrånav var

utövade tillsynen förexempelvis förordna sysslomanattgenomsom
egendom lagd underförvaltning kvarstad eller administratorer förav
och likvidering juridiskaadministration båda myndig-Deav personer.

verksamhetsområden överlappadeheternas varandra i flera hänseen-
Eftersom Flyktkapitalbyrån hade det administrativaden. detäransvaret

arkivfrämst denna myndighets föremål förvarit kommissionenssom
granskning.

Kommissionens utredningar7.5

har det i kommissionens uppdrag undersökaEnligt direktiven ingått att
komjudisk egendom omfattas Flyktkapitalbyrånshuruvida att av

verksamhet. vidare det inte kan egendomuteslutasDet sägs att att
likvideradestyska judar Flyktkapitalbyrån.tillhörig Direktivenav ger

nämligenbredare uppdrag skapa möjliga klarhet istörstaäven ett att
ha hänt Sverige detvad kan i gäller egendom judisktnärsom av

samband medförts hit i judeförföljelsema före och undersomurspnmg
världskriget.andra

uppgift förutFlyktkapitalbyråns redovisats, hanteraattvar, som
syftei vinna kontroll dem. flertaltyska tillgångar i Sverige Ettatt över

tänkas ha medverkat till judisk egendom kanolika anledningar kan att
tysk egendom därmed likviderats.betraktas ochha kommit att som

exempelvis ha konfiskerats frânhäntskan i Tyskland,Judisk egendom
ellersamband med arisering tyska företag eller stulitsirätt ägare av

med deportationema.samband Sådan egendom kanbeslagtagits i
förts till och här kommit tysktdärefter ha Sverige bli betraktadatt som

kan judar, själva eller ombud, ha förtflyktkapital. Vidare övergenom
till från Tyskland eller andra länder syfte räddaegendom Sverige i att

och sedan själva gått under i judeförföljelsema.tillgångarna
Återstående Flyktkapitalbyrånshandlingar dokumenterarsom

Flyktkapitalbyrånssamlade i arkiv Fkb ingår iverksamhet finns som
och studierRiksarkivets samlingar i Arninge. Genom undersökningar

sökt och fördetta material har kommissionen riktlinjer praxisutrönaav
Flyktkapitalbyråns verksamhet uppföljning vissasamt genom av

klargöra hur ärenden där judisk egendom förekom, ellerärenden sökt
ha förekommit, behandlades sådan egendom komkan tänkas och om

23 års gallringskimgörelse harUtgallring i enlighet med 1953 har skett. Dessutom
bankinbetalningarkassaverifikationer 1945-56 banklistor 1951-57samt ut-

Riksarkivets beslutgallrats enlighet med deni 23 maj 1962.
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likvideras. Kommissionen har gått igenom handlingar i enskildaatt
ärenden vad gäller:

från enskildaDeklarationer och företag.personer
Svenska bankers begärda undantag från skingringsförbudet Fda-0
ärenden undantagsärendenövriga för år fall1946 i vissasamt samt
från åren och Fc-ärenden.1945 1947
Bankfacksakter.0

enskildaAkter gällande företag ochsamt patentpersoner, varu-
märken.
Flertalet Flyktkapitalbyråns akter Safe-haven.av om
Flyktkapitalbyråns "hemliga arkiv".
Flyktkapitalbyråns ordförandes efterlämnade handlingar samt.
Restitutionsnämndens samtliga beslut.

Ärendena har följts kontroll särskilda s.k.inoteringarupp genom av
tysk egendom och patentfreskontra har kunnat utläsasöveröver varav

likviderats ochegendom har i så fall till vilket belopp. Vissa ytter-om
utförtsligare kontroller har med hjälp de Tyskland förvaradeiav

utjärnningstabeller upprättades med ledning de meddelandensom av
likvidation Clearingnämnden fram till Flyktkapitalbyrån1951,om som

till Likvidationsnämnden1956 därefter skickade till berördasamt
Västtyskland.myndigheter i Kommissionen har vid denna kontroll

förhållandeviskunnat konstatera god före-överensstämmelseatt en
ligger mellan reskontra och utjämningstabellerna. Några kopior av
nämnda meddelanden från de svenska myndigheterna finns inte längre

arbetebevarade riksarkivet. sitti I med söka klargöra vissatt om
kom likvideras har kommissionenegendom därför hänvisats till iatt att
förlita uppgifternahuvudsak sig på i de s.k. reskontra. Kommissionen

har därvid konstaterat reskontrai falli vissa har antecknatsatt att
likviderat efterhand heltbelopp i eller delvis friställts Kungl.har av

anledningen tillMaj:t. För vissa dessa friställanden harutrönaatt av
efterforskningar i arkiv.gjorts UD:s

24Fkb, volymema 497-503.
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Flyktkapitalbyråns verksamhet och7.6

arbetssätt

ochOrganisation uppgifter7.6.1

ledamöter.organiserad med styrelse påFlyktkapitalbyrån en sexvar
Emil Sandström, chef för byrån.justitierådetOrdföranden, ävenvar

uppgick till 25 denKanslipersonalen störst.närpersoner var som
bl.a.zskulle enligt sin instruktionFlyktkapitalbyrån

härrördebeträffande egendom i Sverigeundersökningarföreta som0
rövad egendom,landfrån ockuperat

och utredagällde egendomrestitutionansökningarigenom som av0
ärenden,dessa

återställas,egendom skulleverkställa beslut somom
skingringsförbud tillsynbelagd medegendom utövaregistrera samt0

åsidosattes,förbudet inteöver att
belagd med kvarstadförvaltning egendomförförordna syssloman av0

samt
tillåtna förfoganden för syssloman ochbestämmelsermeddela om0

förvaltning.sysslomannenstillsynutöva över

flyktkapitalSärskilt7.6.2 om

antyder bestodbildade myndighetenden 1945påredanSom namnet en
kundeflyktkapitaluppspåra tysktuppgifter idess viktigaste att somav

slutskede.främst under krigetstill Sverige,funnit sinha väg
företag.svenskasvarta lista 230omfattade USA:sVåren 1943

kraftigt, någotlcrigsåret svällaunder det sista ävenAntalet kom att som
List.under kriget upprättade "Statutoryengelsmännenskännetecknade

grundfirmor påsammanlagt 530 i Sverige, ägar-maj 1945I avvar
svartlistadeTyskland,medförhållanden eller sarnröreannat av

myndigheter.brittiskaamerikanska och
ha begärt intycks Flyktkapitalbyrånbildandeefter sittStrax

svenskainfiltration ibeträffande tyskuppgifter från säkerhetstjänsten
tydde på:uppgifterintresserad fåsärskiltByrånföretag. att somavvar

åtgärderbulvan,innehades någonegendom Sverigetysk i attatt av
tyskt idölja förekomsten intresseförförberettsellervidtagits att av

infiltration ityskegendom i Sverige, i övrigtföretag eller isvenska att

25 1945 524.SFS nr
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företagsvenska förekommit, illegala valutatransaktioneratt hade
företagits eller förberetts tyska rättssubjekt eller beträffande tysktav
kapital och vidare tyskt delägarskap eller tysk långivningatt förelåg
med avseende på rederier och fartyg. bifogadeDessutomgruvor,
Flyktkapitalbyrån företaglista på och beträffande vilkaen personer
byrån önskade del allt tillgängligt material. Dessa listor har,ta av som
framkommit tidigare, legat till grund för kommissionens efter-
forskningar arkiv.andrai

I PM inför °Safehavenförhandlingama från maj 1946 uttaladesen
den svenska sidans första uppgift skapa förtroendeatt och detatt attvar

första ledet i de svenska åtgärderna inventering och uppspårningvar av
tyska tillgångar och intressen. Vidare i promemorian att:angavs

Den inventering verkställts deklarationer kompletterassom genom
kontinuerligt med olika slag investigationsbch combinav
Därvid begagnas detgivetvis material fåttvi från de alliera e.
Kamningsproceduren emellertid, den skall grundligt,tager görasom
lån tid, varför eftersläpningviss i förhållande till de allieradeen
bes ckningarnas Safehaven oundviklig.reports är

föredragI inför Svenska Bankföreningen hävdadeett 1946 Sandström
byråns resultat avseende flyktkapital mycket magert.att frågaIvar
nazistledama så skulle det enda funnit värdepapper förom man vara

kronorll 000 Hermann Göring efter sin svenska fru. Iärvtsom
ytterligare några fall skulle det kunna fråga kapitalflykt,vara om men
denna hade inte alltid företagits omedelbart inför sammanbrottet.
Sandström uttalade vidare hade fått intrycket motivet iblandatt attman

skatteflyktvarit eller farhågor för nazismens ekonomiska politik. Om
inräknade förklädd kapitalflykt i fonn ökade varusändningarman av

eller krediter beräknades flyktkapitalet dock ha kunnat uppgå till
"möjligen omkring miljoner50 kronor." Sandström underströk detatt
beträffande det allra de tyska tillgångarna frågamesta av var om
"normala placeringar framkommit normala svensk-tyskasom ur
handels- och ñnansförbindelser" och betydligt hälften allaatt över av
tyska tillgodohavanden i Sverige enligt hans uppfattning hade uppstått
på grund det regelmässiga tyska exportöverskottet. Vad gällde deav

26Fkb, volym 149.
27Annat material utgjort grund för efterforskningar frågani hitfördsom om
nazistisk egendom kan ha haft judiskt har främst varit "kompletturspnmg en
förteckning ObnoxiousUnofñcialöver Germans omfattande 219 jämtenanm

komplettering omfattande 95 Fkb, volym 495 och 519. Se närmareen namn.,
redogörelsen under kapitlet övriga tillgångar.ovan om
23Föredrag vid års1946 ordinarie bankrnöte. Skrifter utgivna Svenska Bank-av
föreningen 79.
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tyskkontrollerade hade visser-de företagen,liksomföretagen,tyska
Kreugerstilföretag ordnatsdel i bästakontrollenligen över genomen

helaoch lån, detägande, optionsrätter ärömsesidigt storastora men
de äro.förinte siginvesteringartyska ändet fråga annatutgesomom

avvisades.bulvanerTalet om
affärsmänpåpekades del tyskatidningsartiklarflertalI attett en

Sydamerikamellanstation tillpåSverigeanvände vägtydligen ensom
själv-Flyktkapitalbyrån skulle företaefterlystevarför att egnaman

intern-PM framhöllsefterforskningar. tidfrånIständiga sammaen
uppgifter och spår"endast undersökerFlyktkapitalbyrån inteatt som

grundligmycketbyrån hade företagittillhandakomma attutan enoss
Flyktkapitalbyrån hade:initiativundersökning på eget

samtligautlänningskommissionenuppgifter frångått igenom om0
Sverige,vistades ityskar som

tillstånderhållitalla tyskarförteckningargranskat attöver som0
näringsverksamhet,gruvdrift eller drivaidkaegendom,fastförvärva

skattemyndigheterna,uppgifter fråninfordratochgått igenom0
tyskrörande alluppgifter från Valutakontoretfullständigainhämtat
ochdetta materialdit, bearbetatdeklareratstidigareegendom som

medelöverforandekontrolleratmed detjämfört det samt avegna,
clearingen,sidanvidTysklandfrån av

uppförda på deaktiebolagPatentverket alla svartaundersökt hos0
varumärken,ochinregistreradetyskarforallalistorna patent-samt

arkiv,handelskammarenstyskagått igenom
ochtelegram-material telefon-,säkerhetstjänstensigenomgått0

försvarsstabensfråninförskaffat uppgiftervissaochpostkontroll
säkerhetstjänst,

Safehavenrapporter,bearbetat
förhållandenoch de allieradeUDutredningarbegärt somomav0

Sverige,klarläggas ikunnat
auktoriserade revisorerbolaggranskat samtgenom0

innehavda bankfack.tyskarlåtit öppna av

delförevarandehuvudsakliga uppgift isin settharKommissionen som
likviderasegendom tillhörig judar komutreda frågansöka att avatt om

siktedärför främstdetta kapiteliRedovisningenFlyktkapitalbyrån. tar
egendomdenjudar och således inte påtillhörandeegendompå som

varitkan haoch eventuelltnazister vilkenexempelvisinnehades av
vidbehandlatsperspektiv haregendom. Dettarövad judisk ovansenare

1947.29 denflyktkapitalet, 7tyska Expressenartikel "DetSe t.ex. mars
3° volymFkb, 332.
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redovisningen angående övriga tillgångar. Ett undantag dockutgör
tillgångar ariseringsförfaranden frånhänts de ursprungligasom genom
judiska Kommissionen kommerägarna. deti följande närmareatt
redogöra för sina iakttagelser angående Flyktkapitalbyråns praxis vid
behandlingen sådana fall. Se vidare nedan, särskilt företag.av om

7.6.3 Deklarationer

Samtidigt Flyktkapitalbyrån inrättades påbjöds allmänsom en
skyldighet deklarera tysk egendom fanns landetatt i vid utgångensom

1945.3juni inlärrmingsdagSista för deklarationer till den 15sattesav
augusti år. Till byrån inkom enligt dess uppgifter 2 400samma egna
deklarationer. Med deklarationspliktig egendom avsågs sådan egendom

ägdes tyska tysk juridiskstaten, ellersom av person annan som var
bosatt Tysklandi med undantag svenska medborgare. Begreppetav
tysk egendom således här vidare såsom det bestämdesän ivar senare
Washington i det hänseendet bosättning i Tysklandatt hade viss
betydelse. Som bestämdes begreppetnämnts tysk egendom iovan
Washingtonöverenskommelsen till all egendom, direktatt avse som
eller indirekt ägdes eller kontrollerades någon enskild eller juridiskav

tysk nationalitet inom Tyskland eller någon tysk,person av av som
repatrierats dit. Någon direkt betydelse för Flyktkaptalbyråns
handläggning före och efter Washingtonöverenskommelsen docksynes
denna skillnad haft.inte ha

Undantagna från deklarationsplikt personliga tillgångarvar som
möbler, husgeråd och kläder under värdegräns på 40 000 kronor.en
Undantaget gällde dock inte lösören med konst- eller antikvitetsvärde

smycken och ädelstenar. Underlåtenhetsamt inkomma med deklara-att
tion, helt eller delvis, medförde föreläggande vid vite. Vilseledande av
myndigheten kunde straffas med dagsböter eller fängelse.

Ett antal deklarationer gjordesstort ombud, sysslomängenom av
eller andra tillfälliga innehavare egendom exempelvis banker.av som
Kommissionens efterforskningar visar egendom ibland deklareradesatt

bankerna så dessa, hasnart förhållandena,utan att närmare utrettav

3 SFS 1945 559.nr
32Samma innebörd begreppet tysk egendom också kungörelseni 1945av gavs

526 skingringsforbud å tysk egendomnr om m.m.
33 fallEtt har Tillfallande arvsmedel for två norska medborgarenoterats. bosatta i
Tyskland ansågs deklarationspliktiga.1945 I april 1947 inkom till Flyktkapital-
byrån ansökan undantag från skingringsforbudet, vilken därefter biföllsom strax

byrån. Fkb, 103/47.Fcav
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eller uppgivenpå grundtillgångsförmodade ägareatt av namnen
Bank 1945begärde Stockholms EnskildaExempelvistysk.adress var

deklarationemaåtersändaskulle tidigare ingivnaFlyktkapitalbyrånatt
hade sigoch för Alfred visatstatslös W.för Lucie O. varasomsom var

begäran.Flyktkapitalbyrån biföll bankenspalestinsk medborgare.
antaldetvidare uppmärksammathar ettKommissionen att

oftarörde sig dååtgärd.antecknades utan Detdeklarationer om
deklarationenlämnatavhörts till den bankhadeinte somsompersoner
medborgare.tyskfrågai inteframgårdet ändådär att varpersonenmen

hartillgångarherrelösakapitletitidigareredovisatsSom om
dessafall och återfunnit 7sådanaidentifierat 20kommissionen somav

1960-talet. Iutredning påBankinspektionensenligtkontonherrelösa
Bland deroll.spelat vissegendomen havärdetbland även enavsynes

Flykt-tilllämnade inHandelsbankenSvenskadeklarationer som
förklaradebankenpåträffats fall därkapitalbyrån således atthar ett

hostillgodohavandemeduppspåralyckatshadeden inte en person
förbeloppetFlyktkapitalbyrån noteradekronor.på 3 142 attbanken var

lämnadeochkontoinnehavarenhjälp spåraför begära UD:s attringa att
åtgärd.deklarationen utan

påminnelser tilloktober 1945utsände i slutetFlyktkapitalbyrån av
deklarationmedinkommamed anmodandeklaranterpotentiella att

år.novemberden 7senast samma
materialrikhaltigti sigdeklarationsomgångamabåda ettDe gav

skulle enligt1945Sverige. Sommarenegendomen ityskadenangående
värde ha uppgåttsammanlagdatillgångamastyskadedeklarationema

svenskfödda tyskorsinräknat dåkronor.miljonertill 440 arvs-var
tyskars tillgångaroch bosattakronor i Sverigemiljonermedel 5,3

komkronor.3° kategoriernabåda sagtDecirka miljoner7 somsenare
Washingtonöverenskommelsen.37utanför ilämnasatt

egendomTysk7.6.4

medavsågsvaddefinitionenändradesframkommitSom somavovan
Washingtonöverenskommelsen 1946,efteregendom någottysk

34Fkb, volym 353.
35 volymFkb, 351.

tyskarörande den36 WashingtonförhandlingarnaOmkringSandström:Emil
utgivnaSkrifterårs banlcmöte.vid ordinarieFöredrag 1946i Sverige,egendomen

79.Bankföreningen,Svenskaav
tillmed hänsyn37 till miljoner kronorbeloppet 378nedskrevsWashingtonI
beräknadtillgångarnaanspråk på delutländska samteventuella undantag, enen av

Ibid.vid realisation,förlust
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Eftersom kommissionens uppgift undersökaär judiskatt egendomom
kom likvideras, åtgärd kundeatt bli aktuell först efteren som
överenskommelsen, det lämpligtär analyseraatt närmare vad överens-
kommelsen för för Flyktkapitlbyråns praxis dettai hänseende.gav ram
Definitionen under femte punkten i brev 9 angående kontrollengavs nr
i Sverige tyska tillgångar och hade, förut beskrivits, följandeav som
lydelse:

Med tysk egendom såvitt angår denna pgörelse, allavses, u
egendom, direkt eller indirekt eller kontroläges nåsom eras av onenskild eller uridisk tysk nationalitet inom Tyskland lerperson av enågon repatrieras till Ttys skland, dock med undantag förav som,vilkas fall förtjäna särskil behandling."personer,

En analys följande förutsättningartexten vad enskildaav ger avser
personer:

enskildeDen skulle tysk medborgare tysk nationalitet0 personen vara
och bosatt i Tyskland inom Tyskland.vara
Definitionen omfattade tyska medborgareäven bosatta utanför0
Tyskland de återsändes till Tyskland tysk repauieras tillom som
Tyskland.

Med Tyskland avsågs det tyska riket dessi utsträckning före den
1 januari 1938.

Även de tyska judarna under nazitiden, bl.a. Nürnberg-om genom
lagarna fråntogs1935, rad grundläggande medborgerliga rättigheteren

de alltjämt tyska medborgare. Genom tillägg i november 1941ettvar
till lagen riksmedborgarskap infördes dock bestämmelserom som

judar bosatte sig utomlandsatt inte kunde riks-angav som vara
medborgare. De tyska judar överlevde deportationerna tillsom
dödslägren i hade därmed förloratöst sitt medborgarskap och eftervar
sammanbrottet statslösa. förståeligaAv skäl tvekade också många av
de överlevande vid befrielsen åter bosätta sig i Tyskland.att Sett mot
denna bakgrund skulle således del den tysk-judiskastor egendomen av

må ha funnits här landet,i detta varit känt, ha undantagits frånsom om
Flyktkapitalbyråns hantering någotäven generellt undantag förom
sådan egendom aldrig diskuterades vid Washingtontörhandlingama.
Som redovisats deklarerades dock ofta tysk egendomovan av
ombud, gäldenärer, sysslomän och liknande dessa fönnodadenär att

38Den medborgarskapslagen ytterligare kategori medborgare inya angav en
Tyskland förutom Reichsbürger på så judarnasätt i stället förklaradesatt vara
Staatsangehörige.
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tillskulle kunnaeventuella misstag rättastysk. Förtillgångviss attvar
aktivitet frånformha krävts någonbördetdärmed klartdet att avsynes

ellerinvändningarsida. Gjordesdrabbades ingaeller deombudens
for-visadeutredning rättanågonforebringades inte närmare som

Därförundantag.det blev någotinteriskensåledeshållandet stor attvar
angåendeantagandennågramöjligtheller göra närmaredet inte attär

hanteringenegendom kom ingå itysk-judiskförsannolikheten attatt av
egendomen.tyskaden

ägdegendominnebar ocksåförutsättningarna attangivnaDe ovan
Tyskland skullebosatta iinte ut,sorterasmedborgaretyska varsomav

med repatrieringaktuelltintedetförutsättningunder attdock avvar
fallsådana iexempel påmångafinnsTyskland. Dettillägaren
tyskedenexempel kanpraxis. Som nämnasFlyktkapitalbyråns

uppehållstillståndhade1946sedan augustiAlbert H.medborgaren som
erhållit intygFlyktkapitalbyrånEfterTurkiet.hemvist i attoch som

meddelandesföremål for repatrieringinteAlbert Hvisade att var
skingringsförbud.gällandefrånundantag

påträffats PMhandlingar harFlyktkapitalbyrånsBland en
vidtillämpaFlyktkapitalbyrånprinciper ämnardeangående som

egendom.tyskskingringsförbud åhävandefrågorprövning avomav
Washingtonöverenskommelsen.°efterharPromemorian upprättats

följprincipernainnebar de angivnaSammanfattningsvis

tillståndskulletyskar inte att stannabosattaSådana i Sverige som0
boende.Tysklandde ibehandlasprincipskulle ilandeti som

till fall.fall"efter frånprövningmedgesskulleUndantag
huvudregelntyskarbosattaSverige attövriga iBeträffande var0

sådandock integälldeskingringsforbud. Dettafrånundantagmedge
skullefallsådanakriget.under Itill Sverigeinförtsegendom som

Betydandesärskild prövning.efter posterendastbeviljasundantag
särskilt.skulle ocksåföretagsvenskai prövasaktierav

bosatta ityskarregler gälla formotsvarandeskulleI princip varsom0
Tyskland.ellerSverigeland änannat

delen frågatilloch tyskortyskar störstasvenskföddaFör om0 -
medgavmedborgareblivit tyskagiftesvenskor genomsom -

egendombeträffandeundantaggenerelltFlyktkapitalbyrån utomett
flyktkapitaltillhänföraskundeochkrigetunderinförts hit somsom

verksamsärskiltvarittillhöra någonansågsegendomdåeller som
utredning härom.det förelågden månnazismen" iför

39 volym 353.Fkb,
368/46.Fkb, vol. l50a, Fc4° 1946,novemberden 2PMIntern
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För tyskar med svensk härstamning skulle undantag från sking-0
ringsförbud beviljas för egendom på grund gåva eller isom av arv,

fallvissa förvärvsverksamhet, Ävenhade svensk anknytning. i
dessa fall skulle undantag inte gälla för varit särskiltpersoner som
verksamma för nazismen.

I promemorian uppmärksammades också frågan rövad egendom iom
samband med uttalanden angående lösören med konst- eller antikvitets-
värde smycken eller ädelstenar. Ensamt skulleprövning här omgöras

ha nedlagt kapitalägaren i sådanastörre lösören medänsynes som
hänsyn till hans ekonomiska och sociala ställning kan normalt.anses

De i promemorian angivna riktlinjerna beträffande begreppet tysk
egendom iöverensstämmer med motsvarande definitionstort i
Washingtonöverenskommelsen. Riktlinjerna kan också innefattasägas

viss förgaranti Sverige skulle upprätthållaatt sitt åtagande vidtaen att
åtgärder for uppspåra nazityskt flyktkapital.att Samma hänsyn var
troligen också anledningen till endast i princip undantogatt tyskarman
bosatta utomlands.

Tyskrnedelskommittén utredde riktlinjerna för tvångs-som en
clearing, hade också ställning till gäldenärsbegreppetatt ta vilka
fordringar skulle ingå i tvångsclearingen med utgångspunkt frånsom
clearinglagens bestämning någon i den främmande staten.vaga
Kommitténs förslag gäldenärskretsen skulle bestämmasatt till att avse
tyska medborgare varit bosatta i Tyskland under andra världs-som
kriget förordades dåvarande departementschefen i det förslag tillav
riktlinjer för tvångsclearing riksdagen biföll 1950.4 Härmedsom
uppkom följaktligen begreppsbestämning denänen annan som
Washingtonöverenskommelsen uttryck för. Det nämndagav ovan
ärendet Albert hade kunnatH. få eftert.ex. utgång 1950,en annan om
det hade visat dennesig hade bott i Tysklandatt under andra
världskriget. Det har inte varit möjligt någon ändring iutrönaatt om
praxis skedde i detta hänseende efter 1950. främstDetta beroende på att
de allra flesta ärendena avseende tyska medborgare bosatta utomlands
med sannolikhet då redan hade behandlatsstor Flyktkapitalbyrån.av

Sammanfattningsvis kan konstateras begreppet tysk egendomatt
ändrades flera gånger under den tid Flyktkapitalbyrån verkade.som
Genomgående for hela perioden dockär något principiellt uttalandeatt
angående undantag för egendom tillhörig offer för den nazistiska
förföljelsen aldrig på I sitt arbete harpränt. kommissionensattes valt att

demed angivna riktlinjerna från november 1946 plattformovan som
söka utreda någon praxis undanta judisk egendom ändå komatt attom

4 Prop. 1950 197 23.nr s.
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den tyskamyndigheter handhade likvidationendeutvecklas som avav
egendomen.

avseendenedan till gäldenärsbegreppetåterkommerKommissionen
till det Washingtonöverens-och ijuridiska utrymme sompersoner

förtjänadeundantag för vilkas fallbeviljakommelsen att personergavs
behandling.särskild

Kungl.från skingringsförbud ochUndantag7.6.5

friställandeefterföljande beslutMaj :ts avom

belopp

undantagsakter: Fcfinns tvåarkivFlyktkapitalbyrånsI typer av -
fallsärskildalättnader skingringsförbud ifrån iundantag"ärenden om

från skingrings-banker begärda undantagsvenskaFda "avoch -
ändaFlyktkapitalbyrånbehandladesUndantagsärendenförbudet av

ärendencirkaärenden omfattar 2 200för Fc-Diarietfram till 1957.
enligt följande tabell.tidsmässigtfördelar sigsom

särskilda fallÄrenden skingringsförbudlättnaderfrån iundantag iom
1945-195 7väckta

450
400 .
350

Å 300f
e 250
n 200d .

150n
100-
50
0

5755 5652 53 54År 50 514B 494G 4745
År

Flyktkapitalbyrånsundantag meddelades igenerella beslutMer om
skingringsförbud åfrån gällandeundantag5271945kungörelse omnr

brukför personligtförgällde bl.a. lösörenUndantagegendomtysk m.m.
Flyktkapitalbyrånkundepersonligt behov. Vidareförnödenheter föroch

tillämpadhittillsochmed gällande lagstiftningenlighetefter ansökan, i
hålletallmäntgjordesundantag. Redansärskilda 1945bevilja ettpraxis,

det bordeinnebördenutskott medriksdagensuttalande attett varaavav
egendomutsträckning undanta sådanavsevärd trotsmöjligt iatt som

medhörakunde i realitetennationalitet närmaresägasägarens samman
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Sverige. flertalEtt svenskfödda kvinnor giftermål blivit tyskasom genom
medborgare återvände efter kriget till Sverige på grund de då rådandeav

förhållandenasvåra Tyskland.i Ofta hade hustrun lämnat maken kvar i
Tyskland i vissa fall hade han dödats under kriget och ville återfå sitt- -
svenska medborgarskap. Flyktkapitalbyrån utvecklade tidigt praxisen som
innebar undantag dessa falli föratt efter svenskar. ärendetIgavs arv
Ingrid besvarade Flyktkapitalbyrån i februari 1946 från henne hosen
byrån gjord förfrågan undantag enligt följ andeom

Ansökning undantag har utsikter bliva bifallen därest vidattom
densamma fo utredning följandei hänseenden: nämligen fruas att

föräldrar, honär uppehålleratt sig i Sverigeav svens a samtnu
egendomen svenskt dvsatt är ärvd föräldrarna ellerav ursprung, av

på förvärvad svensk fångesmansättägnat eller för svenskaav
me e .

Undantagsärendena vid Flyktkapitalbyrån inleddes i regel genom
inkommande skrivelser från eller ombud. Efterägare den aktuellaatt
egendomen likviderats och därvid uppkommen nettobehållning hade
inbetalts till Clearingnämnden kunde Kungl. Majzt utrikesdeparte-
mentet på ansökan friställa sådant belopp eller del därav. Redo-
görelsen fortsättningeni behandlar därför också i förekommande fall
Kungl. Maj:ts praxis vid behandling ansökan friställandeav om av
belopp inbetalts Clearingnämnden.tillsom

Vad gäller Flyktkapitalbyråns praxis vid handläggningen av
undantagsärenden har kommissionen inledningsvis kunnat konstatera

flertal de tyska diplomater vid krigetsatt ett slut tjänstgjorde härav som
landet ficki friställdsin egendom utrikesdepartementet inteav som

delade Flyktkapitalbyråns diplomaterna skullesynsätt behandlasatt
andra privatpersoner. ställetI uttalade departementet inter-attsom

nationell courtoisie motiverade undantag dessa fall"i
Kommissionen har uppmärksammat radäven ärenden där tyskaen

nazisters egendom kom undantas efter hörandeatt utlännings-av

2 sammansatta utrikes- och första lagutskottet 1945 utl. nr
43Fkb, 170/46Fc och FlyktkapitalbyrånsC 51. I kungötelse den 2 januari 1948

allmänt undantag för svenska arvsmedel gåvaett eller tillföll tyskagavs som
medborgare efter den december31 1947.
44Exempelvis kan den tidigare tyskanämnas ministern i Sverige, prinsen av
Wied. Dennes egendom lantställe såldes Flyktkapitalbyråns försorg.genom

ÄvenKöpeskillingen friställdes därefter Kungl. Maj:ts beslut 1953.genom
makans, prinsessan Wied, egendom bestående juveler och smycken frigavsav av
till viss del, Fkb, 7/47, 29/47Fc och C 1062. Andra påexempel friställanden är
bl.a. legationsrådet Karl och diplomatenGzs Reinhold U-S:s egendom, UD:svon
arkiv 5/6HP 80 T respektive HP 80 10/9.T
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Följandebesked uppehållstillstånd.vid beviljatochkommissionen om
byrånsbelysaärenden kan synsätt.två

sedanSverigeHeinrich bosatt iRationaliseringsdirektören O. var
amerikanskaden1946 undantag. Enligtoktoberansökteoch i1930 om

medlem i nazist-HeinrichGermans" O.Obnoxiouslistan över var
handelskammaren.rådgivare tyskaoch vidsedan 1936partiet

övertygad nazistHeinrichupplyste O.Säkerhetstjänsten att menvar en
länder. EnligtandraTyskland skulle ockuperahade velathan inte attatt

Misstankarkoncentrationslägren.tillheller intekände hanrapporten
med-Förpassningsbeslutindustiispion.handockförelåg att varom

avslag påEfter tvåHeinrich överklagade.O.vilket1947delades i maj
1947/48.årsskiftet Iutställdes sådant vidfrämlingspassansökan ettom

och yrkade,undantagHeinrich O. åter igenansökte1948februari om
skulle blihanfrämlingspasset,erhållnadettillhänvisning attmed

ansökningen. SenareavslogFlyktkapitalbyrånstatslös.betraktad som
beslututlänningskommissionenmeddeladeår uppe-omsamma

undantag.Flyktkpitalbyrån beviljadevarefterhållstillstånd
Schenker Cotyska dotterbolagetvid detdirektörenVerkställande

också på listanstodS.,Ernst överInternationella Transporter,AB
kvarstad vårenmedaktier beladesegendomtyskar. Hansoönskade

medlem itidigtblevtill Sverige 1927. HankommithadeS.1946. Ernst
börjanJugend Sverige. Ichef för Hitler ivarithade bl.a.ochNSDAP

Ernst S.där detallierade listaöversände de att1947 varangavsenav
Tyskland.tillfå tillbakaangelägetsärskiltdetdem attvarsomaven

upphävdesfebruari 1947 nästaniFörpassningsbesked mengavs
uppehållstillståndsamtidigtbesväranförtefteromgående som

ansökanFlyktkapitalbyrånavslog1948På vårenbeviljades. omen
Någratillgångar.deklareradeErnst S.samtligaförundantag av

ochundantaggångansökte Ernst S.däreftermånader ännu omen
landet bosattahärandra ibli behandladvillenudå hananförde att som

utlämnings-begärde inFlyktkapitalbyrånmedborgare".tyska
hafthadebl.a. kunde utläsas Ernstvaridossierkommissionens att

hade varithanochidealistisk rörelse attnazismenåsikten att envar
Szsuttalades Ernstaffärerna. Vidaregagnadedet attförpartietmed i att

Schenker Coochsvenskt tänkesättpräglad attåskådning ettavvar
Wallenbergkommittén.för ochtransportuppdrag WJCerhållithade

tagitefter 1940styrkt S.fann det ErnstUtlänningskommissionen att
höstenbeviljade undantagFlyktkapitalbyrånfrån nazismen.avstånd

1948.46

45 och 560.352/46 CFkb, Fc
46 79/48.Fkb, Fc
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Beträffande Flyktkapitalbyråns handläggning undantagsärendenav
där aktuell egendom kan ha tillhört judar har kommissionen särskilt
uppmärksammat följande fall.

Köpmannen frånFranz G. Berlin skrev i december 1941 till ien
Sverige boende han ämnadevän emigrera tillatt Amerika med Sverige

genomgångsland. Vid årsskiftet 1941/42 översändes Franzsom G:s
bohag till Sverige för magasinering. Enligt uppgift hade familjen G.
deporterats 1941 och fanns med all sannolikhet inte längre i livet.
Ärendet hos Flyktkapitalbyrån inleddes i januari 1947. Bohaget
försåldes på offentlig auktion och inbringade efter avdrag för kostnader
cirka 2 780 lcronor. efterArvet Franz G. skulle med hälften tillfalla
Edith boendeM., i Köln. Resterande hälft skulle till lika delar fördelas
mellan Theodor C., boende i London och Alfred C. boende i Israel. I
april 1949 beviljade Flyktkapitalbyrån undantag för Theodor och
Alfred C. Samtidigt meddelade Flyktkapitalbyrån beträffandeatt man
Edith Mzs andel för närvarande inte beredd medge undantag frånattvar
skingringsförbudet. Företrädaren för dödsboet återkom till Flykt-
kapitalbyrån med begäran för 200 kronor få skickaatt gåvopaket tillen
Edith M. och uttalade samtidigt:

Fru Mzs make har på min förfrågan angående familjens
ekonomiska ställnin den i och försvarat, att sig god. Hanär
framhåller emellerti hans hustru såsomatt heljudinna hörde till de,under nazistregimen rasskäl förföljda och önskar, jag skulleattav

framställning tillgöra Fl ktkapitalbyrån undantagfrånen ny omskingringsförbudet. Då sådan amställning, enligt vad liveren somupplyst, icke torde kunna bifallas, tillåter mig föreslå dennu
få sända diverseutvägen gåvopaket,att vi ka under nuvarande

försörjningsläge alltjämt mycket välkomnaäro

Flyktkapitalbyrån medgav för gåvopaketuttag vid två tillfällen och
inbetalade resterande belopp till Clearingnämnden i november 1949.
Ärendet illustrerar väl vad kommissionen i övrigt funnit beträffande
Flyktkapitalbyråns praxis. Följande omständigheter förtjänar lyftasatt
fram.

Flyktkapitalbyrån inte hänsyn i sig tilltog egendomen eller0 att var
hade varit judisk.
Undantag meddelades för dem inte bosatta i Tyskland, ocho som var
inte skulle eftersomrepatrieras, egendomen i sådant fall inte ansågs

tysk egendom.som
Flyktkapitalbyrån hänsynviss tilltog ömmande fall. Med ömmandeo
fall främst ha i frågaavsetts att i behovsynes stortpersonen var av

47Fkb, volym 422 och 19/47.Fc
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hadeEfter det belopp Clearingnämndenmedel. inbetalts tillatt
utrikesdepartementet friställaMajzt ansökanKungl. påkunde

fall. efterforskningarömmande Kommissionenbelopp i har i sina
rad beslut belopp, helt ellerfriställandeuppmärksammat omen av

eller uppnåttfall gäldenären varit utblottaddelvis, i närmastnär en
ålder.hög

ömmandeomständigheterna inte tillräckligtdär ansågsfallI som0
Kungl.sällan Flyktkapitalbyrån eller Majztdet såförekom inte att

respektive meddelade beslut partielltmedgav undantag om
för gåvopaket.friställande

har Flyktkapitalbyrån oftaefterforskningar visatKommissionens att
för nazistiskfråga hade offeri varitärenden därhandlade personen

och okänsligttyckas, onödigt byråkratisktkanförföljelse på ett, som
förlorat sinWalter hadeexempel kan B.Somvis. nämnas som

anmodadefebruari Flyktkapitalbyrån1942.Staatsangehörigkeit i
byråntill Flyktkapitalbyrån meddelaskriftligenWalter B. att

Walterförlorat Edert tyska medborgarskap. B.tillanledningen Niatt
den tyskaoch hänvisade till ändringen ijudeåberopade hanatt var

konstaterade därefter1941. Flyktkapitalbyrånriksmedborgarskapslagen
Walter B.berördes kontrollen enäregendom inteWalter Bzsatt av

medborgare.tyskicke är
anfört torde det ofta ha krävts visstidigarekommissionenSom

sida föreller dennes ombudsegendomensfrån rättaaktivitet attägare
Ärendet till dettagod illustrationSara R.till vissa misstag. utgör ett en

antagande.
banktillgodohavandedeklarerade Sarah1945 RzsEnskilda banken

lämnade ansökanFlyktkapitalbyrån 1951kronor.cirka 2 500 omenom
kvarstadsförfarandetsamband medRestitutionsnämnden.till Ikvarstad

Sysslomannenkontaktfå Sarah R.nämnden förgäves medsökte
Clearingnämndenavdrag tillefter för arvodeinbetalade sedan beloppet

Sarahtill R.ansökte banken släktings1955 föroktober 1951. I maji en
hadebeloppet. anförde Sara R.friställande Bankenräkning attavom

Israel.l941och såsom arvinge efterlämnatomkring åravlidit sonen
medborgare.tyski Litauen ochhade bosatt intevaritSara R. var

medbelägen till OstpreussenbosättningsortHennes nära gränsenvar
hade skett iEftersom oftastad. affärernaEydtkuhnen närmastesom

vid tidenIsrael boddepostfack där.hade SonenEydtkuhnen Sara R. ett
användas tillfriställda skulleSibirien. medlenansökan i Deför bankens

45 volymFkb, 350.
49 arkiv, T/23.HP 80UDZS
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kostnaderna för gåvopaket till familjen i Sibirien. Flyktkapitalbyrån
anförde i yttrade tillsitt UD:

Därest uppgiften Sara R. icke varit tysk medborgareatt och
heller bosatt Tysklandi rikti harär avvecklingen hennesvant av,tillgodohavanden felaktigtvarit ad. Uppgifterna i ansökningengrun

visserligen bestyrkta,icke detäro torde med hänsyn till demen
olitiska förhållandena förutvarandei Litauen icke rimligen kunna

bestyrktutredning angående Saraävas Rzs medborgarskaen
och bosättning. Aven hon varit tysk medborgareom oc
inbetalningen till clearingkontot fölalctligen varit rätteli grundad,storleken

sig byrån med hänsyn till eloppets ringa och detanser
ändamål, vartill beloppet skola användas, icke böra motsättaavses

friställande.sig ett

fann i beslut skälUD sitt med hänsyn till de särskilda omständig-att
heterna i ärendet medge beloppet friställdes.att

har tidigareKommissionen i sina efterforskningarnämntssom
särskilt riktat fråganintresset på hur de myndigheter handhadesom
avvecklingen den tyska egendomen i sin praxis beaktadeav
Washingtonöverenskommelsens uttalande undantag förom personer
vilkas fall förtjänade särskild behandling. Kommissionen har
beträffande enskilda endast funnit falltvå då denna frågapersoner
synbart föremålvarit för diskussion.

ärendetI Moritz avsågM., banktillgodohavande på 17 000ettsom
lcronor, inkom Mosaiska Församlingen i Stockholm med skrivelseen

till1949 Flyktkapitalbyrån. Församlingen anförde Moritz hadeM.att
försvunnit under kriget och det inte rådde något tvivel hanatt attom

jude och han hade förlorat sitt medborgarskap enligt deattvar
nationalsocialistiska lagarna. Församlingen uttalade därefter: Frånsett
medborgarskapsfrågan herrtorde och fru M. såsom judar kunna

Ävenräknas till de fallvilkas förtjäna särskild behandling.personer, av
detta skäl torde deras förmögenhet inte kunna betraktas tysksom
förmögenhet." Flyktkapitalbyrån besvarade skrivelsen och infordrade
samtidigt uppgifter bl.a. Moritz Mzs vistelse efter 1939 samtom
efterfrågade bestyrkt utredning makarnas medborgarskap. Efteren om

dessa uppgifter inlämnats till byrån beviljades undantag.att
ärendet torde detI Moritz M. ha varit det förhållandetnärmast att

makarna statslösa låg till grund för beslutetattvar anse som som om
undantag. Kommissionens efterforskningar visar hänvisningar tillatt
undantagsregeln för vilkas fall förtjänade särskild behandling ipersoner

förekompraxis synnerligen i fall före åren 1951 ochsparsamt, vart
direkt hänvisning1952. En till undantagsregeln lämnades, såvitt

5°Fkb, volym 352.
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först Kungl.har kunnat i Majzt,kommissionen 1952utröna, seavmars
Särskilt företag.7.6.7,under avsnittnedan om

A.åberopadesskäl i ärendet RichardHumanitära
advokaten Fischler besväranfördeRichard A. övergenom

tillfallitinte undanta egendombeslut vissFlyktkapitalbyråns att som
hadeRichard invände första handA. ihonom att arvetarv.genom

därfördecember egendomenden 31 1947 ocheftertillfallit honom att
kungörelse den intejanuari 1948Flyktkapitalbyråns 2enligt var

utrikesdepartementetskingringsförbud. sitt yttrande tillIunderkastad
uttaladebesvären skulle avslås ochFlyktkapitalbyrånhemställde att

bl.a.:

ärendetframhållit, iomständigheternavidare"Fischler har äroatt av
motiverad humanitäraegendomenfriställandesådan ärart, att avav

utredninFischler förebragt vissdärför harskäl. Till stöd attom
villför Beträffandeoffer nazismen.Richard A. varit ettaett

mycket ofta vidföljande. Humanitära skäl åberopasframhållabyrån
egendom. Byrånfriställande tyskbyrånframställningar till om av

hållning vidrestriktivnödsakad intagafunnithar sig att en
sällsynt, iskäl. därförsådana Detbedömande är attytterstav
friställd,medborgare få endomtyska sinTyskland bosatta ävene

nånågot of för nazismen,de på varitkunna visade otsättatt erom
edtorde kunnamycket antal tyskarför övrigt öra.stortettsom

framstäl ningarvid behandlingenraxisbyrånstillämpnin avavav
bifalladärför icke kunnayrån sigharförevaran ansettarte

Richard A.det styrktehuru måsteansökan,Fischlers attanses
nazistiska myndig-från dediskrimineringför vissKaritutsatt

etema.

Efterdaterat februari 1950.yttrande den 18Flyktkapitalbyråns är
beslutsittmeddelade Kungl. Majztjanuari 1951,år, den 12nästan ett

motivering:följandemed

underRichard A.betraktandeifinner"Kungl Majzt attott att, av
förföljelseerravälde Tyskland drabinationalsocialismens ats av

ifrågavarandebifall till besvären föreskriva,lidande, medoch att
tyskförfrån detegendom...undantatillhörigaRichard A. es

skingringsförbuande et."gälegendom Sverigei

ovanligtmotiveringen framstårkonstaterarKommissionen att som
myndig-genomgående iakttagelseupplysande. är attEn närmast annars

ansökningarbeslut anledningtill sina imotiveringheternas omav
oftaknapphändiga ochregel mycketfriställande iellerundantag var

särskildadegrundlokutioner "påuttrycktes med avsomvaga
orsaktänkbareller liknande. mycketärendet Enomständigheterna i

51 178/68.arkiv 80UD:s HP TRiksarkivet, 3591HP
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Kungl.till Maj:t i Richard Azs fallatt utvecklade motiveringen kan vara
ville beslutet prejudikatvärde.att För dettaett antagande talarman ge

ocksåmotiveringen återgavs i utrikesdepartementetsatt missivslqivelse
till lyktkapitalbyrånF akten återställdes till byrån.när

7.6.6 Kvarstadsärenden

Restitutionsnämndens praxis kvarstadsårendeni följde i mycket samma
kunnat urskilj angående Flyktkapitalbyrånsmönster hanteringsom as av

framställningar undantag. De vanligaste orsakerna till attom en
begäran kvarstad lämnades bifall, eller återkallades Flykt-utanav av
kapitalbyrån, ha varit det ansågs egendomen inteatt utrett attsynes
längre skulle betraktas tysk. deI allra flesta fallen biföll docksom
Restitutionsnärrmden framställningarbyråns kvarstad. Egendomenom

beståkunde varulager, kommissionsgods, fordringar, bank-av som
innehåll bankfack,konton, i varumärken och andra immateriellapatent,

rättigheter.
Vid genomgång Restitutionnånmdens kvarstadsärenden harav

kommissionen särskilt uppmärksammat följande fall där det troligen
fråga judiskvarit egendom.om

Restitutionsnämnden ogillade i september 1950 begäranen om
kvarstad avseende firman Seiler Cozs banktillgodohavande cirkaom
23 000 schweiziska francs. I ärendet antecknades detatt utrett attvar
tillgodohavandet i verkligheten tillhörde Hanna i 1939som mars

Österrikehade utvandrat från till Israel.
I ärende efter återkallelse Flyktkapitalbyrån avskrevsett isom av

april kan handlingarna1953 utläsas följande. Wiktor från BerlinB.av
hade, för söka komma undan den nationalsocialistiska regimensatt
konfiskatoriska åtgärder, februarii 1935 deposition eller lånsom
överlämnat cirka kronor62 000 till gode Gösta Stockholm.C. ivännen

för byrånDen han därefter inte hade hört frånnågotattsenare uppgav
Wiktor och därförB. gjorde gällande fordringen dåmeraatt var
preskriberad.

ingetdera fall skedde,I såvitt kan utläsas reskontra, någonav
likvidation egendomen. falletI Wiktor kanB. konstateras attav egen-
dom, sannolikt judisk ändå kom feli förutsatt Gösta Cägo, attsom var
inte gjorde preskriptionsinvändningen för på rädda tillgången tillsättatt
Wiktor ellerB. dennes arvingar.

ärende kvarstadsbeladesI på checkrälmingett annat ett en
innestående belopp cirka kronor2 500 där kontohavaren attom uppgav
beloppet härrörde från uppfinning framställningangåendeen av
zinkvitt dennes judiske Dr. Emanuel hadevän F. gjort. Emanuel F.som
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Österrike till Restitutions-från England år 1939.hade emigrerat
F.styrkt medlen Emanuel Etttillkomfann det intenämnden att

Thule påtillgodohavande hos Livförsäkrings ABliknande fall rörde ett
hadeärendet gjorde judeWerner N.,kronor. Icirka 3 000 en som

undertill på ersättningenTyskland 1938 USA, anspråkfrånutvandrat
rättsinnehavare.överlåtelse från tidigareåberopande enav en

giltig överlåtelsedet inte visat någonRestitutionsnämnden fann ägtatt
1945.juliföre den 15rum

Restitutions-efterforskningar har vid studietkommissionensI av
påkvarstadsärenden rörande enskildanämndens grupppersoner en

dengrund förhållandetpå det60omkring attnoterats somavpersoner
underrätta denne, inteFlyktkapitalbyrån söktgällde,ansökan atttrots

flera. EnOrsakerna till detta kan givetvisärendet.hörde sig i varaav
offer förfallitsigdet kansådanrealistisk röra ägareär om som

kontroll iKommissionen harmissgämingar.nazistiska res-genom
till egendomTyskland framförvarade i kommitoch på listor attkontra

cirka 60den ursprungligaomkring 40tillhöriga gruppen omav
till dennaåterkommerlikvideras. Kommissionenkom attpersonerna

avsnitt 7.7.2.nedan igrupp

företagSärskilt7.6.7 om

olika slagdoktorsavhandling behandlatNordlund har i sinSven av
föranvände sigfrämst tyska,utländska intressen, avarrangemang som

företag. Iinflytande svenskabl.a.kontroll ochfå överutövaatt en
Flykt-kommissionen Nordlund påpekar Sventill attrapport

tyska företagenhur deskiftande exempel påmaterialkapitalbyråns ger
bulvanarrangemangkontroll. Olikaeller sinägandedölja sittsökte

Stahlwerke ochFarben, VereinigteIGtyska företagochförekom som
innebardolda optionsbestämmelserbl.a.utnyttjade attSiemens som
först skulleaktiervid försäljningföretag sinasvensktexempelvis ett av

Tyskland.kamouflerade iintressentemadeaktierna tillutbjuda
olikaexempel påföretagsakter visar ocksåFlyktkapitalbyråns att

företag.mindre och medelstoravidtogsäven avarrangemang

likviderades.52 framgår egendomenTysklanduppgifter iochreskontra attAv
skingringsförbud meddelades53 undantag frånframgår dockreskontraAv att

likviderades.egendomentyder1954. Inget att
direktinvesteringar i54 UtländskaSverigeUpptäcktenNordlund:Sven av -

Se Sven12, 1989.Umeå Studies in Economic History även1895-1945,Sverige
ityska företagenmaktpolitisk anpassning DeellerSkördetidNordlunds bok: -

10, 1988.Umeå Economic HistoryStudiesvärldskriget, indet andraefterSverige
55 dnr 4/98.Kommissionens
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Under perioden hade1895-1945 161 tyskkontrollerade företag
etablerats i Sverige. Avvecklingen kvarvarande tyskkontrolleradeav
företag påbörjades ochår 1946 avslutad börjani år 1950.var av
Sammanlagt kom 106 och små företag, med samlatstora aktie-ett
kapital på cirka 50 miljoner kronor, ingå avvecklingen.iatt

Som tidigare inledde naziregimen under höstennämnts 1937 starka
påtryckningar för förmå judiska företagsledare sälja sina rörelser.att att
Genom förordning novemberi året därpå förbjöds judarna fr.o.m.atten
den januaril 1939 bedriva yrkesmässig handel. De judiska företagen
skulle antingen överlåtas på ariska händer eller avvecklas ettgenom
slags likvidationsförfarande.

fråga kommissionen harEn ställt sig tyskjudiskaär ävensom om
företagare med hjälp bulvanskap eller andra liknande åtgärder sökteav
rädda sina tillgångar undan ariseringen under slutet 1930-talet ochav

sådan egendom grund däravpå kom betraktas tysk ochattom som
därmed blev föremål för likvidation vid avvecklingen den tyskaav
egendomen Enligti Sverige. fallstudie avseende Hamburg skallen
cirka 20 ariserade300 företag ha övertagits välmenandeprocent av av
affärsmän i några fall dessutom hjälpte sina judiska affärspartnerssom

föra egendom säkerheti utomlands. Flertalet deatt ariseradeav
företagen dock någon hadeövertogs något saken.vinna påattav som
En tänkbar möjlighet tyska tillgångarär exempelvisattannan som

och andra immateriella rättigheter likvideradespatent såsom tysk
egendom fastän dessa tillgångar före eventuell arisering elleren annars
ursprungligen hade judiskvarit i ägo.

de företagsakter avseendeAv små och medelstora företag som
kommissionen har studerat Flyktkapitalbyrånsi arkiv har följande
generella iakttagelser beträffande de svenska myndigheternasnoterats
handläggning ärenden där fråga varit egendom ariserats.av om som

flertal fall har kommissionenI uppmärksammat Flykt-ett att
kapitalbyrån hävdade principen fordringsanspråk på dotterbolagatt ett
måste gällande och beaktas tillsammansgöras med andra krav på
moderbolaget, dvs. i dettas hemland. Detta för inte rubba ordningenatt
mellan borgenärerna och andra fordringsägare. Flyktkapitalbyrån intog

55Se Klaus-Richard Böhme:närmare Rätt eller Moral tyskaDen egendomen i
Sverige 1944-1956, Militärhistoriska föreläsningar, Umeå Studies in Economic
History 13, 1990.
57Verordnung 12. November 1938 Ausschaltung der Juden dem deutschenzur aus
Wirtschaftsleben.
58Frank Bajohr: The Beneñciaries of Aryanization": Hamburg Case Study,as a
Yad Vashem Studies, Jerusalem,XXVI, 1997.
59Ibid.
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egendomall i tyskt företag skulleståndpunktenvidare att ett anses som
härtilldelägarna inte tysk. Anledningennågontyskt även varav varom

till ordningen mellan borgenärerna.fall hänsyn Deni dettaäven
ha till särskild egendom företagetdelägaren ansågs inte iutländske rätt

skulle avvecklas tvångsclearing.egendomen i Sverigevarför genom
således hänvisad till söka sineventuella intressentenDen göraattvar

konkurrens med andra borgenärer. Nugällande Tyskland iirätt
bl.a. den inledande handläggningenframgårnämnda principer av av

Lundin.Behrensärendet
offene Handelsgesellschaft och hades.k.Bolaget ettettvar

drygttillgodohavande hos Skånska banken 305 000innestående om
bolagsmän.grundats och hade då Genomhade 1932Bolagetkronor. tre

judiskabolagsmännen grund sinpåblevariseringsprocessen av aven
hoslämna bolaget. kvarstadsärendetIhärkomst atttvungen

Handelsgesellschaft enligthävdades offeneRestitutionsnänmden att ett
Restitutionsnämndenjuridisktysk interätt att som en person.ansevar

förvärva och ikläda sigbolaget kunde rättigheterdockfann att
betrakta rättssubjektdärför sådantochskyldigheter att ett somsomvar

tillgodohavandetRestitutionsnämnden ansågkontrollagen.avsågs i att
helaoch meddelade således kvarstad påhelhettillhörde bolaget i sin

beloppet.
innebaremellertid 1948 avtalärendet ingavsI attett som

bolagsmännenmellan de ursprungligadelas likaskulletillgångarna tre
medborgaren Karlden tyskeBolagsmännentredjedelmed varvar.en

Friedrichsvenske medborgaren Paul ochden L.Hamburg,boende iB.
ärendetstysk medborgare vidtidigarejudisk härkomst,P. menav

sigFlyktkapitalbyrån förklarade årstatslös.handläggning samma
medborgarenförfarande enligt vilken den tyskegodkännaberedd ettatt

vadsamtidigt,tredjedel och uttaladetillskiftades minstKarl B. atten
statslöseoch densvenske medborgaren Paulden L.tillskiftatssom

skingringsförbud. reskontraunderkastat AvskulleFriedrich inteP. vara
andel tillFlyktkapitalbyrån inbetalade Karl. Bzsframgår att

årsskiftet 1949-50.Clearingnärrmden
tyskasåledes de ansågsandelar intefall undantogsdettaI varasom

Även Flykt-andra ärenden framgårskingringsförbudet.från attav-
tillefter kriget ochtill uppgörelserhänsynkapitalbyrån Viss äventog

TysklandFutslag irestitutionsdomstolamas

°° volymFkb, 254.
6 myndigheterna beaktat beslutsvenska hadär deexempelEtt ett av ensynes

bl.a.ärendet vilket företagTyskland Otto Wolff irestitutionsdornstol ABi är
hadeUrsprungligenbestämmande tyskt inflytande.Stahlwerke hadeVereinigte ett

innehade 42delägare bolaget. S.,varit i Otmarden tyskfödde juden Otmar S. som
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Kommissionen har däremot kunnat konstatera de svenskaatt
myndigheterna i många foretagsärendena,även åtminstone tillav en
början, intog onödigt "fyrkantig inställning och inte haen man synes

sig för lämna beslut medansträngt någon för den sökandeatt förståelig
motivering. hellerInte verkar det ha varit självklarhet atten myn-
dighetema i korrespondenssin med ariseringsoffer eller deras arvingar
hänvisade till möjligheterna Rückerstattung restitutionatt i
Västtyskland i enlighet med de allierades och Västtysklandssenare- -
lagstiftning. harKommissionen i sina undersökningar endast påträffat

fall där Flyktkapitalbyrån gjorde sådan hänvisning.ett en
Ärendet avsåg för öronskydd kylaett patent hademot som

beviljats den tyske medborgaren Willy boendeF. i Berlin. Patentet
belades med kvarstad. Efter försäljning inbetalades köpeskillingen,
efter avdrag för arvode, till Clearingnämnden. I skrivelse tillen
Flyktkapitalbyrån anförde finnan Kosmos tidigare hadeatt patentet
tillhört företaget. hadeKosmos ariseringsprocessen upplöstsgenom

återuppstått efter krigsslutet. Kosmos yrkade att patent-men
försäljningen skulle återgå eller köpeskillingen skulle gottskrivasatt
Kosmos. I sitt yttrande till Kungl. Majzt i juli konstaterade1950 Flykt-
kapitalbyrån avvecklingen hade skettatt patentet överens-av
stämmelse med de byrån tillämpade principerna för behandlingav av

egendom.tysk Flyktkapitalbyrån uttalade vidare:

ärendet"I har icke visats, tillhörde Kosmos. Om Willyatt patentet
endastF. nominellt varit registrerad för och Kosmospatentet varit

den reelle torde bolaget vid blivande utdelningä Tysklandiaren, en
förden Willy Fzs räkning tillmotvär clearin kontotetav av

inbetalade patentköpeskillingen böra sin gällangöra rätt mote
Willy F. Eventuellt torde Kosmos kunna hos vederbörande tyska
myndigheter anmäla sakförhållandet redan nu."

aktiekapitalet, tvingades kompensation lämna bolaget redanprocent 1933.utanav
Efter kriget krävde Otmar Szs restitution i Tyskland och med anledning häravson

Flyktkapitalbyrån i januari 1952 ha inlett undersökningar beträffandesynes nya
bolagets tillgångar, Fkb, v01 435/388/ 128. Bolaget hade tidigare ställts under
administration och efter likvidation hade medlen inbetalats till Clearingnämnden.

allt dömaAv handlades ärendet slutligen Kungl.att Majzt. Kommissionen harav
dock kunnat påträffainte handlingar från Kungl. Majzts handläggning. Enligt
diarieförteclcningar och registerkort skall ärendet finnas arkiverat under UD:s
arkiv, Tyska tillgångar, 15/2HP 80 T Riksarkivet HP, A.3594 Kommissionen
har, påträffainte kunnat dessa handlingar. Såvitt kommissionen kunnatsagt,som
utläsa reskontra finns det inget talar for egendomen komänannat att attav som
friställas.
62Fkb, volym 450 45
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Efter konstaterat återgångha patentförsäljningen inteatt att en av
kunde ske uttalade Flyktkapitalbyrån avslutningsvis ävenatt om

kundeKosmos visa tillhört Kosmos och Willyinte F.att patentet
kunde, enligt liknandebyråns praxis i fall, friställande ske.inteett -Även framgårandra ärenden Flyktkapitalbyrån, förutattav som
berörts, ansåg sig förhindrad på ärende efteratt prövanytt ett att
likvidation skett och behållningen redovisats till Clearingnämnden.

frågan FlyktkapitalbyrånI hänsyn till de tyskjudiskatogom
ariseringsoffrens eller deras rättsinnehavares invändningar mot en
likvidation egendom ariserats kan sammanfattningsvis kon-av som

huvudprincipen Flyktkapitalbyrån betraktadestateras, att attvar
bolagets egendom tysk helhet.i sin De svenska myndigheternasom

således juridiskaansåg sig skäl kunnainte fråganrent pröva ettav om
rätteligenbolag eller andel det tillhörde någon I den delenen av annan.

ariseringsoffren eller deras arvingar enligt myndigheternas uppfatt-var
hänvisade föra talanning till Rückerstattung vid restitu-att om

Västtyskland.tionsdomstolama i Som redan förmedlade Flykt-sagts,
informationkapitalbyrån emellertid denna möjlighet ytterstom

sparsamt.
Även företagsärendenai uppmjukning hapraxis skettsynes en av

vadkring åren och avsåg1951 1952 egendom tillhörde eller hadesom
tillhört lidit under den nazistiska förföljelsen. Det ärpersoner som

fall kommissionenockså bland dessa funnit ärende därettsom en
direkt hänvisning lämnades till den möjlighet till undantag som
Washingtonöverenskommelsen för vilkas fallangav personer,

behandling".förtjänade särskild
Textilñnnan Gebrüder iHeine Leipzig ariserades 1938 och de nya

bildade aktiebolaget TUAG Tuchhandels Aktiengesellschaft.ägarna
Bland tillgångarna fanns parti engelska 1944störreett tyger som
exporterades till KöpeskillingenSverige. cirka kronor270 000om

räkning hosinsattes för TUAG:s Skånska banken. Kvarstad
meddelades beloppet inbetalades1948 och sedermera till Clearing-
nämnden. yrkade1951 Heines arvingar samtliga medborgare i annat
land Tyskland inbetaladedet beloppet skulle friställas. TUAGän att
hade dämera erkänt det oberättigade konfiskationeni och vid
förlikningsförhandlingar överlåtit bl.a. samtliga utlandsfordringar till

yttrande tillarvingama. sitt Kungl.I Maj:t den 26 september 1951
hänvisade Flyktkapitalbyrån till svensk ochrättspraxis ansåg detatt

63Kommissionen har inte kunnat finna handlingar hur kungl.visar Maj:tsom
frågan.beslutade i belopp motsvarande tillgångenEtt förekommer dock deni

tyska utjämningstabellen.
54Fkb, volym 483.
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tillkomifrågavarande beloppet TUAG varför bifall till arvingamasett
tillstyrkas.kundeansökning inte

hos Kungl. Majzt friställande inkom februariärendet i 1952I ettom
professorn Håkan Nial, efteryttrande från ha konstaterat attattsom

eftertill Sverige ariseringen och därmed vissattexporteratsvarorna
HD,tidigare uttaladefall hade bl.a.förelåg medlikhet prövatssom av

följande.

inträder radikal ändring situationen: innandärefter iMen en
till säljaren Tysklandsöverförts inträffar det nazistiskabetalnin en

den därpa följande svenska slagstiftningenoch tvånrott,samman
allaegendom kommer till. Därmed ha isktrörande tysk tagetpra

det partiella accepterandet i rättspraxisskäl kunnat motivera avsom
bortfallit.konfiskeringen

den fråga aktuellkonstaterade vidareNial att som var var omnu
skulle tillerkännas eller detta skulleoffer beloppetkonfiskeringens om

offentligrättsliga och avslutade:för svenska intressenanspråkitas

icke blisynpunkter kan väl på den fråganetiska"Ur sett svaret mer
välja upprätthållaicke bör detta läge fortsättaSverige attän ett: att 1

rasförföljelsens resultat."den nazistiska

föreskrevmeddelade beslut den ochsitt 7 1952Kungl. Majzt attmars
friställas till förfogande. motiveringenskulle arvingarnas Ibeloppet

särskilda ärendet. Vidarede omständigheterna ihänsyn tillangavs
innehöll angåendeWashingtonöverenskommelsenhänvisades till vad

vilkas fall förtjäna särskild behandling."tillhörandeegendom personer

restitutionsgodsSärskilt7.6.8 om m.m.

tillsattes Restitutionsnämnden med stödframkommitSom avovan
landåterställande från ockuperat1945 520 visslagen om avnr

Restitutionsnämndenrestitutionslagen.härrörande egendom m.m.
uppgifter administra-ytterligare enligt kontrollagen,ålades därutöver

dödningslagen.°°tionslagen den s.k.samt
uppgifter huvudsak efterRestititutionsnämndens i attvar

frågorberedning Flyktkapitalbyrånframställning från eller avgöraav
särskild förvaltning, handlingarkvarstad, dödningrestitution, avom

ersättnings- och kostnadsfrågor.därtill hörandesamt

65 avsnitt 5.3.4.Se ovan
66 befintliganr 486 dödande utanför Sverigeden juli vissa10 1947Lagen om av
handlingar.
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Under Restitutionsnämndens verksamhetstid, med sammanträden
fr.o.m. den november 1945 den7 13 juni inkom1958, 2 336t.0.m.
ärenden till nämnden. totalaAv avgöranden gällde kvarstad,1 281 84
administration, restitution, dödning68 52 kostnads- och830samt
arvodesräkningar.

Kvarstad och administration har behandlats tidigare. dettaI avsnitt
framställningeninriktas därför främst på frågan restitutionom av

egendom.
Enligt restitutionslagen kunde egendom fanns i Sverige ochsom

härrörde från ockuperat land återställas. Det i sammanhangetett ärsom
viktigt understryka lagen gällde egendom härrörande från landatt att

område efter utgången augusti 1939 varit ockuperat och såledesavvars
egendom ellerinte åtkommits Tyskland.i Enrövatssom annars annan

begränsning låg egendom.i begreppet Till skillnad från det västallie-
och västtyskarade det institutet Rückerstattung, avsågs isenare- -

falldetta viss bestämd konkret egendom och inte, exempelvis, tillrätten
konfiskerat ellernazisterna ariserat företag eller andra fordringar.ett av

lagenI undantogs dessutom "egendom införts till riket enligtsom
handelsavtal eller avtal med ockupationsmakten eller eljest påannat
grund dess utfástelse, såframt införandet med hänsyn till vederlagav
och villkor framstår ledi övrigt i normal affärstransaktion."som en

Återställande egendom kunde ske förvärvaren ioavsettav om
Sverige kunde ha gjort godtrosförväw. För sådana fallettanses
stadgade lagen dock förvärvaren hade till ersättning allmännaatt rätt av
medel med skäligt belopp.

Sammanlagt behandlade Restitutionsnämnden 68 restitutions-
ärenden. alldeles övervägandeDet antalet fall återställandeavsåg till
norska medborgare radioapparater tagits i beslag den tyskaav som av
ockupationsmakten och sedermera försålts i Sverige. tiotal ärendenEtt
gällde enbart frågan ersättning till den från sådanavilkenom
radioapparater återställts tillhade rätte ägaren.

Bland restitutionsärendenövriga har kommissionen återfunnit tre
avgöranden skildavilka lösören oljemålning, antikt skåpgenom
respektive konsolspegel tagits beslagi enligt lov deni Norge 26som
oktober indragning formue1942 tillhörer jöderom av som
återlämnades till rättsinnehavama. två fallenI hade de ifrågavarandeav
föremålen efter försåltsbeslagen på auktion Göteborg. två andrai I
ärenden innebar besluten aktiepostervissa i återställdes till tvåSKFatt
franska medborgare. hadeAktierna på order den tyska ockupations-av
makten i Frankrike förts till bank i Tyskland och sålts iöver en senare
Sverige.

Ett exempel på avslag beslut i november Ansökan1953.utgör ett
återställandeavsåg rotationspress till kommunistisk tidning iav en en
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RestitutionsnämndenFrankrike. ansåg maskinen på grundatt av
hade tillutebliven betalning återgått säljaren före beslaget.

handladeRestitutionsnärrmden ärenden enligt dödnings-52även
antalet gälldelagen. allra aktiebrevDet skilda företag.istörsta

Frågor kring genomförandet7.7 av

likvidationen

fordringsanspråkVissa de tyska7.7.1 mot

tillgångarna

dedispositionen medel friställdesFrågan av genomom som
tillgångarnaavvecklingen de tyska utreddes, förut nämnts,av som av

Tyskmedelskommittén åren 1947-49. Utredningen låg sedermera till
riktlinjer förgrund för de allmänna tvångsclearing med Tysklanden

1950.57godkändes riksdagen inrättades Likvidations-Samma årsom av
uppgiftnämnden hade till verkställa tvångsclearingochatt prövasom

fordringsanspråk desvenska tyska tillgodohavanden, hademot somav
Clearingnämndenfhosspärrats

huvuduppgift i förevarande del enligt direktiven,Kommissionens är
söka klarlägga judisk egendomtidigare konstaterats, komattsom om

den tyska finns emellertidingå vid likvideringen egendomen. Detatt av
beröra frågan denanledning också något anspråk grundat påatt ettom

förföljelsen kunde och till utdelning vidnazistiska medföratas rättupp
ägde spörsmål föremålden tvångsclearing Dessasenaresom rum. var

delsflertal överväganden, angående kunde ställaför ett vem som
avseende vilka kundeanspråk och dels anspråk i så fallsådana som

fråga.komma i
huvudregel gällde endast svenska kunde tillåtasrättssubjektSom att

uttrycktes "fordringendelta i tvångsclearingen. Detta på så sätt att
hand denha svensk kunna ingå iskulle varit på l maj 1945." För att

svensktborgenärskretsen krävdes medborgarskap den majlm.a.o. per
1945.

Kungl.framställning till Maj:t i januari påtalade antalI 1947 etten
emigrantföreningar borgenärskretsen borde grundvalbestämmas påatt

domicilbegreppetbosättning så alla fordringsägare fastatt somav var
svenska.skulle kunnabosatta Sverige betraktasi Avsom

57 1950 197.Prop. nr
58 instruktion 1950 490 likvidationsnämnden.Kungl. forMaj:ts nr
59 frånjanuari 1947 Självhjälp,Framställning den 18 Föreningen Emigrantemas

och TyskaSkyddsförening Socialdemokratiska PartistyrelsensEmigrantemas
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detframställningen framgick i Sverige fanns cirka 000 bosatta3att
Tyskland och flertaletflyktingar från dem hade kommit hitatt av

mellan åren och 1939. Det övervägande1933 antalet statslösa ochvar
fortfarandeendast mindre del tyska medborgare.varen

ansåg viss gottgörelseFöreningarna via tvångsclearingen bordeatt
offerske till såsom ersättning för de skadornazismens tillfogatssom

dem.
uttaladeTyskmedelskommittén i yttrande framställningenöverett

följandez7°bl.a.

förutvaranderiket vistande tyska statsanhöriga"Här i och övriga
visserligenflyktingar sakna möjlighet att genom egna

statsmyndigheter få sina anspråk tillgodosedda, dettamen
deförhållande medför icke svenska myndi heterna böra låta dematt

medelförevarande i fall da deras anknytning tillfå del annat änav
defått den fasthet, till svenska medborgare.Sverige upptagitsatt

kommittén till deSamtidigt hänvisade olika åtgärder Sverige hadesom
till nazismens offer,företagit för hjälp däribland åtagandet enligtatt ge

Washingtonöverenskommelsen betala miljoner kronor till50att
Internationella Flyktingkommittén i London. sitt betänkande vidhöllI

nämnda yttrandekommittén i princip sin i redovisade ståndpunkt.
1948Enligt kungörelsen 26 angående anmälan vissanr av

Tysklandfordringar hos gäldenärer i skulle svenska rättssubjekt anmäla
före den Clearingnämndenfordringar 15 1948.sina mars samman-

och indelade dessa nämligen:anmälningarna iställde tre grupper
exempelvis fordringarkommersiella fordringar, det svensk-tyskap.g.a.
fordringar, bankfordringarfinansiella såsomvaruutbytet, etc. samt

fordringarfordringar, exempelvis på lön.övriga
allmänna riktlinjer förtill de tvångsclearingen,motivenI som

anfördes till Clearingnämnden,godkändes riksdagen 1950, attav
finansiella och fordringar hadeförutom kommersiella, övriga även

betydande belopp."anmälts andra anspråk på del därav avsågEn stor
bombskador" "samt för lagtsför avgifter och åersättning annat, som

rasdiskrimineringslagama delenjudar enligt i Tyskland Störrem.m. av

Tyslcmedelskommitténs betänkande bilagtSverige. Se 42Representant i s.
1950 197.nrprop.

7° yttrande denTyskmedelskommitténs 25 november 1947. Ibid. 44.s.
7 kronor, 39,8 tyska riksmark antal belopp i olikamiljoner svenska jämte13,8 ett

valutor, 197främmande 1950 11.nr s.prop.
72Många hade lidit förluster till följd direkta krigshändelsertysklandssvenskar av

dennapå miljoner kronor ställdes till förfogande fori Tyskland. 6En summa
ålågskulle endast ske i ömmande fall och det den nyinrättadeErsättninggrupp.

ombesörja fördelningenLikvidationsnänmden det ställda beloppet.att av

/2
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dessa anspråk torde icke kunna ifrågakomma vid den slutliga
utdelningen.

Motiven anbefallde återhållsamhet det gällde möjlighetenstor när
tillgodose skadeståndsanspråk inom ram.tvångsclearingensatt Härtill

kommer många i Sverige bosatta flyktingar och överlevande frånatt
intenazismens svenska medborgare denövergrepp l maj 1945.var

Visserligen hade Kungl. Majzt möjlighet dispens i ömmandeatten ge
fall. Vid degenomgång dispensärenden behandladesen av som av
utrikesdepartementet" har dock inte påträffats fallnågot där dispens
har för skadeståndsanspråk från i Sverige bosatt offer forgetts ett
nazistisk förföljelse.

kanHär exempel Margot född Berlin.nämnas 1899 i Honsom
tvingades på grund den tyska raslagstiftningen lämna arbetesittattav

flyddeoch till1939 Sverige. Hon blev svensk medborgare den juli30
Beträffande hennes skadeståndskrav1945. Tyska riket uttalademot

Likvidationsnämnden: det måste Margot vid uppkomstenantagas att
fordran icke svensk medborgare och nämnden därför, medattav var

hänsyn till vedertagen folkrättslig och förpraxis de nämndens verk-
samhet fastställda reglerna, icke kan dessa anspråk till be-upptaga
dömande." Kungl. lämnadeMajzt framställning dispenssenare en om

bifall.utan
har kommissionenDäremot uppmärksammat dispens iblandatt

medgavs flyktingar andra falli då det fråga skadestånds-än var om
anspråk. exempel kanSom två judiska makar flydde frånnämnas som
Tyskland och blev svenska medborgare1933 först 1946. begäranDeras

ersättning tvångsclearingen förvia vissa banktillgångar bifölls medom
hänsyn till långaden relativt tid de hade bott i Sverige och att

ömmande.omständigheterna var
Likvidationsnärrmden prövade sammanlagt svenska20 000över

anspråk de tillgängliga tyskmedlen, beräknades uppgå till 378mot som
kronor."miljoner Nämnden tillerkände därvid den svenska staten

utdelning till fullt belopp bl.a. för de 150 miljoner kronor, enlig-isom
het med Washingtonöverenskommelsen, hade ställts till förfogande för

73Prop 1950 197 s.27. Departementschefen hänvisade bl.a. till det mångaiattnr
fall borde påankomma tysk, och inte svensk, domstol fråganprövaatt om
skadeståndsskyldighet.
74HP 80 T.
75 arkiv, T/ doss.UD:s HP 80 Tyska tillgångar i Sverige, 24.spec.
76HP 80 T 20.
77 dessa tillhörde miljoner kronor denAv 14 tyska allt övrigt enskildstaten, var
egendom. Se Klaus-Richard Böhme: eller Moral tyskaRätt Dennärmare
egendomen i Sverige 1944- 1956.
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förräkning och de återlämnade partiernatyska folkhushålletsdet rövat
guldnederländskt till sammanlagt värde cirka 64ochbelgiskt ett av

andra fordringar erhållitEfter prioriterademiljoner kronor. att
verkställdes förstatill fullt belopp utdelning på 15utdelning procenten

förmånsberättigade anspråk. Vid slututdelningen fastställdesickepå en
sammanlagda utdelningenutbetalning 15 Denytterligare procent.av

fordringarna blev såledesoprioriterade 30för de procent.

medAvtalet Västtyskland7.7.2

uppnåddeWashingtonöverenskommelsen 1946 Sverige,Genom som
skullede tyska tillgångarna Sverige inteitidigare,redovisats att

fordrings-för krigsskadestånd och svenskakällabetraktas attsom en
avtaletvästallierade enligttillvaratogs. De åtog sigintressenägares

skulle fåde tyskar egendom likvideratsförbl.a. att att varssvara
förband sida inte överlåtahärför och Sverige sig å sinkompensation att

tyska medborgare.tilltyska tillgångarnågra
genomfördlikvidationen egendomsvenska tyskdenInnan av var

Förbundsrepubliken Tyskland. västallieradeDegrundades år 1949
bl.a. fick förhandlingar den tyskadenmedgav staten upptaatt omnya

Därvid förutsattes västallierade samtidigtutomlands. deegendomen att
skyldighet enligt Washingtonavtalet debefriades från sin ersättaatt

eftersträvade samtligaFörbundsrepublikentyska gäldenärema. att
de tyskakapitalplaceringar hävdes ochutomlandstyskaförbud attmot

erhöll ersättning.rättsägama
träffade efter förhandlingarSverige långdragnaVästtyskland och en

innebar1956.7i tidigareöverenskommelse Somi nämnts,ämnet mars
skulle förklarasde tyska tillgångarnaavtal likvidationendetta att av

kraft. Med dekontrollagstiftningensvenskaavslutad och den sättas ur
återförsäljningupphävdes förbudetsamtyckevästallierades även mot

rättssubjtill tyska
så hadeersättning till de tyskaBeträffande frågan rättsägamaom

avseendeinnehållit cirka kronorLikvidationsnämnden 60 miljoner
vilka låninnehav obligationergrundade på tyskafordringsanspråk av

angående tyskadet s.k. Londonavtalet 1952reglerats särskilt ihade
förfogande förlikvidationsmedel ställdes tillutlandsskulder. Dessa nu
TreuarbeitTreuhand Aktiengesellschaft iundDeutsche Revisions-

Main.Frankfurt am

SÖ78 1956 172.35-37,1956 N10 även prop. nrse
79 härrörandetill förfogande från likvidationenställa allaförband sigSverige att

tillkommandeåterståendetvångsclearingen eller ytterligareavräkningoch efter i
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Treuarbeit förvaltade de överlämnade medlen såsom särskiltett
fönnögenhetsobjekt Liquidationsausgleichsfonds fonden. Fonden till-
fördes medel från indrivningäven svenska fordringar tyskamoten av
gäldenärer Treuarbeit verkställde. Berättigade erhålla ersättningattsom

fonden rättssubjekt, vilkas egendom hade likviderats i Sverige.ur var
Enligt överenskommelsen skulle Sverige meddela Dienststelle für
Auslandsvermögen Köln på dei ersättningsberättigade och förnamnen

bokfördadessa likvidationsbelopp. Den tyska myndigheten skulle
sedan tabell i vilken skulle de ersättningsberättigadeupprätta en anges

de bokförda beloppens motvärde i tyska mark. beräknadesDetsamt att
medlen i fonden skulle täcka ersättningsbetalning på två tredjedelaren

de nettobelopp likvidationen respektive tillgångar hadeav som av
inbringat.

utdelningsbeloppenOm uppgick till två tredjedelar skulle enligt
artikel 6 i 1956 års överenskommelse Västtyskland och Sverige träffa

överenskommelse angående användningen de fondeni eventu-en ny av
ellt kvarstående medlen. Härvid skulle bl.a. synnerhet ömmande fall,
under den nationalsocialistiska regimen på grund politisk ellerav
religiös övertygelse eller rastillhörighet förföljda, landsförvisade samt
flyktingar tillgodoses.

överenskommelse beträffandeNågon sådan särskild utdelningen av
överskott såvitt kommissionen har kunnat ha träffats.inteutröna,synes,

härtillAnledningen sannolikt det inte uppkom något överskottär iatt
fonden. För detta talar också de båda regeringarna tilläggs-iatt en
överenskommelse 1959 ställde sig ekonomiska för dengaranter attsom

ersättningskvotenangivna två tredjedelar uppnås.skulleom
ersättningsberättigade medFör eller hemvist utanför För-säte

bundsrepubliken och Västberlin skulle, enligt signaturprotokollet till
1956 års överenskommelse, Västtyskland ombud, såvida ickeutse
särskilda omständigheter detta onödigt.göra

har efterforskningarKommissionen gjort i Bundesarchiv Koblenz
för bland jämföra den tyska tabellens uppgifteratt annat ersätt-om
ningsberättigade de uppgiftermed kommissionen funnit blandsom
Flyktkapitalbyråns material. Ett primärt syfte därvid möjligtattvar om
få ytterligare material för bedömningen viss likviderad egendomav om

medel. Vidare kvarstod de miljoner150 kronor avsedda inköp tillförav som var
det tyska folkhushållet, för den franska ockupationsmaktens räkning 9,9 miljoner
kronor. överfördes i decemberDenna den dåvarande1949 till västtyskasumma
centralbanken.

SÖ8° 1959 denna överenskommelseN:o 73-74. Av framgår också någraatt
ytterligare ersättningsberättigade inte anmäldes de tidigare hadeutöver som
anmälts till Dienstelle Auslandsverrnögenfiir in Köln.
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judisk. kommissionensvarit Det förhoppning jämförelseattvar en
beskedockså skulle kunna tillförlitligheten hos de s.k. reskontra,ge om

vilka de enda handlingar kommissionen återfunnit i Flykt-är som
kapitalbyråns vilka direktarkiv viss egendom likviderades.anger om

särskiltVidare kommissionen intresserad den cirka 40var av grupp om
reskontradär egendom enligt hade likviderats och därnamn personerna

fråga under handläggningen ii Sverige inte hade avhörts.
genomgång de handlingar frånEn Treuarbeit och Dienststellefürav

Ausslandsvermögen finns arkiverade Bundesarchivi Koblenzsom
visade arkivbestånden från dessa myndigheter hade föratt utsatts en
omfattande gallring och det eftersökta tabellmaterialet fannsinteatt
förvarat där. det tyska finansministerietsGenom försorg har kommis-

därefter fått tillfällesionen studera de tabeller tidigarenämnareatt som
hade förvarats dåvarande Dienststelle für Auslandsvermögen inav
Köln.

nämndagenomgång tabellmaterial visadeEn de iattav
Flyktkapitalbyråns arkiv förvarade reskontra till övervägande del över-
ensstämde med de tyska tabellernas uppgifter ersättningsberätti-om

tyskagade. tabellmaterialet dockDet inte någon informationtyvärrgav
verkställda utbetalningar och beträffande vilka därvid ansettsom som

ersättningsberättigade. heller har tyskaInte myndigheter förfråganpå
lämnakunnat upplysningar i varje enskilt fall. Komissionen har i detta

läge beaktat förutsättningarna för ytterligare undersökningar i tyskaatt
förväntasarkiv skulle någon information bl.a. dennärmarege om

utmönstrade 40 och därvid funnit sådanaattgruppen om personer
efterforskningar relativt och tidskrävande arbetsinsatser-trots stora-

skulle leda till säkertnågot resultat. Eftersom det hellerinte inte var
kommissionens avsikt granska de tyska myndigheternasnärmareatt
handläggning till deersättningen tyska valde kom-rättsägarnaav
missionen avstå från ytterligare undersökningar.att

ändå få begreppnågot hur hördeFör många inte sigatt om som av
till de tyska myndigheterna kan möjligen följande uppgifter från en

Bundesarchivhandling påträffats i Koblenz vägledande. Avsom vara
båda dåvarandehandlingen, de tyska kan utläsasstaterna, attsom avser

den maj bodde13 1958 909 ersättningsberättigade i dåvarande DDR
och dessa hade stycken20 erhållit utbetalning. Av 300att av
ersättningsberättigade med okänd adress hade stycken påträffats93 och
erhållit utbetalning.

8 81/98.Kommissionens dnr
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Kommissionens7.8 slutsatser

Även Flyktkapitalbyrån inrättades på svenskt initiativom sommaren
blev1945 den vägledande för byråns verksamhetytterstvar ram som

resultatet de förhandlingar genomfördes under 1946somav sommaren
och dei Washington mellan Sverige västallierade, det s.k. Washington-

avtalet. Sammanfattningsvis kan denna överenskommelse mycket för-
enklat ha inneburit Sverige åtog likvidera tyskasig densägas att att
egendom fanns landet medan dei allierade deåtog sig ersättaattsom
tyska rättsägama.

upphävdesWashingtonavtalet överenskommelse mellangenom en
Västtyskland och 1956. tidsperiodSverige Den kommissionen isom
förevarande till uppgiftdel har haft undersöka har således överatt spänt
omkring år.lO

Eftersom Washingtonavtalet utgjorde för Flykt-själva ramen
kapitalbyråns har det forverksamhet kommissionen framstått som

undersökanaturligt inledningsvis i vad mån överenskommelsenatt
reglerade frågan hur egendom tillhörde eller ursprungligen hadesom
tillhört offer för den nazistiska förföljelsen skulle behandlas. Kom-

har därvid kunnat konstateramissionen denna fråga, såvitt framgåratt
granskatavtalstexten och material, förinte varit föremål någonannatav

direktdiskussion. Något undantag foreller någon särregleringnärmare
egendom offertillhört för naziförföljelsen gjordes således inte. Isom
tilläggsbrev emellertid9 bl.a. icke-tyska främmandeattangavsnr

skyddasmedborgares intressen skulle utsträckningi samma som
svenska medborgares vid alla försäljningarintressen och likvidationer

"förundantag fick förtjäna särskildvilkas fallgörassamt att personer,
behandling.

Kommissionens genomgång främst dåmyndigheternas praxis,av
Flyktkapitalbyråns och Restitutionsnämndens, börjanhar till visat atten
avsaknaden särbestämmelser, direkt offer,hänförliga till nazismensav

första åren leddeåtminstone under de till vilken kanpraxisen
karaktäriseras huvudsak byråkratiskt strikti korrekt och formad påsom
juridiska bedömningar. många fallI den samtidigt påtagligtsigter som
"fyrkantig" sällanoch präglas inte också förvånandenågotav en
okänslighet. allmän observationEn myndigheterna i sinaär t.ex. attmer
krav på eller för lämnadestöd bevis uppgifter underskattat detycks ha

eller hinderpraktiska svårigheter föreligga förlätt kunderent som en
rättssökande. finns för övrigt tyder på bevis-Det exempel attsom

gällt offervärderingen i ärenden för forfölj else, eller därnazistisksom
skäl åberopats,starka humanitära välvilligingalunda varitannars mer

fall ifrågasättai angått nazisympatisörer. Kommissionenän t.ex.som
har vidare myndigheterna hai endast enstaka fall tycksnågotnoterat att
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haft förutsättningarbistått kräva fåoch ersättning iparter, attsom
Tyskland, lämna upplysningar denna möjlighet. regelIattgenom om

meddelade beslut, liksom andrahar underrättelser till på-varitparter,
knapphändiga och standardiserade.tagligt kan slutligen konstaterasDet

Flyktkapitalbyråns initiativ och utredningar främst inriktats påatt egna
gällt företag och kommersiellaärenden tillgångar endastoch isom

sådana privatmindre mån egendom.avsettsom
bakgrund vad och iakttagelser harMot övrigasagtsav som nu

dragit den slutsatsen,kommissionen risken för judisk egendomatt att
utsträckning kanlikviderats i inte ringa ha berott myndigheternapå om

ombud forutifrån, eller denne, ochtillförts riktigtpart ettgenom
beslutsunderlaggodtagbart angående bl.a. medborgarskap och

hemvist.
särskilt tillämpningenVad gäller kriteriema för begreppet tyskav

anledningfinns förutsättaegendom del de tyska judarnaatt storen av
överlevde kriget statslösa länderoch bosatta i andra änsom var

deportationemaTyskland. Genom hade Förintelsens offer för-österut
lorat tidigare nationalitet. För den händelse åsyftadesin nu personer
hade tillgångar här landet skulle dessai därför redan på grund av

egendom hadefinitionen tysk undantagits från skingringsförbud ochav
likvidation.

tidigarebakgrund den redovisade slutsatsen, angåendeMot av
aktivitet från sida, har vidbehovet kommissionen sinapartensav

efterforskningar bl.a. särskilt fall där likvidation skett,intresseägnat
ärendet, och grund andraavhörts i där det inte påingentrots att av

framstått osannolikt fråga judiskomständigheter attsom var om
omfatta kanegendom. kom omkringDenna 40 Detatt personer.grupp

underrättad realistiskfinnas flera skäl till inte hörts Enatt parten av.
tillhör offer. Medsådan anledning Förintelsensrättsägarenär att

härtill har efterforskningar i tyskahänsyn kommissionen genom egna
hosarkiv skilda förfrågningar tyska myndigheter sökt inhämtasamt

aktuella emellertidytterligare upplysningar den harTyvärrom gruppen.
blivitresultatet dessa ansträngningar till mycket hjälp.ringaav

Vad sedan gäller tillämpningen möjligheten enligt Washington-av
egendom ägdesundantag for direkt eller indirektavtalet göraatt som av

"vilkens fall förtjäna särskild behandling har kommissionennågon
följande iakttagelser.gjort

andra tillFlyktkapitalbyrån och myndigheter åtminstone ensynes
undantags-början ha varit med dennautnyttjaytterst attsparsamma

enda ärende, kommissionen påträffat, därmöjlighet. Det har ensom
Kungl.direkt hänvisning lämnades till undantagsmöjligheten, är ett av

iriställande forär beviljat belopp till förmån arvingar-Majzt 1952 ettav
Årettill tidigare innehavare ariserat företag. innan, 1951,ettavna en
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hade Kungl. fallMaj:t i tagit hänsyn till till denett annat ägarenatt
aktuella egendomen hade utstått nazistisk förföljelse. Kommissionen
har således uppmärksammat viss uppmjukning harpraxis skettatt en av
kring åren och vad1951 1952 avsåg egendom tillhörde eller hadesom
tillhört underlidit den nazistiska förföljelsen.personer som

Flyktkapitalbyråns inställning till och behandling anspråk påav
ariseringsåtgärdergrund skilda förut baserad påangetts,av var, som

civilrättsliga överväganden i sig knappast kan ifrågasättas. kanDetsom
dock bl.a. dessa fall beklagas,just i från myndigheternas sida iatt man

underlätutsträckning hjälp upplysningar hur veder-stor att som ge om
börande ordning skulle kunnai sin gällande.göra rättannan

vad redovisats föregåendeAv i avsnitt kan sammanfattningsvissom
konstateras det finns säkra belägg för judisk egendom haratt att
likviderats lyktkapitalbyrån.F Det sig därvid inte någotrör störreav om
antal fall. Enligt kommissionens bedömning finns det emellertid
anledning räkna med detsamma kan ha skett också andra fall.iatt

tänker därvid bl.a.Kommissionen på den tidigare berörda pågruppen
omkring liksom40 på andra ärenden i vilka det tillgängligapersoner

Ävenmaterialet och förblivit ofullständigt.varit de genomfördaom
forskningarna berörda arkivi varit så omfattande och bedrivits så
systematiskt möjligt måste kommissionen också räkna med attsom

betydelsefullt ändånågot material kan ha förbigåtts.
de fallen harI några "sälqa efterhandi rättelse skett attav genom

behållningen efter likvidationen helt eller delvis friställts genom
särskilda beslut Kungl. Majzt. Vad bästa fall därigenomi åter-av som
ställts har emellertid omfattat kostnadernainte för likvidationen. regelI
har utbetalningarna därtill skett åtskilliga år efter krigets slut och utan
kompensation för på likvidationsbeloppet. olägenheterDeränta som
ligger däri utbetalningar, eller utgivande egendom, efteratt ägtav rurn

förrelativt långa tider har övrigt också drabbat de fåtaligainte
först efter kortare eller längre skriftväxling medrättsägare som en

myndigheterna fått skingringsförbud eller kvarstadsbeslut hävda.
Kommissionen slutligen eftersom dess slutsatser fore-inoterar att

varande del, framgått, kaninte redovisas individer och beloppi harsom
det redan detta skäl framstått meningslöst försöka redaatt taav som ens
på eventuell kompensation har utgått utomlands.om en
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Bilaga 1

min
Kommittédirektiv mm

W

Dir-judiska tillgångar iKommissionen om
1997331andra världskrigettiden förSverige vid

regeringssammanträde den februari 1997.13Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

undersökamed uppgiftkommissiontillkallarRegeringen atten
före ochbanker andramyndigheter, ochsvenskahurdels-

ochmed guldbefattat sig tillgångar ivärldskrigetandraunder
frånjudar och förvärvatsha tillhörtkanvärdenandra somsom

Nazityskland, -
andra världs-banker och andra eftermyndigheter,dels hur-

banktillgodohavanden andra tillgångarochbehandlatkriget
förejudeförföljelsernapå grundochjudartillhört avsomsom

herrelösa,blivitunder krigetoch
finns ihandlingardedetdels somavom-

tysk-judiskeventuellframgårFlyktkapitalbyrånsarkiv om
verksamhet.Flyktkapitalbyrånslikvideradesegendom genom

Bakgrund

efter andra världskrigetunder ochländerhur olikaFrågan om
betydandeväckttillhört judar hartillgångarbehandlat som

Särskildaunder tid.uppmärksamhetinternationell senare
bl.a. Schweiz,har tillsatts iundersökningskommissioner

riktatshar minstoch Intresse inteFrankrike Norge.Portugal,
Sverige,neutrala under kriget, bl.a.länderdemot varsom

Portugal.ochSchweiz
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Guld

Frågan har ställts dessa länder före och under andraom
världskriget med guldöppna ögon från Nazitysklandtog emot

betalning handelsutbyteti de visste eller borde hatrots attsom
guldet hade stulits från judarvetat att led iettsom

Nazitysklands judeförföljelser, så kallat guld.rövat
Frågan sammanlänkad med fråganär nära vad harom som

hänt med guld Nazityskland tillägnat sig i ockuperadesom
länders centralbanker. svenskFör del tilldrar Riksbankenssig
transaktioner under andra världskriget intresse. Understörst
slutet andra världskriget varnade de allierade de neutralaav
länderna för guld från Tysklandatt betalningta emot vidsom

Efter krigsslutet undersöktes fråganvaruexport. i Sverige och
guld kunde återlämnades.rövat Riksbankenantassom vara
återlämnade 7,1 guld till Banque Nationale de Belgiqueton år
1949 och cirka 6 guld till NederlandscheDe Bank årton 1955.

Riksbanken har nyligen tillsatt utredning beståendeen av en
utredare och två sekreterare någon anknytning tillutan
Riksbanken. Utredningens uppdrag förnyadär göraatt en
undersökning i Riksbankens arkivhandlingar för att utröna om
det finns ytterligare uppgifter Riksbankens förvärv såom av
kallat guld. uppdragetI ingårrövat sammanställningatt göra en

relevant material.av

Privatpersoners banktillgodohavanden och privatannan
egendom

Vid tiden före andra världskriget förföljelsemanär judarav
inletts i Nazityskland överfördes judisk egendom bl.a. till
svenska banker syftei rädda tillgångarna undan tyskaatt
myndigheter. Men från andra länder överfördesäven tillgångar
till svenska banker.
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intillåtet för utlänningardetfebruari 1940 sättatill attFram var
februari 1940svenska banker. Itillgodohavanden påsina

tillframför syftadealltvalutareglering attinfördes somen
till Sverige.flyktkapital sökte sigutländsktförhindra att

iinsättningarlängresåledes intekunde göraUtlänningar
banker.svenska

Svenskaigjordes utredningar1960-taletUnder
bankkontonsyftade till kartläggaregiBankföreningens attsom

utredningsarbetetkriget.följdtillherrelösablivit avsom
miljonerresulterade cirka 1,2iochårunderbedrevs attett par

bildandeförfogande förRöda korsetstillställdeskronor av en
förföljelsen.för den nazistiskaoffertillför ersättningfond

Bankföreningenskritiskastarktorganisationer motJudiska var
itillgångarframfördes kritikBland atthandlingssätt. motannat
iingåkombankfack inteochnotariatdepåer att

beräkningsunderlaget.
egendomjudiskvärldskriget kanandrasamband med ävenI

Vissaha förts till Sverige.smyckentavlor,formi m.m.av
revisorer,tid till advokater,vidgjordesförfrågningar samma

sådanförsöktaförandraoch utrönaatttransportörer om
belysasbehövaFrågan kandem.hoskunde finnasegendom

ytterligare.

tillgångarTyska

kapitulationentyskaefter denhuvudallieradefyradeSedan
de sigvändeTysklandmakten ihögstaövertagitdeförklarat att

ochförfoganderättenanspråk påmedbl.a. Sverigetill
medFörhandlingari Sverige.tillgångartyskakontrollen över

iegendombelade all tysklagstiftningtillleddeallieradede som
myndighet,särskildskingringsförbud. EnmedSverige

detavslutandeteftervilkenupprättades,Flyktkapitalbyrån, av
uppdragfick iallierade år 1946demedWashington-avtalets.k.

egendomen.den tyskalikvideraatt
1956 iårmed verksamhetsinupphördeFlyktkapitalbyrån

Förbundsrepublikenmedträffadesavtalmedsamband att ett
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Tyskland. Avtalet reglerade den ersättning skulle utgå tillsom
de tyska vilkasrättsägare egendom likviderats i Sverige.
Ersättningen utbetalades fond i Tyskland till vilkenur en
tillgängliga medel överförts från svensk och tysk sida. Enligt
vad Flyktktkapitalbyrånsuppgetts verksamhetsom om
avvecklades i princip inte egendom tillhördesom personer som
varit för de nazistiska förföljelsema.utsatta Det kan emellertid

egendominte uteslutas tillhörig tyskaatt judar likviderades av
Flyktkapitalbyrån. frågaDetta behöverär belysas.en som

Uppdraget

Kommissionens uppgift skapaär möjliga klarhetatt största i
vad kan ha hänt i Sverige det gällernär egendom judisktsom av

förts hit sambandi med judeförföljelsema föreursprung som
och under andra världskriget.

Kommissionen skall analysera 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 1997. Kommissionen bör, det detta tillom anser vara

för utredningen, kompletterandegöra undersökningar igagn
saken med särskild fokusering fråganpå guld kan haom som
tillhört judar.

Kommissionen skall 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, privatpersoners eller företags agerande före och
under andra världskriget bidrag till Sverige befattat sigatt med

guld ellerrövat egendom judiskt Storannan av ursprung.
uppmärksamhet skall möjlighetenägnas bedriva forskning iatt
privata arkiv.
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redovisa de utredningar gjortsskallKommissionen även som
bankkonton privatochrörande herrelösatidigare annan

Kompletterandeha tillhört judar.kanegendom antassom
fullfor fånödvändigakanutredningar attvaraansessom

judiska tillgångar börsådanafrågan göras.belysning omav
undersöka judisk egendomkommissionenskallVidare om

Flyktkapitalbyråns verksamhet.omfattaskom att av
kanbehandla andra frågorfårKommissionen även som

egendomvad hänt med sådanklarhet iskapabidra till att som
samband med deforts till Sverige ijudiskt ursprung somav

världskriget.före och under andrajudeförfoljelsemanazistiska
egendom sådant slagkommissionenFinner somav

ochegendomen i görligaste månskalluppdraget angesavser
beskrivas.

Arbetsformer m.m.

gäller kommittéförordningenarbetekommissionensFör
1976:119.

uppdragetRedovisning av

sitt uppdrag den 1redovisaskallKommissionen senast mars
1998.

Utrikesdepartementet
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Kommittédirektiv

KommissionenTilläggsdirektiv till om

iSverige vid förtidentillgångarjudiska Dir.

199711431997:05världskriget UDandra

regeringssammanträde den december 1997.11vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

för andravid tidentillgångarjudiska i SverigeKommissionen om
arkivutredning redovisatskall, så Riksbankens1997:05världskriget snart

direktivenutredningsuppdraget iden delutföramed förturresultat,sitt av
framvad kommeroch ställning tillanalysera1997:31 taatt somsom avser

direktiven,ursprungligai enlighet med deRiksbankens utredningvid samt,
bedömerkommissionenundersökningarkompletterandedegöra varasom

möjligtskallkommissionens uppdragdelnödvändiga. snarastDenna av
särskilt.redovisas

i den 30uppdrag övrigtredovisa sittskallKommissionen senast
november 1998.

Bakgrund

dir.den februari 1997kommittédirektiv 13beslutadeRegeringen genom
undersökauppgiftskulle tillkallas medkommission1997:31 attatt en

andraföre och undermyndigheter, banker och andravärldskriget hurandra
tillhörtkan haguld och andra tillgångarmedbefattat sigvärldskriget som

bankkontonNazityskland, herrelösahurfrånförvärvatsjudar och somsom
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tillhört judar i Sverige behandlats och egendom tillhört tyska judarom som
kommit likvideras Flyktkapitalbyrånsatt verksamhet.genom

Vidare skall kommissionen enligt direktiven analysera och ställningta
till vad kommer fram vid Riksbankens genomgång arkivhandlingarsom av
i syfte belysa frågan bankens förvärvatt guld. Kommissionenrövatom av
bör, den finner detta till för utredningen,om göravara gagn
kompletterande undersökningar i saken med särskild fokusering på frågan

guld kan ha tillhört judar.om som
Enligt direktiven skall kommissionen redovisa sitt uppdrag den lsenast

1998.mars
Kommissionen har hemställt förlängd förtid sitt upp-drag och harom

bl.a. anfört Riksbankens utredning, ursprungligenatt skulle hasom
redovisats under första halvåret 1997, förväntas bli klar först vidnu
årsskiftet 1997/98.

viktigEn del kommissionens arbete gå igenom Riksbankensär attav
utredningsresultat och därtill kompletterandegöra undersökningar dettaom
skulle till för utredningen. Då Riksbankens utredning fördröjdärvara gagn
bör kommissionens uppdragstid förlängas till utgången november 1998.av

kanDet komma bli nödvändigt för regeringenatt ställning tillatt ta
delar vad kommer fram Riksbankens utredning. Kommissionenav som av
bör därför, så Riksbanksutredningens resultat föreligger,snart medsom
förtur dennasig del utredningsuppdraget.ta Kommissionen böran av
också redovisa sin analys och resultatet eventuella fortsattaav egna

utredningar i särskilt betänkande möjligt.ett snarast

Uppdraget

Kommissionen skall, så Riksbankens arkivutredning redovisatsnart sitt
resultat, med förtur utföra den del utredningsuppdraget i direktivenav
1997:31 analysera och ställning till vad kommer framatt tasom avser som
vid Riksbankens utredning i enlighet med de ursprungliga direktiven,samt,

de kompletterande undersökningargöra kommissionen bedömersom vara
nödvändiga. Denna del kommissionens uppdrag skall möjligtsnarastav
redovisas särskilt.
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denredovisa sitt uppdrag i övrigt 30skallKommissionen senast
direktivengäller 1997:31november 1998.1 övrigt

Utrikesdepartementet
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uppdragstagare ochKommissionens externa

från demeventuella rapporter

journalist.Berger,Susanne

idéhistoriker.Bruchfeld,Stéphane

Böhme, docent.Klaus

kand:Forkman, jur.Jenny

lagstiftningsvensk 1933-45.Rapport0 om

professor emeritus:biträdandeFritz,Sven

vissa myndigheters arkiv.inventering iRapport om
affärer främst tyska,storbankers med utländska,Rapport treom

obligationer.
återköp från utländska, främstnazitidens SverigeRapport av0 om

svenskaoch från utlandet till Sverigetyska, statsobligationer, av
värdepapper.

utländska,nazitidens återköp från SverigeTillägg till rapport avom0
tilloch från utlandet Sverigestatsobligationer,tyska,främst av

värdepapper.svenska
ochJacob Wallenbergs MarcusgenomgångRapport avom0
företrädesvismedbrevväxling 1937-46Wallenberg Jrzs

korrespondenter.tyskspråkiga
frånåterköp svenska statsobligationerRiksbankensRapport av0 om

Holland 1941-42.
ochStyrelseprotokollValutakontoretsgenomgångRapport avom0

Paulding-affáren.om
Wallenbergs och MarcusJacobgranskningRapport avom0

Valutakontoretsochkorrespondens 1933-46Wallenbergs privata av
stormakterfyra 1945.korrespondens med

ochNederlandsche Bankuppgörelse mellanRapport0 om
amerikanska obligationerBank rörandeEnskildaStockholms som

Holland under kriget.inköpt iden senare
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Glete,Jan docent:

Rapport översiktlig undersökning Svenska Handelsbankensom av
arkiv, 1998.mars

Kerstin Gustafson, fil. kand.:

frånRapport Stockholms Judiska församlings arkiv.
Rapport från b1.a. Flyktkapitalbyråns arkiv.
Rapport genomgång deklarationsblanketter i Flyktkapital-om av
byråns arkiv.
Rapport Svenska Röda Korsets och Svenska kyrkans arkiv.om

Peter Hedberg, ñl. kand.:

Rapport granskning den Säpo dokumenterade verk-om av av
samheten hos Tyska Handelskammaren under andra världskriget.
Rapport granskning Valutakontorets arkiv.om av
Rapport granskning Eric Rosens arkiv.0 om av von
Rapport guldimport.0 om

Hans Heijne, f.d. chefsjurist:von

Rapport regelverket kring svenska försäkringar.om

Alf Johansson,W. docent:

Regeringen och underopinionen andra världskriget.
Uppgifter i Bagges dagbok judiska flyktingar och naziguld.om
Nationalsocialistiska och Nationella Nationella förbundet röst-
andelar i 1936 års riksdagsmannaval.

Margareta fil. dr:Larsson,

Arbetsrapport angående depositioner judisk egendom vidav
svenska beskickningar i utlandet i samband med andra världskriget.



SOU 1999:20 Bilaga 3

doktorand:Henrik Lindberg,

Riksbankensinventering iRapport arkiv kontakter mellan0 om av
Wallenberg och RoothIvar 1933-1946.

Lindqvist, ñl. dr.:Gunnar

rörande sådan konstTvå vid tiden för andrarapporter0 som
världskriget ha kommit tillkan Sverige från Nazityskland och

länder ochnaziockuperade kan ha konñskerats eller plundratssom
från i första hand judar.

biträdande professor:Nordlund,Sven

Två rörande inventering primärmaterial röranderapporter patent-0 av
varumärkeshandlingaroch uppgifter judiskt företagande,samt om

företagare och judiska intressen i företag med utgångspunkt från
Flyktkapitalbyråns arkiv.

Olof Olsson, docent:Sven-

centralarkiv.Genomgång SJ:0 av s

professorGunnar Richardson, emiritus:

iakttagelser vid SkandarkivRapport genomgång iöver av0
Norrköping.

Schybergson, docent:Per

synpunkterTvå med på forskning Wallenbergarkivetirapporter0 om
Enskilda och brödernaBankens Wallenbergs korrespondens och
övriga handlingar.
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Arkiv

Kommissionen har har hämtat uppgifter från följ ande arkiv:

Svenska arkiv

Arvid Richerts arkiv Landsarkivet i Göteborg
Bank- och fondinspektionens arkiv RA
Bankoutskottets arkiv riksdagen
Beskicknings- konsulatarkivoch UD, RA
Bukowskis arkiv Stockholm
Clearingnämndens arkiv RA

HammarskjöldsDag arkiv KB
Eric Rosens privatarkiv RAvon
Ernst Wigforss korrespondens UB, Lund
Finansdepartementets arkiv RA
Flyktkapitalbyråns RAarkiv
Gösta minnesanteckningar RABagges
Göteborgs konstrnuseums arkiv Göteborg
Handelsbankens historiska arkiv Stockholm
Handelsdepartementets arkiv RA
Handelskommissionens arkiv RA, Stockholm
Herman Erikssons arkiv UD,RA
Industrikommissionens arkiv RA, Stockholm

Rooths arkiv RiksbankenIvar
Judiska församlingamas arkiv Stockholm, Göteborg, Malmö

klipparkiv StockholmKonstrnuseums
Nationalmuseums Stockholmarkiv
Riksbankens arkiv Stockholm
Restitutionsnämndens arkiv RA
Röda Korsets arkiv RA

arkiv StockholmSJ :s
Skandniaviska bankens arkiv Skandarkiv, Norrköping
Wallenbergsarkivet Stiftelsen för Ekonomisk Forskning Bankinom
och Företagande, Stockholm
Stockholms Auktionsverks arkiv Stockholms stadsarkiv
Svenska kyrkans arkiv Uppsala
Säkerhetspolisens arkiv Rikspolisstyrelsen, Stockholm
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Utrikesdepartementets arkiv UD, RA
Utrikesnämndens RAarkiv
Utrikesutskottets arkiv RA
Valutakontorets arkiv RA

Utländska arkiv

Rijksarchief ARA,Algmeen Den Haag Haag, Nederländerna
Schweizarkiv Basel,BIS

Fédéral Bern,Bundesgericht Tribunal Schweiz
arkiv Bonn,Bundesñnanzministeriums Tyskland

för bevarande historisk-dokumentäraCentrum samlingar TsChIDK,av
Moskva, Ryssland

TysklandKoblenz,Bundesarchiv
Maryland,National Archives USA

Nederländska utrikesministeriets arkiv Haag, Nederländerna
Amsterdam,Rijksmuseums arkiv Nederländerna

nationalbankens arkiv Zürich,Schweiziska Schweiz
Archives, Jerusalem, IsraelZionist

Förkortningar

biblioteketKungligaKB
RiksarkivetRA
UniversitetsbiblioteketUB
UtrikesdepartementetUD
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Tabeller

Kontofordringar

19971966
BehållningAntal Behållning Antal1966namnBank
krkr

521263 699263 699 521HandelsbankenSvenska

495 905108 495 905 108Skandinaviska Banken

56396 622 153 94 615BankStockholms Ensk.

9541919 39 954 39BankGöteborgs

72226 22 722 26 22KreditbankSveriges

43 03849 197 456 12Ensk. BankWermlands

13 9 45313 9 453Sundsvallsbanken

40412 1612 16 404Skånska Banken

Östergötlands 22 5479 10 333 6Ensk.
Bank

8 1499 8 194 7Uplandsbanken

41 943Smålands 12 41 943 12Bank

4352 22 2 435FolkbankJämtlands
199572 2 015618 2 166 473TOTALT

nuvarande bank.års har godtagits1966 siffror av

I på underlag,grundar sig betydligt fylligareTabellemaAnmärkning: ett som
Åtskilliga har skett mellanfrån Bankföreningen. fusionererhållitkommissionen

utifrån skiftanderedovisningar delvisBankerna har gjort sinaoch1966 1997.
och principer.förutsättningar

13
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Herrelösa depåer bankfackoch

1966 1997
namnBank 1966 Antal Värde kr Antal Värde kr

Svenska Handelsbanken 7 127 642 4 854 159

Skandinaviska Banken 7 257 460 4 473 9422

Stockholms Enskilda 9 107 låsta550+6 bank-5 1 604 047+10
Bank bankfack fack

Göteborgs Bank 2 51 363 - -
konvolut+1

Sveriges Kreditbank 2 600 0

Wermlands Enskilda l 5 000 -
Bank

Skånska Banken 3 37 949 3 134 912

Östergötlands Enskilda 1 588l 1 5881
Bank
TOTALT 32 589 l52+ 17 068 6485

6 bankfack bankfack+10+
konvolut.1

2Anmärkning: Tabellema grundar påsig betydligt fylligare underlag,ett som
Åtskilligakommissionen erhållit från Bankiöreningen. fusioner har skett mellan

och1966 1997. Bankerna har gjort sina redovisningar utifrån delvis skiftande
förutsättningar och principer.
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Banklista

banktillgångarherrelösaden listaNedan återges över som
denoffentliggjorde 4 1998.kommissionen mars

andraförvid tidentillgångarjudiska SverigeiKommissionen om
herrelösas.k.följande listaidagtillkännagervärldskriget över

kontohavarepåinnehållerbanker. Listansvenskatillgångar i namn
hadeår 1945adress utomlands,uppgivenmedmil., som

dess. På listansedanavhörtsoch inteSverigebanktillgångar i som
valutabeslagavseendeRiksbanki Sverigesdepositionerocksåfinns

Även kontondärefter.och årenvärldskrigetandraunder närmast m.m.
med hjälpframtagitsupptagits. Listan harharbehållningarmed små av

Riksbank.och SverigesBankföreningenSvenska
enskildaanspråk rörandefrågor ellermedPersoner

Boel-FSPA,Föreningssparbankenhänvisas till:bankkonton m.m.
RobertSHB,Handelsbankentel. 08-782 34 09,Bergquist,Marie

Johansson,NB, RoyNordbanken13 01,tel. 08-701Vikström,
Dahlén,SEB, JanSkandinaviska Enskilda Banken08-614 87 68,tel.

ÖEB,Östgöta tel.Peterson,Enskilda Bank Arne08-763 83 22,tel.
tel. 08-Infonnationssekretariatet,Riksbank,och Sveriges05 3808-796

00.787 01
herrelösaangående s.k.frågor redovisningenAllmänna av

itillgångarjudiskaKommissionenbesvarasbankkonton omav
eller9708-405 37världskriget, tel.andraförvid tidenSverige

37 68.08-405

BankLandFörnamnEfternamn,
RiksbankSverigesWiiloAnttiAaltonen,

SHBUSAMartinAbrahamsson,
SHBUSAOskarAbrahamsson,
SHBUSAOskarAhlin,

Portugal SHBAlbedyll, Silviusv,
SEB/SkandinaviskaB.SverigeMichailAlekseff,

Ensk.B.SEB/StockholmsAlexander Oldenburgav -
SEB/SkandinaviskaB.NorgeAmundsen, O
SEB/SkandinaviskaB.EstlandAnderson, Artur
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Andersson, Alma Frk USA SHB/Skånskabanken
Andersson, Alrik USA NB/SmålandsBank
Andersson, Anna USA SHB
Andersson, Anna S USA NB/SverigesKreditbank
Andersson, Carl Canada SHB
Andersson, Carl Canada SHB
Andersson, Christina USA NB/WennlandsEnsk.B.
Andersson, Edvin Canada SHB
Andersson, Emil USA NB/SverigesKreditbank
Andersson, Frans SHB
Andersson, Gunnar USA SHB
Andersson, Gustaf USA NB/WerrnlandsEnsk.B.
Andersson, Nils USA SHB
Andersson, Thyra Olivia USA SHB
Andresen, Joh. H. Norge SHB
Andresen, N. D.Y. Norge SEB/StockholmsEnsk.B.

M. LettlandAntons, SEB/StockholmsEnsk.B.
Appleby, James William SverigesRiksbank
Aronstarns, Jazeps Lettland SHB

CarlArp, Angola SHB
Aschworth, Ethel England SHB
Asmus, EstlandAgate SEB/SkandinaviskaB.
Astrild A/S Norge SEB/SkandinaviskaB.
Augustsson, Aron Severin USA SHB
Augustsson, Johan Hilmer USA SHB
Averbuchs, Girss Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Averbuchs, Leibs Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Bagard, Grey Marcel SverigesEmetz Riksbank
Bagaturoff, Michael Ryssland SEB/SkandinaviskaB.
Bahgman, Alexander Estland SEB/SkandinaviskaB.
Bakke, P. SverigesRiksbank
Bakkevig, Knut Norge SHB
Baltzer, EstlandF. SEB/StockholmsEnsk.B.
Barrels, Erwin SverigesRiksbank
Bechterewa, Berta Lettland SEB/SkandinaviskaB.
Belonoschkin, Alexander, Ryssland SEB/StockholmsEnsk.B.
"AB"
Benson, Elisabeth USA NB/SmålandsBank

CharlesBerg, Minton USA NB/Uplandsbanken
Bergman, EstlandErnst SEB/SkandinaviskaB.
Bergman, Hans K. SverigesRiksbank
Bergqvist, Ottilia USA SHB
Berkowits, Etel, Frl. SEB/StockholmsEnsk.B.
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USA SHBAxelBerntsson,
SHBMauriceBeusa,

Estland SHBHaimBezprosvanny,
Estland SEB/StockholmsEnsk.B.Birk, Aadu
Finland NB/GöteborgsBankBjörk, Gunnar

SHBBjörklund, Annie, USAAugusta
USA SHBBjörklund-Persson, Hildur

Naemi
SHBSigurd NorgeBjörnstad,
SEB/SkandinaviskaAnanijs Norge B.Blankensteins,
SHBUSABodin, Charlotte
SEB/SkandinaviskaB.Electric USABodine, Company
NB/WermlandsUSA Ensk.B.SofiaBohlin,
ÖstgötaEnskildaBankBollström, M
SverigesRiksbankBolstad, H.L.

Tyskland SHBBonsdorf, Ewald
SEB/SkandinaviskaFinland B.Hj.Bonsdorffs Stärbhus, von

SHBNorgeBordewich, Caroline
SHBoch USACarl BirgerBorgeson,

Lisa
Estland SEB/SkandinaviskaB.Braschinsky, Dora

SHBUSABratt, Gustav, A.
SEB/SkandinaviskaEstland B.George H.Brevem von,
SEB/SkandinaviskaPolen B.Brezal, Rudolf

Estland SEB/SkandinaviskaB.Brigader, Emma
Tyskland SEB/StockholmsEnsk.B.Bues, August

SEB/StockholmsNorsk Ensk.B.Böhle,
SHBBrüderBöhm,
SHBBrüderBöhm,
SEB/StockholmsFrankrike Ensk.B.Cahn, Artur
SHBUSAHelgeCarling,
SHBUSACarling, Martha
NB/UplandsbankenUSAEllenCarlson,
SHBAdolphCarlsson, G.
NB/SverigesKreditbankAmanda Paulina USACarlsson,
NB/GöteborgsBankBrasilienCarlsson, Augusto
NB/SverigesKreditbankUSACarlsson, Claus

USA SHBCarlsson, Hjalmar
SHBUSACarlsson, Signe
ÖstgötaEnskildaBankAxel USACassel, F.

Lettland SHBRobertCaune,
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Cedercreutz, Jonas Finland NB/Sundsvallsbanken
Chabanoff, Marie SEB/StockholmsEnsk.B.-
Chiba, Alois Tjeckoslovakien SHB
Chioralia, C SEB/StockholmsEnsk.B.-
Cins, LettlandM SEB/StockholmsEnsk.B.
Citron, Finland SEB/StockholmsEnsk.B.
Clarks Sons Ltd Nord Irland SEB/Skand.B.Malmö
Claudius, M. Danmark SHB
Cour la, Theodor Danmark NB/GöteborgsBank
Croom, Carñeld USA SHB
Curty Cie Frankrike SHB
Czemy, Erwin SEB/StockholmsEnsk.B.-
Czersovsky, Alfred Tjeckoslovakien SHB
Dahlström, Gerda USA SHB
Danielowski, Else Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Danneberg, Lettland SEB/SkandinaviskaP. B.

Michalina LettlandDausa, F SEB/StockholmsEnsk.B.rau
Dedek, Jaroslav Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Dennisoff de, Vassily Herr SHB/Skånskabanken-
Despradel, Robert Dom.Rep. SEB/StockholmsEnsk.B.
Deutsche Evangelische Portugal SHB
Kirkchengemeinde
Deutsche Fensterglas Ausfuhr Tjeckoslovakien SEB/StockholmsEnsk.B.

Deutsches Konsulat Göteborg SHB-

Dittmayer Co, TjeckoslovakienHans SHB
Djebaroff, BulgarienIv. SHBAs.
Dobkin, DanmarkM. SHB
Doempke, Reinhard Polen SEB/Skånskabanken
Doempke, Reinhard, PolenHerr SHB/SkånskaBanken
Domosewicky, sterbhus, Lithauen SEB/SkandinaviskaB.
Chaim Leib

JohannesDonner, Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Dounaew, Leonid Ryssland SEB/StockholmsEnsk.B.
Dreschel, Hulda SHB-
Duchrow Co Tjeckoslovakien SHB
Duchrow Co Tjeckoslovakien SEB/StockholmsEnsk.B.
Dürr, Herr TysklandA. SHB
Dziedziul, Alfred Polen SEB/SkandinaviskaB.
Edholm, Karl USA FSPA/Jämtl.Folkbank
Edlund, Johan Felix USA SHB
Edwall, Nathaniel C. USA SHB
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SEB/SkandinaviskaEstland B.ArnoldEerich,
SEB/StockholmsEstland Ensk.B.LennuliinideEesti A.S
SverigesRiksbankIngolfEidsvold, Edvin

Arnesen
SverigesRiksbankBertilCarlEkström,

RiksbankSverigesEmilson, F.T. A.
England SEB/SkandinaviskaB.EugenieEmoiricos, S.

SEB/SkandinaviskaB.UngernIlona FruEngeström,
Finland NB/SundsvallsbankenHjalmarGustafEngström,
Tjeckoslovakien SHBBöhmischeEpiag Erste

Porzellanind. AG
SHBBelgienEpsteins, Falks
NB/WermlandsEnsk.B.USAErickson, Conrad
SHBUSAErickson, Selma
SverigesRiksbankG.Eriksen, G.
SHBJohn och GretaEriksson A.
NB/SverigesKreditbankErlandArthur USAEriksson, Carl

SHBUSACarolinEriksson,
SHBUSAErikDjosEriksson,
NB/WerrnlandsEnsk.B.NorgeEriksson, Hans
SHBUSALydia FrkEriksson,
SEB/SkandinaviskaEstland B.Estein, Beines

Estland SEB/SkandinaviskaB.VersicherungsEstländische
G. "EKA"A.

SEB/StockholmsEnsk.B.TjeckoslovakienPaulEulan, E.
NB/SmålandsBankUSAExcell, Isak Emil
SEB/SkandinaviskaB.USAExpocuirs

RiksbankSverigesEyjölfsdottir, Gudny
SHBMonacoFadlewska, Erminia
SEB/StockholmsEnsk.B.SverigeMaksymilianFeferberg,

Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandZamuelisFeinmanis,
SEB/SkandinaviskaEstland B.KarlFeldmann,
SverigesRiksbankFemandez, Diez

Frankrike SHBJakobFinkelsztejn,
SHBIrakLadislasFischer,

Ryssland SHBFloru, Ion
Lettland SEB/SkandinaviskaB.Boruchs u/oFogelmanis,

Roza
NB/SverigesKreditbankUSAWilliamForsell, Oscar
SHBUSAAxelForsman,

Tjeckoslovakien SHBForssberg, Anne-Marie
SHBTysklandFrank, Jacob
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Frankrike SEB/SkandinaviskaB.
Fréedéricksz, FinlandEmma SEB/SkandinaviskaB.
Fridström, August SHB
Friedländer, N. H Finland SEB/SkandinaviskaB.
Friedman, Feiga Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.

riedmann, TaubeF u/o Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Herzfeld, Rosalie
Friedström, Carl SHB
Fritze, G. M. Holland SHB
Fuhrrneister C0 Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Föld, Helmi Estland SEB/SkandinaviskaB.
Gaster-Mayer, Karin Mexico NB/Uplandsbanken
Gaster-Mayer, Karin Mexico NB/Uplandsbanken
Gauwirtschañskammer Tjeckoslovakien SHB
Sudentland
Gerassimoff, Alexander Frankrike SEB/StockholmsEnsk.B.
Giese Eberhard Tyskland SHBvon,
Giese, Herman Tyskland SHB/Skånskabanken
Glaswarenfabrik Rabik, TjeckoslovakienR. SEB/StockholmsEnsk.B.
Goldammer Else, SchweizFrau SEB/StockholmsEnsk.B.von,
Goldstein, Oscar Dr Rumänien SEB/StockholmsEnsk.B.
Gottfriedt, Hans/Anna Lettland SEB/SkandinaviskaB.
Grant, O. EstlandA. SHB
Grebst, Vally Sverige NB/SverigesKreditbank

FrkGreen, USAAnna SHB
NederländernaGreve, H.A SEB/StockholmsEnsk.B.

Grinstein, G Ryssland SEB/SkandinaviskaB.
Grosser, G F Tjeckoslovakien SEB/SkandinaviskaB.
Grünholz, TysklandEma SHB
GrunspamSchmolka, Wally Frankrike SEB/SkandinaviskaB.
Grynberg, Chaim Rumänien SHB
Guardiana, La Frankrike SEB/StockholmsEnsk.B.
Gudmundsson, Peter SverigesRiksbank
Gumaelius, A. Monaco SHB

ÖstgötaGustafsson, Martin USA EnskildaBank
KarlGustavsson, SHB

Göransson, Anne USA SHB
TjeckoslovakienHaertwig, Ernst SHB

Halbach-Hoemel, USA SHBAgnes
Hallberg, Carl USA SHB
Hallin, Olov E. USA SHB
Hallsten, Hilda USA SHB
Hansen, Finn SverigesRiksbank
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RiksbankSverigesHansen, M.
SverigesRiksbankPoul GeorgHansen,
SHBAlex USAHansson,
SHBHerbert USAHansson-Falk, Karl
SverigesRiksbank/eller LeoHart, Iwan
NB/GöteborgsBankDanmarkHartberg, Herman
NB/SmålandsBankNorgeHasselqvist, H

Tjeckoslovakien SHBWalterHausmann
Tjeckoslovakien SHBCentralHavlik, Büro

SHBO/Oline NorgeHelgesen, Joh.
SverigesRiksbankM.Hellström, A.
SHBJapanHerdt, Fritz
SEB/SkandinaviskaRyssland B.Herdtrnann, Boris
SEB/SkandinaviskaB.RysslandBorisHerdtmann,
NB/UplandsbankenUSADorothyHennansson,
SHB/SkånskaBankenFrankrikeEllaHess,
SEB/StockholmsEnsk.B.NorgeHeyerdahl, JensP

Finland SHBHjelt, Allan
SEB/StockholmsEnsk.B.BHoffman,
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandHohlov, R.

RiksbankSverigesVlasimilHolecek,
SHBUSAThureHolm,
NB/SmålandsBankUSACarl Ellen NHolmgren,
SHBUSAHolmqvist, Gustav
SEB/SkandinaviskaB.PolenG.m.b.hHopfenkonzem
ÖstgötaEnskildaBankTjeckoslovakienFirmaHübner, Georg
NB/SundsvallsbankenUSAEvaldHuldin,
SHBUSAEmilHult,
SHBUSAHult, Emil
SHBUSAHultberg, Letty
SEB/SkandinaviskaB.EstlandHüppler, Gustav
SEB/SkandinaviskaB.EstlandJohannHänilane,
SHBFinlandBernhardIndrenius-Zalewski,

NB/GöteborgsBankFinlandVera FruIvanova,
SEB/StockholmsEnsk.B.SverigeChauncy B. Esq.Ives,
SHBSigval NorgeA/SJacobsen, Agentur

SEB/SkandinaviskaB.EstlandArnoldJacobsen,
Lettland SHBJacobson, Jul.

NB/SverigesKreditbankWilliam Henning USAJacobsson,
SHBNorgeElisabeth/AlfJakhelln,
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Jakobsen, Helene Lettland SHB
Jakobsen, Samuel Estland SHB
Jakobsons, Hanna Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Jansson,Gustav och Mary SHB
Jansson,Jenny Augusta USA NB/WermlandsEnsk.B.
Jarlsby, Olav Trygve SverigesRiksbank

DavidJan/is, Barron SverigesRiksbank
Javitz, Pauline, Madame Frankrike SEB/StockholmsEnsk.B.
Jerlin, Daniel M. USA SHB
Johansen,E. SverigesRiksbank
Johansson, USAAgnes N NB/SverigesKreditbank
Johansson, Annie USA SHB
Johansson, Claes USA NB/SverigesKreditbank
Johansson, Elmer USA SHB
Johansson, Gunnar Herman USA NB/SmålandsBank

ÖstgötaJohansson, Helga Sofia Frk USA EnskildaBank
Johansson, Lars Erik USA SHB
Johansson, Olle Petter USA NB/SverigesKreditbank
Johansson, Oscar USA SHB
Johansson, Per Canada SHB
Johnson, Anna K. SHB
Johnson, Ellen USA SHB
Johnson, Emil N USA SHB
Johnson, Emma USA SHB
Johnson, Gustav R. Z. USA NB/SmålandsBank
Johnson, Gustav R. Z. USA NB/SmålandsBank
Johnson, Emil USA SHB
Johnson, John USA SHB
Johnsson, Hazel USA SHB
Johnsson, Hazel SHB
Johnsson, Martin, Carl USA SHB
Johnsson, Olof Fritiof USA SHB/Skånskabanken
Jones, Hugo USA SHB

Carl,Jonsson, L. USA SHB
Jordan, Molle Fröken NB/GöteborgsNorge Bank
Jory, J P HollandAuguste NB/GöteborgsBank
Junoscha, Anatol Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Junoscha, Anatol Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Jurenka, K. Tjeckoslovakien SHB
Jürgens, Jaan USA SHB
Jürvetson, Juhan SverigesRiksbank
Jäckel Co, W Tjeckoslovakien SHB
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NB/SverigesKreditbankUSAEmilFransJönsson,
SHBSverigeRichardKablitz,

Tjeckoslovakien SHBVaclacKác,
SEB/StockholmsEnsk.B.Syd AfrikaKahn,
SEB/StockholmsEnsk.B.UngernKalai, E.
SEB/SkandinaviskaB.EstlandKalberg, Väino
SEB/StockholmsEnsk.B.TysklandKalmanok, N.S
SEB/StockholmsEnsk.B.LettlandL.Kalnin W.Kraemer,
SEB/SkandinaviskaB.LettlandElisabethKalnings,
SHB/SkånskabankenDanmarkForlag, AlexKappels
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandKarlKapper,
SEB/StockholmsEnsk.B.LettlandKarlin, Harry
SEB/StockholmsEnsk.B.LettlandKarlin, M.B
SHBUSAAlbinAxel JosefKarlsson,
NB/SverigesKrcditbankUSAKarlsson, Karin
SverigesRiksbankTheodorFelixKarlsson, Knut
SEB/SkandinaviskaDanmark B.A/SCo,Kassman
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandKaufmann, E.

Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandKeller, C.J.
SEB/SkandinaviskaB.LettlandKeller, OJ.
SEB/StockholmsEnsk.B.LettlandRomualdsKersinskis-Kersis,

NB/SundsvallsbankenNorgeIngeborgKiaer,
NB/SundsvallsbankenNorgeIngeborgKiaer,
NB/SundsvallsbankenNorgeIngeborgKiaer,
SEB/SkandinaviskaB.EstlandAlexanderKink,
NB/WermlandsEnsk.B.USAKisk, Karl G
NB/SverigesKreditbankEstlandArnoldKivikari,

Tjeckoslovakien SHBKluge, A.
SEB/SkandinaviskaB.PolenKlaraKobler,
SHBTysklandKarlKoch,
SHBKolb, Hans -
SEB/StockholmsEnsk.B.LettlandDavidKonikovs,
SHBFrankrikeSmith, AgenceKonow
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandArthurKomhuber,
SEB/SkandinaviskaB.EnglandKousmichoff Sons, P. M.
SEB/SkandinaviskaB.EnglandKousmichoff, V. P.
SEB/StockholmsEnsk.B.DavidKovners, -
SEB/SkandinaviskaB.RysslandDemetriusewsky,Kraj
SHBLeopoldKral, -
ÖstgötaEnskildaBankTjeckoslovakienJohannKrauce,

Tjeckoslovakien SHBJohannKrause,
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Krisiansen, Hjalmar Robsrud Norge SHB

Kristeller, Nathan Polen SEB/SkandinaviskaB.
Kron, SEB/StockholmsEnsk.B.
Kron, Miron Frankrike SEB/StockholmsEnsk.B.
Kronenberg, Karl Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Kronski, Eugene Frankrike SEB/StockholmsEnsk.B.
Kruus, A. Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Kudar, Johan SEB/StockholmsEnsk.B.
Kuprianof, Ivan RysslandA. SEB/SkandinaviskaB.

MihkelKurgo, Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Kurtztisch, Fr. W H Spanien NB/GöteborgsBank
Kurvits, Peter Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Kusmin-Tscherechinsky, EstlandA SEB/SkandinaviskaB.
Küsti, Anton Estland SHB
Köhler, Alfred Tyskland SHB
Laane BaltserA. F. Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Laakso, Aira SverigesRiksbank
Laeva-Omanikud, EstlandKäsmu SHB
Lagerwall, Gabriele SverigesRiksbank
Margareta
Lahemaa, Johannes Estland SEB/SkandinaviskaB.
Landauer, Edvard SverigesRiksbank
Landén, Magnus USA SHB
Landén-Karlsson, Vivian USA SHB
Langer Söhne, Norbert Tjeckoslovakien SEB/StockholmsEnsk.B.
Larsson, Frida USA SHB

KolomanLauer, Holland SHB
Leinets, Harald SverigesRiksbank
Lentz, O. H. W. SverigesRiksbank
Leprevost, André Attaché Frankrike NB/GöteborgsBank
Lessner, Hilda Frau Tyskland SEB/StockholmsEnsk.B.
Lettische Gesandtschaft Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Berlin
Lettische Regierung Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Lieknis, Emma Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Lier, Nadeshda Lettland SEB/SkandinaviskaB.
Lilja, Selma E. Idandotter SverigesRiksbank
Lilj eberg, Naomi USA SHB
Liljeberg, Ruth USA SHB
Lipa, Paul SEB/StockholmsEnsk.B.

ÖstgötaLjung, Karl Canada EnskildaBank
Ljunggren, John USA SHB
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SHBUSAKarl JohanLjungström,
SEB/SkandinaviskaB.FinlandEleonoraLopatnikov,
SHBEstlandNikolaiLopato,

Tjeckoslovakien SHBJosefLorenz,
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandHeleneo/eLuchsinger, Bruno

SHBEstlandLuks, Jean
SHBNorgeEigelLunde,
SHBUSAAlbertLundgren,
NB/SmålandsBankUSACarl RobertLundström,
NB/SmålandsBankUSAV.GustavLundström,

Ensk.B.NB/WermlandsNorgeAstridLövnaeseth,
Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandLöwenberg, Rose
Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandLöwenberg, Rose
Ensk.B.SEB/StockholmsEnglandRenéMacConnel,

SHBFrk USAEmmaMagnusson,
SHBUSALottenMagnusson,
SEB/SkandinaviskaB.UngernStefanMagyar,

Tjeckoslovakien SHBGebr.Mahla,
SEB/SkandinaviskaB.EstlandGeorgMalkow-Panin,

Ensk.B.NB/WerrnlandsDavidMalm,
SEB/SkandinaviskaB.MexicoBelvisMarchiones,
SHBLettlandJulesMarcouse,
SEB/SkandinaviskaB.TysklandFriedr.Markgraf,

Ensk.B.SEB/StockholmsEstlandOskarMattsson,
SEB/StockholmsEnsk.B.NorgeMaskaug, Einar
SHBUSALisaMattson,
SHBFelix/EdithMautner,
SHB/SkånskabankenUSALinda, FruMcClure,
NB/GöteborgsBankUSAAmaliaHuldaMeijer,
SHBRafaelMether,
SEB/SkandinaviskaB.UngernJuliusMetz,
SEB/SkandinaviskaB.DanmarkHansMeyer,
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandMeyer-Putnik, Herta

Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandKalabusMichael,
RiksbankSverigesErkkiMiettinen,

SHBEstlandKarlMitt,
SHBUMoline, Henry
SHBEstlandJoh.Mooser,
SEB/SkandinaviskaB.FrankrikeBernardla,Moriniere, de

Ensk.B.SEB/StockholmsSverigeCavallaMoscho, K.
SHBNorgeMotzfedt, U.P. A
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Müller, Paul Kina SHB
Myllenberg, Paul Börje USA SHB
Männik, Johannes Sverige SHB
Möistus, K Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Mölder, Laas Estland SEB/SkandinaviskaB.
N.N. Kofñe Maatschappij Nederländerna SEB/StockholmsEnsk.B.

Flachs-ManufakturNarva Danmark SEB/SkandinaviskaB.
Flachs-Spinnereivorm.

Neiburgers, Levs Herr Lettland NB/GöteborgsBank
Nellis, Rudolf Estland SEB/SkandinaviskaB.
Nelson, Albin USA SHB
Nelson, Anna Sofia USA SHB

ÖstgötaNelson, Axel Leonard USA EnskildaBank
Nelson, Lawrence USA NB/Uplandsbanken
Nelsson, Rut USA SHB
Neumann, Otto Palestina SHB
Newman, Davida Frk Sverige SHB
Nicaise, Michel Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Nielsen, Holger Bundgaard SverigesRiksbank
Nierrnann, Hermann SEB/StockholmsEnsk.B.
Nihtig, Juhan Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Nilsson, Adela Rosa USA SHB
Nilsson, Harry USA SHB
Nilsson, Johan USA NB/WennlandsEnsk.B.
Nilsson, Johan USA NB/WennlandsEnsk.B.
Nilsson, Sven Tyskland NB/Sundsvallsbanken
Noaksson, Rich. SHB
Norberg, Inga England SHB
Nordling, Paul USA SHB
Noréen, Signe Norge NB/WennlandsEnsk.B.
Norling Y Cia S W. Spanien NB/GöteborgsBank
Helmer
Nyström, Anders Magnus USA SHB
Oberleithners Söhne, Ed. Tjeckoslovakien SEB/StockholmsEnsk.B.
Odemer, Felix SverigesRiksbank
Ohlsson, Clara USA SHB
Okeson, Axel USA NB/SmålandsBank
Olsson, Gustav USA SHB
Olsson, S.R England SHB
Pabst, Ingeborg SverigesRiksbank

ÖstgötaPalm, Viktor och Karl USA EnskildaBank
Panzerbieter, K. H. England SHB
Paulding C0. SEB/StockholmsEnsk.B.

;
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Tyskland SHBund Charlottede, C.Paz A
SHBUSAIvar FPearson,
SHBIdadödsbo,Pearsons

RiksbankSverigesPedersen,M.
bankenSHB/SkånskaUSACarolina FrPersson,

SHBUSAHelgaPersson,
SHBPolenStahl-Co, K.Petersen

Zinkwerkeu.
SEB/SkandinaviskaB.DanmarkPeterPetersen,
SHBCarl EPeterson,
SHBUSAEjnarPetersson,

SkånskabankenSEB/TysklandAlfredPincus,
SEB/SkandinaviskaB.SpanienPlanelles-Granell, S/A
SEB/SkandinaviskaB.DimitriPletnew,
SHBPolenSpolkaAkcyjnePolska

Telefonicsna
SEB/SkandinaviskaB.EstlandPoolak, Hans
SEB/SkandinaviskaB.EstlandKarlinePoolak,
SEB/SkandinaviskaB.DanmarkPrismaPresstjänst
NB/GöteborgsBankItalienGustavPresto,
SEB/SkandinaviskaB.HerbertQuambusch,
SHBQuick, James
SEB/SkandinaviskaB.Rabinowitz, S
SEB/SkandinaviskaB.RysslandJosefRachmilevitsch,
NB/SundsvallsbankenSverigeLentolLejaRakiskiene,
SHBFrankrikePatrik W. M.Ramsay,

Ensk.B.SEB/StockholmsNederländernaGreve, N.V.VanRees,
Messrs.

Tyskland SHBRegenhardt, K/G C
NB/SundsvallsbankenUSAAnderRegnell,

Ensk.B.SEB/StockholmsEstlandReinok, V.
Ensk.B.SEB/StockholmsZelmaMeijers-Jankelis o/eRemigolskis,

RiksbankSverigesGustaf KarlRentel,
SHBSchweizOswaldRenteln von,

RiksbankSverigesJuliusRepo,
Österrike SHBAdolfRettich von,
Tjeckoslovakien SHBRichter, Anton

SHBLettlandPaulsRomans,
NB/SundsvallsbankenRosanoff
SHBTysklandRosenhardt, S
SHBUSARosenkvist, Eva Fru

Ensk.B.SEB/StockholmsSchweizRosovsky, Herm
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Rossbaum, L. Herrn SEB/StockholmsEnsk.B.
Roubalova, Jana Roubal, Polen SEB/SkandinaviskaB.
Jan
Ruhen Cohrs Tyskland SHB
Röhrig, Friedr. Louis Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Sabsay, Boris Estland SEB/SkandinaviskaB.
Sacher, Boruch Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Saervartveit, Olav O. Norge SHB
Salgo, Elmer Thomas SverigesRiksbank
Salm, Hilja Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Samuelsen, Erling USA SEB/SkandinaviskaB.
Sandin, Thor och Ebba USA SHB
Sandmark, Emil Arnold SverigesRiksbank
Sapugo, Zalamans Lettland SHB
Schaarschmidt Herold, Tyskland SHB/Skånskabanken
Firma
Schapiro, Gabriel Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Schapiro, Gabriel Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.
Scherling, D. G. Lettland SEB/SkandinaviskaB.
Schestakoff, P Ryssland SHB/Skånskabanken
Scheutz, Thor Sverige NB/SverigesKreditbank
Schick, Isaak, Herrn SEB/StockholmsEnsk.B.
Schiel, Gebr. Vereinigte Tjeckoslovakien SHB
Seidenwarenfabr.
Schiemann O. SHBvon,
Schilling Bado Lettland SEB/SkandinaviskaB.von,
Schinz, Conrad Schweiz SEB/SkandinaviskaB.
Schlesinger, Elise SEB/StockholmsEnsk.B.
Schmitz, Paul Japan SHB
Schneider, Ulrich England SHB
Schulds, ÖstgötaT A.A. T Shulds USA EnskildaBank
Schulenberg, Guillermo Argentina NB/GöteborgsBank
Schulze-Rikart, Kurt Tyskland SHB
Schwarz, C. H Japan SHB
Schweigaard, N. Norge SEB/SkandinaviskaB.
Schwimmer, Jenö, Herm Ungern SEB/StockholmsEnsk.B.
Schörpner, Frant. Tjeckoslovakien SEB/SkandinaviskaB.
Scitikov, Loun Estland SHBv,
Sederowsky, Karl Rud. SHB/Skånskabanken
Sedvall, N. D USA SHB
Sedwall, Nils David USA NB/Sundsvallsbanken
Sedwall, Olov USA NB/Sundsvallsbanken
Seesheimo, Viola Finland SEB/SkandinaviskaB.
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NB/SverigesKreditbankTysklandSeger, Ernst
KreditbankNB/SverigesTysklandFritzSeger,

NB/SverigesKreditbankUSAJohan FridolfSelin,
SEB/StockholmsEnsk.B.EstlandSelmanowitsch, Runin
SEB/StockholmsEnsk.B.SverigePierreSeya,
SEB/StockholmsEnsk.B.AlexanderSeyffart, -

Tjeckoslovakien SHBSick Söhne
SEB/SkandinaviskaB.FinlandDanielSihvonen,
SHBEstlandMagdaSilberberg,

FolkbankFSPA/Jämtl.RysslandBertilSilfverhjelm,
SEB/SkandinaviskaB.LettlandWeltaIdaSilin, u/o
NB/GöteborgsBankNorgeHalfvdanSiljan,
SEB/SkandinaviskaB.EstlandSimenson,
SHBEstlandValdemarSirnsivart,
SEB/SkandinaviskaB.TjeckoslovakienSimunek, Fr.

Estland SHBSkobloff, W.
SEB/StockholmsEnsk.B.EgyptenAlexanderSkript,
SEB/StockholmsEnsk.B.RysslandNicolaj, HerrnSkworzow,

RiksbankSverigesSköien, Odd
SEB/SkandinaviskaB.PolenTadeuszSliwczynski,
SHBUSAOlofSmed,
SEB/SkandinaviskaB.LettlandSmilgain-Simsen, Louise
SEB/StockholmsEnsk.B.FrankrikeSmith, Olaf
SHBNorgeAsbjömSmörholm,
SHB/SkånskabankenDanmarkSpegelhauer, W Herr
SHBAlfred USAJohanbarn,Spjuts

ZinkwerkeundStahl-
KreditbankNB/SverigesSverigeAlbertStanlaws,

SHBTjeckoslovakienEduardSteckbauer,
SEB/SkandinaviskaB.DanmarkStefansen, Hugo
SHBDanmarkAndersHugoStefanssen,
SEB/SkandinaviskaB.RysslandKatarinaStemplin,
NB/GöteborgsBankoch NorgeStenrud, Carl Aagot
SEB/SkandinaviskaB.NorgeTh.Stixrud,
SEB/StockholmsEnsk.B.RumänienGhA.Stoenescu,
NB/SmålandsBankUSAStrand, Ida
SEB/SkandinaviskaB.EstlandStrandman, Otto

KreditbankNB/SverigesSverigeoch TullyStrauch, Otto
RiksbankSverigesângbâtenå finskaStyrmannen

Kontio
SEB/SkandinaviskaB.PolenAleks.Suleks-Freimans,
NB/UplandsbankenUSASigneSundin-Muraro,
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Sundqvist, C. L. USA SHB
Sundqvist, Carl, L. USA SHB

AlexanderSurin, Ryssland SHB
Sutins, Lazars Lettland SHB
Svensson, Ester G. C. SverigesRiksbank

KarlSvensson, David USA SHB
Svensson, Maria USA SHB
Svensson, Vilhelm John SHB
Sverre, N. M USA SHB
Svirlovskis, Eduard Lettland SEB/StockholmsEnsk.B.

JohnSwanson, Alfr. USA SHB
Swansson, Lilly SHB
Sörensen, E. SverigesRiksbank
Sörenssen,Aymar Spanien SEB/StockholmsEnsk.B.
Tallo, Joan Estland SHB
Tankelovics, LettlandIssers SEB/SkandinaviskaB.
Tavanger, Johannes SverigesRiksbank
Teicher, Paul Tyskland SHB

ÖsterrikeThen, Albert SHB
Thorn, Carl USA SHB
Thumqvist, Oscar W. USA SHB

ElseTobias, SHB
Tommsh, Julius SverigesRiksbank

Aktien-WäschefabrikTriola Tjeckoslovakien SHB
Tusti, Johannes Estland SEB/SkandinaviskaB.
Tutschke, Franz Tjeckoslovakien SHB
Tyyskä, Väinö SverigesRiksbank
Tölk, Albert Estland SHB
Ulander, Nels Lotten USA NB/Sundsvallsbanken
Ulstad, Paul Norge SHB
Uthmann, Bruno Sverige SHBvon ,
Valencic, Rodolpho England SEB/SkandinaviskaB.
Vasseur, Francis Sverige NB/SverigesKreditbank
Vastli, Alfred Estland SEB/Skand.B.Göteborg
Vidsers, Ovseijs Belgien SHB
Vikander, Elin USA SHB
Vinikas, Josifas Estland SEB/StockholmsEnsk.B.
Vos de, HerrP Danmark SHB/Skånskabanken
Wagler, Wilhelm Tyskland SEB/SkandinaviskaB.
Waldes Co Tjeckoslovakien SHB
Waldmann, Franz Egypten SEB/SkandinaviskaB.u.
Hildegard
Walley, Alma Fru Sverige NB/SverigesKreditbank
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RiksbankSverigesAlexanderWanna,
SHBNorgeArthurWannag,

Ensk.B.SEB/StockholmsSverigeCharlesWauters,
SHBUSAWeijland, Karin
SHBEnglandThildeWeil,

Ensk.B.SEB/StockholmsFrankrikeAurelinWeiss,
Ensk.B.SEB/StockholmsFrankrikeThyraWentzel,

SHBUSAAllanWestberg,
SHBFrankrikeSimonWestermann,
SHBUSAWestling, Sven E.

BankNB/GöteborgsNorgeGeorgWieberg, B
SHBUSAWikström, Arne
SEB/SkandinaviskaB.TysklandWilhelmWilke,
SHBLettlandMoszko-M.Witkowski,
SverigesRiksbankWittmach, M.L. A.
SEB/SkandinaviskaB.TunisienAglaidaWoinoff,
SHBRumänienWolf, Werner

Ensk.B.SEB/StockholmsLettlandderWolfschmidt A.GA.
Hefefabrik, Branntwein-
Brennerei-Spritrectiñcation

Destillaturund

SHBLettlandderWolfschmidt, A.G.A.,
Branntwein-Hefefabrik,

SpritrectificationBrennerei
Destillaturund

SHBTjeckoslovakienJindrichNovelaWäschenfabr.
Kubik

SEB/SkandinaviskaB.FrankrikeRobertXavier Ets,
BankNB/GöteborgsEnglandE MrsYates,

Ensk.B.SEB/StockholmsAntoniZabko-Potopowicz, -
SHBHeinrich IranZacher,
SEB/StockholmsEnsk.B.EgyptenZaki, Hassan

Ensk.B.SEB/StockholmsTysklandDavidZellermeyer,
BankNB/GöteborgsÖhrström, USAoch EugeniaIvar

SHBÖrnberg, USAIngeborgEileen
SHBÖstlund, USAElla
SHBEnglandÖvergaard, Britta
SHBÖzis, GreklandFazil

RiksbankSveriges266-268,Beslagsrapporter nr
iTullkammaren270, 273,

Mon
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offentliga utredningar 1999Statens

förteckningKronologisk

tönnånsrättsreglerBilagor. Ju.Nya +. i SverigeN Steriliseringsfrågan 1935-1975.
Ekonomiskersättning.S.
Yrkesñsketskonkurrenssituation.Jo.. Godsedi forskningen.U.. Effektiva miljölösningar.och N.värme-. Östersjöområdet.EffektivareTotaltörsvarsstödi Fö.. Märk väl Fi.
Invandrarskapochmedborgarskap.. skriñserie.Demokratiutredningens Ju.

slakta får i Guds Omreligionsfrihet9. Att ett namn.
demokrati.Demokratiutredningensskriftserie.och

Ju.
nynazismochñämlingskap.10.Rasism,

skriftserie.Demokratiutrednixigens Ju.
demokratinavnationaliserasl Bör

skriñserie.Demokmtiutrednixigens Ju.
Elektroniskdemokrati.Demolcratiuüedningens12.
skriftserie.Ju.

ochdemokratiskstatskonst.. Etik
Demokratiutredningensskriftserie.Ju.

kommersiellalokalradion.14.Denframtida Ku.
15.Nytt för prövning hyres-ocharrendemål.system av

Ju.
Ökad16. rättssäkerheti asylärenden.UD.

Bosättningstilläggför17.Garantipensionoch personer
föddaår ellertidigare.S.1937
Frågortill detindustriellasamhället.18. Ku.

vammärkesdirektiv.19.Artikel 7 i EG:s
Ändringar i varumärkeslagen.Ju.

20. Sverigeochjudarnastillgångar.UD.



offentliga utredningarStatens 1999

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
törmånsrättsreglerBilagor. 1Nya +

Invandrarskapochmedborgarskap.Demokrati-
utredningensskriñserie.8

slakta tär i Guds religionsfrihetochAtt Omett namn.
skriftserie.demokrati.Demokratiutrednixigens 9

Rasism,nynazismochfrämlingskap.
Demokratiuuedningensskriftserie.10

DemokratiutredningensdemokratinavnationaliserasBör
skiñserie.11
Elektroniskdemolqati.Demokratiutredningensskrittse-
rie. 12
Etik ochdemokratiskstatskonst.Demokratiutredningens
skriftserie.13

för prövning hyres-ocharrendemål.15Nytt system av
varumärkesdirektiv.Artikel 7 i EG:s

Ändringari vanimärkeslagen.19

Utrikesdepartementet
Ökad 16rättssäkerheti asylärenden.

ochjudamastillgångar.20Sverige

Försvarsdepartementet
Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi 6

Socialdepartementet
Steriliseringsñágani Sverige1935-1975.Ekonomisk
ersättning.2
Garantipension Bosättningstilläggfor föddaoch personer

tidigare.år 1937eller 17

Finansdepartementet
Märkväl 7

Utbildningsdepartementet
forskningen.Godsedi 4

Jordbruksdepartementet
3Yrkesñsketskonkurrenssituation.

Kulturdepartementet
ñamtidakommersiellalokalradion.14Den

Frågortill detindustriellasamhället.l 8

Näringsdepartementet
Effektiva ochmiljölösningar.5värme-





,

n.




