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Sveriges väg till medlemskap i Bretton Woods-organisationerna (Valuta-

fonden och Världsbanken) har hittills i det närmaste legat försänkt i

historisk skugga. Den vägen sträcker sig från 1943, när de allierade valu-

taplanerna för efterkrigstiden presenterades, och fram till 1951, när Sve-

rige gick med i det internationella valutasamarbetet. I den här artikeln

beskrivs de viktigaste händelserna, aktörerna (med Dag Hammarskjöld i

spetsen) och synpunkterna längs vägen, liksom det omgivande ekono-

misk- och neutralitetspolitiska landskapet. Slutsatsen blir att Sveriges väg

till Bretton Woods med fördel kan delas in i tre etapper och att det på

varje etapp fanns flera omständigheter som gjorde att det svenska med-

lemskapet kom att dröja.1

Det finns en omfattande internationell litteratur om Bretton Woods-syste-

mets tillkomst och tidiga utveckling.2 Systemet skapades, som är allmänt

bekant, genom en överenskommelse mellan representanter för 44 länder

vid en konferens i Bretton Woods, New Hampshire, USA, i juli 1944.

Många länder utanför det allierade lägret var emellertid inte representera-

de i Bretton Woods och måste efter kriget hitta sina egna vindlande vägar

till Bretton Woods-institutionerna – Internationella valutafonden (Interna-

tional Monetary Fund, IMF) och Världsbanken (International Bank for

Reconstruction and Development, IBRD). Bland dessa länder fanns några

neutrala nationer som anslöt sig över en längre tidsperiod: Turkiet 1947,

Sverige 1951, Irland 1957, Spanien 1958, Portugal 1961 och Schweiz inte
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förrän 1992, tjugo år efter Bretton Woods-systemets sammanbrott. Den-

na artikel behandlar ett av dessa neutrala länder: Sverige.

Sveriges väg till Bretton Woods har hittills legat försänkt i historisk

skugga. Endast två forskare har – relativt kortfattat – behandlat ämnet:

Clas Wihlborg 1993 och Erik Magnusson 2003. Wihlborg – som i huvud-

sak byggde på en promemoria av riksbankstjänstemannen Carl-Göran

Lemne3 – noterade att Sverige inte inbjöds till Bretton Woods-konferen-

sen och att landet betraktades med misstro av de allierade. Svenskarna

var tveksamma om värdet av medlemskap i Bretton Woods-institutioner-

na men deras attityd ändrades i samband med förhandlingarna om GATT-

avtalet (General Agreement on Tariffs and Trade) 1949. Magnusson beto-

nar de ekonomiska motiv som låg bakom att Sverige först avstod från att

gå med och sedan gick med i Bretton Woods-systemet. Sveriges ekono-

miska politik – med låg ränta och syftande till full sysselsättning, vilket ris-

kerade att leda till inflation – var beroende av möjligheten att föra en

självständig växelkurspolitik och stod därmed i konflikt med Bretton

Woods-systemet. Sveriges intresse av multilateral handel gjorde emellertid

landet angeläget att delta i den planerade internationella handelsorganisa-

tionen (International Trade Organization, ITO) och GATT och varje land

som deltog i GATT utan att vara medlem i IMF måste antingen ansluta sig

till IMF eller teckna ett separat avtal baserat på fondens Articles of Agree-

ment.4

Syftet med denna artikel är att redovisa viktiga händelser och diskus-

sioner längs den svenska vägen till Bretton Woods-medlemskap från

1943, när de allierade valutaplanerna lanserades, och fram till 1951, när

Sverige anslöt sig till Valutafonden och Världsbanken. Vi ska redogöra för

synpunkter inom Riksbanken, Finansdepartementet och Utrikesdeparte-

mentet, uttalanden av ekonomer, politiker och bankmän, attityder gent-

emot Sverige inom amerikanska finans- och utrikesdepartementen samt

Federal Reserve, inom brittiska finansdepartementet och Bank of England

samt inom IMF och vi ska bedöma betydelsen av Sveriges handelsintres-

sen, ekonomiska politik och neutrala hållning under andra världskriget

och kalla kriget. Dessa redogörelser och bedömningar bygger på doku-

ment och artiklar från 1940-talet och på mera sentida litteratur.

Artikeln är måhända en aning okonventionell i två avseenden. För

det första ställer den inte en precis fråga som kan ges ett precist svar utan

den beskriver en process. För det andra relaterar den inte oupphörligt till

vad tidigare forskning har haft att säga. Båda dessa konventionsbrott

bottnar i ett enkelt förhållande: Sveriges väg till Bretton Woods är i
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huvudsak jungfrulig terräng. Man måste ge en bred översikt innan man

kan börja ställa precisa frågor och man kan inte ständigt relatera till något

som knappast finns.

En aktör kommer att ägnas extra uppmärksamhet: Dag Hammar-

skjöld. Hans synpunkter kommer att redovisas mer utförligt än andras.

Det finns skäl för det – utöver att det är hundra år sedan han föddes.

Hammarskjöld var, som statssekreterare i Finansdepartementet 1936–

1946, ordförande i riksbanksfullmäktige 1941–1948, från 1946 envoyé

och från 1949 kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet, den viktigaste

aktören bakom Sveriges inställning i efterkrigstidens internationella han-

dels- och valutafrågor. Han arbetade tillsammans med å ena sidan finans-

minister Ernst Wigforss, å andra sidan riksbankschef Ivar Rooth. En med-

lem av riksbanksfullmäktige, Ivar Andersson, har påpekat att Hammar-

skjöld ibland omtalades som ”den verklige riksbankschefen”. ”Tidsläget

krävde en stark, handlingskraftig riksbanksledning: Dag Hammarskjöld

hade både vilja och förmåga att utöva en sådan. Ivar Rooth, riksbanks-

chefen, mötte honom med största lojalitet; han visste att han i Hammar-

skjöld hade ett stöd och en vän. Samarbetet mellan dem var det bästa.”5

Hammarskjölds vilja att å ena sidan handla – att bedriva politik – och att å

andra sidan, trots att handlandet utövades under ideologiskt lagda politi-

ker som Wigforss, som statstjänsteman stå höjd över partipolitiken, inne-

bar en komplicerad balansakt som har varit föremål för utredningar av

såväl Hammarskjöld själv som av andra.6 Hans Landberg har sammanfat-

tat Hammarskjölds balansakter i allt vidare cirklar – mellan finansdeparte-

ment och riksbank, mellan finans-, handels- och utrikesdepartement, i

förhandlingar med USA och om Marshallhjälp och OEEC – och konstate-

rar att ”Sverige behövde under dessa år en internationell förhandlare som

Hammarskjöld, med spetskompetens inom det ekonomiska och valutatek-

niska området, full insikt i de politiska sammanhangen och lojal mot rege-

ringens politik”. Utnämningen av Hammarskjöld till statsråd 1951 ”synlig-

gjorde, framför allt internationellt, Hammarskjölds verkliga ställning och

inflytande”.7

Ämnet Hammarskjöld, Sverige och Bretton Woods kommer att av-

handlas i sju steg: (1) reaktioner på de allierade valutaplanerna 1943 och

(2) på Bretton Woods-överenskommelsen 1944, (3) frågor sammanhäng-

ande med IMF, IBRD, ITO och GATT 1945–1949, (4) Sveriges beslutsfat-

tande och slutsteg på vägen mot medlemskap 1950–1951, (5) Sveriges

ekonomiska politik och (6) neutralitet och, slutligen, (7) några slutsatser. 
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Reaktioner på de allierade valutaplanerna 1943

De amerikanska och brittiska valutaplanerna – utformade av Harry Dexter

White, Assistant Secretary vid amerikanska finansdepartementet (Trea-

sury), respektive John Maynard Keynes, framstående brittisk nationaleko-

nom – offentliggjordes i april 1943. Några veckor tidigare hade Riksban-

kens man i New York, Harald Magnusson, meddelat Rooth att han miss-

lyckats med att få tag på ett exemplar av Whiteplanen. Han tvekade att

ta personlig kontakt med White eftersom denne var känd för att vara

ogint inställd till alla neutrala och sedan länge hade inrangerat Sverige i

den tyska intressesfären. Några dagar senare kunde Magnusson emeller-

tid vidarebefordra en del uppgifter om Whiteplanen till Riksbanken.8 De

närmaste dagarna levererade Magnusson flera rapporter om skillnaderna

mellan White- och Keynesplanerna och om de kritiska synpunkter som

framfördes av framförallt ledande amerikanska bankmän.

Den 5 april 1943 offentliggjordes Whiteplanen av den amerikanske

finansministern Henry Morgenthau. Den sändes till 37 länder med ett föl-

jebrev från Morgenthau. Sverige var inte bland dessa länder. Morgent-

haus brev gick emellertid ut som pressrelease och svenska dagstidningar

rapporterade omedelbart om Whiteplanen och några dagar senare också

om Keynesplanen. 

Den första svenska nationalekonomen som reagerade var Bertil

Ohlin. Han noterade att amerikanarna hade tilldelat guldet en roll i det

framtida valutasystemet. Det var inget att förvåna sig över eftersom USA

förfogade över tre fjärdedelar av världens guld och skulle göra ”en enorm

förlust om guldet ’detroniserades’ och blev värdelöst”.9 Några dagar

senare luftade en annan ”stor ekonom”, Gustav Cassel, 77 år gammal,

sin åsikt. Han tog avstamp i sin berömda köpkraftsparitetsteori och hans

recept var som följer: Först måste USA och England stabilisera dollarns

och pundets inre köpkraft. Därefter kunde en lämplig växelkurs mellan

dessa båda valutor fastställas. Denna valutaaxel skulle få så överväldigan-

de betydelse för världshandeln att andra länder skulle vara angelägna att

knyta sina valutor till den. I så fall behövdes inga stora konferenser och

organisationer.10 Denna rekommendation låg i linje med det huvudsakliga

alternativet till White- och Keynesplanerna så som det utvecklades på det

internationella planet.

Dag Hammarskjöld reagerade också omedelbart genom att skriva ett

memorandum om Keynesplanen. Han ansåg att det ur svensk synpunkt
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var en bestämd fördel om man kunde räkna med en fast värderelation

mellan pund och dollar. Planen syftade till att eliminera ”stridsåtgärder på

världsmarknaden” men en olycklig biprodukt kunde vara att den erbjöd

mindre utrymme för en självständig konjunkturpolitik. Hammarskjölds

rekommendation var att Sverige ”tillsvidare ställer sig helt avvaktande”.

Skälen till detta var att Sverige först borde konsolidera samarbetet med de

övriga nordiska länderna och att Sverige hade omfattande förbindelser

med länder som tills vidare skulle komma att hållas utanför det bancor-

arrangemang som Keynes hade föreslagit. Men en avvaktande hållning

behövde inte innebära isolering. Sverige kunde göra en pundstabilisering,

uppträda som förhandlande part visavi Bank of England, tillgodogöra sig

vinsterna av bancorarrangemanget och ”bibehålla sin frihet utan att där-

för framstå som frondör”.11 En kommitté, 1943 års valutasakkunniga, till-

sattes nu bestående av Ivar Rooth och Klas Böök från Riksbanken, Ham-

marskjöld och de båda ekonomerna Erik Lindahl och Arthur Montgomery.

Lindahls åsikt var att valutaplanerna skulle ge ett snävt utrymme för

reglering av den inhemska prisnivån och en nationell konjunkturpolitik.

Men sannolikt skulle det ta många år att skapa ett internationellt pen-

ningväsende. Om ett sådant mot förmodan kom till stånd inom de när-

maste åren låg det inte i Sveriges intresse att genast ansluta sig. Systemet

skulle i första hand ge fördelar åt stora länder, som kunde öva inflytande

över det, och åt små länder med kreditbehov. ”Sverige tillhör ej någonde-

ra kategorin utan torde därför göra klokt i att till en början intaga en

avvaktande hållning.”12

Lars-Erik Thunholm från Handelsbanken hävdade att Keynesplanen

var mer smidig, expansiv och demokratisk än Whiteplanen, enligt vilken

USA skulle kunna inlägga veto mot varje beslut. Det största problemet

med båda planerna var att de inte förklarade hur världshandeln skulle

återuppbyggas.13 Även Ohlin uppskattade de ”expansionsbefrämjande”

inslagen i Keynesplanen. En plan av det slaget skulle visserligen inskränka

enskilda länders handlingsfrihet men det var oundvikligt om ett interna-

tionellt system skulle kunna fungera.14 Berthold Josephy, ekonom och

flykting från Tyskland som förde pennan i SAF:s Industria, föredrog också

Keynesplanen. Whiteplanen lanserade ett interventionssystem mot växel-

kursstörningar men Keynesplanen försökte komma åt jämviktsbristens

orsaker. Whiteplanen saknade originalitet och betydde “amerikansk valu-

tadiktatur” medan Keynesplanen utgjorde ”ett oerhört fruktbart frö”.
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Men ytterst var det USA som bestämde och Josephy vädjade till amerika-

narna ”att frivilligt stiga ned från gulddespotens tron och som primus

inter pares ta ledningen i ett världssamhälle av jämlika nationer”.15

Nästa memorandum från Riksbanken var författat av Klas Böök. Key-

nesplanen lämnade mer utrymme för växelkursjusteringar än Whiteplanen

men Böök menade inte desto mindre att båda planerna hade upphöjt sta-

bilitet i valutarelationerna till ”ett mål i och för sig” när det endast borde

vara ett medel för att främja den internationella handeln. Restriktionerna

för stater som ville föra ”en oberoende och rationell konjunkturpolitik”

var också sådana att de skapade en viss tvekan om att söka anslutning till

en organisation som skulle kunna uppstå på grundval av dessa planer.16

Rooth var också tveksam: ”Det är icke lämpligt att försöka starta ett enda

internationellt valutasystem för hela världen. Man bör i stället utgå från

den nuvarande besvärliga situationen och successivt bygga ut systemet.”

Endast USA kunde ”vara solen i systemet”.17

I slutet av augusti kunde Magnusson meddela Rooth att Treasury inte

tänkte tillåta neutrala länder att delta i de kommande diskussionerna om

det internationella valutasystemet.18 Samtidigt hade Hammarskjöld förfat-

tat ett nytt memorandum om Keynes- och Whiteplanerna. Han räknade

med att England ville hålla en europeisk front samlad, omfattande även

länder som varit neutrala under kriget, och att detta kunde ge visst ut-

rymme för hänsynstagande till svenska synpunkter. Hammarskjöld disku-

terade bland annat växelkurserna, formerna för en anslutning till det

internationella valutasystemet och konjunkturregleringen. Den ur svensk

synpunkt viktigaste frågan när det gällde växelkurserna var ”vilken grad

av rörelsefrihet vi kunna påräkna efter krigets slut”. Den första frågan när

det gällde formerna för anslutning var när och hur valutaunionen var

tänkt att utvidgas till exneutrala länder och de axelmakter med vilka Sve-

rige bedrev utrikeshandel. Slutligen ville Hammarskjöld klargöra att Sveri-

ge borde förbehålla sig ”rätt till avvägning mellan konjunkturreglerings-

intresset och intresset av en internationell valutastabilisering, i den mån

dessa intressen råka i uppenbar konflikt”.19

Hösten 1943 tillbringade Gunnar Myrdal några månader som finans-

råd vid svenska beskickningen i Washington med uppdrag att samla infor-

mation om amerikanska förväntningar och planer inför efterkrigstiden.

Efter sin hemkomst till Sverige konstaterade han i ett memorandum att

det fanns förståelse för Sverige inom State Department (amerikanska
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UD). Treasury däremot var fientligt och misstänksamt mot Sverige och

detsamma gällde vissa avdelningar inom War Department och Navy

Department. I fråga om förhandlingarna om ekonomiska efterkrigspro-

blem var ordningen den att stormakterna drog upp riktlinjerna varefter

”de mindre bröderna i gemenskapen” informerades och fick yttra sig.

Neutrala stater hölls svartsjukt utanför förhandlingarna och hela tillväga-

gångssättet bar ”mycket tydliga drag av stormaktsimperialism”. Valuta-

stabiliseringsproblemet hade monopoliserats av Treasury och inom Trea-

sury av en man, Harry Dexter White. Myrdal drog slutsatsen att Sverige

inte skulle bli inbjudet att delta i förberedelserna till en valutaunion men

att man med tiden förväntades ansöka om medlemskap i en institution

vars konstitution man inte haft möjlighet att påverka. Om en sådan insti-

tution skapades skulle Sverige i längden knappast kunna stå utanför. Men

på kort sikt hade Sverige ingen anledning att verka angeläget utan kunde

vänta och se.20 Myrdal använde sitt memorandum som utgångspunkt för

ett föredrag inför Svenska Bankföreningen i mars 1944. Han kritiserade

såväl Keynes- som Whiteplanen men menade inte desto mindre att den

amerikanska kritiken mot planerna hade underskattat behovet av en

överstatlig organisation på valutaområdet. Strax därefter lät Myrdal en

större allmänhet ta del av sina synpunkter i boken Varning för fredsopti-

mism, i vilken han uppskattade sannolikheten för en lösning på valutasta-

biliseringsproblemet under 1944 till högst 10 procent.21 Vid denna tid-

punkt var Myrdal ordförande i kommissionen för efterkrigsplanering och

de farhågor för en större efterkrigsdepression som han fört med sig från

USA kom följaktligen att påverka den svenska ekonomiska politiken.

Det finns ett tydligt skäl till att Myrdal hade en så negativ syn på

Treasury och White. Hösten 1943 hade Myrdal i sällskap med sin assistent

Tore Browaldh besökt White. Browaldh har beskrivit mötet mellan Myrdal

och White i sina memoarer.22 De båda svenskarna togs emot av Whites

medarbetare Edward Bernstein, ”sannolikt den verklige författaren till

Whiteplanen”. Bernstein verkade nervös och White ”visade en nära nog

hatisk uppsyn”. Myrdal sade några ord om syftet med besöket och fram-

förde några synpunkter på Whiteplanen, varefter White avslutade ”audi-

ensen” med att förklara att ”rätta tidpunkten för en diskussion av det här

slaget var, när Sverige hade återvänt till ’den rätta familjen’”. När Myrdal

lämnade Whites kontor försökte Bernstein släta över med några ursäktan-
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de ord men det verkade som om Myrdal inte hörde ett ord av vad han

sade.

Sverige stod knappast högre i kurs hos ledningen för Bank of Eng-

land. När Hammarskjöld hösten 1943 var i England och förde samtal med

Montagu Norman och C. F. Cobbold möttes han av giftiga repliker. Cob-

bold gick ut hårt: ”Sverige är för närvarande det sannolikt mest impopulä-

ra landet i Europa, och ni komma sannolikt att på åtskilliga håll betraktas

såsom potentiella spioner.” Hammarskjöld förklarade att man från svensk

sida med intresse följde den internationella valutadiskussionen men ansåg

att det handlade om ”ett engelskt-amerikanskt problem, vars resultat vi

blott hade att acceptera”. Svenskarna hade därför ”icke någon önskan att

i någon form taga upp en diskussion om saken, ehuru vi givetvis hade

våra egna uppfattningar på den ena eller andra punkten”. När Hammar-

skjöld beklagade att han själv eller Rooth inte kunnat komma till England

på ett tidigare stadium och hänvisade till tunga arbetsbördor och svåra

trafikförhållanden klippte Norman av med att dessa förhållanden inte

hade hindrat Rooth från att resa till Berlin. Norman sade sig inte heller

förstå hur ett land kunde vara neutralt. I samtal med ytterligare en repre-

sentant deklarerade Hammarskjöld att en ny internationalism måste kom-

ma till stånd inom vilken Sverige måste ha en roll att spela. Svaret blev

”att skillnaden mellan dem som under kriget delat bördan och övriga län-

der vore för djup för att kunna överbryggas”. I någon mån tycks de hårda

orden ha varit ett test av Hammarskjölds stryktålighet. När han en kväll

stötte samman med Cobbold och Wilfrid Eady från brittiska Treasury vän-

de sig den förre till den senare och sade att de i banken behandlat Ham-

marskjöld ”in a most awfully rude way” men att han hade ”been stan-

ding up against it extremely well”.23

Vi kan så långt konstatera att de svenska huvudaktörerna inte sakna-

de information om eller intresse för de allierade valutaplanerna. Några

officiella ställningstaganden förekom emellertid inte. När Bank of Canada i

slutet av 1943 förhörde sig om huruvida det i Sverige hade formulerats

några synpunkter på valutaplanerna lät Riksbanken formulera följande

svar: ”Bortsett från enstaka ekonomers och bankmäns kommentarer ha

de internationella valutaplanerna icke behandlats i Sverige.”24
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Reaktioner på Bretton Woods-överenskommelsen
1944

Den 26 maj 1944 tillkännagavs att president Roosevelt inbjudit de alliera-

de och ”associerade” nationerna till en internationell konferens i Bretton

Woods, New Hampshire. Ivar Rooth hölls informerad under och efter

konferensen av Riksbankens nye man i New York, Ulf Barkman, och av

beskickningen i Washington.

De svenska dagstidningarna innehöll åtskilliga rapporter från Bretton

Woods. Överenskommelsen i Bretton Woods förvånade de flesta kom-

mentatorer och Dagens Nyheter noterade att Gunnar Myrdals pessimistis-

ka profetia hade falsifierats av händelseutvecklingen. Göteborgs Handels-

och Sjöfartstidning manade svenskarna att inte visa missbelåtenhet över

att ha blivit ställda åt sidan. Sverige hade valt neutraliteten och det hade

sina ”naturliga och ofrånkomliga konsekvenser”.25

Ekonomer och bankmän kommenterade likaså händelseutvecklingen

i Bretton Woods. Ohlin hade svårt att förstå att de neutrala länderna inte

blivit inbjudna. Han hade sina misstankar: ”Tydligen finns det i amerikans-

ka finansdepartementet folk som har ett horn i sidan till de neutrala.”

Resultatet av förhandlingarna föll emellertid Ohlin på läppen och han

fann ”det svårt att undgå den slutsatsen, att förverkligandet av dessa pla-

ner skulle betyda ett stort framsteg för världsekonomin”. Svagheten med

förslagen var att de blivit så komplicerade att de inte kunde överblickas av

andra än specialister.26 Myrdal klagade likaså över att planerna blivit allt-

för komplicerade och han var på det hela taget mindre entusiastisk. Det

största misstaget i Bretton Woods var att man blandat ihop två problem:

”hur man skall kunna skapa ordning under efterkrigstidens kaos och hur

man skall ordna det i en normal fredlig värld”.27 Josephy klagade liksom

Ohlin över att de neutrala inte fått närvara. Detta gjorde konferensen till

”en aktion av krigförande stater”.28 Resultatet från Bretton Woods över-

raskade emellertid Josephy. Han beskrev det som ”en kartritning över ett

land, i vilket ingen levande människa hittills har satt sin fot”. Han hävda-

de att det vilade på ett förbehållslöst förtroende till ”statsmakternas över-

lägsna intellekt och obegränsade organisationsförmåga”. Den ”nya guld-

myntfoten” var raka motsatsen till den gamla: ”Den är inte längre garant

för en liberal och statsfri världsekonomi utan ett redskap för en av ett

stormaktskonsortium kontrollerad universell kollektivism.”29
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I september 1944 skrev Rooth till Alan Sproul, chef för Federal Reser-

ve Bank of New York, att han höll på att studera resultatet från Bretton

Woods. ”My first impression is that the rules laid down are going much

more into detail than I think advisable for a fund which is in fact acting as

the central bank of central banks.” Han hade också med stort intresse läst

artiklar i Foreign Affairs av John Williams vid Federal Reserve Board of

New York och Louis Rasminsky vid Foreign Exchange Board of Canada.

Något senare förklarade Rooth för Sproul att de flesta som var intressera-

de av frågan i Sverige delade Williams uppfattning att man måste skilja på

en övergångsperiod och tiden därefter. Om bara USA och Storbritannien

kunde komma överens om en ”cross rate” kunde Valutafonden vänta.

Rooth hoppades också att de ledande männen vid Bank for International

Settlements (BIS) i Basel kunde användas i något internationellt samman-

hang ifall banken likviderades.30 Bakom denna vädjan låg det faktum att

Rooth och Per Jacobsson vid BIS var gamla vänner. Under hösten gav

Rooth dessutom vid ordinarie bankmötet en redogörelse för Bretton

Woods-överenskommelsen. Han var inte särskilt frikostig med egna syn-

punkter men varnade för att stabiliseringskravet skulle drivas så långt att

det hämmade den internationella handeln. ”Största möjliga sysselsättning

kommer att för framtiden spela en större roll än hittills i ländernas ekono-

miska politik och ingen regering torde våga sätta detta mål efter stabila

växelkurser.” Fasta växelkurser skulle också betyda att mindre länder

tvingades acceptera alla utifrån kommande inflations- och deflationsten-

denser. Han manade därför de ekonomiska stormakterna – USA och Stor-

britannien – att föra en ansvarsfull ekonomisk politik.31

Hammarskjöld var för sin del i London hösten 1944 och förhandlade

om ett svenskt-engelskt betalningsavtal. När förhandlingarna öppnades

passade representanter för Bank of England på att förklara att Bretton

Woods inte stod högt på dagordningen. I Hammarskjölds notering heter

det: ”Man hade gjort fullständigt klart för amerikanarna, att Bretton

Woods-programmet vore en framtidsfråga, som för engelsk del icke kun-

de föranleda åtgärder förrän efter utgången av en övergångstid, som

finge uppskattas till åtminstone fem år.”32 Eady från Treasury intog en

mycket vänlig attityd och påpekade för Hammarskjöld ”att Sverige kunde

spela en vägledande roll för åtskilliga andra länder i fråga om de valuta-

politiska avgörandena” och att en svensk anslutning till det engelska

valutaförslaget kunde ”sona det brott, som neutraliteten utgjort”. Eady

förvånade sig över att han inte sett några spår av en offentlig debatt om

Bretton Woods i Sverige. Hammarskjöld svarade att de svenska ekono-
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merna var starkt engagerade i andra uppgifter och att myndigheterna inte

velat ge någon ledtråd om Sveriges hållning med tanke på landets ”speci-

ella ställning utanför spelet”.33

Thunholm menade i efterspelet till Bretton Woods att de amerikanska

bankernas kritik mot överenskommelsen var alltför ensidig och särskilt

vände han sig mot uppfattningen att man var för tidigt ute med planerna.

”Det är klart att återuppbyggnadsarbetet skulle få ett starkt stöd av en

redan från början ernådd stabilitet i valutarelationerna.”34

Frågor kring IMF, IBRD, ITO och GATT 1945–1949

Efter de reaktioner som utlösts av valutaplanerna och Bretton Woods-

överenskommelsen blev intresset från svenska myndigheter och media för

Bretton Woods-processen sporadiskt.

I juli 1945 rapporterade Barkman till Rooth om Henry Morgenthaus

avgång som finansminister. ”Harry White tros stanna kvar, då han är den

ende i Amerika, sägs det, som förstår Bretton Woods.”35

En tid senare, i september, var Hammarskjöld på nytt i London och

rapporterade till Wigforss att man inom Treasury inte hade några invänd-

ningar mot Sverige men att det fanns en kvarstående ovilja inom Bank of

England som han försökte komma till rätta med genom att resonera med

bland annat Cobbold. ”Det är första gången jag på allvar här diskuterat

Bretton Woods.”36

Månaden därpå framträdde Hammarskjöld med två föreläsningar på

temat ”Från Bretton Woods till ’full employment’” vid Stockholms hög-

skola, vilka omgående publicerades. Här ska vi hålla oss till resonemangen

kring växelkurserna. Om kursförändringar tilläts endast vid djupgående

strukturella förändringar kunde det bli stora svårigheter för den ekono-

miska politiken i olika länder vid starka konjunktursvängningar. Om å

andra sidan varje sådan svängning betraktades som tillräcklig grund för en

växelkursförändring blev det inte mycket bevänt med stabiliteten. Den

rimliga politiken måste ligga någonstans mitt emellan. Hammarskjölds

uppfattning var att Bretton Woods-bestämmelserna hade funnit ett

sådant mellanläge. De uppvisade ett janusansikte, som tillfredsställde

såväl anhängare av stabilitet som anhängare av praktiskt taget fria växel-

kurser. Nästa problem för stater som ville ansluta sig till Bretton Woods

handlade om hur stort utrymme valutastabiliteten lämnade för en själv-

ständig inhemsk ekonomisk politik. Här gällde det återigen att finna en
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medelväg. Å ena sidan kunde ett land som ville upprätthålla en tillfreds-

ställande sysselsättning ha legitima skäl att devalvera. Å andra sidan vore

det olyckligt om ”dörren öppnades för en äventyrspolitik, där alla valuta-

politiska korrektiv mot en statsfinansiell inflationsspekulation bortfölle”. Ju

effektivare ett land försökte uppnå ”full employment”, desto större risk

för löneinflation och desto större sannolikhet för devalvering. Det fanns

alltså en latent konflikt mellan ”full employment” och stabila växelkurser

men Hammarskjöld drog för den sakens skull inte slutsatsen att Bretton

Woods-förslagen stod i vägen för sysselsättningspolitiken. De gav tvärtom

”det mäktigaste stöd” för en sådan politik eftersom deras mål var ”att

undanröja alla de betalningstekniska och finansiella hindren för en fri och

blomstrande världshandel”.37

För att undanröja rent handelsmässiga hinder lade USA:s utrikesmi-

nister James F. Byrnes hösten 1945 fram förslag om åtgärder för att främja

den internationella handeln. En kommitté tillsattes för att förbereda en

internationell konferens om handel och sysselsättning.

I juli 1945 hade Myrdal blivit handelsminister i den socialdemokratis-

ka regering som efterträdde krigsårens samlingsregering. I december sam-

ma år höll han ett tal i vilket han varnade för att importregleringar kunde

bli nödvändiga. Myrdal var nu engagerad i den intensiva planhushåll-

ningsdebatten och gjorde sitt yttersta för att karakterisera Bretton Woods-

systemet som internationell ”planhushållning i jätteformat”.38

I slutet av 1945 kom en förfrågan från Island: Hade Sverige för avsikt

att delta i Bretton Woods-institutionerna? Svaret från UD blev ”att Sveri-

ge ej erhållit någon inbjudan att deltaga i upprättandet av nämnda insti-

tutioner men att man på svenskt håll med största intresse följer utveck-

lingen av hithörande frågor”.39

I januari 1946 försökte journalisten C. R. Prokorny beräkna kostna-

den för ett svenskt medlemskap i Valutafonden och hamnade på 135 mil-

joner dollar. Hans artikel väckte tydligen intresse i Riksbanken eftersom

den återfinns lite här och var i Riksbankens arkivmaterial. Prokornys slut-

sats blev att Sverige knappast hade råd att aspirera på medlemskap.40 En

liknande beräkning i Riksbanken slutade på ett något mindre belopp:

120 miljoner dollar.41

I brev till en J. Wulfsberg på norska ambassaden i Washington våren

1946 ger Hammarskjöld sin syn på Bretton Woods i ovanligt öppenhjärti-

ga ordalag:
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Det är redan Sveriges ”declared policy” att efter förmåga arbeta

för de mål till vilka även Bretton Woods-planerna syfta. Enligt min

uppfattning sker detta tillsvidare – ekonomiskt sett – lika bra utom

som inom Bretton Woods-organisationen. Med hänsyn till fördelar-

na av att vara representerad inom organisationen kunde det före-

falla, som om Sverige likväl borde eftersträva att komma med. Om

detta enligt min mening icke är fallet, är orsaken inte de finansiella

förpliktelser, som skulle följa med delaktighet, utan att jag tycker,

att Sverige i nuvarande läge, med hänsyn närmast till den ovissa

utvecklingen av Sovjets relationer till Bretton Woods, icke bör driva

en valutapolitisk orientering västeröver vidare. Jag hyser också

stark skepsis mot lämpligheten av att växelkurserna bindas i ett

läge som, icke minst i USA, rymmer starka risker för häftiga pris-

fluktuationer.42

Denna utsaga ger två intressanta besked från Hammarskjöld: Sveriges

avvaktande hållning påverkades av hänsyn till Sovjet men inte av hänsyn

till de ekonomiska insatserna i fond och bank.

Vid samma tid lät Cobbold från Bank of England Hammarskjöld för-

stå ”att Harry White, Bernstein och andra av våra […] speciella vänner

skulle försvinna genom en lucka i scengolvet i juni”. Den tillträdande

amerikanske finansministern Fred M. Vinson sades vara ”entirely fed up

with that gang”. Cobbold frågade dessutom om Sverige ville hoppa på

Bretton Woods-tåget. Hammarskjöld svarade att han inte såg något posi-

tivt skäl för den saken varpå Cobbold replikerade ”att han för sin del skul-

le vara lycklig om han kunnat slippa” men om systemet verkligen kom

igång blev det nog omöjligt för Sverige att stå utanför. Hammarsköld kon-

staterade då ”att det naturligtvis vore en skillnad mellan problemet om vi

skulle svara ja på en inbjudan, och frågan, om vi borde taga initiativ till att

komma med. Min negativa inställning gällde i första hand den senare frå-

gan.”43 Här ges ytterligare ett intressant besked: Antingen ville man från

svensk sida inte verka angelägen eller också led man fortfarande av sårad

stolthet över att inte ha fått inbjudan till Bretton Woods.

Efter konferensen i Savannah oroade sig Thunholm för amerikanska

strävanden att ”tillkämpa sig absolut herravälde över alla avgöranden”.

Han befarade att dessa strävanden skulle skrämma bort många mindre

stater och påminde sina läsare om ”att Bretton Woods-programmet i alla

fall ännu så länge hänger på en mycket tunn tråd”. Han publicerade ock-

så en skrift om Bretton Woods, i vilken han framhöll betydelsen av att i

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  3 / 2 0 0 562

42 RA, FD, Ö1, vol. 8, Hammarskjöld till Wulfsberg, 4 mars 1946.
43 RA, FD, Ö1, vol. 6, Hammarskjöld till Sohlman, UD, 26 mars 1946.



valutahänseende starka länder som Sverige och Schweiz gick med i Valu-

tafonden.44

I en promemoria sammanfattade Frank Coe, chef för Treasurys Divi-

sion of Monetary Research och från juni 1946 Valutafondens första sekre-

terare, ett samtal han haft med en besökare – Hammarskjöld. Denne hade

förklarat att ”although Sweden could subscribe entirely to the principles

of the Articles of Agreement he did not feel that there was any urgency

about Sweden’s joining the Fund and Bank. […] He thought that they

could cooperate very well outside the Fund and take all the steps in the

right direction anyway.” Coe fick intrycket att Sverige inte ville ansöka om

medlemskap innan det var säkert att en ansökan skulle få ett gynnsamt

mottagande. Han sade till Hammarskjöld att han inte visste ”what mat-

ters there were between us which had to be cleared up prior to Sweden’s

joining the Fund and Bank except possibly the question of German

assets”. Han hoppades att den saken snabbt skulle kunna läggas till hand-

lingarna och förklarade att han ansåg det ”highly important that Sweden

join the Fund and the Bank as soon as possible”. Hammarskjöld berättade

för Coe att Sverige kunde tvingas appreciera sin valuta och befarade att

det i så fall kunde bli svårt att få fondens välsignelse längre fram. Coe

menade att man kunde se optimistiskt på den saken.45

Efter den svenska revalveringen 13 juli 1946 fick Mats Lemne, nyut-

nämnd finansattaché vid beskickningen i Washington, åtskilligt att förkla-

ra för amerikanarna, vilket föranledde en tät brevväxling mellan honom

och Hammarskjöld. Redan den 15 juli utsattes Lemne för ”korsförhör” av

Walter Gardner i Federal Reserve. Gardners inställning till revalveringen

var mycket negativ. Hans huvudinvändning gällde, enligt Lemne, ”att

Sverige genom den vidtagna åtgärden skulle demonstrerat en bristande

vilja att deltaga i det internationella samarbetet på valutaområdet”. Lem-

ne undrade då om ett litet land som Sverige måste acceptera stigande

prisnivå vid exempelvis stark prisstegring i USA. Gardner svarade att det

var oundvikligt om man ville ha en internationell växelkursreglering. Lem-

ne svarade att Sverige aldrig kunde acceptera sådana konsekvenser av ett

internationellt samarbete. Gardner svarade i sin tur att han hade svårt att

se hur Sverige i så fall skulle kunna gå med i Valutafonden. En stund sena-

re undrade Gardner inte desto mindre om Sverige ville ansluta sig till den

internationella banken. Lemne svarade att Sverige inte hade fått någon

inbjudan och därför inte haft anledning att ta ställning till frågan.46

Den amerikanska kritiken mot den svenska åtgärden gick bland

P E N N I N G -  O C H  V A L U T A P O L I T I K  3 / 2 0 0 5 63

44 Thunholm (1946a), s. 10, och (1946b).
45 NARA, Country files 1934–1952, Sweden, Box 34, Bretton Woods, ”Memorandum for the files: Conversa-

tion with Mr. Hammarskjold”, 17 juni 1946.
46 RA, FD, Ö1, vol. 8, ”Anteckningar från samtal i Federal Reserve 15 juli 1946”.



annat ut på att svenskarna hade försvårat starten för fonden. Lemne för-

klarade i brev till Rooth att hans skepsis mot Bretton Woods hade ökat

eftersom amerikanarna inte tycktes förstå de mindre ländernas problem i

en internationell valutafond.47 Fondens amerikanska representanter var

inte särskilt talföra. White verkade ”allmänt ointresserad”, Bernstein

”svarslös i valet appreciering och andra skyddsåtgärder”, Coe fann ”ing-

en anledning till erinran”.48 Hammarskjöld erinrade om att valutasakkun-

niga, Myrdalskommissionen och Wigforss ”kategoriskt uttalat sig för valu-

tajusteringar såsom ett medel till avskärmning av internationella prisrörel-

ser”. Om Bretton Woods skulle fungera måste stormakterna sköta sin

ekonomiska politik anständigt annars blev konsekvensen ”att världskon-

junkturen för framtiden skall till 100 procent bestämmas av Amerikas

interna ekonomiska politik”.49 Lemne träffade samman med Coe, som

meddelade att den svenska apprecieringen diskuterats inom Valutafon-

den. Lemne underströk att svenskarna försökte begränsa verkningarna av

växelkursändringen till den interna svenska ekonomin. Lemnes allmänna

intryck av samtalet var ”att Coe i huvudsak accepterade den svenska

uppläggningen av frågan men att han icke därmed principiellt godkände

en dylik växelkurspolitik”.50 Gardner med flera förblev emellertid kritiska

och Hammarskjöld drog av alltsammans slutsatsen att det även på centra-

la positioner fanns företrädare för en snäv tolkning av ”fundamental dis-

equilibrium”. ”Vi kan ingalunda – om och när frågan om en anslutning till

fonden blir aktuell – nöja oss med någon allmännare utläggning av vår

uppfattning på ifrågavarande punkt utan måste tydligen göra uttryckligt

förbehåll för en vettig tolkning som täcker bland annat läget vid juli-

apprecieringen.”51

Några dagar senare ställde Gardner till Lemnes överraskning frågan

om Sverige ansökt om medlemskap i Valutafonden och förklarade däref-

ter att Sverige nu kunde begära inträde. Lemne drog följande slutsats: ”I

och med vårt inträde i FN anser man nog här att läget avsevärt förändrats

och att vi knappast ha skäl att längre ställa oss avvaktande till det interna-

tionella samarbetet på just det monetära området.”52 Kort därefter kunde

Lemne överbringa en god nyhet: Valutafonden hade beslutat biträda det

engelska yrkandet att ”fundamental disequilibrium” skulle kunna åbero-

pas om det inte rådde ”full employment” i landet. Det innebar att USA

frångått sin tidigare ståndpunkt att ”fundamental disequilibrium” bara
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kunde åberopas med utgångspunkt från betalningsbalansen. ”Det är ur

vår synpunkt onekligen ett steg i rätt riktning.”53 I Lemnes fortsatta korre-

spondens med Hammarskjöld och Rooth tog han sikte på fondens och

bankens sammanträden i september 1947 som en möjlig tidpunkt för

svensk anslutning.54

I början av hösten 1946 ägde ett möte rum i London mellan två

amerikanska tjänstemän, Petersen och Calder, vilka höll på med förbere-

delser för den stundande handelskonferensen, och två svenskar, Dag

Hammarskjöld och Hubert de Besche. Mötet hade tillkommit på initiativ

av amerikanarna som ville sondera Sveriges inställning till den föreslagna

handelsorganisationen, ITO. En formulering i den promemoria som upp-

rättades av de Besche efter mötet lyder: ”På fråga av herr Hammarskjöld

beträffande sambandet mellan ITO och Bretton Woods förklarades från

amerikansk sida, att medlemskap i den ena organisationen icke utgjorde

en förutsättning för medlemskap i den andra.”55

När den kommitté som hade att förbereda en internationell handels-

konferens höll sitt första möte i London hösten 1946, utarbetades förslag

till stadgar för ITO. Senast i början av december fick svenskarna klart för

sig konsekvenserna av dessa stadgar eftersom två amerikaner hade in-

bjudits till Stockholm av handelsminister Gunnar Myrdal. Den ene, Clair

Wilcox, var ordförande i den amerikanska delegationen vid mötet i

London. Budskapet var nu ett helt annat än det varit i början av hösten. I

sammanfattningen av samtalen i Stockholm fastslås att medlemskap i ITO

”praktiskt taget förutsätter anslutning även till Bretton Woods-

institutionerna”.56

Denna insikt föranledde Hammarskjöld, numera envoyé och finans-

sakkunnig i UD, att sända ett telegram till en svensk delegation bestående

av utrikesminister Östen Undén, folkhushållningsminister Axel Gjöres och

ministern i Washington Herman Eriksson. Delegationen befann sig i New

York med anledning av att Sverige blivit invalt i FN. Hammarskjöld med-

delade att Sverige måste överväga importrestriktioner för att skydda valu-

tareserven och att redogörelsen från de båda amerikaner som besökt

Stockholm visade ”dels att vi kunna få svårigheter att stanna utanför den

internationella handelsorganisationen, dels att anslutning till denna torde i

praktiken framtvinga anslutning även [till] Bretton Woods- organisatio-

nerna”. Om Sverige ville ansluta sig till Bretton Woods hösten 1947 mås-

te en proposition föreläggas riksdagen under våren. Hammarskjöld upp-
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manade delegationen att ta nödvändiga kontakter före Undéns och Gjö-

res hemresa. Sedan kunde man ta ställning efter statsrådens hemkomst.57

Den 21 januari 1947 diskuterade svenska regeringen frågan om

svenskt Bretton Woods-medlemskap och beslöt att inga åtgärder tills

vidare borde vidtas. Två dagar senare vidarebefordrade Hammarskjöld

detta budskap till riksbanksfullmäktige. Uppenbarligen låg Sveriges valu-

taproblem och de annalkande ITO-förhandlingarna bakom beslutet att

avvakta.58

I mars 1947 underrättades Treasury om att Rooth var på väg till

Washington. I ett dokument från Treasury heter det: ”It is reported that

Mr. Rooth will be ‘quite willing’ to talk informally about the possibility of

Sweden’s joining the Fund and Bank while he is in Washington, but that,

before the question of membership can be presented to the Riksdag, the

Swedish Government would like to be more fully informed concerning the

relationship of the Fund and Bank to the International Trade Organisa-

tion.”59

Samtidigt föreslog handelsattachén Donald W. Smith vid amerikanska

beskickningen i Stockholm att tjänstemän på svenska beskickningen i

Washington skulle inleda samtal med representanter för IMF. Hammar-

skjöld svarade att sådana samtal var välkomna – efter att ett resultat hade

nåtts beträffande ITO och dess relationer med Bretton Woods-institutio-

nerna.60 Några månader senare skrev Bengt Metelius vid svenska beskick-

ningen i Washington till Hammarskjöld om ”Bretton Woods-formeln” och

beräknade Sveriges insats till 170 miljoner dollar.61

I september 1947 var Phillip Thorson från IMF på besök i Stockholm.

Han träffade Rooth, Hammarskjöld, Tunholm och Browaldh och skrev en

rad PM till Frank Coe om sina samtal med dessa svenska nyckelpersoner.

Den 24 september åt Thorson lunch med Browaldh från Handelsbanken

och Erik Westerlind, kamrer från Riksbanken. Enligt Thorson förklarade

Browaldh ”that Sweden would always have to be especially careful of the

Russian view and that if an open split developed between East and West,

Sweden would have to choose the East”. Westerlind deklarerade att Sve-

rige hade för avsikt att ansluta sig till IMF redan 1948. Två dagar senare

sammanträffade Thorson med Thunholm och diskuterade behovet av ett

internationellt valutasystem. Samma dag åt han lunch med Rooth. Efter

det samtalet gjorde Thorson följande notering: ”Sweden had delayed on

the Bretton Woods institutions until she could see better the probable
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nature of ITO. However, she was going to Havana. He felt that if after

seeing the Havana development Sweden decided ITO would be accept-

able, there would be a strong presumption that she would also wish to

talk further with the Fund and Bank. […] In the meantime, even thought

[sic] not a member, Sweden wanted the Fund to feel they were anxious to

co-operate to the fullest possible extent.” Påföljande dag träffade Thor-

son samman med Hammarskjöld som framförde samma budskap som

Rooth: Det rådde ett nära samband mellan frågan om medlemskap i

IMF/IBRD och Sveriges inställning till ITO. Det var betydelsefullt att Sveri-

ge skulle delta i Havanna-konferensen. ”He believed Sweden generally

wished to participate as much as possible in international activities with

the aims of these organizations. One major reason that she had delayed

so long on ITO was to see the type of provisions that would govern rela-

tions with nonmembers.”62 Informationen från Thorson sammanfattades

omedelbart av Frank Coe och vidarebefordrades till Valutafondens chef

Camille Gutt.63

Mot slutet av 1947 var Hammarskjöld i Washington för att förhandla

med amerikanarna om Sveriges finansiella och handelsmässiga problem.

På Rooths förfrågan om han hade fått någon ”vink” om att Sverige borde

ordna upp sitt förhållande till Bretton Woods svarade han: ”Detta är icke

fallet.” Amerikanarna hade inte heller berört frågan om Sveriges anslut-

ning till ITO. Mest av allt påminde förhandlingarna om en roman av Kaf-

ka.64 Amerikanarna hade emellertid inte släppt Bretton Woods-frågan ur

sikte. Dagen före nyårsafton hölls ett möte i Washington med represen-

tanter för utrikes- och finansdepartementen om det svenska dollarproble-

met. Svenskarna hade låtit förstå att de inte ville be om utan ville bli

erbjudna ett lån. I ett memorandum från mötet heter det att ”Sweden has

made no serious effort to join the International Monetary Fund. However,

if Sweden were a member her problem might be fully met by drawings

from the Fund. It might, therefore, be advisable to indicate this possibility

to Sweden.”65 Några veckor senare frågade amerikanarna Hammarskjöld

rätt ut varför Sverige inte var med i Världsbanken. Hammarskjöld rappor-

terade sitt svar till Östen Undén: ”Jag svarade med hänvisning till Bretton

Woods-organisationernas utveckling, sammanhanget med ITO, svårighe-

terna för oss att, när saken skulle läggas fram för riksdagen, överblicka ett

komplex, där vi inte ens varit med som observatörer vid en tidpunkt, då

en inbjudan till ett aktivt deltagande i och för sig hade varit naturlig. Slut-
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satsen blev, förklarade jag, att Sveriges ställning utanför organisationerna i

dag hade en rent historisk förklaring och icke finge ges en principiell inne-

börd.”66

ITO-kommittén möttes igen i Genève 1947. Jämsides med detta

möte fördes bilaterala förhandlingar mellan de deltagande länderna vilka

resulterade i ett allmänt tull- och handelsavtal (GATT) den 30 oktober

1947. Samma månad antog Sverige en inbjudan att delta i den av FN

utlysta konferensen om handel och sysselsättning. Denna konferens, med

delegationer från 56 länder, ägde rum i Havanna mellan november 1947

och mars 1948. Den svenska delegationen leddes av envoyén Stig Sahlén.

Han var högst medveten om Sveriges beroende av en väl fungerande

multilateral handel och därför var, som han uttryckte det, ”den svenska

inställningen till stadgeförslaget […] från början positiv”.67 En UD-prome-

moria från början av 1948 understryker likaså att Sverige ville avvakta

utvecklingen av ITO innan man närmade sig fonden och banken.68

I november 1948 samlades en underkommitté till GATT till möte i

London för att utforma förslag till det speciella valutaavtal som skulle krä-

vas mellan medlemmar respektive icke-medlemmar av Valutafonden. Des-

sa avtal skulle omfatta liknande bestämmelser som de i IMF:s Articles of

Agreement. Konsekvensen för Sveriges del var uppenbar. Sverige var inte

med i IMF. Om landet ville gå med i GATT måste det antingen gå med i

IMF eller underteckna ett avtal med samma bestämmelser som omfatta-

des av IMF-medlemskap.

Nästa internationella tullkonferens ägde rum i Annecy i Frankrike

våren 1949. Sverige deltog med en delegation ledd av envoyén Ragnar

Kumlin. Det stod nu klart att Sverige skulle komma att ansluta sig till

GATT och därmed stod inför en valsituation: IMF-medlemskap eller ett

särskilt valutaavtal. I början av april gjorde riksbankschefen Klas Böök

läget klart för riksbanksfullmäktige: ”Under sådana förhållanden anser

man sig på svensk sida böra till prövning upptaga frågan om Sveriges

anslutning till Bretton Woods-organisationerna, genom vilken ett svenskt

biträdande av valutaavtalet skulle bliva överflödigt.”69

Sommaren 1949 skrev ambassadrådet Ingemar Hägglöf i Washing-

ton till Böök och frågade om Sverige borde försöka få en observatör vid

fondens och bankens styrelsesammanträden (Board of Governors) i sep-

tember; amerikanarna hade gjort förfrågningar om Sverige var intresserat
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av ett sådant arrangemang. Böök svarade att han lutade åt att låta Sveri-

ge vara orepresenterat men att han ville diskutera saken med Hammar-

skjöld. Sedan denne sagt sitt stod det klart att det inte var aktuellt med

någon observatör.70

Hösten 1949 reste Böök till Washington och New York för att besöka

Valutafonden, Världsbanken, Treasury, Federal Reserve Board och Council

of Economic Advisors. Det förefaller som om mottagandet var hjärtligt

och att han var mycket nöjd med resan.71

Sveriges beslut och de sista stegen mot
medlemskap 1950–1951

I en skrivelse den 8 december 1949 förordade riksbanksfullmäktige att

regeringen skulle lägga fram propositioner för riksdagen med förslag om

ratificering av GATT-avtalet och bemyndigande av regeringen att ingå

avtal om anslutning till Valutafonden och Världsbanken. Riksbanken räk-

nade med en svensk insats på 100 miljoner dollar i vardera fond och

bank. Denna siffra hade uppenbarligen kommit fram som ett resultat 

av Bööks samtal med representanter för fonden under hans besök i

Washington tidigare under hösten samma år.

I januari 1950 lade regeringen fram propositioner om Sveriges anslut-

ning till GATT och ITO. Den 22 mars gav riksdagen klartecken.72 I slutet

av mars undertecknade Sveriges man i FN, envoyén Sven Grafström,

Annecy-protokollet, vilket innebar att Sverige en månad senare var avtals-

slutande part inom GATT. En proposition om Sveriges anslutning till 

Bretton Woods-institutionerna lades fram i februari. Finansminister Per

Edvin Sköld förklarade att en anslutning till fond och bank var ett bättre

alternativ än att ingå ett särskilt valutaavtal. Den 26 april behandlades

propositionen i riksdagen. Den enda oppositionen kom från kommunister,

som i första kammaren talade om ”väldiga belopp, som Sverige skulle

riskera” och i andra kammaren om att Sverige skulle komma att finansiera

USA:s politik.73 Sedan regeringens proposition bifallits tycktes den svenska

vägen till Bretton Woods ligga vidöppen. Beslutet hälsades emellertid med

nästan total tystnad i svenska media.

När nu tärningen var kastad väntade man sig från svenskt håll att

anslutningsproceduren skulle ta endast några veckor eller åtminstone vara

klar till Valutafondens och Världsbankens årliga möten i september. Den
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3 juni 1950 hemställde Klas Böök och Lennart Hammarskiöld, sektions-

chef i Riksbanken, om att UD skulle ge ambassaden i Washington i upp-

drag att meddela Valutafonden och Världsbanken att Sverige var redo att

begära medlemskap på basis av en kvot om 100 miljoner dollar i vardera

institutionen. Den 16 juni gav den svenska regeringen ambassadör Erik

Boheman i Washington i uppdrag att lämna in ansökningar om medlem-

skap i fond och bank, vilket han gjorde den 20 juni. Hubert de Besche,

handelsråd på ambassaden, utsågs till svensk förhandlare.74

De Besche upptäckte snart att flera andra länder ansökte om med-

lemskap och att det var tveksamt huruvida något av dessa länder skulle få

inträde före de årliga mötena.75 Böök vände sig till Hammarskjöld och

undrade om något borde göras för att skynda på processen. Hammar-

skjöld kunde inte finna att det fanns tillräckliga skäl för att på diplomatisk

väg driva på processen.76

När den kommitté som hade att handlägga Sveriges medlemskaps-

ansökan sammanträdde i juli begärde den amerikanske representanten

Frank Southard att överläggningarna skulle skjutas upp till efter septem-

bermötena. Kommittén beslöt emellertid att gå vidare med behandlingen

av ansökan. Ordföranden Jean de Largentaye från Frankrike hänvisade till

att Sveriges kvot enligt ”Bretton Woods-formeln” borde ligga på 155 mil-

joner dollar. Southard påpekade då att svenska riksdagen fattat beslut

under förespegling att kvoten skulle ligga på 100 miljoner. Kommittén

kom fram till att allt mellan 125 och 150 miljoner var rimligt.77 Southard

upprepade sina argument inför Valutafondens styrelse (Executive Board)

och en klar majoritet röstade för hans förslag att frågan om svenskt med-

lemskap skulle uppskjutas till efter septembermötena.78

Tiden gick och septembermötena ägde rum i Paris (Sverige hade en

observatör närvarande, Lennart Hammarskiöld från Riksbanken) och

medlemskapskommittén väntade på ett avgörande besked om den svens-

ka kvoten. Amerikanarna undrade om Sverige ville ha en kvot på 100 mil-

joner, britterna ville att Sverige skulle höja insatsen. Enligt de Besche hade

Sverige hamnat i ett maktspel mellan USA och Europa. Britterna ville ha

ytterligare en representant för ett europeiskt tänkesätt i fondens och ban-

kens styrelser. Amerikanarna ville bereda vägen för en representant från

Asien.79 Den brittiska inställningen klargjordes i ett brev från chefen för

Bank of England C. F. Cobbold till Böök i Riksbanken med budskapet att
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”if Sweden were to join on the basis of a quota which would ensure a

seat on the Executive Board, it would greatly strengthen the European

voice in I.M.F. councils”.80 Vissa medlemmar av medlemskapskommittén

uttryckte bekymmer över behandlingen av den svenska ansökan och

skrev om svenskarna: ”They seem to be ill-informed of the Fund’s proce-

dures and to have handled their own end of the application poorly, with-

out sufficient exploration with the staff.”81

När de Besche och de Largentaye träffades bekräftades än en gång

att ett maktspel pågick. Fransmännen backade upp britterna. Amerikanar-

na ville uppmuntra asiatiska stater att delta i det internationella samarbe-

tet och ”sökte därför hålla nere den svenska röstsiffran så mycket som

möjligt”. De Largentaye uppmanade Sverige att försöka få en stor kvot,

gärna 175–200 miljoner. Enda skälet för svenskarna att frångå denna linje

vore om de ville ställa upp en kandidat till efterträdare åt Camille Gutt,

som skulle dra sig tillbaka från IMF våren 1951. Flera svenska kandidater

hade nämnts: Rooth, Ohlin och Myrdal.82

I slutet av november möttes representanter för UD och Riksbanken

för att diskutera dödläget. De kom fram till att det inte fanns tillräckliga

skäl för att gå till riksdagen och begära mandat att förhandla om en kvot

på mer än 100 miljoner dollar. Rekommendationen blev därför att ”tillsvi-

dare passivt avvakta händelsernas gång”.83

Nästa möte i medlemskapskommittén ägde rum i februari 1951. Efter

ytterligare en diskussion om storleken på den svenska kvoten kom man

överens om att de Largentaye skulle överlämna ett memorandum till

svenskarna enligt vilket en kvot på 100 miljoner dollar kunde accepteras

om detta låg i linje med den svenska regeringens önskemål. I april gav

Riksbanken besked till ambassaden i Washington att Sverige var redo att

acceptera medlemskap på basis av insatser om 100 miljoner dollar.84 Vid

sitt nästa möte accepterade medlemskapskommittén denna siffra och

beslöt att dörren till medlemskap skulle stå öppen till 30 augusti (senare

utsträckt till 31 augusti).85

Samtidigt tog frågan om Sveriges inflytande i Valutafonden en lycklig

vändning genom att Ivar Rooth valdes till ny chef för fonden efter Camille

Gutt. Boheman skrev till Hammarskjöld om den lyckliga tilldragelsen:
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”Det är naturligtvis […] ur olika synpunkter en stor fördel att ha Rooth

här i Washington i en så central position.”86

I juni antog Valutafondens styrelse en resolution om Sveriges med-

lemskap avsedd att gå ut på omröstning bland Board of Governors fram

till 6 juli. Av 49 medlemsländer röstade 45 för resolutionen – Kina avstod

och Bolivia, Ethiopien och Island hördes inte av.87 Därmed var dörren till

medlemskap öppen. Den 11 juli fick Sverige den formella inbjudan att bli

medlem i Valutafonden och Världsbanken. Riksbanken gav klartecken

26 juli, svenska regeringen 27 augusti och 31 augusti undertecknades

Bretton Woods-institutionernas ”Articles of Agreement” vid en ceremoni i

Washington. Sverige blev därmed den 50:e medlemmen av Bretton

Woods-systemet och Böök kunde ta säte i fondens och bankens Boards of

Governors. Allt som återstod var att fastställa kronans parivärde, vilket

baserades på växelkursen 31 augusti – 5,17321 kronor per USA-dollar.88

Sveriges ekonomiska politik

Hittills har vi färdats på den svenska vägen mot Bretton Woods-medlem-

skap utan att ägna särskilt mycket uppmärksamhet åt det omgivande

politiska landskapet. Frågan är: Hur påverkade Sveriges ekonomiska poli-

tik efter kriget utsikterna till medlemskap?

Flera offentliga utredningar tillsattes 1943. Som nämnts tillsattes

bland annat en grupp sakkunniga bestående av Rooth, Böök, Hammar-

skjöld, Lindahl och Montgomery för att utreda förutsättningarna för efter-

krigstidens penning- och valutapolitik. De sakkunnigas synpunkter utgjor-

de avstamp för Riksbanken, kommissionen för efterkrigsplanering och

finansminister Ernst Wigforss som alla betonade betydelsen av internatio-

nella strävanden till valutastabilisering och att Sverige måste ge sitt bidrag

men som samtidigt underströk behovet av ”valutarörlighet” för att parera

inflations- eller deflationsvågor i omvärlden.89

I början av 1944 överfördes de många utredningarna till kommissio-

nen för efterkrigsplanering, den s.k. Myrdalskommissionen, och Hammar-

skjöld blev länken mellan kommissionen och Finansdepartementet. I den

socialdemokratiska regering som tillträdde 1945 rådde ett spänt förhållan-

de mellan finansminister Wigforss och handelsminister Myrdal. Wigforss

var främst inriktad på inrikespolitiska frågor. Åren 1945–1947 utgjorde en

övergångsperiod efter kriget med frånvaro av samordning mellan finans-,
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penning-, valuta- och handelspolitik. Om den ekonomiska politiken hade

en expansiv effekt så var det huvudsakligen en icke avsedd bieffekt av

ansträngningarna att hålla en låg ränta i kombination med revalveringsbe-

slutet 1946.90 Övergångsperioden kännetecknades av en rad förhandling-

ar, inte minst sammanhängande med Sveriges behov av kolimport, som

utmynnade i handels- och kreditavtal med Polen, England och Sovjetunio-

nen.91 Sveriges importbehov i kombination med avvecklingen av krigs-

årens regleringar och en missriktad tilltro till det brittiska pundet ledde till

den svåra valutakrisen 1947. Den svenska valutareserven var dränerad på

hårdvaluta (framför allt USA-dollar) och Sverige tvingades införa import-

restriktioner den 15 mars 1947.

Detta beslut, i kombination med ”ryssavtalet”, ansträngde Sveriges

relationer till USA, delvis därför att det påverkade det svensk-amerikanska

handelsavtalet från 1935 och delvis beroende på att de ökade spänning-

arna mellan USA och Sovjet gjorde att Sveriges position mellan öst och

väst hamnade i blickfånget. Ryssavtalet hade undertecknats i oktober

1946. I mars 1947 rapporterade den amerikanske ministern i Stockholm

Louis G. Dreyfus till amerikanska UD att Rooth var på väg till USA och

förmodligen skulle försöka att utverka ett dollarlån. Dreyfus konstaterade

att ”since signing Soviet agreement Swedish-American economic relations

have been steadily deteriorating” och varje förfrågan som Rooth kunde

tänkas göra skulle utgöra en unik möjlighet att ta upp en hel rad frågor

om handelsrelationerna mellan de båda länderna till diskussion.92

Svenskarna var angelägna om att förklara sin besvärliga situation.

Några dagar innan importrestriktionerna infördes informerades Dreyfus av

fyra medlemmar av den svenska regeringen: utrikesminister Östen

Undén, finansminister Ernst Wigforss, handelsminister Gunnar Myrdal och

folkhushållningsminister Axel Gjöres. Myrdal försökte förklara att Sverige

inte hade för avsikt att ändra inriktningen på sin utrikeshandel93 men

Dreyfus var ”fullständigt oförstående”.94 Ungefär tio dagar senare mot-

tog Undén en not i vilken Dreyfus framhöll att svenskarna hade brutit

mot en paragraf i det svensk-amerikanska handelsavtalet genom att inte

varsla den amerikanska regeringen 30 dagar i förväg och att Sverige dis-

kriminerade mot import av vissa varor från USA. När Undén och Dreyfus

möttes öga mot öga några dagar senare var Dreyfus angelägen om att

dämpa effekten av den skarpa noten.95

Den amerikanska noten föranledde den svenska regeringen att sända
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Hammarskjöld till Washington för att reda ut problemen kring importre-

striktionerna. Han förklarade, enligt New York Times, att Sverige inte haft

något annat val än att införa importrestriktioner – bristen på bränsle och

råvaror gjorde att man inte kunde öka exporten – och att man inte diskri-

minerade USA eller favoriserade europeiska länder inklusive Sovjet.96

Ryssavtalet dök inte desto mindre upp gång på gång i hans diskussioner

med amerikanarna. I juni hade problemen kring 1935 års handelsavtal

retts ut. Sveriges valutaproblem kvarstod emellertid. Den svenska rege-

ringen betraktade dessa problem som en ”likviditetskris” som skulle kun-

na lösas med hjälp av ett amerikanskt dollarlån. Hammarskjöld var under

hösten 1947 i USA för att försöka utverka ett sådant lån, men som vi

redan har sett ansåg amerikanarna att Sverige kunde lösa sitt problem

genom att ansluta sig till Valutafonden.

Sverige tycks ha beslutat sig för att gå med i Bretton Woods-institu-

tionerna under 1949. Två händelser det året kan möjligtvis ha påverkat

den svenska hållningen. För det första avgick Ernst Wigforss som finans-

minister den 30 juni. Som vi har konstaterat tycks han främst ha varit

inriktad på inrikespolitiska frågor. För det andra devalverade England pun-

det med 30 procent i september och Sverige och andra europeiska länder

följde efter. Dessa devalveringar demonstrerade att Bretton Woods-med-

lemskap var förenligt med möjligheten att devalvera sig ur en kostnads-

kris.97 Två tänkbara hinder på vägen mot Bretton Woods tycks ha blivit

avlägsnade. Dessa händelser inträffade emellertid troligen alltför sent för

att ha någon avgörande betydelse. Sverige hade varit involverat i de

internationella handelsförhandlingarna i flera år och våren 1949, om inte

förr, stod det klart att GATT-medlemskap och IMF-medlemskap måste gå

hand i hand.

Sverige och neutraliteten

Nästa aspekt av Sveriges roll i ett vidare ”landskap” gäller dess neutralitet,

det vill säga de arrangemang och manövrer som användes för att först

balansera mellan axelmakter och allierade och därefter mellan USA och

Sovjet. I början av andra världskriget hade Sverige gjort åtskilliga eftergif-

ter åt tyska intressen – export av järnmalm och kullager, permittenttrafik,

transitering av trupp över svenskt territorium. Dessa eftergifter betrakta-

des med viss förståelse av britterna. Amerikanarna intog, sedan de gått in
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i kriget, en hårdare attityd. Denna attityd personifierades av huvudarki-

tekten bakom Bretton Woods-systemet, Harry Dexter White. Treasury

argumenterade för svartlistning av vissa svenska affärsintressen i USA

(SKF, Bosch). White betraktades i själva verket som expert på sådant som

hade med SKF att göra.98 Vid Bretton Woods-konferensen antogs en

”Safehaven”-resolution om kapital och krigsbyte som gömts undan av

tyskarna i andra – särskilt neutrala – länder. Det handlar om en lång och

komplicerad historia som inte kan berättas här.99

I varje fall utmynnade Safehaven-förhandlingarna i Washington i ett

avtal i juli 1946, vilket innebar att frågan om de tyska tillgångarna avlägs-

nades från den svenska vägen mot Bretton Woods. Samtidigt undermine-

rades Whites ställning. Han presiderade vid Valutafondens första möte i

maj 1946 men på grund av de rykten som cirkulerade om att han var

spion för Sovjet kunde han inte väljas till fondens första chef.100

När väl Sveriges tidigare relationer till Tyskland var avklarade kom

Sveriges framtida relationer till Sovjetunionen in i bilden. Winston Chur-

chills tal om ”järnridån” i Fulton, Missouri, i mars 1946 brukar betraktas

som startskottet för det kalla kriget. Historikern Harold James tar Sovjets

beslut i december 1945 att inte gå med i Bretton Woods-samarbetet, till-

sammans med George Kennans rapport från Moskva till Washington om

detta beslut (”det långa telegrammet”), som ”a useful chronological mark

of the beginning of the cold war”.101

Det råder ingen tvekan om att den amerikanska administrationen i

slutet av 1940-talet ogillade neutralitet i allmänhet och svensk neutralitet i

synnerhet.102 USA:s ambassadör i Sverige åren 1947–1950, H. Freeman

Matthews, sägs ha bedrivit en veritabel antineutralitetskampanj mot Sve-

rige.103

Sverige försattes på så sätt i ett svårt politiskt läge. Landet manövre-

rade för att delta i det ekonomiska och politiska samarbetet i ”väst” sam-

tidigt som det försökte inta en neutral hållning mellan ”öst” och ”väst”.

Mycket av detta delikata manövrerande utfördes av Hammarskjöld, inte

minst i samband med Sveriges förhandlingar med European Recovery
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Program (ERP) – Marshallplanen – och i bildandet av och verksamheten i

Organization for European Economic Cooperation (OEEC).

Slutsatser

Sveriges väg till Bretton Woods-medlemskap var lång och besvärlig. För

att förenkla och sammanfatta skulle man kunna dela in den i tre etapper:

Under den första, 1943–1946/47, stod Sverige som ”intresserad åskåda-

re”. Landet var illa sett i Washington och London och hade inte inbjudits

till Bretton Woods, det rådde osäkerhet om det nya betalningssystemets

framtid, arvet från andra världskriget (tyska tillgångar) måste avvecklas

och de svenska politikerna fokuserade på inhemska problem. Under den

andra etappen, 1946/47–1949, befann sig Sverige ”i väntan på ITO”.

Inhemska problem var fortfarande centrala, en likviditetskris utvecklades,

det kalla kriget manade till försiktighet och framför allt väntade de svens-

ka beslutsfattarna på utfallet av ITO-förhandlingarna. Under den sista

etappen, 1950–1951, hade Sverige ”brådska med förhinder”. Man hade

beslutat sig för att söka medlemskap i Bretton Woods-institutionerna men

hamnade i en maktkamp mellan Europa och USA. Händelseutvecklingen

under alla tre etapperna präglades i huvudsak av Sveriges förhållande till

USA, som var Bretton Woods-systemets ”grindvakt”.

Den svenska debatten om det nya betalningssystemet nådde sin kul-

men redan åren 1943–1944, när White- och Keynesplanerna offentlig-

gjordes och Bretton Woods-konferensen ägde rum. Därefter var diskus-

sionen ganska dämpad och sporadisk. Det är inte desto mindre möjligt att

identifiera de viktigaste frågorna i debatten: Är det nödvändigt att upp-

rätta en internationell valutaorganisation eller kan man börja med att helt

enkelt upprätta en fast växelkurs mellan dollar och pund? Vilket utrymme

kommer det att finnas för en självständig pris- och konjunkturpolitik? Är

det meningsfullt att organisera ett betalningssystem utan att först åter-

uppbygga världshandeln? Varför behandlades neutrala stater så styvmo-

derligt? Skulle den nya organisationen bli ett redskap för (amerikansk)

stormaktsimperialism? Var den föreslagna organisationen alltför komplice-

rad? Hur stor skulle kostnaden för svenskt medlemskap bli?

Det är svårt att gruppera deltagarna i denna diskussion efter ideolo-

gisk eller intressemässig hemvist. Möjligen kan man skymta en genera-

tionsklyfta, där äldre aktörer som Cassel och Rooth var skeptiska till pla-

nerna på att organisera en valutafond medan yngre aktörer som Ohlin,

Myrdal, Böök och Thunholm – oavsett om de var ekonomer, politiker,

bankmän, socialister, socialliberaler eller konservativa – ville se en interna-

tionell valutaorganisation som samtidigt gav enskilda stater frihet att pare-

ra konjunktursvängningar och prioritera full sysselsättning.
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I den här artikeln har vi ägnat mer uppmärksamhet åt Dag Hammar-

skjöld än åt andra aktörer. Han hade stark förankring inom de myndighe-

ter som hade störst betydelse i förhållande till Bretton Woods-institutio-

nerna – Riksbanken, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet –

och han lyckades uppenbarligen skapa ett förtroende på det internatio-

nella planet. Hammarskjöld var, tillsammans med Ivar Rooth, den viktigas-

te aktören på den svenska vägen till Bretton Woods. Han förkroppsligade

den svenska attityden: Vänta och se men lägg inga hinder på vägen

framåt. Sök efter en medelväg mellan frihet att bedriva självständig natio-

nell politik och samarbete för att skapa internationell ekonomisk stabilitet.

Sverige hade råd att vänta och kunde samtidigt, för att använda Frank

Coes formulering av Hammarskjölds budskap, ”take all the steps in the

right direction anyway”.

Hammarskjöld och Rooth blev rikligt ”belönade” för sitt försiktiga

och förtroendeskapande manövrerande: Rooth blev chef för IMF

1951–1956 och efterträddes av en annan svensk, Per Jacobsson,

1956–1963. Och när Hammarskjöld blev generalsekreterare i FN 1953

hade han USA:s stöd tack vare sina tidigare förhandlingskontakter med

amerikanarna.104 På så vis fick Sverige ett betydande internationellt infly-

tande trots den ”billiga” inträdesbiljetten till Bretton Woods.
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