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In September 1931 Sweden was forced to abandon the gold standard and decided to stabilize the domestic
price level instead of upholding a fixed exchange rate. It was the first (and only) time a country adopted
such a policy of price level targeting. Sweden is thereby regarded as having anticipated much of the inflation
target policy pursued by a number of countries – among them Sweden – from the 1990s and onwards. This
paper presents reports and reasoning within six leading daily newspapers in connection with and following
Sweden’s transition from gold exchange standard to paper standard. Through these newspapers one can
get an understanding of how monetary matters were treated in news reports and editorials as well as of
the positions of politicians and economists. The credit for Sweden’s pioneering role is usually ascribed to
Swedish economists working in the spirit of Knut Wicksell, primarily Gustav Cassel and Eli Heckscher. These
two, along with Bertil Ohlin, dominated the 1930s Swedish debate on price policy. In following this debate
chronologically in detail we can get an understanding of how the experiment developed and found its
features, where different actors were positioned and how they moved, and what information the general
public – in this sensitive childhood of democracy – had access to.
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Abstract:
From gold standard to price level targeting:
Swedish monetary policy in the daily press during the 1930s
In September 1931 Sweden was forced to abandon the gold standard and decided to
stabilize the domestic price level instead of upholding a fixed exchange rate. It was the
first (and only) time a country adopted such a policy of price level targeting. Sweden is
thereby regarded as having anticipated much of the inflation target policy pursued by a
number of countries – among them Sweden – from the 1990s and onwards. This paper
presents reports and reasoning within six leading daily newspapers in connection with
and following Sweden’s transition from gold exchange standard to paper standard.
Through these newspapers one can get an understanding of how monetary matters were
treated in news reports and editorials as well as of the positions of politicians and economists. The credit for Sweden’s pioneering role is usually ascribed to Swedish economists
working in the spirit of Knut Wicksell, primarily Gustav Cassel and Eli Heckscher. These
two, along with Bertil Ohlin, dominated the 1930s Swedish debate on price policy. In
following this debate chronologically in detail we can get an understanding of how the
experiment developed and found its features, where different actors were positioned and
how they moved, and what information the general public – in this sensitive childhood of
democracy – had access to.
A shorter version of this paper has been published in English by Sveriges Riksbank Economic Review 2011:1.
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Inledning
I september 1931 tvingades Sverige lämna guldmyntfoten. Landet bytte myntfot – från
guld till papper – och etablerade en penningpolitisk regim som gick ut på att stabilisera
den inhemska prisnivån i stället för att hålla fast växelkurs. Det var första (och enda)
gången ett land försökt sig på något sådant. Sverige anses därigenom ha föregripit mycket
av den inflationsmålspolitik som bedrivits av ett antal länder – däribland Sverige – från
1990-talet och framåt.
Äran för att Sverige kom att spela en pionjärroll brukar tillskrivas de svenska
nationalekonomer som verkade i Knut Wicksells penningpolitiska anda. 1 Dessa ekonomer var under mellankrigstiden starkt inriktade på policyanalys och utövade starkt inflytande på politiker, myndigheter och allmänhet. En förutsättning för att det unika prismålsprojektet skulle fungera tycks ha varit just att det kunde utvecklas under livlig diskussion inför en mer eller mindre öppen ridå. I vart fall var det så ekonomer, politiker och
andra förståsigpåare resonerade och agerade när det begav sig.
Historien om hur 1931 års penningpolitiska program kom till och utvecklades inte
minst under inflytande av tongivande nationalekonomer är väl dokumenterad. 2 Syftet i
detta arbete är att med en undersökning av hur den nya politiken behandlades i svensk
dagspress komplettera (men inte rekapitulera) den existerande bilden. Syftet är närmare
bestämt att gå igenom den rapportering och de resonemang som förekom i nyhets- och
debattartiklar samt på ledarplats i sex ledande dagstidningar i samband med och i kölvattnet av Sveriges övergång från guldmyntfot till pappersmyntfot. Härigenom kan man
Detta arbete har tillkommit på uppdrag av Sveriges Riksbank och – i förlängningen – Bank of Canada. En
kortversion har publicerats i Riksbankens Penning- och valutapolitik, nr 1 2011 (även i engelskspråkig
tappning). Jag är tacksam för synpunkter från Göran Ahlström, Claes Berg, Lars Jonung och Kerstin Mitlid.
1

Knut Wicksells prisstabiliseringsnorm, formulerad i Geldzins und Güterpreise 1898, gick ut på att centralbanken med hjälp av diskontot ska se till att hålla prisnivån stabil.
2
De mest djupgående beskrivningarna och analyserna finns i Claes Berg & Lars Jonung, ”Pioneering price
level targeting: The Swedish experience 1931-1937”, Journal of Monetary Economics, nr 3 1999, s 525-51;
Lars Jonung, ”Knut Wicksell’s norm of price stabilization and Swedish monetary policy in the 1930’s”,
Journal of Monetary Economics, nr 4 1979, s 459-96, och densamme, ”Swedish Price-Stabilization Policy,
1931-1939: The Riksbank and Knut Wicksell’s Norm”, i Monetary Policy with a Flexible Exchange Rate.
Stockholm: Sveriges Riksbank 1993, s 25-39. Aktuella historiker som berör händelserna med riksbanken,
politikerna respektive den internationella utvecklingen i centrum är: Gunnar Wetterberg, Pengarna &
makten: Riksbankens historia. Stockholm: Sveriges Riksbank/Atlantis 2009; Anders Johnson, Hamrin.
Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2010; Per T. Ohlsson, Ekman. Stockholm: Albert Bonniers Förlag
2010; Göran Ahlström & Benny Carlson, Vägval i valutafrågan: Sverige och Bretton Woods. Stockholm:
SNS Förlag 2006.
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få en uppfattning om hur experimentet gradvis utvecklades och fick sina former, var olika
aktörer stod och hur de förflyttade sig över tid samt vilken information som i denna
demokratins barndomstid delgavs den breda allmänheten.
Materialet redovisas för det första i kronologisk ordning, alltså som en löpande
berättelse. Det har för det andra förefallit lämpligt att återge materialet med bredd i ansatsen och inte bara navigera igenom det med hjälp av några precisa frågor. Bredden tillåter
läsaren att ställa andra frågor och dra andra slutsatser än de som redovisas i slutet av
denna historik. Den enkla och breda frågeställning som står i centrum för navigationsakten lyder: Vilka var de penning- och valutapolitiska mål och medel som diskuterades?
De tidningar som valts ut är, med angivande av politisk färg och vardagsupplagor
i början av 1930-talet: 3
Stockholms-Tidningen (ST), liberal, 1933 = 118 700
Dagens Nyheter (DN), liberal, 1930 = 99 000, 1935 = 100 000
Svenska Dagbladet (SvD), moderat, 1935 = 72 100
Nya Dagligt Allehanda (NDA), moderat, 1933 = 52 000
Social-Demokraten (SocD), socialdemokratisk, 1930 = 32 800, 1935 = 43 000
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), frisinnad liberal, 1931 = 39 700,
1935 = 38 200
Via dessa tidningar kan man få en god bild av argumenten från olika politiska läger och
samtidigt fastställa de ledande nationalekonomernas ståndpunkter: Gustav Cassel skrev
regelbundet i SvD, Eli Heckscher i DN, Bertil Ohlin i ST och Sven Brisman emellanåt i
GHT. SocD och NDA hade inga nationalekonomer anlitade för att skriva ledare eller
debattartiklar, men SocD vände sig ibland till Gunnar Myrdal för att intervjuledes få ekonomiska sammanhang förklarade och Ernst Wigforss, som spelade i samma division som
nationalekonomerna, uppträdde med en och annan ledare. 4
De sex tidningarna kan alltså användas som måttstock på den mängd och kvalitet
av information allmänheten fick sig till livs vid detta dramatiska byte av penning- och
3

Uppgifter ur Sven Tollin, Svensk Dagspress 1900-1967: En systematisk och kommenterad kartläggning.
Stockholm: TU:s förlag AB, 1967.
4
Flera av de centrala aktörerna har skrivit memoarer men vanligtvis behandlat 30-talets penning- och
valutapolitik mycket kortfattat. Det gäller Bertil Ohlin, Ung man blir politiker. Stockholm: Bonniers 1972,
s 196-99, och Ernst Wigforss, Minnen II 1914-1932. Stockholm: Tidens Förlag, s 367-68. Det gäller också
riksbankschefens minnen, Ivar Rooth riksbankschef 1928-1948: En autobiografi intalad för och utskriven
av Gösta Rooth, 1988, s 60-61. Annorlunda förhåller det sig med Gustav Cassel, som, i I förnuftets tjänst:
En ekonomisk självbiografi II. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 1941, ägnade flera kapitel åt
guldmyntfotens fall och dess efterspel.
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valutapolitisk regim och under åren som följde. Här finns ett kraftigt flöde av rena nyhetsartiklar, kommenterande nyhetsartiklar, politiska ledarartiklar och expertartiklar. Vi
kan alltså göra oss en god bild av hur utbudet av information såg ut. Däremot kan vi naturligtvis inte veta i vad mån den breda allmänheten tog del av och kunde tillgodogöra sig
informationen; vi kan tyvärr inte resa bakåt till 1930-talet för att genomföra en enkät.
Den ekonomiska världskrisen i allmänhet och guldmyntfotens sönderfall i synnerhet
väckte emellertid, som vi snart ska se, en diskussion om behovet av nationalekonomisk
bildning i skolor och studiecirklar. Med tanke på hur mycket energi som från såväl politiskt som nationalekonomiskt håll lades ner på att förklara och argumentera för olika
ståndpunkter, och med tanke på de diskussioner som fördes om behovet av nationalekonomisk utbildning, kan man redan från början konstatera att det i de flesta läger fanns en
påtaglig ambition att bilda och påverka allmänheten. Det verkar knappast ha funnits
någon elitistisk, antidemokratisk uppfattning om att penning- och valutapolitik är något
som enbart experterna och inte allmänheten ska bråka sina hjärnor med.
En systematisk genomgång av de sex tidningarna har genomförts från det att
England lämnade guldmyntfoten 20 september 1931 och fram till årsskiftet 1931/32.
Därefter har nedslag gjorts då viktiga beslut togs och diskussioner utbröt om penningoch valutapolitiken 1932, 1933 och 1937 och inläggen från de tre ledande nationalekonomerna Cassel, Heckscher och Ohlin har följts fram till och med 1937. 5
Föreliggande arbete inrymmer ingen ambition att värdera prisstabiliseringspolitikens faktiska betydelse för att Sverige jämförelsevis snabbt lyckades ta sig ur den stora
depressionens grepp. Det senaste inlägget i en lång debatt om orsakerna till det svenska
ekonomiska uppsvinget – var det finans-, prisnivå- eller växelkurspolitik som gjorde
susen? – utmynnar i att Riksbanken aldrig tog prisnivåmålet på allvar utan strävade efter
en stabil växelkurs med en undervärderad krona. 6

5

För dessa tre ekonomer finns bibliografier eller artikelregister: Benny Carlson & Lars Jonung, ”Gustav
Cassels artiklar i Svenska Dagbladet 1903-1944”, Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen,
Lunds Universitet 1989; Eli F. Heckschers bibliografi 1897-1944. Stockholm: Ekonomisk-historiska institutet 1950; Benny Carlson, Helena Orrje & Eskil Wadensjö, Ohlins artiklar: Register över Bertil Ohlins
artiklar i skandinaviska tidningar och tidskrifter 1919-1979. Stockholm: Institutet för ekonomisk forskning
2000.
6
Alexander Rathke, Tobias Straumann & Ulrich Woitek, ”Overvalued: Swedish Monetary Policy in the
1930s”, CESifo Working Paper No. 3692, 2011.
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Bakgrundsskiss
I samband med första världskrigets utbrott 1914 upphävdes riksbankens skyldighet att
lösa in sedlar mot guld. Efter kriget återgick Sverige 1924 som första europeiska land till
guldet. Eftersom ambitionen var att återgå till den paritet som gällt 1914 krävdes en kraftig deflationspolitik. Följden blev arbetslöshet och stagnation, vilket, enligt Klas Fregert
och Lars Jonung, undergrävde förtroendet för guldmyntfoten. 7 Sverige fick emellertid
uppleva sju goda år (1924-30) och Eli Heckscher konstaterade i en analys av Sveriges
situation hösten 1931 (en analys till vilken vi återkommer) att ”penningkrisen icke givit
anledning att revidera något så när måttliga föreställningar om det svenska välståndets
tillväxt under efterkrigstiden”. 8 Sverige hade oförskyllt dragits in i världsdepressionen.
Den stora depressionen slog ut i full blom efter börskraschen i New York hösten
1929. De föregående årens ekonomiska framsteg hade vilat på ett förrädiskt underlag,
inte minst genom de skadeståndskrav och krigsskulder som följde på Versaillesfreden.
Gustav Cassel hade gång på gång varnat för den katastrof som hotade genom att orimliga
skadestånds- och krigsskuldsbetalningar medförde guldanhopning i USA och Frankrike
och genom att dessa länder ”steriliserade” guldet i stället för att respektera guldmyntfotssystemets principer, vilket ledde till världsomfattande guldknapphet och prisfall. Den deflationistiska skolan, som menade att prisfallet måste nå sin botten innan någon förbättring kunde ske, var enligt Cassel boven i dramat: ”Men då ingen kunde säga […] var
botten låg, blev också förfallet bottenlöst.” 9
Sverige drogs in i denna malström senare än de flesta andra länder. Karin Kock
fann 1931 ”att depressionen för det första ej nådde Sverige förrän i medio av 1930, d.v.s.
betydligt senare än i de flesta andra länder och för det andra ej har haft samma styrka här
som annorstädes”. Detta förhållande innebar emellertid att den svenska handelsbalansen
försämrades genom att importen höll sig uppe samtidigt som exporten sjönk när depressionen drabbade exportmarknaderna. För en tid motverkades effekten på betalningsbalansen genom att kortfristigt kapital strömmade in i landet, eftersom ”Sveriges anseende som

7

Klas Fregert & Lars Jonung, Makroekonomi: Teori, politik & institutioner. Lund: Studentlitteratur 2003, s
431.
8
Eli F. Heckscher, Sveriges penningpolitik: Orientering och förslag. Stockholm P.A. Norstedt & Söners
Förlag 1931, s 17.
9
Gustav Cassel, I förnuftets tjänst, del II, s 237.
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en säker tillflyktsort var väl befästat”. 10 Senare historieskrivare som Lundberg och Schön
har i stort sett bekräftat Kocks tolkning, även om depressionens genomslag i Sverige förlagts något senare, till år 1931. 11
I maj 1931 tog den internationella utvecklingen en dramatisk vändning när Österrikes största bank, Creditanstalt, råkade i betalningssvårigheter. Oron spred sig i Centraleuropa och drabbade inte minst Tyskland, som tvingades höja diskontot till 15 procent
och införa stränga valutarestriktioner. Under några oroliga sommarmånader minskade
den svenska riksbankens valutareserv kraftigt och diskontot höjdes den 31 juli från 3 till 4
procent. En räntehöjning kunde emellertid i det läget inte motverka ett utflöde av
utländskt kapital.
Den 20 september beslöt Bank of England lämna guldmyntfoten. Sverige stod
inför två alternativ: att behålla guldmyntfoten eller gå över till pappersmyntfot. Det första
alternativet skulle kräva en restriktiv penningpolitik med nedpressning av priser och löner
för att minska importen och göra exporten mer konkurrenskraftig. Det skulle emellertid ta
tid och medföra ökad depression och arbetslöshet. För att köpa tid försökte Sverige ta ett
utländskt lån men misslyckades. Därmed återstod bara det andra alternativet. 12 Sverige
gick samma väg som så många andra länder: ”Sammanlagt 38 länder följde Storbritannien. Av de stora länderna stod bara USA, Frankrike och Tyskland kvar vid guldet
[…].”13

England lämnar guldmyntfoten
Sommaren 1931 svepte som sagt en finanskris, med början i Österrike, över Europa.
Under sensommaren förekom regelbundet rapporter i svensk press om valutautflöde tillsammans med försäkringar om att lugnare tider stundade. ST 25 augusti: ”Även om
utströmningen nog skulle komma att fortsätta ännu en tid, vilket förefaller sannolikt, så
synes dock det värsta nu vara överståndet och man kan alltså vänta betydligt lugnare
10

Karin Kock, ”Hur Sverige tvingades att överge guldmyntfoten”, bilaga till Gunnar Myrdal, Sveriges väg
genom penningkrisen. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 1931, s 143-46.
11
Erik Lundberg, Ekonomiska kriser förr och nu. Stockholm: SNS Förlag 1994, s 90, och Lennart Schön,
En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel. Stockholm: SNS Förlag
2000, s 342.
12
Se t ex Heckscher, Sveriges penningpolitik, s 23-24, och Kock, ”Hur Sverige tvingades att överge
guldmyntfoten”, s 152-54.
13
Gunnar Wetterberg, Pengarna & makten, s 282.
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rörelser på marknaden snart nog.” Samma tidning 15 september: ”Även under den förflutna veckan har riksbanken haft känning av valutaavtappningen, men denna har tydligen gått i ett betydligt lugnare tempo […]. Hädanefter bör alltså utvecklingen kunna bli
betydligt både lugnare och mera överskådlig.” 14
En knapp vecka senare flyttade valutanyheterna från handelssidorna till toppen på
förstasidorna. 15 Söndagen den 20 september beslöt England att överge guldmyntfoten.
Nyheten slog i det närmaste ner som blixt från klar himmel även om det talades om ”den
finansiella stormen, som ju legat latent”. 16 Fondbörser över hela Europa stängdes, så även
i Stockholm, och den svenska riksbanken höjde diskontot från 4 till 5 procent. Från
svensk sida utfärdades emellertid lugnande besked:
De finansmän, som uttalat sig för Stockholms-Tidningen, ha emellertid med skärpa
framhållit, att den engelska åtgärden för Sveriges vidkommande ej kommer att få
några som helst katastrofala följder [---] Värst blir det för de länder, vilkas egna
valutor haft känningar av världskrisen. I detta avseende är Sverige jämfört med
andra länder utomordentligt gynnsamt ställt, och därför föreligger också enligt
finansexperterna icke någon större anledning till ängslan för vårt vidkommande. 17
Inte heller GHT kunde se någon anledning till omedelbar oro. ”Man bör ju hålla i tankarna, att vårt land befinner sig i en situation, som är bättre än de flesta andra länders.
Detta gäller statsfinanserna, och det gäller landets skuldsättning. Det gäller också industrien.” 18
Hur lät det på ledarplats? Fyra av de sex tidningarna publicerade ledare om händelsen redan på måndagen. ”Lugn är av nöden”, rubricerades ledaren i ST. De sensationella nyheterna från London måste mötas ”med kallt huvud och lugnt övervägande”. ”Det
bör kraftigt betonas, att de för Sveriges vidkommande icke äro ägnade att framkalla
någon panik, som kan ha en aning av fog för sig.” Om ”något skenbart överraskande
händer vid Themsen, är detta ingen anledning för folk vid Norrtull att tappa huvudet”. 19
14

”Valutautflödet fortsatte även förra veckan”, ST 1931-08-25, s 12; ”Valutareserven minskades 7 milj.
föregående vecka”, ST 1931-09-15, s 15.
15
Förstasidesrubrikerna måndagen den 21 september löd: ”England överger guldmyntfoten” i ST, ”Englands bank kapitulerar” i DN, ”England suspenderar guldmyntfoten” i SvD, ”Stängda fondbörser i hela
Europa på måndagen” i NDA och ”Inflation i England” i GHT.
16
”England suspenderar guldmyntfoten”, SvD 1931-09-21, s 3.
17
”England överger guldmyntfoten”, ST 1931-09-21, s 1 och sista sidan.
18
”Inflation i England”, GHT 1931-09-21, s 14.
19
”Lugn av nöden”, ST 1931-09-21, s 4.
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Det något motsägelsefulla budskapet var alltså att händelserna i London var på en gång
sensationella och skenbart överraskande.
Ledaren i DN hade den mer oroande rubriken ”Världsekonomiens kollaps” och
inleddes i denna anda: ”På några timmar har den ekonomiska världskrisen förvärrats till
fullständigt sammanbrott.” Avslutningen var något mer betryggande: ”Vad särskilt
Sverge angår har depressionen här även i den mån den varit direkt kännbar hittills
bemötts med behärskning och måtta. Man räknar med att dessa egenskaper också skola
reglera reaktionen inför dagens allvarliga telegram […].”20
Också i NDA var tonen allvarsam: ”Världsekonomien står inför en hårdare
påfrestning än någonsin, och den redan förut svåra depressionen torde komma att ytterligare förvärras.” England hade levt över sina tillgångar, den tyska finanskraschen i juli
hade lett till att bubblan brustit och nu hotade inflation. Sverige kunde inte stå oberört av
händelseförloppet. ”Till någon panik finnes dock ingen anledning. De åtgärder, som vidtagits, böra vara fullt tillräckliga för att säkerställa affärslivets normala fortgång.”

21

De

åtgärder som åsyftades var diskontohöjningen och stängningen av börsen, som väl
knappast kunde sägas säkerställa affärslivets ”normala fortgång”.
GHT målade upp två tänkbara scenarier: ”Skulle det lyckas England att skapa en
stabil valuta utan samband med guld, så hade något mycket betydelsefullt inträffat. En ny
epok hade inträtt i världsfinansens historia.” Det andra scenariot hette inflation, och det
var sannolikt den väg England slagit in på. Därigenom skulle världens fordringar på
England skrivas ner men den förlust som på så vis åsamkades världen kunde inte undgå
”att framkalla djupt ingripande rubbningar i det ekonomiska livet”. 22
Tisdagen den 22 september fortsatte ST att utfärda lugnande besked. ”Pundkrisen
har ej stört vårt lugn”, löd den rubrik som toppade förstasidan. 23 Och på sista sidan hette
det:
För övrigt förtjänar på det kraftigaste framhållas att allmänheten mottagit de många
nog så oroande nyheterna med ett beundransvärt lugn. Man har faktiskt inte någonstans kunnat spåra ens en ansats till panik utan allt har gått sin gilla gång. Visserligen har det på sina håll framkommit en viss oro men detta kan man ju inte förvånas
20

”Världsekonomiens kollaps”, DN 1931-09-21, s 3.
”Kritiska dagar”, NDA 1931-09-21, s 3.
22
”Pundets fall”, GHT 1931-09-21, s 10.
23
”Pundkrisen har ej stört vårt lugn”, ST 1931-09-22, s 1.
21
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över, då t.o.m. nationalekonomerna stå frågande inför den närmaste tidens
utveckling, hur mycket svårare skall det då inte vara för den stora allmänheten att
förstå vad som hänt och söka lista ut följderna.
För en nationalekonom var händelsen tydligen inte lika överraskande som för nyhetsjournalisterna – på ledarplats konstaterade Bertil Ohlin att den var ”icke helt oförutsedd”. Om
prisfallet i guldländerna fortsatte förmodade Ohlin att många länder skulle ansluta sig till
ett pappersmyntfotsystem med pundet som ledande valuta. ”För de skandinaviska länderna kan det bli ett problem, till vilket man måste taga ställning ganska snart. Emellertid
är det som sagt omöjligt att förutse, hur läget kommer att bli om några dagar.” 24
DN företog på ledarplats en historisk exposé över de händelser från världskriget
och framåt som lett fram till ”höstdagjämningens engelska tragedi”. 25 I samma tidning
framträdde Eli Heckscher med en lång artikel om ”Krisen”. Artikeln var egentligen en
recension av Ohlins utredning åt Nationernas Förbund om ”The Courses and Phases of
the World Economic Depression” men kom även in på det aktuella läget efter Englands
upphävande av guldmyntfoten. Heckscher deklarerade sig som en av guldmyntfotens
varmaste anhängare men ville inte blunda för att den fungerat mindre väl på senare år.
Han förklarade intressant nog
att en annan lösning skulle ha fördelar framför också den bäst ordnade guldmyntfot
– nota bene om det finns politiska förutsättningar att genomföra den. Vad det därvid gäller är uppenbarligen någon form av internationell valuta, grundad på det stabila penningvärdets grund, t.ex. bunden vid en på visst sätt fastställd prisindex. 26
I SvD hette det att John Bull vidtagit ”det största och mest spännande nationalekonomiska
experiment” som skådats i modern fredstid. 27 På ledarplats tog Gustav Cassel till orda
under rubriken ”En världsekonomisk olycka”. Han fann det oerhört att ”det rika England,
som själv skapat guldmyntfoten och gjort den till grundvalen för hela världens penningväsen, skulle drivas från denna guldmyntfot”. Han tyckte att Bank of England kunde ha
tillgripit kraftigare räntehöjningar och att den engelska regeringen kunde ha vidtagit
snabbare och kraftigare åtgärder för att förbättra betalningsbalansen. En del av skulden
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för det inträffade ville han lägga på den engelska fackföreningsrörelsen, som upprätthållit
en oförändrad lönenivå trots att världspriserna fallit. Cassel var mycket bestämd i sin
uppfattning ”att Sverige måste beslutsamt försvara sin betalningsbalans och får därvid
icke rygga tillbaka för kraftåtgärder till nedskärning av onödig import, samt att riksbanken under alla omständigheter måste hävda den svenska kronans fulla guldparitet och
icke ett ögonblick låta någon tvekan råda om kronans fortsatta inlösbarhet i guld”. 28
SocD hade dagen efter händelserna i England gjort en pinsam nyhetsmiss när man
nöjde sig med en enspaltare om ”Kapitalflykt från London” på förstasidan. 29 Tidningen
tog dagen därpå skadan igen genom att i en stort uppslagen förstasidesartikel förkunna att
”Den kapitalistiska krisen blir värre”. Ledarskribenten Al Vanner avstod dock från utgjutelser om kapitalismens kris men det framgick att händelseförloppet tagit de socialdemokratiska redaktörerna på sängen. ”Sällan har en händelse av så vittgående betydelse
kommit så oförberett som meddelandet om att det engelska pundet lösgjorts från beroende av guldet.” 30
NDA ägnade sig på ledarplats åt Ohlins NF-utredning och hänvisade till såväl
Ohlins som Cassels ledare om valutasituationen. 31 I en särskild artikel hade man
sammanställt ”några auktoritativa uttalanden” i svensk press – det handlade bl.a. om
Heckscher i DN, Cassel i SvD och Ohlin i ST. 32 Tidningen passade också på att ge
allmänheten en lektion om betydelsen av inflation och deflation. 33
Tisdagens sensation i Stockholm var, enligt vad ST kunde berätta dagen därpå,
pundets snabba återhämtning. Tidningens kommentar på nyhetsplats löd: ”Här hemma
börjar man allt mer fråga sig, om vi skola kunna bibehålla guldmyntfoten och om värdet
av detta motsvarar de säkerligen stora uppoffringarna.” Riksbankschefen Ivar Rooth hade
emellertid på tisdagskvällen i en kommuniké deklarerat riksbanksledningens avsikt att
hålla fast vid guldet. 34 Samtidigt hade danska regeringen förbjudit all export av guld och
28
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det ryktades att Sverige skulle följa Danmarks exempel. SvD lät emellertid, under hänvisning till Rooths uttalande, meddela ”att det här icke varit någon som helst tanke på en
sådan åtgärd”. 35
I SocD skrev chefredaktören Arthur Engberg en ledare rubricerad ”Dårhuset”.
Efter ett resonemang om betydelsen av den destruktiva skadestånds- och skuldpolitiken
efter första världskriget tog de slagsordsmässiga parollerna över: ”För oss socialdemokrater är denna väldiga kapitalistiska kris en bekräftelse på riktigheten i vår kritik av den
nuvarande samhällsordningen. [---] I sin bottenlösa anarki, sitt vanvett och förfall visar
den huru nödvändigt det är att ge det ekonomiska livet en ny och överlägsen organisation.
Detta kan endast socialismen.” 36
GHT:s Londonkorrespondent meddelade att man i City hoppades att även Sverige
skulle överge guldet. Sverige stod därmed i valet mellan ”att övergiva ett sunt penningväsende och att segla ut på det stormiga hav, där pundet kommer att genomkämpa den
ena krisen efter den andra”. 37 Samtidigt trädde i GHT ytterligare en nationalekonom,
Sven Brisman, in på scenen. Han såg alls inte, som Cassel, Englands åtgärd som en stor
olycka. ”Vad som skett”, skrev han, får ”för Englands del ej betraktas som någon olycka,
utan snarare som en reform, [som] länge påyrkats av en teoretiker som Keynes.” Om
pundet höll sig under parivärdet skulle Englands ekonomiska läge väsentligt förbättras.
Problemet var att valutakurserna på längre sikt skulle bli utsatta för ständiga växlingar.
Den lämpligaste lösningen var därför ”att England någorlunda snart åter övergår till
guldmyntfot på basis av ett lägre pundvärde”. Brisman avslutade med att ”att England här
beträtt en väg, som även andra länder kunna gå”. 38 GHT:s citykorrespondent menade att
permanent ostadiga valutakurser inte kunde tas med jämnmod: ”Icke konverterbara pappersvalutor utgöra en dålig och farlig ersättning för en automatiskt fungerande valuta i
guld eller silver.” Samma skribent återgav en episod som kunde illustrera allmänhetens –
i det här fallet britternas – kunskaper om guldmyntfoten:
Jag tillbragte en dag hos en vän i Hampshire, vars chaufför sade till sin husbonde,
sedan han läst meddelandet i en söndagstidning: ”Det har jag alltid sagt, herrn, att
vi skulle bli tvungna att upphäva guldstandarden.” Varpå min vän frågade: ”men
35
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vad är då guldstandarden för något?” och fick till svar: ”Ja, se det vet jag inte,
herrn.” 39

Sverige försvarar guldmyntfoten
Onsdagen den 23 september sålde Sveriges riksbank dollar till ett värde av 3 miljoner
kronor. På förmiddagen kallade riksbanksfullmäktige cheferna för de svenska storbankerna till ett möte, vilket enligt ST gav anledning till rykten om ”att nu skulle beslutet
fattas och vi skulle lämna guldet”. Så var emellertid inte fallet. 40
SvD rapporterade om rykten i utländsk press att Sverige skulle vara berett att följa
Englands exempel. Tidningen hade med anledning därav vänt sig till Felix Hamrin,
finansminister i Carl Gustaf Ekmans frisinnade regering, för att få ett uttalande. Hamrin
förklarade ”att talet om vårt lands finansiella svårigheter liksom besvärligheterna att
balansera budgeten icke är något annat än ovederhäftigt och osant tal”. Få länder kunde
uppvisa ”ett så vackert bokslut” som Sverige. Beträffande spekulationerna om att Sverige
skulle komma att lämna guldet hette det: ”Regeringen har över huvud taget icke haft
anledning att diskutera ett sådant steg.” 41
Även DN hade vänt sig till Hamrin med frågan om Sverige kunde tänkas lämna
guldmyntfoten och fått till svar att det inte kunde bli tal om en sådan åtgärd utan en hänvändelse från riksbanksfullmäktige och någon sådan hade inte gjorts. ”Tvärtom har ju
riksbanksledningen givit till känna att den ämnar energiskt fasthålla vid guldmyntfoten.”
DN rapporterade dessutom att den danske handelsministern under onsdagen besökt
Stockholm för att höra om Sverige kunde tänkas suspendera guldinlösningsskyldigheten.
”Han torde därvid emellertid ha erhållit klart besked om att Sverge bestämt ämnar fasthålla vid guldmyntfoten, även om Danmark släpper densamma.” Den danska regeringen
skulle inför detta besked tills vidare ha skrinlagt en proposition om att avskaffa skyldig-
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heten att lösa in guld. 42 NDA förklarade emellertid att uppgiften att handelsminister
Hauge ”skulle ha besökt Stockholm i flygmaskin är gripet ur luften”. 43
Såväl NDA som GHT publicerade torsdagen den 24 september ledare om
valutakrisen. NDA hänvisade till ”de nervösa fluktuationer” för vilka den svenska kronan
var utsatt i New York, London och Paris, vilka kunde tolkas som att Sverige nu befann
sig i en liknande situation som England en vecka tidigare. Man tycktes på många håll ha
tagit för givet att Sverige, Danmark och Norge skulle låta sina valutor följa det engelska
pundet. Men Sveriges ekonomiska läge var, som finansministern understrukit, gott. ”Någon anledning till valutapanik föreligger sålunda icke. Den svenska kronan kan objektivt
icke anses hotad, och varken inom regeringen eller riksbanksfullmäktige har tankarna på
att övergiva guldmyntfoten diskuterats.” Men om pundet stabiliserades på alltför låg nivå
kunde saken komma i ett annat läge: ”Vitala svenska exportintressen stå på spel, om vi
skola få betalt i en lägre valuta […].” 44
Ledarskribenten i GHT var inte imponerad av uttalandena från officiellt håll. ”Sattes det allestädes eller på tongivande håll lit till denna ganska käcka förklaring, vore det
obegripligt, varför kronan skulle försvagas gentemot dollarn.” Skribenten ansåg att båda
vägarna – att hålla fast vid eller att släppa guldmyntfoten – teoretiskt stod öppna. Det var
inte lätt att avgöra vilken väg som var bäst men värst var osäkerheten i väntan på ett avgörande:
Det är icke avundsvärt att höra till dem som ha att fatta beslut i detta ärende. Att de
vilja ha en smula rådrum för att om möjligt bilda sig en uppfattning om, vart det bär
hän, är mycket begripligt. Å andra sidan är ovissheten nästan det svåraste för
affärsverksamheten att uthärda. 45
Samma torsdag höjde riksbanken diskontot från 5 till 6 procent. ”Då man fick klart för
sig att riksbanken med all makt skulle försöka hålla vår krona uppe, var det också tämligen klart att vi skulle få en ny diskontohöjning när som helst”, hette det på ST:s förstasida. Man ställde sig dock frågan om det meningsfulla i åtgärden:
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Det kan inte hjälpas, att menige man stå undrande och spörjande inför problemet
vad denna räntehöjning egentligen skall tjäna till. Det finns väl ingen som tror att
de utländska pengarna åter skola ramla över oss som ärter ur ett såll därför att vi
höja diskontot en procent. Ha pengarna gått ur landet på grund av bristande förtroende, så torde detta inte återkomma därför att vi spänna diskontoskruven. Man har
intrycket av att hela åtgärden är en gest, som ungefär skall betyda: ”nu se ni att vi
äro fast beslutna att till varje pris hålla oss kvar vid guldmyntfoten.” […] Det är ju
en klassisk metod att använda diskontoskruven i sådana här situationer och därför
måste man ju pröva den även nu, ehuru det finns föga utsikt för att den skall
verka. 46
SvD konstaterade att diskontot inte varit så högt sedan krisåret 1921 och beklagade att
åtgärden ansetts nödvändig, eftersom industri och handel under depression snarare
behövde lättnader. ”Att vår höga räntenivå skulle draga utländskt kapital till landet är
under nuvarande förhållanden näppeligen att räkna med.” 47
På ledarplats i SvD lade Cassel ut texten om ”Valutaförsvarets innebörd”. Han
uttalade sin tillfredsställelse över de styrandes beslut att upprätthålla guldmyntfoten men
undrade om de hade fullt klart för sig vad beslutet innebar. ”Det går icke att bedriva en
valutapolitik, som saknar organiskt sammanhang med vår hela ekonomiska och sociala
politik.” Den svenska grosshandelsprisnivån hade inte sjunkit lika mycket som motsvarande prisnivå i de för världshandeln viktigaste länderna. Det krävdes därför en nedpressning av den svenska prisnivån om man ville ”upprätthålla den svenska kronan vid en
köpkraft, som motsvarar guldets”. Det innebar i sin tur att regeringen inte kunde bedriva
en fast valutapolitik ”utan en mycket väsentlig beskärning av hela den understödspolitik,
som ytterst syftar till att på vidsträckta områden hålla pris- och lönenivån uppe över den
av marknadsläget anvisade naturliga höjden”. 48
DN redovisade tillsammans med diskontobeslutet ett TT-telegram från Köpenhamn, av vilket det framgick att den danske handelsministern faktiskt varit i Stockholm
under onsdagen och förhandlat med medlemmar av den svenska regeringen samt riks-
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bankschefen och fått intrycket att svenskarna så länge som möjligt tänkte hålla fast vid
guldmyntfoten. 49
Guldförsvaret fick kraftigt stöd i en artikel av Heckscher:
För Sverges del förefaller alltså linjen klar. Vi måste hålla fast vid vår nuvarande
ankarplats, därför att det är den enda som finns för närvarande, och för detta ändamål ha vi att begagna våra valutareserver, inklusive vår guldkassa, med de förstärkningar som kunna tillföras utifrån. Mer är knappast att just nu säga om det aktuella
läget. 50
Heckscher syntes övertygad om att Sverige inte skulle kasta loss från guldstandarden.
Han avslutade sin artikel med följande ord: ”Man kan också lita på att det ej kommer att
inträffa.”
En dramatisk vecka gick mot sitt slut – och kulmen. En ledare i NDA summerade
läget inför den sista helgen i september 1931:
Den engelska pundkrisen visar sig […] ha fått en betydelse för Sverige och svenskt
näringsliv, som ingen kunnat drömma om […]. Det antogs att världen stod inför en
snabbt övergående storm, och att en måttlig inflation i England skulle medföra en
allmän lättnad i depressionen. Man utgick emellertid då ifrån, att inflationen verkligen skulle bliva måttlig, d.v.s. att pundet skulle stabiliseras i något så när rimlig
närhet av guldpariteten. Detta antagande hotar, om man får döma efter torsdagens
och fredagens valutamarknad, att totalt slå slint. Efter en kort paus satte pundbaissen på torsdagen in med ny och fruktansvärd styrka. 51
Pundet hade närmare bestämt noterats 26 procent under pari och den kursen hotade, konstaterade NDA, att få katastrofala följder för Sveriges jordbruk, industri och sjöfart. ”Jämfört med de enorma värden, som genom pundets fall kommit i fara, äro de valutatekniska
och penningteoretiska betänkligheterna av helt underordnad betydelse.”
GHT förklarade på ledarplats att diskontoskruven möjligen teoretiskt kunde dras
åt tillräckligt hårt för att skydda kronans värde. Men knappast psykologiskt: ”Ett våldsamt uppskruvat diskonto skulle utan tvivel uppfattas som ett tecken på att läget vore
förtvivlat. Det skulle tolkas som ett alle man på däck och till pumparna: den gamla skutan
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är läck.” Enda utvägen var att försöka få ett tillräckligt stort valutalån. Om inte det gick
skulle det bli svårt att hålla fast vid guldet.

Sverige lämnar guldmyntfoten
På kvällen söndagen den 27 september 1931 var det slut på alla spekulationer om vilken
väg Sverige skulle gå. Klockan 22 fattade regeringen i konselj – efter framställning av
riksbanksfullmäktige – beslut om att överge guldmyntfoten till och med den 30 november. Samtidigt utfärdades förbud mot utförsel av guldmynt och obearbetat guld. Dessutom beslöt bankofullmäktige att höja diskontot från 6 till 8 procent i syfte att bevara den
svenska kronans inre köpkraft. Norge följde det svenska exemplet till punkt och pricka.52
Detta diskonto var (enligt vad som senare framkom i pressen) det högsta som Sverige
någonsin haft.
Bankofullmäktige hade i sin framställning konstaterat att efter Englands beslut att
lämna guldmyntfoten ”en mycket betydande efterfrågan gjort sig gällande på guld och
utländska betalningsmedel”. Riksbankens innehav av guld och utländska valutor hade
under veckan minskat med 100 miljoner kronor. 53 Fullmäktige hade redan tidigare förgäves sökt anskaffa en utländsk kredit. Utvecklingen var inte heller sådan att man kunde
vänta sig att den allmänna oron skulle vara snabbt övergående.
Finansminister Hamrin förklarade att åtgärden uteslutande var föranledd av ”det
abnorma världsfinansiella läget och av den oerhört stegrade efterfrågan på guld, som tills
vidare omöjliggör upprätthållandet av en internationell guldmyntfot, och är ingalunda ett
tecken på svaghet i de svenska statsfinanserna”. Hamrin anförde vidare att beslutet skulle
medföra den fördelen att det förödande prisfallet i världen inte i samma utsträckning
skulle göra sitt inflytande gällande i Sverige. Han lade också ut kursen för den närmaste
framtiden:
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Penningpolitiken synes nämligen nu böra inriktas på, att med till buds stående
medel bevara den svenska kronans inhemska köpkraft. Uppenbarligen innebär det
nu tagna steget icke, att skilsmässan från guldet är avsedd att bli definitiv. Tvärtom
bör en återknytning till guldet eftersträvas så snart förutsättningar därför föreligga.
Hamrin varnade för betydande svängningar i den svenska kronans utlandsvärde till följd
av spekulation under kommande dagar men genom en målmedveten svensk penningpolitik skulle kronans inhemska värde på nytt bli bestämmande för de utländska växelkurserna. ”Av största vikt är det därvid, att vår för närvarande starkt passiva handelsbalans
undergår en varaktig förbättring.” Åtgärder från statens sida skulle omedelbart övervägas.
Därutöver borde varje medborgare bidra genom att i första hand köpa svenska produkter.
Cassel, som låg bakom finansministerns uttalande, 54 var väl förberedd på regeringsbeslutet – han hade för övrigt redan tidigare förebådat den nya politiken 55 –
och kunde redan på måndagen publicera en ledare om ”Svenska kronans framtid”. Han
inledde med att lägga skulden för skilsmässan mellan kronan och guldet hos det internationella guldmyntfotsystemet och inte hos Sverige. ”Det är […] detta system som fullkomligt rasat samman, och det har icke varit oss möjligt att fasthålla vid de spillror av
systemet som ännu återstå.” Nu stod landet inför frågan hur dess valuta skulle vara bestämd. Ett längre citat av Cassel är befogat, inte minst som finansminister Hamrins uttalande framstår som en summering av Cassels ledarkommentar:
Kronan får icke bli en valuta, som under inflytande av okända krafter driver vart
som helst. Vi måste med andra ord ha en valutapolitik, som syftar till ett bestämt
mål. Detta mål kan omöjligen vara någonting annat än att den svenska kronans inre
köpkraft skall upprätthållas på den nivå, där den nu ligger. [---] Till dem som vilja
göra gällande, att Sverige icke på detta sätt kan upprätthålla en självständig valuta
med fast inre köpkraft, är endast att svara att Sverige tidigare under mycket svårare
förhållanden visat sig kunna planmässigt reglera sin valutas köpkraft. Under åren
efter den svåraste inflationstiden nedbragte Sverige sin varuprisnivå till mindre än
54
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hälften av vad den varit och lyckades därigenom återställa kronans köpkraft i paritet med guldets. Vi stå nu inför den vidare enklare uppgiften att fasthålla en bestående prisnivå och vi behöva icke tveka om att detta skall bli oss möjligt. Sverige
kommer enligt detta program att ha en självständig pappersvaluta, vilande på en
oförändrad inre köpkraft. I själva verket finns intet annat alternativ, som vi på allvar
kunna tänka på. Pundet är en alltför vacklande och osäker valuta, för att vi skulle
kunna våga därvid binda den svenska valutan. [---] Svängningar i den svenska kronans notering på utländska platser och alltså även i våra utländska växelkurser
kunna givetvis icke undvikas. Under den första tiden få vi räkna med att dessa
svängningar kunna bli rätt betydande. Men i den mån vi kunna övertyga världen om
att vi verkligen ämna fasthålla vid programmet om en fast inre köpkraft för den
svenska kronan, kommer också säkerligen kronans internationella värde att vinna i
stabilitet. Det är möjligt att efter olika svängningar guldets värde åter igen kommer
att sänkas. […] Resultatet skulle bli en stegring av varuprisnivåerna i guldländerna.
Sverige bör då vara berett att i rätta ögonblicket anknyta sin valuta till en så reglerad internationell guldmyntfot. 56
DN:s ledare var rubricerad ”Kapitulationen” och beklagade beslutet att lämna guldet. ”I
stället för guldkronans relativt fasta grund ha vi fått ovisshet både på kort och lång sikt
om penningväsendets funktion.” 57 Av större intresse är en stort uppslagen DN-artikel om
”Pappersmyntfot” av Heckscher. Han gjorde klart att han ansåg att ”beslutet hade bort
undvikas, om det funnits någon möjlighet för det”. Det hade varit bättre att sedan den
värsta krisen gått över skriva ner kronans guldvärde och inte helt frigöra sig från det
internationella penningsystemet. Men nu gällde det att se framåt.
Om det är någonting som vår generation borde känna till, så är det pappersmyntfoten. Det kunde därför tyckas som om vi också skulle ha stora möjligheter att
bemästra den. Men tyvärr förhåller det sig icke så. Tvärtom skulle jag vilja uttrycka
sammanhangen på det sättet att den viktigaste lärdomen av perioden 1914-1924 har
varit att sammanhanget är mycket mer invecklat och svårbehärskat än någon av oss
anade vid periodens början. Då trodde vi i allmänhet att det bara gällde att konstatera prisnivån och att med diskontopolitikens hjälp hålla penningväsendet i sådant
skicka att prisnivån förblev konstant. 58
Heckscher anförde fyra skäl för att det skulle bli svårt att genomföra ett så enkelt program. För det första är prisnivån inte en utan flera. För det andra är det inte säkert att ett
visst prisindex skapar jämvikt i ekonomin när det hålls konstant. För det tredje är dis-
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kontopolitikens effekter mycket växlande. För det fjärde har fria valutor visat sig vara
utsatta för oförutsebar påverkan från internationell spekulation.
Heckscher var inte förvånad över att ”inflationens vänner vädra morgonluft”.
”När man icke har någon objektiv grund att hålla sig till, så kommer det att finnas otaliga
intressen som rekommendera en ny insprutning av kredit eller pengar för att komma över
alla slags svårigheter, vare sig det gäller budgeten, arbetsmarknaden, jordbruket eller
exportindustrin.” Striden skulle komma att bli hård och anhängarna av ett ordnat penningväsende hade berövats några av sina bästa vapen, konstaterade Heckscher. Det fick
inte bli så, som varit fallet under den förra perioden med pappersmynt, att staten lämnade
valutans innebörd obestämd. Tvärtom måste det i auktoritativ form, helst av riksdagen,
beslutas om den svenska kronans karaktär. ”Åtminstone till en början förefaller det
naturliga då vara att helt och hållet ta sikte på den inhemska prisnivån och icke på valutans utlandsvärde.” Först och främst behövdes ett nytt och bättre partiprisindex. I sinom
tid borde man sträva efter förnyad anknytning till guldet, sannolikt till lägre paritet än
tidigare. Att anknyta till någon utländsk valuta, t.ex. det engelska pundet, var enligt
Heckscher ”som att välja till ledstjärna en irrande hind”. Och den stackars allmänheten
”måste finna sig i att än en gång få höra dessa diskussioner som vi alla hade hunnit bli
utledsna på under och strax efter kriget”.
I SocD fördes på nyhetsplats några resonemang om beslutet:
Den automatiskt verkande regleringen av kronans värde är […] borta. Därav följer
dock icke, att kronans köpkraft inom landet behöver bli mindre. Det kan ur vissa
synpunkter vara fördelaktigt att själv vara herre över penningenhetens värde i det
man då icke behöver följa guldets egen värdeförändring utan genom reglering av
sedelomloppet kan hålla myntenhetens värde stabilt. Någon inflation är således icke
oskiljaktigt förknippad med de vidtagna åtgärderna. 59
ST manade – som vanligt – på ledarplats till lugn och besinning. Alla måste visserligen
förstå att ett mycket allvarligt steg hade tagits, som måste ”utgöra ett svårt krux för
affärslivet”. Men: ”Vad som krävs är lugn och besinning hos alla, såväl hos affärslivets
män som hos den stora allmänheten. Det finns absolut ingen anledning till panik och
överdriven oro. Vi skola bara hålla huvudet kallt.” Tidningen fann i finansministerns
uttalande ”en bestämd vilja att föra en målmedveten svensk penningpolitik, som tar sikte
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på att bevara den svenska kronans inhemska köpkraft och så snart förhållandena det
medgiva åter knyta an till guldet”. 60
NDA betonade ovissheten. ”Den stora allmänheten har i och med detta beslut
ställts inför överväldigande händelser, och mången torde med viss oro fråga sig vad som
nu skall inträffa.” Med krigsårens erfarenheter i färskt minne fruktade många kanske
inflation. Men finansministerns uttalande och riksbankens diskontohöjning visade att man
inte tänkte släppa loss inflationen. Dessutom berodde inflationen under kriget på varuknapphet medan det nu var överproduktion som gällde. Importartiklar skulle förvisso fördyras. ”Köp svenska varor bör i detta nya läge omedelbart komma till heders.” 61
Kvällsupplagan av NDA kunde redan på måndagen rapportera att regeringsbeslutet
medfört ”väldiga omkastningar i den svenska kronans värde gentemot andra valutor”.
Nedgången hade blivit betydligt större än väntat – kronans värde hade i genomsnitt fallit
med omkring 25 procent. Tidningen spekulerade i att en urtima riksdag måste inkallas
och vissa importregleringar införas. NDA hade förhört sig hos ”en känd nationalekonom”
och denne gav enastående prov på ekonomers förmåga att resonera i termer av ”å ena
sidan och å andra sidan”: å ena sidan var det inte säkert att det fanns någon väg tillbaka
till guldstandarden, å andra sidan torde det vara ställt utom allt tvivel att landet så småningom skulle komma tillbaka till den. 62
GHT riktade skarp kritik mot beslutet att släppa guldet och framför allt mot räntehöjningen som man ansåg ”rubbar tilltron till vederbörandes omdömesgillhet”:
Om något är ägnat att sätta det lugn på spel, till vars bevarande så beskäftigt förmanas, så måste det vara denna räntehöjning. Människor fästa sig nu en gång mera vid
gärningar än vid ord. Vad båtar allt ordande om vår finansiella styrka, om våra
statsaffärers förträffliga skick, när samtidigt en räntehöjning vidtages, som verkar
som en S.O.S.-signal. Har man önskat framkalla panik, så har man svårligen kunnat
finna ett tjänligare medel. 63
GHT lät sig inte heller imponeras av finansministerns uttalande om att bevara kronans
inhemska köpkraft: ”Herrarna förklara att kronans köpkraft inom landet skall hållas uppe.
Nyss förklarade herrarna att guldmyntfoten till varje pris skulle behållas. Minen var lika
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trovärdig i båda fallen.” Man menade vidare att uttalandet innehöll en självmotsägelse:
”Med inflationens hjälp skall man få bukt med arbetslösheten och stimulera företagsamheten. Med diskontots hjälp skall man förhindra denna välgörande inflation.” Tidningen
ansåg slutligen att diskontot var ett alltför svagt instrument för att reglera kronans värde
när väl sambandet med guldet var avskuret. ”Ha vi nu en gång nödgats kapa ankaret och
driva ut till havs för att icke brytas ned av sjöarna, så ha vi delvis förlorat herraväldet
över skutan.”
”Guldet har helt plötsligt trätt in även i vanligt, inte nationalekonomiskt orienterat
folks intressesfär”, konstaterade ST tisdagen den 29 september. Även Danmark hade nu
beslutat följa Sveriges och Norges exempel. En av tidningens medarbetare hade samtalat
med statsminister Ekman, som betonade behovet av att förbättra handelsbalansen. Vilka
åtgärder som kunde bli aktuella var föremål för utredning men det var möjligt att de
skulle kräva riksdagens godkännande och därmed inkallande av en urtima riksdag. Kronans fall under den första dagen efter skilsmässan från guldet hade blivit större än väntat,
i genomsnitt 30 procent, vilket beskrevs som onaturligt. 64
Ledarkommentaren i ST andades baksmälla. Man hoppades på en bättre uppskattning av kronans värde i utlandet. ”Tvivel ha yppats, huruvida det högre diskontot här
hemma skall kunna bidraga härtill. Det skall ju visa vår fasta föresats att bevara kronans
köpkraft inom landet. Emellertid är det inte så säkert, att utlandet uppfattar det höga ränteläget i Sverige på detta sätt.” Dessutom gick det inte att övertyga utlandet genom att
hålla diskontot så högt en längre tid, eftersom en sådan ränta skulle lamslå näringslivet.
Ännu var det emellertid för tidigt att diskutera frågan om kronans framtid. ”Man måste
först veta något bestämt om den riktning, som utvecklingen tar.” 65
Finansminister Hamrin förklarade i DN att inga ”brådstörtande avgöranden” var
att vänta i frågan om importreglering. ”Allt flyter”, löd tidningens ledarrubrik. Ledaren
började med att erinra om pappersmyntregimen under och efter första världskriget med
dess inflationsboom och deflationskris och konstaterade att den fråga riksbanken nu hade
att ställa sig ”sedan guldmyntfotens automatiska kontrollapparat ånyo kommit ur funktion
är därför huruvida det är möjligt att hindra våldsamma prisfluktuationer”. Den avslutades
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med följande ord: ”Det vill därför synas som om det ideella programmet att bevara kronans inre värde så snart det är görligt kommer att identifieras med den praktiska åtgärden
att återskänka den en fast utlandsnotering.” 66
Exportindustrins företrädare uttalade i SvD sin tillfredsställelse över beslutet att
släppa guldet. Gustaf Dalén, VD i AGA, ansåg att de ekonomiska olyckor som drabbat
världen bottnade i det stegrade guldvärdet. Det hade inte funnits någon annan möjlighet
än att frångå guldmyntfoten. ”Den svenska kronan kan därigenom få ett mera stabilt och
normalt värde – naturligtvis under förutsättning att valutafrågorna skötas riktigt i fortsättningen.” Hans Th. Holm, VD i Bofors, menade likaså att Sverige inte hade haft något val.
Vid bibehållen guldmyntfot hade den svenska exportindustrin inte kunnat hävda sig i
konkurrensen med länder med låga produktionskostnader. 67
SocD hade vänt sig till några ”omdömesgilla personer” för en bedömning av läget, i
första hand Gunnar Myrdal och Ernst Wigforss. 68 På frågan om det förelåg någon
omedelbar fara för inflation svarade Myrdal att det snarare var risk för accelererad
deflation i hela världen. Det var kapitalstarka och normalt kapitalexporterande länder som
England och Sverige som lämnat guldmyntfoten. Deras möjligheter att komma upp till
någorlunda normala växelkurser och därigenom bevara möjligheten att utan värdeförsämring återvinna guldpariteten var inte små. Deras försvar för sina valutor kunde komma att
betyda deflation i stället för inflation. Skälet till att man inte kunde veta om det skulle bli
inflation eller deflation berodde ”inte minst på det fatala förhållandet att den ledande
pappersvalutan, den engelska, införts utan någon som helst deklaration av ett bestämt
penningpolitiskt program”. Sverige hade däremot deklarerat sin avsikt:
Deklarationen om prisnivåns konstans kan säkerligen godtagas som det bästa möjliga penningpolitiska programmet för tillfället. Sverge har här gjort vad England
borde ha gjort. Men ett svenskt valutaprogram, även om det kunde fullföljas för
vårt lilla lands del, löser ju icke världskrisen. Vi bli icke oberoende av vad som
händer utomlands.
Wigforss önskade att Sverige hade kunnat hålla fast vid guldet men i rådande situation
hade det inte varit möjligt. Han ville emellertid inte överdriva riskerna med en fri valuta:
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Hur man sedan vill se på frågan om inflation beror på vad man menar med detta
begrepp. Menar man en fortgående penningvärdeförsämring böra alla krafter spännas för att hejda en dylik utveckling, men menar man endast att man hos oss söker
bibehålla en fix prisnivå, medan priserna i länder med guldmyntfot fortsätta att
falla, utgör det intet i och för sig avskräckande.
Engberg tog på ledarplats i SocD ”Steget ut i det ovissa”. Han menade liksom Wigforss
att det inte funnits något val. ”Den bittra kalken måste tömmas.” Men ”ett kapande av
guldförtöjningen är att utbyta det säkra mot det osäkra, så länge ingen annan norm för en
fast relation mellan ländernas valutor har hittats”. Liksom tidigare ledarskribenten i GHT
menade Engberg att regeringens kommuniké var motsägelsefull: ”Ty huru konststycket
att på en gång ’bevara den svenska kronans inhemska köpkraft’, d.v.s. hindra prisstegringen, och ändå få till stånd en uppåtgående rörelse i priskurvan skall kunna utföras, det
övergår vårt förstånd.” Inflation var det sista han ville se, eftersom den skulle innebära
minskade reallöner och ”blodtappning för tusentals små skyddslösa pensionärer”. 69
Enligt NDA var läget under tisdagen det att kronan fallit i värde med högst 15
procent. Tidningen kunde också meddela att man från ”välunderrättat håll” fått veta att
diskontot skulle sänkas till 7 procent andra torsdagen i oktober. Inga tecken på varuprisstegring hade visat sig i Sverige. 70 Under vinjetten ”Affärslivet” avhandlades
spekulationens betydelse för den snabba guld- och valutaavtappning som tvingat Sverige
att lämna guldet. Sverige hade mycket liten statsskuld, varav en liten del var placerad
utomlands, och statsbudgeten var balanserad. Den enda faktiska omständighet spekulanterna kunde ta fasta på var den relativt höga varuimporten. ”En allmän opinion eller en
importreglering för vissa slag av varor är vad som här måste startas och bliva bekantgjord
för utlandet utan dröjsmål.” 71
På tredje dagen efter guldbeslutet rapporterade ST att krondeprecieringen låg runt
15-20 procent, att vissa prisökningar ägt rum och att det onormala ränteläget tilldrog sig
det största intresset; missnöjet med det höga diskontot sades vara allmänt. 72 GHT hänvisade till ”den uppfattning som hyses inom våra finanskretsar” och som gick ut på att dis-
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kontot skulle komma att sänkas redan påföljande vecka. 73 En kampanj för att handla
svenskt, under hänvisning till finansministerns yttrande, började märkas. Bland annat
införde Nordiska Kompaniet helsidesannonser under den devisen. 74 I SocD tog Engberg
upp frågan om importreglering. Med fri myntfot skulle importvarorna bli dyrare och
importen minska. Att i det perspektivet tillgripa extra importreglering tedde sig ”kusligt”.
”Och varför handla i panikstämning? Vore det inte skäl i att nu vila på hanen, vänta och
se, huru importkurvan gestaltar sig under den nya penningpolitiken?” 75
På fjärde dagen – den 1 oktober – resonerade Ohlin om pundkursens framtid. Han
ansåg det troligt att kursen någon gång i framtiden skulle läggas fast vid en lägre nivå i
förhållande till dollarn än det gamla pari. Men Bank of England skulle knappast agera för
en sådan kursstabilisering förrän man byggt upp en stor valutareserv. Andra länder som
övergett guldmyntfoten borde stabilisera vid samma nivå som England, exempelvis 15 till
20 procent under pari. ”Man får hoppas på ett engelskt initiativ till uppnående av en överenskommelse mellan alla länder som uppgivit guldmyntfoten. Därigenom skulle ganska
snart ordning och reda kunna återställas inom penningväsendet”, slutade Ohlin. 76
DN:s huvudnyhet var att arbetsgivarna sagt upp kollektivavtal som berörde
155 000 arbetare. Arbetsgivareföreningens VD Hjalmar von Sydow angav som orsak att
de svenska lönerna legat så mycket över de utländska att man ansett sig tvungen att få till
stånd en nedskärning. På frågan hur läget på valutamarknaden skulle kunna påverka
arbetsgivarnas krav svarade von Sydow: ”Visst kan det tänkas att förskjutningar på valutamarknaden kunna inverka. Allt är ju för närvarande ett virrvarr i fråga om den ekonomiska situationen. Det kan bli inflation eller deflation, men därom vet man ju ingenting.” 77 På ledarplats konstaterade DN att just osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen gjorde det svårt för parterna på arbetsmarknaden att fixera sina förhandlingssynpunkter. Å ena sidan kunde man förstå att SAF använde avtalsuppsägningar som säkerhetsåtgärd i en oviss situation men å andra sidan tyckte man ”att de nya avtalsförslag som
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arbetsgivarna i vissa fall kommit med sakna tillräcklig motivering”. Från LO-håll hette
det att i händelse av inflation var det knappast lönesänkningar som skulle bli aktuella. 78
SvD rapporterade samma dag att valutamarknaden gått in i lugnare banor men att
ryktet fortsatte att gå, särskilt i affärskretsar, om att regeringen planerade importrestriktioner för att förbättra handelsbalansen och därigenom stödja kronan. Hamrin hade i ett
uttalande till TT bekräftat att regeringen satt igång vissa undersökningar rörande eventuella importrestriktioner. 79
Även SocD sköt nu in sig på frågan om diskontots höjd. På förstasidan spekulerade man i att oppositionen mot det höga diskontot var ”så organiserad, att ett bestämt
syfte måste ligga bakom”. ”Är det att framkalla en fortgående försämring av kronans
värde och i så fall för vad ändamål och till vinning för vem?” Svaret var att alla småsparare och personer med fasta löner skulle förlora. Storfinansen däremot kunde ”vara
betjänt med en slik utveckling under vissa omständigheter”. Tidningen hade åter vänt sig
till Myrdal för att få besked om hur man ”på teoretiskt håll” såg på frågan. Han resonerade om det höga diskontot i termer av å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan demonstrerade det för utlandet riksbankens beslutsamhet att bevara kronans värde, å andra sidan
kunde man i utlandet dra slutsatsen att Sveriges läge var allvarligt när en så hög ränta
måste tillgripas. På den direkta frågan om den förda politiken var riktig svarade Myrdal:
”Så långt man kan bedöma det, synes den vara alldeles riktig.” Myrdal förde också ett
resonemang om vad som menades med stabil prisnivå. Gällde det partipriser eller levnadskostnader? Partipriserna kunde gott tåla en ökning. Ville man hålla levnadskostnaderna stabila räckte det med ett lägre diskonto än om man inriktade sig på partiprisnivån. 80
I en understreckare i SocD lade den politiskt aktive uppfinnaren C. A. Hult ut texten om ”Guldet som värdemätare”. Han citerade ett yttrande av David Ricardo om att införande av ädla metaller som pengar hade varit fördelaktigt ”under en mindre upplyst tid”
men att det med ”vetandets framåtskridande” blivit klart att ett reglerat pappersmynt
innebar ”en stor förbättring i handel och rörelser”. Hult instämde med Ricardo:
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Men ett av en solvent stat utgivet och reglerat pappersmynt, baserat icke allenast på
den mängd guld som kan finnas, utan dessutom på alla övriga värden som äro tillfinnandes inom landet, det har en bred och solid bas att bygga på och därtill en bas
som icke en vacker dag kan helt hastigt ge sig i väg över gränsen, som nu lätt sker
med guldet. 81
NDA rapporterade under hänvisning till Sydsvenska Dagbladet att riksbanken höjt diskontot från 6 till 8 procent utan att rådgöra med bankerna och i strid med regeringens
uppfattning. TT hade med anledning därav vänt sig till Hamrin, som svarade att regeringen inte hade något inflytande på riksbankens räntesättning. 82 Ledaren i NDA tyckte
sig kunna konstatera att de första dagarnas nervösa stämning efter guldbeslutet höll på att
försvinna såväl inom som utom landet. Man ifrågasatte den stora diskontohöjningen –
och utgick i strid med sin egen nyhetsrapportering från att den ”naturligtvis företagits i
fullt samförstånd med finansministern” – samt tyckte inte att importrestriktioner var för
ögonblicket påkallade. Däremot välkomnades opinionen bakom ”Köp svenska varor!”
”De svenska varornas erkänt höga kvalitet gör dem väl förtjänta av en hedersplats i hemmen.” Slutligen utfärdades en maning om lugn på arbetsmarknaden, främst riktad till den
socialdemokratiska pressen. 83
I GHT publicerades en större artikel av tidningens London-korrespondent, daterad
redan 28 september. Det mest intressanta i artikeln var förutsägelsen att Keynes, när det
blev dags att inkalla en internationell valutakonferens, skulle komma att lägga fram ”sin
favoritplan på en reglerad pappersvaluta, som ej kan konverteras, och som för sin stabilitet endast är beroende av lagar, konventioner och begränsningar”. GHT:s korrespondent
var emellertid skeptisk: ”Så länge mänskliga varelser, mänskliga inrättningar och mänskliga regeringar existera, bristfälliga och opålitliga, kan ej ett dylikt system väntas fungera
[…].”84 På ledarplats argumenterade GHT i överspända ordalag mot såväl en kampanj för
att köpa svenskt – man fick inte glömma att exportindustrin var beroende av import –
som mot det höga diskontot:
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Finansen, köpenskapen, kämpar en förtvivlad strid mot försöket att kränga på den
nationalismens tvångströja. Orkanen dånar genom rymden, och inte hejdas den vid
våra gränser, därför att några måttligt kloka herrar sitta och öva signeri med riksbanksräntan. Det där är förvisso en för landet dyrbar lek och man tycker ju att de
som misslyckats så grundligt att genomföra sitt program att hålla guldinlösningen,
borde sky elden som brända barn ha för sed. Men de akta visst leka vidare med
den. 85

Strid om diskonto och prisnivå
Fredagen den 2 oktober rapporterades att kronan återhämtat sig till motsvarande ett guldvärde på nästan 90 öre. 86 Denna dag tog sig Heckscher i DN an importregleringsidén.
Idén hade haft något som talat för sig förutsatt att man hållit fast vid guldpariteten. Men
vid rörlig växelkurs var växelkurserna själva den bästa importregleringen. Mot dem som
eventuellt skulle avfärda den synpunkten som ett utslag av ”teoretikernas vanliga världsfrämmande betraktelser”, vilka inte tog hänsyn till sådant som spekulation, invände
Heckscher att han var
nog pervers att mena att den [spekulationen] – långt ifrån att utgöra stöd för en importreglering – tvärtom utgör ett nytt skäl emot importreglering. Ty växelkurser
som genom spekulation äro nedtryckta under sitt jämviktsläge i förhållande till det
inhemska prissystemet utestänga mer import och stimulera mer export än som bleve
fallet vid växelkurser som befunno sig i jämvikt. Vad de skulle motivera vore alltså
exportreglering i stället för importreglering! 87
NDA kunde berätta att bankcheferna i Stockholm på förmiddagen den 2 oktober varit
kallade till överläggning i riksbanken. Från ”initierat håll” hade tidningen erfarit att man
hoppades kunna öppna fondbörsen under loppet av kommande vecka. Innan dess måste
emellertid en diskontosänkning genomföras. Kronans återhämtning mot dollarn gjorde att
det inte borde finnas några betänkligheter mot att sänka diskontot. 88
Under vinjetten ”Affärslivet” tog NDA upp de tre heta frågorna: valutaläget, varuimporten och ränteläget. Här utmålades England och Sverige som föregångsländer:
Efterhand som världen får praktiska exempel på, att en valuta icke behöver visa
någon större instabilitet eller skilja sig nämnvärt från sin hittillsvarande värdesättning, därför att den frigör sig från skyldigheten att när som helst kunna utbytas mot
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guld efter det nuvarande höga och ständigt stigande guldpriset, så kommer världen
att högakta de länder, som varit banbrytande i detta hänseende. 89
Opinionen för att köpa svenskt fick beröm samtidigt som det hette att ”protesterna mot
vårt absurt höga ränteläge bliva för varje dag allt flera och allt mera högljudda”. SvD rapporterade likaledes påföljande dag att oppositionen mot diskontot ”tilltager för varje dag
som går och protester framkommer ideligen från representanter för både jordbruk, industri och handel”. 90
”Allt näringsliv kräver en sänkning av diskontosatserna”, intygade NDA, som inte
desto mindre hade fått uppgifter om ”att riksbanksledningen alldeles ämnar slå dövörat
till inför framställningarna om penningarnas förbilligande”. Skälen härtill uppgavs vara
”att socialdemokraterna i bankofullmäktige absolut motsätta sig en diskontosänkning, och
att riksbanksledningens åtgärder dikteras av ensidigt inriktade ansträngningar för bibehållande av ’kronans inre värde’”. 91 NDA-ledaren noterade att representanter för Sveriges
allmänna lantbrukssällskap uppvaktat riksbankschefen och att Riksförbundet landsbygdens folk i en skrivelse till finansministern klagat över att det höga diskontot hotade att
leda till ekonomisk katastrof för landets jordbrukare. Ledarskribenten själv ansåg att det
ingalunda behövdes ”en sådan storslägga som ett 8-procents diskonto för att motverka en
inflation”. 92
GHT gick på ledarplats, om än med mera livligt bildspråk, på samma linje:
Lantbrukarna ha till riksbankschefen, hr Rooth, framfört sina bekymmer över den
höga räntan. Tilltaget förtjänar den allvarligaste näpst. Bönderna borde väl begripa,
att de icke få störa hr Rooth i hans funderingar just nu. Han prövar som bäst det
höga diskontots hälsosamma inverkan på det svenska näringslivet. Om bland försöksdjuren även befinna sig en massa bondkaniner, så anstår det dem föga att
tredskas under de ytterst intressanta rön som helga dem till de ekonomiska experimentens tjänst. 93
Genom att sadla om från kanin till kamel nådde ledarskribenten sin slutsats: ”För många
blir denna ockerränta icke det halmstrå utan den blyvikt som knäcker kamelens rygg.”
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SocD ställde sig frågan om nationalekonomi var på väg att bli var mans studieämne. ”Intresset för de ekonomiska studierna tycks, efter allt att döma, bli allt starkare på
sina håll, kanske till stor del beroende på det jättekomplex av ekonomiska problem, som
världen just nu har att brottas med.” Nyheten var att Konsum ordnat avgiftsfria kurser i
nationalekonomi till vilka 350 medlemmar anmält sig. Kursboken utgjordes av professor
Gunnar Westin Silverstolpes Nationalekonomi för alla 94 och bland kursledarna märktes
vid sidan om kursboksförfattaren själv Karin Kock och Alf Johansson. ABF hade 75 och
SSU 25 studiecirklar i nationalekonomi. 95
Söndagen den 4 oktober, en vecka efter guldbeslutet, framträdde Ohlin med en
artikel om ”Pappersmynt och konjunkturer”. Han erinrade om att den internationella
finanskrisen hade hotat att urarta i fullständig katastrof. Uppgiften att bryta prisfallet och
åstadkomma expansion och prisstegring kunde bara lösas av Frankrike och USA som
emellertid ruvade på sina jättelika guldkassor. Nu hade en del länder genom att lämna
guldmyntfoten på egen hand genomfört en anpassning. Effekterna hade redan visat sig i
England: ökad export, minskad import, minskad arbetslöshet. Samtidigt påverkades de
länder som höll fast vid guldet negativt av den skärpta konkurrensen och minskade efterfrågan från pappersmyntfotländerna. Ohlins förhoppning var att detta skulle skapa förutsättningar för en internationell överenskommelse om sanering av världens penningväsen. 96
Vad gäller Sverige förklarade Ohlin att allmänheten måste förstå att med den nya
penningpolitiken ”så är det långvariga prisfallet slut”. En långsam höjning av detaljhandelspriserna var oundviklig när affärerna fyllde sina lager med varor inköpta till högre
priser. Det skulle bli fördelaktigare att göra inköp nu än senare, vilket skulle stimulera
näringslivet.
Ur denna synpunkt var den officiella kommunikén rörande guldmyntfotens uppgivande icke fullt klar. Att uppehålla kronans inre köpkraft, d.v.s. hindra prissteg94
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ring, är nämligen omöjligt, om man ej återgår till gamla pari mycket snart, och
därom är det förmodligen alls icke tal. Med rätta kan det emellertid understrykas,
att någon risk för en väsentlig höjning av detaljpriserna icke finnes.
I SocD gick Engberg till angrepp på ”en viss press” som arbetade ”för den rena inflationen” och framförallt på ledarskribenten i NDA som hävdat att socialdemokraterna i
bankofullmäktige motsatte sig en diskontosänkning. Engberg ville, glömsk av egna tidigare utgjutelser om socialism som enda krislösning, ”brännmärka N.D.A:s klumpiga försök till partipolitisk demagogi i en så allvarlig fråga som denna”. Han underströk riksbankens självständiga roll. Banken skulle enligt grundlagen handha vården om landets
valuta och träffa sina avgöranden utan politiska bihänsyn. ”Vi äro följaktligen övertygade
om att alla politiska sidohänsyn hållits fjärran från riksbanksledningens överväganden.” 97
Frågan om allmänhetens ekonomiska kunskapsbrist togs upp i ett par tidningar
genom referat av ett föredrag av Postens generaldirektör Anders Örne. ”De flesta förstå
inte mer ekonomi än katten begriper sig på en väderkvarn”, löd ett drastiskt uttalande av
Örne, som höll straffpredikan över att myndigheterna lät skolbarn få undervisning om
råttornas fysiologi men inte om nationalekonomi. 98
Dagen efter Örnes predikan gick DN:s reporter ut på stan för att höra vad ”de djupa
leden” hade att säga om den ekonomiska krisen och dess orsaker. 99 En fröken S., 22 år
och kontorsanställd, fick några frågor:
- Angående inflation?
- Nej, usch, kom inte med så’na där otäcka ord. Jo då – inflation – det är något förskräckligt.
- Men deflation?
- Usch, det är lika förskräckligt.
Herr Bj., övervaktmästare, menade att lite inflation inte skulle skada. Verkmästare E.
trodde att när svenska folket bara lärt sig spara ordentligt ”så behöva vi inga kriser
längre”. Bilreparatör V. ansåg att det inte tjänade något till att arbetarna lärde sig ekonomi i fackföreningar och ABF ”när affärsmännen veta så litet”. Fröken A., målarinna,
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var övertygad om att krisen skulle försvinna om bara all världens tidningar teg ihjäl den i
två veckor. Herr U., utkörare, var säker på var krisens upphov stod att finna:
Det är fruntimmernas fel, säger han. Det är fruntimmernas fel från början till slut.
Varför ha vi sådan arbetslöshet? Jo, för att fruntimmerna ska tränga ut männen från
deras arbetsplatser. […] Nej, skriv opp att de flesta fruntimmer som äro i förvärvsarbete, de äro det för klädernas skull. Det är den fördömda konkurrensen mellan
fruntimmerna i fråga om kläderna som är orsaken till att det är som det är.
Ytterst var problemet enligt denna skojfriska (?!) utkörare att ”fruntimmerna” var så söta
att männen inte kunde neka dem något. ”Där ha vi kanske pudelns kärna, redaktörn. Om
de små liven inte vore så rasande söta, skulle vi bestämt ha det mycket, mycket bättre.”
I samma nummer av DN tog en herre som inte var känd för sitt skämtlynne, Eli
Heckscher, upp frågan om importpriser och prisnivå. Han ville göra upp med ett dominerande resonemang i debatten, nämligen detta: Om man lämnar guldmyntfoten och de utländska växelkurserna stiger får importörerna betala mer för sina varor i svenska kronor
räknat och då stiger de inhemska priserna på importvaror och på andra varor i vilka importen ingår. Därmed är pappersmyntfot liktydig med inflation. Heckscher kontrade med
följande resonemang: Importvarornas priser kommer förvisso att stiga. Men om den
monetära köpkraften hålls oförändrad kommer priserna på importvaror att stiga relativt
övriga priser och det leder till att importen minskas. Importvarorna kommer att spela
mindre roll än tidigare och det behövs bara en obetydlig sänkning av priserna på inom
landet tillverkade varor för att prisnivån som helhet ska bli oförändrad. Föreställningen
om en allmän prisstegring skulle antagligen få skenbart stöd i statistiken, genom en
ökning av partiprisindex och livsmedelsindex, som båda dominerades av importvarornas
priser, men den stegringen behövde inte betyda inflation eftersom den kompenserades av
en nedgång i mängden importerade varor. Förutsättningen om oförändrad monetär köpkraft var pudelns kärna:
Alltsammans beror av den penningpolitik som föres, den kreditvolym som ställes
till förfogande, den penningmängd som cirkulerar. Under förutsättning av tillräckligt restriktiv penningpolitik kan en stegring i de inhemska priserna, som helhet
betraktade, så gott som alltid hindras och alldeles särskilt när det, som i föreliggande fall, icke är fråga om någon varuknapphet. 100
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Att Heckscher tilldelar penningmängden en avgörande betydelse har sitt intresse mot
bakgrund av att en hittillsvarande uppfattning varit att nationalekonomerna på 1930-talet
såg diskontot som penningpolitikens självklara verktyg och inte tilldelade ”monetära
aggregat” någon större betydelse. 101
Samtidigt gick ST på ledarplats till attack mot det höga diskontot utan att frukta en
viss prisstegring. Man hänvisade till att ”det praktiska livets män” krävde en skyndsam
diskontosänkning och att även socialdemokratiska tidningar uttalat tvivel om nyttan av
det höga diskontot. Man ställde sig också undrande inför finansministerns deklaration om
att bevara kronans inhemska köpkraft:
För vår del uppfattade vi denna deklaration så, att avsikten var att försöka förhindra
en alltför våldsam försämring av penningvärdet inom landet. Kronans inhemska
köpkraft blir annars i detta fall ett ganska relativt begrepp. Menas därmed den förhöjda köpkraft, som kronan genom prisfallet fått intill tiden för guldmyntfotens
upphävande, eller den köpkraft, kronan hade exempelvis före krisens början år
1929? […] Nu måste vi räkna med någon prisförhöjning, då importvarorna genom
valutaförändringarna bli dyrare och då detta i längden icke kan undgå att påverka
också priserna på de inhemska produkterna. [---] Man behöver inte vara ”inflationist” för att anse bättre att folk ha arbete och att affärer, fabriker och jordbruk
hållas i gång, än att allt stannar av, bara därför att en teoretisk ekonomisk skola tror
sig under alla omständigheter med diskontoskruvens hjälp kunna ge kronan ett
högre värde. 102
I SocD gav Engberg en motsägelsefull bild av ”kapitalisternas” beteende. Å ena sidan var
de drabbade av ”förlägenhet, förvirring och hjälplöshet”. Å andra sidan var de – tydligen
mycket målmedvetet – överallt ”i färd med att i valutapolitikens former vältra över ännu
större bördor på arbetarklassen”:
I samma mån staterna lägga loss från guldmyntfoten och fresta en seglats på den
fria myntfotens förrädiska farvatten, ökas risken för inflation. Men inflation betyder
i verkligheten, att arbetarklassen som klass blir av med en del av sin reallön, som
flyttas över till kapitalistklassen som en ökning av dennas profit. 103
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I samma nummer av SocD publicerades en stor artikel av den tyske marxistiske teoretikern och politikern Rudolf Hilferding om ”Inflationspolitiken och dess konsekvenser”. Förmodligen var det denna artikel som inspirerat Engberg. Hilferding formulerade
nämligen ”inflationens första verkan” som så: ”Priset på alla andra varor stiger fortare än
arbetslönen. Detta betyder reallönens sänkning och profitens ökning. Denna verkan är
helt allmän.” Hilferding ställde sig därmed en fråga:
Varför inflation, varför den indirekta och förljugna vägen i stället för lönesänkningens ärliga väg? Man behöver endast ställa frågan för att svaret skall vara givet.
Det är alltid lättare att – åtminstone utanför Tyskland – övertyga arbetaren om
inflationens nytta än om lönesänkningens nytta. 104
Genom en märklig slump publicerade nationalekonomen Gustaf Åkerman i GHT en artikel om den föregående deflationens verkningar samma dag som Hilferding och Engberg
varnade för inflation. Han tog sikte på hemmamarknadsindustrin med dess trögrörliga
löner och priser. Arbetarna på hemmamarknaden hade enligt Åkerman ”profiterat och
komma att profitera av levnadskostnadernas nedgång medan deras penninglöner bli oförändrade”. ”Det är i stället konsumenterna, den stora allmänheten, som fått betala saken
och kommer att få göra det.” Åkermans lösning på problemet var ”att hejda ytterligare
deflation och återvinna en del av den som på senaste tid skett”. Det kunde lämpligen ske
genom nedskrivning av kronans guldinnehåll med ca 20 procent. 105 Brodern Johan Åkerman hade utvecklat sina synpunkter i Industriförbundets konjunkturöversikt och hans
position fastställdes i DN enligt följande: ”Allmän inflation som nyckeln till igångsättandet av det ekonomiska framåtskridandet är det perspektiv som fil. d:r Joh. Åkerman utläser ur den nu inträdda situationen.” 106
Förväntningarna om att Stockholms fondbörs skulle öppnas kom på skam. Fondbörsstyrelsen sammanträdde tisdagen den 6 oktober men beslöt ajournera sammanträdet
till torsdagen. NDA förmodade att det berodde på två omständigheter: att man ville avvakta torsdagens sammanträde med bankofullmäktige och det beslut om diskontot som
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skulle fattas där och att svenska kronan under måndagen försvagats i New Yorks valutahandel. 107
SocD slog nu an en betydligt mindre ideologisk ton och konstaterade att samtidig
stabilitet i prisnivå och växelkurser var den idealiska förutsättningen för affärsverksamheten. Med övergången till fri myntfot hade den stabila växelkursen offrats. I stället hade
det skapats möjlighet att stabilisera prisnivån – här gav man Heckscher alldeles rätt i att
de inhemska priserna kunde stabiliseras även om de utländska växelkurserna stigit. ”Vad
det här kommer an på är den penningpolitiska navigationskonsten.” Ett högt diskonto höll
priserna tillbaka men ströp företagarverksamheten. Ett lågt diskonto skulle leda till
inflation.
Diskontoregleringen tjänar till att lotsa oss fram mellan inflationens Scylla och
marknadsförtyngningens Charybdis. Riksbanksledningen får lov att – helst med en
ändamålsenligare indexapparat – oavlåtligt bespeja prisrörelsen, studera den, analysera den, tolka den och smidigt justera den med diskontoskruven som instrument. [--] Någon anledning förmoda, att den nuvarande riksbanksledningen skulle brista i
detta avseende, kan icke påvisas. Det är i varje fall en tröst att veta, att regeringen
icke kan gripa in i dess fögderi. Då först bleve det riktigt kusligt. 108

Diskontot sänks och prisindex diskuteras
Onsdagen den 7 oktober beslöt riksbanksfullmäktige att sänka diskontot med en procentenhet till 7 procent. Det innebar att fullmäktige agerade en dag tidigare än väntat.
Aktionen var samordnad med Norges bank som också sänkte sitt diskonto till 7 procent.
Fullmäktige uttalade att den tidigare diskontohöjningen syftat till att hindra inflation och
spekulation. I fråga om den svenska valutans inhemska köpkraft hade man ännu inte tillräckligt fasta hållpunkter. ”Så mycket torde dock kunna sägas, att man ej kan konstatera
någon tendens till en allmän prisstegring eller till varuinköp från allmänhetens sida, föranledda av oro för inflation.” För att noggrannare kunna följa prisutvecklingen hade riksbanken i samband med berörda myndigheter vidtagit åtgärder för att få fram snabba och
fullständiga prisuppgifter. För näringslivet var det viktigt att räntan inte hölls högre än
som var nödvändigt ur valutavårdande synpunkt. Utvecklingen efter guldmyntfotens
upphävande hade varit sådan att man nu kunde genomföra en räntesänkning. ”Bristen på
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en närmare kännedom om den inhemska prisutvecklingen föranleder dock, att en sänkning av diskontot bör ske med varsamhet.” 109
DN drog slutsatsen att ”riksbanken vunnit första omgången”. ”Vetskapen att en
räntehöjning när omständigheterna föranleda därtill inte är en tom demonstration kommer
att hålla tillbaka de krafter som gärna skulle se penningvärdet sjunka.” 110
ST konstaterade i en ledare att ”en abnormt tung räntebörda” vilade på näringslivet
även efter diskontosänkningen. Man hänvisade till några av de ekonomer som dagarna
dessförinnan varit inne i debatten: Ohlins uppfattning i ST att det är omöjligt att hindra en
prisstegring såvitt man inte återgår till gamla pari och Heckschers ståndpunkt i DN, som
uttolkades som att ”prisnivån inom landet skall behållas oförändrad genom fortsatt
deflation, d.v.s. fortsatt sänkning på de hemmaproducerade varorna”, varigenom prishöjningar på importvaror neutraliseras. Ledaren fortsatte:
De som äro så pigga på att tillvita dem inflationstendenser, vilka våga draga i
tvivelsmål nyttan av en fortsatt deflation och försök att nu återföra kronan till pari,
borde icke vara så förtegna i fråga om de offer, som de begära av det svenska folket
och det svenska näringslivet. Det är för övrigt inte så säkert, att vårt näringsliv
skulle stå rycken vid en fortsatt deflation. 111
Ledaren avslutades med en hänvisning till Brisman, som dagen dessförinnan hållit föredrag inför Stockholms köpmansklubb och i likhet med Ohlin funnit det praktiskt omöjligt
att hålla prisnivån inom landet konstant, försåvitt man inte återförde valutan till guldpariteten. Om bara kronan stabiliserades på en nivå lägre än guldpariteten skulle man
slippa fortsatt deflation och förödelse av näringslivet.
Också en NDA-ledare hänvisade till Brismans föredrag. Om man tog riksbanksfullmäktiges yttrande bokstavligt, skulle det innebära att risken för såväl inflation som
spekulation nu hade minskat. Men prisrörelserna var alltför tröga för att man skulle kunna
dra en sådan slutsats efter bara tio dagar. Tidningen tog också, utan att nämna Heckscher
vid namn, fasta på resonemanget om stigande priser på importvaror och fallande priser på
inhemska varor. En sådan utveckling, som riskerade att öka arbetslösheten, ville man inte
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se. ”De valutatekniska fördelarna få icke undanskymma betydelsen av att produktionen i
dessa brydsamma tider på allt sätt uppmuntras av de för penningpolitiken ansvariga myndigheterna.” 112
Flera tidningar publicerade referat av Brismans föredrag. Det framgick att Brisman betecknat uttalandet att man ämnade hålla den svenska varuprisnivån konstant som
både ologiskt och omöjligt om man inte återförde valutan till guldpariteten. Det sannolika
var att kronan skulle stabiliseras på en lägre nivå än guldpariteten. Deprecieringen av
valutan skulle på en gång innebära en exportpremie och en importtull och därigenom ge
”vissa möjligheter till valutadumping”. Eftersom importvarorna skulle stiga i pris och
man inte kunde räkna med en sänkning av priset på svenska varor inom landet kunde man
enligt Brisman ”med visshet förutse en prisstegring inom landet motsvarande valutans
depreciering”. I den efterföljande debatten framhöll finansminister Hamrin, föga betryggande kan man tycka, ”att förhållandena för närvarande äro så kaotiska, att de undandraga sig varje försök till bedömande för framtiden”. 113
Cassel menade på ledarplats i SvD att det varit nödvändigt med en kraftig åtstramning av utlåningen men samtidigt tillfredsställande att det redan blivit möjligt att sänka
diskontot. Han var också tillfreds med att en befarad prisstegring kunnat behärskas och
med att allmänheten förhållit sig lugn.
Den offentliga diskussionen om svensk valutapolitik efter den 27 september har
varit ganska förvirrad. En mängd olika och ofta mot varandra stridande önskemål
ha framträtt, och en betänklig oklarhet har rått både om valutapolitikens mål och
om de medel, som krävas för fasthållande av en bestämd kurs. Man synes i vida
kretsar ha föreställt sig, att den svenska kronan vore prisgiven åt alldeles godtyckliga inflytelser och att någon bestämd kurs för vår valutapolitik över huvud icke
existerade. […] Detta är fullkomligt oriktigt. 114
Cassel hänvisade till finansministerns uttalande den 27 september enligt vilket övergivandet av guldmyntfoten inte fick tas till förevändning för inflation. Regeringens uttalande hade emellertid varit något för allmänt hållet. Det hade inte klargjort ”precis vilken
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köpkraft, som man avser att bibehålla den svenska kronan vid”. Kursen för valutapolitiken måste därför preciseras:
Det svenska stabiliseringsprogrammet måste under nuvarande förhållanden tillmäta
vår folkhushållnings inre läge en väsentlig betydelse. Det kan med visst skäl göras
gällande att ett bibehållande av levnadskostnaderna på deras nuvarande nivå är ett
naturligt mål för den svenska kronans stabilisering. Den våldsamma deflation, som
gått över världen under innevarande år, har bragt ned grosshandelspriserna med
sådan fart, att levnadskostnaderna alldeles icke hunnit följa med, utan att det
avstånd mellan levnadskostnader och grosshandelsprisnivå, som man tidigare vant
sig att betrakta som normalt, betydligt vidgats. Ett sådant tillstånd motsvarar icke
ekonomisk jämvikt och kan icke i längden upprätthållas. Det är ett vitalt produktionsintresse att sagda avstånd återföres till mera rimliga mått. Att åstadkomma detta
genom en nedpressning av levnadskostnaderna till grosshandelsprisernas lägsta
nivå skulle knappast vara genomförbart, då det skulle kräva en sänkning av arbetslönerna, särskilt av de mera privilegierade arbetslönerna, i ett omfång, som skulle
innebära en för ögonblicket alltför skarp tillspetsning av sociala motsättningar. Det
är därför önskvärt att den nödiga minskningen av avståndet mellan levnadskostnader och grosshandelspriser åtminstone till dels åstadkommes genom en höjning av
de sistnämnda.
Ett prisindex som skulle kunna ge vägledning vid kronans stabilisering måste lägga stor
vikt vid levnadskostnaderna utan att bortse från andra faktorer i kronans köpkraft. Det
krävdes ett index med bredare bas och som kunde beräknas oftare än de existerande
indexen. Cassel lät meddela att arbetet på att konstruera ett sådant index redan inletts.
GHT kunde avslöja fler detaljer om arbetet på ett nytt index. Riksbanken hade
tagit initiativet, arbetet skulle utföras i samråd mellan riksbanken, socialstyrelsen och
kommerskollegium och förarbetena hade anförtrotts åt två nationalekonomer, Erik Lindahl och Dag Hammarskjöld. 115
På ledarplats anklagade GHT riksbanksfullmäktige för att ha tappat nerverna och
rusat åstad med stora diskontohöjningar efter den chock de fått när guldinlösningen upphävdes. Nu hade fullmäktige sansat sig en smula. ”Det är väl bara att hoppas, att deras
nerver snart komma i det skick, att de våga sig på ytterligare ett kliv nedåt.” Att riksbanken kunde kontrollera prisnivån ifrågasattes: ”Det torde ligga i öppen dag, att det överstiger vår riksbanks krafter att fastställa prisnivån i landet. Endast inom ganska snäva grän-
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ser förmår den inverka på prisernas böljegång. Den rår icke på de psykologiska faktorer
som här driva sitt spel.” 116
Dagen efter beslutet om diskontosänkning beslöt börsstyrelsen öppna Stockholms
fondbörs, vilket skedde fredagen den 9 oktober. 117 ”Stockholmsbörsen har öppnat under
god stämning”, kunde NDA rapportera denna dag. 118 Den goda stämningen höll i sig även
på lördagen, men NDA varnade för att den fortfarande ”abnormt höga låneräntan” skulle
”verka hämmande på möjligheterna för en liten återgång mot mera normala värdeberäkningar å våra aktier och stimulerande på tendenserna mot ytterligare överdrifter i pessimistisk riktning”. 119
Vid denna tidpunkt – 9 oktober – skickade riksbanken ut en enkät om hur penningpolitiken borde bedrivas till ”de tre vise männen” Cassel, Heckscher och David
Davidson. Svaren på denna enkät blev i många år förborgade i riksbankens arkiv till dess
de på 1970-talet upptäcktes av Lars Jonung. 120 Man bör alltså vara medveten om att
Cassels och Heckschers tidningsskriverier under oktober (Davidson skrev inte i tidningar)
var påverkade av att de brottades med frågor som riksbanken ställt dem inför.
Måndagen den 12 oktober beslöt Finlands bank lämna guldmyntfoten och höja
diskontot från 7,5 till 9 procent; den finska marken sjönk omedelbart i värde med cirka 25
procent. 121
Denna måndag diskuterade Nationalekonomiska föreningen arbetslösheten och
dess behandling, med inledning av Heckscher. Diskussionen kretsade kring möjligheten
att minska arbetslösheten genom lönesänkning men kom också in på penningpolitiken.
Myrdal invände mot talet om lönesänkningar. Avgörandet hängde enligt honom på vilken
penningpolitik landet skulle få och riksbanken hade inte varit alldeles tydlig därvidlag.
Gustaf Dalén undrade vilken prisnivå Sverige skulle hålla fast vid, ett medeltal för de
senaste åren eller den nivå som rådde sista veckan i september. ”Det vore synnerligen
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önskvärt, om de maktägande ville säga ifrån på denna punkt, så att arbetsgivare och
arbetare få veta, var de skola ställa sig. Det duger icke, att riksbanken avstår från den
ledande ställning, som tillkommer en centralbank.” Heckscher uppmanade emellertid de
församlade ”att ha lite tålamod med riksbanken, som kan behöva ett par veckor för att
komma till klarhet”. ”Men sedan få vi icke uppge kravet på en klar kurs från riksbanksledningens sida.” 122
I NDA kommenterades debatten på ledarplats och då främst utifrån Daléns yttranden. Tidningen sade sig väl förstå om människor fruktade en inflation av den typ som
härjat under krigsåren:
Men farhågorna för en inflation av detta slag äro mänskligt att döma fullständigt
ogrundade. En stegring av råvarupriserna 1931 skulle icke såsom 1914 betyda en
fördyring av levnadskostnaderna. Ty medan vi vid krigsutbrottet hade bakom oss
en jämn och normal utveckling av det ekonomiska livet hava vi nu bakom oss en
deflation av oerhörd omfattning och styrka. På ett par år har index för grosshandelspriserna sjunkit med över 20 proc. Vem kan nu gå i god för att just denna
bottenpunkt är den ”normala”, och att jämvikten bäst återställes genom att alla
övriga priser och inkomster reduceras i motsvarande grad? Det är nämligen att
märka, att under samma tid levnadskostnadsindex fallit med knappa 7 proc. Och att
arbetslönerna äro praktiskt taget oförändrade. 123
Cassel skred för sin del till verket med en ledare om ”Monetära själssjukdomar”. De
sjukdomar han hade i åtanke var deflationsmanin och likviditetsfebern. Deflationsmanin
hade sitt ursprung i Federal Reserves försök att genom åtstramad kreditgivning stoppa
spekulationen på New Yorks fondbörs 1928-29. Den hade sin grund i amerikansk puritanism och ville se en ordentlig bestraffning av spekulationen och utrensning av dåliga
företag. Men deflationen undergrävde efter hand även de friska företagen. ”Man förstår
icke, att den utrensningsprocess man ivrar för i verkligheten aldrig kan ha något slut, då
en i det oändliga fortsatt deflation fullständigt måste förstöra hela världsekonomien.” Den
av likviditetsfeber drabbade patienten försökte först ersätta långfristiga fordringar med
kortfristiga, därefter ha pengar på banken, därefter stoppa sedlar i skrivbordslådan och i
sista stadiet byta sedlar mot guld. Denna feber hade angripit hela länder som USA och
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Frankrike. Enda boten för världsekonomin bestod i ”att guldländerna beslutsamt utnyttja
sina guldförråd till en stegring av prisnivån”. 124
En NDA-ledare angav som orsak till att Sverige lämnat guldmyntfoten att ”hushållningen inom landet brustit i anpassningsförmåga”. Vissa priser hade anpassat sig
tämligen automatiskt efter guldvärdets förändringar. Andra priser som löner, skatter,
hyror och fastighetsvärden låg orörliga. Lönerna var fastlåsta av arbetsmarknadens organisationer och skatterna av partipolitiska intressen. När det gällde den kommande allmänna fastighetstaxeringen ansåg ledaren att situationen var så komplicerad att taxeringen borde anstå till dess förhållandena stabiliserat sig. 125
Vid Stockholms handelskammares oktobersammanträde gav kammarens ordförande, bankdirektör Oscar Rydbeck, ”Några synpunkter på valutakrisen, dess uppkomst
och innebörd”. Han ansåg att det varit lyckligt att Sverige följt England bort från guldmyntfoten. Farhågorna för inhemsk inflation hade visat sig ogrundade. Det gällde nu för
de makthavande att stabilisera kronan även på den internationella penningmarknaden.
Rydbeck menade att var och en som konsumerade inhemska varor gjorde sitt land en
tjänst men ville inte se någon officiell propaganda på ”detta ömtåliga område”. 126
Även socialdemokraterna i Stockholm samlades till möte för att diskutera världskrisen och fick höra anföranden av Z. Höglund, Arthur Engberg och Ernst Wigforss. Den
sistnämnde kom in på prisutvecklingen. ”Ett ständigt prisfall med press på lönerna leder
ofelbart till slut till revolution. Det är bättre att priserna gå upp. Det är ej inflation under
alla omständigheter.” Wigforss konstaterade, som andra före honom, att partipriserna
fallit mer än levnadskostnaderna. Det fanns därför ”god plats för en stegring av partipriserna”. Det gällde bara att se till så att levnadskostnaderna inte ökade. 127
Behovet av utbildning i nationalekonomi ventilerades på nytt. ABF, KF och LO
satte igång en offensiv för de av KF anordnade korrespondenskurser i nationalekonomi
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som utarbetats av professor Silverstolpe. 128 Frågan togs också upp av Heckscher i en artikel om ”Ekonomik i skolorna”. Han var tveksam till att införa ekonomi som undervisningsämne av två skäl. För det första var skolschemat överfyllt och för det andra
krävde ekonomisk undervisning ”stor omsorg om de allmänna teoretiska sammanhangen”. Det fanns stora risker om ett sådant ämne kom i händerna på ”pedagogiskt
mindre skickliga – eller dogmatiskt lagda, eller otillräckligt utbildade – lärare”. Heckschers rekommendation var att ekonomi skulle behandlas under ämnet historia men inte
som ett tillägg utan som ”ett ferment, en surdeg”. ”Den skall genomsyra framställningen
från början till slut”, förklarade Heckscher och pekade samtidigt med hänvisning till KF:s
studiecirklar på att det ekonomiska bildningsintresset hos de breda lagren föreföll
enormt. 129

Ny diskontosänkning och krisdebatt
Lördagen den 17 oktober beslöt riksbanksfullmäktige sänka diskontot ytterligare ett steg
till 6 procent. SvD gav på nyhetsplats en eloge åt riksbanken:
Även om man medger att oppositionen från näringslivets sida mot de höga räntesatserna varit fullt berättigad, måste man å andra sidan ge bankledningen så tillvida
rätt, att det var bättre att få ett för högt diskonto som sedan kan justeras nedåt, än att
räntehöjningen skulle ha varit för låg och möjligen äventyrat, vad som dock var
huvudsaken, ett vidmakthållande av det internationella förtroendet till vår kronvaluta. Meningen var ju att visa de svenska myndigheternas fasta beslut att icke
tillåta någon försämring av den svenska valutans inneboende värde. 130
På handelssidan i NDA påpekades att 6 procents diskonto fortfarande var ett kristidsdiskonto, en procentsats som inte tillämpats sedan den ekonomiska krisen tio år tidigare. 131
Cassel återvände till frågan om arbetslöner och penningvärde. Han menade att man
inte kunde nöja sig med att konstatera att en valutas köpkraft gentemot varor är bestämmande för dess utlandsvärde. Man måste ”tränga djupare in i detta sammanhang” och
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granska valutans köpkraft gentemot arbete, den viktigaste kostnadsfaktorn bakom varupriserna.
Ett land med pappersvaluta […] måste söka reglera sin valuta efter vissa bestämda
syften. Det syfte, som närmast bör uppställas, är naturligtvis att hålla valutan vid en
konstant inre köpkraft. Väljer man då att upprätthålla en bestämd varuprisnivå, så
kommer man att nödgas rätta arbetslönerna därefter. Har emellertid landet en stark
fackföreningsorganisation, så kan denna anpassning av lönenivån icke genomföras
utan medverkan av denna organisation. Det blir då en naturlig sak att landets valutapolitik på förhand tillförsäkrar sig en sådan medverkan. Man kommer därmed
småningom över till ett tillstånd, då valutapolitiken endast kan bestämmas i samförstånd med arbetarnas landsorganisation och då alltså denna organisation kommer
att framträda såsom en makt vid sidan av centralbanken. 132
Signaturen A. Lgr. var i DN också inne på frågan om arbetarlönerna och menade att det
betydde ”ofantligt mycket” att arbetarna inte bara var ”fackföreningsvarelser” utan också
kooperatörer, eftersom den svenska konsumentkooperationen satt sig till kraftigt motvärn
mot penningvärdets försämring. Också den omständigheten att det skulle bli allmänna val
om ett år skapade ett gemensamt intresse för alla partier att åstadkomma ett stabilt penningvärde så att inflationsfrågan inte kunde ”kastas ut i valagitationen”. 133
När uppsalastudenterna den 19 oktober diskuterade den ekonomiska världskrisen
framträdde Brisman och Myrdal. Brisman ansåg att disproportionen mellan produktpriser
och produktionskostnader blivit ”nästan outhärdlig” och att konjunkturläget skulle förbli
svagt i frånvaro av en påtaglig prisstegring. Myrdal kunde inte se någon botten i mörkret.
Politiken – i första hand krigsskadestånden och gränserna enligt Versaillesfreden – var
skuld till ”kapitalrörelsens urspårning”. Myrdals budskap var att Sveriges penningpolitik
aldrig kunde frigöras från ”den internationella penningrörelsen”. ”Vår riksdag har ju
ganska begränsade möjligheter att alls göra något åt valutaförhållandena i landet.” 134
Inför ett fransk-amerikanskt toppmöte mellan Pierre Laval och Herbert Hoover gick
Cassel till förnyad attack mot dessa länders guldsamlarmani, som ”i utomordentlig grad
skärpt guldknappheten i andra länder, med påföljd att prisnivån undan för undan pressats
ned”:

132

Gustav Cassel, ”Arbetslöner och penningvärde”, SvD 1931-10-18, s 4.
A. Lgr., ”Ekonomisk veckorevy”, DN 1931-10-18, s 18.
134
”Uppsalastudenterna skärskåda krisen”, ST, s 1, sista sidan; ”En sakta prisstegring löser krissituationen”, DN, s 7; ”Politiken skuld till kapitalrörelsens urspårning”, GHT, s 6; samtliga 1931-10-20.
133

42

De guldsamlande länderna ha icke använt guldet som bas för en utvidgad betalningsmedelsförsörjning, som kunde ha hållit uppe varupriser och företagsamhet,
utan ha endast stoppat undan guldet i sina bankkällare och låtit varupriserna, även i
guld räknat, ständigt falla. [---] Intet av allt detta synes vara tillämnat i Washington.
Man kommer att tala om oväsentliga saker, men i det väsentliga kommer man att
fortsätta som hittills, med alla medel tvinga till sig guld, ytterligare pressa ner prisnivån och därmed förstöra de sista resterna av förtroende och betalningsförmåga. 135
I SocD gick Engberg till attack mot högerns Ernst Trygger, som anklagades för att vid sin
kaffekopp ha läst Cassels ledare om nödvändigheten av att sänka löner i exportindustrin.
Trygger hade enligt Engberg alldeles glömt att sänkningen av kronans yttre värde underlättade exporten till och fördyrade importen från guldländerna. ”Och han tycks likaledes
förbise, att sträng kreditsovring i förening med en till noggranna indexobservationer anknuten diskontopolitik måste ge ganska stora möjligheter till hävdande av kronans inre
köpkraft.” 136

Samtidigt

rapporterade

SocD

att

ABF

utfärdat

en

paroll

till

fackföreningarna att uppmuntra sina medlemmar att delta i KF:s korrespondenskurs i
nationalekonomi som utformats av Silverstolpe. 137
Några tidningar återgav uppgifter från en översikt av det ekonomiska läget under
tredje kvartalet 1931 som publicerats i Skandinaviska kreditaktiebolagets kvartalsskrift.
Det hette bl.a. att ingen spekulation i prisstegring märkts från vare sig köpmän eller allmänhet och att övergången till pappersmyntfot borde medföra gynnsamma exportmöjligheter. 138 Vidare refererades en artikel av Cassel i kvartalsskriften i vilken denne förordade ett avskaffande – i alla länder samtidigt – av regler om centralbankers skyldighet att
hålla minimireserver i guld eftersom dessa reserver inte stod till bankernas förfogande.
Om detta guld kunde mobiliseras skulle guldknappheten och därmed oron för fortsatt de-
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flation minska. 139 Av ett TT-telegram framgick att statsminister Ekman i Financial Times
förklarat att Sverige gärna skulle delta helt förutsättningslöst om England sammankallade
en valutakonferens för de länder som suspenderat guldmyntfoten. 140
Johan Åkerman satte för sin del, vid ett föredrag i Örebro den 27 oktober, in en
stöt mot riksbankens program för penningpolitiken. Det är inte helt lätt att redogöra för
poängen i Åkermans kritik men han menade i vart fall att riksbankens motivering för
räntehöjningen i samband med guldinlösningens slopande avsåg en längre period medan
själva åtgärden avsåg en kortare period. Även planerna på att ta fram ett veckoprisindex
tydde enligt Åkerman på ”en sammanblandning av banktekniskt motiverade ingripanden
på kort sikt och teoretiskt-principiellt motiverade ingripanden på lång sikt”. Först och
främst måste penningpolitiken inriktas på att bygga upp en valutareserv, som kunde tillgripas vid tillfälliga påfrestningar. 141
Samma dag höll riksbanksfullmäktiges ordförande Karl Hildebrand ett anförande i
Göteborg, i vilket han förklarade att en höjning av detaljhandelspriserna troligen var
oundviklig men att inflation borde undvikas. 142
En ledare i GHT konstaterade att kronvärdet var på väg mot paritet med pundet,
vilket inte var alldeles ovälkommet eftersom England var Sveriges viktigaste exportmarknad. Efter guldmyntfotens upphävande och kronans värdeminskning hade importen
minskat. Men:
Därav följer en tillfällig lättnad, men ingen varaktig hjälp. En sådan är först då för
handen när exportindustrierna lyckas att i normal omfattning vinna avsättning för
sina produkter. Minskad införsel är i och för sig ingenting att stå efter. På den
vägen kan jämvikt endast nås genom en stadigvarande nedskärning av handelsutbytet med utlandet, vilket vore liktydigt med en omläggning av hela produktionsprocessen och en omfattande avveckling av viktiga industrigrenar. 143
När Nyliberala klubben ordnade krisdebatt i Stockholms konserthus framträdde fyra
talare: bankdirektör Oscar Rydbeck, professor Sven Brisman, direktör Hugo Hammar och
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riksdagsman Ernst Wigforss. Brisman förklarade att det inte gick att göra som Hoover
försökte i USA, hålla lönerna uppe på högkonjunkturens nivå, medan Wigforss fann det
orimligt att pressa ner lönerna. Wigforss konstaterade att lösgörandet från guldet var en
framtvingad handling som samtidigt anvisat en utväg under förutsättning att allmänheten
vande sig vid att penningpolitik kan bedrivas utan att man är bunden vid guld. Under
själva debatten ville juridikprofessorn Nils Stjernberg göra guldstandarden till en principiell rättsfråga. Enligt hans synsätt var sedlar ”av staten utfärdade räntelösa, men ovillkorligen förpliktande reverser” och för att definitivt ändra myntvärdet fordrades en
grundlagsändring. Direktör Albin Johansson från KF efterlyste en tydlig deklaration från
regering och riksbank om att en återgång till guldmyntfoten var målet för svensk valutapolitik. Rydbeck invände att guldet inte dög som värdemätare om man inte kunde hålla
dess eget värde konstant och att en depreciering av kronan inte var detsamma som inflation. Brisman anklagade Stjernberg för att betrakta guldmyntfoten som religion och inte
som ett praktiskt hjälpmedel. Han sade sig för övrigt tro att en 20-25-procentig depreciering av kronans guldvärde inte skulle innebära något värre än en 4-5-procentig stegring
av levnadskostnaderna. 144
Debatten kommenterades påföljande dag i en ledare i ST:
Med undantag av professor Stjernberg, som intog en ganska verklighetsfrämmande,
formalistisk ståndpunkt, varmed han bland annat helt bortsåg från de sista årens
betydande stegring i guldets värde, tycktes de olika talarna i debatten praktiskt taget
vara ense i frågan om Sveriges ställning till guldmyntfoten. Bäst som skedde, förklarade hr Rydbeck. En mycket förståndig valutareform, löd hr Brismans omdöme.
Ense var man också om att en måttlig valutadepreciering inte betydde någon
inflation. 145
DN intog en helt annan hållning. Här gav man Stjernberg rätt. Riksbanken hade bara med
regeringens medgivande fått rätt att tillfälligt inställa sedlarnas inlösning mot guld. Förutsättningarna för ett återupptagande av inlösningen måste återställas så snabbt som förhållandena medgav. Med undantag för den tillfälliga dispensen hade myntlagen ”grundlags helgd”. ”Vare sig man vill övergå till en ren prisindexvaluta eller vill fastställa ett
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annat guldpris än 2.400 kr. per kg. fordras följaktligen samstämmiga beslut av två riksdagar med mellanliggande allmänna val.” Stjernberg hade rätt i att man inte kunde ”blåsa
bort rättsfrågan som en ovidkommande bagatell”. Kritikerna av guldstandarden kunde
förvisso hävda att den sedan några år tillbaka inte varit fix. Men innan den kunde förkastas måste två frågor besvaras. ”Den ena är huruvida ett på annat sätt definierat myntvärde
kan erhålla ens samma stadga som det av valutadiskussionens rönnbärsfilosofer utdömda
guldet.” Den andra frågan gällde huruvida efterkrigstidens stegring av guldets köpkraft
var en engångsföreteelse eller inte. 146
I SocD tog Al Vanner upp de föregående dagarnas fallande kronvärde. Det kunde
tyda antingen på att ”den rätta stabiliseringspunkten” ännu inte uppnåtts eller på ”en med
speciell avsikt iscensatt spekulation”. Om skälet var spekulation kunde man alltid göra
bruk av diskontot. När en ränteförändring skulle vidtas behövde man så tillförlitlig kännedom om prisläget som möjligt. ”För den skull måste man ha en indexserie, som snabbt
upplyser om ifall en prisstegring håller på att sätta in eller tvärtom en prissänkning.” Ett
sådant index höll ju riksbanken också på att skapa. 147
Knappt hade dammet efter debatten i Nyliberala klubben lagt sig förrän Stockholms Clartésektion arrangerade en ny krisdebatt, vid vilken Wigforss förklarade att efter
prisfall måste man tänka på prisstegring. 148
I en artikel i DN, i vilken Heckscher gick till angrepp på Johan Åkermans plädering för sparsamhet som krisbot, togs deklarationen från 27 september upp mera i förbigående. Uttrycket ”att hålla en såvitt möjligt stabil inhemsk prisnivå” sades visserligen
vara mångtydigt men kunde tolkas som en prisutveckling som i största möjliga mån motverkade både hög- och lågkonjunktur, ”som alltså efter förmåga verkar utjämnande på
konjunkturväxlingarna”. Diskontopolitiken sades ha sin viktigaste verkan på det psykologiska planet, ”närmare bestämt i att övertyga affärslivet om att åtgärder komma att vidtagas mot excesser i båda riktningarna”. 149
Några dagar in i november publicerades ett TT-telegram som sammanfattade en
artikel om Sverige och guldet i brittiska Financial News. Enligt artikeln fanns inget som
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tydde på att allmänheten eller bankvärlden önskade att Sverige så snart som möjligt
skulle återgå till guldmyntfot. ”På båda dessa håll är man tydligen överens om, att det för
närvarande är bäst med en välskött pappersvaluta, så reglerad att den skyddar en stabil
inhemsk prisnivå”, hette det i telegrammet. 150 I Times gav tidningens korrespondent i
Sverige uttryck åt förhoppningar om en gemensam valutapolitik för England och de
skandinaviska länderna. 151 Några dagar senare spekulerades det i att förhandlingar om en
gemensam skandinavisk valutafront skulle inledas på danskt initiativ. 152
Kronans fall blev föremål för nya förklaringsförsök. SvD konstaterade att kronan
en tid hållit sig stabil på en nivå motsvarande en depreciering om 12 procent. Men i slutet
av oktober och början av november hade kronan fallit mot utlandsvalutorna. Den närmaste förklaringen låg enligt SvD i att kronan följde pundets rörelser, även om den inte
fallit alls så mycket som pundet. 153
NDA återkom i en ledare till effekten av finansministerns försäkringar om att
regeringen inte hade en tanke på att släppa guldmyntfoten några dagar innan man gjorde
det. ”Förtroendet för Sveriges redbarhet fick en knäck, från vilken det ännu icke synas ha
hämtat sig.” 154
Fredagen den 6 november hade enligt vissa tidningsuppgifter socialstyrelsen till
riksbanken överlämnat resultatet av de undersökningar som skulle utgöra underlaget till
det nya prisindexet. Resultatet tydde på att inga nämnvärda prisändringar inträffat. GHT
ställde sig, med tanke på priserna stigit i både England och Danmark, skeptisk till uppgifterna och tyckte att det vore märkvärdigt om den svenska partiprisnivån inte hade stigit
med åtminstone några procent under oktober månad. 155
Så drog det ihop sig till den årliga Arosmässan i Västerås. Diskussionsämnet var
”den världsekonomiska krisen och Sveriges penningpolitik” och inledningsföredraget
hölls av Ohlin. Han förklarade att eftersom det inte fanns någon utsikt till en återgång till
guldmyntfoten till det gamla pari så borde nu fasta riktlinjer dras upp för penningpolitiken. Självklart borde ingen inflation tillåtas. Det naturliga var att söka åstadkomma en
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stabilisering av kronans inre köpkraft – detaljprisnivån – vid exempelvis 1930 års nivå.
Det hindrade inte en ökning av grosshandelspriserna med så mycket som var förenligt
med en depreciering av kronans yttre värde med 15-20 procent. I så fall skulle flertalet
löneavtal kunna prolongeras och stora arbetsmarknadskonflikter undvikas. För att behärska läget borde riksbanken ta upp ett stort utländskt lån och hålla diskontot så lågt som
möjligt. I den efterföljande diskussionen poängterade Johan Åkerman nödvändigheten av
att köpa svenskt för att minska importen. Han trodde inte som Ohlin på lämpligheten av
en depreciering av kronan med 15-20 procent eftersom de fördelar Ohlin ville vinna bara
kunde åstadkommas genom en ständigt fallande valuta. Volvochefen Assar Gabrielsson
framträdde som ”en varm försvarare av guldet” och ville se en återgång till guldmyntfot
snarast möjligt. 156
DN:s andra ekonomiska veckoöversikt för november konstaterade att prisstatistiken för oktober – såväl Silverstolpes som kommerskollegiums index – visade att riksbanken lyckats förhindra prisstegring. Men eftersom kronans utlandsvärde fallit avsevärt
hade det uppstått en betydande diskrepans mellan kronans inre och yttre värde. Kronan
var starkt undervärderad. Men ”den verkliga striden om kronan” återstod. ”Från flera håll
framställas nämligen yrkanden att den nuvarande deprecieringen inte blott skall tillåtas
kvarstå, utan också göras effektiv i fråga om den inre prisnivån.” Det vore att beträda en
rättsvidrig och farlig väg. ”Däremot finns ur rättsynpunkt ingenting att invända mot att
guldmyntfoten ersättes med annat tillförlitligt penningsystem, men villkoret är att penningens värde enligt det nya systemet för den tid framåt som kan överskådas blir detsamma som enligt guldmyntfoten vid tidpunkten för dennas övergivande.” 157
På NDA:s affärssida kritiserades riksbanksledningens tidigare motivering för det
höga diskontot, att det ”haft till syfte att i möjligaste mån förhindra varje prisstegring av
inflationistisk karaktär”. Skribenten menade att man på många håll trott att riksbanken
tagit på sig uppgiften att hindra varje prisstegring och inte uppfattat tillägget ”av inflationistisk karaktär”. Riksbanken borde därför hålla fast vid sin tidigare vana att inte ge
några förklaringar i samband med diskontoändringar. 158 Dagen därpå återkom NDA till
156

”Prof. Ohlin depreciatör i Västerås”, DN 1931-11-08; Jo, ”Krisdiskussion och valutapolitik på Arosmässan”, GHT 1931-11-09, s 5, 13.
157
A. Lgr.. ”Ekonomisk veckorevy”, DN 1931-11-08, s 22.
158
R-r, ”Varuprisnivåns närmaste framtidsutsikter”, NDA 1931-11-10, s 10.

48

diskontofrågan. Anledningen var att någon tidning spekulerat i en diskontohöjning efter
att fondbörsen drabbats av ett bakslag. NDA avfärdade uppgiften med hänvisning till
”välinformerade källor” och menade att man måste räkna med oförändrat diskonto under
lång tid framöver. Om man med en diskontohöjning ville förbättra kronans ställning mot
pund och dollar så skulle åtgärden visa sig ”fullkomligt ineffektiv”. 159
I NDA framfördes ”några reflexioner” kring socialstyrelsens levnadskostnadsindex. Under de två senaste depressionsåren hade levnadskostnaderna sjunkit ganska
kraftigt. Endast hyreskostnaderna hade stigit. Livsmedelspriserna hade inte sjunkit alls
lika mycket i detalj- som i grosshandeln. På sistone hade vissa råvaror från utlandet ökat i
pris, vilket väckt farhågor om stigande livsmedelspriser. Men med tanke på det tidigare
ökade prisgapet vore det bara rättvist om återhämtningen i grosshandelspriserna inte slog
igenom i detaljhandeln. Hur ett sådant resultat skulle uppnås praktiskt förklarades emellertid utgöra ett ”eget kapitel”. 160 På handelssidan i DN konstaterades att det inte skett
någon förbättring av exporten sedan Sverige släppt guldet, åtminstone inte om man jämförde med tiden före Englands slopande av guldmyntfoten. Deprecieringen av kronan var
nu större än någonsin sedan 28 september, omkring 20 procent. 161
Vanner tog i en ledare upp det dalande kronvärdet. Hans förklaring var att den
import som ägt rum i augusti, innan Sverige lämnade guldet, nu tre månader senare skulle
betalas. Det innebar att kronan borde stiga om några veckor, när minskningen av importen och ökningen av exporten fick genomslag. Målet för penningpolitiken borde vara att
hålla kronans värde stabilt utan att snegla på växelkurserna. Med en fast kurs från riksbankens sida, och med ett därav följande förtroende från allmänheten, borde den fria
myntfoten innebära övervägande fördelar. Det nya index som planerades skulle tjäna som
”en barometer, som talar om vad som kan hända, så att man i tid kan vidtaga lämpliga
åtgärder, men lika litet som man skall frukta väderleksbarometerns utslag, lika litet skall
en indexseries små variationer injaga farhågor”. 162
Nu lät de sakkunniga som tillkallats för att genomföra prisstatistiska undersökningar för riksbankens räkning via TT meddela vad de kommit fram till. De hade valt ut
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ett prismaterial ”med hänsyn till önskvärdheten att kunna bedöma de olika prisrörelsernas
ursprung och förlopp samt deras verkningar med avseende på kronans genomsnittliga
köpkraft i konsumenternas händer”. Avsikten var också att uppgifterna skulle redovisas
oftare än tidigare. Materialet bestod till större delen av veckouppgifter om import- och
exportpriser, partipriser på viktiga råvaror, halv- och helfabrikat samt detaljpriser på olika
varor och tjänster. 163
DN noterade i en ledare sammanträffandet att uppgifterna om riksbankens prisindex
publicerades samtidigt som kronan fick sin dittills lägsta utlandsnotering:
Kontrasten är påfallande. Växelkurserna inregistrera med matematisk precision att
för tillfället är vår krona berövad en femtedel av sitt bytesvärde mot utländska varor
och vid betalning av utländska skulder. Programmet för indexberäkningen visar
vilket stort och svåröverskådligt material riksbanken måste hålla under ständig
observation för att kunna följa tendensen hos prisutvecklingen och andra det ekonomiska livets bestämmande faktorer, men det närmast skärper tvivlen på möjligheten att gripbart mäta köpkraftens svårdefinierbara storhet. 164
DN gjorde samtidigt en pedagogisk ansträngning att för allmänheten förklara skillnaden
mellan begrepp som depreciering och inflation:
Depreciering är alltså valutans värdeförsämring i förhållande till guld och därvid
bundna värdemätare, inflation försämringen i förhållande till varor och tjänster.
Den svenska kronan har hittills undergått stark depreciering, men ingen inflation.
Följaktligen råder spänning mellan kronans inhemska och utländska värde.
Att deprecieringen inte lett till inflation var i huvudsak riksbankens förtjänst. ”I främsta
rummet har man härför att tacka riksbankens energiska grepp vid själva övergången till
pappersvaluta, ett grepp som sedan behållit sin fasthet, trots två betydande diskontosänkningar.” Samtidigt hade riksdagens bankoutskott hamnat i fokus. ”Det är nämligen
hos riksdagen man får söka förankringen för ett fast och förpliktigande valutaprogram
under väntan på återvinnandet av automatiska garantier.” I väntan på att riksdagen skulle
samlas fick man vara glad över att riksbanken hade den auktoritet som riksdagen gett
den.
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NDA kommenterade en rubrik om ”starkt stigande prisnivå” i Svensk Finanstidning som man ansåg ”blivit betydligt missuppfattad av en stor del av den svenska allmänheten”. Uppgiften byggde på att tidningens index för svenska varupriser ökat från
96,2 till 97,9 på en vecka. Med tanke på att indexet 1928 stått i 142 tyckte NDA-skribenten att rubriken borde ha varit ”Begynnande återhämtning i varuprisnivån”. 165
Den 17 november rapporterade NDA om handels- och valutaåtgärder i omvärlden
och fortsatte:
Inför dessa meddelanden från olika håll inom Europa frågar man sig, om icke även
här i Sverige åtgärder måste vidtagas till försvar för svenska kronans ställning.
Enligt vad N.D.A. inhämtat, äro dessa och hithörande spörsmål sedan en tid tillbaka
föremål för regeringens oavlåtliga uppmärksamhet. Överläggningar hållas nära nog
varje dag: trådarna löpa samman i finansdepartementet. För dagen föreligga visserligen inga som helst beslut i ena eller andra riktningen. Men allt tyder på, att den
närmaste tiden kommer att medföra synnerligen betydelsefulla avgöranden. 166
Kvällen dessförinnan hade överståthållaren, tidigare generaldirektören för socialstyrelsen
och socialministern Henning Elmquist, i ett tal i radio inlett en kampanj för köp av
svenska varor. Ledarskribenten i NDA menade att det var i grevens tid eftersom varuimporten fortsatt öka efter guldmyntfotens slopande. Detta hade två skadliga effekter. För
det första ett underskott i handelsbalansen som var ett kvitto på att svenska folket levde
över sina tillgångar. För det andra en fortgående försämring av kronans värde. Enligt
NDA gick det till så att importörerna tävlade om att så fort som möjligt förse sig med
varor eftersom de väntade att inköpen till följd av fortsatt kronförsämring skulle bli ännu
dyrare. ”I stället för att stävja importen har kronfallet sålunda paradoxalt nog kommit att
stimulera den.” Nu krävdes särskilda importrestriktioner: ”Budskap om tullhöjningar,
importregleringar och valutarestriktioner nå oss från snart sagt alla jordens vinklar och
vrår. Endast den svenska regeringen sitter som en resignerad åskådare inför händelsernas
gång.” 167
På handelssidan i NDA var budskapet detsamma. Talet om att obalansen mellan
export och import skulle rätta till sig med automatik efter guldmyntfotens övergivande
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betecknades som ett ”typiskt svenskt sätt att komma ifrån svårigheterna”. Det gick inte att
ställa sig vid sidan om den protektionistiska utvecklingen:
Den pågående utvecklingen i världen mot ett allt mera utpräglat självhushåll och
allt mindre transaktioner av allehanda slag mellan de olika länderna är givetvis ur
de allra flesta synpunkter mycket att beklaga. Däråt är tyvärr i nuvarande stund
intet att göra. Ett land, isynnerhet ett litet land som vårt, kan icke gå mot strömmen
och ruinera sig för en visserligen riktig, men för närvarande icke praktiserad princips skull. 168
Handlingskraft i all ära – ett uppslag av Myrdal i Tiden föll inte i god jord, åtminstone
inte i DN. Myrdal hade föreslagit inrättandet av ”ett ekonomiskt råd vid regeringens och
riksbankens sida” som inte skulle bestå av rådgivande experter utan av ”handlingskraftiga
och möjligast inflytelserika män ur det praktiska livet, beredda att ingripa snabbt och
effektivt när och där det behövs”. 169 DN tolkade Myrdals planer som att det gällde
”införandet av något slags ekonomisk diktatur i detta land”. Regering och riksbanksledning skulle bli verkställande organ som hade att ”effektuera rådsherrarnas beställningar”.
Och när Myrdal efterlyste handlingskraftiga och inflytelserika män undrade DN ”var
dessa Mussolini-ämnen skola uppletas”.
Naturligtvis böra och skola de ansvariga myndigheterna till det yttersta söka utnyttja all den sakkunskap och all den erfarenhet som såväl näringslivet som nationalekonomin kunna stå till tjänst med inför kritiska avgöranden. Veterligen ha inte
häller finansministern och riksbankschefen hittills försummat något härvidlag under
dessa krismånader. Detta är dock en helt annan sak än att direkt eller indirekt avsvära sig den makt som grundlagen lägger i vederbörandes händer. 170
SvD fann att kronkursens fall utlöst nervositet på sina håll. En mängd rykten var i omlopp
om valutarestriktioner, importregleringar och inkallande av en urtima riksdag. Tidningen
hade emellertid från regeringshåll fått lugnande besked om att för ögonblicket inga
exceptionella åtgärder behövde tillgripas. Regeringen följde utvecklingen dag för dag och
stod i praktiskt taget daglig kontakt med ”de personer som kunna tänkas sitta inne med
speciell erfarenhet och sakkunskap på hithörande områden”. 171
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Pundspikning och valutaransonering
Onsdagen den 18 november skapade riksbanken stora rubriker genom att knyta kronan
till pundet vid en kurs på 18,15 samtidigt som man lanserade en viss valutaransonering.
Ransoneringen gick ut på att bankerna före klockan 11.30 på dagen måste få besked av
sina kunder om deras valutabehov varefter förteckningar över köpare av utländska
valutor och ändamålen med valutarekvisitionerna skickades till riksbanken.
DN trodde att det skulle kännas lugnande för allmänheten ”att riksbanken ej
längre lämnar kronans utlandsvärdering åt spekulationsintressenas fria spel, utan i stället
tagit ett steg i aktiv och kontrollerande riktning”. 172 SvD konstaterade att åtgärden vidtagits för att göra slut på valutaspekulationen och hoppades på ”mera normala och lugna
förhållanden”. 173 SocD utgick från att riksbanken inte skulle ha vidtagit åtgärden om man
inte haft ”grundade förhoppningar om att kunna bemästra situationen”. 174 ST hoppades att
riksbankens försök att hålla uppe kronvärdet skulle lyckas men var ändå skeptisk. Till en
början kunde man vänta sig två kurser på pund, riksbankens och den fria marknadens. 175
NDA talade om riksbankens ”lovvärda, man skulle också kunna säga krampaktiga, försök
att åtminstone skenbart uppehålla kronans värde utåt”. Man konstaterade att två olika
pundkurser hade uppstått och betecknade den svenska valutasituationen som ”både oklar
och en smula oroande”. 176
De närmaste dagarna var nyhets-, ledar- och affärssidorna fyllda av information om
och kommentarer till pundspikningen. På affärssidan i NDA betecknades åtgärden som
föga överraskande och mycket lovvärd. Det engelska pundet hade under lång tid varit
stabilare än de nordiska valutorna:
Men även i händelse den engelska valutan skulle komma att framdeles förete vissa
svängningar i förhållandet till de guldlåsta valutorna, så tala likväl åtskilliga starka
skäl för ett samgående med pundet. I en tid av så allmänt virrvarr på den internationella penningemarknadens område som den nu innevarande är det bättre med
några hållpunkter än med inga, och den svenska kronan har ju under de sist-
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förflutna månaderna visat, att den själv icke utgör någon hållpunkt för andra att lita
sig till. 177
Utsikten för att åtgärden skulle bli framgångsrik på lång sikt hängde på de medel riksbank, stat, affärsmän och allmänhet ville använda. Det ”riktigaste, effektivaste och minst
riskabla” medlet var en frivillig eller tvångsmässig begränsning av den onormalt stora
importen. Om diskontohöjning kunde det inte bli tal. ”En svensk räntesänkning skulle,
när allt kommer omkring, ha mycket större utsikt att befordra det önskade målets uppnående […].”
I ST tog Ohlin till orda. Han förklarade att villkoret för ”att man skall kunna tala om
ekonomisk politik här i landet är […] att vår valutas värdering – och för närvarande
närmast dess värde i förhållande till andra valutor – kan inom rimliga gränser behärskas”
och han kunde se endast två medel för att förhindra en fortsatt depreciering av kronan:
Antingen måste en tillfällig importreglering bromsa upp för den fortgående varuinförseln från utlandet, så att efterfrågan på valutor därigenom minskas, eller också
måste valutahandeln direkt regleras genom ransonering och andra slag av restriktioner. Skola de senare bli effektiva, innebära de emellertid i själva verket också en
reglering av varuimporten, ehuru en mycket godtycklig sådan. 178
Importreglering var enligt Ohlin avgjort att föredra framför valutareglering. Nu såg det ut
som om riksbanken hade slagit in på fel väg. Ovissheten om riksbankens avsikter var
ägnad att förstärka oron på valutamarknaden och därmed att underminera försöket att
hålla kronan i paritet med pundet. Det kunde i sin tur driva riksbanken allt längre in på
valutakontrollens godtyckliga väg. ”Inför sådana utsikter reser sig kravet på en direkt
importreglering, vilken blir långt mera rationell, med fördubblad styrka.”
SocD replikerade omedelbart på Ohlins inlägg med argumentet att andra länder
skulle svara med samma mynt. Riksbankens valutaransonering ville man försvara ”som
ett försök att göra det bästa möjliga av en svår situation”. Problemet var att privatbankerna hade ett grepp om förefintliga utländska valutor som gjorde det hopplöst för
riksbanken att genomdriva en effektiv valutapolitik. ”Det skulle tvivelsutan ligga
annorlunda till, om riksbanken eller en särskild regleringsmyndighet kunde på basis av en
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allmän valutainventering verkställa en planmässig, smidig och väl avvägd utransonering
av de för importen nödvändiga utlandsvalutorna.” 179
SvD sköt in sig på osäkerheten om regeringens avsikter. Liksom Ohlin beklagade
man utsikten att få en valutakontroll ”med alla dess olägenheter”. För att åstadkomma
jämvikt mellan export och import fanns ”ingen annan metod än att skrida till tullförhöjningar”. ”Sverige kan icke bliva efter, då alla andra länder i ekonomiskt hänseende söka
skydda sig till det yttersta.” Regeringen hade mandat att höja tullar men kunde, om den
darrade på manschetten, kalla in en urtima riksdag för att bekräfta åtgärden. ”Under alla
förhållanden är det hög tid att regeringen fattar ett beslut, vilken väg den ämnar att gå.” 180
Enligt en kommenterande nyhetsartikel i NDA fredagen den 20 november verkade
Ohlins farhågor besannas fortare än kvickt. Riksbankens åtgärd att till huvudkontoret i
Stockholm infordra fakturor för att bedöma företagens behov av främmande valutor
(pund) beskrevs som orimlig:
Redan på fredagen ha ”hela lass” med fakturor från de större bankerna överlämnats
till riksbanken […]. Riksbanksledningen skall alltså redan under fredagen prova
beskaffenheten av något tusental inkomna fakturor, på vilka valutaanspråk grunda
sig. […] Att i detalj grundligt och rättvist utföra denna prövning tar en myckenhet
arbete, och dygnets timmar torde knappast förslå, om man icke vill eftersätta kravet
på grundlighet och rättvist bedömande. Även om man i riksbankens huvudkontor
tager nattimmarna till hjälp, torde ett något så när objektivt resultat knappast kunna
uppnås. 181
Företagen skulle sannolikt hamna i tidsnöd och tvingas skaffa sig valuta på den fria
marknaden, varvid gapet mellan riksbankens och marknadens noteringar skulle vidgas.
Situationen på valutamarknaden beskrevs därmed som ”kaotisk, famlande och uppenbart
nervös”. Valutaransoneringen hade inte fört till det mål riksbanksledningen avsett, att
stabilisera kronan och stärka förtroendet för den. Riksbanken kunde ursäktas med att den
vidtagit åtgärden ”på grund av passivitet från regeringens sida”, varmed tidningen förmodligen syftade på utebliven importreglering. Samtidigt rapporterade tidningen att Cas-
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sel hållit föredrag i Genève och kritiserat såväl tysk valutaransonering som fransk tullpolitik.182 ST varnade för sin del för stigande priser på ett antal importvaror. 183
En ledare i GHT förkastade i princip såväl varu- som valutareglering. Eftersom
import och export är som kommunicerande kärl kunde man inte ”reglera den ström av
varor som går i ena riktningen, utan att detta påverkar även den som rinner åt motsatt
håll”. Emellertid kunde andra staters åtgärder för att strypa handeln tvinga fram försvarsåtgärder. ”Det är ett fullkomligt vanvett, men när vanvettet blir till farsot får man inrätta
sig därefter.” Om någon kontroll skulle införas så måste den, liksom i Tyskland, omfatta
såväl export som import. 184
Påföljande dag kom med idel dystra valutanyheter. SvD rapporterade att kronan
fortsatt sin utförsåkning. Riksbanken upprätthöll visserligen en pundkurs på 18,15 kronor
men i utlandet utvecklades en fri marknad för kronor och i London var pundkursen mellan 18,50 och 18,70. ”Läget är sålunda f.n. kaotiskt.” Tidningen menade att det i och för
sig hade varit ”tekniskt sett riktigt” att söka ingripa när kronan gentemot pund hade legat
på ungefär den gamla pariteten. Men riksbanken borde ha anlitat den sakkunskap som
fanns i landet, inte minst inom bankvärlden, och inrättat en särskild kommission, innan
man grep in. Liksom NDA ifrågasatte SvD om riksbanken rent arbetstekniskt på ett rättvist sätt skulle kunna sovra i det ”ofantligt stora material av valutarekvisitioner” som den
nu skulle få på sitt bord och över huvud taget om en valutaransonering var nödvändig.
”En ransonering sätter […] skrämsel i allmänheten och framkallar alla möjliga försökt till
kringgående.” 185 Handelsminister David Hansén uttalade samtidigt att regeringen inte var
bemyndigad att reglera importen utan bara att använda tullar som handelspolitiskt vapen i
samband med traktatsförhandlingar. 186
Också SocD medgav att riksbanken hade stött på problem. ”Man kan just inte
säga, att riksbankens nya valutapolitik medfört en stabilisering av växelkurserna.” När
det inte gick att få tag på pund ökade efterfrågan på andra valutor som då steg i förhållande till kronan. Och riksbankens granskning av fakturor innebar förstås ”en extra
arbetsbörda”. ”Man frågar sig givetvis nu, om metoden är möjlig att upprätthålla.” Tid182
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ningen konstaterade samtidigt att ingen prisstegring ägt rum på hemmamarknaden. Importpriserna hade visserligen stigit men den genomsnittliga prisnivån i detaljhandeln låg
enligt riksbankens statistik stilla. 187
NDA tog till betydligt skarpare formuleringar. ”Riksbankens politik helt förfelad”,
löd rubriken på första sidan. Tidningen visste berätta att man i riksbanken på fredagen
granskat fakturor till midnatt och att på lördagsförmiddagen nya lass av fakturor inkommit. ”Man kan därför med fullt fog säga, att Sveriges riksbank för närvarande ligger inbäddad i högar av från hela landet inströmmande fakturor […].” Samtidigt föreföll det
som om banken redan var ”utpumpad på främmande valutor”. Både affärsmän och
privatbanker hade börjat inse det lönlösa i att uppvakta riksbanken och hade i stället vänt
sig till den fria marknaden för att täcka sina valutabehov – till betydligt högre kurser.
Tidningen pläderade avslutningsvis för fri prisbildning på kronor och spådde att pundspikningen snart måste överges:
En betydligt lugnare, mera smidig och i prisförhållande mera gynnsam utveckling
skulle ha ägt rum, om riksbanken underlåtit notera fast kurs på pundet, en kurs som
genom ytterst bristfällig tillgång visar sig fullkomligt ineffektiv, och i stället låtit
den fria prisbildningen utveckla sig. [---] Det förefaller emellertid som skulle riksbanken redan dagen efter tillkännagivandet av försöket att hålla kronan fast vid
pundet ha tagit ett steg över bristningsgränsen, varför ett uppgivande av det lönlösa
försöket blott kan vara en fråga på mycket kort sikt. 188
NDA-kanonaden fortsatte på ledarplats. Såväl regering som riksbank fick sina fiskar
varma:
Samtidigt som vi äro begåvade med en finansminister, vilken uppenbarligen ej har
blick för de ekonomiskt-politiska konsekvenserna av att det råder ett allmänt handelskrig i världen, ha vi en riksbankschef, som tycks sakna de elementäraste förutsättningar för att bemästra de genom finanskrisen uppkomna valuta-tekniska frågorna. 189
Ledarskribenten fann det visserligen förnuftigt att knyta kronan till pundet. Det stora
misstaget var att riksbanken inte i förväg rustat sig genom att lägga upp en pundreserv.
Bankens åtgärd hade därmed endast ”ökat förvirringen på valutamarknaden och ytterli187
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gare undergrävt utlandets förtroende för kronan”. Vad som nu krävdes var kraftiga tullhöjningar för att begränsa importen samtidigt som exportvalutorna tvingades fram i
marknaden. ”Detta kan ske antingen genom en sträng valutakontroll såsom den av tyskarna genomförda eller genom en helt fri valutahandel […].”
GHT resonerade på ledarplats – livligt som vanligt – efter liknande om än något
mer frihandelsvänliga linjer:
Har det nu lyckats Riksbanken att stabilisera kronan? Naturligtvis icke. Därtill hade
ju fordrats, att Riksbanken förfogade över så mycket pund, att den kunde sälja obegränsat till den fastställda kursen. Det visade sig omedelbart, att den icke gick i
land med det. Affärsmännen fingo sända in sina fakturor, vilka skulle granskas. När
fakturorna strömmade in, råkade allting i stockning. Det skulle ha fordrats en stor
och väl tränad stab för att expediera dessa massor av handlingar. [---] de flesta hade
icke tid att stå i kön och vänta. Affärslivet har sina fatalier, som det måste iakttaga.
Förfallna papper måste lösas. Så voro den stora massan köpmän hänvisade att köpa
sina pund i den fria marknaden. [---] Att hålla två kurser, en för de av Riksbanken
särskilt gynnade, och en för den profana hopen är mera pittoreskt än affärsmässigt. 190
Att tro att man kunde fixera kronans värde på det sätt som nu skett liknades vid att
”springa efter ett irrbloss”. 191 Ledarskribenten landade i att den minst betänkliga åtgärden
var tullhöjningar, men trodde inte att regeringen hade tillräcklig fullmakt att agera på
egen hand utan att riksdagen måste höras.
DN intog en annan hållning och varnade sina pressgrannar för att underblåsa krisstämningarna:
Om pressen dag efter dag skyltar med tullar och importregleringar och importförbud som näraliggande eventualiteter, om den skildrar utsikterna för den närmaste
framtiden i färger, påminnande om den värsta kristiden, så sätter den själv krafter i
rörelse vilka det är ett gemensamt intresse att hålla tillbaka. Pressens behandling av
krisproblemet blir på så sätt en självständig faktor: den frammanar och förstorar de
olyckor man söker avvärja och begränsa. 192
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Riksbanken slår till reträtt
Samma dag som alla dessa skriverier om riksbankens åtgärd publicerades, lördagen den
21 november, gav riksbanken upp försöket att knyta kronan till pundet. Återtåget skedde,
som ST beskrev saken, ”under ordnade former”. I ett meddelande från riksbanken hette
det att man diskuterat räntehöjning men i stället träffat överenskommelse med Svenska
bankföreningen ”angående vidtagande av vissa kreditbegränsande åtgärder, i avsikt att
åstadkomma en inskränkning av sådan varuimport, som ej kan anses oundgängligen nödvändig för vårt land”. ”Banken borde aldrig ha gett sig in på äventyret att spika pundkursen”, förklarade ST men gladde sig åt att ”bankledningen så snabbt insett sitt misstag
och rättat till det”. Överenskommelsen med privatbankerna var visserligen ingen idealisk
lösning men ändå en förbättring. Privatbankerna, som kände sina kunder, borde ha större
förutsättningar än riksbanken att gallra i valutabehoven men fortfarande fanns stor risk
för godtycke. 193
SvD slog fast att pundspikningen hade varit på förhand dömd att misslyckas och
också bara existerat i några dagar. Liksom tidigare argumenterade man för tullar som
bästa kronförsvar. 194 DN hoppades att riksbanken och privatbankerna genom sitt samarbete skulle kunna ge ”en provisorisk lösning åt den tydligen ofrånkomliga ransoneringsfrågan”. 195 På handelssidan hette det att människor som sökte starta en rörelse för
köp av svenska varor visade ”ringa kännedom om det ekonomiska livets sammanhang”,
eftersom det knappast längre fanns några renodlat svenska varor. 196
”Det hade utan minsta tvivel varit klokare att aldrig våga provet, när man icke var
det bättre vuxen”, medgav Engberg. I huvudsak riktade sig emellertid hans frustration
mot valutaspekulanter som ”för egen snöd vinnings skull uppoffra nationens intressen”,
mot pressen som spred oro och misstro och mot högern som ”i den allmänna villervallan”
försökte skrämma igenom tullhöjningar. 197
En DN-ledare intog ungefär samma hållning. Inför importregleringspropagandans
”frenetiska stormangrepp” undrade man vilka varor som skulle utestängas, hur bestäm193
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melserna i gällande handelstraktater skulle kringgås och hur följderna för exporten skulle
neutraliseras. Samma argument gällde gentemot tullhöjningskraven:
Den gamla historien går igen. Så snart några näringspolitiska svårigheter yppa sig
uppstämmer den Lindmanstroende pressen landet runt ett samfällt tullskri. Men när
man begär upplysning om vad som egentligen skulle vinnas genom tulluppskruvningar erhåller man aldrig något ordentligt svar. […] Att i den aktuella situationen
vår krona skulle ”räddas” genom ökad tull på lyxbilar och bananer – det lär ändå
ingen annan än hr Lindman kunna på allvar tro. 198
”Det reder sig och ljusnar kring kronan”, löd samtidigt DN-rubriken på nyhetsplats om
den senaste utvecklingen. 199 NDA uppehöll sig emellertid vid riksbankens ”valutadebacle” och ”riksbankens efter blott tre dagar i grus och spillror slagna initiativ” som
lämnat hela importhandelns kreditanspråk obeaktade med påföljd att affärslivet de närmaste dagarna måste täcka sitt valutabehov på öppna marknaden. 200
I GHT utvecklade Gustaf Åkerman sin syn på valutaförsvaret. Riksbanken borde
utfärda en bestämd deklaration om att den med alla medel tänkte motverka kronans fall.
För att understryka att man menade allvar kunde en kraftig diskontohöjning behövas.
Efterfrågan på utlandsvalutor kunde minskas genom importavgifter. Tillgången på
utlandsvalutor kunde ökas genom att sedeltäckningsbestämmelserna ändrades så att guldkassan kunde användas (Cassels förslag) och genom att de medel staten fick in genom
importavgifter av riksbanken användes för att betala premier till exportörer som snabbt
tillhandahöll banken sina valutor. ”Därigenom skulle Riksbankens valutareserv växa och
därmed även tilltron till bankens förmåga att genomföra sina valutapolitiska syften.” Som
exempel på ett land som ”uträttat åtskilliga rätt förvånansvärda ting för valutans upprätthållande” pekade Åkerman på Tyskland. 201
Nu kunde tidningarna rapportera vad pundspikningen kostat. ”Valutaförsvaret har
sålunda kostat riksbanken i runt tal 10 milj. kr. utan annan nytta än att ställa till onödig
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oro och förvirring på marknaden”, hette det i ST. 202 SvD rapporterade om ”en stark rusning till affärsbankerna för att erhålla utlandsvalutor” och om att ”den artificiellt uppdrivna efterfrågan pressade kurserna i höjden” så att pundet kostade 19 kronor. ”De höga
noteringarna böra emellertid icke injaga någon skräck, ty vi ha förut varit värre däran.”
Tidningen syftade då på förhållandena 1915. 203
SocD fortsatte att anklaga högerpressen för att genom ”panikagitation” ha omintetgjort pundspikningen men medgav att riksbanksledningen kunde ”ha felbedömt läget
och underskattat de anspråk, som skulle komma att ställas på tillgången till främmande
valutor och då speciellt pund”. 204

Vad måste göras?
Efter den misslyckade pundspikningen fortsatte diskussionen om vad som skulle göras på
valutapolitikens område. Bondeförbundets förtroenderåd gjorde ett uttalande om vikten
av ”att regeringen ej alltför länge underlåter att skaffa vederbörande myndigheter de
maktmedel, som äro nödvändiga för att säkerställa statens herravälde över valutan”. De
medel man främst hade i åtanke var valuta- och importreglering. ”Den rena lyximporten
bör stävjas.” Härmed avsågs bl.a. vin, sprit, tobak, bilar och bensin. Dessutom borde –
naturligtvis – ”den illojala konkurrensen av margarin, utländskt kött och utländska ägg
stävjas”. 205
Från Göteborg förmäldes att de större importörerna samlats och tillsatt en särskild
valutanämnd med uppdrag att förslå åtgärder. En av deltagarna uttalade att om det inte
gick att åstadkomma ett valutalån vore det bäst om regeringen lät näringslivet självt reda
upp penningsituationen. En annan trodde att den akuta valutakrisen skulle ta slut om man
kunde locka fram tillgodohavanden av utländska valutor på det sätt som Gustaf Åkerman
föreslagit i GHT. 206
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Nu trädde tunga namn åter fram – Cassel, Heckscher, Engberg. Cassel beskrev
valutakontroll som ”den mest godtyckliga och radikala avskärning av varutillförseln, som
hittills uppfunnits” och pläderade för att de länder som nu hade pappersvalutor skulle
sluta sig samman och skapa den stabilitet som var nödvändig för en framtida återgång till
guldmyntfot:
Enda utsikten till räddning undan världsekonomiens allmänna sammanstörtande är
att skapa en grupp av länder, som mellan sig upprätthålla en relativt fri handel
under någotsånär fasta villkor och som på grundval av detta varuutbyte förmå
hävda en viss stabilitet såväl i varje valutas inre köpkraft som i växelkurserna mellan valutorna. 207
Heckscher inledde med att framhålla det önskvärda i att stoppa nedgången i kronans utlandsvärde.
Men det måste göras alldeles klart från början att växelkursernas avgörande betydelse icke ligger i deras egen höjd, utan i deras inflytande på det inhemska prissystemet. Penningpolitikens uppgift måste bestå i att lämna detta system intakt, att
låta den inhemska prisutvecklingen stå emot de två faror som alltid hota den, nämligen en allmän prisstegring och ett allmänt prisfall – med de vanliga och allt annat
än klara slagorden: både inflation och deflation. [---] Det avgörande är att alla utan
undantag enas om att alla medel äro tillåtna för att hålla denna linje, ty det är den
som betecknar den ekonomiska realiteten, den försvarslinje som ej får släppas. 208
Det var visserligen, menade Heckscher, omöjligt att hindra en stegring av priserna på importvaror. Men det var möjligt att neutralisera den stegringen genom att hålla andra priser
nere. I så fall skulle inga varor som kunde tillverkas inom landet komma in, eftersom de
inte skulle vara konkurrensdugliga, vilket i praktiken innebar en importspärr.
Engberg drog i en ledare med rubriken ”Vad som tarvas” slutsatsen att det förhållandet, att importen inte minskat trots att kronan fallit värde, berodde på att spekulanter köpt på sig varor som de trodde skulle stiga i pris på grund av importreglering, tullar
eller fortsatt fallande kronvärde. ”Den förbättring av handelsbalansen, som krondeprecieringen ställde i utsikt, kom därför icke till stånd. Spekulationsintressen ha hindrat den.”
Engberg trodde också att privatbankerna hade underlättat denna spekulativa import. Slut-
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satsen blev att ”kravet på det allmännas kontrollmakt över bank- och kreditväsendet
måste förverkligas i en helt annan utsträckning än vad hittills skett”. 209
GHT hade samma dag en ledare med den snarlika rubriken ”Vad som måste
göras”. Här var slutsatsen en helt annan. Endast affärsmännen kunde finna en väg ut ur
svårigheterna. Statsmakterna måste ”rikta sig på att giva näringslivets män allt det stöd de
kunna, men icke att spela förmyndare för dem”. Samtidigt erkände ledarskribenten att det
fanns problem med spekulation: ”Det är självfallet att en firma skall behålla de utländska
tillgodohavanden, som den behöver för sina egna affärer. Däremot är det icke tillbörligt
att hålla dessa utländska tillgodohavanden i rent spekulationssyfte.” 210
Engberg fortsatte sitt resonemang om den svenska kronan. Han utnämnde Sverige
till ”ett av världens ekonomiskt vederhäftigaste länder”. Ville man veta vad kronan hade
för värde skulle man se till dess köpkraft på den svenska marknaden och inte till dess utlandskurs. Till kronans undervärdering utåt hade nämligen ”krafter inom den svenska
privatbankfinansens sfär” bidragit. Engberg satte upp två mål för svensk ekonomisk politik: 1) hävda kronans inre köpkraft; 2) anpassa varuinförseln efter varuutförseln. Den
första uppgiften var viktigast: ”med mikroskopet över prisrörelsen, stadig hand om diskontoskruven och myndighet över de inom riket förefintliga utlandsvalutorna bör riksbanken kunna lösa den.” Vad beträffar den andra uppgiften tog Engberg avstånd från
tullar och importreglering, som skulle leda till repressalier och brott mot handelstraktater.
I motsats till ekonomerna tog han ställning för valutareglering: ”Det är onekligen en både
smidigare och effektivare väg att ransonera de för importen behövliga valutorna.” För att
bli verkligt effektiv borde ransoneringen ”utgå från en allmän valutainventering med
sträng deklarationsplikt och dirigeras av en statsmyndighet, icke av privatbankerna”. 211
Nu föll kursen på utlandsvalutor. Utvecklingen visade enligt ST att den föregående stegringen ”orsakats av ren panik från importörernas sida samt och det icke minst av
spekulationshajars framfart”. Ivar Rooth tog en kortare tids tjänstledighet, vilket rapporterades under rubriken ”Riksbankschefen vilar ut efter stormen”. Fullmäktige i riksbanken
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gjorde samtidigt en framställning till regeringen om fortsatt befrielse från inlösningsskyldigheten i guld. 212
DN fortsatte att på ledarplats bekämpa protektionistiska propåer. ”Den som på en
gång rekommenderar kraftiga tulluppskruvningar och oförändrad prisnivå slår sig själv på
munnen.” Allra värst var det förslag som kom från bondeförbundets förtroenderåd och
som betecknades som rent bondfångeri. 213
Torsdagen den 26 november var det diskussion i Nationalekonomiska föreningen
på temat ”Riktlinjer för svensk penningpolitik”, med inledningsanföranden av Assar
Gabrielsson och Gunnar Myrdal och med direktsändning i radio och utförliga referat i
tidningarna. Gabrielsson menade att den svenska situationen kunde liknas vid en likviditetskris och de åtgärder som borde komma i första rummet för att skapa handlingsutrymme var en inventering av kortfristiga tillgångar och skulder, upptagande av ett utländskt lån och användande av riksbankens guldkassa. Han pläderade slutligen för en
återgång till guldet till den gamla pariteten; även om det var teoretiskt möjligt att hålla en
stabil papperskrona så var risken att den skulle bli politiserad. Även Myrdal betonade
vikten av att riksbanken skaffade sig en valutareserv. Han ville inte se importregleringar
men om de blev nödvändiga vore det bäst att skapa ett utrikeshandelsmonopol. Att bottenskrapa guldkassan skulle bara skrämma bort förtroendet för kronan. En återgång till
guldpariteten vore enligt Myrdal en säker väg till ruin för det svenska näringslivet.
Anders Örne varnade bestämt för tanken på utrikeshandelsmonopol – hellre ett diskonto
på 10 procent! – och fick medhåll av bankdirektör Jacob Wallenberg, som gjorde gällande att de försök som gjorts med pappersvaluta slagit så illa ut att de förbrukat sitt förtroende hos den nuvarande generationen. Både Örne och Wallenberg trodde på en återgång till den gamla guldpariteten. Heckscher menade att pappersmyntfoten hade guldmyntfotens olägenheter och åtskilliga därtill. Han deklarerade att han inte – som han gjort
1924 – ville plädera för en återgång till den gamla pariteten eftersom den skulle träffa
jordbrukarna alltför hårt. I stället borde man välja en paritet som motsvarade det prisläge
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man önskade fixera. Brisman ansåg att den svenska kronan borde hålla sig till pundkursen. 214
NDA följde upp debatten, som pågått till nära nog midnatt, med en ledare redan
dagen efter. Tidningen var angenämt överraskad av ”den relativa enighet bland nationalekonomerna av facket, som numera tycks ha efterträtt den tidigare oerhörda förvirringen”. Tanken på att återknyta kronan till den gamla guldmyntfoten hade undan för
undan förlorat terräng. I slutklämmen manades riksbanken ”att icke hålla kronan uppe på
en så hög nivå, att jordbruk och industri bliva oräntabla. En måttlig höjning av prisnivån
bör och måste medgivas.” 215
Heckscher besvarade i en replik ett par insändare till DN och tangerade de synpunkter han gett i debatten. Han konstaterade att guldmyntfoten i världen hade vanskötts
men frågade sig om ett enstaka, mindre land kunde undandra sig följderna av detta
genom att frikoppla sin valuta ”eftersom ett sådant system medför nya svårigheter utan
att upphäva de gamla”. Han konstaterade också att det vanligen var lättare att hålla fast
vid guldmyntfoten än att gå tillbaka till den ”och det måste framför allt undersökas vilken
guldparitet som blir möjlig utan att lamslå hela det svenska näringslivet”. 216
Ohlin, som inte deltagit i debatten, tog i stället ordet i en ledare rubricerad ”Valutapolitik trots allt”. Regeringens och riksbankens förklaring, att den svenska kronans inre
köpkraft med alla medel skulle upprätthållas, var inga tomma ord. Riksbanken följde
uppmärksamt utvecklingen och var beredd att med diskontot och kreditpolitiken i allmänhet ingripa mot verklig inflation eller deflation. Riksbanken hade också tagit initiativ
till en direkt påverkan av handelsbalansen genom begränsning av affärsbankernas kreditgivning för importändamål. Vad som framför allt måste undvikas var valutaransonering:
Erfarenheten både nu och tidigare har visat, att detta är det säkraste medlet att förstöra förtroendet för ett lands valuta. Det var en dylik politik, ehuru med ett litet
tillägg, som riksbanken i förra veckan försökte, och som i lördags sprack sönder
med en väldig knall. 217
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På DN:s handelssida beskrevs den skiljelinje som dragits upp på Nationalekonomiska
föreningen – mellan dem som önskade kronans återhämtning och dem som ville se en
lägre kronkurs – som ytlig. Under ytan låg en mer djupgående skillnad mellan dem som
trodde på det ekonomiska livets självreglering och dem som trodde på det av staten i
detalj reglerade samhällslivet. ”Längst ut på den fronten var professor Myrdal.” 218
Härnäst gav sig Engberg och Brisman till känna. Engberg konstaterade att programmet för att hålla priserna inom landet oförändrade till en början hade mötts av allmänt gillande. Så småningom – senast i Nationalekonomiska föreningen – hade krav rests
på återgång till guldmyntfoten med kronans gamla värde bevarat. Om kravet bara uttryckte en allmän förhoppning om att en sådan återgång skulle bli möjlig behövde ingen
strid uppstå. Om man ville uppnå en återgång genom aktiva åtgärder krävdes en sänkning
av den inhemska prisnivån, antingen genom att alla deltagare i produktionen träffade en
överenskommelse om att sänka sina inkomster eller genom en hög ränta som minskade
produktionen, ökade arbetslösheten och tvingade fackföreningarna att gå med på lönesänkningar. Under normala tider kunde visserligen en hög ränta locka kapital till landet
men så var det inte under rådande förhållanden. ”Kapitalet strömmar inte till länder med
höga räntor, ty högre räntor anses betyda risk. Det flyr i stället till de låga räntorna, som
åtminstone synas lova säkerhet.” 219
Brisman tyckte inte att det låg något oroande i att en dollar nu kostade fem kronor. Vissa industrigrenar stod fortfarande inför alternativen driftsinskränkning eller lönesänkning. ”När saken ställer sig på det sättet vid en dollarkurs på fem kronor, har man
svårt att förstå den uppfattningen, att en så hög kurs skulle vara någon riksolycka. Den
synes tvärtom vara i knappaste laget.” 220 Brisman upprepade några dagar senare sina synpunkter vid 1931 års bankmöte. 221
December månad inleddes med att en insändarskribent manade till bildandet av en
förening för propaganda mot och individuell återhållsamhet med köp av importerade
valuta hade mer gemensamt med svenskt musikliv än ”luta” och förde fram parollen: ”Spela svensk musik.
Begagna svenska musiker. Musicera svenskt.”
218
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varor. 222 På handelssidan i NDA påpekades att diskontot fortfarande var mycket högt, det
högsta sedan 1921 och dubbelt så högt som de 3 procent som gällt första halvåret
1931. 223
DN refererade en artikel av Johan Åkerman i decemberhäftet av Industriförbundets konjunkturöversikt. Åkerman ansåg att Sverige befann sig i ett läge som krävde ingrepp i betalningsbalansen om man ville hålla kontroll över händelsernas utveckling. Om
riksbanken tillgrep guldkassan skulle baissespekulanterna få vind i seglen, ett utlandslån
för att öka valutareserven stod inte att få och en ökning av varuexporten var inget att
hoppas på. Enda utvägen var att minska efterfrågan på utländska valutor genom ökade
importavgifter på konsumtionsvaror. Den stegring av den inhemska prisnivån som skulle
följa bekymrade inte Åkerman nämnvärt eftersom han räknade med en snabb stegring av
den amerikanska prisnivån under vintern. Därmed var vägen tillbaka till guldmyntfoten
inte stängd. 224 På DN:s handelssida fick Åkerman mothugg. Åkerman hade visserligen
tänkt sig tillfälliga tullar, som skulle avskaffas när valutan väl var återställd, ”men så går
det tyvärr inte till i politiken”. Det effektivaste valutaförsvaret vore en bestämd deklaration av statsmakterna som gjorde slut på inflationsförhoppningarna med åtföljande spekulation. 225
Nu grep Wigforss in med en ledare om importbegränsning. Budskapet var en
smula tvetydigt. Å ena sidan menade han att Sverige hade samlat på sig ganska stora
besparingar i utlandet. Det kunde därför vara ”en mycket försvarlig politik för vårt lands
del att låta importen fortgå trots den minskade exporten, under förutsättning att våra tidigare besparingar ge oss betalningsmedel i händerna”. Om denna förutsättning inte var
uppfylld skulle importen kunna fortgå ”endast till priset av en alldeles oberäknelig värdeförsämring för den svenska kronan i utlandet och en därav följande oberäknelig höjning
av våra egna levnadskostnader”. Inför den utsikten tvingades ”även den ivrigaste förkämpe för det fria bytet att överväga åtgärder som kunna återställa balansen”. Men därav
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följde inte att man kunde godta vilka åtgärder som helst. Vilka åtgärder som kunde godtas förklarade Wigforss emellertid inte. 226

Heckscher och Myrdal kommer med förslag
Lördagen den 5 december återkom Cassel till frågan om guldmyntfotens framtid. I en
ledare slog han fast att ökad knapphet i världens totala guldförråd och ensidigt guldsamlande i vissa länder (USA, Frankrike) gjorde det utsiktslöst att räkna med ett återställande
av den gamla guldstandarden. 227 Samma dag utkom Heckschers programskrift Sveriges
penningpolitik: Orientering och förslag (förordet daterat 28 november) och därmed var
det Heckscher och inte Cassel som för en tid kom att stå i centrum för den penning- och
valutapolitiska debatten. Heckschers råd om prispolitiken sammanfattades sålunda: ”Därför tillrådes att hålla de inhemska priserna konstanta och att icke bereda utrymme för
större prisstegring än den till importvarornas priser begränsade som oundgängligen följer
av en uppgång i de utländska växelkurserna.” 228 Detta råd måste tolkas som att
Heckscher gick på en mer ”expansiv” linje än tidigare, i och med att höjda priser på
importvaror inte måste kompenseras med sänkta priser på inhemskt producerade varor.
Heckschers skrift kommenterades redan samma dag som den kom ut i en NDAledare. Ledarskribenten konstaterade att Heckscher nu såg ”klart på situationens verkliga
art” efter att tidigare ha trott ”att de teoretiska bekännelserna till frihandel på möten i
Genève och i enskilda nationalekonomers uttalanden i skilda länder vore avgörande”.
”Hans eminenta framställningsförmåga och klara tanke göra läsningen av detta arbete till
en verklig njutning.” Heckscher hade ställt upp tre alternativa mål för penningpolitiken:
återgång till 1929 års prisnivå, oförändrad prisnivå på inom landet framställda varor och
oförändrad genomsnittlig prisnivå med beaktande av prisstegring på importvaror. När ett
av dessa mål valts måste det hållas i sikte av en enig och beslutsam ledning genom samverkan mellan finansministern och riksbankschefen under anlitande av de privata affärsbankernas sakkunskap. Medlen för att motverka inflation var diskonto och kreditbegränsning. Sedlarnas oinlöslighet mot guld hade hittills bara kunnat fastslås interimistiskt
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eftersom riksdagen inte varit samlad. Regeringen måste lägga fram en proposition till
riksdagen om att oinlösligheten skulle fastslås efter 1 februari. Därvid borde i motiveringen finnas ett uttalande om ett klart mål för penningpolitiken, ett uttalande som både
regering och riksbanksledning stod bakom. 229
Dagen därpå refererades Heckschers förslag på nyhetsplats i SvD 230 och
kommenterades i en artikel av Örne i SocD. Örne trodde för sin del att det skulle gå att
återställa guldmyntfoten eftersom det inte var osannolikt ”att guldet kommer att undergå
en rätt stor värdeändring nedåt, innan allt blir utklarat”. Däremot hade Heckscher rätt när
han hävdade att ledstjärnan för reglering av en fri valuta inte borde vara de utländska
växelkurserna utan det inhemska prissystemet. Gentemot ett annat av Heckschers förslag
ställde sig Örne skeptisk: ”Under nuvarande politiska förhållanden är det väl icke så
säkert, att ett ökat, direkt politiskt inflytande över penningväsendet är att rekommendera.” 231
Härnäst avhandlades Heckschers program i en DN-ledare. Här framgick att Heckscher inte bara – som NDA angett – ställt upp alternativa mål utan också att han gjort ett
val och förespråkat ett fasthållande vid den prisnivå som rådde när guldmyntfoten övergavs med reservation för att höjda priser på importvaror inte behövde kompenseras med
sänkta priser på inhemska produkter. Ledaren avrundades med följande omdöme:
Den röda tråden i professor Heckschers programskrift är nu liksom i hans bok om
den ekonomiska liberalismen under den förra valutastriden värnet om frihandeln.
Det är en pappersvaluta, skött som om den vore guldvaluta, han anbefaller för den
tid som måste förflyta innan man kan återgå till ett internationellt myntsystem, och
de grundlinjer han drar upp för valutavården innebära ett i alla detaljer genomtänkt
avvisande av protektionistiska bisyften. Här går en bestämd skiljelinje mellan professor Heckscher och dem av hans fackkollegor som under de senaste veckorna
ivrigt predikat valutaprotektionism. Det är en fördel att hans grundliga, opartiska
och ansvarsmedvetna granskning av valutaproblemet är den första populära framställning av ämnet som erbjudes allmänheten. 232
Ytterligare en dag senare gav Cassel sina rekommendationer för svensk valutapolitik,
dock utan att med ett ord nämna Heckschers skrift. Det är inte att förvåna eftersom för-
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hållandet mellan dessa båda herrar, trots att de ofta var överens om den ekonomiska politiken, präglades av personlig animositet. Cassel menade att en stark undervärdering av
den svenska kronan skulle medverka till att jämna ut handelsbalansen men att regeringen
därutöver borde tillgripa vissa tullar. Tanken på ett stort utlandslån avvisade han: ”Faktiskt skulle ju detta lån endast tjäna till att upprätthålla en konsumtion, som vi egentligen
icke ha råd till.” Tullar skulle minska sådan konsumtion: ”Vårt folk kan mycket väl skära
ned sin konsumtion av kaffe, silkesstrumpor och dåliga filmer med flera utländska onödigheter utan att på minsta vis ta skada därav.” Att lägga beslag på enskildas tillgångar i
utländska valutor vore däremot ”ett olidligt ingrepp i enskild äganderätt”. Cassel underströk betydelsen av det penningpolitiska programmet – att hålla den svenska kronans inre
köpkraft på oförändrad nivå – och varnade för lättsinnigt tal om inflation.
Vilja vi att utlandet skall skatta kronan i dess rätta värde, så ha vi intet bättre medel
än att orubbligt hålla fast vid programmet om kronans inre värdestabilitet. Otillräckligt förberedda försök att binda kronan vid pundet eller vid någon annan valuta
kunna endast diskreditera vår valutapolitik. 233
Samtidigt tog Ohlin upp penningpolitiken i två stort uppslagna artiklar. I den första drog
han upp riktlinjer för politiken utan att nämna Heckscher mer än i förbifarten och började
med att konstatera att linjerna höll på att klarna efter den förvirring som rått efter guldmyntfotens övergivande. Regeringens deklaration om att kronans inre köpkraft skulle
upprätthållas var emellertid bara en formel som måste få konkret innebörd. Det hade i
vart fall blivit klart att det inte var lämpligt att genom krisskapande deflation snarast
möjligt återgå till den gamla guldpariteten. Det stora problemet var, menade Ohlin, att
den prisbildning som rådde när guldmyntfoten övergavs i september var kraftigt snedvriden eller söndersplittrad under depressionens inverkan. Glömde man bort den saken
var det lätt att ställa upp bibehållandet av en eller annan prisnivå som penningpolitikens
mål. I stället måste olika priser justeras, så att de som fallit mest kunde höjas medan de
som fallit minst kunde lämnas oförändrade. Ohlins riktlinjer utmynnade i att målet borde
vara stabila levnadskostnader vid 1930 års nivå – inte vid nivån från september 1931 –
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och att tillåta ”en justering uppåt av grosshandelspriserna, så att förutsättningar skapas för
produktionens uppehållande utan mera genomgripande lönereduktioner”. 234
I den andra artikeln gjorde Ohlin klart vad som skilde hans penningprogram från
Heckschers. Ohlin menade att nationalekonomerna nu var överens om mycket – om hur
situationen såg ut och i stor utsträckning om vad som borde göras. För det första var man
överens om att Sverige inte i brådrasket kunde återgå till guldmyntfot till den gamla
pariteten ”utan bör tills vidare bibehålla sin fria valuta och reglera denna med hänsyn till
det ekonomiska livets krav och därvidlag särskilt uppmärksamma prissystemets förändringar”. Ohlin noterade också att Heckscher anslutit sig till ett förslag som han själv och
Myrdal framfört, att man skulle kunna hålla växelkurserna stabila under kortare perioder
”för att sedan höja eller sänka dem med ett bestämt och tydligt förklarat steg i den ena
eller andra riktningen, i den mån prisnivåns stabilitet förefaller kräva det”. Ohlin angav
Heckschers tre alternativ som 1) guldpari, 2) konstanta grosshandelspriser och 3) tillbaka
till 1929 års prissystem. Det första alternativet skulle innebära katastrofal deflation, det
tredje risk för verklig inflation. Heckscher hade lutat åt alternativ två. Ohlin beskrev nu
detta alternativ som ”halvdeflationistiskt”. Det skulle kräva en kreditåtstramning, som
förvärrade lågkonjunkturen, och lönesänkningar – och om de inte kunde genomföras
skulle följden bli arbetslöshet. I stället pläderade Ohlin för den linje han föreslagit i sin
förra artikel, ”en kompromiss mellan att bibehålla konstanta grosshandelspriser och att
återvända till 1929 års prissystem”. Kompromissen gick alltså ut på att stabilisera levnadskostnaderna på 1930 års nivå, låta grosshandelspriserna stiga (dock inte till 1929 års
nivå) och inte försöka sänka de ”trögrörliga priselementen” (lönerna). Ohlin menade att
kronans depreciering i förhållande till den gamla pariteten enligt Heckschers program
skulle bli 15 procent och enligt hans eget 25 procent. 235
Även Brisman tog upp Heckschers skrift till granskning. Han vände sig till att
börja med mot att Heckscher jämfört nationalekonomerna med läkarna. ”Vår uppgift är
att analysera orsakssammanhanget i det ekonomiska skeendet, ej att vara något slags
läkare för samhällets sjukdomar.” Han reagerade också mot att Heckscher varken trodde
eller ville att exportvarorna skulle öka i pris utan att prisstegringen skulle begränsas till
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importvarorna. ”Det är emellertid de stora exportnäringarna, inklusive jordbruket, som
hava det ojämförligt sämst ställt och som mest äro i behov av en prisförbättring.” Vidare
ansåg Brisman att diskontot under rådande förhållanden var otänkbart som direkt prisreglerande medel. ”Prisnivån måste regleras via valutakurserna. Det är på förmågan att
styra dem, som allt hänger.” Den förmågan var för ögonblicket liten och Brisman tyckte
därför ”att alla dessa resonemang om var vi skola låta prisnivån stanna, om exportvarornas pris skola få stiga o.s.v. göra ett intryck av overklighet”. 236
Ännu en nationalekonom, den socialdemokratiskt sinnade Emil Sommarin från
Lund, gick i ett föredrag i Linköping om ”Penningvärdets stabilisering” till skarp attack
mot Heckscher, som han anklagade för att ha lanserat fyra olika valutaprogram sedan
första världskrigets slut. Det tredje programmet gav finansminister Hamrin uttryck åt när
han försäkrade att guldmyntfoten skulle bibehållas ett par dagar innan den upphävdes.
”Det fjärde programmet”, hette det i referatet av Sommarins föredrag, ”vill styra kronans
inhemska köpkraft med en hård diskontopolitik. Det är i sin ensidighet vetenskapligt
ohållbart och försök till dess praktiska tillämpning kunna svårt skada svenskt näringsliv.”
Sommarin menade att guldmyntfotens avskaffande i stora delar av världen skulle sänka
guldets värde och höja priserna i guldländerna. Med en måttlig prisstegring i Sverige
skulle en sådan utveckling i guldländerna kunna återföra kronan till guldpariteten och
inom en inte alltför avlägsen framtid göra det möjligt för Sverige och dess skandinaviska
grannar i förening med England agera för ett återställande av världens penningväsen. 237
Samtidigt framträdde Heckscher som kritiker. Föremålet för hans kritik var skriften
Den ekonomiska krisen av Wigforss, ”den svenska socialdemokratins främste skriftställare på det ekonomiska området”. Den penningpolitiska sidan av Wigforss’ argumentering spelade en underordnad roll i Heckschers granskning. Den enda invändningen
på det planet riktades mot Wigforss’ påstående att 25 procents sänkning av kronans utlandsvärde ur konkurrenssynpunkt innebar lika mycket som en sänkning av produktionskostnaderna med 25 procent. ”Vilken sänkning av arbetslönerna skulle ha gett samma
resultat?”, undrade Wigforss. Heckscher anmärkte:
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Påståendet förutsätter åtminstone följande tre premisser, alla minst sagt osannolika:
1) att en sådan växelkurs kan bli bestående utan att höja några inhemska priser av
betydelse för produktionskostnaderna, 2) att denna nedgång i utlandsvärdet icke
mötes med några valutadumpingtullar i de från oss importerande guldländerna, 3)
att vi ingenting sälja på länder med samma slags penningväsen som vårt eget, t.ex.
England. 238
NDA:s handelssida tog upp frågan om möjligheten att styra varupriserna med diskontot.
Teoretikernas ståndpunkt var att ”penningfördyring” var liktydig med fallande varupriser.
Men praktikerna insåg att följden av en diskontohöjning blev ”att alla köpmän ögonblickligen och utan att behöva konferera sinsemellan besluta sig för att om möjligt försöka taga igen ränteförlusten” genom en liten prishöjning. Dessutom varierade diskontot i
olika länder från 2 till 8 procent samtidigt som varupriserna rörde sig på ett likartat sätt
överallt. Vidare var det ”icke blott praktiskt utan jämväl teoretiskt omöjligt att på monetär
väg påverka en viss grupp eller kategori av varupriser och samtidigt lämna övriga kategorier oberörda”. Hur gick det ihop med uppmaningarna till riksbanken att låta grosshandelspriserna men inte detaljhandelspriserna stiga? 239
Wigforss hänvisade i en ledare med viss förtjusning till att Sommarin ”framträngt
ända till Linköping och i full rustning gjort ett angrepp mot prof. Heckscher”. Wigforss
menade att när ekonomerna tvistade om vilken prisnivå som borde stabiliseras så ”sälja
de inte bara skinnet utan tvista om det pris man skall begära, medan andra människor inte
tro att björnen blir skjuten alls, därför att de inte se hur vi skola ha någon makt över prisnivån, sedan vi släppt det gamla ankarfästet guldet”. Wigforss ansåg att det ”för alla lätt
begripliga” målet var att bevara rådande levnadskostnader oförändrade. Det var mindre
godtyckligt än alla mål som utgick från olika prisnivåer 1929, 1930 och 1931. 240
Frågan om den globala tillgången på guld utreddes i en ledare i GHT. Här redovisades dels Cassels teori om guldknapphet som grundläggande deflationsorsak, dels motargumentet att brist och värdeökning på guld måste ”framtvinga sitt eget korrektiv” i
form av ökad guldproduktion. Ledaren menade att Cassel visserligen fått rätt på kort sikt
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men att hans motståndare kunde visa på att guldgruveindustrin befann sig i en lysande
högkonjunktur. ”Av brist på guld kommer världen icke att gå under”, löd slutsatsen. 241
Ytterligare en nationalekonom, den excentriske uppsalaprofessorn Fritz Brock,
framträdde inför studenterna i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Brock berömde riksbanksledningen för att den genom sin resoluta diskontohöjning gett
en tankeställare åt dem som velat spekulera i misstron mot kronan sedan den frigjorts från
guldet. Den åtgärden hade visat att det låg allvar bakom orden om att prisnivån skulle
hållas orubbad. Brock infriade eventuella förväntningar på excentricitet med följande yttrande:
Men hålla vi inte prisnivån orubbad så måste produktionskostnaderna stiga, ty en
ovan produktionskostnaderna fritt svävande prisnivå är lika omöjlig som vår vän
Mustafas indiska upplevelse då han under ett sammanträffande med en fakir fick se
en flicka hänga i luften utan en tråd (att hänga i). 242
Utsikterna för att prisnivån skulle ligga fast såg för övrigt ljusa ut. SvD hade vänt sig till
Hugo Heyman i socialstyrelsen som ”bildat sig en självständig uppfattning av den blivande utvecklingen”. Han förklarade att en viss prisstegring på importvaror och av importen beroende svenska industrivaror var att vänta men skulle i huvudsak uppvägas av
låga pris på inhemska förnödenheter och levnadskostnader i allmänhet. 243
Det förefaller som om intensiteten i den penning- och valutapolitiska diskussionen
avtog efter mitten av december, måhända under inflytande av tilltagande julstämning.
Några dagar före jul konstaterades emellertid på DN:s handelssida att en appreciering av
kronan fördröjdes ”av att riksbanken begärligt köper valutor för att återställa en
reserv”. 244 GHT ägnade en ledare åt en rapport i Industria om de effekter guldmyntfotens
upphävande haft på svenskt näringsliv. Enligt rapporten hade pappersmyntfoten inte
inneburit några förbättrade avsättningsmöjligheter för svensk exportindustri. Gentemot
denna pessimistiska slutsats anförde GHT att man måste bedöma åtgärden med hänsyn
till vad som skulle ha inträffat om den inte kommit till stånd. Det var bara att se till läget i
guldländerna:
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Har pappersmyntfoten icke bragt oss några gyllene tider så har den dock ställt oss
utanför denna makabra häxdans. Den har också räddat vårt näringsliv från oöverskådliga förvecklingar och olyckor. […] Det enda som allvarligt skulle kunna riskera ställningen är en inflation av den inhemska prisnivån. Några tecken i sådan
riktning ha hittills icke varit synliga. 245
På julafton hade GHT en betraktelse över nationalekonomins framsteg:
Den har ju också kunnat draga nytta av det experimenterande i stor skala, som alla
länder bedrivit. Som aldrig tillförne har förhållandet mellan guldet och prisnivån,
mellan guldet och pappersvalutan, mellan handelsbalans och valuta, belysts genom
de olika staternas penningpolitik. Hela världen har förvandlats till ett väldigt laboratorium, där alla möjliga experiment frestats, och de dyraste rön gjorts. Nationalekonomerna ha haft en högkonjunktur. Alla ha girigt lyssnat till vad denna vetenskaps idkare haft att förmäla. 246
Ledarskribenten var inte alldeles övertygad om teoretikernas visdom – när de exempelvis
talade om importmonopol och planhushållning (en gliring till Myrdal) – men fann tröst i
”att de lärda männen lyckligtvis sällan äro ense”.
Strax före jul kom Myrdal ut med sitt gentemot Heckscher konkurrerande penningprogram i skriften Sveriges väg genom penningkrisen. Han angav ett tydligt val: ”Produktprisen måste upp eller produktionskostnaderna ner.” Det förra alternativet var tveklöst att föredra och Myrdal resonerade om följande prisökningar: en ökning av priserna
på importvaror med 15-18 procent, på svenska färdigvaror med 5-8 procent och en
ökning av (ett förnuftigt uppgjort) levnadskostnadsindex med 2-3 procent. 247
I en DN-ledare om ”Valutabolsjevism” förkastades programmet med argumentet att
Myrdal inte ville återställa en stabil valuta utan var ute efter att underordna penningpolitiken en allmän politik med vissa sociala syften. Man varnade för att ”den tillbörliga
respekten för hans kritiska arbeten i teoretisk ekonomi kunde överflyttas till hans okritiska försök i praktisk politik” och för att det under kristiden höll på att utvecklas ”ett
slags grumlig ekonomisk romantik”. Det rådde i huvudsak enighet om orsakerna till penningkrisen men ”när det blir fråga om vägen ur eländet finns det lika många meningar
som nationalekonomer”. När det gällde Heckscher och Myrdal kunde man konstatera ”att
de båda vetenskapsmännens gemensamma teoretiska utgångspunkter icke hindrat dem
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från att komma till konträra slutsatser. Professor Heckscher söker visa vägen till frihandel
och individuellt självansvar, professor Myrdal till bolsjevikisk planhushållning”. 248
Några dagar senare tog fil kand Pierre Guinchard i en lång understreckare i NDA
upp Myrdals bok till behandling. Guinchard förklarade att han var ”alldeles ense med
Myrdal med avseende på hans allmänna inställning till det penningpolitiska problemet”.
Myrdal fick beröm för att han analyserat verkningarna av olika penningpolitiska åtgärder
på olika näringsgrenar och intressegrupper, för att han krävt integration av penning-,
närings-, social- och finanspolitiken, för att han inte hängav sig åt vare sig deflation eller
inflation, för hans uppfattning ”att det tämligen grova diskontovapnet bör förfinas genom
kreditdiskriminationer och i vissa fall suppleras med kreditransonering”, för förslagen om
lånefinansierade offentliga arbeten och omläggning av budgetpolitiken, ”åtgärder vilka
Myrdal själv, djärvt nog förresten, betecknar med termen ’planhushållning’”. Guinchard
ägnade senare delen av sin artikel åt att avfärda DN:s ledare om ”valutabolsjevism”. Han
beklagade ”den sterila, doktrinära och i grunden reaktionära penningpolitiska förkunnelse, som stockholmsliberalismens ledande organ numera serverar sina läsare” och påpekade skillnaden gentemot England där den radikala liberalismen under Keynes ledning
framträdde med ”ett realistiskt och odoktrinärt grepp på de penning- och näringspolitiska
problemen”. 249
I SocD lanserades i en debattartikel ett förslag om att med hjälp av postsparbanken och postgirot inrätta en statsbank, som skulle kunna ”draga till sig det svenska sparkapitalet, så att detta icke skingras inom landet”. Riksbank, postsparbank och privata
sparbanker skulle bringas att samarbeta intimt. ”Meningen med denna samverkan skulle
vara att sparbankerna och postsparbanken uppsamlade medel till statens förfogande och
att den senare sedan fick tillfälle att av dessa avsätta en ny kassareserv, som skulle kunna
läggas till bas för en kommande guldmyntfot.” 250
Ohlin konstaterade i en översikt av det ekonomiska läget inför årsskiftet att importpriserna höjts med endast 11 procent trots att guldvalutornas kurs höjts med över 40 procent, vilket han förklarade med att engelska exportpriser endast i ringa grad höjts och att
Tyskland och Polen av fruktan för engelsk och svensk konkurrens i många fall reducerat
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sina exportpriser vid försäljning på Sverige. Kronans depreciering hade inte gett någon
större stimulans till Sveriges industri och jordbruk men man måste ha alternativet klart
för sig:
Vad man faktiskt menar, är emellertid endast, att det ekonomiska läget på det hela
taget icke undergått någon förbättring sedan eftersommaren. Klart är, att Sverige
genom guldmyntfotens övergivande nästan helt och hållet undgått den tredubbla
skärpning av lågkonjunkturen här i landet, som eljest skulle blivit resultatet av
världskonjunkturernas försämring, pundets depreciering och den mycket hårdhänta
kreditpolitik, som varit nödvändig för att vi skulle kunnat stanna kvar på guldmyntfotens grund. 251
När år 1931 summerades på tidningarnas handelssidor handlade det om idel överraskningar och missräkningar under ”det stora misstroendets år”. Att pundet skiljts från
guldet betecknades i NDA som ”1931 års märkligaste enskilda händelse”. 252

Vintern 1932: Budget och riksdagsdebatt
Vi övergår nu från att systematiskt följa debatten om penning- och valutapolitiken i de
sex dagstidningarna till att dels följa vissa nationalekonomer för vilka det finns bibliografier eller artikelregister att tillgå (nämligen Cassel, Heckscher och Ohlin), dels göra nedslag i debatten vid vissa tillfällen då, efter vad vi på förhand vet, beslut togs eller diskussioner utbröt om den svenska penning- och valutapolitiken.
Redan några dagar in på det nya året riktade Ohlin uppmärksamhet mot den penningpolitiska deklaration som var att vänta i statsverkspropositionen. Ohlin ansåg sig ha
kunnat identifiera fyra penningpolitiska linjer i de senaste månadernas diskussion, varav
två var ute ur räkningen, nämligen den rena deflationslinjen – uppfattningen att Sverige
snarast skulle återvända till gamla guldpari vilken Heckscher och Myrdal hade eliminerat
– och den rena inflationslinjen. De båda återstående linjerna handlade om stabila grosshandelspriser och stabila levnadskostnader. Den förra linjen var enligt Ohlin klart deflationistisk. Den senare, med viss ökning av grosshandelspriserna, innebar minskat behov
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av lönereduktioner. Mot den linjen hade endast ett argument framförts, att den medförde
fara för verklig inflation. Mot detta argument ville Ohlin hävda att målet för penningpolitiken måste vara att undgå såväl inflation som deflation och att ”uppgiften bör vara att
skapa den form av stabilitet inom penningväsendet, som leder till största möjliga stabilitet
inom näringslivet”. 253
En vecka senare presenterades statsverkspropositionen och finansminister Hamrin
gav sin syn på det ekonomiska läget. Han konstaterade att kronans depreciering medfört
viss förbättring av exporten men ingen minskning av importen. Importpriserna hade
höjts, vilket påverkat partipriserna. I den mån detta skulle komma att påverka detaljpriserna kunde man räkna med betydligt mindre förskjutningar. Levnadskostnaderna hade
under hösten förblivit i stort sett oförändrade och Hamrin fann det ”ur social synpunkt
ägnat att väcka tillfredsställelse, att sålunda kronans köpkraft i konsumenternas hand hållits vid makt”. Även framöver kunde man räkna med att fluktuationerna i kronans värde
på den inhemska marknaden skulle hålla sig inom trånga gränser. Riktlinjen skulle vara
att fortsatt söka vidmakthålla kronans köpkraft i konsumenternas händer, vilket inte uteslöt justeringar av priserna i partihandeln. När rätt förutsättningar förelåg borde en stabilisering i någon form av kronans internationella värde komma till stånd. 254
Reaktionerna lät som vanligt inte vänta på sig. ”Det besked hr Hamrin här lämnar
utmärker sig knappast för överdriven klarhet”, var den syrliga kommentaren i DN som
emellertid tyckte sig av beskedet kunna utläsa ”ett avståndstagande från alla inflationsspekulationer”. 255 SvD konstaterade kort och gott att finansministern anslutit sig till programmet om bevarande av kronans inre värde. 256
”Regeringens deklaration innebär”, sammanfattade Ohlin i sin kommentar, ”att
riksbanken bör söka skapa största möjliga stabilitet inom penningväsendet icke bara inåt
utan också utåt. Detta penningprogram är såvitt jag kan se mycket tillfredsställande.”
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Enligt Ohlin skulle med programmet ”en så fast grund för Sveriges penningpolitik […]
vara lagd som de osäkra förhållandena medgiva”. 257
NDA krävde ”slut på den för hela näringslivet förödande deflationspolitiken” och
klagade liksom DN över oklara besked: ”Av budget och trontal framgår icke, om regeringen överhuvud har någon klar uppfattning i detta stycke. [---] Prisfallet har på snart
sagt ingen punkt hejdats, men räntetrycket har onormalt och odrägligt ökats […].”258
Måndagen den 18 januari inleddes riksdagens remissdebatt. I andra kammaren
kritiserade högerledaren Arvid Lindman riksbankens misslyckade pundspikning, vilken
”icke stärkte förtroendet för riksbanksledningen”. Han ansåg att regeringen under hösten
hade bort inkalla en urtima riksdag för att få fullmakt att begränsa importen. Målet att
bevara den svenska kronans inhemska köpkraft innebar enligt Lindman ”att man med alla
medel vill bibehålla den nuvarande ruinerande inre prisnivån”. En stegring av detaljprisnivån kunde förstås inte drivas hur långt som helst men att återföra den till 1928-29 års
nivå ”kan ej kallas inflation av det slag som ägde rum för 10 år sedan”. Statsminister
Ekman svarade att en urtima riksdag inte hade kunnat sammankallas förrän i början av
november och därmed inte skulle ha kunnat göra så mycket. Han kunde inte heller anse
det motiverat att, när kronans depreciering tjänade som importfördyring gentemot länder
på guldmyntfot, ”omedelbart gå till attack mot dessa länders varuutbyte med oss”. Bondeförbundsledaren Olsson i Kullenbergstorp talade mot det för jordbruket ruinerande diskontot. Socialdemokraten Per Edvin Sköld försvarade riksbankens valutapolitik och varnade för inflation. Kommunistledaren Karl Kilbom undrade varför man inte i tid hade
skaffat ett valutalån och inkallat en urtima riksdag. Hamrin förklarade att höjningen av
diskontot till 8 procent i samband med att guldmyntfoten övergavs inte hade tillkommit
på hans order; han och andra ledamöter av regeringen hade i själva verket uttalat ”allvarliga betänkligheter”. I första kammaren yttrade högerns Ernst Trygger att den dag då
guldmyntfoten övergavs för honom var ”en verklig sorgedag”. Inte minst hade ”den nödvändiga nya lönesättningen” (läs lönesänkningen) försvårats. Strävan att hålla kronans

257
258

Bertil Ohlin, ”Regeringens penningprogram”, ST 1932-01-14, s 6.
”Programmet som saknas”, NDA 1932-01-14, s 3.

79

värde oförändrat inom landet var visserligen värd ett erkännande men det var inte rätt att
utan vidare använda ett högt diskonto för att åstadkomma detta. 259
ST fann att anmärkningarna mot penning- och räntepolitiken ”riktade sig ju inte
mot regeringen, vilken ej är ansvarig härför, utan mot riksbanksledningen”. 260 DN såg en
inflationistisk tendens i Lindmans och Olssons i Kullenbergstorp anföranden. ”Finansministerns lösen att bevara ’kronans köpkraft i konsumenternas händer’ möttes av en mer
eller mindre öppen kritik från högern och bondeförbundet.” Tidningen hoppades att programmet skulle få tillräckligt stöd från annat håll och att regeringen inte skulle lockas att
avvika från sin kurs. 261 SvD däremot understödde Lindmans och Tryggers yttranden. 262
NDA fann statsministerns svar på frågorna varför inget gjorts för att i tid minska importen
föga övertygande och tillmätte Lindmans krav på återgång till 1928-29 års prisnivå
”utomordentlig betydelse”. ”Ty det måste omsider bliva klart och sägas ut, att bevarandet
av 1931 års prisnivå icke kan vara målet för en politik, som vill återvinna hälsa och välstånd åt vårt lands ekonomiska liv.” En sådan återhämtning borde etiketteras ”antideflation”. 263 SocD uttalade tillfredsställelse över att statsministern ”med energi vände
sig mot hr Lindmans inflationistiska och tullfanatiska förkunnelse”. 264
På remissdebattens andra dag hävdade Lindman att ”importreglering är mycket
besvärligare än tullhöjning”. Beslutet om 8 procents diskonto hade enligt Lindman tagits
”i nervositetens tecken och alstrade oro och förvirring”. Mot anklagelsen att han var inflationsförespråkare invände han: ”Jag betonar, att jag icke förordat inflation. Vad jag
sagt är, att det icke fanns anledning att spika fast prisnivån, när den var som lägst.” Engberg tyckte att kritiken mot riksbanken var orättvis. ”Om man undantar det efter ett par
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dagar uppgivna experiment med pundet, ha dess åtgärder varit de bästa möjliga i det
inträffade läget.” 265
Cassel framträdde i mitten av februari med en ledare om riksbankens räntepolitik.
Han summerade erfarenheterna av pappersmyntfoten och vände sig mot dem som
betvivlat att den kunde fungera: ”De gångna månaderna ha visat, att dessa tvivlare haft
orätt och att det i själva verket är möjligt för en centralbank att genom en lämplig diskontopolitik upprätthålla sin valuta i en fast inre köpkraft.” Cassel började ledaren med
att kritisera kraven på räntesänkning. Det gick inte, förklarade han, att hålla konstlat låga
räntor som inte motsvarade tillgång och efterfrågan på kapital. ”De som ständigt och jämt
kräva lägre räntor borde i första rummet intressera sig för att samhällets kapitalförsörjning i det hela bleve rikligare.” Efter denna markering ändrade han tonläge och undrade
om diskontopolitiken på senare tid trots allt inte varit något för sträng. Levnadskostnadsindexet hade rent av pressats ner något, vilket inte var nödvändigt. ”Det vill synas, som
om riksbanken nu utan fara kunde gå till en diskontosänkning utan att därmed på något
sätt behöva tillmötesgå ovederhäftiga krav på räntesatser, som äro oförenliga med kapitalmarknadens verkliga läge.” Om riksbanken sänkte diskontot till 5 procent skulle det
snart visa sig om åtgärden varit berättigad eller inte. Om sänkningen ledde till en betänklig prisstegring var det bara att höja diskontot igen. ”Den gamla uppfattningen att diskontot borde hållas så stabilt som möjligt godkännes överhuvud icke längre”, slutade
Cassel. 266
Strax därpå levererade Cassel en ledare om guldstandardens vara eller icke vara.
Han konstaterade att andra länder som lämnat guldmyntfoten inte på samma sätt som
Sverige fixerat ett bestämt mål för sin valutapolitik. De vacklade mellan önskan att bedriva självständig valutapolitik och att ta hänsyn till växelkurserna gentemot länder på
guldmyntfot. ”En dylik halvhetspolitik kan icke vara annat än olycklig.” För det första
gav växelkurserna inget verkligt uttryck för valutornas inre värde, eftersom pappersvalutorna var ”enormt undervärderade”. För det andra var själva guldets värde så osäkert att
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det inte kunde skänka stabilitet åt en valuta. De gamla förutsättningarna för guldmyntfoten var borta. Länder med pappersmyntfot hade emellertid intresse av att guldets värde
pressades ner, eftersom det betydde prisstegring i guldländerna och därmed ökad ekonomisk aktivitet i världen. Länder som övergivit guldmyntfoten kunde genom guldexport
bidra till att trycka ner guldets värde. När man väl övergivit guldmyntfoten hade man
inget behov av en guldreserv och därför vore det naturliga ”att slopa alla lagbestämmelser
om minimitäckning i guld för centralbankerna”. Guldets framtida öde var alltså mycket
ovisst. ”Länder som frångått guldmyntfoten göra därför klokt i att inrätta sig för en självständig valutapolitik på lång sikt.” Samtidigt ”måste länder med självständiga valutor
söka en anknytning till varandra”. ”I denna rörelse måste England taga ledningen.” 267

Riksbankens preciserar sig
Samtidigt, i mitten av februari, avlämnade regeringen en proposition om fortsatt befrielse
för riksbanken från skyldigheten att lösa in sedlar mot guld. Propositionen grundades på
en skrivelse från riksbanksfullmäktige, som förklarade att bevarandet av kronans inre
köpkraft innebar ”att levnadskostnaderna blott inom trånga gränser komma att avvika
från genomsnittet av desamma för år 1931”. Denna målsättning hade dittills uppfyllts till
punkt och pricka. Om nivån på riksbankens konsumentprisindex sattes till 100 i september 1931 så var den 100,18 sista veckan 1931. Målsättningen fick emellertid inte tolkas
som att detaljprisnivån för samtliga konsumtionsvaror i genomsnitt måste hållas oförändrad. På grund av prisstegringen på vissa import- och exportvaror, vilken så småningom
skulle komma till uttryck även i detaljhandeln, skulle en sådan tolkning kräva en motsvarande nedpressning av priserna på hemmamarknadsvaror, vilket skulle skärpa den pågående krisen. Riksbankens ambition var i stället att behålla det genomsnittliga priset på
hemmamarknadsvarorna oförändrat och därmed tillåta en viss stegring av bankens prisindex, en ambition som uppenbarligen låg i linje med vad Heckscher hade rekommenderat. Fullmäktige förklarade vidare att tiden för att fastställa ett program på längre sikt
ännu inte var inne. Finansministern sade sig inte vilja gå närmare in på frågorna eftersom
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de skulle bli föremål för förnyad prövning vid årets riksdag. 268 Riksbanken skred dessutom till handling genom att sänka diskontot från 6 till 5,5 procent samma dag som Bank
of England sänkte sitt diskonto från 6 till 5 procent. 269
Riksbankens program och diskontosänkning blev föremål för omedelbara ledarkommentarer i NDA och ST. NDA konstaterade att en större stabilitet i prisnivån inte
kunde tänkas och fortsatte:
Vid ett ytligt betraktande förefaller också riksbankens penningpolitiska program
mycket tilltalande. Om den svenska kronan förlorat sitt guldvärde synes det axiomatiskt att man åtminstone skall eftersträva att bevara dess köpkraft ograverad. I
verkligheten är emellertid valutafrågan icke fullt så enkel. Penningvärdet är icke
något mål utan ett medel. [---] Det är […] ett stelt, otympligt och t.o.m. farligt program att med all makt söka förhindra ändringar i penningvärdet, åtminstone så långt
dessa komma till uttryck i generalindex för levnadskostnaderna. 270
Om man försökte tvinga ner priserna på inhemska varor för att kompensera för stigande
priser på importvaror skulle resultatet bli ruin för både industri och jordbruk. ”Allmän
nöd och arbetslöshet blir följden.” Nu hade ju riksbanken uttalat att den inte ville pressa
ner priserna på inhemska varor men för NDA var uppenbarligen stabila priser på dessa
varor illa nog och ledarskribenten drog slutsatsen att riksbanksledningen hade uppfattningen ”att man hellre må låta näringarna – industrien och framför allt jordbruket – stupa
än medverka till en justering av priserna till exempelvis 1930 eller 1929 års nivå”. Räntesänkningen med en halv procent avfärdades som otillräcklig och riksbankens uppmaning
till bankerna att upprätthålla stränga kreditrestriktioner besvarades med att det fanns
bättre medel för att bromsa onödig import: höjda tullar.
ST var inne på liknande tankegångar. Den ”över hövan försiktiga” räntesänkningen motverkades genom kärva direktiv till affärsbankerna om fortsatta kreditrestriktioner. ”Riksbanken fortsätter sålunda sin marsch mot stjärnorna genom stadig och stark
förbättring av sin ställning – men näringslivets väg bär alltjämt nedåt.” 271
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En ytterligare debatt blossade upp sedan såväl högermän som Anders Örne
(suppleant för bankofullmäktiges ordförande) i riksdagen motionerat om grundlagsändringar i syfte att förändra riksbankens ställning. Högermotionärerna ville ha en ny
ordning enligt vilken regeringen skulle tillsätta tre fullmäktigeledamöter och riksdagen
fyra i stället för den rådande ordningen enligt vilken riksdagen utsåg sex ledamöter
(inklusive riksbankschefen) och regeringen en ordförande. De ville också ha inskrivet i
riksbankslagen att fullmäktige skulle representera näringslivets olika grenar. Örne motionerade om en komplicerad konstruktion där ett riksbanksråd med 12 ledamöter skulle
följa riksbankens och riksbanksfullmäktiges arbete och ersätta bankoutskottet. 272
Wigforss tog upp högermotionärernas förslag i en lång ledarkommentar. De båda
frågor det handlade om var huruvida bankofullmäktige skulle representera olika samhällsgruppers intressen via politiska partier eller ”oförmedlat” och hur samverkan mellan
riksbanksledning och regering skulle se ut. Om olika intressen skulle representeras direkt
hade Wigforss även andra kandidater än olika näringsgrenar – bl.a. lönearbetare och konsumenter – men han föredrog att ”låta dessa intressen smältas om och sammanjämkas i de
politiska partiernas växlande utformning av vad som är samhällsnyttigt”. Vad gäller den
andra frågan ville han inte ”inrangera banken bland förvaltningsorgan under regeringens
direkta kontroll”. Regeringen hade ändå sin tydliga roll att spela. ”Man får komma ihåg
att riksbankens uppgift inte är att bestämma den allmänna riktlinjen för vår penningpolitik. Det är statsmakternas sak, vare sig de sedan välja guldmyntfot eller oförändrad
prisnivå eller något annat.” 273
ST konstaterade att högermotionärerna ville öka regeringens inflytande, vilket
Örne inte ville, och att bådadera ville öka bankofullmäktiges kompetens fast på olika sätt.
Ledarskribenten ville koncentrera sig på ”de båda kraven att stärka k. m:ts inflytande och
ge näringslivets män möjlighet att genom representanter göra sin röst hörd direkt inför
fullmäktige”. Särskilt förordades inrättandet av ett bankråd med representanter för regeringen, bankföreningen, riksgäldskontoret, industrin, jordbruket och handeln. ”Bankofullmäktige borde höra rådet någon gång i månaden och dessutom i särskilt viktiga fall.”
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Även Cassel tog upp diskussionen om riksbankens styrelse. Han underströk det
väsentliga i att styrelsen ”har en självständig och fullt auktoritativ ställning och att statsmakternas uppgift med hänsyn till denna styrelse koncentreras till dess utseende och till
kontroll av dess verksamhet”. Ett sådant krav förutsatte att riksbankens uppgift var fixerad, att regering och riksdag uppställt en standard för reglering av kronans värde. Utifrån
dessa kriterier fastslog Cassel att ordningen för riksbanken var ”tillfredsställande så till
vida som den verkligen givit bankstyrelsen en auktoritativ och oberoende ställning”. Men
på andra håll brast det betänkligt. Regeringen hade rätt att utse styrelsens ordförande men
hade förvaltat sitt pund dåligt. Riksdagen behövde, för att kunna utöva sin makt över
banken, ”en vida mer representativ korporation än bankoutskottet visat sig kunna vara”.
Det var också önskvärt att bankstyrelsen blev ”mera fackmässigt sammansatt” och till sitt
förfogande fick ett bankråd sammansatt av folk ”som har sin väsentliga verksamhet på
andra områden”. 275 Man kan tycka att Örnes och Cassels förslag om ett bankråd inte låg
så långt ifrån Myrdals idé om ett ekonomiskt råd, men de båda undslapp avbasning i DN.
ST återkom till riksbankens kreditrestriktioner som man såg i perspektiv av ”den
allmänna likviditetspsykosen” som höll på att ruinera hela världen. ”I Sverige synes utvecklingen gå samma ödesdigra väg. När riksbanken genom en minimal räntesänkning
söker bereda det beträngda näringslivet någon ringa lättnad, motverkar den sitt eget syfte
i och med påbjudandet av nya kreditrestriktioner.” 276
Ohlin stämde i en debattartikel in i klagokören över riksbankens strama kreditpolitik:
En neutral penningpolitik anser jag vara en som ej söker kompensera de genom
växelkursernas stegring framkallade höjningarna av engros- och detaljpriser med en
nedpressning av hemmamarknadspriserna på varor och tjänster. Det är just en sådan
politik riksbanken nyligen förklarat sig vilja föra. Faktiskt har banken emellertid i
hög grad bromsat den justering uppåt av prisnivån som detta skulle inneburit. 277
De senaste månadernas erfarenhet pekade enligt Ohlin på att riksbanken borde lätta på
kreditrestriktionerna men ändå i samarbete med privatbankerna fortsätta med en rätt
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stram politik, särskilt i fråga om importkrediter. En sådan politik borde vara väl förenlig
med en nedsättning av diskontot till 5 procent eller ännu lägre.

Ekonomerna våren 1932
I början av mars 1932 kastade Ohlin en blick bakåt på fem månaders erfarenhet av pappersmyntfot ”för att kunna se klarare framåt”. Det var en nöjd Ohlin som noterade att
levnadskostnaderna hållit sig oförändrade, grossistpriserna stigit något, dollarkursen hållit
sig över 5 kronor och produktionen ökat. Farhågorna för att en viss ökning av grossistpriserna skulle leda till okontrollerbar inflation hade inte besannats. Det ekonomiska läget
var inte desto mindre så svårt att Ohlin ville se ”en något mera produktionsvänlig kreditpolitik”. Han menade att just en sådan politik var vad riksbanken nyligen i sin skrivelse
till regeringen förordat. Riksbanken hade nämligen sagt sig vilja eftersträva en penningpolitik som medgav en viss stegring av dess index, som kunde förorsakas av att växelkursstegringen och prisstegringar i utlandet medförde höjda priser på import- och exportvaror. Detta innebar, enligt Ohlin, en stabilisering av de under depressionen minst nedpressade priserna – detaljhandelspriserna på hemmamarknadens varor och tjänster –
medan de kraftigare nedtryckta import- och exportpriserna tilläts stiga. Grosshandelspriserna, som i september 1931 fallit mer än detaljhandelspriserna, skulle justeras uppåt.
Ohlin konstaterade belåtet att: ”De läsare som erinra sig någon av mina penningpolitiska
artiklar i höstas […] se genast att riksbankens deklaration för alla praktiska ändamål
komma på ett ut med de riktlinjer som jag där förordade.” Emellertid hade riksbankens
kreditpolitik ännu så länge varit mer restriktiv än vad som motsvarade detta program.
Den av höjda växelkurser framkallade tendensen till höjning av grosshandelspriserna
hade uppvägts av ett inre deflationstryck. ”Det är på tiden att detta lättas.” Ohlin avrundade sin artikel med följande allmänna slutsats: ”Det sista halvårets mest i ögonen fallande erfarenhet är att ett lands prissystem under pappersmyntfot är mycket mera oberoende av utlandet än man trodde.” 278
Cassel tog sig an uppgiften att beräkna ”pappersvalutornas verkliga värde” genom
att jämföra pappers- och guldvalutornas inre köpkraft. En sådan beräkning av så kallade
köpkraftspariteteter gav vid handen att den svenska kronan i januari hade ett värde mot278
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svarande en dollarkurs av 4,17 kronor medan den faktiska genomsnittliga dollakursen
under månaden var 5,22. ”Man ser härav hur abnorm undervärderingen varit.” Cassel
menade att endast en liten ökning av penningmängden i USA skulle höja prisnivån med
10 procent och därmed skulle den gamla köpkraftspariteten mellan kronan och dollarn
vara återställd. En sådan utveckling hade sina risker. ”Den förnämsta faran synes ligga
däri, att ett återställande av den gamla guldpariteten skulle kunna locka pappersländerna
till att ånyo binda sina valutor vid guldet.” Pappersländerna hade enligt Cassel en stark
ställning gentemot guldländerna som de inte borde ge upp utan utnyttja till att föra en
penningpolitik som höll den allmänna prisnivån så stabil som möjligt. 279
Sverige hade, fastslog Cassel, till fullo genomfört det program som uppställdes
när guldmyntfoten övergavs. Världen präglades inte desto mindre fortfarande av ”dunkla
föreställningar” om att penningvärdet bestämdes av yttre faktorer och hade ”utomordentligt svårt att tillägna sig en klar uppfattning om betalningsmedelsförsörjningen såsom
penningvärdets väsentliga bestämningsgrund och om centralbankens därav härrörande
makt över penningvärdet”. Sverige hade demonstrerat att det även under de svåraste förhållanden gick att kontrollera en fri pappersvalutas inre köpkraft. Den förväntade mindre
höjningen av grosshandelspriserna hade emellertid inte ägt rum. En för företagsamheten
förlamande tendens till prisfall bestod, vilken riksbanken borde möta med en sänkning av
diskontot till 4,5 procent. Frågan var dock om en diskontosänkning var tillräckligt effektiv. Faran för ”likviditetsfeber” hotade. För att riksbanken skulle kunna tillgodose ökade
behov av betalningsmedel borde ”onödiga hinder mot en ökning av riksbankens sedelutgivning undanröjas”. ”Det förnuftigaste världen för närvarande kunde företa sig på det
monetära området vore […] att avskaffa all dylik lagstiftning [om sedelutgivningsrätt].” 280
Guldhungern var enligt Cassel en ”sjuklig mani” som på några år drivit upp guldpriset med 50 procent och dragit olycka över hela världen:
Den ständiga och alltjämt fortgående sänkning av den allmänna varuprisnivån, som
är den andra sidan av guldets värdestegring, har överallt lamslagit produktion och
handel, på det mest oroande sätt ökat arbetslösheten, framdrivit en ultra-protektionism, som kommit varuutbytet länderna emellan att krympa ihop, kanske till
279
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hälften av det normala, bragt det internationella guldmyntfotsystemet att störta
samman och ruinerat en stor del av världens gäldenärer, enskilda såväl som statliga,
med påföljd av djupgående rubbningar i det allmänna ekonomiska förtroendet. 281
Sverige hade efter guldmyntfotens övergivande märkligt nog förbjudit guldexport. ”Det
förnuftigaste skulle väl i stället ha varit att exportera så mycket guld som möjligt för att
stärka vår rubbade betalningsbalans.” Cassel trodde att exportförbudet motiverades av en
föreställning om att det skulle bli lättare att återgå till guldmyntfot om man bibehöll guldreserven. Den föreställningen var enligt Cassel knappast riktig. ”Vill man komma tillbaka
till den gamla guldpariteten, måste i varje fall den första omsorgen vara att så mycket
som möjligt trycka ned guldets värde, och för det ändamålet kan intet medel vara mera
effektivt än en export av guldreserver som tills vidare äro onödiga.” Länder på pappersmyntfot hade på så sätt ”ett betydande maktmedel i sin hand”. De kunde sälja ut sitt guld
och vägra att återgå till guldmyntfot till dess guldsamlarländerna hade tagit sitt förnuft till
fånga.
Ohlin återvände till de alternativa penningpolitiska linjer som stod till buds:
Restriktionslinjen, med oro för växelkurserna, skärpt kreditåtstramning, inga räntesänkningar och som följd därav ”fastfrysning av hela kreditsystemet”. Passivitetslinjen, enligt
vilken växelkurserna fick sköta sig själva, diskontopolitiken följde Englands och konsekvenserna på längre sikt blev ovissa. Stabiliseringslinjen, med produktionsuppehållande
kreditpolitik, konstanta detaljhandelspriser och något stigande grosshandelspriser, sänkt
diskonto och användande av riksbankens valutareserv för ett utjämnande inflytande på de
utländska växelkurserna. Den sistnämnda linjen skulle för alla eventualiteters skull förses
med en reservplan för tillfällig importbegränsning. Ohlin menade att man dittills ”hållit
sig en smula på den deflationistiska sidan” av stabiliseringsprogrammet och att det nu
krävdes ”målmedvetna åtgärder, särskilt mot tendenserna till likviditetspanik”, vilka fått
näring genom Kreugerkraschen. 282
Också Heckscher oroade sig i slutet av april för förnyad deflation. ”Det är alltså all
anledning att påminna om vårt officiella valutaprograms dubbla aspekt: att hindra en
uppgång likaväl som en nedgång i den svenska kronans köpkraft.” Han fann det ”avgjort
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olämpligt” att bibehålla det höga diskontot om priserna tenderade att falla. Han var, utifrån det senaste halvårets erfarenhet, optimistisk om möjligheten att kontrollera den inhemska prisnivån:
Både de som trodde att vår prisnivå måste stiga med de utländska växelkursernas
uppgång och de som ville reglera det inhemska penningväsendet med valutapolitikens hjälp måste nu medge att det inhemska penningväsendet har följt sina egna
vägar, d.v.s. att den direkta penningpolitiken – diskontot och den övriga kreditregleringen – har varit i stånd att bevara en orörlig inhemsk prisnivå utan valutapolitikens hjälp. Ingenting tyder på att det skulle bli mer praktiskt att följa andra
vägar i framtiden; men i så fall ligger det också närmast till hands att lämna växelkurserna åt sig själva. 283
Ohlin hamrade samtidigt ut sitt budskap i otvetydiga ordalag:
För Sveriges näringsliv är det, som jag redan vid upprepade tillfällen framhållit, av
utomordentlig vikt att denna inre prisstabiliseringspolitik fortsättes. Intet får underlåtas som kan motverka uppkomsten av deflationsstämning, nervositet och fastfrysning av kreditsystemet. 284

Bankoutskottets betänkande i maj 1932
Måndagen den 2 maj 1932 offentliggjordes riksdagens bankoutskotts betänkande om
penning- och valutapolitiken och blev föremål för åtskilliga skriverier i pressen. Störst
intresse tilldrog sig utskottets anmärkningar mot riksbankens kreditgivning till Kreugerkoncernen. Här ska vi emellertid hålla oss till synpunkterna på dels den förda valutapolitiken i samband med guldmyntfotens övergivande, 285 formulerade av en majoritet
(sex socialdemokrater, två frisinnade och en högerman) och en minoritet av reservanter
(fem högermän och två bondeförbundare), dels riktlinjerna för valutapolitiken framöver,
formulerade av ett enigt utskott. I fråga om vad som varit hade minoriteten/reservanterna
tre anmärkningar mot riksbanksfullmäktige: För det första borde man ha varit mera förutseende genom att redan våren 1931 ta upp ett utländskt valutalån. För det andra borde
man omedelbart när England lämnade guldmyntfoten ha höjt diskontot; i så fall hade man

283

Eli F. Heckscher, ”Penningväsendets läge”, DN 1932-04-29, s 6.
Bertil Ohlin, ”Prisutvecklingen”, ST 1932-04-29, s 20.
285
Kreugeraffären kan i och för sig inte frikopplas från den händelseutveckling som ledde till att Sverige
tvingades lämna guldmyntfoten, men att följa tidningsskriverierna om denna affär skulle kräva en kraftigt
utökad genomgång av pressmaterialet och samtidigt inte tillföra diskussionen om guldmyntfot, pappersmyntfot och prispolitik några argument av principiellt intresse.
284

89

inte behövt tillgripa ett så högt diskonto som 8 procent när Sverige en vecka senare lämnade guldet. För det tredje borde pundspikningen i november inte ha genomförts; den
gagnade i vart fall inte riksbankens anseende. I fråga om riktlinjerna för den närmaste
framtiden yrkade utskottet på att riksdagen skulle förorda en viss höjning av prisnivån,
som emellertid inte fick ha en utpräglat inflationistisk karaktär. En återhämtning av partiprisnivån skulle tillåtas under förutsättning att den inte medförde någon påtaglig höjning
av levnadskostnaderna. Det gällde att förhindra deflation lika väl som inflation och den
åsyftade återhämtningen av priserna fick inte gå tillbaka till en alltför avlägset liggande
prisnivå. Räntorna borde hållas på lägsta möjliga nivå utan att det för penningpolitiken
uppställda målet äventyrades. 286
Betänkandet kommenterades på ledarplats i samtliga sex tidningar. Först ut var
NDA, som trodde att utskottets uttalande om penningpolitiken skulle komma ”att av
opinionen hälsas med tillfredsställelse som ett varsel om att inflationsskräcken håller på
att förlora sitt grepp över statsmakterna”. 287
Ohlin fann att det var ”länge sedan ett så intressant och värdefullt dokument” presterats av ett svenskt riksdagsutskott. Minoritetens uppfattningar om att riksbanken redan
våren 1931 borde tagit upp ett stort utländskt lån och redan när England lämnade guldmyntfoten borde ha höjt diskontot vann ingen anklang hos Ohlin. Det gjorde däremot
dess uppfattning att pundspikningen i november var illa förberedd och föga ägnad att
gagna riksbankens anseende. Men nu gällde det framtiden! Riksbanksfullmäktige hade i
en skrivelse till utskottet förklarat att man i stort sett avstått från att söka åstadkomma en
reglering av växelkurserna och i stället velat skapa en valutareserv som skulle möjliggöra
en mer effektiv valutapolitik i framtiden. Ohlin kommenterade riksbankens ambitioner
med följande ord:
I fullmäktiges utlåtande spåras tydligt en benägenhet att identifiera växelkursreglering med försök att hindra en stegring av de utländska växelkurserna, liksom deras
deklarationer rörande den inre penningpolitiken så gott som uteslutande tagit sikte
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på att förhindra inflation. De tänka mindre på att hindra en sänkning av de utländska växelkurserna och deflation. […] Denna fullmäktiges tendens att vara
mycket rädda för inflation men glömma bort deflationsfaran, är långt ifrån oskyldig. 288
Mot den bakgrunden fann Ohlin det tillfredsställande att bankoutskottet framhöll att prisnivåns stabilitet inte var något självändamål utan att penningpolitiken borde se till
näringslivets behov. Att återhämtningen av priserna inte skulle få gå tillbaka till ”en alltför avlägset liggande prisnivå” tolkade Ohlin som att 1930 och inte 1929 års nivå åsyftades.
Ledaren i SvD gladde sig åt att olika uppfattningar i bankoutskottet gått varann till
mötes i fråga om riktlinjerna för penningpolitiken och ”lagt tyngdpunkten på de behövliga anti-deflationistiska åtgärderna”. Riksbanken hade blivit ”bönhörd så gott som på
decimalen genom att under ett halvår hålla sitt nya prisindex för konsumtionsvaror i
genomsnitt nästan vid pari”. Men detta hade uppnåtts genom att ökade priser på importvaror kompenserats med minskade priser på hemmamarknadsvaror, vilket skärpt verkningarna av krisen. Nu hoppades ledarskribenten att det nya programmet, som tillät stigande priser på hemmamarknadsvaror så länge de inte kännbart påverkade levnadskostnaderna, skulle kunna förverkligas lika väl. 289
I DN var uppsynen dyster. Här menade man att med den kompromiss som utformats i utskottet ”ger man inte bara lillfingret utan riskerar att förlora hela handen åt inflationisterna”.
Man kan fråga sig vad det skall tjäna till att skriva dylika vaga penningpolitiska
programförklaringar. Skall penningvärdet ställas i viss relation till levnadskostnaderna, så är det minsta man kan begära att få veta hur dessa skola beräknas och
vilka marginaler för levnadskostnadernas stegring som enligt utskottets mening bör
tolereras. [---] Dess allt uppslukande mål har varit att sätta en spärr för möjligheten
av prisfall, men icke för prisstegring. 290
Enligt SocD hade ”inflytelserika kretsar varit fyllda av intensiv ovilja mot bankens fullmäktige, främst riksbankschefen”, varför ”ingen möda skulle sparas för att undergräva
deras ställning”. Men de borgerliga hade inte lyckats samla sig mot ”en av socialdemo288
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kraterna inspirerad riksbankspolitik” och penningpolitiken hade ”under gemensamma ansträngningar från alla partier dragits ur skottlinjen”. Attacken mot riksbanksledningen
hade i stället satts in på frågan om Kreuger-krediterna. 291
Den ovilja mot riksbankschefen som SocD talade om kom till klart uttryck i
GHT:s ledare. Där hette det att ”ett ombyte av riksbankschef är oundvikligt”. Främst sköt
man in sig på Kreuger-krediterna men även den förda penningpolitiken dömdes ut. Det
var ett ”grovt misstag” att höja diskontot till 8 procent och pundspikningen hade misslyckats ”på ett sätt, som ådrog riksbanksledningen ett välförtjänt åtlöje”. 292
I en andra omgång av ledarkommentarer underströk Ohlin den enighet som rådde
om penningprogrammet. Bankoutskottets utlåtande, riksbanksfullmäktiges skrivelse,
finansministerns programförklaring i september 1931 och i årets statsverksproposition –
alla gick på samma linje. Finansministerns förklaring var visserligen hållen i mera allmänna ordalag och utskottet hade tagit upp en del saker som riksbanken förbigått med
tystnad. ”Betydelsen härav ligger däri, att denna precisering av vårt penningprogram, till
vilket man får hoppas riksdag och regering ansluta sig, ger riksbanken klarare instruktioner än den hittills haft.” Och då framför allt ”en klar anvisning att undvika icke bara
inflation utan också deflation”. 293
Wigforss, som blivit överraskad av att det gått att uppnå enighet i bankoutskottet,294
såg i utskottets uttalande en komplettering av det tidigare formulerade penningprogrammet och var synnerligen belåten med utskottets markeringar mot såväl inflation som deflation:
För arbetareklassen finns det säkerligen intet program för vår penningpolitik just
nu, som bättre svarar mot deras intressen än det av bankoutskottet uppställda. Det
avvisar omigen alla försök till inflation. Men det tillfogar en lika betydelsefull varning mot en politik, som skulle främja deflationistiska tendenser och förvärra den
ekonomiska depressionen. 295
I nästa NDA-ledare hette det att pressdiskussionen om bankoutskottets betänkande inte
precis skapat någon större klarhet. Wigforss hade talat om en komplettering och Ohlin
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om förtydliganden medan DN påstod att utskottet siktade på inflation. NDA menade att
utskottets program inte bara handlade om en komplettering utan om ”något nytt”. Det
nya var ”att insikten om det ohållbara i nuvarande prisläge för jordbrukets och industriens
produkter omsider trängt igenom i de ansvariga politiska kretsarna”, vilket var ”en stor
vinst”. Till och med socialdemokraterna – Wigforss – höll på att komma över sin inflationsskräck. 296
Den 7 maj skulle bankoutskottets utlåtande behandlas av riksdagen. Samma dag
framträdde Cassel med en förpostfäktning i vilken han berömde innehållet i men kritiserade formerna för behandlingen av utlåtandet. Innehållet först:
Till innehållet är bankoutskottets diskussion av målet för vår penningpolitik i stort
sett mycket tillfredsställande. Det torde överhuvud kunna ifrågasättas, huruvida det
i hela världen för närvarande finnes ett enda land med ett så bestämt och så klokt
valutapolitiskt program. 297
Att bankoutskottet hänsköt sitt utlåtande till riksdagen med en fras om att man velat ”omförmäla” några ”reflexioner” fann Cassel däremot besynnerligt för att inte säga löjligt.
Här saknades ett regeringsinitiativ. ”Det är ovillkorligen k. m:ts sak att ta ledningen i
detta ärende och förelägga riksdagen ett bestämt förslag, som riksdagen sedan får ta ställning till.” I sin granskning av vad som varit hade bankoutskottet försökt skilja valutapolitiken från Kreugeraffärerna. Det var enligt Cassel inte möjligt. Riksbankens enorma kreditgivning till Kreuger hade enligt honom varit en viktig faktor bakom den utveckling
som ledde till att Sverige lämnade guldmyntfoten. Han ställde sig därmed bakom reservanternas kritik av riksbanken för att ha visat bristande förtänksamhet våren 1931.
Också Engberg lät höra av sig inför ”drabbningen” i riksdagen. Han sköt in sig på
det motsägelsefulla i att riksbankens kritiker å ena sidan menade att banken våren 1931
skulle ha tagit upp ett stort utlandslån och å andra sidan tyckte att politiken efter guldmyntfotens övergivande varit deflationistisk. ”Ty att i samma andetag fördöma deflationspolitiken och jämra sig över guldparitetens övergivande är ju rena rama gyckelspelet.” Om Sverige med hjälp av ett valutalån lyckats hålla sig kvar på guldmyntfot hade
man tvingats uppleva ytterligare prisfall. 298
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Riksdagsdebatt om bankoutskottets utlåtande
Debatten i riksdagen lördagen den 7 maj handlade först i huvudsak om valuta- och penningpolitiken och därefter om Kreugerkrediterna och båda ämnena avsatte kraftiga tidningsrubriker. Här håller vi oss återigen till det första temat. I andra kammaren inleddes
debatten av socialdemokraten Viktor Larsson, som sade sig tala å hela bankofullmäktiges
vägnar. Han ansåg att bankoutskottets synpunkter på riktlinjerna för penningpolitiken i
huvudsak överensstämde med vad fullmäktige anfört men önskade att de hade kunnat
preciseras mera. Mot utskottets reservanter anförde han att Sverige inte med hjälp av ett
större utländsk lån hade kunnat upprätthålla guldmyntfoten och att en diskontohöjning 21
september inte skulle ha hållit landet kvar på guldmyntfoten eller onödiggjort diskontohöjningen en vecka senare. 299
Därefter uppträdde statsminister Ekman. Han började med att lägga ut texten om
det konstitutionella förhållandet mellan regering och riksbank. Riksbanken ägde enligt
grundlagen full självständighet mot regeringen. När riksbanken handlat utan samråd med
regeringen hade den alltså varit i sin fulla rätt. När den förhört sig om regeringens mening
hade ”denna tveklöst meddelats utan krav på större hänsyn till våra uttalanden än de däri
framförda skälen i och för sig kunde förtjäna”. Ekman berättade därefter att regering och
riksbank samrått under försvaret och uppgivandet av guldmyntfoten. ”Anmärkning på
denna punkt träffar alltså även regeringen.” Däremot underrättades inte regeringen om
räntehöjningen. Inte heller pundspikningen hade i förväg ventilerats med regeringen.
Bland övriga debattinlägg kan nämnas högerledaren Lindmans maning att alla
krafter måste inriktas på att få igång produktionen och att produktionspriserna måste
höjas – han ville dock hellre tala om ”redeflationspolitik” än om inflationspolitik – och
Wigforss’ liknande synpunkt: En prisstegring kommer inte av sig själv genom räntesänkning utan man hoppas att räntesänkningen ska öka företagsamheten, varigenom köpkraften ökar, vilket leder till prisstegring. I första kammaren efterlyste Ernst Trygger löne299
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sänkningar. Gustav Möller varnade för att arbetarklassen i så fall hade gränser för sitt
tålamod.
Samtliga sex tidningar kommenterade debatten på ledarplats. Ohlin konstaterade
att det ”rådde en förbluffande enighet i fråga om de riktlinjer för penningpolitiken som
bankoutskottet uppdragit”. Bland de många nyttiga kommentarerna lyfte han särskilt
fram Wigforss’ påpekande att det inte handlade om en återgång till 1929 års prisnivå utan
om en mindre höjning av partipriserna. Det var vidare viktigt att det fastslagits att
näringslivets behov måste beaktas. ”Penningpolitiken med ledning av indextal får ej urarta till indexvidskepelse.” 300
Också ledarskribenten i SvD gladde sig åt att det i stort sett rådde enighet om riktlinjerna för penningpolitiken. Ambitionen att höja partipriserna utan att höja levnadskostnaderna liknades vid svårigheten ”att tvätta en päls utan att den blir våt” men uppgiften
ansågs ändå inte helt omöjlig. ”Tillsvidare har man skäl att med tillfredsställelse fastslå
riksdagens enighet om ett valutaprogram, som icke medger någon ytterligare deflationistisk utveckling.” 301
DN däremot sköt in sig på de motsättningar som kunde utläsas ur riksdagsdebatten. Vänstermajoriteten hade segrat. ”Denna majoritet önskar en penningpolitik i kontinuitet med den hittills förda, ehuru inom vissa gränser med mindre ovillkorlig vakthållning mot prisstegringsföreteelser.” Högerminoriteten däremot förespråkade en aktiv prisstegringspolitik även om Lindman i debatten hade använt ordet ”redeflation” i stället för
inflation. 302 Kommentaren på DN:s handelssida andades ingen större tilltro till bankoutskottets av riksdagen behandlade valutaprogram. Det betecknades som ett uttryck för
”stundens stämningar”. Riksbanksledningen hade att se frågan på längre sikt och måste
”ta fler möjligheter i betraktande än den av en ekonomisk moderiktning tillfälligt inspirerade riksdagen”. 303
SocD menade ”att de meningsskiljaktigheter, som förelåge, icke gällde det centrala utan endast periferiska ting”. ”Såväl inåt som utåt måste det vara en utomordentlig
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styrka för den bank, som står under riksdagens egen garanti, att huvudlinjerna för dess
viktigaste uppgift, valutavården, godkänts av en enhällig folkrepresentation.” 304
GHT ställde sig helt skeptisk till det penningpolitiska programmet. ”Vad bankoutskottet och riksdagen gemensamt åstadkommit är icke ett penningpolitiskt program.
Det hela inskränker sig till att ett antal fromma önskningar tagits till protokolls.” 305 NDA
slutligen ägnade sin ledare om ”Godtrogenhetens apoteos” enbart åt debatten om Kreugerkrediterna. 306 Ledaren fick omedelbart en replik om ”Illojalitetens apoteos” i SocD,
som hävdade att högern och bondeförbundarna ville ha bort riksbankschefen därför att
han var motståndare till inflation och försökte åstadkomma detta på omväg via Kreugeraffären. 307
NDA återkom strax därpå med en ledare som uttryckte tillfredsställelse över den
”begynnande strömkantring i tänkesättet” som fanns i bankoutskottets betänkande och
över enigheten i riksdagen. Men det gick inte att slå sig till ro med ”ett svävande och allmänt hållet uttalande från riksdagens sida”. Nu krävdes, mot bakgrund av fortsatt fallande
prisnivå, handling: sänkt diskonto, slopade kreditrestriktioner och framför allt tullar och
importreglering. 308
Ytterligare ett par dagar senare sänkte Bank of England sitt diskonto och Ohlin
betraktade det ”som givet” att riksbanken skulle följa efter. (Riksbanken sänkte också
omedelbart sitt diskonto från 5 till 4,5 procent.) Ohlin ansåg dessutom att den svenska
riksbanken borde följa den engelska regeringens exempel och deklarera att den inte önskade någon höjning av den svenska kronans värde, dvs. en sänkning av växelkurserna. En
sådan sänkning skulle nämligen framkalla prissänkning i landet, vilket vore raka motsatsen till den återhämtning i partipriserna som riksdagen förordat. 309

Cassel skrotar guldet
Cassel återkom i slutet av maj 1932 till stegringen av guldets värde som förklaring till
den våldsamma krisen. Han angav två utvägar: ”antingen måste guldets värde bringas ned
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till den nivå, där det låg när den våldsamma stegringen började, eller också måste guldet
överges som värdemätare”. ”Tron på guldet såsom en av evighet given, absolut värdeenhet måste utrotas”, slog Cassel fast och fortsatte: ”Världsekonomien måste grundas på
penningenheter, som gentemot reala nyttigheter ha en så fast köpkraft som möjligt.” Ur
vår tids perspektiv kan det vara intressant att ta del av Cassels prognos:
Framtidens forskare komma att se på den nuvarande världskrisen såsom den mest
obegripliga i hela världshistorien: en generation utomordentligt rik på alla materiella resurser och tekniskt kunnande, ställd inför en fruktansvärd ekonomisk katastrof, bara som följd av en vidskeplig föreställning om sitt beroende av guldet och
en därav föranledd kamp om besittningen av denna glänsande fetisch. 310
Cassel trodde rentav att världens guldreserver, när man väl frigjort sig från denna vidskepelse, skulle förvandlas ”ganska värdelösa skrothögar”.
Kring halvårsskiftet 1932 fortsatte Cassel sin argumentation med en historisk exposé över penningvärdets förändringar från antiken och framåt. Bristande försörjning
med betalningsmedel och därav följande prisfall hade gång på gång utmynnat i kris.
Människorna hade trots detta inte blivit klokare – tvärtom – ty ”medan antikens
tesauering ännu kunde tjäna så pass förnuftiga syften som praktlystnad och maktutövning, är vår tids tesauering en frukt av ren vidskepelse”. I klartext: under antiken
användes guldet till utsmyckningar och annan lyx eller för krigiska syften, i nutiden hade
ett par av världens rikaste länder ”samlat upp större delen av världens monetära guldförråd och stoppat ned det djupt under jorden”. Cassel avslutade med att hänvisa till det
myckna talet om planhushållning och slog fast följande: ”Det enda som behövs av ’planhushållning’ är i själva verket en planmässig vård av vårt penningväsen.” 311
I början av hösten gick Cassel till förnyad attack mot det exportförbud på guld
som införts när Sverige lämnade guldmyntfoten. Något samhällsintresse som kunde motivera ”ett så djupgående ingripande i enskild äganderätt” kunde han inte se. Tvärtom
borde så stor guldutförsel som möjligt ”hälsas med glädje” eftersom den kunde förbättra
landets betalningsbalans och trycka ner världens guldpris. Cassels kanonad mot ”monetärt godtycke” fortsatte med ett recept för hur ett penningpolitiskt program skulle utformas. Regeringen måste ta initiativet och lägga fram ett förslag för riksdagen och sedan
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detta blivit godkänt måste det följas av riksbanken. Riksbanken skulle visserligen ha stor
frihet att välja medlen men själva programmet måste beslutas av statsmakterna. Under
den gångna riksdagen axlade regeringen enligt Cassel inte denna uppgift och ”utelämnade därmed den svenska valutans öde åt riksbankens gottfinnande”. 312
Härnäst gav sig Cassel i kast med förhållandet mellan arbetslöner och varupriser.
Varuprisnivån hade sedan 1929 fallit ”på ett enastående våldsamt sätt”. ”En väsentlig
reduktion av arbetslönerna är därför nödvändig, om ekonomisk jämvikt skall kunna nås
vid den nuvarande varuprisnivån.” Visst hade det varit bättre om jämvikten kunnat återställas genom höjning av varupriserna. ”Men detta är ett världsekonomiskt program, som
vi här icke skola sysselsätta oss med.” Visserligen kunde Sverige behärska sin egen varuprisnivå. Men varje höjning av denna nivå skulle medföra motsvarande sänkning av den
svenska kronans värde i utlandet – om inte en ännu kraftigare sänkning ”eftersom en isolerad inflationspolitik i Sverige säkerligen skulle framkalla ett ökat misstroende från utlandets sida”. 313
I ett par ledare i februari 1933 tog Cassel upp valutafrågorna till förnyad behandling. Han avfärdade alla förhoppningar om att ett återställande av den internationella
guldmyntfoten skulle erbjuda en väg ur depressionen. ”Förfäktarna av detta program ha
aldrig gjort fullt klart för sig vad det innebär, ha aldrig förstått, att guldmyntfotens återställande är en teknisk detalj, helt och hållet underordnad den centrala uppgiften att skaffa
världen en stabil värdemätare.” 314 Guldländerna försökte vältra över skulden för den
senaste deflationen på de länder som lämnat guldmyntfoten. Cassel inlade protest: ”De
ledande guldländerna voro själva herrar över sin prisnivå och borde aldrig ha tillåtit ett
prisfall.” Förutsättningen för en uppgörelse i den internationella valutafrågan var ”en allmän stegring av varupriserna i den omfattning, att världens gäldenärer – de må nu vara
stater, viktiga näringsgrenar eller enskilda företag – återigen i stort sett bli solventa”. 315
Inför planerna på att minska arbetslösheten med hjälp av offentliga arbeten stegrade sig Cassel. Grundorsaken till arbetslösheten var att varupriserna fallit över hela världen. ”Världsprogrammet” måste därför vara en prisstegring med omkring 50 procent.
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Sverige måste tills vidare hålla sin prisstegring inom betydligt snävare gränser, någonstans mellan 5 och 10 procent. Om statsmakterna slog fast en måttlig prisstegring som
mål för valutapolitiken måste riksbanken fullfölja den politiken och medverka till ökad
kreditgivning, vilket skulle stimulera näringslivet och skapa sysselsättning och därigenom
”skulle behovet av offentliga arbeten icke framstå så trängande”. 316
I början av april 1933 gick Cassel under rubriken ”Bristande planhushållning” till
attack mot den nya socialdemokratiska krispolitiken. Han menade att det brast i samordningen mellan satsningen på offentliga arbeten och riksbankens medverkan för att skaffa
fram medel för dessa arbeten. Enda sättet att få fram medel var enligt Cassel att öka
”betalningsmedelsförsörjningen”, alltså penningmängden:
Det närmaste medlet riksbanken har i sin hand för ett aktivt ingripande i landets
betalningsmedelsförsörjning är att på marknaden uppköpa statsobligationer. I stället
för att göra detta har riksbanken sålt statsobligationer och sålunda dragit in medel
från marknaden. […] Fallet belyser endast hur fullständigt utan sammanhang våra
olika myndigheter handla, då det gäller gestaltningen av vår krispolitik. 317
Ett krisprogram kunde inte utformas utan hänsyn till den inre prisnivån. ”Första förutsättningen för att man ska komma någon vart är en medveten stegring av denna prisnivå.
Detta är ett rent monetärt problem […].”
Ett par veckor senare klagade Cassel över att det fortfarande rådde oklarhet om
förhållandet mellan statsmakterna och riksbanken vilket utövade ett förlamande inflytande på valutapolitiken. Han upprepade sitt budskap att statsmakterna måste ange en
norm för riksbankens reglering av kronans värde och att riksbanken därefter måste bära
hela ansvaret för valutapolitiken. ”Detta är valutapolitikens kärna, och valutapolitiken
kan omöjligen skiljas från regeringens allmänna ekonomiska politik, utan är faktiskt för
den nu sittande riksdagen en allt behärskande fråga.” Det var helt enkelt ”orimligt att
skilja valutapolitiken från det allmänna välfärdsprogram som regeringen uppställt”. Regeringen måste lägga fram sitt valutaprogram, lämpligen i maj, då den ändå måste föreslå
riksdagen en förlängning av riksbankens befrielse från skyldigheten att inlösa sina sedlar
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mot guld. Cassel menade att det rådde ganska stor enighet om att ett sådant program
måste gå vidare på den väg som riksdagen anvisat i maj 1932. Han gladde sig särskilt åt
att SocD ”klart anslutit sig till de riktlinjer jag i detta hänseende tidigare utformat”, riktlinjer som gick ut på att åstadkomma en måttlig stegring av grosshandelsprisnivån. Med
tanke på att prisnivån sedan september 1932 fallit med 5 procent torde det handla om en
prisökning på åtminstone 10 procent. 318
Den ledare i SocD Cassel främst syftade på erinrade om prisfallet mellan 1929 och
1931 och om att tendensen på sista tiden pekat mot ytterligare prissänkning. ”Kunde åtminstone något av detta prisfall återhämtas, vore det tvivelsutan att betrakta som ren fördel ur alla synpunkter.” Hur skulle ”en dylik efterlängtad prisstegring” åstadkommas?
Låg ränta förslog inte utan riksbanken borde köpa obligationer och därigenom öka
sedelmängden:
Landet befinner sig i en depression av oanad svårighet. Allt, som kan göras för att
mildra den, måste göras. En av de åtgärder, som kanske för mången ter sig som en
likgiltig sak, men som i själva verket är av utomordentlig vikt, är detta riksbankens
uppträdande på obligationsmarknaden som köpare. Riksbanken är en integrerande
del av det svenska näringslivet. Den får helt enkelt inte ställa sig vid sidan och
lugnt se på hurusom förhållandena bli allt sämre och arbetslösheten växer. Den
skall handla. Det är fara i dröjsmål. Den skall handla nu. 319
Åter till Cassel. Den tyska hyperinflationen 1923 hade lämnat efter sig ”en blind skräck
för allt vad inflation heter”. Den skräcken var emellertid onödig, åtminstone i Sverige.
”Vi ha visat världen, att vi kunnat överge guldmyntfoten utan att därför på något sätt
förlora herraväldet över vår valutas inre köpkraft. I medvetande härom böra vi kunna
lägga kursen för vår penningpolitik så, som vår egen ekonomiska välfärd kräver.” Och nu
brådskade det med att lägga ut denna kurs, vilket Cassel underströk med hjälp av kursivering. Det måste
med kraft sägas ifrån att det för ögonblicket icke finnes någonting viktigare för
svensk ekonomisk politik än fastställandet av ett förnuftigt valutaprogram. Varje
dag som går är en förlorad dag. För jordbruket, för industriens arbetslösa, för hela
det svenska näringslivet, är en prisstegring som får produktionen i gång och åter
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gör den nödtorftigt lönande, en angelägen sak, en sak som man icke kan gå och
vänta på vecka efter vecka, månad efter månad. 320
Heckscher var till skillnad från Cassel tveksam till att det skulle gå att genomföra en isolerad svensk prisstegring innan konjunkturen oberoende därav börjat vända uppåt. Det
kunde förefalla självklart att en ökning av penningmängden skulle öka den monetära
köpkraften och därmed efterfrågan. Men ett sådant resonemang förutsatte att pengarnas
omloppshastighet inte genomgick någon större förändring. ”Nu har det blivit alltmer tydligt att just pengarnas omloppshastighet är en företeelse som i högsta grad påverkas av
konjunkturerna eller den allmänna prisnivåns utveckling.” Vid stigande priser skyndade
sig folk att köpa och omloppshastigheten ökade, vid fallande priser var förhållandet det
omvända. Den stora mängd betalningsmedel som släppts ut kunde därmed, när producenterna återfick förtroendet för framtiden och började höja priserna, komma att medföra
”våldsamma prisstegringar”. 321

1933 års program för valutapolitiken
Den 27 maj 1933 lade finansminister Wigforss fram en proposition om fortsatt befrielse
för riksbanken att lösa in sedlar mot guld i vilken samtidigt riktlinjer för den svenska
penningpolitiken drogs upp. Propositionen byggde på en framställning från bankofullmäktige 22 maj och ett samtidigt avgivet yttrande av valutarådet (eller valutasakkunniga), som bestod av ”tio bemärkta män, från industri och finans och den teoretiska
världen”, däribland Cassel och Heckscher. 322 Bankofullmäktige hade konstaterat att
möjligheterna för ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige att åstadkomma en
självständig och reglerad prisstegring var mycket begränsade. Detta borde inte hindra att
åtgärder vidtogs för att bereda näringslivet lättnad och främja en återhämtning av priserna. Varken återgång till guldmyntfoten eller anknytning till någon av de ledande

320

Gustav Cassel, ”Onödig skräck”, SvD 1933-04-22, s 4.
Eli F. Heckscher, ”Den efterlängtade prisstegringen”, DN 1933-04-21, s 4.
322
Ernst Wigforss, Minnen III 1932-1949. Stockholm: Tiden 1954, s 52. Valutarådet, som hade tillkallats
av Wigforss i slutet av april, bestod av riksbankschefen Rooth, nationalekonomerna Cassel och Heckscher,
Helmer Stén från Handelsbanken, Jacob Wallenberg från Stockholms Enskilda Bank, Wilhelm Ekman från
Korsnäs Sågverk, Ivar Olsson från Finspongs Metallverk, Torsten Hernòd från Cellulosabolaget, Gustaf
Dalén från AGA och Björn Prytz från SKF. Ordförande var Wigforss och sekreterare docenten Karin Kock.
321

101

valutorna var för tillfället tillrådlig. Penningpolitiken borde inte heller schematiskt bindas
vid ett visst indextal. 323
De valutasakkunniga siktade likaså på en för näringslivet gynnsam reglering av
kronans inhemska köpkraft och en i överensstämmelse därmed fortgående anpassning av
kronans utlandsvärde. Någon oberoende nedpressning av kronans utlandsvärde i syfte att
uppnå konkurrensfördelar borde man inte försöka sig på. Den gynnsamma regleringen av
kronans inhemska köpkraft skulle lättast och fördelaktigast åstadkommas genom en stegring av världsprisnivån. Om en sådan ägde rum och de viktigaste växelkurserna stabiliserades fanns det inga betänkligheter mot att binda kronans växelkurs. Om en så lyckosam
utveckling inte blev verklighet hade Sverige att fortsätta föra en självständig penningpolitik. Det gällde då att hejda tendensen till prisfall och som mål sätta upp en måttlig
stegring av den inhemska partiprisnivån. Man behövde i så fall inte vänta sig någon
kännbar stegring av levnadskostnaderna. Av de medel riksbanken hade till sitt förfogande
nämndes i första hand diskonto- och kreditpolitiken. Riksbanken skulle emellertid inte
erhålla något annat penningpolitiskt direktiv än att penningpolitikens mål fastslogs. Valet
av medel för att nå målet skulle helt ligga i riksbankens hand. Slutligen konstaterade
valutarådet att förändringar i världsläget snart skulle kunna tvinga regering och riksdag
att ompröva penningpolitiken.
Finansminister Wigforss upprepade synpunkterna från bankofullmäktige och
valutarådet. Det var för stunden uteslutet att binda kronan till någon främmande valuta,
penningpolitiken kunde inte schematiskt bindas vid vissa indextal osv. Med hänvisning
till de sakkunniga menade han emellertid att möjligheterna att påverka den inhemska
prisnivån var större än bankofullmäktige antytt. Dessa möjligheter borde utnyttjas så
långt det gick för att nå målet, en måttlig stegring av den inhemska prisnivån. Wigforss
underströk också vikten av att åtgärderna vidtogs utan dröjsmål.
Propositionen kommenterades omedelbart av Cassel, Heckscher och Ohlin. Cassel
menade att programmet innehöll ”en önskvärd och behövlig precisering av tankegången i
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de riktlinjer för vår valutapolitik, som fastställdes av 1932 års riksdag”. Sverige hade
tagit första steget på en nödvändig väg ut ur krisen:
Sverige vill ta ett litet och försiktigt, men dock positivt steg i den riktning, som den
monetära politiken måste slå in på, om vi skola ha den minsta förhoppning om att
göra slut på den världskris vi nu leva i. Det går icke an att längre hänvisa till mängden av faktorer som spela in i denna kris. Någonstans måste en början göras för att
skapa bättre förhållanden, och det kan knappast vara något tvivel om att det första
steget just måste vara en höjning av den allmänna varuprisnivån. 324
Heckscher ville i likhet med Wigforss understryka vikten av samförstånd och snabba åtgärder. Han kunde inte se att förslagen (från bankofullmäktige, valutarådet och finansministern) innehöll några väsentliga nyheter. ”Nyheten består huvudsakligen i att den ena
av de två farorna, prisfallet, har visat sig så mycket mer utpräglad under den förflutna
tiden än någon ännu för ett år sedan hade anat […].” Heckscher trodde i och för sig inte
att ekonomisk-politiska åtgärder hade någon större effekt på den internationella konjunkturen och han var skeptisk till möjligheterna att åstadkomma en isolerad svensk prisstegring, men om nu världskonjunkturen vände uppåt kunde Sverige i alla fall med aktiva
åtgärder påskynda en anslutning till den. Riksbanken kunde ”utan skuggrädsla gripa sig
verket an” och detta ”först av den anledningen att man måste leva i morgon för att kunna
leva i övermorgon”. ”Tiden förefaller lämpa sig ovanligt illa för att konstruera upp faror
av varje aktiv politik: ty den passiva politiken är verkligen icke häller utan enorma faror,
särskilt genom sin allmänt psykologiska verkan.” 325
Rubriken på Ohlins ledare var ”Sund valutapolitik”. Han konstaterade att propositionen inte bjöd på några direkta nyheter, men att tyngdpunkten i programmet låg något
annorlunda än när det först formulerades i september 1931. Då handlade man under inflytande av inflationsskräck. Nu handlade det inte bara om att hindra fortsatt deflation
utan att åstadkomma en måttlig återhämtning av partipriserna i den mån det var möjligt
utan nämnvärd höjning av levnadskostnaderna. Denna tyndpunktsförskjutning hade i stort
sett kommit till stånd genom bankoutskottets utlåtande i maj 1932 men hade nu blivit
skarpare formulerad. ”Denna utformning av riktlinjerna för vår penningpolitik är klarare
och mera positiv än man med tanke på oundgängligheten av vissa kompromisser vågat
324
325

Gustav Cassel, ”Valutarådets förslag”, SvD 1933-05-28, s 4.
Eli F. Heckscher, ”Sverges penningpolitik”, DN 1933-05-28, s 4.

103

hoppas på.” Ohlin var emellertid inte säker på att riksbanken var med på noterna. ”Riksbanksfullmäktige tillhöra avgjort de klentrogna i fråga om möjligheterna att höja prisnivån.” Av deras ”ganska intetsägande och föga sammanhängande yttrande” kunde man
emellertid inte utröna skälen för denna ståndpunkt. ”Den sista vinterns prisfall, som utan
tvivel kunde undgåtts, har visat att bankens ledning icke känner sig vidare hårt bunden av
statsmakternas penningpolitiska instruktioner.” 326
En ledare i SocD förmedlade i stort sett samma synpunkter som de tre ekonomerna. Propositionen innebar inget nytt men väl ”en klarare formulering av de direktiv
som av riksdagen gåvos förra året”. ”De sakkunniga ha nu mera positivt fastslagit att
målet för en självständig svensk penningpolitik bör vara en måttlig stegring av den inhemska prisnivån […].” Om man med måttlig menade 10 till 15 procent ”finns det från
vår sida ingen invändning att göra”, deklarerade ledarskribenten och hänvisade till att
SocD de senaste månaderna argumenterat för att ”med alla medel söka åstadkomma ett
avbrott i det pågående prisfallet och att söka förverkliga en efterlängtad återhämtning av
priserna”. Tidningen slutade, liksom tidigare Cassel, Heckscher och Wigforss, med följande uppmaning: ”Dröjsmål är farligt – snabb handling är nödvändig.” 327 Den endräkt
som nu rådde mellan en högerliberal som Cassel, en ”nyliberal” som Heckscher, en socialliberal som Ohlin, en socialdemokratisk finansminister och en dito ledarskribent måste
nog ses som en ganska unik företeelse.
Ett par veckor senare, onsdagen den 14 juni, och sedan bankoutskottet uttalat sig
om regeringspropositionen, diskuterades valutapolitiken i riksdagen. I andra kammaren
varnade förre finansministern Felix Hamrin för att inflation alltid är farlig. I första kammaren anmärkte Anders Örne på ett flertal uttryck. Nu hade valutasakkunniga, finansminister och bankoutskott lagt fram var sitt program och Örne ansåg att det vore en
lämplig uppgift för en doktorsavhandling att reda ut i vilken mån dessa program sammanföll eller skiljde sig åt. Wigforss förklarade emellertid att statsrådsyttrandet var en omskrivning av valutasakkunnigas yttrande och bankoutskottets utlåtande en omskrivning av
statsrådsyttrandet: ”Jag kan inte finna att avvikelserna mellan dessa tre yttranden äro så
stora att de motivera att kamrarna stanna i olika beslut beträffande motiveringen.” Re-
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sultatet blev att utskottets utlåtande godkändes i båda kamrarna och att samtliga ändringsförslag avvisades. 328 Denna gång utlöste riksdagsdebatten inga ledarkommentarer. Nu var
det andra frågor som stod i centrum för intresset: kohandeln, arbetslöshetsförsäkringen
och Gustav V:s 75-årsdag.

Ekonomerna 1933-34
Sedan kursen lagts fast och de flesta betydelsefulla aktörer mönstrat på gick den svenska
penning- och valutapolitiken in i lugnare vatten. Sommaren 1933 var det utvecklingen på
den internationella scenen som tilldrog sig intresse i samband med den monetära och
ekonomiska världskonferensen i London.
Ohlin konstaterade i en kommentar till Londonkonferensen att det efter vad som
skett i USA (landet hade lämnat guldmyntfoten i april) inte längre gick att påstå att det
var omöjligt för en energisk ekonomisk politik att framkalla prisstegring. 329
Cassel, själv delegat i London, drog i början av juli slutsatsen att konferensen gått
på grund. Den enda framkomliga vägen hade, enligt hans mening, varit om England och
USA kunnat enas om ett valutaprogram och omedelbart börjat tillämpa det. Andra länder
skulle då säkerligen ha anslutit sig och reglerat sina växelkurser gentemot pund-dollarvalutan. 330
Cassel kunde inte se någon framtid för guldmyntfoten på längre sikt. Även om man
genom samverkan mellan världens centralbanker lyckades stabilisera guldets köpkraft
gentemot varor
så kan man fråga sig vad det egentligen skulle tjäna till att binda valutorna vid
metallen guld. Det är svårt att se att icke centralbankerna med samma medel skulle
direkt kunna upprätthålla samma stabilitet i penningens köpkraft utan att använda
guld som mellanled. Men måhända fordrar en gammal fetischdyrkan av guldet, att
mänskligheten genomgår detta sista stadium av guldmyntfotens historia, innan
tiden mognat för ett fullt rationellt penningväsen utan något så kallat ”metalliskt
underlag”. 331
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Att guldländerna inte ville diskutera prisstegring borde inte, menade Ohlin, hindra andra
länder från att göra det. Det var tvärtom en fördel om förhandlingarna kunde begränsas
till länder med någorlunda likartad syn på de monetära problemen. Det handlade om alla
pappersländer – utom USA som enligt Ohlin bedrev våldsam inflationspolitik – vilka höll
sina valutor i ett förhållandevis fast förhållande till pundet och som därför kallades sterlinggruppen. Hit räknades det brittiska imperiet, Skandinavien, Sydamerika och i viss
mån Japan. ”Det ligger här en tyst uppmaning till engelska regeringen att taga ledningen i
en expansionistisk ekonomisk politik, till vilken de andra med glädje skulle ansluta
sig.” 332
Från London rapporterade Ohlin om ”den fundamentala orsaken till svårigheterna” att komma överens: det fanns tre block som förde olika ekonomisk politik, nämligen guldländerna, sterlinggruppen och USA. Guldländerna med Frankrike i spetsen
drevs av inflationsrädsla, USA representerade ”den yttersta inflationistiska flygeln” och
den brittiska grupperingen stod för ”en expansionistisk politik av något mer moderat slag
än den amerikanska”. ”Skandinavien associeras”, konstaterade Ohlin, ”alltmera med brittiska imperiet.” 333
När guldländerna anklagade Franklin Roosevelts prisstegringspolitik för att syfta
till undervärdering av dollarn i avsikt att uppnå illojala konkurrensfördelar – det talades
till och med om valutakrig – så invände Cassel att det handlade om ”ett uppenbart missförstånd”. USA hade inte bedrivit undervärderingspolitik utan inriktat sin penningpolitik
på en stegring av den inhemska prisnivån, varpå en motsvarande sänkning av dollarns
internationella värde ägt rum. ”Antaga vi att den amerikanska prisnivån stegras med 50
proc. och att dollarns yttre värde därvid sänkes till två tredjedelar, så äro de internationella handelsbetingelserna orubbade.” 334
Ohlin rapporterade också om att det i brittisk press gjorts gällande att betydelsefulla valutapolitiska förhandlingar inletts mellan det brittiska imperiet och de skandinaviska länderna. 335 Wigforss, även han på plats i London, förklarade samtidigt att planerna
på att bilda ett sterlingblock omfattades med sympati i många länder men att det slutliga
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avgörandet låg hos Storbritannien. 336 På ledarplats redde Ohlin än en gång ut orsakerna
till att Londonkonferensen strandat: Vissa länder ville först prisstegring och sedan valutastabilisering. Andra ville först stabilisering och sedan prisstegring. Andra återigen ville
bara stabilisering men inte prisstegring. 337 Beträffande samarbetet inom sterlinggruppen
så räknade Ohlin med en fortsättning av den rådande politiken, ”att de övriga valutorna
hållas i ett praktiskt taget stabilt förhållande till pund sterling”. 338
Cassels sista valutapolitiska betraktelse sommaren 1933 utgjordes av en vädjan
till England att axla ett internationellt monetärt ledarskap. Landet hade försuttit chansen
att ta ledningen för en internationell prisstegringspolitik tillsammans med USA. Nu återstod för England möjligheten att tillsammans med sina dominions och andra länder som
ville ansluta sig till en rationellt reglerad pundvaluta bilda ett sterlingblock. Det första
målet för ett sådant block måste vara att åstadkomma en begränsad stegring av varuprisnivån. Det andra målet skulle vara att stabilisera prisnivåerna och fixera växelkurserna
mellan de deltagande länderna. ”Efter all sannolikhet skulle det bli möjligt att i ett klokt
och med säker hand lett sterlingblock få med icke blott det brittiska imperiet utan också
de skandinaviska länderna, Sydamerika och kanske även Japan.” 339 Cassel ligger, som
synes, mycket nära de synpunkter som Ohlin framfört några veckor tidigare.
Den beramade ”pundspikningen” sommaren 1933 tillkom inte genom något
distinkt klubbslag där regering, riksdag eller riksbanksfullmäktige höll i skaftet. Det var
en smygande – rent av slumpmässig – anslutning till pundet som kom att bli bestående
årtiondet ut. 340 Ohlin noterade för sin del i början av september att de skandinaviska valutorna ”ha tack vare centralbankernas reglering slaviskt följt pundet.” 341 En månad senare
noterade Cassel samma sak: ”Då Sverige sedan mitten av juli hållit en fast pundkurs av
19:40 och därmed faktiskt anslutit sig till sterlingvalutan, ha vi givetvis ett starkt intresse
av att det brittiska imperiets valutaprogram fullföljes med tillräcklig kraft […].” Detta
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program representerade ”utan minsta tvivel den bästa penningpolitik, som hittills lyckats
vinna någon allmännare anslutning från olika länder”. 342
Att debatten om den svenska penning- och valutapolitiken klingade av efter sommaren 1933 blir tydligt om vi använder bibliografier/artikelregister för de tre ledande
debattörerna Cassel, Heckscher och Ohlin som måttstock. Våren 1934 hittar vi bara ett
fåtal inlägg av vardera Cassel och Ohlin och inget av Heckscher. Detta går rimligtvis att
förklara med att dels penning- och valutapolitiken efter två års diskuterande och experimenterande hade funnit sina former, dels världskonjunkturen var på väg uppåt.
Ohlin konstaterade i mars 1934 att svensk valutapolitik utvecklats i två avseenden. För det första hade riksbanken genom valutaköp pressat ner kronans utlandsvärde, så
att det låg på 58 procent av den gamla guldpariteten, samtidigt som man hållit fast vid
kursen 19,40 mot pund sterling. För det andra hade riksbanken genom köp av statspapper,
guld och valutor skapat ett ”penningöverflöd”, som påverkat räntenivån nedåt. ”I jämförelse med sådana köp av statspapper och valutor – s.k. operationer i öppna marknaden –
har diskontopolitiken varit av mycket ringa betydelse.” När nu bankoutskottet åter skulle
ta upp frågan om riksbankens skötsel av penningpolitiken till behandling reste sig frågan
om det fanns några skäl för att lägga om växelkurspolitiken eller operationerna i marknaden. Någon anledning att ändra växelkurserna kunde Ohlin inte se. Möjligen var det
naturligt att kronan fick variera någon procent upp och ner i förhållande till pundet, men
samtidigt låg det i näringslivets intresse att kunna räkna med en fast pundkurs. Och penningtillgången var så riklig att ökade köp av statspapper inte var motiverade. Däremot
kunde de bli nödvändiga för att hindra en sänkning av obligationskurserna och höjning av
den långa räntan, eftersom staten planerade en omfattande upplåning. 343
Cassel gick till storms mot ett program från Internationella handelskammaren om
stabilisering av valutorna i förhållande till guld. Hans syn på guld har vi redan stiftat åtskillig bekantskap med och han argumenterade nu för att det uppsving i världsekonomin
som ägt rum i huvudsak berodde på att pappersländerna gjort slut på den deflation som
förorsakats av vanvården av guldmyntfotsystemet. 344
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I maj 1934 var det åter dags för riksdagen att ta ställning till riktlinjerna för penningpolitiken i samband med förlängningen av riksbankens befrielse från skyldigheten att
lösa in sedlar mot guld. Bankoutskottet hade dessförinnan konstaterat att någon sådan
återhämtning av priserna, som uppställts som mål för penningpolitiken, inte hade uppnåtts under årets första kvartal. 345 Med anledning härav tog Cassel upp det gångna årets
penning- och valutapolitik till granskning. Han tolkade 1933 års riksdagsbeslut som att
Sverige skulle ansluta sig till en eventuell stegring av den engelska prisnivån eller – om
en sådan uteblev – på egen hand åstadkomma en måttlig stegring av den inhemska prisnivån. Därefter hade kronan bundits till pundet. Den engelska prisnivån hade emellertid
legat stilla och det hade därmed inte funnits mycket utrymme för en självständig prisstegring i Sverige, som nu stod i en valsituation:
Vi ha alltså kommit i ett läge, där vi tvingas att välja mellan en fast pundkurs med
uppgivande av en inhemsk prisstegring och ett fullföljande av vår självständiga
valutapolitik med släppande av den fasta pundkursen. Detta bör stå fullständigt
klart för oss, när vi vilja dra upp riktlinjerna för vår valutapolitik. Riksbanken synes
föredra en fast pundkurs, och denna stabilitet är utan tvivel något som man måste
sätta högt värde på. Skulle emellertid England även i fortsättningen underlåta att
fullfölja sitt prisstegringsprogram av 1933, så måste vi allvarligt ta i övervägande
att överge den fasta pundkursen för att kunna genomföra den inre svenska prisstegring, som ingick i förra årets valutadirektiv. 346
Ohlin var mindre benägen att se en valsituation stå för dörren. Han vände sig mot de
tvivlare som inte trodde att riksbankens politik haft någon betydelse för den jämförelsevis
gynnsamma konjunkturutvecklingen i Sverige: ”Påståendet att den av riksbanken förda
penningpolitiken icke haft något nämnvärt inflytande på konjunkturutvecklingen är […]
absurt.” I huvudsak uppehöll sig Ohlin vid den fasta pundkursen. Det fanns i rådande läge
ingen anledning att rucka på den. ”Utsikterna till fortsatt konjunkturförbättring och prisstegring i England äro ännu ganska stora. En oförändrad position i sterlingblocket betecknar därför alltjämt en naturlig position för den svenska kronan.” Någon definitiv
bindning av kronan till pundet kunde det emellertid inte bli tal om. Om exempelvis prisnivån i England började sjunka måste den fasta pundkursen överges för att prisfallet inte
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skulle sprida sig till Sverige. En snabb återgång till guldmyntfot var inte heller att tänka
på:
Många och svåra reformer och anpassningsprocesser världen runt återstå, framför
allt i de nuvarande guldländerna, innan ett internationellt guldmyntfotsystem kan
bli så betryggande och effektivt att det är tillrådligt för ett litet land som Sverige att
avstå från de dyrköpta möjligheter det f.n. har att föra en självständig, efter dess
egna intressen avpassad, politik.347

Ekonomerna blickar tillbaka
Låt oss avsluta denna vindlande presshistoriska resa med några tillbakablickar på de
svenska penning- och valutapolitiska erfarenheterna av de första åren på pappersmyntfot,
så som de uttolkades av de ledande penningpolitiska experterna Cassel, Heckscher och
Ohlin.
Cassel återkom i slutet av 1935 i en återblick på svensk penningpolitik till observationen att prisstegringen i Sverige varit svagare än vad som var tänkt när valutaprogrammet utformades och att orsaken därtill var att kronan sedan Londonkonferensen
sommaren 1933 bundits till pundet. Han hoppades därför att det engelska prisstegringsprogrammet äntligen skulle bli genomfört och att Sverige därigenom skulle kunna behålla
pundkursen oförändrad och samtidigt ha utrymme för en inhemsk prisstegring. Han ville
emellertid inte föra tillbaka prisnivån till vad den varit 1929, innan den stora deflationen
tog fart:
Allteftersom åren gå, sker dock en anpassning efter den lägre prisnivån. Ännu är
denna anpassning ofullkomlig och just därför behövs en prisstegring. Men denna
prisstegring kan stanna någonstans på halva vägen. Detta skulle betyda att den
svenska prisnivån gott kunde stegras, låt oss säga upp till medeltalet för 1930 […]
eller något därutöver. 348
Samtidigt fanns det risk för inflation i stor skala i USA och England. ”Vilja vi föra en
självständig svensk penningpolitik, måste vi […] ägna utvecklingen i världen sådan uppmärksamhet, att vi icke låta överraska oss.”
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I september 1936 blickade Ohlin tillbaka på ”Fem år av pappersvaluta”. Övergången till pappersmyntfot i september 1931 hade åtföljts av en ”penningpolitikens myndighetsförklaring”. ”Detta hedrar såväl den dåvarande frisinnade regeringen och riksbanksledningen som deras nationalekonomiska rådgivare.” Ohlin var mäkta imponerad
över hur väl målsättningarna hade uppnåtts. Levnadskostnadsindex låg 1936 på samma
nivå som 1931. ”En sådan prisstabilitet överträffar allt vad även den mest optimistiske
trodde möjligt.” Samtidigt hade den för näringslivets lönsamhet nödvändiga höjningen av
partipriserna med ett tiotal procent kommit till stånd. Någon inflationsartad stimulans av
näringslivet handlade det inte om. ”Pappersvalutan ha sannerligen visat lysande resultat
under denna femårsperiod.” De goda resultaten från England och Norden gjorde det
osannolikt att dessa länder skulle vilja återgå till en strikt guldmyntfot:
Pappersvalutan betraktas numera som ett alternativ till guldvalutan ej blott tillfälligt
i kristider utan permanent. Det pionjärarbete med uppfostran av den finansiella
opinionen som därvidlag utförts särskilt av Wicksell, Cassel och Keynes börjar bära
frukt. Ett avvisande av förkrigstidens guldmyntfot behöver naturligtvis ej betyda att
ett återupprättande av ett internationellt penningväsende är utsiktslöst. Men det
förefaller troligt att guldet inom ett sådant penningväsende kommer att spela rollen
av tjänare snarare än ”tyrann”. [---] De lärdomar rörande en rationell penningpolitik
som förvärvats under fem år av pappersvaluta äro en oskattbar fördel. Framtidens
penningväsen kommer säkert att i sig förena åtskilliga element från den gamla
guldmyntfoten och kristidens pappersmyntfot. 349
Även Cassel summerade några månader senare fem år av ”rationell valutapolitik”. Han
var liksom Ohlin imponerad av hur väl programmet med höjda grosshandelspriser utan
nämnvärd stegring av levnadskostnaderna hade uppnåtts.
Detta program har till punkt och pricka uppfyllts och utan tvivel varit oss till synnerlig båtnad. För det ekonomiska uppsving vi nu kunnat fröjda oss åt, och som
tilldrar sig hela världens livligaste intresse, har det svenska penningväsendets fasthet en grundläggande betydelse. 350
Den svenska penningpolitiken hade samtidigt haft värdefullt stöd i att den engelska politiken lagts efter liknande linjer, då den svenska valutapolitiken från sommaren 1933 gått
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ut på att upprätthålla en pundkurs av 19,40. Det val mellan fast pundkurs och inhemsk
prisstegring som Cassel två år tidigare sett framför sig hade aldrig behövt aktualiserats.
Riksbankens strävan att hålla pundkursen fast har alltså varit fullkomligt berättigad.
Naturligtvis är det av primär betydelse att växelkurserna hållas i överensstämmelse
med valutornas köpkraftspariteter. Men det är vid sidan därav ett intresse av icke
ringa vikt att en växelkurs, som för vårt näringsliv har den grundläggande betydelse, som pundet har, icke onödigtvis rubbas.
En valsituation kunde emellertid uppstå på nytt, den här gången om prisstegringarna i
England blev alltför kraftiga. Både England och Sverige var nu inne i en högkonjunktur
och det var bara att hoppas att man i England var på sin vakt. ”Men vi måste här i Sverige
ha klart för oss att vi ha vår penningpolitik i egna händer, och att vi icke av vår anslutning
till sterlinggruppen behöva drivas till en inflation, som vi själva inse vara skadlig.” 351
Ett par månader senare erinrade Heckscher om finansministerns uttalande i samband med 1933 års program för penningpolitiken, att uppmärksamheten också måste vara
inriktad på att hindra en prisstegring utöver de åsyftade gränserna. Den nu rådande situationen kunde bara tolkas på ett sätt: ”Den innebär att Sverige i likhet med England och
åtskilliga andra länder befinner sig inne i en prisstegringsvåg, som icke har haft något
motstycke sedan världskriget […].” 352
Orsaken till prisstegringen var ”att Sverige, utan några som helst beslut i denna
riktning, sedan mitten av 1933 haft en fast pundkurs”. Denna kurs var det enda verktyg
riksbanken hade använt för att åstadkomma den måttliga prisökning som detta år fastslogs i det penningpolitiska programmet. Nu hade man att vänta ytterligare prisstegring i
England till följd av detta lands upprustningsprogram. Därmed ansåg Heckscher att
pundkursen måste justeras:
När man nu så starkt påyrkar den nuvarande pundkursens fortvaro, så skulle en
iakttagare ha antagit att den i någon form vore uttryckt i det officiella penningprogrammet. Man blir då överraskad av att detta program icke har ett ord om någon
fast pundkurs, utan tvärtom uttryckligen binder vår penningpolitik vid prisutvecklingen. På denna grundval opererade också riksbanken nästan i två år efter vår
övergång till pappersmyntfot, och politiken hindrade oss icke från en klar och tyd351

Redan en tid dessförinnan hade Cassel konstaterat att den svenska prisnivån nått upp till 1930 års nivå,
att det därmed inte fanns anledning att eftersträva ytterligare prisstegring och att det gällde att se upp med
prisstegringarna i England. Se Gustav Cassel, ”Högkonjunktur”, SvD 1936-11-03, s 4.
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lig återhämtning. Att en fast pundkurs i sig själv utgör en fördel är visserligen obestridligt, men det finns större värden; och det är de som nu står på spel. 353
I början av 1937 varnade Cassel för att England råkat in i ”en ren inflationshushållning”
som riskerade att sprida sig till Sverige och höja levnadskostnaderna varför det kunde bli
nödvändigt att skära av den fasta förbindelsen med pundet. 354 I maj samma år, i samband
med årets valutaproposition, slog han fast att den valsituation förelåg som han själv (och
Heckscher) tidigare hade talat om. Sedan mitten av 1936 hade den engelska prisnivån
genomgått ”en stegring utan motstycke i vanliga högkonjunkturer”.
Vi stå alltså nu inför ett val. Antingen fasthålla vi vid nuvarande pundkurs, överge
den inre köpkraftsstabilitet som varit grundtanken i vår hittillsvarande valutapolitik,
och finner oss i att följa med i den engelska prisstegringen. Eller, vi fasthålla vid
vårt eget stabiliseringsprogram, men måste då avklippa förbindelsen med pundet. 355
Cassel rekommenderade naturligtvis det senare alternativet, att släppa förbindelsen med
pundet.
Bankoutskottet understödde emellertid Wigforss’ linje som gick ut på att det visserligen gällde att förhindra en inflationistisk utveckling men samtidigt – försåvitt inte
prisstegringarna på världsmarknaden blev alltför kraftiga – strävade efter att hålla en
stabil kurs på det engelska pundet. Utskottets inställning löd sålunda: ”Inflationistiska
tendenser inom det svenska näringslivet bör penningpolitiken i sådant fall söka hålla tillbaka genom medel, som till sina verkningar icke är så oberäkneliga och vittgående som t.
ex. en förändring av valutakurserna.” Vilka medel som skulle komma till användning ankom på riksbanksledningen ”som i detta avseende har att ensam bära ansvaret”. 356
Ytterligare en nationalekonom och penningpolitisk auktoritet, Erik Lindahl, gjorde
emellertid gällande att det måste handla om antingen-eller och inte om både-och. Han
beskrev i en artikel i Handelshögskolans tidskrift Ekonomiskt Forum hur Sverige sedan
1931 bedrivit ”en utpräglad inflationspolitik”, som var gynnsam så länge näringslivet var
på nedgång men som nu måste överges. Lindahls synpunkter refererades sålunda i GHT:
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För Sveriges vidkommande är den tid förbi då vi kunna kombinera en relativt stabil
prisnivå med relativt stabila växelkurser. Ett val måste träffas: stabil prisnivå eller
stabila växelkurser. Inflationsfaran kan endast bekämpas om växelkurserna här i
landet sänkas […]. Bibehålles däremot det nuvarande växelkursläget uppgives i och
med detta det hittills gällande valuta- och penningpolitiska program. [---] Därmed
skulle tagas ett ödesdigert steg ut i det ovissa. 357
Riksdagen var emellertid inte hågad att välja. Högerledaren Gösta Bagge nöjde sig med
att i andra kammaren förklara ”att det varaktiga målet för all penningpolitik måste vara
att upprätthålla den svenska kronans värdebeständighet, och det viktigaste för att nå det
målet är en klok och försiktig finanspolitik”. Wigforss menade att i rådande läge ”kan
man hysa förhoppningar om möjligheten att förena båda målen nämligen att bevara såväl
vår kronas inhemska köpkraft som dess värde i förhållande till utlandet”. 358
Riksdagsdebatten var kort och tam och väckte ingen större uppmärksamhet i tidningarna. ”Utskottsutlåtandet om valutapolitiken godkändes av kamrarna i relativ frid och
endräkt”, hette det i GHT. 359 Just GHT följde upp beslutet med en längre artikel i vilken
skepsisen mot möjligheterna att kontrollera prisnivån än en gång ventilerades. Artikelförfattaren konstaterade att regeringens proposition nämnt sju olika åtgärder för att hålla
tillbaka prisstegringar men fann det ”tveksamt, om några av medlen överhuvudtaget
kunna beräknas få önskade följder just på prisstegringen”, detta med tanke på hur viktigt
det var att man noga kände till världsmarknadsprisernas ”så att säga egna, inre, spontana
krafter och drivfjädrar”, exempelvis skördeutfall, guldproduktion, varuspekulation och
psykologiska faktorer. 360
Vid denna tid hade Ohlin kommit fram till samma slutsats som Cassel fem år tidigare – det lutade åt att guldets roll var utspelad: ”En invånare från Mars på besök på vårt
jordklot skulle säkert finna obegripligt att i Sydafrika och annorstädes arbeta hundra-
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tusentals människor på att gräva fram guld ur jorden, vilket sedan till största delen gräves
ned i källare i Förenta Staterna utan att göra någon nytta.” 361
Ett intressant inslag i Cassels nyssnämnda ledare från maj 1937, som också kan
tjäna som passande avrundning av denna historik, är hans krav på att valutapolitiken
måste göras begriplig för svenska folket, ett krav som den aktuella propositionen inte
levde upp till:
Riksdagens alldeles övervägande del kan av propositionen icke få någon annan
föreställning, än att ämnet är så utomordentligt krångligt, att en vanlig dödlig icke
kan begripa det, utan att det är bäst att lämna hela saken i de ”valutavårdande myndigheternas” händer. Även om en sådan effekt icke är avsedd, är den likafullt beklaglig. Svenska folket bör kunna bilda sig en mening, åtminstone i stora drag, både
om valutapolitikens innebörd och om behovet av de åtgärder, som avse att stödja
denna politik. Detta är i varje fall ett klart demokratiskt krav.

Sammanfattning och slutsatser
Det här framlagda pressmaterialet lämpar sig för en avslutande sammanfattning och analys på två ledder (den utmattade läsaren kan med fördel välja endera varianten): dels en
tvärsnittsjämförelse av de olika aktörernas (tidningarnas och ekonomernas/politikernas)
positioner vid olika tidpunkter (alltså en hårt pressad sammanfattning av materialet), dels
en längdsnittsbeskrivning av enskilda aktörers positioner över tid. Tidningarna kommer i
första hand att nämnas efter politisk färg (från höger till vänster) och i andra hand efter
upplaga. Alltså först den största och näst största konservativa tidningen (SvD, NDA), därefter den största liberala osv. 362 De ledande ”auktoriteterna” nämns i den ordning de är
hemmahörande i dessa tidningar. Alltså Cassel i SvD, Heckscher i DN, Ohlin i ST, Brisman i GHT, Myrdal, Wigforss, Engberg och Vanner i SocD.

Tvärsnitt
När England 20 september 1931 lämnade guldmyntfoten intog de ledande penningpolitiska auktoriteterna olikartade ståndpunkter: Cassel såg för sig en världsekonomisk
olycka, Heckscher förklarade sig som varm anhängare av guldmyntfoten men undrade
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ändå om inte en internationell valuta utan guldmyntfot kunde vara att föredra, Ohlin konstaterade att de skandinaviska länderna stod inför ett val och Brisman såg alls ingen
olycka utan en väg som också andra länder kunde gå.
När den svenska regeringen och riksbanken under några dagar försökte försvara
guldmyntfoten backades de upp av Cassel och Heckscher och den senare verkade helt
övertygad om att försvaret skulle lyckas. Också NDA stödde försvaret men SvD, ST och
GHT ifrågasatte om diskontohöjningen från 5 till 6 procent var meningsfull och GHT var
öppen för en framtid såväl med som utan guld.
Det svenska beslutet att lämna guldmyntfoten, tillsammans med en höjning av
diskontot till 8 procent, fattades 27 september. Finansminister Hamrin deklarerade att det
nu gällde ”att med alla till buds stående medel bevara den svenska kronans inhemska
köpkraft”. Cassel, som låg bakom formuleringen, fann denna uppgift fullt möjlig medan
Heckscher trodde att den skulle bli svår, bl.a. därför att det finns flera prisnivåer och
eftersom diskontopolitikens effekter varierar. Båda trodde på en framtida återgång till
guldmyntfot. Ohlin hoppades på ett engelskt initiativ. Myrdal tyckte att deklarationen
angav bästa möjliga program men varnade för global deflation. Med stabila priser
menade han levnadskostnader medan partipriserna kunde tåla en ökning. Wigforss räddes
inte inflation men det gjorde däremot Engberg.
Enligt NDA visade diskontohöjningen att regeringen inte tänkte släppa loss inflation men DN tvivlade på det möjliga i att hindra prisfluktuationer. ST tvivlade på diskontohöjningen. GHT tvivlade på finansministerns deklaration och betraktade diskontohöjningen som ett svaghetstecken. NDA argumenterade för och ST – inklusive Ohlin –
mot uppmaningen att köpa svenskt.
Första veckan i oktober diskuterades främst diskonto och prisnivå. Kritiken mot
det höga diskontot tilltog, framför allt från SvD, NDA, ST och GHT. Heckscher förklarade
att även om importpriserna steg på grund av kronans fallande utlandsvärde så kunde de
inhemska priserna pressas ner och därigenom den genomsnittliga prisnivån hållas stabil.
SocD, där Engberg fruktade att inflation skulle urholka reallönerna, understödde Heckschers resonemang. Ohlin såg en smärre höjning av detaljhandelspriserna som oundviklig
och ST undrade vilken köpkraft som skulle stabiliseras – den från september 1931 eller
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den från 1929 innan deflationen satte in. Bröderna Åkerman resonerade i termer av prisökning.
Den 7 oktober sänkte riksbanken diskontot med en procent. Viss enighet om en
måttlig prisstegring bredde ut sig. Brisman trodde att en prisstegring motsvarande kronans depreciering var att vänta. Cassel fann att finansministerns deklaration varit alltför
allmänt hållen. Efter den föregående deflationen var en stabilisering av levnadskostnaderna och en ökning av grosshandelspriserna att rekommendera. Wigforss såg också ett
utrymme för ökade partipriser. NDA och ST uttalade likaså önskemål om viss prisstegring. Skeptiska GHT trodde inte att riksbanken kunde kontrollera prisnivån. Heckscher,
som nu hade de flesta aktörer mot sig, menade att riksbanken måste få tid på sig att precisera innebörden av deklarationen om kronans oförändrade köpkraft.
Den 17 oktober var det dags för en ny diskontosänkning med en procent. SvD gav
en eloge åt riksbanken medan NDA klagade över att diskontot fortfarande var för högt.
Cassel menade att valutapolitiken måste bestämmas i samråd med LO, som hade makt
över lönerna, medan Engberg anklagade högern för att vilja pressa ner lönerna. Beträffande priserna utvecklades de närmaste veckorna följande ståndpunkter: NDA menade att
en höjning av grosshandelspriserna vore rättvis, DN betonade svårigheten att mäta köpkraften med ett index, Ohlin förespråkade stabilisering av detaljhandelspriserna på 1930
års nivå och att låta grosshandelspriserna stiga så mycket som var förenligt med en depreciering av kronans yttre värde med 15 – 20 procent, Brisman ville se prisstegring för
att komma till rätta med disproportionen mellan priser och löner och Wigforss likaså
prisstegring medan Vanner ville hålla kronans inhemska värde stabilt. Några skarpa konflikter utbröt. Stjernberg ville göra guldstandarden till principfråga och fick stöd av DN
men avfärdades som fantast av ST och Brisman i GHT. Myrdal föreslog inrättandet av ett
ekonomiskt råd vilket av DN stämplades som strävan efter ekonomisk diktatur.
Den 18 november spikade riksbanken helt överraskande kronan mot pundet och
införde viss valutaransonering. Samtliga tidningar andades initialt förståelse för åtgärden
men flertalet blev snabbt mycket kritiska. SvD betvivlade att riksbanken kunde sovra
bland valutaansökningarna, NDA menade att riksbanken höll på att drunkna i fakturor och
stämplade tillsammans med GHT åtgärderna som helt förfelade. DN och SocD visade
störst förståelse för riksbanken; sistnämnda tidning medgav att riksbanken dignade under
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arbetsbördan men såg privatbankernas agerande som det stora problemet. Högerpressen
krävde tullar (SvD) eller valutakontroll (NDA) och till och med liberala aktörer som Ohlin
och GHT medgav att viss importreglering kunde behövas, medan det var något SocD
motsatte sig.
När riksbanken 21 november slog till reträtt konstaterade flera tidningar – SvD,
NDA, ST – att pundspikningen varit på förhand dömd att misslyckas. DN däremot sköt in
sig på att stoppa högerns tullkrav och Engberg i SocD skyllde misslyckandet på spekulanterna, pressen och högern.
I slutet av november och början av december inflöt en rad tunga debattinlägg.
Cassel och Ohlin varnade för valutakontroll. Cassel manade länder på pappersmyntfot att
sluta sig samman och Brisman ville att kronan skulle följa pundet. Heckscher försvarade
sin tidigare tolkning av stabila priser och trodde på en återgång till guldmyntfoten till ny
paritet. Engberg trodde att riksbanken kunde hålla priserna stabila och rasade mot spekulanter. DN och GHT vidgick att spekulationen var ett problem som emellertid inte kunde
botas med statligt förmynderi eller protektionism. Wigforss intog samma position som
tidigare GHT: även frihandlare kunde tvingas vidta protektionistiska åtgärder. Myrdal
förespråkade ett utrikeshandelsmonopol men fick mothugg av Örne.
I början av december 1931 utkom Heckscher med en programskrift om Sveriges
penningpolitik i vilken han förordade ett fasthållande vid den prisnivå på inhemska varor
som rådde när guldmyntfoten övergavs. Cassel ville ”orubbligt” hålla fast vid programmet om kronans inre värdestabilitet och kunde till den änden tänka sig vissa tullar. Ohlin
ville stabilisera levnadskostnaderna på 1930 års nivå och låta grosshandelspriserna stiga.
Sommarin efterlyste en måttlig prisstegring. Brisman ville till skillnad från Heckscher se
prisökning även på inhemska produkter men tyckte samtidigt – eftersom prisnivån måste
regleras via valutakurserna – att diskussionen om olika prisnivåer hade något overkligt
över sig. NDA betvivlade att diskontot kunde påverka vissa priser men inte andra. Även
Wigforss ställde sig skeptisk till diskussionen om olika prisnivåer och ville främst stabilisera levnadskostnaderna. I kölvattnet på Heckscher kom Myrdal med sin skrift om Sveriges väg genom penningkrisen i vilken han argumenterade för prisökningar inte bara på
importerade utan även på inhemskt producerade varor varvid även en mindre ökning av
levnadskostnaderna kunde accepteras. Hans förslag om att en statsbank skulle förbereda
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en återgång till guldmyntfoten genom att lägga upp en valutareserv avfärdades i DN som
”valutabolsjevism”.
I början av 1932 diskuterade Ohlin olika penningpolitiska linjer, av vilka endast
stabila grosshandelspriser och stabila levnadskostnader var tänkbara. Den senare linjen
skulle enligt Ohlin skapa stabilitet inom penningväsendet och näringslivet. I statsverkspropositionen 1932 deklarerade Hamrin att ”kronans köpkraft i konsumenternas hand
hållits vid makt” under hösten, att det borde så förbli och att kronans internationella värde
borde stabiliseras när rätt förutsättningar förelåg. Ohlin uttryckte sitt gillande av målet att
hålla kronan stabil såväl inåt som utåt.
I riksdagens remissdebatt om budgeten kritiserade högerledaren Lindman målet
att bevara kronans inhemska köpkraft därför att man spikat fast prisnivån när den var som
lägst och mest ruinerande och förordade en stegring av detaljprisnivån till 1928-29 års
nivå. Bondeförbundaren Olsson i Kullenbergstorp attackerade det höga diskontot. Såväl
från höger (Lindman) som vänster (kommunistledaren Kilbom) framfördes kritik som
gick ut på att regeringen bort inkalla en urtima riksdag under hösten. Statsminister Ekman
menade att en urtima riksdag inte hade hunnit åstadkomma så mycket och att det inte
hade varit motiverat att ta till protektionistiska åtgärder. Finansminister Hamrin förklarade att regeringen inte hade något att göra med höjningen av diskontot i samband med
guldmyntfotens övergivande. Socialdemokrater som Engberg och Sköld försvarade riksbankens penning- och valutapolitik. Ledarkommentarerna följde de partipolitiska linjerna. SvD och NDA backade upp Lindman, ST och DN backade upp regeringen och även
SocD uttalade sin tillfredställelse över att statsministern vänt sig mot Lidmans ”inflationistiska och tullfanatiska förkunnelse”.
Cassel orienterade sig i expansionistiskt riktning. Han observerade en fortsatt tendens till prisfall, tyckte att diskontot kunde sänkas och trodde att Sverige kunde föra en
självständig valutapolitik på lång sikt, dock gärna i samverkan med andra länder på pappersmyntfot och under engelsk ledning. Ohlin tyckte också att diskontot kunde sänkas
och var nöjd med riksbankens program att stabilisera detaljhandelspriserna på hemmamarknaden och låta grosshandelspriserna stiga, men missnöjd med att riksbankspolitiken
i praktiken var mer restriktiv än som motsvarade detta program.
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I februari 1932 avlämnade regeringen en proposition om fortsatt befrielse för
riksbanken från skyldigheten att lösa in sedlar mot guld. Propositionen grundades på en
skrivelse från riksbanksfullmäktige, som förklarade att målsättningen för penningpolitiken var att hålla det genomsnittliga priset på hemmamarknadsvaror oförändrat. En nedpressning av priserna på dessa varor för att kompensera för stigande priser på importvaror
skulle skärpa krisen. Riksbanken sänkte dessutom diskontot från 6 till 5,5 procent.
Ledarkommentarerna i NDA och ST var trots dessa signaler från riksbanken inte nådiga.
NDA förklarade att riksbanken hellre lät näringarna gå under än priserna stiga till 1930
eller 1929 års nivå, att räntesänkningen var otillräcklig och att riksbankens uppmaning till
bankerna att upprätthålla sina kreditrestriktioner var olycklig.
Under våren 1932 påyrkade Cassel en ytterligare diskontosänkning men var osäker om diskontots effektivitet. Eftersom likviditetsfeber grasserade borde alla onödiga
hinder mot en ökning av riksbankens sedelutgivning undanröjas. En återgång till guldmyntfot skulle enligt Cassel underlättas om länder på pappersmyntfot sålde ut sina guldreserver och därmed pressade ner priset på guld. Heckscher var nu, utifrån det senaste
halvårets erfarenhet, optimistisk om möjligheterna att kontrollera den inhemska prisnivån.
När bankoutskottets betänkande om penning- och valutapolitiken presenterades i
maj 1932 var både Cassel och Ohlin nöjda med färdriktningen, som av Cassel tolkades
som att hemmamarknadspriserna kunde stiga så länge de inte påverkade levnadskostnaderna och av Ohlin som att priserna borde återgå till 1930 års nivå. Cassel betonade
emellertid att tågordningen borde vara den att regeringen för riksdagen lade fram ett bestämt program som riksbanken sen hade att realisera. Ohlin och Wigforss såg betänkandet som en markering mot såväl inflation som deflation. NDA gladde sig åt att inflationsskräcken höll på att förlora sitt grepp medan DN oroade sig för denna eftergift åt ”inflationisterna”. GHT ansåg att riksbankens ställning genom vad som förevarit blivit ohållbar
medan SocD anade en komplott mot riksbanksledningen.
När utskottsbetänkandet behandlats i riksdagen gick kommentarerna i skilda riktningar: Cassel var nöjd med att det skulle bli slut på deflationen, Ohlin med att näringslivets behov och inte ”indexvidskepelse” sattes främst. DN ansåg att vänsterns front mot
prisstegring hade segrat och GHT avfärdade det mesta som ”fromma önskningar”. SocD
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fortsatte att tala om en komplott mot den antiinflationistiska riksbanksledningen. NDA
ägnade sig åt att efterlysa sänkt diskonto och protektionistiska åtgärder.
Cassel drog i slutet av våren 1932 radikala slutsatser om att guldet spelat ut sin
valutapolitiska roll och skulle förvandlas till skrot. Han ansåg i februari 1933 att världsprogrammet måste vara en kraftig prisstegring och att den svenska stegringen borde ligga
mellan 5 och 10 procent; i april höjde han budet till minst 10 procents ökning (av grosshandelspriserna). Det främsta medel riksbanken hade i sin hand var operationer på öppna
marknaden för att öka penningmängden. Här hade Cassel samma uppfattning som SocD,
som menade att sedelmängden måste ökas eftersom låg ränta inte förslog. Heckscher var
skeptisk till att det skulle gå att genomföra en isolerad svensk prisstegring innan konjunkturen vänt uppåt. Det var svårt att veta vad en ökning av penningmängden skulle leda
till eftersom pengarnas omloppshastighet inte var stabil.
I maj 1933 lade finansminister Wigforss fram en proposition, byggd på synpunkter från bankofullmäktige och valutasakkunniga, i vilken riktlinjerna för den svenska
penningpolitiken drogs upp. Det var för stunden uteslutet att binda kronan till någon
främmande valuta och målet borde vara att uppnå en måttlig stegring av den inhemska
prisnivån utan bindning vid något visst indextal. Cassel och Ohlin var ense om att målsättningen blivit klarare än tidigare (och Cassel kunde rimligen glädja sig åt att den
tågordning – regering, riksdag, riksbank – han envist efterlyst hade blivit verklighet) men
Ohlin var inte övertygad om att riksbanken var med på noterna. Heckscher var fortfarande något skeptisk till möjligheten att åstadkomma en isolerad svensk prisstegring
men SocD tyckte att en stegring av de inhemska priserna med 10 – 15 procent var rimlig.
De flesta tongivande aktörer var nu i huvudsak eniga om penningpolitiken.
Sommaren 1933 stod Londonkonferensen i centrum för det penning- och valutapolitiska intresset. Cassel och Ohlin hoppades att England skulle ta ledningen i ett sterlingblock med rationellt reglerad valuta i vilket de skandinaviska länderna kunde ingå.
Båda kunde hösten 1933 konstatera att kronan sedan sommaren följde pundet.
Våren 1934 hade Cassel blivit mera otåligt ”expansionistisk” än Ohlin. Han menade nämligen att England inte åstadkommit någon prisstegring och att Sverige därför
stod inför valet mellan inhemsk prisstegring och fast pundkurs medan Ohlin ansåg att utsikterna till prisstegring i England var goda och att därför ingen valsituation förelåg.
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När Cassel och Ohlin hösten 1936 såg tillbaks på fem år med pappersvaluta var de
överens om att de penningpolitiska målen uppnåtts förbluffande väl – ökade partipriser,
oförändrade levnadskostnader och dessutom fast pundkurs – och om att pappersmyntfot
inte bara var ett kristidsfenomen. Ohlins formulering om guldet i ett framtida valutasystem kan sammanfattas som ”tjänare och inte tyrann”. Vid mitten av 1937 verkade han
dock, liksom Cassel tidigare, ha kommit fram till att guldets roll var utspelad. Heckscher,
Cassel och Lindahl såg alla under första halvan av 1937 en ny valsituation torna upp sig,
eftersom prisstegringen i England blivit alltför kraftig. Men Wigforss, bankoutskottet och
riksdagen trodde att det skulle gå att förena stabil prisnivå med stabila växelkurser och
valutapolitiken skapade inte längre några större rubriker i dagstidningarna.
Ohlin lyfte dessutom fram Wicksells och Cassels pionjärarbete för att uppfostra
den finansiella opinionen – han kunde (om inte risken att betraktas som skrytsam lagt
hinder i vägen) ha nämnt sig själv i sammanhanget – och Cassel betonade valutapolitiken
måste göras begriplig för allmänheten; det var ett demokratiskt krav.

Längdsnitt
Låt oss därmed lämna jämförelserna och sammanfatta hållningen hos var och en av de
ledande aktörerna över tid. Fokus kommer här att ligga på frågorna om guld- kontra pappersmyntfot och om målet för en självständig penning- och valutapolitik.
I SvD var det i huvudsak Cassel som förde talan i frågor om penning- och valutapolitikens mål medan tidningen i övrigt kommenterade sådant som diskonto och protektionistiska åtgärder. Cassel såg till en början guldmyntfotens sammanbrott som en katastrof. Han betecknade Englands avhopp från guldet som en världsekonomisk olycka och
stödde de svenska ansträngningarna att hålla fast vid guldet. När Sverige lämnade guldet
fann han dock genast uppgiften att bevara kronans inre köpkraft fullt möjlig, vilket inte är
ägnat att förvåna eftersom det var han som formulerat finansministerns deklaration. Han
frågade sig emellertid snart, i början av oktober, vilken köpkraft det handlade om och
menade att levnadskostnaderna borde hållas stabila men att grosshandelspriserna kunde
få stiga. Han hoppades i slutet av november att länder på pappersmyntfot skulle sluta sig
samman.
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Våren 1932 slog Cassel fast att Sverige kunde fortsätta föra en självständig valutapolitik på lång sikt samtidigt som han fäste uppmärksamheten på fortsatta deflationstendenser. Han fann bankoutskottets betänkande om penningpolitiken i maj 1932 mycket
klokt med dess målsättning att tillåta stigande hemmamarknadspriser så länge inte levnadskostnaderna påverkades kännbart. Nu avfärdade han helt guldet som element i ett
framtida valutasystem; det skulle förmodligen förvandlas till metallskrot. I april 1933
efterlyste han en ökning av grosshandelspriserna med omkring 10 procent. Det program
för måttlig stegring av prisnivån som finansminister Wigforss strax därpå lade fram vann
Cassels gillande.
Sommaren 1933 vädjade Cassel till England att ta ledningen inom ett sterlingblock. Från denna tid hölls svenska kronan i en fast kurs mot pundet. Våren 1934 menade
Cassel att Sverige, eftersom priserna inte steg i England, måste välja mellan denna fasta
kurs och målet om inhemsk prisstegring. Mot slutet av 1936 drog han slutsatsen att det
svenska penningpolitiska programmet genomförts till punkt och pricka men våren 1937
ansåg han att Sverige åter stod inför valet mellan inhemsk prisstabilitet och fast pundkurs,
den här gången därför att prisstegringarna i England var alltför kraftiga.
NDA stödde först Sveriges försök att hålla sig kvar på guldmyntfot, inklusive åtgärden att höja diskontot. Snart nog började man kritisera det höga diskontot och argumenterade för att en viss stegring av grosshandelspriserna var såväl gynnsam som rättvis.
Tidningen efterlyste protektionistiska åtgärder och – i samband med den misslyckade
pundspikningen i november 1931 – valutakontroll. Den trodde inte på möjligheten av att
med hjälp av diskontot påverka vissa priser men inte andra. Den kritiserade i början av
1932 riksbanken för att hellre låta näringslivet gå under än att låta priserna stiga till 1930
eller 1929 års nivå. Den gladde sig emellertid åt bankoutskottets utlåtande våren 1932
som den tolkade som att inflationsskräcken höll på att tappa sitt grepp om statsmakterna
och efterlyste i samband med den efterföljande riksdagsdebatten sänkt diskonto och protektionistiska åtgärder.
Går vi så över till DN finner vi Heckscher som främsta talesman i penning- och
valutapolitiska frågor, även om tidningen också i övrigt på ledarplats ibland ägnade sig åt
dessa frågor. Heckscher förvånar genom att redan när England lämnade guldmyntfoten
(även om han sade sig vara varm anhängare av detta system) fundera över om en inter123

nationell valuta utan guld vore att föredra. Han stödde emellertid – och trodde på – den
svenska ansträngningen att hålla fast vid guldet. Sedan ansträngningen misslyckats betonade han att det var en svår uppgift att stabilisera den inhemska prisnivån, befarade inflation och förutsåg en återgång till guldmyntfot i sinom tid. I början av oktober 1931
lanserade han sin formel: stigande importpriser + fallande inhemska priser = stabil prisnivå. Denna formel återkom han till i november då han också föreställde sig en återgång
till guld till en ny paritet. I programskriften om Sveriges penningpolitik i början av
december förespråkade han att prisnivån från september 1931 skulle hållas konstant.
Våren 1932 hade han blivit mer optimistisk om möjligheterna att kontrollera den inhemska prisnivån. Ett år senare betvivlade han att det gick att åstadkomma en isolerad
svensk prisstegring. I början av 1937 konstaterade han att Sverige genom impulserna från
England var inne i en prisstegringsvåg utan motstycke sedan världskriget och argumenterade för en justering av den sedan 1933 fasta pundkursen.
DN i övrigt ställde sig i samband med att Sverige lämnade guldet skeptisk till
möjligheten att undvika prisfluktuationer. Tidningen var också skeptisk till möjligheten
att med det prisindex som presenterades i oktober 1931 mäta ”köpkraftens svårdefinierbara storhet”. Bankoutskottets betänkande våren 1932, som fick beröm på många håll,
betraktade tidningen som en eftergift åt inflationisterna men i den efterföljande riksdagsdebatten ansåg man att vänsterns front mot inflationisterna segrat.
I ST var det ofta Ohlin som förde pennan på ledarplats. Han höll i början av oktober 1931 en smärre höjning av detaljhandelspriserna för oundviklig och i mitten av
månaden angav han att det var 1930 års detaljhandelsprisnivå som borde stabiliseras
medan grosshandelspriserna kunde tillåtas stiga något. Under diskussionen om Heckschers penningprogram i december anförde Ohlin att stigande grosshandelspriser och stabiliserade levnadskostnader skulle eliminera behovet av lönesänkningar.
Ohlin lovordade finansministerns deklaration i statsverkspropositionen 1932 om
stabilitet för kronan såväl inåt som utåt, liksom riksbankens skrivelse till regeringen som
innebar att detaljhandelspriserna på hemmamarknadsvaror borde stabiliseras medan
grosshandelspriserna kunde justeras uppåt. Han lovordade också bankoutskottets betänkande i maj 1932 för ambitionen att undvika såväl inflation som deflation och för att
målet var en återhämtning av priserna till 1930 års nivå. Han var likaså nöjd med den på124

följande riksdagsdebatten eftersom den visade förståelse för näringslivets behov och inte
”indexvidskepelse”. Även 1933 års program för valutapolitiken föll Ohlin på läppen.
Målet var klarare – en måttlig återhämtning av partipriserna – men frågan var om riksbanken var med på noterna. I samband med Londonkonferensen sommaren 1933 hoppades Ohlin att de skandinaviska länderna skulle kunna ansluta sig till en sterlinggrupp med
moderat prisstegring som mål. Han fann våren 1934 utsikterna för engelsk prisstegring
goda varför kronan kunde fortsätta följa pundet.
När Ohlin 1936 begrundade de gångna årens penning- och valutapolitik förundrades han över hur väl målen hade uppnåtts: Höjning av partipriserna med 10 procent och
oförändrade levnadskostnader. Detta visade att en pappersmyntfot kunde fungera på
längre sikt och inte bara i kristid. Han trodde emellertid att guldet hade en framtid i ett
nytt internationellt valutasystem, men som tjänare och inte tyrann, vilket tycks peka fram
mot Bretton Woods. Året därpå spekulerade han emellertid i att guldets roll var utspelad.
ST berörde stabiliseringsfrågan i en del inlägg utöver Ohlins ledare och debattartiklar. Så t ex undrade tidningen i början av oktober 1931 vilken prisnivå som skulle
stabiliseras, den från september 1931 eller den från 1929, och argumenterade samma
månad i linje med Ohlin för viss prisstegring.
I GHT huserade Brisman. Han var den bland ekonomerna som från början var
mest öppen för pappersmyntfot och minst rädd för inflation. Han tyckte inte att det var
någon stor olycka när England lämnade guldmyntfoten. I mitten av oktober 1931 argumenterade han för prisstegring för att eliminera den ”outhärdliga” disproportionen mellan
priser och kostnader. I slutet av november förklarade han att kronans yttre försvagning
inte var något att oroa sig för och att kronan borde följa pundet. Diskussionen om olika
prisnivåer som mål för penningpolitiken gav honom ”ett intryck av overklighet”.
GHT låg i sina kommentarer nära Brisman. Tidningen tyckte i samband med
guldförsvaret i september 1931 att Sverige kunde såväl hålla fast vid som släppa guldet.
Den trodde inte mycket på finansministerns uttalande om att bevara kronans inre köpkraft
och inte på riksbankens förmåga att kontrollera prisnivån. Till och med i samband med
bankoutskottets betänkande med efterföljande riksdagsdebatt våren 1932 avfärdade tidningen alltsammans som ”fromma önskningar”. Tidningen var kritisk till statliga in-
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gripanden i allmänhet och protektionism i synnerhet. GHT var den mest laissez fairebetonade aktören av alla.
Återstår den socialdemokratiska hållningen, så som den speglades via SocD och
framför allt de ledande debattörerna i denna tidning Myrdal, Wigforss, Engberg och
Vanner.
Uppgifterna om Myrdals hållning är sparsamma jämfört med ekonomer som
Cassel, Heckscher och Ohlin. Anledningen är att Myrdal sällan skrev tidningsartiklar,
varför man inte har någon glädje av hans bibliografi, och att under en följd av år leta efter
artiklar i vilka han uttalat sig intervjuledes är en ganska hopplös uppgift. Alltnog, Myrdal
ansåg att finansministerns deklaration när Sverige lämnade guldmyntfoten angav bästa
möjliga program samtidigt som han varnade för deflation i omvärlden. Med stabila priser
avsåg han levnadskostnaderna medan partipriserna kunde tåla en ökning. I sin skrift om
Sveriges väg genom penningkrisen argumenterade han för ökade priser på såväl importsom hemmamarknadsvaror och försökte förbereda marken för en återgång till guldmyntfoten.
Wigforss visade ingen rädsla för inflation i samband med att Sverige lämnade
guldet och i oktober 1931 förklarade han att det fanns gott om utrymme för en ökning av
partipriserna. I december ställde han sig skeptisk till dividerandet om olika prisnivåer och
uttalade sig för stabila levnadskostnader. Han var nöjd med bankoutskottets markering
mot såväl inflation som deflation våren 1932 och när han själv presenterade 1933 års
program för valutapolitiken handlade det om en måttlig stegring av den inhemska prisnivån. När flera nationalekonomer 1937 ansåg att Sverige stod inför ett val mellan stabila
priser och stabila växelkurser menade Wigforss att dessa båda goda ting nog skulle gå att
förena.
Engberg fruktade från första stund en inflation som skulle urholka arbetarnas
reallöner. Han uttalade upprepade gånger hösten 1931 sin fasta övertygelse om att det
skulle gå att kontrollera kronans köpkraft. Vanner verkar ha haft samma inställning.
SocD ansåg i sitt första yttrande när Sverige övergav guldet att det var fördelaktigt
att vara herre över den egna prisnivån. I början av oktober stödde man Heckschers återhållsamma prislinje. Tidningen och dess skribenter Engberg och Vanner såg de flesta
problem i valutapolitiken som förorsakade av spekulanter och när bankoutskottets betän126

kande diskuterades våren 1932 anade tidningen en högerkomplott mot riksbanksledningen. Den gladde sig dock samtidigt åt den enighet som uppstått kring penningpolitikens mål. När Wigforss våren 1933 presenterade sitt program för valutapolitiken var
SocD med på en stegring av den inhemska prisnivån med 10 – 15 procent.

Mål och medel
Av ovanstående tvär- och längdsnitt genom pressmaterialet framgår att, efter de första
månadernas förvirring sedan Sverige lämnat guldmyntfoten, en betydande enighet om
målet för penningpolitiken utkristalliserade sig mellan ledande ekonomiska auktoriteter
från höger till vänster som Cassel, Ohlin, Wigforss och Myrdal, som alla ansåg att det
fanns utrymme för en måttlig prisstegring. De omgavs av en falang som främst fruktade
deflation och en som främst fruktade inflation. Den förra falangen representerades av
högerorganet NDA och låt gå-liberala GHT med Brisman som ekonomisk talesman, vilka
ansåg att de priser som tryckts ner genom ett par års deflation var ur näringslivets perspektiv ohållbara. Den senare falangen representerades av liberala DN och dess främste
talesman Heckscher, som ville hålla fast vid prisnivån från september 1931 (åtminstone
vad gäller inhemskt producerade varor), och av SocD och dess flitige ledarskribent Engberg, som fruktade urholkning av arbetarnas reallöner. Tvivel på möjligheterna att alls
kontrollera prisutvecklingen framfördes främst av GHT/Brisman, men även NDA och
Wigforss hade sina dubier. Cassel och Ohlin trodde däremot att priserna kunde kontrolleras och det skulle visa sig, om det nu berodde på tur eller skicklighet, att de fick rätt.
Diskussionen kretsade förstås också kring de penning- och valutapolitiska medlen. De medel som diskuterades var diskonto, reglering av penningmängden (operationer
på öppna marknaden), kreditrestriktioner, valutakontroll, importreglering, tullar och lönesänkning. Ekonomer som Cassel, Heckscher och Ohlin fäste störst vikt vid diskonto och
penningmängd. Cassel och Heckscher satte dock vissa frågetecken för diskontopolitikens
effektivitet och Heckscher reserverade sig för att en viss penningmängd kunde få olika
effekt på prisnivån beroende på variationer i pengarnas omloppshastighet. Cassel och viss
mån också Ohlin kunde (till skillnad från Heckscher) tänka sig importreglering men
menade att valutakontroll var den mest skadliga åtgärd som tänkas kunde. Cassel och
Brisman förde emellanåt resonemang om lönesänkningar. Högerpressen förordade im127

portreglering eller tullar, ville se lägre räntor och löner och motsatte sig kreditrestriktioner. Liberala tidningar argumenterade normalt för låg ränta och mot kreditrestriktioner
men också mot protektionistiska åtgärder. Socialdemokratiska skribenter fäste stor tilltro
till diskonto, kreditrestriktioner och valutakontroll men förkastade allt som luktade protektionism eller lönesänkning.
De förhållandevis raka skiljelinjer som i fråga om finanspolitiken på 1930-talet
brukar dras mellan höger och vänster och mellan äldre och yngre ekonomer (Cassel och
Heckscher å ena sidan, Ohlin och Myrdal å den andra), där de förra grupperingarna var
restriktiva och de senare expansionistiska, är knappast överförbara till penningpolitiken.
Inom penningpolitiken tillhörde högern det expansionistiska lägret och skiljelinjen skar
rätt igenom de liberala och socialdemokratiska lägren. Det fanns aktörer och intressen
som ville använda penningpolitiken men inte finanspolitiken expansivt (t.ex. Cassel,
högern, låt-gå-liberaler), det fanns de som ville använda finanspolitiken men inte penningpolitiken expansivt (t.ex. socialdemokrater), det fanns de (t.ex. Ohlin och Wigforss)
som ville trampa på båda gaspedalerna samtidigt och det fanns de (t.ex. Heckscher och
frisinnade) som ville hålla fötterna borta från båda pedalerna.
Av intresse i sammanhanget är en färsk analys som Douglas Irwin gjort av
Cassels syn på den stora depressionens orsaker (deflation beroende på stram penningpolitik) och botemedel (expansiv penningpolitik). Enligt Irwin är Cassels diagnos i linje
med en modern syn på den stora depressionen och överlägsen såväl österrikiska som
keynesianska tolkningar eftersom de förra bara kan förklara hur en kris uppstår (överinvesteringar) och de senare bara ange hur man ska komma ur den (offentliga utgifter). 363

Betydelse för politik och allmänhet
Att de ledande ekonomerna hade stor betydelse för penningpolitikens utformning – och
dessutom gjorde en imponerande insats för att diskutera och förklara politiken för de tidningsläsande massorna – står utom allt tvivel. Cassel stod bakom finansministerns deklaration i september 1931 om att bevara den svenska kronans inhemska köpkraft. Cassel,
Heckscher och Davidson fick hösten 1931 på uppdrag av riksbanken ge sina synpunkter
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på penningpolitiken. Cassel och Heckscher medverkade i valutarådet, som gav sin syn på
penningpolitiken våren 1933. När penningpolitikens mål på ett tydligare sätt än tidigare
slogs fast våren 1933, förefaller Wigforss ha gått på Cassels och Ohlins linje medan riksbanken låg närmare Heckschers något mer restriktiva linje. År 1937, när Cassel, Heckscher och Lindahl förskräcktes av prisstegringarna i England och förespråkade stabila
priser framför fast pundkurs, var regering och riksdag emellertid inte längre intresserade
av att lyssna till ekonomernas råd.
Inte bara ledande nationalekonomer utan också en rad namngivna och anonyma
ledarskribenter och journalister gjorde sitt bästa för att informera om, förklara och argumentera om penningpolitiska händelser och ståndpunkter. Debatten om penning- och
valutapolitiken på 1930-talet måste sägas ha varit av bästa märke: den var fartfylld, den
ledde till att deltagarna gradvis blev alltmer samkörda och den gav allmänheten en chans
att följa med i svängarna.
Tyvärr går det inte att säga något om hur väl allmänheten kunde följa med i resonemangen. Att det bland debattörerna i pressen fanns en oro för bristande ekonomikunskaper i folkdjupet framgår av diskussionerna om behovet av nationalekonomisk utbildning i skolor och bildningsförbund. Ett yttrande i debatten (Örne) om att de flesta inte
förstår mer ekonomi än katten begriper sig på en väderkvarn tycktes få sin bekräftelse när
en tidning (DN) sände ut en reporter på stan för att ta reda på vad mannen (eller kvinnan)
på gatan trodde om orsakerna till den ekonomiska krisen. Men – och det är ett viktigt
men – det fanns bland de i penningpolitikens mysterier invigda ingen önskan att dölja
kvarnen för katten. Tvärtom.
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Appendix
Tabell 1: Viktiga aktörer och deras positioner 1931-37
Sven Brisman
Gustav Cassel
Carl Gustaf Ekman
Arthur Engberg
Felix Hamrin
Eli Heckscher
Erik Lindahl
Gunnar Myrdal
Bertil Ohlin
Ivar Rooth
Al Vanner
Ernst Wigforss
Gustaf Åkerman
Johan Åkerman
Anders Örne

Nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Nationalekonom, professor vid Stockholms högskola, emeritus från 1933
Frisinnad politiker, statsminister 1930-32
Socialdemokratisk politiker, ecklesiastikminister från 1932
Frisinnad politiker, finansminister 1930-32, statsminister hösten 1932
Nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Nationalekonom, professor vid Göteborgs handelshögskola från 1932
Nationalekonom, professor vid Stockholms högskola från 1933,
socialdemokratisk riksdagsman från 1934
Nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Riksbankschef
Socialdemokratisk politiker, redaktör för Tiden
Socialdemokratisk politiker, finansminister från 1932
Nationalekonom, professor vid Göteborgs universitet
Nationalekonom, docent vid Lunds universitet från 1932
Generaldirektör Posten, socialdemokratisk riksdagsman fram till 1934

Not: När inga årtal anges gäller positionen hela perioden 1931-37. Årtalen markerar alltså endast att en
position påbörjats eller avslutats inom denna tidsram.

Figur 1: Prisutveckling i Sverige 1928-1937
(index 1931 = 100)
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Källa: B.R. Mitchell, International Historical Statistics: Europe 1750-2005. Basingstoke & New York:
Palgrave Macmillan 2007, s 957, 964.
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Figur 2: Pundkurs och diskonto januari 1931 - januari 1937

Källa: Pundkurs: www.riksbank.se. Historisk monetär statistik. Månatliga valutakurser i Sverige 1913-2006
av Jan Bohlin. Diskonto: Ekonomisk Översikt 1931-1937.
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In September 1931 Sweden was forced to abandon the gold standard and decided to stabilize the domestic
price level instead of upholding a fixed exchange rate. It was the first (and only) time a country adopted
such a policy of price level targeting. Sweden is thereby regarded as having anticipated much of the inflation
target policy pursued by a number of countries – among them Sweden – from the 1990s and onwards. This
paper presents reports and reasoning within six leading daily newspapers in connection with and following
Sweden’s transition from gold exchange standard to paper standard. Through these newspapers one can
get an understanding of how monetary matters were treated in news reports and editorials as well as of
the positions of politicians and economists. The credit for Sweden’s pioneering role is usually ascribed to
Swedish economists working in the spirit of Knut Wicksell, primarily Gustav Cassel and Eli Heckscher. These
two, along with Bertil Ohlin, dominated the 1930s Swedish debate on price policy. In following this debate
chronologically in detail we can get an understanding of how the experiment developed and found its
features, where different actors were positioned and how they moved, and what information the general
public – in this sensitive childhood of democracy – had access to.
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