
Strategier for effektiva 
myntindragningar 

Av Roger Svensson & Andreas Westermark 

Periodiska myntindragningar tillampades under nastan 200 ar i stora delar av medeltidens Europa. 
Gamla mynt fi:irklarades ogiltiga och skulle vaxlas in mot nya till pa fi:irhand bestamda kurser och 
datum. Denna skatt var likvardig med en modern Gesellskatt pa pengainnehay som infi:irdes i delar 
av bsterrike pa 1930·talet i syfte att fa folk att konsumera. Periodiska myntindragningar kravde 
en begransad myntvolym i cirkulation. Vi visar att systemet fungerar och genererar intakter fi:ir 
myntherren om skattenivan ar tillrackligt lag och om bestraffningen vid upptackt av anvandandet av 
ogiltiga mynt ar tillrackligt hi:ig. 

Gesellskatt pa pengainnehav 
Den tyske ekonomen Silvio Gesell 
(1862-1930) (Bild 1) hade en ide om 
hur man kunde stimulera penning
transaktioner och konsumtion med 
hjalp av beskattning av fysiska pengar 
- kallad Gesellskatt. Genom att intro
ducera en aterkommande kostnad for 
att halla sedlar, skulle Gesellskatten 
ge innehavarna incitament att snabbt 
gora sig av med sedlarna i form av 
okad konsumtion. Darmed skulle 
man kunna stimulera ekonomin. 

Gesells ideer tillampades i den 
osterrikiska staden Worgl under 
"Den stora depressionen'~ Staden 
hade skyhOg arbetsloshet och det 
saknades pengar for finansiering av 
olika offentliga projekt. Folk vagade 
namligen inte konsumera pa grund 
av de dystra framtidsutsikterna och 
sparade i stallet sina sedlar. I juli 1932 
introducerade kommunen darfcir 
en lokal valuta ("Worgl labor certifi 
cates"), som betalades ut som loner 
till tidigare arbetslosa vid nya offent
liga bygg- och infrastrukturprojekt, 
se Kampmann ar 2009. 

Kannetecknet for denna lokala 
valuta var att ett marke som kostade 
en procent av sedelns nominella be
lapp klistrades pa baksidan av sedeln 
i borjan av varje manad for att sedeln 
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1. Si lvio Gesell (1862- 1930). 

skulle behalla sitt nominella varde. 
(Bild 2). Med andra ord kostade det 
en procent av det ursprungliga be
lappet att halla sedeln varje manad. 
Darmed hade folk incitament att 
borja konsumera och da framst an
vanda den lokala valutan snarare an 
de reguljara sedlarna vid transaktio
nerna. Experimentet blev en succe. 
Den ekonomiska aktiviteten i staden 
okade mangdubbelt jam fort med sed
lamas nominella varde och arbetslos
heten sjonk snabbt. Flera andra sta
der fOljde efter. Men den osterrikiska 
centralbanken forbjod de lokala va
lutorna i september 1933, eftersom 

experimentet hotade centralbankens 
monopol pa att trycka pengar. 

Pa senare tid har Gesellskatter 
ater aktualiserats i samband med att 
ran tan i manga lander verkar har natt 
en nedre grans, eftersom sa dana skat
ter skulle gora det lattare att Mila en 
negativ ranta for att stimulera ekono
min. Orsaken ar att sedlar normalt 
har rantan noll, och darmed utgor 
en alternativ placering till att satta in 
pengar pa banken, eller halla andra 
rantebarande tillgangar. Om riintan 
blir (alltfor) negativ kan folk i stiillet 
Mila sedlar. En kostnad for att halla 
sedlar skulle da gora det mojligt att 
siitta en mer negativ riinta. 

Periodiska myntindragningar 
Vad Gesell troligen inte kiinde till iir 
att en Gesellskatt pa innehav av pen g
ar - kallad periodiska myntindrag
ningar (renovatio monetae) - redan 
hade tilliimpats i stora delar av medel
tidens Europa under niistan 200 ar. 
Principerna for sadana myntindrag
ningar analyserades i SNT 2017:1. 
Systemet innebiir att gamla mynt 
forklaras ogiltiga och maste viixlas 
in mot nya till pa forhand bestiimda 
kurser och datum. 

Indragningar kunde ske sa ofta 
som en till tre ganger per ar och en 
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2. Baksidan av en lokal5-schillingsedel fnin Worgl, utgiven i juli 1932. 
Notera markena ti ll hoger som bchiiver kiipas och klistras d it 

for att sedeln ska behalla sitt nominell a varde. 

vanlig viixelkurs var fyra gamla mot 
tre nya mynt. Storleken pa skatten be
rod de salunda inte bara pa viixelkur
sen utan aven pa langden pa period en 
mellan indragningarna. 

Trots att syftet med periodiska 
myntindragningar - beskattning av 
handel och lokal befolkning - skiljde 
sig fran Gesells ideer, arden likvardig 
med en Gesellskatt pa pengainnehav. 

Svensson (2016) har satt upp de 
grundlaggande villkoren fOr att ett 
system med periodiska myntindrag
ningar ska fungera. Ett system med 
myntindragningar kraver en geogra
fisk valutarestriktion (utlandska mynt 
ar ogiltiga) och att myntherren har ett 
viix.lingsmonopol och kontroll over 
marknaderna. Endast en mynttyp far 
cirkulera i valutaomradet och olika 
typer som representerar olika utgavor 
maste vara klart atskiljbara for de 
dagliga anviindarna av mynten. Detta 
genomfordes praktiskt genom att 
andra pa myntens huvudmotiv, med
an myntfoten (-diameter, vikt, halt och 
form) forblev ofcirandrad. Bild 3-5. 

Myntindragningarna kunde speci
ellt ha en hi:igre frekvens (1-3 ganger 
per ar) i sma valutaomraden (centrala 
och ostra Europa), dar systemet var 
lattare att overvaka. Det finns ocksa 
exempel pa myntindragningar i storre 
valutaomraden, till exempel England 
(973- 1125), men da med lagre frek
vens (vart tredje eller sjatte ar). Mynt
indragningar fungerade synnerligen 
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bra i relativt outvecklade ekonomier, 
eftersom sadana ekonomier hade en 
begransad penningmangd i cirkula
tion. Detta underlattade ompragling 
rent tidsmassigt. Den laga monetari
seringen gjorde att det fanns fa platser 
dar mynt anvandes och fa grupper i 
samhallet som anvande mynt, vilket 
underlattade overvakning och ge
nomdrivande av systemet. 

Systemet med periodiska mynt
indragningar tillampades endast 
innanfOr stadsmurarna, medan vilka 
mynt som heist kunde anvandas pa 
landsbygden. Myndigheterna hade 
flera verktyg for att overvaka och 
genomdriva systemet. For det fOrsta 
fanns viix.lare och andra administra
ti:irer narvarande pa stadsmarknader
na i overvakande syfte. For det andra 
bestamdes tidpunkten fOr indrag
ningen i samband med nagon viktig 
ekonomisk handelse da manga mynt 
skulle anvandas, till exempel en arlig 
skattebetalning eller storre aterkom
mande marknad. For det tredje sa 
skulle betalningar av avgifter, skatter, 
rantor och jordrantor goras med nya 
giltiga mynt. 

Skatter, kontroll och 
prisfluktuationer 
Svensson och Westermark (2020) 
analyserar implikationerna av perio
diska myntindragningar i en model! 
dar folk behi:iver halla likvida medel 
for att kunna konsumera. Model-

len har hushall, hantverkare och en 
myntherre. Hushallen bryr sig om 
konsumtion av varor. De kan halla 
bade gamla (ogiltiga) och nya (gil
tiga) mynt. Valen av vilka mynt som 
innehas eller anvands vid transaktio 
ner ar endogent bestamda i modellen. 
Myntherren tar ut ett seignorage vid 
myntindragningarna och intakterna 
anvands fOr att tacka myntherrens 
utgifter. Om myntherrens overvakare 
upptacker att ogiltiga mynt anvands 
pa marknaden, sa beslagtas hela be
lappet. Liknande resultat fas aven vid 
andra typer av bestraffningar for an
vandning av illegala mynt. 

Myntherren har tre metoder for 
att paverka folks villighet att anvanda 
nya mynt och viix.la in gamla: 

1) viixelavgiften mellan gamla och 
nya mynt; 

2) langden pa tidsperioden mellan 
indragningarna; och 

3) effektiviteten i kontrollen av 
illegala betalningsmedel pa markna
den. 

Modellens resultat visar att syste
met med Gesellskatter fungerar och 
genererar intakter fOr myntherren: 

1) om viix.lingsavgiften ar tillrack
ligt lag; 

2) om tidsperioden mellan in
dragningar ar tillrackligt lang; och 

3) om sannolikheten att bli straf
fad vid anvandandet av ogiltiga mynt 
ar tillrackligt hog. 

Ett viktigt resultat fran model
len ar att priser pa konsumtions
varor okar under perioden mellan 
tva indragningar men faller ner till 
sin ursprungliga niva direkt efter en 
myntindragning. Orsaken ar att pen
ningmangden okar under perioden 
och faller brant efter indragningen. 
Efter att myntherren har samlat in 
viixlingsavgifterna sa spenderas in
takterna pa konsumtion . Darmed 
distribueras fler mynt i den privata 
sektorn, vilket Ieder till att det privata 
penninginnehavet och priserna okar. 
Dessutom visar modellen att ju hogre 
Gesellskatten ar, des to mer okar pri
serna i perioden mellan indragnin
garna. 
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Tabell1. Sammansattningen av engelska skattfynd 979-1125 

Datering av skattfynd 979-1035 1035-1125 
Antal ar mellan myntindragningar 6ar 2-3 ar 

Antal Procent Antal Procent 

skattfynd skattfynd 
Skattfynd med 1 typ 25 83,3% 19 33,3% 

2 typer 2 6,7% 11 19,3% 
3 typer 3,3% 10 17,5 % 

> 3 typer 2 6,7% 17 29,8% 

Totalt an tal skattfynd 30 100,0% 57 100,0% 

Antal mynt Procent Antal mynt Procent 
Mynt fran 
Sista emissionen 886 86,5% 8 771 54,3% 
Nast sista emission en 137 13,4% 1724 10,7% 
Tredje sista emissionen 1 0,1% 698 4,3% 
Tidigare emissioner 0 0,0% 4964 30,7% 

Totalt antal mynt 1024 ' 100,0% 16157 b 100,0 % 

Notera: Varje skattfynd maste innehalla atminstone tre mynt for att inkluderas i tabellen. Darfor ar fern skattfynd fran 973-1035 och 
elva fynd friin 1035-1125 med endast tva mynt exkluderade. Det exakta antalet mynt ar inte bestamt for nagra skattfynd. 

'Base rat pa 27 skattfynd. De tre aterstaende fynden har flera tusen mynt som inte kan attribueras till olika emissioner, speciellt tva 
stora fynd (Kungsholm and Cnut skatterna) som innehaller fler an Ire typer. 

b Baserat pa 53 skattfynd. De fyra aterstaende fynden har flera tusen mynt som inte kan attribueras till olika emissioner. 

Ki:illa: Berakningar ar baserade pa Allen, Mints and money, s. 520-23. 

Tabell2. Sammansattningen av tyska skattfynd i Thiiringen 1156-1325 och Oberlausitz 1200-1300 

Region 
Datering av skattfynd 
Antal ar mellan myntindragningar 

Skattfynd med 1 typ 
2 typer 
3 typer 

> 3 typer 

Totalt antal skattfynd 

Antal 
skattfynd 

2 
3 
9 

69 

83 

Thiiringen 
1156-1325 
1 ar 

Procent 

2,4% 
3,6% 

10,8% 
83,2% 

100,0% 

Notera: Varje skattfynd maste innehalla atminstone tre mynt for att inkluderas i tabellen 

Oberlausitz 
1200-1300 
1 ar 

Antal Procent 
skattfynd 

0 0,0% 
3,6% 

4 14,3% 
23 82,1% 

28 100,0% 

Kalla: Berakningar ar baserade pa Havernick, Mittelalterliche Munzfunde, s. 26-79, och Haupt, 'Oberlausitzer Brakteatenfunde', 
s. 516-81. 

SNT 8 • 2020 179 



3- 5. Tre utgih·or a\' markgreve Otto den rike i staden Meissen (Tyskland) ca 11 56- 90, 
dar myn ten drogs in varje ii r. 0 ca 26 mm . 

Empiriska observationer 
fran skattfynd 
Skattfynd fran England indikerar att 
periodiska myntindragningar var del 
vis framgangsrika. Tabelll visar att 83 
procent av skattfynden mellan aren 
979 och 1035 innehaller bara en typ, 
jamfort med 33 procent av skattfyn
den mellan 1036 och 1125. I termer 
av antal mynt, bestar skattfynden till 
86 procent av mynten fran den sista 
utgavan mellan 979 och 1035 jam
fort med 54 procent mellan 1036 och 
1125. Denna skillnad indikerar att 
indragningarna fungerade battre nar 
de genomfordes vart sjatte ar (979-
1035) an vartannat eller vart tredje ar 
(1 036- 1125). Om Gesellskatten var 
densamma for de tva tidsperioderna, 
sa innebar det att den faktiska kost
naden for att halla pengar var hogre 
i den senare perioden, eftersom man 
betalade skatten oftare. 

Indragningarna var annu mer 
frekventa i Tyskland. Tyska skattfynd 
fran perioden 1150-1320 innehaller 
fOr det mesta manga olika lokala och 
utlandska typer. Tabell2 visar att en
dast fern av 83 skattfynd i Thii.ringen 
- dar indragningar var arliga - inne
haller farre an tre typer. I skattfynden 
fran Oberlausitz har endast ett utav 
28 fynd farre an tre typer. 

De empiriska observationerna 
fran skattfynd visar alltsa att folk var 
mer villiga att viixla in sin a gam! a 
mynt mot nya niir intervallet mellan 
indragningarna var langre. Salunda 
fungerar Gesellskatten battre om 
skattenivan ar lagre, vilket Jigger i 
linje med var teoretiska model!. 

'&>-
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Denna artikel bygger delvis pa den 
vetenskapliga studien Renovatio 
Monetae: When Gesell Taxes Worked 
publicerad av forfattarna i den inter
nationella forskningstidskriften Inter
national Economic Review ar 2020. 
Den ar finansierad med forsknings 
medel fran Sven Svenssons stiftelse 
for numismatik, Gunnar Ekstroms 
stiftelse for numismatisk forskning 
och Stiftelsen Olle Engkvist Bygg
mastare. 
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