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MAX EDLING & PATRIK WINTON 

Statsskulder är ett mångfacetterat samhälleligt fenomen som har påverkat 

och fortsätter att påverka både ekonomisk och politisk utveckling över hela 

världen. Av goda skäl har därför statsskulder under lång tid tilldragit sig 

samhällsvetares och humanisters forskningsintresse. Perspektiven har dock 

tenderat att skifta över tid och mellan de olika vetenskapliga disciplinerna. I 

regel har ekonomer och ekonomhistoriker framförallt undersökt betydelsen 

av statsskulder för framväxten av finansiella marknader samt statsskulders 

inverkan på ekonomisk tillväxt. Mycket förenklat så undersöker de huruvida 

en fungerande finansiell marknad, som gynnar en effektiv mobilisering och 

allokering av kapital, har varit en nödvändig förutsättning för ekonomisk 

modernisering.1 Historiker och historiska sociologer har istället varit mer in

tresserade av statsskuldernas roll i statsbyggnadsprocessen, samt betydelsen 

av effektiva fiskala metoder för att lyckas i den maktkamp som präglade det 

tidigmoderna europeiska statssystemet.2 Självfallet erkänner många forskare 

inom den inriktning som fokuserar på de finansiella marknadernas etablering 

att statens framväxt var viktig för den finansiella utvecklingen, på samma sätt 

som flera forskare som arbetar inom statsbyggnadsperspektivet lyfter fram 

att staterna var beroende av kapitalmarknader i till exempel Amsterdam och 

1. Se till exempel Richard Sylla, "Shaping the U.S. Financial System, 1690-1913: The Dominant 

Role of Public Finance" i Richard Sylla, Richard Tilly & Gabriel Tortilla (red.) The State, 

the Financial System, and Economic Modernization (New York 1999), s. 249—270; Richard 

Sylla, "Financial Systems and Economic Modernization", Journal of Economic History, vol. 

62 (2002), s. 277-292; Robert E. Wright, The Wealth of Nations Rediscovered: Integration and 

Expansion in American Financial Märkets, 1780-1850 (New York 2002); Peter L. Rousseau & 

Richard Sylla, "Emerging Financial Märkets and Early U.S. Growth", Explorations in Eco

nomic History, vol. 42 (2005), s. 1—26. 
2. Se till exempel John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783 

(London 1989); Richard Bonney (red.), Economic Systems and State Finance (Oxford 1995); Jan 

Lindegren, "Men, Money, and Means" i Philippe Contamine (red.), War and Competition 

Between States (Oxford 2000). 
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Genua för att finansiera sina krigsoperationer. De skilda perspektiven tende

rar dock att leda till att forskarna ställer olika frågor och att de förklarar den 

ekonomiska och politiska utvecklingen på olika sätt. 

Föreliggande studie fokuserar framförallt på statsskuldens betydelse 

för statsbyggnadsprocessen i Förenta Staterna och Sverige under perioden 

1780-1870. Denna period var en tid då i princip alla ledande stater i både 

Amerika och Europa försökte omstrukturera sina statsskulder till följd av 

ökade resurskrav. Att låna var det viktigaste sättet att hantera det växande 

glappet mellan de tillgängliga resurserna och de behov som i synnerhet krigen 

skapade. Samtidigt var detta en revolutionär period då etablerade relationer 

mellan överhet och invånare ifrågasattes och omdefinierades. Eftersom stats

skulderna påverkade i princip alla invånare blev statens finanser ett centralt 

ämne i de politiska strider som fördes inom ramen för etablerade politiska 

institutioner och i tidningar och pamfletter. 

Tidigare forskning har främst fokuserat på de ledande europeiska stor

makterna, som till exempel Frankrike och Storbritannien, när dessa fenomen 

har undersökts. Därmed har utvecklingen i mer perifera länder som Sverige 

negligerats. Genom att analysera diskussionerna om statsskuldens organise

ring i Förenta Staterna och Sverige, två länder som befann sig i den stor

maktspolitiska periferin, kan vi få nya perspektiv på statsskuldens utveckling 

på ett mer generellt plan. Det ger också ny kunskap om en viktig tid i båda 

ländernas historia. Jämförelser mellan Sverige och Förenta Staterna, två på 

ytan vitt skilda politiska och sociala entiteter, kan även generera nya insikter 

om statsskuldens ekonomiska och politiska mekanismer som inte skulle upp

täckas om länderna undersöktes var för sig. 

Utgångspunkten i alla artiklar har varit att studera politiska debatter och 

uttalanden om statsskulden i samband med 1700- och 1800-talets krig. Meto

dologisk inspiration har i synnerhet hämtats från Quentin Skinners teser om 

betydelsen av att undersöka hur politiska aktörer använde ord, begrepp och 

exempel för att övertyga åhörare och läsare om sina ståndpunkter, samtidigt 

som de försökte kritisera sina motståndare.3 

3. Quentin Skinner, "The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke 

versus Walpole" i N. McKendrick (red.), Historical Perspectives. Studies in English Thought 

and Society in honour ofJ.H. PLumb (London 1974), s. 93-128. 
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Arbetet med boken började vårterminen 2008 som ett pedagogiskt projekt 

vid Historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att samla ett antal studen

ter på C-nivån att skriva sina respektive uppsatser inom ett gemensamt tema 

som bestämdes av pågående forskning vid institutionen. Utgångspunkten var 

att både studenter och forskare skulle gynnas av en ökad integrering mellan 

undervisning och forskning. Efter att studenterna Johan Gärdebo, Henrik 

Henriksson, Joakim Johansson och Johan Kullberg ventilerade sina uppsat

ser 2008 har de omarbetat dem till artiklar. Samtidigt har projektets ledare, 

forskarna Max Edling och Patrik Winton, författat sina respektive artiklar. 

Boken består därmed av både omarbetade studentuppsatser och artiklar av 

disputerade forskare. 

Några ord skall sägas om innehållet i artiklarna och om hur antologin är 

disponerad. Först ut är en inledande text författad av Max Edling och Patrik 

Winton som ger en bakgrund till det finansieringssystem som växte fram i 

Europa under tidigmodern tid och som de flesta stater var tvungna att an

passa sig till under 1700- och början av 1800-talet. De ger också en bakgrund 

till utvecklingen av statsskulden i Sverige och Förenta Staterna under den 

undersökta perioden. Därefter följer Johan Gärdebos artikel, som behandlar 

den omfattande och tidvis mycket hätska politiska debatten i samband .med 

1789 års riksdag då riksgäldskontoret bildades och en ny bevillning antogs. 

Han analyserar även de kungörelser som spreds runt om i det svenska riket 

med anledning av de obligationer och kreditsedlar som riksgäldskontoret gav 

ut. Därnäst undersöker Patrik Winton de omfattande diskussionerna om 

Sveriges statsskuld i början av 1800-talet och kopplingarna mellan den stats

finansiella situationen och regimskiftet 1809. Han tar även kortfattat upp hur 

den svenska statsskulden utvecklades under perioden 1809—1830. 

I Joakim Johanssons artikel analyseras debatter i kongressen under 1812 

års krig mellan Förenta Staterna och Storbritannien. Kriget var det första 

riktiga testet för hur de finansiella institutioner som den nya republiken hade 

etablerat efter självständigheten fungerade och hur ledande aktörer reage

rade på händelseutvecklingen. Därefter undersöker Max Edling de debat

ter som fördes i kongressen och i pressen angående hur Förenta Staterna 

skulle finansiera det pågående kriget mellan USA och Mexiko 1846—1848. Han 

jämför också resursmobiliseringen i de två krigförande staterna. De två sista 

artiklarna berör sedan finansieringen av nordsidans krigsansträngningar i det 

amerikanska inbördeskriget 1861—1865. Henrik Henriksson undersöker debat-
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terna i kongressen medan Johan Kullberg behandlar finansministerns Salmon 

P. Chases finansieringsplaner. 

Avslutningsvis vill redaktörerna tacka för det ekonomiska stöd från 

Kungliga Patriotiska Sällskapet som har möjliggjort publiceringen av denna 

antologi. 
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Ett nödvändigt ont: 
Statsskulden som historiskt 
fenomen 
MAX EDLING & PATRIK WINTON 

Inledning 

Som nytillträdd statsminister publicerade Göran Persson en redogörelse för 

sin gärning som finansminister under titeln Den som är satt i skuld är icke 

fri. Persson talade om Sveriges statsskuld och hans titel uttrycker en allmänt 

accepterad åsikt att statlig skuldsättning är en allvarlig politisk belastning. 

Enligt detta resonemang så medför statens skulder påtagliga negativa och po

litiska följder och bör därför begränsas eller helst avskaffas. Till exempel har 

EU skrivit in en begränsningsregel som styr EMU-ländernas finanspolitik. På 

andra sidan Atlanten beskrivs Bill Clintons presidentperiod i positiva ordalag 

inte minst för att han lyckades göra avbetalningar på Förenta Staternas stats

skuld, en prestation som står i skarp kontrast till hans efterträdare George W. 

Bushs hantering av de offentliga finanserna. Statsskulden har också framhål

lits som en starkt bidragande orsak till utvecklingsländernas problem och 

skuldavskrivningar som den kanske enskilt viktigaste åtgärden för att komma 

till rätta med ekonomiska och politiska svårigheter i dessa länder. 

Trots att statsskulden är så allmänt misstrodd så utgör den en av statens 

äldsta institutioner. Den har sitt ursprung i kriget och det är också krig som 

varit den främsta drivkraften bakom statsskuldernas tillväxt sedan 1500-ta-

let. Det var inte förrän på 1800-talet som världens länder på allvar började 

använda sig av lån för att stimulera ekonomisk utveckling genom infrastruk

tursatsningar och det var först efter andra världskriget som västvärldens re

geringar började använda sig av lån för att finansiera nya och expanderande 

välfärdssystem. Insikten att militära framgångar ytterst vilar på tillgången på 

resurser går tillbaka till antiken. Men med de långa och dyrbara krig som 
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följde på den så kallade "militära revolutionen" i 1500- och 1600-talets Europa 

så tvingades kontinentens krigförande stater att söka efter nya vägar att få 

fram stora summor pengar. 

Den europeiska tidigmoderna staten hade många sätt att mobilisera resur

ser, från expropriering och plundring över tvångslån, utskrivningar och rekvi

sitioner till beskattning och lån. Efterhand blev det tydligt att ingen metod 

var mer effektiv än långfristiga lån. Som ekonomhistorikern Niall Ferguson 

utrycker saken så hade "the state with the most developed bond märket [...] 

the deeper pockets" och kunde därför "sustain its military effort at a relatively 

lower economic cost."1 Nederländerna blev den första stat som finansierade 

sina krig genom försäljning av långfristiga obligationer. I samband med den 

engelska revolutionen 1688 tog Wilhelm av Oranien med sig holländska fi

nansmetoder till England där de i en fruktbar förening med redan existe

rande institutioner skapade förutsättningarna för landets omvandling från 

perifer småstat till världens mäktigaste nation under perioden 1689 till 1815.2 

Andra stater — inte minst Frankrike, det främsta offret för Storbritan

niens växande makt - försökte från 1600-talets slut reformera sina finanser 

efter brittisk och holländsk modell i avsikt att betala sina krigsäventyr med 

långfristiga lån. Eftersom de inhemska lånemarknaderna var underutveck

lade sökte dessa länder sig utomlands i jakten på kapital. Även om det fanns 

ett flertal städer vars bankirer lånade ut pengar till Europas monarker, som 

till exempel Antwerpen och Genua, så växte Amsterdam fram som den inter

nationella lånemarknadens huvudstad. Utländska regeringar tilläts däremot 

inte att ta upp lån i London. Under 1700-talets andra hälft lånade Danmark, 

Frankrike, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Österrike pengar av hol

ländska kapitalister. För Sveriges del var det 1760-talet som blev startskottet 

för en ökning i utländska lån. Från 1780-talet dök även Förenta Staterna upp 

som en ny låntagare på Amsterdams lånemarknad. Trots de holländska lånen 

var Europas stater liksom den amerikanska republiken angelägna om att ut-

1. Niall Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World, 1700-2000 (New 

York 2001), s. 409. För kopplingen mellan finansiell och military styrka under 1700-talet se 

i synnerhet John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783 

(London 1989). 

2. Peter G. M. Dickson, The Financial Revolution in England: A Study in the Development of 

Public Credit, 1688-1756 (London 1967); Henry Roseveare, The Financial Revolution 1660-

1760 (London 1991). 
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veckla sina inhemska lånemarknader. Faran med att vara beroende av utländ

ska lån blev påtaglig i samband med krigen som följde på den franska revo

lutionen. Nederländerna ockuperades av franska trupper och den holländska 

lånemarknaden stängdes. Men att utveckla den inhemska lånemarknaden var 

lättare sagt än gjort. John Laws spekulativa projekt i det tidiga 1700-talets 

Frankrike är bara det mest dramatiska exemplet på ett av många misslyckade 

försök att utveckla en fungerande lånemarknad. Ett av relativt få länder som 

faktiskt lyckades med detta före Napoleonkrigens slut var Förenta Staterna. 

Också i Sverige gjordes försök att skapa en svensk lånemarknad under 1700-

talet, men med mindre lyckade resultat än i Förenta Staterna.3 

Det moderna krigsfinansieringssystemet 

Från tiden runt sekelskiftet 1700 kan man tala om att ett nytt system för 

krigsfinansiering hade uppstått i Europa. Samtida kommentatorer använde 

sällan termen "modern" för att beskriva de nya finansiella arrangemangen, 

men de var väl medvetna om att de härrörde från de senaste seklernas in

tensiva krigföring och de kontrasterade ofta det nya systemet med antikens 

finansiella metoder. I en tämligen typisk kommentar förklarade James Currie 

att "the balance of power, a notion springing up among statesmen towards 

the end of the 15* century" utgjorde "a principal cause both of the frequency 

and the extensiveness of modern wars." Krigen hade gett upphov till: 

the funding-system, which at once multiplied the means of warfare twenty-fold, and 

which, after anticipating and exhausting the public revenue in almost every nation of 

Europé, seems at length to approach the point so clearly foretold, when it must pro

duce a period of general peace, or universal desolation.4 

Både David Hume och Adam Smith, två skotska 1700-talsintellektuella som 

spelade stor roll för framväxten av den moderna nationalekonomin, noterade 

3. James C. Riley, International Government Finance and the Amsterdam Capital Märket, 1740-

1815 (Cambridge 1980). 

4. Jasper Wilson [pseudo., James Currie], A Letter, Commercial and Political, Addressed to the 

Right Honorable William Pitt: In Which the Real Interests ofBritain, in the Present Crisis, as 

Considered, and Some Observations are Offered on the General State of Europé (London 1793), 

s. 3-5. 
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att vanan att "samla rikedomar", det vill säga "to make provision during pea-

ce, for the necessity of war", sedan länge upphört hos 1700-talets europeiska 

monarker. Samma sak gällde kontinentens republiker, påpekade Smith. De 

italienska republikerna, Nederländerna och de schweiziska kantonerna hade 

alla misslyckats med att spara ihop något på kistbotten. Från denna "want of 

parsimony in time of peace" förklarade Smith i sin Wealth of Nations, kom 

"the necessity of contracting debt in time of war." 

When war comes, there is no money in the treasury but what is necessary for carrying 

on the ordinary expences of the peace establishment. In war an establishment three 

or four times that expence becomes necessary for the defence of the state, and conse-

quently a revenue three or four times greater than the peace revenue. Supposing that 

the sovereign should have, what he scarce ever has, the immediate means of augment-

ing his revenue in proportion to the augmentation of his expence, yet still the produce 

of the taxes, from which this increase of revenue must be drawn, will not begin to 

come into the treasury till perhaps ten or twelve months after they are imposed. But 

the moment in which war begins, or rather the moment in which it appears likely to 

begin, the army must be augmented, the fleet must be fitted out, the garrisoned towns 

must be put in a posture of defence; that army, that fleet, those garrisoned towns must 

be furnished with arms, ammunition and provisions. An immediate and great expence 

must be incurred in that moment of immediate danger, which will not wait for the 

gradual and slow returns of new taxes. In this exigency government can have no other 

resource but in borrowing.5 

Även om 1700-talets politiska ekonomer till övervägande del var negativa till 

statsskulden så fanns ändå, som citatet visar, en medvetenhet både om att lån 

var en ny metod för krigsfinansiering och att det var en metod som var vida 

mer effektiv än beskattning när det gällde för staten att snabbt mobilisera 

resurser. 

Det nya systemet, som i det följande kommer att benämnas det "moderna 

krigsfinansieringssystemet", utgjordes av en uppsättning institutioner och 

praktiker först utvecklade i Nederländerna och England och senare efterlik

nade i andra stater med varierande framgång. Systemet bestod av utfärdandet 

och försäljningen av statsobligationer på den inhemska marknaden i de fall 
en sådan existerande, annars på internationella lånemarknader. Framväxten 

5. David Hume, "Of Public Credit", i Political Essays, Knud Haakonsen (red.), (Cambridge 

1994), s. 166; Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, R. 

H. Campbell, A. S. Skinner & W. B. Todd (red.), (Oxford 1976) vol. II, s. 909. 
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av en värdepappersmarknad under 1600- och 1700-talet innebar att både lån

givarens och låntagarens intressen kunde tillgodoses bättre än tidigare. För 

låntagarens del låg marknadens största betydelse i att den gav staten en säker 

tillgång till pengar även med kort varsel. Precis som Smith skrev så fanns det 

ingen europeisk monark eller regering som räknade med att betala för sina 

krig med höjda skatter. Även i de fall då de hade formell rätt att beskatta sina 

undersåtar, vilket långt ifrån alltid var fallet, så fanns det betydande begräns

ningar i de tidigmoderna skattesystemens flexibilitet. Begränsningarna hade 

delvis sitt ursprung i det faktum att periodens tämligen primitiva och lång

samt växande ekonomier inte genererade något särskilt stort överskott. Men 

begränsningarna kom också från det faktum att en större skattereform skulle 

göra det nödvändigt att beskatta mäktiga och privilegierade samhällsgrupper 

som ofta utgjorde regimens främsta stöttepelare, såsom kyrkan eller adeln. 
Den engelska, amerikanska och franska revolutionen utgör alla exempel på 

de samhällsomstörtande slitningar som kunde uppstå till följd av försök att 

reformera skattesystemet. Men om skattereformer inte var ett praktiskt al

ternativ och behovet av pengar ändå var pressande så innebar det att staten 

inte hade något annat val än att vända sig till långivare. Som Smith uttryckte 
saken så möjliggjorde lån krigföring utan skattereformer. 

By means of borrowing they are enabled, with a very moderate increase of taxes, to 

raise, from year to year, money sufficient for carrying on the war, and by the practice of 

perpetual funding they are enabled with the smallest possible increase of taxes, to raise 

annually the largest possible sum of money.6 

När Smith publicerade sin Wealth of Nations (1776) hade Europas stater tagit 
för vana att bara driva in så pass mycket skatt att det räckte för att betala de 

fredstida statsutgifterna och räntan på statsskulden. Skattesystemens trög

het och de många kostbara krigen innebar att det fanns få möjligheter att 

betala av krigslånen. För att få ned kostnaderna för statsskulden slutade re

geringarna i flera länder helt med att amortera av skulden. I Nederländerna 

och Storbritannien hade staten rätt att lösa in utestående obligationer när 

helst den önskade. Däremot hade långivaren ingen möjlighet att återkräva 

6. Smith (1976), vol. II, s. 919-920; Gabriel Ardant, "Financial Policy and Economic Infrastruc-

ture of Modern States and Nations" i Charles Tilly (red.), The Formation of National States in 

Western Europé (Princeton 1975); Riley (1980). 
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sitt kapital av staten. Utländska lån förföll vanligtvis på ett bestämt datum, 

men med tiden blev det praxis att förlänga lånen när de gick ut och där

med övergick även dessa till att vara "ständiga" lån, som den samtida termen 

löd. För de tidigmoderna staterna innebar avsaknaden av krav på amorte

ring samma fördel som för den privatperson som idag köper en bostad och 

väljer att inte amortera på sitt hypotekslån. Strategin gjorde det möjligt att 

låna större belopp på en given inkomst. Kostnaden för lånen kunde även 

reduceras genom att sänka räntan genom en omförhandling av lånevillkoren, 

återigen en möjlighet som idag står öppen för bostadsägare när de lägger om 

sina lån. I England sjönk räntan från tio procent under Karl II:s regeringstid 

(1661-1685) till tre procent under George II:s (1727-1760). I Amsterdam sjönk 

räntan också så att även relativt svaga regimer kunde låna till fem procents 

ränta mot 1700-talets slut.7 

Långivarna hade delvis andra intressen än låntagarna. Framförallt var de 

angelägna om att deras investeringar i statsobligationer skulle vara en säker 

investering som lätt kunde omvandlas till likvida medel, det vill säga till sil-

ver- och guldmynt eller solida privata krediter. Det första kravet säkerställdes 

genom att Europas regeringar kom att iaktta största punktlighet vid ränte

betalningar. Det var en grundläggande förändring i statens beteende som 

därmed ägde rum. Under medeltiden och ännu under 1500- och 1600-talet 

utgjorde lån till monarken en utomordentligt riskfylld investering. Under 

1700-talet blev investeringar i statsskulden däremot en av de säkraste tänk

bara investeringarna. Det är ingen slump att förmyndare och änkor kom 

att investera i statsobligationer för att de erbjöd en tryggad inkomst. De re

geringar som lånade pengar hade all anledning att vara noggranna med sina 

betalningar eftersom deras kreditvärdighet enbart bedömdes utifrån hur väl 

de skötte sina lån. William Short, amerikansk diplomat i Nederländerna, 

rapporterade från Amsterdam år 1790 att holländska kreditorer ansåg att det 

hade blivit "so absolutely indispensable to sovereigns of all descriptions to 

preserve their credit with money-lenders" att regeringarnas egenintresse var 

tillräcklig säkerhet för lån. I Storbritannien, den enda stat i Europa där stats

finanserna redovisades öppet för allmänheten, hade parlamentet för vana att 

7. Dickson (1967); James C. Riley, "Foreign Credit and Fiscal Stability: Dutch Investment in 

the United States, 1781-1794", The Journal of American History, vol. 65 (1978), s. 654-678; 

Roseveare (1991). 
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reservera en särskild skatteintäkt för att täcka räntebetalningarna i samband 

med varje nytt lån som staten tog.8 

Långivarnas andra önskemål tillgodosågs genom uppkomsten av värde

pappersmarknader. Med början i Nederländerna på 1600-talet gjordes stats

obligationer avyttringsbara till tredje part. England följde snart efter. Både i 

Amsterdam och London uppstod finansmarknader där privatpersoner kunde 

köpa och sälja statsobligationer utan inblandning från staten. Med Peter 

Dicksons ord innebar denna innovation att "debts that were permanent for 

the state" gjordes "liquid to the individual". Idag ser vi det som en självklar

het att investerare har rätt att sälja sina fordringar på staten. Men när regeln 

infördes var det en finansiell innovation som fick största betydelse för både 

staterna och investerarna. Kravet på staten att betala tillbaka lånen försvann 

eftersom en investerare som behövde omsätta sina obligationer kunde göra 

det genom att sälja sitt innehav på värdepappersmarknaden.9 

Utfärdandet av "ständiga" men avyttringsbara obligationer till låg och 

sjunkande ränta innebar att Europas stater kunde finansiera större och stör

re del av sina krigskostnader med lån och mindre och mindre med skatter. 

Men det betydde också att skuldsättningen i många europeiska stater nådde 

farligt höga nivåer. Även om skuldbördan kunde öka genom att kravet på 

amorteringar tagits bort och genom att räntan sjönk så fanns det en gräns 

för hur stor skulden kunde bli innan kostnaderna översteg skatteintäkterna. 

När denna nivå nåtts hade staten tre alternativ. Regeringen kunde reformera 

skattesystemet, den kunde ställa in betalningarna eller avskriva skulden, och 

den kunde sluta låna pengar. De båda första alternativen var sällan aktuella 

på grund av de skäl som angivits ovan. Skattereformer var svåra att uppnå och 

inställda betalningar skulle undergräva regimens kreditvärdighet och göra det 

8. William Short to Alexander Hamilton, December i8, 1790, The Papers of Alexander Hamil-

ton, Harold C. Syrett (red.), 27 vols. (New York 1961-1987) vol. VII, s. 351. Se även Dickson 

(1967); Riley (1978); Brewer (1989). 
9. Dickson (1967), s. 457. Oscar Gelderblom och Joost Jonker pekar på att eftersom "the peren-

nial scarcity of coin, tight liquidity constraints appear to have hampered business just as 

much as the absence of mechanisms for accumulating capita! These circumstances put a 

premium on finding new devices to create liquidity", Oscar Gelderblom & Joost Jonker, 

"Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the 

Rise of the Amsterdam Capital Märket, 1595-1612", The Journal of Economic History, vol. 65 

(2004), s. 641-642. 
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svårt att erhålla nya lån. Utan lån skulle staten få det svårt att föra en ambitiös 

utrikespolitik. I praktiken var därför skillnaden mellan det andra och det 

tredje alternativet begränsad. 

Nederländerna tvingades minska sitt lånande i början av 1700-talet då 

cirka 70 procent av unionens intäkter gick åt till räntebetalningar på stats

skulden. En omedelbar följd av detta var att Nederländerna reducerades till 

en andra rangens makt i europeisk politik. Under 1700-talets andra hälft var 

flertalet brittiska politiska ekonomer övertygade om att Storbritannien snart 

skulle tvingas följa det holländska exemplet på grund av sin snabbt växande 

statsskuld. Detta förhållande hade betydelsefulla politiska implikationer ef

tersom britterna ansåg sig vara den avgörande anledningen till att Frankrike 

inte kunde expandera över hela kontinenten. Om Storbritannien inte längre 

var en maktfaktor så skulle Europa och så småningom Storbritannien självt 

utlämnas till Frankrikes universella monarki och katolska styre. Den brittiska 

regeringen kunde bibehålla en mycket stor upplåning genom att den lycka

des reformera sitt skattesystem vid kritiska tidpunkter, både vid 1700-talets 

slut och under de franska revolutionskrigen. Men krigen mot det revolutio

nära Frankrike och sedan mot Napoleon innebar något av en brytpunkt för 

brittisk krigsfinansiering. Nu bröts trenden att huvudsakligen finansiera krig 

med lån. Istället kom skatter att utgöra den viktigaste inkomstkällan. Efter 

Napoleonkrigens slut argumenterade politiska ekonomer som David Ricardo 

för att den framtida krigsfinansieringen helt skulle byggas kring skatter och 

att statsskulden till varje pris var tvungen att hållas nere. Under Krimkriget 

valde också Storbritannien att förlita sig på andra inkomster än lån. Även 

om Storbritanniens krig under 1900-talet återigen kom att finansieras genom 

utgivning av obligationer så utgjorde 1800-talets början en period när det 

moderna krigsfinansieringssystemet alltmer kom att ifrågasättas av Europas 

stormakter.10 

Sammanfattningsvis kan man säga att en framgångsrik tillämpning av 

det moderna krigsfinansieringssystemet krävde tre saker. För det första en 

stadig och säker inkomst som gjorde det möjligt för låntagaren, det vill säga 

10. Hume (1994), s. 173-177; Smith (1976), vol. II, s. 928-929; Riley (1980); Patrick K. 0'Brien, 

"The Political Economy of British Taxation, 1660—1815", Economic History Review, inA ser. 

vol. 41 (1988), s. 1—32; Patrick K. 0'Brien, Power with Profit: The State and the Economy, 

1688-1815. An Inaugural Lecture Delivered in the University of London (London 1991). 
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staten, att betala räntan på statsskulden punktligt. Det var den säkra räntebe

talningen som höll värdet på obligationerna uppe. Under tidigmodern tid var 

en tillförlitlig skatteinkomst långt ifrån självklart. För det andra att statens 

lån tog formen av obligationer med lång löptid som fritt kunde avyttras till 

tredje part. Slutligen krävdes en marknad där transaktioner mellan köpare 

och säljare av obligationer kunde äga rum. 

Spridningen av det moderna krigsfinansieringssyste
met till Förenta Staterna och Sverige 

Den stat som var i särklass mest framgångsrik när det gällde att finansiera krig 

med lån var alltså Storbritannien. Thomas Mortimer beskrev den brittiska 

statens kredit som: 

a standing miracle in politics, which, independent of all other causes, gives a superior 

weight and influence to Great-Britain in the affairs of Europé, upon all important oc-

casions; and in times of war, commands the most powerful alliances." 

Denna uppfattning delades av utländska bedömare. Den holländske handels

mannen och politiska ekonomen Isaac de Pinto skrev 1771 att: 

1'exactitude scupuleuse & inviolable avec laquelle ces intcrcts ont toujours été payés, & 

1'idée qu'on a de 1'assurance Parlamentaire, ont établi le crédit de 1'Anglettere, au point 

de faire des emprunts qui ont surpris et étonné l'Europe.12 

Liksom de Pinto så ansåg Montesquieu att det var den brittiska styrelsefor

men och inte landets utvecklade ekonomi som var den avgörande faktorn 

som gjorde den brittiska regeringen så framgångsrik på lånemarknaden. Par

lamentet kontrollerade statsskulden och säkrade betalningarna på den med 

största noggrannhet genom att alltid rösta fram tillräckliga medel. I Uespritde 

lois skrev han om England att: 

this nation would have secure credit because it would borrow from itself and pay to 

itself. It could happen that it would undertake something beyond the forces natural to 

11. Thomas Mortimer, Every Man His Own Broker: Or, a Guide to the Stock Exchange (London 

1807), s. 174. 

i z .  Isaac de Pinto citerad i Dickson (1967), s. 11. 
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it and would assert against its enemies an immense fictional wealth that the trust and 

nature of its government would make rcal.'3 

På andra sidan Atlanten kunde amerikanerna tala om hur brittiska statsobli

gationer snarare än brittiska arméer hade besegrat Napoleons Frankrike: "It 

was the sword of finance with which Napoleons truncheon has been beaten 

down. It was with paper his confederates were seduced, and with paper arms 

his enemies have driven him behind the Rhine."14 

Även om det rådande intellektuella klimatet i Storbritannien var starkt 

negativt till det moderna krigsfinansieringssystemet och dess sociala, politiska 

och ekonomiska följder så utgjorde möjligheten att låna pengar en så vik

tig maktpolitisk resurs att andra stater tvingades följa det brittiska exemplet. 

Alternativet var att nationen utlämnades till starkare staters godtycke. Att 

ordna de offentliga finanserna var nödvändigt för att skapa en utrikespolitiskt 

stark stat. En utrikespolitiskt stark stat var nödvändig för att värna nationens 

självständighet och intressen. Liksom många andra stater i Europa — men 

även i Asien och efter Latinamerikas självständighet i Amerika - så strävade 

både Sverige och Förenta Staterna efter att skapa fiskala och finansiella insti

tutioner som skulle göra det möjligt att finansiera krig på ett effektivare sätt 

än tidigare. 

Utvecklingen av det amerikanska skuldsystemet 
I Förenta Staterna skapades ett system som liknade det brittiska tämligen 

omedelbart efter självständigheten 1783. Frihetskriget (1775—1783) hade till 

största del finansierats genom sedelpressarna och genom utfärdande av obli

gationer. De senare hade använts som betalning till soldater i kontinental

armén och som ersättning för förnödenheter och tjänster som tillhandahål

lits armén. Endast en mycket liten del av obligationerna hade sålts för reda 

pengar. Utöver papperspengar och obligationer hade den amerikanska kon

gressen också erhållit lån av den franske och den spanske kungen. I krigets 

slutskede lyckades även Förenta Staternas minister i Amsterdam ta upp ett 

13. Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, (övers, och red.) Anne 

M. Cohler, Basia C. Miller &C Harold S. Stone (Cambridge 1989), s. 327. 

14. Charles Jared Ingersoll citerad i Johansons bidrag till denna volym, s. 159. 
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lån i Nederländerna. Det var inte bara federalregeringen som bidrog till kri

gets finansiering. De tretton delstaterna spelade även de en aktiv roll och gav 

ut både obligationer och sedlar. Under krigets gång föll både de federala och 

de delstatliga sedlarna och obligationerna kraftigt i värde. När freden slöts i 

Paris 1783 hade sedlarna blivit värdelösa och de flesta obligationer inbringade 

bara tio till femton procent av sitt nominella värde på marknaden.'5 

Försöken att bringa ordning i nationens och i delstaternas offentliga fi

nanser dominerade det politiska livet i Förenta Staterna åren efter 1783. Den 

amerikanska författningen från 1787 kom i hög grad till på grund av de stora 

finansiella problem som den unga republiken stod inför. I och med författ

ningens antagande fick federalregeringen för första gången rätt att självt be

skatta det amerikanska folket, något som tidigare gjorts av delstaterna. För

fattningen skrev också in vissa principer som gällde för brittiska offentliga 

finanser i den amerikanska grundlagen. Sålunda fick kongressen makten över 

skattelagstiftningen och den statliga upplåningen. När den första kongres

sen sammanträdde 1789 inrättade den snabbt ett antal centrala departement, 

däribland ett finansdepartement och presidenten, George Washington (1789— 

1797), utsåg sin före detta adjutant Alexander Hamilton till finansminister 

(1789—J795)-16 

Hamilton fortsatte utvecklingen mot en brittisk finansiell ordning. När 

han tillträdde var landets finanser i ett utomordentligt kaotiskt tillstånd. 

Mängder av obligationer cirkulerade, delstaterna var oense om vilka stater 

som hade betalat mest till krigsansträngningarna, försöken att driva in skatt 

till räntebetalning och amortering på den federala och de delstatliga statsskul

derna hade lett till våldsamma protester, inklusive ett fullskaligt skatteuppror, 

och så småningom till inställda betalningar. Säkert var att varken federalre

geringen eller delstaterna hade någon möjlighet att låna pengar i framtiden. 

15. E. James Ferguson, The Power of the Purse: A History of American Public Finance, 1776-1790 

(Chapel Hill 1961); Edwin J. Perkins, American Public Finance and Financial Services 1700-

1815 (Columbus 1994), s. 95-105. 

16. Roger H. Brown, Redeeming the Republic: Federalists, Taxation, and the Origins of the Consti-

tution (Baltimore 1993); Max M. Edling, A Revolution in Favör of Government: Origins of the 

U.S. Constitution and the Making of the American State (New York 2003); Constitution of the 

United States of America, art. I, 8 sect. 



De stora utmaningarna till trots lyckades Hamilton dock inom loppet av bara 

något år skapa ordning i de amerikanska offentliga finanserna.17 

Till att börja med nationaliserade han större delen av delstaternas skulder 

och gjorde det därmed möjligt för dem att kraftigt sänka skatterna. I genom

snitt sänktes dessa med mellan sjuttiofem och nittio procent. Hamilton fort

satte med att införa en mycket produktiv tull på importerade varor. Denna 

så kallade "impost" kom att utgöra ryggraden i det federala skatteväsendet 

ända fram till inbördeskriget (1861-1865). Under större delen av perioden tog 

inte federalregeringen ut någon annan form av skatt. Som Johanssons och 

Henrikssons bidrag visar så fanns det en långt utvecklad aversion bland det 

amerikanska folket mot skatter som föll på annat än importerade varor. Detta 

kom att utgöra en begränsning av den amerikanska statens handlingsfrihet 

eftersom dess finanser var direkt beroende av att den internationella handeln 

inte stördes. Under 1812 års krig (1812—1815) visade sig detta vara omöjligt och 

skatteintäkterna föll snabbt. Samma scenario utspelade sig i sydstaterna un

der inbördeskriget då nordstaterna blockerade söderns hamnar.18 

Tack vare intäkterna från tullen blev det möjligt för Hamilton att betala 

räntan på statsskulden. Han fick pengarna att räcka än längre genom att 

förhandla ner räntan från sex till drygt fyra procent under tio år, varefter 

räntesatsen återigen skulle stiga till sex procent. Han lyckades även få statens 

kreditorer att gå med på att obligationerna tillsvidare inte skulle komma att 

lösas in. I gengäld garanterade han kreditorernas rättigheter att fritt köpa 

och sälja obligationerna till tredje part. En sista central reform var skapandet 

av en centralbank — Bank of the United States — som visserligen var en pri

vat institution men som hade starka band till staten och var en viktig aktör 
i federalregeringens skatteväsende och finanspolitik. Som en följd av dessa 

förändringar så steg värdet på obligationerna snart till par eller över par. Fe-

17. Ferguson (1967), s. 289-329; Förrest McDonald, Alexander Hamilton: A Biography (New York 

1979)1 s. 143—88; Stanley Elkins & Eric McKittrick, TheAgeofFederalism. The Early American 
Republic, 1787-1800 (New York 1993), s. 114-123; Perkins (1994), s. 199-234. 

18. Max M. Edling & Mark Kaplanoff, "Alexander Hamiltons Fiscal Reform: Transforming the 

Structure ofTaxation in the Early Republic", The William and Mary Quarterly, 3rd. ser., vol. 

LXI, no. 4 (2004), s. 713-744; Max M. Edling, "The Origin, Structure, and Development of 

the American Fiscal Regime" i Alexander Niitzenadel & Christopher Strupp (red.), Taxa-

tion, State, and Civil Society in Germany and the United States from the 18* to the 2ffh Century 

(Baden-Baden 2007a), s. 32—42. 
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deralregeringens kreditvärdighet kunde tävla med de etablerade europeiska 

regeringarnas och Förenta Staterna kunde säkra flera lån på den nederländska 

lånemarknaden. En värdepappersmarknad växte också fram i de amerikanska 

kuststäderna från Boston till Charleston.19 

De reformer av skatteväsendet och statsskulden som genomfördes under 

Hamiltons ledning kom dock att bli lika kontroversiella som de var fram

gångsrika. I många avseenden var den amerikanska revolutionen riktad mot 

den expansion av statsmakten som hade ägt rum i England och Storbritan

nien sedan den ärorika revolutionen 1688. Statsskulden var en central del av 

den "fiskal-militära stat" som vuxit fram i Storbritannien och vars krav på un

dersåtarna av många engelsmän på båda sidor av Atlanten kommit att betrak

tas som förtryckande. När kongressen 1789 till 1791 följde Washingtons och 
Hamiltons önskemål och modellerade de amerikanska offentliga finanserna 

på brittiska förebilder blev reaktionerna starka. Oppositionspartiet som växte 

fram under ledning av Thomas Jefferson, James Madison och Albert Gallatin 

såg statsskulden som ett ont och eftersträvade en lågskatteregim och full

ständig avbetalning av statsskulden. Den kritik de riktade mot Washington 

och hans efterträdare John Adams (1797-1801) lånade sina argument från en 
väl etablerad anglo-amerikansk politisk tradition som beskrev den starka sta
ten som det största hotet mot medborgerlig frihet. Denna republikanska anti-

etatism fick stor betydelse för den fiskala och finansiella politik som kom att 

föras i Förenta Staterna fram till och bortom inbördeskriget. Som Johansson 

visar så var traditionen i högsta grad närvarande i debatten om finansieringen 

av 1812 års krig.20 

19. Richard Sylla, "Shaping the U.S. Financial System, 1690-1913: The Dominant Role of Public 

Finance" i Richard Sylla, Richard Tilly & Gabriel Tortilla (red.), The State, the Financial 5y.f-

tem, and Economic Modernization (New York 1999), s. 249—270; Richard Sylla, "Financial Sys

tems and Economic Modernization", Journal of Economic History, vol. 62 (2002), s. 277-292; 

Robert E. Wright, The Wealth of Nations Rediscovered: Integration and Expansion in American 

Financial Märkets, 1780-1850 (New York 2002); Robert E. Wright, The First Wall Street: Chest-

nut Street, Philadelphia, and the Birth of American Finance (Chicago 2005); Max M. Edling, 

'"So immense a power in the affairs of war': Alexander Hamilton and the Restoration of 

Public Credit", The William and Mary Quarterly, vol. LXIV, no. 2 (2007b), s. 287-326. 

20. Dumas Malone, Jefferson and the Rights of Man, vol. 2, Jefferson and His Time (Boston 1951); 

Lance Banning, The Jeffersonian Persuasion: Evolution of a Party Ideology (Ithaca 1978); John 

R. Nelson, Jr., Liberty and Property: Political Economy and Policymaking in the New Nation, 

1789-1812 (Baltimore 1987); Herbert E. Sloan, Principle and Interest: Thomas Jefferson and the 

Problem ofDebt (Charlottesville 2001); Edling (2003). 

21 



Amerikansk skatte- och finanspolitik formades även av det faktum att 

Förenta Staterna var en federation i vilken delstaternas makt och intressen 

i högsta grad var en realitet. Delstaternas fortsatta bevarande garanterades i 

författningen och delstatsrepresentation blev den rådande principen i sena

ten. Dessutom skrevs ett antal skydd för delstatsrättigheter in i författningen, 

till exempel skyddet för fortsatt slavhandel, utökad representation för slav

staterna och kravet på att förrymda slavar skulle infångas och återbördas till 

sina ägare även i nordstaterna. Även om ledamöterna av representanthuset 

representerade valkretsar och inte delstater så kom även dessa lagstiftare att 

noggrant bevaka sina respektive delstaters ekonomiska och politiska intres

sen. På skatteområdet innebar delstaternas radikalt olika ekonomier att det 

var svårt att utforma ett skattesystem som slog lika i olika delar av unionen. 

Varje försök att införa acciser, inkomstskatter eller egendomsskatter mötte 

starkt motstånd från politiker som ansåg sin egen delstat hårdare drabbad än 

andra. Denna politiska logik är tydligt märkbar i debatten kring de nya skat

ter som infördes under inbördeskriget vilka studeras av Henriksson i denna 

volym. Svårigheten att reformera skattesystemet innebar att federalregeringen 

var fortsatt tvingad att förlita sig på tullväsendet för sina inkomster. Den 

innebar också att kongressen nära nog per automatik kom att föredra att 

finansiera krig genom lån framför nya skatter.21 

Förenta Staternas integration i världsekonomin och nationens önskan att 

utsträcka sin jurisdiktion över angränsande territorier på den nordamerikan

ska kontinenten skapade både kriser och möjligheter under den första hälften 

av 1800-talet. Konflikter över reglerna för neutral sjöfart drev fram ett lågin-

tensivt sjökrig med Frankrike 1798 och ett fullskaligt krig med Storbritan

nien 1812. Napoleons beslut att överge den nya världen gav Förenta Staterna 

möjlighet att förvärva det vidsträckta Louisiana territoriet 1804 och Spaniens 

försvagning under Napoleonkrigen tillfälle att erhålla Florida 1819. Mexiko 

föll offer för den amerikanska expansionen några årtionden senare i och med 

annekteringen av Texas och erövringen av provinserna New Mexico och 

21. Cathy D. Matson & Peter S. Onuf, A Union oflnterest: Political and Economic Thought in 

Revolutionary America (Lawrence 1990), s. 101—123; Robin L. Einhorn, American Taxation, 

American Slavery (Chicago 2006); Max M. Edling, "Constitution (Federal), Framing and 

Ratification" i Michael Kazin (red.), The Princeton Encyclopedia of United States Political His-

tory (Princeton, under utgivning). 
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Kalifornien. Strax efter inbördeskrigets slut köptes Alaska från Ryssland. För 

att finansiera både krig och köp av territorium tog den amerikanska republi

ken upp lån. Landets kreditvärdighet och sunda offentliga finanser var därför 

en avgörande faktor bakom Förenta Staternas framväxt som en av världens 

stormakter vid slutet av 1800-talet. Under 1900-talet fortsatte Förenta Sta

terna att finansiera sina krig och sin expansiva utrikespolitik genom att ge 

ut statsobligationer. Ännu idag vilar den amerikanska statens makt ytterst på 

förmågan att mobilisera enorma resurser genom lån.22 

Trots att statsskulden spelat en så stor vikt i grundläggandet av Förenta 

Staternas internationella maktställning så har den alltid betraktats som pro

blematisk i amerikanskt politiskt liv. Under 1700- och 1800-talet var före

ställningen vida spridd att en stor statsskuld var ett allvarligt hot mot med

borgarnas frihet och det republikanska styrelseskicket. Ironiskt nog var det 

dock de främsta förespråkarna för behovet av att begränsa federalregeringens 

makt och omfattning som var mest benägna att använda statens våldsap

parat och statliga lån för att föra en aktiv och ofta aggressiv utrikespolitik. 

Jefferson lånade till Louisianaköpet, Madison till 1812 års krig och James K. 

Polk till erövringen av Mexiko. Men det vore fel att helt avfärda deras kri

tik av statsskulden som till intet förpliktigande retorik, något som Edling 

behandlar mera utförligt i sin diskussion av Polk och kriget mot Mexiko. 

Samtliga dessa politiker var angelägna om att betala av statens lån så fort som 

möjligt var. Som en följd av denna politik var den amerikanska republiken 

helt skuldfri under några korta år på 1830-talet. Praxis att betala av krigs- och 

andra krislån hade etablerats redan under Hamiltons tid. Denne slog fast i sin 

första rapport om statens kreditvärdighet att en grundläggande princip för 

amerikanska offentliga finanser borde vara att varje nytt statligt lån åtföljdes 

av en återbetalningsplan. Innan han lämnade posten som finansminister ut

vecklade han också en återbetalningsplan för frihetskrigets skuld. Hamilton 

ansåg avbetalning av statsskulden som viktig inte bara på grund av en önskan 

att bespara folket en skuldbörda. För honom var det än viktigare att statens 

kreditvärdighet skulle lida av att staten negligerade återbetalningen och lät 

skulden växa bortom all kontroll.23 Denna föreställning låg bakom den ame-

22. Robert D. Hormats, The Price of Liberty: Payingfor Americas Wars from the Revolution to the 

War on Terror (New York 2007). 

23. Edling (2007b), s. 314-326. 
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rikanska traditionen att betala av nya lån inom loppet av några decennier och 

den skiljde Förenta Staterna från moderlandet Storbritannien. Inte ens inbör

deskriget, då den amerikanska republiken gick från att vara närmast skuldfri 

till att bli världens näst mest skuldsatta nation ändrade denna policy. Det var 

inte förrän de båda världskrigen, och den mellanliggande depressionen, som 

Förenta Staterna helt gav upp hoppet om att återigen bli helt skuldfritt. 

Utvecklingen av det svenska skuldsystemet 
I Sverige var processen mot ett effektivare upplåningssystem mera utdragen 

än i Förenta Staterna. Det var inte heller givet att det skulle ske en effekti-

visering på grund av olika synsätt på den utrikespolitiska inriktningen efter 

det stora nordiska kriget. Stora nordiska kriget (1700—1721) hade inneburit 

en kraftig resursmobilisering som involverat i princip samhällets alla indi

vider oavsett ståndstillhörighet. Den extrema mobiliseringen kulminerade i 

samband med fälttåget 1718 mot Norge, vilket har karakteriserats som det 

totala kriget. Efter kriget skedde det en inhemsk reaktion mot det omfat

tande resursuttaget och den omfördelning som kriget hade medfört. De ut

rikespolitiska ambitionerna reducerades samtidigt i och med förlusten av de 

baltiska provinserna vid freden i Nystad 1721.24 Händelserna 1718-1721 har 

därför betraktats som ett stort brott i svensk historia där perioden före var 

den så kallade stormaktstiden och perioden efter har karakteriserats som en 

successiv väg mot en tydligare småstatstillvaro i närheten av stormakter som 

Preussen i söder och Ryssland i öster. Sverige drog sig således ur den konkur

rens mellan stormakter som hade präglat den svenska utrikespolitiken under 

1600- och början av 1700-talet.25 

24. Jan Lindegren, "Karl XII" i Anders Floren, Stellan Dahlgren och Jan Lindegren, Kungar och 

krigare. Tre essäer om KarlX Gustav, KarlXI och Karl XII (Stockholm 1992); Åsa Karlsson, Den 

jämlike undersåten. Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713 (Uppsala 1994); Martin Linde, 

Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (Uppsala 2000); 

Peter Ericsson, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet (Uppsala 

2002). 

25. Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på 

statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet (Uppsala 1997), s. 48-61; Fredrik Thisner, Mi

litärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 

1720-1800 (Uppsala 2007), s. 322. 
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Någon total mobilisering av resurser som under det stora nordiska kri

get återupprepades följaktligen inte, vilket i sin tur minskade behovet av en 

statsskuld för utrikespolitiska syften. Som Jan Lindegren har visat avskrevs 

stora delar av krigsskulden genom en kraftig devalvering 1719, vilket innebar 

att riksens ständers kontor, som fick till uppgift att hantera skulderna efter 

kriget, endast hanterade en begränsad del av den gäld som hade uppkommit 

under det långa kriget. Efter några år utvecklades kontoret till en institution 

som främst administrerade löpande utbetalningar baserade på officerares och 

ämbetsmäns fordringar från perioden 1700—1719. Även om det skedde genom 

hänvisningar till gamla skulder var det snarare fråga om en fördelning av 

statliga resurser till politiskt viktiga grupper.26 

Det är tydligt att det skedde en omsvängning av politiken i samband med 

införandet av frihetstidens statsskick 1719-1720. Utrikespolitikens förutsätt

ningar hade förändrats och det fanns en tydligare opposition mot olika ex-

pansionistiska planer, men det innebar inte att krig inte längre sågs som en 

naturlig del av de mellanstatliga relationerna eller att man inte behövde ha 

institutioner för att hantera kraftiga utgiftsökningar. Krig fördes nämligen 

först mot Ryssland (1741—1743) och sedan mot Preussen (1757—1762). Även om 

omfattningen av resursmobiliseringen vid dessa tillfällen inte kan jämföras 

med det stora nordiska kriget, var staten i konflikt med europeiska stormak

ter, vilket krävde att man kunde låna betydande resurser inom landet. Under 

1740- och 1750-talet genomfördes också ett kraftigt fästningsbyggnadsprogram 

som i synnerhet fokuserade på försvaret av Finland. Krigen och byggplanerna 

finansierades framförallt via lån i riksbanken.27 Den frihetstida staten var följ

aktligen inte enbart intresserad av intern uppodling och vetenskapliga fram

steg, utan även av att hävda sin position på den utrikespolitiska arenan. 

Beroendet av riksbanken fick dock negativa ekonomiska och politiska 

konsekvenser under 1760-talet. Riksbankens utlåning hade ökat likviditeten 

i samhället, men samtidigt också ökat inflationen och minskat värdet på den 

svenska valutan. Med andra ord steg priserna, i synnerhet på importvaror, 

vilket ledde till omfattande klagomål. För att lösa denna situation försökte 

26. Jan Lindegren, "Kriget och skulden. Statsskuldens historia. Sverige ca 1600—1800" i Kungliga 

Vetenskapssamhället i Uppsalas årsbok 2007-2008. 

27. Karl Ämark, Sveriges statsfinanser 1719-1809 (Stockholm 1961), s. 608—619, 832—844. 
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man dra in likviditet genom besparingar i statens budget och genom att växla 

in riksbankens sedlar mot reella tillgångar. Man började också ta lån utom

lands i bland annat Amsterdam och Genua för att täcka de existerande bud

getunderskotten. Därtill lanserades inhemska obligationslån för att få in de 

nödvändiga resurserna.28 

Problemen med de svaga statsfinanserna löstes dock inte av ständerna. 

Det blev istället Gustav III, som efter kuppen 1772 hade stärkt sin politiska 

ställning, som genomförde en myntrealisation 1776, vilket skapade en ökad 

stabilitet i framförallt penningväsendet. Han fortsatte samtidigt den stats

skuldspolitik som hade påbörjats under 1760-talet och som innebar lån ut

omlands och försök till obligationslån inom landet. I en ansats att få en bättre 

kontroll över statsskuldens förvaltning grundades riksgäldsdirektionen 1778. 

Direktionen hade en del fasta inkomster till sitt förfogande, som till exempel 

de så kallade licentmedel som handelsmän skulle betala, men inkomsterna 

räckte inte för att betala räntorna på existerande lån. Andra statliga budget

medel fick därför användas för att täcka direktionens underskott.29 

Systemet skapade en viss stabilitet, men det hade svårt att hantera kraftigt 

ökade behov av medel. Svagheterna blev tydliga i samband med kriget mot 

Ryssland 1788-1790. Som Johan Gärdebo visar i sin artikel innebar nödvän

digheten av att få fram mer likviditet för att betala för kriget att Gustav III 

sammankallade en riksdag 1789 där kungen, trots hård opposition, förmådde 

ständerna att ta ansvar för statsskulden. Statsskuldens förvaltning skulle skö

tas av det nyinrättade riksgäldskontoret, vars fullmäktige bestod av riksdagens 

representanter. För att kunna betala existerande och framtida räntor fick det 

nyinrättade kontoret en stor del av de inflytande bevillningsmedlen. Förut

om att sälja obligationer på den inhemska marknaden och ta lån utomlands 

gav kontoret också ut så kallade riksgäldssedlar. Från början var dessa sedlar 

tänkta som en tillfällig nödlösning för att täcka akuta likviditetsbrister un

der kriget, men de utvecklades till det dominerande betalningsmedlet i det 

28. Riley (1980), s. 144-145; Leos Muller, "Economic policy in eighteenth-century Sweden and 

early modern entrepreneurial behaviour. A case of the Exchange Office" i Ferry De Goey & 

Jan Willem Veluwenkamp (red.), Entrepreneurs and institutions in Europé andAsia 1500-2000 

(Amsterdam 2002); Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 

1746-1766 (Uppsala 2006), s. 196-197, 284-286. 

29. Åmark (1961), s. 234-243, 624-627. 
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svenska riket under 1790-talet. De trängde därmed undan riksbankens sedlar 

och mynt ur cirkulationen. Samtidigt utgjorde sedlarna den största delen av 

statsskulden.30 

Det nya statsskuldssystemet som växte fram under kriget mot Ryssland 

innebar att mer resurser kunde mobiliseras och att riksgäldskontoret hade 

medel att betala räntan på skulden med utan att vara i behov av tillskott från 

statskassan. Riksgäldssedlarna utgjorde dock svagheten i systemet. Utifrån 

ett statsskuldsperspektiv var det framförallt det faktum att inkomsterna från 

bevillningen flöt in i riksgäldssedlar samtidigt som räntorna på de utländska 

lånen inte kunde betalas med dessa sedlar som ställde till problem. Många 

invånare klagade också på att värdet på sedlarna var osäkert, vilket gjorde 

dem till en politisk belastning. Som Patrik Winton visar i sin artikel kretsade 

många av de politiska diskussionerna under de följande årtiondena kring hur 

man skulle kunna minska antalet sedlar i omlopp. Gustav IV Adolf lyckades 

få till stånd en plan för hur sedlarna skulle realiseras, vilket minskade likvi

diteten i samhället. Kungen försökte också hålla fast vid denna politik un

der kriget mot Ryssland 1808—1809 trots att det fanns ett stort behov av mer 

resurser.31 

Den nya regim som kom till makten 1809 fortsatte att använda de insti

tutioner som hade formats under det gustavianska enväldet för att finansiera 

Sveriges fortsatta deltagande i Napoleonkriget. Efter kriget fattades dock en 

rad beslut som innebar att statsskulden successivt minskade. Först avskrevs 

stora delar av den utländska skulden och sedan minskades antalet inhem

ska obligationer. Sedlarna, som hade ökats under 1810-talet, omvandlades 

samtidigt från statsskuld till sedelstock. Indragningen av riksgäldssedlarna 

genomfördes sedan slutgiltigt i och med 1834 års myntrealisation. Resultatet 

av denna politik blev att Sverige i praktiken helt saknade statsskuld under 

30. Göran Ahlström, "Riksgäldskontoret och Sveriges statsskuld före 1850-talet" i Erik Dahmén 

(red.), Upplåning och utveckling. Riksgäldskontoret 1789-1989 (Stockholm 1989), s. 93-116; 

Anders Ogren, Empirical Studies in Money, Credit and Banking. The Swedish Credit Märket 

in Transition under the Silver and Gold Standards, 1834-1913 (Stockholm 2003); Torbjörn 

Engdahl & Anders Ogren, "Multiple paper monies in Sweden 1789-1903: substitution or 

complementarity?", Financial History Review, vol. 15, no. 1 (2008). 

31. Erik Grönberg, Bankosedelfrågan under inflationstiden 1808-1812. Studier i den svenska valu

tans historia (Lund 1936); Åmark (1961), s. 290—300; Göran Ahlström, Studier i svensk ekono

misk politik och prisutveckling 1776-1802 (Lund 1974). 
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1830- och 1840-talen. Det var inte förrän järnvägarna började byggas ut under 

1850-talet som Sverige återigen fick en statsskuld.32 Händelserna under 1800-

talet visar hur den svenska staten gick från att vara en stat inriktad mot krig 

till en stat som främst satsade på infrastruktur och inhemsk utveckling. 

Sammanfattningsvis visar utvecklingen i Sverige och USA under slutet av 

1700- och början av 1800-talet att båda staterna effektiviserade sin förmåga 

att låna resurser både inom landet och på de internationella kapitalmarkna

derna. Invånarna involverades i resursmobiliseringen genom att betala skatt 

och låna ut pengar till statens behov. Syftet med åtgärderna var att upprätt

hålla en utrikespolitiskt stark stat som kunde värna nationens självständig

het och intressen. Efter Napoleonkrigens slut 1815 började dock skillnaderna 

mellan staterna att öka. Sverige avskaffade sin statsskuld och accepterade sina 

nya gränser, medan USA utvecklades till en regional stormakt som expande

rade kraftigt på framförallt den mexikanska statens bekostnad. Expansionen 

möjliggjordes genom ett effektivt upplåningssystem. Även om det förekom 

negativa uppfattningar om statsskulden var det givet att använda statens för

måga till upplåning för att finansiera den amerikanska statens territoriella 

expansion under 1800-talet. 

32. Ahlström (1989), s. 93-116. 
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Staten med rätt att skuldsättas 
En studie om statsskulder i Sverige 1789-1792 

JOHAN GÄRDEBO 

Kriget som lösning på den gustavianska regimens 
problem 

December år 1788. Sverige har sedan sommaren legat i krig med ärkefien

den Ryssland. Krigsplanen har misslyckats, tillräckliga likvida medel för att 

fortsätta kriget saknas och folkets tålamod för den svenska kungen, Gustav 

III, och hans repressiva styre har kommit till ända.1 Det var i denna situation 

som kungen valde att sammankalla riksdagen då det var ständerna som höll 

i pengaresurserna vilka illa behövdes för att fortsätta kriget. Dock var riksda

gen en politiskt farlig arena för statsledningen, något som visat sig år 1786 då 

ständerna ställt sig i opposition mot Gustav III och krävt eftergifter från hans 

sida. I den prekära situation som kriget nu försatt landet i hade kungen inte 

råd med ytterligare en sådan prestigeförlust.2 Den politiska kamp som var att 

vänta handlade emellertid inte enbart om traditionella motsättningar mellan 

kungamakten och ständerna. I samband med den tumultartade riksdagen år 

1789 valde den gustavianska regimen att lansera sin modell av en permanent 

statsskuld. En statsskuld som Gustav III hoppades skulle ge honom och hans 

regim oanade mängder pengar med vilka han ämnade regera i majestätisk 

ensamhet. 

1. Göran Rystad, "1788: Varför krig? Något om bakgrund och 'orsaker' till Gustav III:s ryska 

krig" i Gunnar Artéus (red.), Gustav lll:s ryska krig (Stockholm 1992), s. 12—14. 

2. Rystad (1992), s. ir, 15; Lars Ericson, "Kriget till lands 1788-1790" i Gunnar Artéus (red.), 

Gustav III-.s ryska krig (Stockholm 1992), s. 82. 
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Ett nytt perspektiv 

Tidigare forskning beträffande den gustavianska eran har ofta uppfattat re

gimens agerande som ett led i att lösa diverse kriser. Bertil Dahlström har 

till exempel sett regimens politik som försök att avstyra finansiell katastrof, 

medan Georg Landberg har betonat de konstitutionella aspekterna av Gustav 

III:s ambitioner att tillskansa sitt styre laglig "rätt", med början från statskup

pen och den därefter följande regeringsformen år 1772.3 Mikael 7\lm har till 

den konstitutionella kampen även betonat att den gustavianska regimen led 

av en legitimitetskris vilket föranlett statsledningen att vidta åtgärder som 

syftade till att bli betraktad som legitim bärare av statsmakten.4 

Gustav III:s genomdrivande av förenings- och säkerhetsakten har stått i 

centrum för forskningens intresse när det gäller den dramatiska riksdagen 

år 1789 vilken, även om legitimitetskrisen inte på något sätt var löst, satte 

stopp för riksdagsuppgörelserna regimen och oppositionen emellan.5 Riksda

gen behandlade dock en annan minst lika viktig fråga, nämligen hur statens 

upplåning egentligen skulle organiseras och finansieras. En analys av hur dis

kussionerna om denna fråga utvecklades under riksdagen ger nya perspektiv 

på det gustavianska enväldet och statsledningens agerande. 

En tes som är drivande genom hela denna artikel är att maktens främsta 

syfte med att legitimera sin ställning är att få tillgång till pengar. Under pe

rioden 1789-1792, som är i fokus i denna studie, var detta en fråga om statens 

förmåga att ta krigslån. Min andra tes är att nya skatter åtföljer lånen ifall 

staten inte kan finansiera sina underskott med tillgängliga resurser. 1700-ta-

lets Sverige var en sådan stat.6 Då den gustavianska regimen önskade regera 

obehindrat av ständernas inflytande torde kontrollen över skatter jämte lånen 

vara av stort intresse för Gustav III och därmed något som oppositionen be

hövde motverka in i det sista. 

3. Georg Landberg, Den svenska riksdagen under den gustavianska tiden (Stockholm 1932); Ber

til Dahlström, Rikets gäld 1788-1792 (Stockholm 1942). 

4. Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimi

tetskamp 1772-1809 (Stockholm 2002). 

5. Se till exempel Landberg (1932) och Alm (2002). 

6. Se Dahlström (1942), s. 4, 466 angående Sveriges pengabrist och finansiellt utsatta läge. 
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Tillgången på pengar medförde i många avseenden makt, framförallt i en 

krigssituation då det var ett medel som statsledningen inte kunde klara sig 

utan.7 Att vinna bifall för sina skatter, eller än bättre; att kunna forma insti

tutionerna som ansvarade för de likvida medlen, blev därför en viktig del i 

Gustav III:s legitimitetskamp. 

Antagandena väcker många frågor. I stora drag kan vi fråga oss hur de 

politiska aktörerna argumenterade och legitimerade sina anspråk gällande 

lån- och bevillningsfrågor i Sverige 1789-1792? Mer specifikt lyder frågeställ

ningen: Hur bemötte oppositionen regimens politik och hur försvarade de 

regimvänliga och statsledning Gustav III:s politik vid såväl riksdagen som in

för rikets invånare beträffande lån- och bevillningsfrågor? Vidare kan vi även 

ställa oss frågan om statsledningen gjorde åtskillnad i argumentationen när 

de framförde sitt budskap vid riksdagen och när de framlade sina argument 

inför invånarna i landet? 

Det källmaterial som kommer att användas för att besvara dessa frågor 

är adelns riksdagsprotokoll från riksdagen 1789 samt de kungörelser, röran

de lån och bevillningar, som lästes upp i rikets alla kyrkor under perioden 

1789-1792. 

Studien fokuserar främst på ambitionerna bakom det politiska agerandet 

och inte resultaten. Det är vad Gustav III och oppositionen ville åstadkomma 

genom sin argumentation som är av intresse. Det rör sig således inte om nå

gon granskning eller utvärdering av politiken utan ett försök att få större in

blick i hur de politiska aktörerna legitimerade sina anspråk i sina strävanden 

att antingen hjälpa eller stjälpa statsledningens ambitioner att få in skatter, ta 

lån och, till detta ändamål, stifta nya institutioner. 

Studiens teoretiska utgångspunkter 

Politiskt agerande bygger på politiska idéer oavsett om aktörerna själva höll 

dessa idéer för sanning när de åberopade dem. Språket var därför inte alltid 

7. Se John Brewer, The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783 (London 

1989), s. 42 när det gäller pengars betydelse i krig. 
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förenligt med aktörens egna värderingar.8 Därför har metod och analys inrik

tats mot vad uttalanden och texter, snarare än författarna bakom dem, säger 

oss om oppositionens och de regimvänligas språkanvändning beträffande 

lån- och bevillningsfrågan. 

Att förstå förutsättningarna för 1700-talets diskursiva orientering blir såle

des ytterst väsentligt för en analys av statsledningens och oppositionens poli

tiska agerande då argumenten ofta kom att luta sig mot den kontext och den 

diskurs i vilka de ägde rum. Om inte de politiska aktörerna orienterade sig 

efter diskursen hotades de av marginalisering, vilket försämrade deras möjlig

heter att påverka politiken.9 Denna anpassning efter samtida föreställningar 

och begrepp visar att den politiska kampen i mångt och mycket var en kamp 

om ord. 

Min analys av diskurskampen i det gustavianska Sverige tar avstamp i 

adelsståndets riksdagsdebatter beträffande lån- och bevillningsfrågorna vid 

riksdagen år 1789. De flesta oppositionella var adelsmän vid denna tid, vil

ket gör det lämpligt att studera adelns diskussioner för att tydligt se vilka 

motsättningar som rådde mellan oppositionen och de regimvänliga vid riks

dagen.10 Fokus övergår sedan till kungörelserna åren 1789—1792 för att se hur 

statsledningen sökte upprätthålla sin legitimitet och konsolidera sin maktpo

sition. Men innan vi kan sätta oss in i vad som hände vid riksdagen år 1789 

behöver vi först en bakgrund till de politiska föreställningar som existerade i 

Sverige vid 1700-talets slut. 

Politiskt agerande i 1700-talets förändrande idévärld 

Statsskulden och den militära statens effekt på ekonomi och samhälle kom 

att debatteras flitigt i Sverige. Den gustavianska regimen och dess opposition 

8. Quentin Skinner, "The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke 

versus Walpole" i Neil McKindrick (red.), HistoricalPerspectives: Studies in English Thought 

and Society in Honour ofj. H. Plumb (London 1974), s. 128; Martin Melkersson, Staten, ord

ningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden 

och 1800-talet (Uppsala 1997), s. 24; Quentin Skinner, Visions ofPolitics. Regarding Method 

(Cambridge 2002) s. 118, 120. 

9. Melkersson (1997), s. 20, 24. 

10. Landberg (1932), s. 77-79; Alm (2002), s. 22, 31-32, 59. 
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var båda tvungna att söka legitimitet för sina maktanspråk, vilket skedde 

genom en anknytning till värdeladdade begrepp i samtiden för att på ett, om 

så bara till synes, trovärdigt sätt kritisera eller understödja den politik som 

förespråkades." Det var emellertid svårt för oppositionella personer att for

mulera kritik mot staten men även för staten att legitimera sin rätt att styra.12 

Under 1700-talet fanns många nya och gamla idéer att orientera sig efter i den 

politiska diskursen, exempelvis huruvida samhället var indelat i stånd eller 

om det bestod av individer kapabla att ta hand om sig själva.13 

Fadersmetaforen, att relationen mellan kung och undersåte var densam

ma som den mellan fader och barn, var populär i Sverige såväl som övriga 

Europa.14 Till detta hör även att samhället som helhet fortfarande sågs som 

ett hushåll och kungamakten betraktades som dess överhuvud. Idealet var ett 

samhälle i vilket statsledningen och de underlydande befann sig i harmoni 

med varandra; i praktiken efter den förstnämndas villkor, på de sistnämndas 

bekostnad.15 

Föreställningen om samhället som indelat i stånd hade emellertid börjat 

luckras upp och tanken om ett självreglerande samhälle började vinna mark. 

Makten organiserades mer horisontellt, medborgare emellan, till skillnad 

från tidigare då den varit vertikal, från fursten till undersåten.16 

Till följd av dessa förändringar växte sig kritiken mot den enväldiga kunga

makten allt starkare runtom i Europa under 1700-talet. Inte minst i Sverige 

uttrycktes en vilja att inskränka statens befogenheter. Där en detaljstyrning 

av samhället tidigare hade varit eftersträvansvärt skulle det nu snarare röra sig 

om ett övergripande ansvar för rikets välgång från statens sida.'7 

Likt stora delar av övriga Europa bedrevs Sveriges handel enligt ett mer-

kantilistiskt system. Rikedomar uppfattades som något som antingen tillkom 

eller utgick från riket. Därför kritiserade politiska aktörer framförallt den del 

av statsskulden som uppgjordes av utländska lån då räntan på dessa förde ut 

11. Alm (2002), s. 16, 362-363. 

12. Melkersson (1997), s. 215. 

13. Melkersson (1997), s. 215, 224-225. 

14. Landberg (1932), s. 32; Melkersson (1997), s. 79-90, 83-87, 89. 

15. Melkersson (1997), s. 107-108, 215. 

16. Melkersson (1997), s. 96-98, 101, 109. 

17. Melkersson (1997), s. 12. 
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pengar ur landets egen cirkulation.18 Om utländska lån ändå blev nödvändiga 

var det eftersträvansvärt att kunna erbjuda långivarna så säkra garanter som 

möjligt, eftersom garanterna påverkade räntan på lånen.19 

I Sverige började kraven på ett öppnare samhälle att väga tyngre i den 

politiska diskursen efter mitten av 1700-talet och det är främst i ekonomiska 

frågor som kritiken gjorde sig mest hörd.20 Samhället, menade många, behöv

de vara öppnare för kritik. I England hade dessa krav resulterat i en utbredd 

öppenhet beträffande just statsskulden.21 

Begrepp som medborgare fick sitt genombrott under andra hälften av 

1700-talet och var något av ett honnörsord under frihetstiden. Medborgar-

begreppet, som utgjorde mycket av den svenska statsmaktens legitimitet 

under frihetstiden, behöll stor betydelse även under den gustavianska re

gimen.22 Men dess koppling till ett ifrågasättande av statsledningen skulle 

fortsättningsvis bli ett föremål för diskurskampen regimen och oppositionen 

emellan. 

Ett envälde med stormaktsdrömmar och spöken från 
frihetstiden 

År 1772 genomförde Gustav III en statskupp som innebar slutet för över 50 

års ständervälde och som gav kungen helt nya maktbefogenheter både inom 

landet och i utrikespolitiken.23 Till en början var Gustav III populär i vida 

kretsar. Med tiden kom emellertid yttrande- och tryckfriheten att inskränkas 

för att kväsa all form av kritik mot kungens styre. Gustav III:s allergi mot 

att bli ifrågasatt visade sig vara en sjukdom som med tiden blev allt grövre. 

Regimens repressiva system mot oppositionen tvingade därför kritiker att 

alltmer verka under jord.24 Orosmolnen började hopa sig allteftersom det 

18. Herbert Sloan, Principle and Interest: Thomas Jefferson and the Problem of Debt (New York 

1995), s. 115-116. 

19. Brewer (1989), s. 230. 

20. Melkersson (1997), s. 102-104. 

21. Brewer (1989), s. 230. 

22. Melkersson (1997), s. 131, 149; Alm (2002), s. 116, 118-120, 239-240. 

23. Melkersson (1997), s. 90. 

24. Alm 2002. s. 191-196, 204-206. 
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blev tydligt att det fanns en diskrepans mellan kungens tal om frihet och den 

reella politiken som snarare syftade till att tysta andra åsikter än den Gustav 

III ville förmedla.25 

Oppositionen svarade med att lansera motbilder till den gustavianska re

gimen. Deras målsättning var att utmana Gustav III:s legitimitet som regent. 

Det tilltagande missnöjet med regimen nådde nya höjder då ekonomin un

der 1780-talet bröt ihop, vid riksdagen år 1786 resulterade alltsammans i nära 

upprorsstämning gentemot kungen. Adelsståndet var som bekant ledande 

i oppositionen men även resterande skikt i samhället började ställa krav på 

statsledningen. Den gustavianska regimens legitimitet var hotad.26 

Mindre förtjust i tanken att riskera ännu ett inrikespolitiskt nederlag mot 

oppositionen sökte Gustav III andra sätt att lösa legitimitetskrisen på. Han 

bedömde att en seger i krig skulle ge honom den prestige som var nödvändig 

för att fortsätta regera.27 

Traditionellt sett förväntades den svenska kungen engagera sig personligen 

i krig och sammandrabbningar om inte synnerligen goda skäl fanns för att 

utebli.28 Vidare levde föreställningen om Sverige som en militär stormakt fort

farande kvar. Sanningen var dock att krigsberedskapen sedan Karl XII:s död 

hade stagnerat. Trots att reformer och upprustning ägt rum under Gustav III:s 

regeringstid så fanns inte tillräckliga medel för att framgångsrikt föra ett krig 

mot Ryssland.29 Felaktiga föreställningar om Sveriges reella stridsberedskap i 

kombination med kungens personliga kontroll över militären gjorde emel

lertid kriget till en tänkbar lösning på de inrikespolitiska problemen. 

Statsskuldens roll i den gustavianska krigsekonomin 

Vid 1700-talets slut var flera av Europas länder drabbade av krig och politiska 

omvälvningar. Sveriges allierade kunde inte bidra med några större mängder 

subsidier för att finansiera Gustav III:s kampanj mot fienden i öst. Turkiet 

25. Melkersson (1997), s. 57-59, 131-133; Alm ( 2002), s. 193-195. 

26. Landberg (1932), s. 77—79; Alm (2002), s. 59. 

27. Landberg (1932), s. 88; Rystad (1992), s. 20-22. 

28. Gunnar Artéus, Gustav III:s ryska krig 1788-1790. (Stockholm, 1992), s. 178; Rystad (1992), s. 

18. 

29. Brewer (1989), s. 137, 141; Melkersson (1997), s. 49—50, 61,  75. 
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var redan involverat i stridigheter med Ryssland och Frankrike stod på trös

keln till en revolution, de hade med andra ord sina egna pengabekymmer.30 

Likvida medel var därför tvungna att mobiliseras antingen inom landet eller 

via utländska lån. Rikets ledning hoppades att det skulle gå att på samma 

sätt som under 1770- och början 1780-talet erhålla lån i bland annat Genua 

och Amsterdam, men det visade sig att europeiska investerare inte längre 

var så villiga att låna ut pengar till den svenska staten. Från riksbanken gick 

det inte att räkna med några tillskott och den inhemska lånemarknaden var 

begränsad. Den bevillning som var antagen var inte heller tillräcklig för att 

täcka krigets behov. Regimens företrädare med finansministern Eric Ruuth i 

spetsen var följaktligen tvungen att hitta nya finansieringsvägar.31 

Ett alternativ var att använda den så kallade riksgäldsdirektionen, som 

hade grundats 1778, för att ta upp lån både inom och utom landet. Denna 

institution hade tillgång till den så kallade lön- och betalningsavgiften, som 

ämbetsmän skulle betala, och de licentmedel som vissa exportörer skulle er

lägga. Dessa inkomster räckte dock inte på långa vägar, vilket innebar att den 

kungliga finansförvaltningen fick skjuta till avsevärda summor varje år för att 

riksgäldsdirektionen skulle kunna betala räntorna på den redan existerande 

inhemska och utländska skulden. År 1788 uppgick till exempel direktionens 

ordinarie inkomster till 130 345 riksdaler, medan enbart räntorna på den ut

ländska skulden sträckte sig till 321180 riksdaler. Kungens finansminister var 

därför tvungen att samma år tillskjuta 290 722 riksdaler för att täcka alla ut

gifter som var förknippade med statsskuldens förvaltande.32 Riksgäldsdirek

tionen var följaktligen helt oförmögen att kunna lösa kungens kraftigt ökade 

efterfrågan på resurser. 

Problemen med krigets finansiering sammanföll med och fördjupade den 

politiska legitimitetskrisen. Då många ur ständerna inte hyste några högre 

tankar om Gustav III:s styre blev de mindre benägna att bevilja honom nya 

skatter med vilka han kunde fortsätta regera. I ett försök att hitta en lösning 

på den finansiella krisen bad kungen till slut riksbanken om hjälp, men det 

30. Rystad (1992), s. 11-12, 14-15. 

31. Dahlström (1942), s. 74—75; Karl Åmark, Sveriges statsfinanser 1719-1809 (Stockholm 1961), s. 

844-845. 
32. Åmark (1961), s. 624-625. 
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Pehr Lilliehorn (1JZ9—1798) ställde sig på kungens sida inför 1789 års riksdag och 
blev därmed förordnad att fungera som vice lantmarskalk vid den ordinarie lant
marskalkens — C.E. Lewenhaupts — frånvaro. Lilliehorn spelade således en viktig 
roll för att få de kungliga förslagen godkända vid riksdagen. Porträttet målat av 
Lorentz Pasch d.y. Svenska porträttarkivet, FOTO: Statens konstmuseer. 
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enda resultatet av detta bemödande blev ett förtydligande av parternas olika 

maktrelationer: kungen regerade över Sverige, men ständerna hade ensamrätt 

att förfoga över banken.33 

Gustav III kunde inte gärna uppta skatter utan ständernas godkännande 

eller ensidigt besluta att riksbanken skulle bidra med monetära medel. Fram 

till den här punkten hade ett sammankallande av riksdagen undvikits från 

regimens sida. Men nu när äldre metoder visat sig verkningslösa och själva 

finansstrukturen tycktes placera hinder i Gustav III:s väg valde han helt en

kelt att gå runt systemet och prova något nytt: en reform av den svenska 

statsskulden. Frågan är emellertid vilken form av statsskuldsorganisering som 

regimen skulle välja. 

Som vi tidigare har sett, och vilket närmare kommer att belysas i Joakim 

Johanssons artikel, erbjöd det brittiska statsskuldssystemet ett attraktivt alter

nativ. Systemet kunde mobilisera avsevärda resurser genom att erbjuda obli

gationer på den inhemska kapitalmarknaden. Obligationerna, som köptes av 

tusentals sparare runtom i Europa, innebar en säker årlig avkastning för inne

havarna samt möjligheten att sälja obligationerna på marknaden.34 Systemet 

förutsatte emellertid att statsmakten var separerad mellan olika institutioner, 

det vill säga att monarken samregerade med parlamentet.3S I Sverige hade 

statens maktseparation, vilket vi tidigare såg kungen ha blivit påmind om, 

resulterat i att riksbanken och statsverket separerats. För att få tillgång till 

ständernas pengar var Gustav III därför tvungen att sammankalla riksdagen 

och be dem om ett godkännande av nya skatter.36 

Sagt och gjort. En kungörelse underskriven av kungen och daterad den 8 

december år 1789, sändes ut i Sverige med budet att rikets undersåtar skulle 

samlas till en ny riksdag: 

Uti närwarande omständigheter hafwe Wi ansett för Riket nyttigt och för Oss tilfrids-

ställande, at rådföra Wåra trogna Undersåtare, Riksens Ständer, rörande några Fäder

neslandets angelägenheter. Då Rikets fiender med list och hemliga stämplingar söka at 

33. Dahlström (1942), s. 92. 

34. Sloan (1995), s. 116. 
35. Brewer (1989), s. 42, 89, 114,116,140—141; Douglass North & Barry Weingast, "Constitutions 

and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-

Century England", Journal ofEconomic History, vol. 49, no. 4 (1989), s. 817-821. 

36. Landberg (1932), s. 27-28. 
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sönderslita the heliga band, som förena Oss och Eder, blifwer et inbördes förtroende så 

myhcket angelägnare at wårda och bibehålla. Enighet i tankar och beslut gifwa Wapnen 

seger [...] Wi biude och befälle therföre härmed Nådigst, Eder, samtelige Riksens Stän

der, at I til then Tjugunde Sjette nästinstundande Januarii Eder uti Wår Hufwudstad 

Stockholm infinnen.37 

Ambitioner och motsättningar vid riksdagen 1789 

Det var ett politiskt oroligt Sverige som mitt under brinnande krig nu höll 

riksdag. Vinterns kyla gjorde militära operationer svåra att genomföra, vilket 

hade gett de båda länderna ett outtalat andrum. För att Sverige till våren skulle 

vara redo för fortsatta strider behövde emellertid en ny och större bevillning 

från riksdagen tillkomma så att militärens utgifter kunde tillgodoses.38 Vidare 

behövde bevillningen göras bestående om den skulle svara mot kungens poli

tiska önskan att i största möjliga mån regera ostört. En permanent bevillning 

skulle ge honom större möjligheter därtill då det innebar att riksdagen inte 

behövde sammankallas på ett lika regelbundet sätt som tidigare.39 Det proble

matiska var dock fortfarande att kungen bad ständerna om en bevillning som 

syftade till att upprätthålla ett styre som reellt sett inskränkte deras makt. Att 

vända opinionen till regimens favör blev därför nu av yttersta vikt. 

Vid riksdagen informerade Gustav III ledamöterna att finansernas disposi

tion skulle arbetas fram av honom och hemliga utskottet. Hemliga utskottet 

bestod av representanter från ständerna.40 För att tillskansa sig mer konstitu

tionell rätt och därmed säkra den gustavianska regimens makt för kommande 

år valde kungen att även lansera förenings- och säkerhetsakten.41 Bevillnings-

dispositionen kom sedan att presenteras för riksdagen med förhoppningen 

att ständerna skulle ge sin garanti till förslaget och därmed godkänna det i sin 

helhet. Utöver bevillningen föreslogs det även att en ny institution, riksgälds

kontoret, skulle instiftas med uppgift att förvalta bevillningen och statsskul-

37. Kongl. Maj:ts Öpne Brefoch Påbud til Samtelige Riksens Ständer, angående en Allmän Riksdag, 

then 26Januarii nästkommande år. 8 december 1788. 

38. Ericson (1992), s. 82-83. 

39. Landberg (1932), s. 84-85. 

40. Landberg (1932), s. 90-91. 

41. Landberg (1932), s. 90—91, 100-103. 
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den.42 Om kontoret inrättades så innebar det att den gustavianska regimen 

hade lyckats kringgå det tidigare finanssystemets begränsningar utan att hota 

riksbankens ställning. 

Irritationen över de begränsningar som 1772 års regeringsform hade inne

burit för ständernas insyn i statsverket såväl som deras förmåga att påverka 

centrala ärenden, till exempel bevillningsfrågan, kom nu åter upp till ytan. 

Milt uttryckt var oppositionen, om möjligt, nu än mindre nöjd med den 

gustavianska regimen. Att Gustav III dessutom skulle få rätt att inleda an

fallskrig innebar ytterligare inskränkningar av ständernas makt, eftersom de 

av nöd skulle behöva förse kungen med en bevillning för att rädda riket i 

kommande krig.43 

Oppositionen hade, potentiellt sett, mycket att vinna på att kritisera Gus

tav III, eftersom det fanns mycket i regimens politik som kunde ifrågasättas 

utifrån samtidens diskurs. Om regimen inte lyckades övertyga ständerna att 

ta på sig en ny bevillning, eller om oppositionen genom sin kritik motbevi-

sade dem, skulle nämligen inte lån kunna tecknas då en garanti saknades för 

räntans utbetalning. En ytterst väsentlig skillnad från riksdagen år 1786 var 

dock att oppositionen nu agerade i hård politisk motvind.44 

Genom eftergifter gentemot de övriga stånden, på bekostnad av adelns 

privilegier, hade många av de tidigare kritikerna konverterats till kungens 

sida. Dessutom hade nyheter om myteri inom krigsmakten vinklats av stats

ledningen till att porträttera adeln som förrädare gentemot fosterlandet mitt 

under brinnande krig.45 Trots dessa missgynnande förhållanden bedrev oppo

sitionen en omfattande kamp för att bevisa att Gustav III hade fel.4é 

Det nya som den gustavianska regimen försökte genomföra var alltså en 

reform med syftet att göra den svenska statsskulden mer lik det brittiska stats

skuldsystemet. Men till skillnad från hur Englands statsskuld hade gett folket 

mer insyn i statens verksamhet, såväl som parlamentarisk makt, ämnade Gus

tav III använda statsskulden till att kringgå riksdagens inflytande. Bevisligen 

42. Landberg (1932.), s. 90; Dahlström (1942), s. 117-119. 

43. Landberg (1932), s. 91, 94-95, 98-99, 103-104; Alm (2002), s. 59-60. 

44. Angående ständernas motstånd, i underläge, och krav om mer konstitutionell makt, se 

Landberg (1932), s. 82, 84, 89, 94. 

45. Landberg (1932), s. 90; Alm (2002), s. 60, 233, 237. 

46. Alm (2002), s. 229-233. 
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hyste kungen inga direkt varma känslor för ständerna, men det var absolut 

nödvändigt att få deras godkännande. Ett riksdagsbeslut gav nämligen legi

timitet som inte kunde vinnas på annat sätt. Detta förhållande förklarar op

positionens hårda motstånd mot kungens politik. De hade defacto en chans 

att omkullkasta alla kungens planer och därmed svepa bort hela den gustavi

anska ordningen varpå en ny statsledning kunde ta makten. 

Riksdagen 1789 

Som tidigare nämnts låg stort fokus under riksdagen 1789 på bevillningsfrå-

gan. I denna fråga var oppositionens respektive statsledningens ambitioner 

oförenliga.47 Det är därför intressant att se hur olika diskursivt starka begrepp 

och föreställningar värdeladdades för att tjäna antingen regimens eller op

positionens maktanspråk. Gustav III:s maktanspråk var att etablera en stats

skuld finansierad av ständerna, medan oppositionen strävade efter att förmå 

ständerna att kraftigt begränsa den för kungen så nödvändiga bevillningen. 

Till oppositionella och regimvänliga som nämns vid namn följer också 

markeringen " [opp]" eller " [reg]" för att läsaren enkelt ska kunna se vilken 

politisk agenda aktörens uttalanden förespråkade. Vi kan som bekant inte 

veta vad aktörerna egentligen tänkte eller tyckte, men vi kan utröna vilken 

politik deras uttalanden stödde. Gustav III utgör undantaget, eftersom han 

var kung i Sverige och själv ansvarig för den regimvänliga politiken. 

Konstitutionell rätt och tradition 
Oppositionen använde regeringsformen från 1772, till vilken Gustav III var 

initiativtagare, som argument för att bevara ständernas privilegier och bevill-

ningsrätt. Bevillningsrätten var i denna konstitution stadgad för ständerna.48 

Dessutom skulle statsfinansernas disposition överses av ständerna, vilket ock

så var tillstyrkt av regeringsformen.49 Regeringsformen från 1772 blev alltså, i 

oppositionens mening, en garant för öppenheten kring statens finanser. Vi-

47. Landberg (1932), s. 86-88, 97—98,109; Alm (2002), s. 60. 

48. Protocoller Hållne hos Högloflige Ridderskapet och Adeln Wid Riksdagen i Stockholm år 1789, 

Bd. 1, s. 472; Bd. 2, s. 523, 794-795, 808-809, 835-836, 852, 876, 889-893, 897, 911, 921, 925, 

958-959. Hädanefter kallad RAP 1789. 

49. RAP 1789, Bd. 1, s 321, 392; Bd. 2, s. 644-645, 687, 690-691, 851-852. 
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dare fanns stöd i den konstitutionella traditionen för riksdagens medbestäm

mande och insyn i politiken. En viss diskursiv orientering ägde även rum då 

oppositionen valde att inte direkt angripa Gustav III utan dennes regerings

form. Därmed sökte de visa hur han sade emot sig själv. Resultatet blev en 

hänvisning till ständernas absoluta rätt att besluta om skatter och samtidigt 

ifrågasätta regimens anspråk. 

De regimvänliga såg emellertid annorlunda på 1772 års regeringsform. De 

menade att kungens privilegium att sammankalla riksdagen även inkluderade 

att kungen inte skulle tvingas att göra så av ständerna.50 De regimvänliga an

såg också att varken tid eller omständigheter tillät en ny proposition.51 Viktiga 

omständigheter var att hemliga utskottet redan hade fastställt bevillnings-

summan, vilket Samuel Stierncreuts [reg] ansåg talade för ett godkännande 

av denna. Stierncreuts lovordade därefter utskottets medlemmar genom föl

jande yttrande: "en för alla och alla för en äro kände lika förmögne, som 

wältänkte och skarpsinte!"52 

Regimens anhängare var väl medvetna om de begränsningar 1772 års re

geringsform innebar för statsledningens makt. De sökte därför påvisa hur 

privilegierna inte fick inskränka varandra, av vilka kungens rätt var den vikti

gaste att ta hänsyn till. Vidare kunde Gustav III genom sin position som mi

litär ledare bedöma vad det fanns utrymme för tidsmässigt gällande förhand

lingar vid riksdagen innan kriget åter skulle kalla honom och ledningen till 

fortsatta strider. Dessa påståenden, tillsammans med strategin att behandla 

lån och bevillningsfrågan i utskott istället för med hela ståndet, var försök 

från regimens sida att styra vilka samtalsområden och diskussioner som var 

väsentliga för bevillningsfrågan. 

Oppositionen pekade på att det hot fienden utgjorde mot landets frihet 

var ett skäl till att låta ständerna se över finanserna så att bevillningen verk

ligen kunde antas som garant för lånen. Det otänkbara alternativet var att 

undanhålla information om statsskulden, som i enväldiga stater, vilket bevis

ligen visat sig skadligt för ett lands finanser.53 Henric Jacob von Diiben [opp] 

pekade på riskerna med att inte tillåta öppenhet kring statsskulden: 

50. RAP 1789, Bd. 2 ,  s. 702-703, 933, 942-943, 946-947, 948-950, 966, 968, 970 (citat). 

51. RAP 1789, Bd. 2, s. 885-886, 891, 901, 968-970. 

52. RAP 1789, Bd. 1, s. 321, 392; Bd. 2, s. 644-645, 690-691. 

53. RAP 1789, Bd. 1, s. 321, 392; Bd. 2, s. 644-645, 687, 690-691, 851-852. 
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De minsta felsteg werka på Millioner menniskors wälfärd för det närwarande och i en 

framtid på hela Rikets styrka eller wanmagt, då Regenten saknar upplysning i en lång 

kedja af år, som kunde winnas genom fleres kunskaper och answar.54 

Oppositionen sökte visa upp Gustav III:s ovilja att offentliggöra finanserna 

som ett tecken på hur kungen styrde Sverige på ett enväldigt sätt. Vidare var 

oppositionens åberopande av omständigheterna ett försök att presentera ett 

alternativ till regimens hänvisning till den rådande situationen för att driva 

igenom bevillningen. Om omständigheterna talade för och inte emot en 

granskning av finanserna kunde ständerna erhålla en konstitutionell rätt att 

granska statens affärer och därmed inskränka Gustav III:s försök att skapa en 

statsskuld utan alltför påträngande insyn från ständernas sida. 

Att granska staten och ifrågasätta statsmedlens disposition var enligt de 

regimvänliga inte fel i sig. England gavs som exempel på ett land där sådan 

granskning utfördes på ett bra sätt. Man borde dock vänta tills fred och ord

ning rådde och inte kräva det när Sveriges överlevnad var hotad." Även om 

oppositionen i viss mening ansågs ha rätt att förhålla sig kritiskt så yrkade 

de regimvänliga på att inbördes enighet var viktigare nu när riket låg i krig. 

Kopplingen till England, som exempel på ett land med goda finanser, är nå

got motsägelsefullt då öppenheten kring statsskulden där, som vi tidigare 

sett, uppfattades som ytterst viktig. Att regimvänliga refererade till England 

antyder hur som helst att förebilden till den svenska permanenta statsskulden 

var att finna i Englands statsskuldssystem. 

Det är ytterst intressant att politiker i Sverige vid denna tid hade insyn 

i hur det politiska systemet såg ut i England och att de refererade till hur 

statens upplåning var organiserad där. Hänvisningarna gjordes av de regim

vänliga trots de demokratiserande bieffekter statsskulden fick på det engelska 

samhället och styrelseskicket. An intressantare är att oppositionen, trots det 

politiska medbestämmande statsskulden med tiden kunde ge ständerna, val

de att motarbeta förslagen på grund av det minskade beroende av riksdagen 

som kungen förmodades erhålla av ett nytt statsskuldssystem. 

54. RAP 1789, Bd. 2, s. 644. 

55. RAP 1789, Bd. 2, s. 691. 
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När den diskursiva kampen om omständigheterna kring kriget inte längre 

kunde användas som argument för att få granska statsskulden så yrkade op

positionen på att helt sonika avslå bevillningen. En sådan lösning hade man 

stöd för i grundlagen. En problematik var emellertid att man tidigare beslutat 

om att garantera bevillningen, vilket också var förordat i 1772 års regerings

form. Man menade då att omständigheterna, det vill säga kriget, gjort ga

rantin nödvändig men att den skulle medföra en inskränkning av ständernas 

rättsliga frihet, vilket inte var acceptabelt. Dessa rättigheter användes som 

argument för att avslå bevillningen, eftersom förhandlingar med kungen, i 

oppositionens mening, hade misslyckats.56 

När adeln sedan vid slutet av riksdagen till slut godkände hela bevillning

en poängterade oppositionen att det var ett avtvingat bifall som tagit ifrån 

dem deras rättigheter. Den diskursiva orientering som ägde rum visade på 

oppositionens möjlighet att sätta sig upp emot statsledningen gällande lån-

och bevillningsfrågan men att kritiken inte fick riktas direkt mot kungen. 

Oppositionens definition av rättigheter gällande bevillningen betonade fri

heten att få välja mellan bifall och avslag. 

När det gällde frågan huruvida bevillningen skulle godkännas eller inte 

blev de regimvänligas svar att adeln var skyldiga att ge sitt bifall. Gustav III 

drev själv denna argumentationslinje vid slutet av riksdagen då adeln redan 

beslutat om att ta sig an garantin för bevillningen men ännu inte skrivit 

under bevillningssumman.57 Statsledningen hade lyckats få oppositionen 

att ge med sig på väsentliga punkter, till exempel att garantera bevillningen. 

Därefter var utrymmet för att agera oppositionellt kraftigt beskuret. Många 

adelsmän lär inte ha varit övertygade om det rätta i bevillningen, men i denna 

fråga hade kungen grundlagen på sin sida. Meningsskiljaktigheterna mellan 

oppositionen och de regimvänliga handlade ytterst om en tvist gällande vem 

som höll i den stiftande såväl som tolkande makten över lagen. 

De regimvänliga menade att förenings- och säkerhetsakten och bevill

ningen var separata ting. Med hänsyn till tidsbristen var det därför viktigast 

att ständerna godkände bevillningen. Andra spörsmål skulle få utrymme när 

kriget var över.58 Som bevis för detta resonemang framhöll kungen att be-

56. RAP 1789, Bd. 2, s. 758. 

57. RAP 1789, Bd. 2, s. 631, 970-971. 

58. RAP 1789, Bd. 2, s. 662, 943-944, 951-953, 966-968. 
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slutet inte skulle leda till prejudikat i framtiden, det vill säga en förebild för 

kommande bevillningar.59 Carl Fredrik Ridderstorm [reg] uttryckte sin vörd

nad inför Gustav III och hans politik efter att ha hört detta yttrande genom 

att säga följande: 

Jag tillstyrker med ett öfwertygadt hjerta, att wår gjorda Bewillning må sträcka sig 

till nästa Riksdag [...] jag upplåter gerna den Lön min Sysla åtföljer till Konungens 

tjenst, jag lefwer för Honom och min Fosterjord, jag dör gladt och ärofullt för Bådas 

förswar.60 

De regimvänliga sökte följaktligen avfärda problematiken kring förenings-

och säkerhetsakten genom att klassificera den och bevillningsfrågan som två 

separata företeelser. Det bedömdes vara svårare att avtvinga adeln ett bifall 

för kungens statskupp än för bevillningen. Då bevillningen illa kvickt behöv

des för att fortsätta kriget kunde de regimvänliga hänvisa till tidsbrist för att 

förhindra vidare överläggningar. På detta sätt försökte man komma runt det 

faktum att bevillningen på många sätt förutsatte att förenings- och säkerhets

akten godkändes. I realiteten innebar dock godkännandet av bevillningen att 

adeln i någon mån accepterade förenings- och säkerhetsaktens inverkan på 

ständernas konstitutionella rätt beträffande bevillningarna, även om aktens 

godkännande formellt erkändes av adeln först 1800. 

Frihet, principer och ideal 
Rätten att beskatta sig själv var enligt oppositionen den finaste ett fritt folk 

kunde äga. Att ta ifrån folket sin frihet var således inte förenligt med Gustav 

III:s försäkran om frihet för Sveriges medborgare som getts tidigare under 

hans regeringstid.61 Argumentationslinjen knöt även an till kriget som de an

såg var fel då svenskar endast borde behöva dö för en mild kung och ett fritt 

land.62 Dessutom argumenterade man för att kriget inte behövde utkämpas 

och finansieras, eftersom det inte hade tagits an frivilligt/3 

59. RAP 1789, Bd. 2, s. 664-667, 968-969, 971, 976. 

60. RAP 1789, Bd. 2, s. 951. 

61. RAP 1789, Bd. 1, s. 392-393, 395, 406, 415, 446, 456, 469, 472, 475, 481, 485, 487, 509; Bd. 2, s. 

523-524. 702-703, 794, 889, 953-954-

62. RAP 1789, Bd. 2, s. 659-660, 662, 688. 

63. RAP 1789, Bd. 2, s. 807. 
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Yttrandena från oppositionen presenterade en motbild av Gustav III i vil

ken hans styre inte eftersträvade frihet för folket. Utöver detta antyddes det 

att kungen i dagsläget inte regerade milt eller över ett fritt land. Uttalandet 

var minst sagt kritiskt och ett starkt ifrågasättande av kungens frihetsretorik. 

Det var ständernas frihet, inte den Gustav III förespråkade, som oppositionen 

var intresserad av. I vissa avseenden åberopade oppositionen, som tidigare, 

Gustav III:s egna anspråk för att deras åsikter inte skulle kunna avfärdas som 

enkelt tyckande, eller i värsta fall som ett retoriskt angrepp på kungen. Men 

några av anklagelserna om krigets lönlöshet och frihetsberövande slog en ver

balt knuten näve mot den gustavianska regimen som inte gjorde sken av att 

vara annat än ett direkt ifrågasättande. 

Gustav III hade svårt att finna en definition av frihet som legitimerade de 

inskränkningar av ständernas inflytande som förenings- och säkerhetsakten 

hade medfört. Akten hade godkänts av de övriga stånden, men de konstitu

tionella ändringarna lämnade litet utrymme till att anknyta argumenteringen 

till begreppet frihet. Gustav III och andra regimvänliga menade istället att 

det var bättre att offra lite frihet för att kunna rädda rikets frihet. Kriget var 

således nödvändigt och viktigare än ständernas bevillning. De regimvänliga 

menade att det var på grund av att kungen förklarat krig mot rikets fiende 

som ständerna borde ge sina pengar och liv.64 Det var situationens allvar, inte 

dess uppkomst, som poängterades för att visa att fokus borde ligga på att 

pengar behövde tillkomma för att fortsätta kriget. 

Trots att krigsförklaringen var ett klart brott mot regeringsformen tog 

Gustav III på sig ansvaret för kriget i ett försök att vinkla händelsen till en pa

triotisk handling genom vilken han förekommit fienden med att börja kriget 

för att själv kunna välja slagfält. Vad gäller bevillningsfrågan var det ett sätt 

att visa hur finansieringen, trots Gustav III:s roll i krigets uppkomst, var en 

väsentlig fråga för hela riket och inget som kunde avfärdas som kungens egen 

affär då han bevisligen haft hela Sveriges intressen i åtanke. 

Att oppositionen inte använde kungens erkännande av krigsförklaringen i 

sin kritik av honom visar var gränsen gick för hur uttalat kritisk oppositionen 

kunde vara gentemot regimen. Straffet för ett så flagrant brott mot grund-

64. RAP 1789, Bd. 2, s. 66o, 947-950, 966, 968-969, 971, 976. 
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lagen hade varit avsättning. Det kunde emellertid inte oppositionen yrka på 

med tanke på att Gustav III hade kontroll över våldsapparaten. Dessutom 

hade adeln pekats ut som förrädare genom kungens framgångsrika propa

ganda beträffande orsakerna till Anjalamyteriet. Att då börja anklaga Gustav 

III för brott mot grundlagen hade varit ett taktiskt misstag, trots det solklara 

stödet i 1772 års regeringsform. 

Oppositionens kritik innefattade även Gustav III:s roll som fader. Hans 

barn, folket, kunde inte be sin fader, kungen, om hjälp då lagen inte längre 

tillät dem att berätta vad de behövde. Oppositionen ville därmed visa stän

dernas behov av att påverka bevillningen. Dessutom menade de att landets 

ämbetsmän hade fått för fria tyglar, vilket ledde till vanstyre/5 Genom liknel

sen med Gustav III som folkets "fader" knöt oppositionen an till 1700-talets 

fadersmetafor som ibland åberopades av Europas regenter. Oppositionen vi

sade därmed att kungen var oförmögen att lyssna på men också styra sina 

barn. Gustav III var alltså en dålig fader för sina barn, folket. 

De regimvänliga menade att adeln skulle lita på kungens faderliga omsorg 

precis som när man först valde att garantera bevillningssumman. Gustav III 

själv förklarade att han var en fader för adelsståndet men även en medlem av 

samhället som kommit för att "delta" i beslutet samt höra adelns tankar och 

upplysningar.66 

Argumentationen gällande kungen som fader handlade i sin enklaste form 

om att adeln skulle lita på kungens godtycke, som de regimvänliga menade 

att man redan gjort gällande bevillningens garanti. Att använda medborgar-

begreppet var ett försök från Gustav III att minska klyftan i språket mel

lan honom och adeln. Denna diskursiva orientering var nödvändig om än 

motsägelsefull. Kungens höga och jämställda roll vittnar om behovet av att 

orientera sig efter en diskurs i vilken relationerna personer emellan alltmer 

antogs vara horisontella samtidigt som kungens övriga maktbas byggde på 

att han var upphöjd gentemot sina underlydande. Gustav III behövde alltså 

tilltala adeln med deras eget språk utan att fördenskull sparka undan de före

ställningar på vilken hans maktposition vilade. 

65. RAP 1789, Bd. 1, s. 392-393, 395, 406, 415, 446, 456, 469, 472, 475, 481, 485, 487, 509; Bd. 2, s. 

523-524, 702-703, 794, 889, 953-954. 

66. RAP 1789, Bd. 2, s. 865-867, 882, 944. 
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Allmänheten och det allmänna 
Vi ska här se hur föreställningar om vad som var bra för det allmänna kom 

att användas för att nå framgång i den politiska diskursen. Diskurskampen 

skulle komma att innefatta statens arbetsområden, hur samhället var beskaf

fat och vad det innebar att vara en undersåte eller medborgare. 

Seved Gustaf Tigerhielm [opp] lät inleda sin kritik mot regimens stats

skuldsplaner med att först förklara sig älska kungen och att tjäna under ho

nom såväl som sitt land och att bidra till upprätthållandet av sina medborger

liga rättigheter, varpå han fortsatte: 

Men för öfrigt, ledd af dessa grundsatser, anser jag det icke instämma med dem att för 

det närwarande garantera den betydande Riksgäld, som Hemliga Utskottet uppgif-

wit, mindre att öka den genom [tagandet av] nya lån. Då wi skilja Statsskulden ifrån 

Statswerket, så öppna wi ingen annan wäg till dess gäldande än Bewillningar, de äro 

nog tryckande för Jordbruket och näringarne, och kunna knappast utan deras totala 

undergång ökas.67 

Det Tigerhielm talade om, och som resten av oppositionen ställde sig bakom, 

var att ständerna inte skulle behöva ta sig an statsskulden. Inte heller skulle 

de behöva godkänna en kontinuerlig bevillning.68 Separationen av statsskuld 

och statsverk betydde i praktiken instiftandet av riksgäldskontoret, som stän

derna, inte statsledningen, skulle komma att ansvara för. Den gustavianska 

regimen skulle emellertid, genom diverse politiska kryphål, kunna influera 

förvaltningen av statsskulden så att den gynnade regimens syften och mål. 

Detta förhållande var något som oppositionen, som vi nyss sett, önskade 

motarbeta. 

Allmänhetens bästa kom även till uttryck i oppositionens försök att be

vara sin bevillningsrätt och makt över banken. Riksdagen bedömdes vara bäst 

lämpad att avgöra frågor om bevillningar, eftersom ständerna själva visste hur 

svåra skatterna var att bära för undersåtarna.69 Vid ett annat tillfälle användes 

istället begreppet medborgare. Denna gång för att visa hur endast egoister 

och tiggare skulle finnas kvar på grund av bevillningens storlek och kontinu-

67. RAP 1789, Bd. 2, s. 640. 

68. RAP 1789, Bd. 2, s. 640-641, 768, 789. 

69. RAP 1789, Bd. 1, s. 392-393, 395, 406, 415, 446, 456, 469, 472, 475, 481, 485, 487, 509; Bd. 2, s. 

523-524> 702-703, 794, 889, 953-954. 
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erliga utbetalning. I denna dystopi skulle inte medborgaren förmå att över

leva.70 Gustav III hade tidigare förklarat sig främja en nation av medborgare. 

Dessa medborgares existens skulle emellertid hotas av statsskuldens effekter. 

Genom att presentera kungens bevillningsförslag som ett hot mot medbor

garna sökte oppositionen tydliggöra diskrepansen mellan kungens retorik 

och praktik. Även diskursivt blev det svårare att angripa oppositionen om de 

orienterade sig efter statsledningens eget språkbruk. Detta strategiska övervä

gande föranledde dem att använda kungavänliga begrepp som "undersåte". 

De regimvänligas angrepp på riksbanken spelade på föreställningar om 

att statsapparaten var jämförbar med ett hushåll. Ständerna och kungen in

gick i ett "bolag" såsom man och hustru. Var den ene skuldsatt gällde det 

samma för den andre. Således måste ständerna kännas vid den gamla skul

den i åtagandet av den nya för att riksgäldskontoret skulle kunna bedriva sin 

krigsfinansiering. Om så inte skedde kunde lånen utebli på grund av brist på 

garantier. Därmed skulle kriget vara förlorat, såvida inte riksbanken sköt till 

pengar.7' 

De regimvänliga använde sig här av den välkända hushållsmetaforen för 

att måla in oppositionen i ett hörn. Skuldens ränta behövde garanteras för 

att hushållet, alltså staten, inte skulle gå under. Därför behövde antingen 

riksbanken skjuta till medel eller ständerna ta på sig förvaltningen av stats

skulden. Banken, som främst ansvarade för rikets penningväsen, var emel

lertid alldeles för viktig för ständernas kontroll av likviditeten i samhället 

för att oppositionen skulle låta Gustav III öka sitt inflytande över bankens 

förvaltning. Att ständernas kontroll var viktig visste även de regimvänliga, 

vilket var orsaken till att deras argumentation presenterade oppositionen med 

alternativet att antingen ge upp inflytandet över banken eller administrera 

statsskulden. 

En trogen undersåte och medborgare var i oppositionens mening den som 

agerade varsamt gällande en stor bevillning.72 Adolph Ludvig Ribbing [opp] 

uttryckte sig så här: "att genast wara färdig med Ja wittnar mer om obekym-

mersamhet, än trohet och nit, snarare än om egne afsigter och båtnad än 

70. RAP 1789, Bd. 2, s. 640-641, 768, 789. 

71. RAP 1789, Bd. 2, s. 656-658, 710. 

72. RAP 1789, Bd. 2, s. 631-633, 637-638, 675, 713. 
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Rikets."73 Oppositionen gjorde skillnad på skuld och krigsskuld. Den senare 

var nödvändig och något som var medborgare borde hjälpa till att betala. 

Men övrig skuld ansågs onödig.74 Utöver detta ställde sig oppositionen prin

cipiellt emot en skuld där endast räntan var föremål för avbetalning. En pri

vatperson hade i en sådan ekonomisk situation gått under. Detsamma gällde, 

enligt oppositionen, för ett rike. Att neka en bevillning som för evigt skulle 

försätta landet i "träldom" grundade sig endast på "sunt förnuft".75 

Oppositionen sökte således omvärdera begreppen undersåte och medbor

gare till att avse de personer som endast ställde sig bakom en bevillning som 

skulle betala för kriget. Ur ett större perspektiv rörde det sig om ett kritiskt 

förhållningssätt till den politik Gustav III bedrivit. Syftet var att beröva den 

gustavianska regimen de begrepp kring vilka den legitimerade sitt styre. Det 

felaktiga med en permanent statsskuld knöt an till hushållstanken, som vi 

tidigare har sett ännu var förhärskande under sent 1700-tal. Att oppositionen 

ställde sig kritiskt till statsskulden behöver emellertid inte betyda att de prin

cipiellt ansåg att en permanent statsskuld, som den i England, var fel. Det 

betydde endast att de vid denna tidpunkt inte ville ge Gustav III omfattande 

resurser att använda till andra politiska ändamål när kriget väl var över. Man 

var som tidigare nämnts alltså medveten om det engelska statsskuldssyste

mets kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. 

De regimvänliga däremot betonade att både det allmänna och adelns 

egendom var hotade av fienden och att ingetdera kunde räddas om pengar 

inte inkom till krigföringen. Carl Fredrik Ridderstorm [reg] ansåg detta vara 

adelns plikt gentemot riket, medan Claes Jägerhorn [reg] försökte tala till 

ståndets samvete genom att framhålla att Sverige, som styrdes med lag och 

"kännande människors hjertan", var värt att ge allt för.76 

Omständigheterna var således något som de regimvänliga ansåg talade för 

ett godkännande av bevillningen då den trots allt var avsedd för att rädda det 

allmänna undan fienden. Båda dessa begrepp vinklades på detta sätt av de 

regimvänliga för att tala för statsledningens politik. Argumenten som direkt 

73. RAP 1789, Bd. 2, s. 632. 

74. RAP 1789, Bd. 2, s. 683, 695, 696-697, 700. 

75. RAP 1789, Bd. 2, s. 633, 637, 700-701, 711-712. 

76. RAP 1789, Bd. 2, s. 631, 702—703 (703 för citat). 
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riktade sig mot adeln vittnade om en diskursiv orientering som var tudelad, 

vilket Ridderstorms [reg] och Jägerhorns [reg] tidigare uttalanden tydligt il

lustrerade. Å ena sidan fanns en orientering mot begrepp som plikt, vilket 

främst hörde hemma i den harmoniska samhällssynen. Å andra sidan fanns 

uppmaningar till adeln som byggde på principer som "samvete". I detta låg 

ett närmande till den frihetsbetonande diskursen, en begreppsvärld som med 

tilltagande styrka börjat utmana monarkins roll i statsledningen. Närmandet 

till frihetsdiskursen skedde för att, i den mån det var möjligt, tilltala adels

männen med begrepp de själva kunde relatera till, men utan att för den skull 

skapa alltför stor avvikelse från resten av den gustavianska regimens språk. 

Bevillningssumman 
Kriget krävde stora mängder pengar, vilket innebar att bevillningen skulle bli 

mer omfattande än tidigare. Oppositionen menade sig därför vara skrämd 

över själva bevillningssumman som var mer pengar än vad som tidigare hade 

efterfrågats gällande skatter i Sveriges historia. Riket var folkfattigt och hade 

helt enkelt inte de pengar som kungen begärde. Penningstagnationen skulle 

med tiden leda till näringarnas "totala undergång". Förslaget ansågs på grund 

av dess följder som "mörker och tjocka måln".77 Fokus hamnade på bevillning-

ens effekter för landets näringar vilka antogs gå under om bevillningen god

kändes. Ingen direkt kritik riktades följaktligen mot Gustav III, utan endast 

mot förslaget i sig. 

Den huvudsakliga linjen för de regimvänligas argument lutade sig mot 

situationens allvar. Kungen och hemliga utskottet hade redan bedömt bevill

ningen som nödvändig, eventuella missbedömningar gällande bevillningsdis-

positionen var därför, i de regimvänligas mening, irrelevanta. Det viktiga var 

att bevillningen godkändes eftersom tid inte fanns för vidare överläggningar 

då riket var hotat/8 Dessutom framhöll Daniel Pfeiff vikten av enighet: 

En konung bekymrad och bedröfwad öfwer den olyckliga skiljaktighet, som wisat 

sig emellan Honom och dess yppersta Stånd, och Rikets säkraste pelare, blir alltid ett 

obehagligt ämne. Denna skiljaktighet wisade sig alldraförst wid wår Armee, just då 

77. RAP 1789, Bd. 2, s. 628, 631-633, 637-638, 675, 713, 768, 776. 

78. RAP 1789, Bd. 2, s. 655-658, 668-670, 690-691. 
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fälttåget öppnades, och lade i samma stund första grunden till Förenings- och Säker-

hets-Acten.79 

Pfeiff belyste konsekvenserna av oenighet, vilka antogs vara svag krigslycka 

och ett stramare styre. Genom denna argumentation kunde även större enig

het beträffande andra ärenden, då syftandes på bevillningsfrågan, förmodas 

vara önskvärt. I den frågan hade de regimvänliga nyligen lagt in en brasklapp 

då de erkänt att Gustav III:s och hemliga utskottets bevillning inte behövde 

vara felfri för att kunna godkännas. Omständigheterna möjliggjorde nämli

gen inte förändringar, eftersom skattepengarna behövdes med detsamma om 

riket skulle räddas. 

Lösningen på de ekonomiska problemen var enligt oppositionen att 

kungen i större utsträckning hushöll med sina pengar för att på så sätt minska 

bevillningssumman. Exempel gavs på olika regenter runtom i Europa som 

genom att strama åt utgifterna för sitt hovliv avsevärt minskat statens ut

gifter utan att besvära folket med fler skatter. Bland dessa nämndes kej-

sar Josef II i Österrike och Ludvig XVI i Frankrike. Oppositionen pekade 

också på att människor inte alltid kom överens. Således var inte enighet det 

viktigaste.80 

Oppositionen ansåg alltså att Gustav III:s förslag på bevillningssumma 

mynnade ur att han inte var bra på att hushålla med pengar. Exemplen på 

monarkers hushållning var alla kopplade till enväldiga regenter. Oppositio

nen sökte därigenom framhäva Gustav III:s styre som jämförbart med, eller 

värre än, dessa monarkers. Bevillningar och statsskulder var efter den här 

argumentationslinjen inte något som en monark borde använda sig av. Han 

fick istället bli expert på att hushålla med befintliga likvida medel. Slutligen 

kritiserade man Gustav III:s anspråk på att enighet var det viktigaste när riket 

var i krig. Oppositionen hävdade följaktligen att enighetsargumentet saknade 

giltighet. 

De regimvänliga bemötte frågan om hushållning från motsatt infalls

vinkel genom att framhålla hur adeln kunde hushålla med sina lyxvaror för 

att ha råd med bevillningen. Vidare bedömde de den finansiella situationen 

79. RAP 1789, Bd. 2, s. 661. 

80. RAP 1789, Bd. 2, s. 634, 640—641, 654-655, 684. 
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som fullt hållbar, det enda som krävdes var uppoffringar.8' De regimvänligas 

definition av begreppet hushållning, som svar på oppositionens kritik, kan 

ha vägt något tyngre i diskursen då den stämde bättre överens med faktiska 

förhållanden. För kungens hovliv gavs specifika bevillningar som reglerade 

hur påkostade tillställningarna kunde bli. Men för adeln fanns ingen begräns

ning, hypotetiskt sett, för hur mycket de kunde spendera på överflöd och lyx. 

Att spara var alltså något som adeln och de oppositionella gott kunde göra 

själva om det innebar att kriget skulle kunna finansieras på ett enklare sätt. 

Kungen intygade dock att han själv skulle bidra med likvida medel när så 

behövdes, vilket var möjligt eftersom garantin redan hade antagits av adeln. 

För att försäkra sig om att pengarna användes rätt hade prästeståndet före

slagit ett utskott med uppgiften att granska riksgäldskontorets finanser. Ett 

sådant utskott var enligt Gustav III:s mening en bra idé.82 Det granskande 

utskottet var i själva verket ett förslag planerat av Gustav III, men lanserat 

av prästeståndet för att ge riksgäldskontoret mer legitimitet i sin roll som 

ett ständerstyrt organ.83 Även om kungen gjorde en kompromiss beträffande 

insynen i statsskulden så var den orkestrerad av honom själv, vilket talar för 

att statsskulden fortfarande skulle tjäna hans syften. 

Tidsbestämd eller evig skatt 
Vad mer kunde sägas om bevillningen förutom dess disposition? Bevillnings-

förslaget rörde inte en engångssumma utan en kontinuerlig skatt till statsver

kets utgifter. Således blev en termin för bevillningen väsentlig för att trygga 

ständernas möjlighet att påverka politiken i framtiden. Om kungens likvida 

medel var begränsade skulle riksdagen sammankallas igen inom en överskåd

lig framtid, men om bevillningen flöt in i statskassan utan tidsbegränsning 

kunde riksdagskallelsen dröja. 

Oppositionen menade öppet att det i slutändan inte var en fråga om be-

villningssumman utan terminen för bevillningen. Terminen skulle vara tids

bestämd, eftersom man med tiden oundvikligen skulle bli varse om vad som 

varit bra med den förra bevillningen och därmed kunde skattebördan för

ändras vid nästa riksdag. Om Sverige vid den tiden inte var i krig skulle riket 

81. RAP 1789, Bd. 2, s. 660-664. 

82. RAP 1789, Bd. 2, s. 885-886, 891, 901, 910-911, 932—934. 

83. Landberg (1932), s. 110-116. 
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undvika en tyngre beskattning. Hur finanserna skulle se ut i framtiden visste 

inte oppositionen och att erkänna detta var endast att se sin egen "ofullkom

lighet" som enkla undersåtar. Dock skulle risken för felsteg bli mindre genom 

en tidsbestämd bevillning. Oppositionen var medveten om att man tagit sig 

an att garantera bevillningen. Men det krävde, enligt föregående argumenta

tionslinje, att den tidsbestämdes.84 Carl Stierngranat [opp] förklarade denna 

ståndpunkt väl: 

Låt oss ett ögonblick kasta ögonen på Rikets Historia wid Konung CARL XII:s död. Det 

war af fiender på alla sidor öfwerswämmat och en stor del af dess Provincer förlorade 

[... ] Riket hade mer anseeende af en nyss inkräktad Americansk Coloni, än en gam

mal policerad och förut florerande europeisk Stat. Oaktadt ett så bedröfligt och nästan 

förtwiflat tillstånd, woro inom de förtsta 20 åren derefter de swåraste refwor botade 

[...] om en så lyckelig förändring inom en så kort tid kunde ske under [ständernas] Re

geringsätt [...] huru mycket mera hopp om en lyckelig förändring kunna wi ej göra oss 

under de wisa Regerings-Lagar, som oss af en mild Konung 1772 blifwit skänkte, [...] 

så låt oss mine Herrar utan afseende på närwarande uppoffringar af en stor del af wår 

förmögenhet, snarligen antaga det Project till Bewillning som medför för det allmänna, 

minsta olägenheter, är grundat på största billighets-principer [...] så kan, oaktadt alla 

de swårigheter, som wid en korrt Bewillningstid kunde möta, jag icke wåga tillstyr

ka Ridderskapet och Adeln att utsätta den längre än till 2:ne år, under förhoppning 

att Riket inom den tiden winner en wälsignad Fred, hwarigenom ock Kongl. Maj:s 

faderlida [sic] anstalter, Bewillnings-tyngden torde kunna lättas.®5 

Innan något annat sägs är det intressant att Nordamerika nämns då det visar 

att den utländska kontexten var närvarande i bevillningsfrågan. Den "för

hoppning" om Gustav III:s förmåga att hantera kriget, som Stierngranat ta

lade om, handlade mer om att synliggöra regimen som bristande i sin uppgift 

än om en uppriktig tilltro till det gustavianska regeringssättet. 

Oppositionen argumenterade tidigare för att en längre bevillning, än 

vad som var nödvändigt för kriget, inte enbart handlade om rikets över

levnad utan även om Gustav III:s försök att göra sig finansiellt oberoende 

från ständerna. En termin för bevillningen blev således en försäkran om 

att finansieringen endast var avsedd för krigets behov, inte kungens övriga 

politiska ändamål. För att ytterligare visa på behovet av en termin för bevill-

84. RAP 1789, Bd. 2, s. 636-637, 646-647, 707, 715, 717, 793-794, 796, 808-809, 835-836, 852, 879, 
897> S»17. 922_924> 932> 94i. 944-946, 956-957. 9é3-

85. RAP 1789, Bd. 2, s. 807-809. 
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ningen knöt man an till Gustav III:s retorik beträffande undersåtar. De var 

helt enkelt kapabla att begå misstag, vilket krävde säkerhetsmarginaler för 

skattebördan. Således sökte oppositionen påvisa behovet av en tidsbestämd 

bevillning genom att använda begrepp och perspektiv som också regimen 

nyttjade i sin retorik. 

De regimvänliga menade istället att diskussionerna om en tidsbestämd 

bevillning var överflödiga då adeln redan åtagit sig att garantera bevillningen. 

Att så var fallet bekräftades av att även andra avgifter, som exempelvis pengar 

för bröllop och begravning, måste betalas om löfte avlagts. Det bästa vore 

helt enkelt att adeln biföll kungens bevillningsförslag. Samuel Ehrenmalm 

[reg] ansåg förvisso att skatternas disposition behövde "skärskådas", men ef

ter längre tid än två år eftersom först då kunde man se vilka resultaten var av 

riksgäldskontorets arbete.86 Statsledningen hade i denna fråga konstitutionen 

på sin sida, därav avsaknaden av debatt. De regimvänliga medgav förvisso 

att bevillningen behövde granskas, men bevisligen inte på oppositionens 

villkor. 

Oppositionen förklarade att det var bättre att ta sig an en tidsbestämd 

bevillning då denna lättare gick att garantera än en på obestämd tid. Därmed 

skulle även trovärdigheten för Sveriges kredit öka i utlandet. Att kunna gran

ska bevillningen menade man därför var bra för lånen. Om bevillningen istäl

let skulle fortsätta på obestämd tid skulle rikets näringar till slut gå under och 

istället för ett "blomstrande" land skulle endast "ödemark" återstå. Adolph 

Ludvig Ribbing [opp] sade följande om den gustavianska regimens önskemål 

om kontinuerliga bevillningar: 

denne Garantie [vore] högst wådelig för Nationens öfriga frihet att få beskatta sig själf-

we [...] ty när garantien aldrig någon tid kunde uppfyllas, så blefwe ock Bewillningen 

derföre, såsom derifrån städse oskiljaktig, lika ewig, och efterkommande slägter skulle i 

alla tider få bära ett träldoms-ok, hwarifrån de aldrig kunna befrias.87 

Angående den redan antagna garantin förklarade oppositionen att de främst 

såg till kungens behov vid beslutstillfället, varpå bifall gavs. Men faktum 

kvarstod att utan en termin för bevillningen skulle näringarna och folket 

86. RAP 1789, Bd. 2, s. 820—826, 865-867, 910-911, 932. 

87. RAP 1789, Bd. 2, s. 633. 
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skadas svårt, vilket oppositionen ansåg var ett hinder för adeln att godkänna 

bevillningen.88 

Oavsett vad som sades, eller kunde ha sagts, så var oppositionens största 

problem i denna fråga att de redan de facto garanterat skulden. Under fort

sättningen av riksdagen var detta beslut något som de behövde distansera sig 

ifrån eller förmå att förklara ogiltigt. Resonemanget lutade sig därför mot att 

endast en tidsbestämd bevillning kunde garanteras då inga lån ändå kunde 

tas utan termin för bevillningen, eftersom ingen näring kunde klara av en 

tung beskattning utan tidsgräns. Bilden av att landet förvandlades till "öde

mark" och dess folk till trälar figurerar här profetiskt om vad som skulle ske 

om bevillningen trots allt godkändes. 

De regimvänliga betonade en helt annan aspekt av vad en termin för 

bevillningen innebar för garantins trovärdighet. Till att börja med krävdes 

en stor bevillning för att täcka de räntekostnader som var förknippade med 

lånen. Bevillningen behövde således fortsätta att inkomma till statens kassa 

och kunde därför inte tidsbestämmas. Dessutom menade de regimvänliga att 

en termin för bevillningen betraktades av Europas finansiärer som att Sverige 

inte hade nog med pengar för att garantera lånens ränta för en längre tid. 

Kungen förklarade därtill att även om hanteringen av bevillningsfrågan inte 

var stadgad i lagen så skulle det definitivt ha varit ett brott att ge Ryssland 

upplysning om de tillfällen som lämpar sig bäst för att slå till mot Sverige, 

det vill säga under pågående riksdag. Han hänvisade till hur inbördes miss

sämja utnyttjats av fienden tidigare i kriget. Att något sådant skulle hända 

igen behövde i det längsta avstyras.89 En tidsbestämd bevillning var alltså, 

i motsats till vad oppositionen hävdat, en finansiellt dålig idé. Genom att 

döma ut tidsbegränsningen som mindre bra för Sveriges möjligheter att ta 

lån och föra krig yrkade de regimvänliga således för ett närmande mot en 

permanent statsskuld. 

Quastio quamodo — frågans detaljer 
Bevillningsfrågans detaljer var ett omfattande ämne för oppositionen att 

diskutera samtidigt som de regimvänliga här lyste med sin frånvaro. Anled

ningen till de kungatrognas tystnad var att bevillningen redan garanterats av 

88. RAP 1789, Bd. 2, s. 632-634, 646-647, 698, 707, 955. 

89. RAP 1789, Bd. 2, s. 933, 942-943, 946-947, 968. 



ständerna. Vi ska här se hur oppositionen använde sig av bevillningsfrågans 

detaljer för att framföra sin kritik och visa bristerna i statsledningens politik. 

Oppositionen inriktade sig till stor del mot bevillningens disposition ge

nom att angripa detaljer och enstaka beskattningsområden. Som exempel kan 

nämnas hur olika gårdar, beroende på om de ägdes av bonden eller kronan, 

skulle beskattas. En allmän riktlinje för beskattningen var att skatten inte 

skulle kväva inkomsten på det som beskattades, till exempel fick inte en nä

ring gå omkull på grund av tunga skatter. Om så var fallet hade man ju ändå 

inte tjänat något på skatten eftersom inkomsten inte längre existerade.90 

Oppositionen presenterade istället ett eget förslag som visade vilka nä

ringar som kunde beskattas ytterligare och på vilka områden man kunde 
skära ned på skatterna.91 Genom att påstå sig ha en bättre inblick i skatternas 

disposition hävdade oppositionen sin rätt att se över bevillningen. Dessutom 
innebar en förbättring, hur briljant den än må ha varit, en förändring av 

bevillningsförslaget. Oberoende av aktörernas övriga inställning till stats

ledningen utgjorde förslag till ny beskattningsdisposition ett hot mot stats

ledningens finanspolitik. Bevillningen var redan garanterad. Skedde det en 

förändring av detta beslut var man åter tillbaka i en diskussion om huruvida 

bevillningen kunde, eller inte kunde, garanteras. 

För att motarbeta regimen i bevillningsfrågan behövde oppositionen 

således visa hur dispositionen avsevärt kunde förbättras för att framhäva 

den redan befintliga dispositionen som ohållbar eller i alla fall i behov av 
ändringar. Om Gustav III i det läget ändå valde att gå vidare hade opposi

tionen åtminstone lyckats framställa honom som inkompetent beträffande 

bevillningsfrågan. 

Ett annat sätt att diskutera bevillningens detaljer var hur skatten skulle 

drivas in. Den vanligaste metoden var så kallad kapitation, som innebar en in

dividuell skatt som baserades på exempelvis yrke eller egendom.92 Kapitation 

dömdes dock ut av många ledamöter för att det fanns ett tydligt samband 
mellan beskattningsmetoden och despotiska regimer i såväl Afrika som Asien 

men även hos "envåldshärskare" i Europa.93 Istället föreslogs tullavgifter som 

90. RAP 1789, Bd. 2, s. 759, 762, 811-812, 914-916. 

91. RAP 1789, Bd. 2 ,  s .  782-784. 

92. RAP 1789, Bd. 2, s. 832. 

93. RAP 1789, Bd. 2, s. 8oo, 837. 

57 



påstods vara ett enkelt sätt att få in pengar på. Några ansåg dock att tullavgif

ten skulle få negativa effekter på rikets förädlade produkter eftersom de skulle 

bli utkonkurrerade av andra länder som Ryssland. Ett tredje sätt att beskatta, 

som även användes i England, var konsumtionsavgifter som lades på köparen 

istället för tillverkaren. Skatter genom konsumtionsavgifter var det många 

inom adeln som yrkade för, då det dessutom skulle ta bort behovet av kre

ditsedlar och husvisitationer. Dock menade Jacob Johan von Bilang [opp] att 

husvisitationer skulle bli nödvändiga hur som helst för bevillningssummans 

utbetalning.94 

Att överhuvudtaget diskutera vilka beskattningsmetoder som bäst läm

pade sig för bevillningen var som tidigare nämnts en oppositionell handling 

då kungen redan förklarat att inga andra förslag till bevillningen var tillåtna. 

Att adelns ledamöter ändå redogjorde för hur bevillningen kunde dispone

ras visar att de använde olika sätt att kritisera kungens politik. Till exempel 

förekom kapitation i statsledningens bevillningsförslag, så även tullavgifter. 

Genom att koppla dessa beskattningsmetoder till despoter och förstörelse av 

rikets näringar gav det en negativ bild av bevillningen som Gustav III bad 

ständerna om. När så Jacob Johan von Bilang [opp] förklarade att husvisita

tioner ändå skulle krävas så betyder inte det att så nödvändigtvis var fallet. 

Däremot, eftersom husvisitationer var illa omtyckta i samtiden, var framhä

vandet av dem som nödvändiga ett sätt att racka ned på regimens bevillnings

förslag, oavsett hur skatterna skulle komma att disponeras. 

De regimvänligas bemötande av detaljfrågorna var entydigt; det var inte 

tillåtet att ändra eller kritisera frågans detaljer utan att ändra eller avslå frågan 

i sig. Nya förslag var inte lösningen och därmed fick inga nya göras, endast 

avslag eller bifall var väsentligt.95 Carl Fredrik von Röök [reg] höll med om 

att man inte kände till rikets tillstånd något år från nu men att garantin för 

bevillningen redan blivit antagen. Man kunde därför inte kräva ändringar i 

dess detaljer eller utse en termin för bevillningen utan att på samma gång 

söka ogiltigförklara den garanti adeln redan erkänt.96 

94. RAP 1789, Bd. 2, s. 771-772, 774-775, 802-803, 843. 

95. RAP 1789, Bd. 2, s. 723-724. 

96. RAP 1789, Bd. 2, s. 865—867, 882, 944. 
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Att bibehålla legitimiteten 

Trots adelns skarpa, omfattande och framförallt ihärdiga opposition lyckades 

Gustav III få med sig de övriga stånden på sin politiska linje. Förenings- och 

säkerhetsakten vann allas utom adelns bifall och bevillningen godkändes i 

hela dess vidd, även av adelsståndet, vilket i sin tur ledde till att riksgäldskon

toret instiftades.97 Det var således med stärkta konstitutionella rättigheter och 

en permanent bevillning som Gustav III begav sig till fronten, trygg i vetska

pen att han vunnit striden mot rikets inre fiende, om än temporärt. Det blev 

nu upp till riksgäldskontoret att omsätta bevillningen och få tag på de lån 

som kungen behövde för att finansiera den svenska krigsmakten. 

Riksgäldskontoret instiftades med syftet att ge ut obligationer, förvalta 

den inhemska och utländska statsskulden samt disponera den bevillning som 

var avsedd att kontinuerligt betala räntan på lånen.98 Kontoret administrera

des och drevs av ständerna men Gustav III hade redan från början stor för

måga att påverka arbetet. Allt detta var helt i linje med hur kungen tänkt sig 

att en permanent statsskuld skulle användas för att stärka den gustavianska 

ordningen. Vad som emellertid kom som något nytt var den insyn i stats

verkets finanser som skulle inrättas. Syftet var att etablera ett förtroende för 

lånens garanti. Denna öppenhet beträffande finanserna var som bekant redan 

satt i system i länder som England. Dock lyckades Gustav III i realiteten 

förmå riksgäldskontoret att hålla igen med information som ansågs kunna ge 

Ryssland uppgifter som kunde utnyttjas mot Sverige i kriget 1788—1790." 

Förutom att sälja obligationer började riksgäldskontoret även ge ut så kal

lade kreditsedlar, vilka var avsedda att täcka de underskott som existerade i 

statens finanser. Tanken var att de skulle kunna lösas in när kriget var över. 

Som kompensation skulle sedlarna dessförinnan ge ränta till innehavarna. 

Utgivningen av kreditsedlar var i grund och botten en nödlösning vilket slog 

tillbaka på sedlarnas värde när finanserna slutligen varken tillät en inlösning 

av sedlarna eller utdelning av den utlovade räntan. Det var bland annat för 

97. Landberg (1932). 

98. Landberg (1932), s. 94-96,105-106; Dahlström (1942), s. 104-106. 

99. Landberg (1932), s. 117—119; Dahlström (1942), s. 95-96,104-106,113-115; Brewer (1989), s. 42, 

89,114,116,119. 
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att skydda kreditsedlarnas värde som information om finanserna en tid hölls 

hemlig.100 

Freden mellan Sverige och Ryssland slöts i Värälä, Finland år 1790 och 

resulterade i status quo. Inga landavträdelser ägde sålunda rum för vare sig 

Sveriges eller Rysslands del.101 Den gustavianska regimens finansproblem slu

tade dock inte i och med att Gustav III och de ryska delegaterna skrivit under 

fredsavtalet. Bland annat visade det sig att riksgäldskontorets kreditsedlar, 

som hade varit tänkt som en nödlösning för att täcka bristen på likvida medel, 

år 1791 till slut hade blivit så många till antalet att de nu var den dominerande 

valutan i hela det svenska riket eftersom de var i betydligt större cirkulation 

än riksbankens sedlar och mynt. Regimen hade därmed introducerat ett pap

persmynt med ett ovisst värde.102 

Ett centralt problem var hur man skulle göra med statsverkets egen skuld

börda som hade växt under kriget. Bland annat hade utredningskommissio

nen, som hade hand om truppernas proviantering, gett ut egna obligationer 

och krigskommissariatet i Finland hade betalat leveranser och frakter med så 

kallade fältkassepolletter. De ekonomiska spörsmålen tvingade Gustav III att 

till slut sammankalla ständerna. Riksdagen i Gävle år 1792 handlade också i 

mångt och mycket om hur statsverkets skulder skulle hanteras. Förslag fram

fördes att riksbanken skulle gå in med likvida medel för att lösa in några av 

skulderna, men lösningen blev istället att ständerna garanterade skulderna 

och att riksgäldskontoret tog över förvaltningen av dem. Eftersom riksgälds

kontoret använde kreditsedlar vid skuldernas inlösen innebar det att sedlarna 

i praktiken blev permanentade som betalningsmedel i riket.103 

Hela kriget och tiden därefter hade varit en kamp för kungen att i möj

ligaste mån undvika att riskera en ny riksdag, och med den en till chans för 

oppositionen att säga sitt. Om man ser till händelser i samtidens Frankrike, 

och de konsekvenser revolutionen fått för kungamakten där, är det lätt att 

förstå den rädsla Gustav III hyste inför att åter sammankalla ständerna.104 

100. Landberg (1932), s. 118-119; Dahlström (1942), s. 394-401, 404-406, 409-410, 418, 428-429, 

445, 477, 488, 494-495, 498-499,501, 504, 681, 684-685, 702-703. 

101. Artéus (1992), s. 177. 

102. Landberg (1932), s. 118-119; Dahlström (1942), s. 689-691, 702-703. 

103. Landberg (1932), s. 119—124; Dahlström (1942), s. 477, 736-739; Åmark (1961), s. 844-849. 

104. Landberg (1932), s. 119—120; Dahlström (1942), s. 475-477, 702-703, 736-738. 
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Vid riksdagen år 1789 hade statsledningen behövt propagera för sin poli

tik inför riksdagens ledamöter, men för att allt som åstadkommits verkligen 

skulle ge avkastning behövde regimen även vinna allmänhetens förtroende. 

Den gustavianska regimen hade emellertid inte legat på latsidan när det kom 

till att basunera ut till invånarna den ekonomiska politikens förträfflighet för 

att på så sätt bibehålla sin legitimitet. Denna kamp kom framförallt att bedri

vas genom statsledningens kungörelser. Därför skall dessa betraktas närmare 

i nästa avsnitt. 

Kungörelser 1788-1792 

Den legitimitet som under riksdagen år 1789 möjliggjort att bevillningen vun

nit bifall behövde även fortsättningsvis bibehållas. Om så inte skedde kunde 

legitimiteten ta skada och därmed regimens framtida utsikter för ytterligare 

reformer eller konsolideringen av den befintliga politiken. 

Då mycket av Gustav III:s politik hade fokuserat på lån- och bevillnings-

frågan berodde legitimitetens bibehållande på hur framgångsrikt arbetet 

med statsskulden var. Att på ett trovärdigt sätt visa att så var fallet blev 

därför av yttersta vikt såväl under som efter kriget. Det är denna strävan 

att kommunicera regimens politik som vi nu ska ta del av. Det intressanta 

med kungörelserna, till skillnad från riksdagen, var att endast statsledning

ens syn på sin egen politik kom till tals. Vad vi ska få se blir därmed hur 

den gustavianska regimen uttryckte sig gällande lån och bevillningar genom 

envägskommunikation. 

Insyn i finanserna och garanti för lånen 
Att Sverige tog på sig nya lån genom att ge ut kreditsedlar förklarades vara 

något som ständerna ansett nödvändigt då riket låg i krig. Detta resonemang 

hade även använts när bevillningen skulle förklaras. Kreditsedlarna var enligt 

statsledningen bra för dem som investerade i Sveriges krigslycka då de skulle 

ge vinst under tiden ägaren innehade dem.105 

105. Kungörelse angående sådane Obligationers antagande i Kronans upbörd och til Tullens clare-

rande, som utgifivas af Riksens Ständers Riksgälds Contoir på Et a Twå år med tre procents 

ränta. 22 april 1789. 
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Ständerna kom således att användas för att ge bevillning och lån mer le

gitimitet än vad de annars hade haft om kungen själv sagt sig ha kommit till 

fram till samma slutsats. Det låg alltså ett värde i riksdagens godkännande. 

Att kreditsedlarna skulle komma att användas i stor utsträckning hade oroat 

många vid riksdagen, därför var det viktigt att tidigt etablera ett förtroende 

för deras värde. 

För att undvika misstro lovade statsledningen att informera allmänheten 

om finansernas tillstånd. Att räntan faktiskt betalades ut skulle riksgäldskon

toret se till. För detta ändamål hade kungen disponerat kronans tillgångar 

till lånens "fulla belopp".106 Att skylta med finansernas öppenhet gällande 

statens arbete låg rätt i tiden då många betraktade offentliggörandet som en 

försäkran om lånens säkerhet. Att övertyga folket om finansernas öppenhet 

var därför avgörande för att öka stödet för lånen. Att kungen nämndes i sam

band med lånens garanti låg även i linje med regimens övriga målsättning, 

nämligen att på ett motsägelsefritt sätt kombinera den frihetliga diskursen, i 

detta fall beträffande lånens öppenhet, med uppfattningen om kungen som 

likt en fader brydde sig om sina undersåtar. 

Lånens spridning till det allmänna för det allmänna 
Lånen, förklarade statsledningen, var speciellt "lämpliga" för de mindre för

mögna i samhället då långivande medförde nytta inte bara för riksgäldskon

toret utan även för det allmänna.107 För att få fram de pengar som skulle 

behövas för kriget var det en nödvändighet att människor från alla samhällets 

skikt, fattig som rik, investerade i lånen. Att appellera till samhällets "mindre 

förmögna" var därför ett måste. Denna aspekt av lånen, att gemene man 

kunde eller uppmanades att investera i lånen, var en tydlig utveckling mot 

det engelska statsskuldssystemet som Gustav III eftersträvade. Om statsskul

dens "Pandoras ask" var dess eviga skulder så var det inflödet av investeringar 

från alla samhällets skikt som utgjorde skuldens "gyllene gås". Att allmänhe-

106. Kungörelse angående sådane Obligationers antagande i Kronans upbörd och til Tullens clare-

rande, som utgifwas af Riksens Ständers Riksgälds-Contoir på Et h Twå år med tre procents 

ränta. 22 april 1789. 

107. Kungörelse angående Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs med Ränta löpande Obligationers 

antagande wid Liquidationer emellan Indelningshafware och Ränte-gifware. 2 februari 1790; 

Kungörelse angående Et til uptagande Lån af En Million Riksdaler uti Riksgälds-Contoirets 

Obligationer med 3procents ränta. 12 juli 1790. 
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ten valde att satsa pengar på kungens nya statsskuldsinnovation var i sanning 

det som avgjorde om den skulle kunna fortleva eller om den var dömd att 

gå under. 

Det framkom senare att räntan inte längre gick att betala ut på kredit

sedlarna. Allmänheten försäkrades dock om att de tillgångar man skulle få 

in från sjötullen var tillräckliga för fortsatta utbetalningar men att pengarna 

för tillfället inte fanns tillhands. Förutom att räntan skulle utebli medde

lade statsledningen att riksgäldskontorets tillgångar inte kunde bära en större 

inlösning av kreditsedlar på kort tid. Men så länge affärer och handel inte 

bedrevs med riksbankens sedlar eller mynt så kunde penningrörelsen flyta på 

som vanligt då kreditsedlarna blivit godkända som valuta för såväl varor som 

tjänster. Anledningen till att det fungerade menade man var just det förtroen

de som kreditsedlarna vunnit hos allmänheten. Följaktligen hade utgivandet 

av fler kreditsedlar godkänts för upphjälpandet av ett nytt lån.108 Att offent

liggöra för allmänheten om finansernas försämrade tillstånd och på samma 

gång presentera information som pekade på en bättre utveckling var en tydlig 

ansträngning från regimens sida att upprätthålla framförallt kreditsedlarnas 

trovärdighet. Att kreditsedlarna nästintill trängt ut den tidigare valutan och 

nu cirkulerade i hela Sverige vinklades till något som talade för att sedlarnas 

värde skulle bibehållas när det i själva verket innebar motsatsen. Så trots att 

statsledningen talade om en öppenhet gällande finanserna undanhölls infor

mation om att en allt sämre utveckling var att vänta. 

Tidigare har vi sett hur kungörelserna framhöll kriget som en möjlighet att 

investera i några lån speciellt förmånliga för samhällets "mindre förmögna". 

Språkligt framhölls kriget som något bra för en bred allmänhet. Om vi sam

tidigt har den diskursiva orienteringen från riksdagen i åtanke så ser vi att det 

som saknas i kungörelsernas språk är en betoning på krisläget. Varför har en 

så väsentlig del i argumentationen från riksdagsdebatterna försummats i kun

görelserna? Vi kan bäst förstå denna diskursiva orientering om vi har i åtanke 

108. Kungörelse om Sex Månaders upskof med inlösandet af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs 

förfallande Obligationer med Tre Procents Ränta. 25 juli 1790; Förordning om Lån uti Gene-

ral-Disconts-Contoiret uppå Fast Egendom på Landet. 14 januari 1790; Kungörelse på hwad 

sätt med Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs, den 2:dra nästkommande Februarii förfallne, och 

sedermera tid efter annan, förfallande Obligationer med 3 procents Ränta, kommer at förhållas. 

10 januari 1791. 
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att den gustavianska regimens ambition var anammandet av en permanent 

statsskuld. Att i sin fulla vidd informera allmänheten om det hot som kriget 

utgjorde för Sveriges framtid som suverän stat hade varit kontraproduktivt 

för allmänhetens förtroende till såväl riksgäldskontoret som kreditsedlarna. 

Ponera att staten var en bank, vem hade investerat om densamma förklarat 

sig riskera konkurs utan investerarnas pengar? Att framhäva statens behov av 

pengar för att undvika rikets undergång var helt enkelt inte ett starkt argu

ment för en investerare som önskade se en säker avkastning på sitt kapital. 

Medborgare, trogna undersåtar och Gustav III 
I början av år 1790 meddelade statsledningen att fler kreditsedlar skulle ges ut. 

Dock skulle sedlarnas ökade antal gagna rikets trogna undersåtar.109 När se

dan Gustav III valde att ställa in räntan på kreditsedlarna var motivet till detta 

den faderliga omsorgen kungen kände för de trogna undersåtarna. På sikt 

antogs beslutet leda till kreditsedlarnas minskade antal och räntans fortsatta 

utbetalning.110 Gustav III:s roll som fader figurerade i kungörelserna tillsam

mans med begrepp som trogna undersåtar. En trogen undersåte var i denna 

bemärkelse den som litade på de utgivna sedlarna. Att räntan inte längre be

talades ut menade kungen var för att han var mån om sina trogna undersåtar, 

som en fader var mån om sina barn. Allmänheten ombads därmed att lita på 

kungen och bortse från faktumet att riket hade finansiella problem. 

När kreditsedlarna varken gav ränta eller gick att lösa in så erbjöds all

mänheten att investera sedlarna i ytterligare ett lån som i sin tur skulle ge 

ränta tillbaka. Syftet var att successivt dra in kreditsedlarna för att upprätt

hålla den allmänna krediten. Gustav III menade att han hade en "känsla för 

allmän välgång" och att han hade nådiga avsikter med förslaget."1 

109. Förordning om Lån uti General-Disconts-Contoiret uppå Fast Egendom på Landet. 14 januari 

1790. 
110. Kungörelse om Sex Månaders upskof med inlösandet af Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs 

förfallande Obligationer med Tre Procents Ränta. 25 juli 1790; Kungörelse på hivad sätt med 

Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs, den 2:dra nästkommande Februarii förfallne, ocb seder

mera tid efter annan, förfallande Obligationer med 3 procents Ränta, kommer at förhållas. 10 

januari 1791. 
in. Kungörelse på hwad sätt med Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs, den 2:dra nästkommande Fe

bruarii förfallne, och sedermera tid efter annan, förfallande Obligationer med 3 procents Ränta, 

kommer at förhållas. 10 januari 1791. 
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Som vi redan sett finns det allmänna med i besluten som tas kring lå

nen och kreditsedlarna. Men desto mer ser vi här hur Gustav III:s person 

utgör garant för att förslagen och finanserna var bra. Statsledningen hade 

inte kunnat infria de löften om avkastning på kreditsedlarna som folk lovats. 

Samtidigt ombads ägarna till sedlarna lita på en förbättring av situationen 

just för att kungens karaktär var något bra för finanserna. Tvärt emot de före

ställningar om finansernas lagbundenhet som existerade under sent 1700-tal 

var det alltså kungens person som skulle upphjälpa den finansiellt trängande 

situationen. Här framträder tämligen omaskerat den gustavianska regimens 

vilja att modernisera Sveriges statsskuld utan att ge svängrum åt de demokra

tiska strömningar som utgjorde förutsättningen för en effektiv permanent 

statsskuld. 

För att ytterligare upphjälpa finanserna uppmanade Gustav III alla "rätt

skaffens" medborgare att bidra till de nya lånen genom en inlösning av kre

ditsedlar. Kungen tillade också att alla de som berördes av kungörelsen skulle 

"fatta sig" efter den.112 Gustav III:s uppmaning till landets medborgare var 

förvisso ett närmande mot den alltmer vedertagna uppfattningen om män

niskan som självständig och kapabel att tänka för sig själv. Samtidigt befalldes 

alla berörda att "fatta sig" efter kungens förslag, det vill säga lyda. Gustav III 

försökte således använda medborgarbegreppet, som syftade till fritt tänkande 

individer, till att innefatta de som underkastade sig hans vilja, vilket var ett 

motsägelsefullt resonemang från kungens sida. 

En summering om diskursiv orientering och 
de politiska ambitionerna 

Den gustavianska regimen respektive oppositionen hade båda sina diskur-

siva svårigheter att förhålla sig till. Regimens problematik låg främst i att de 

gamla argumenten fick allt mindre relevans för legitimeringen av styret och 

därför behövde inkorporera nya begrepp som egentligen utmanade styret. 

Oppositionen å andra sidan var i behov av att orientera kritiken på så vis att 

112. Kungörelse på hwad sätt med Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs, den 2:dra nästkommande Fe-

bruarii förfallne, och sedermera tid efter annan, förfallande Obligationer med 3 procents Ränta, 

kommer at förhållas. 10 januari 1791. 
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den framstod som relativt harmlös, eller i alla fall svår att utpeka som kunga

fientlig, men som samtidigt innehöll en tydlig udd gentemot den gustavian

ska regimen. Båda sidorna har kommit rikligt till tals i vad vi sett hittills av 

diskurskampen mellan år 1789—1792. En summering är nu på sin plats för att 

lyfta fram huvudlinjerna i argumentationen och vad de olika aktörerna hade 

för politiska ambitioner med sina yttranden. 

Oppositionens rädsla för repressalier och 
den gustavianska regimens sviktande legitimitet 
Då Gustav III genom sin krigsförklaring och förenings- och säkerhetsakt 

frångått mycket av den konstitutionella grunden för sitt agerande var det inte 

heller helt främmande för de regimvänliga att argumentera för att omständig

heterna rättfärdigade både tidigare och kommande politiska beslut. Faktum 

är att denna diskursiva orientering var nödvändig för att legitimera de annars 

olagliga handlingar som regimen hade begått. 

Oppositionen hade ett behov av att argumentera utifrån Gustav III:s egna 

anspråk och tidigare politik för att visa på diskrepansen mellan kungens språk 

och sak. Vidare undvek de att direkt kritisera honom. Det rörde sig istället 

om ett ifrågasättande av förslag, ämbetsmän och myndigheter. Oppositionen 

lyckades emellertid, genom skicklig diskursiv orientering, framhålla att om 

adeln valde att rätta sig efter regimens politik skulle det leda till ett enväldigt 

styre i Sverige. För att visa på detta använde man sig främst av konstitutio

nella argument genom vilka det blev tydligt att Gustav III brutit mot grund

lagen. För att med än större effekt visa att Gustav III inte uppfyllde kraven för 

att legitimt få regera över Sverige användes regimens argument och föreställ

ningar, vilka starkt knöt an till kungamaktens centrala roll inom statsmakten. 

Detta var ett sätt att motbevisa kungen och hans politik. 

Den gustavianska regimen var beredd att använda alla begrepp i samtiden 

som innehöll någon form av legitimerande aspekt för det sena 1700-talets 

statsledning i Sverige. Dock vill jag åter poängtera att den diskursiva oriente

ringen endast tillät ett visst mått av närmande mot dessa argument. Att den 

gustavianska regimen inte lika pricksäkert kunde koppla sin politik till de nya 

begreppen kan därför ha föranlett åberopandet av omständigheterna. Regim

vänliga behövde alltid vara försiktiga med vilka begrepp som användes och 

hur de tolkades för att inte göra allt för mycket avkall på den äldre diskursen 

i vilken större delen av styrets legitimitet hade sitt stöd. 
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Fadersmetaforen användes vid såväl riksdagen som i kungörelserna som 

ett argument för ständerna och allmänheten att lita på Gustav III och den nya 

permanenta statsskulden som institution. Allt eftersom de finansiella pro

blemen hopade sig blev betoningen på kungens goda karaktär och faderliga 

omsorg viktigare i regimens språk. Medborgarbegreppet vid riksdagen och i 

kungörelserna användes på ett sådant sätt att värderingar som egentänkande 

kopplades till att se det rätta med att fatta sig efter kungens vilja. Som vi 

tidigare sett visar detta på den gustavianska regimens huvudsakliga problem; 

samtidigt som regimen ville tilltala adeln genom ett åberopande av den nya 

frihetsbetonande diskursen behövde man återknyta till den äldre begrepps

världen i vilken den gustavianska regimen hade sin legitimitet och sitt hu

vudsakliga stöd. 

Tidigare forskning har förmedlat en utförlig bild av hur det repressiva 

politiska klimatet i Sverige såg ut under den gustavianska regimen. Vid denna 

tid var det svårt att öppet bedriva en oppositionspolitik. Men häpnadsväck

ande nog, med tanke på statsskuldens centrala roll för såväl opposition som 

statsledning vid riksdag 1789, så tilläts ett direkt ifrågasättande av regimen ge

nom bevillningsfrågorna. Oppositionens argumentationslinje bedrevs emel

lertid inte helt i frånvaro av den gustavianska hotbilden och dess repressalier. 

Den huvudsakliga kritiken var som tidigare nämnts orienterad mot regimens 

språk och politik, men vid flera tillfällen blev den ännu skarpare genom jäm

förelser mellan kungen och enväldiga monarkers inskränkande av ständernas 

rättigheter. Dock fanns det gränser för hur långt kritiken kunde gå. Gustav 

III:s hade tidigare begått brott mot 1772 års regeringsform när han hade in

lett ett anfallskrig mot Ryssland. Oppositionen koncentrerade sig på flera 

aspekter av bevillningen och omständigheterna kring krissituationen, men 

utelämnade det mest tryckande faktumet att Gustav III började kriget. 

Genom att ge ut kreditsedlarna kommunicerade Gustav III att deras värde 

var att lita på. Ett förtroende för dessa och därigenom även riksgäldskontoret 

var därför av största vikt för statsledningen om de hoppades förmå allmänhe

ten att investera i de inhemska lånen. Av detta skäl uteblev argumentationen 

om omständigheternas allvar i kungörelserna. Att tala om rikets snara under

gång hade med större sannolikhet endast avskräckt Sveriges invånare från att 

investera i statsskulden. 

Vi har även sett att den gustavianska regimens agerande beträffande stats

skulden inte bara handlade om att hantera en finanskris. Det fanns betydligt 
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fler ambitioner och avsikter i Gustav III:s politik än att bara hålla staten fly

tande genom, och efter, kriget. Den diskursiva orienteringen handlade ytterst 

om att etablera ett förtroende för den permanenta statsskulden och därmed 

stärka legitimiteten för den gustavianska ordningen i samhället. Att regimen 

under de kommande åren kom att argumentera för lånens öppenhet och 

deras lämplighet för folket var en ideologisk handling genom vilken den gus

tavianska regimen dessutom lanserade sin självbild. Samma orsaker låg till 

grund för sammankallandet av 1792 års riksdag. Vid det laget stämde inte 

regimens tal om goda finanser överens med statsverkets faktiska situation 

varpå legitimiteten hade börjat ta skada. Att riksdagen samlades orsakades av 

både de finansiella problemen och legitimitetskrisen som den gustavianska 

regimen drabbats av. 

Traditionell konflikt med motsatta ambitioner 
Det mest banbrytande i bevillningsfrågan år 1789 var att den gustavianska 

regimen sökte införa en permanent statsskuld som i mångt och mycket hade 

inspirerats av det brittiska statsskuldssystemet. Likheter med denna är att 

riksgäldskontorets obligationer var avsedda för allmänheten samt att de gavs 

ut för en längre tid. Till detta fanns även en kontinuerlig bevillning vilken 

tjänade som garant för att lånens ränta fortsättningsvis skulle utbetalas. Vad 

som dock talar emot att systemet kunde fungera som det gjorde i England 

var att öppenheten kring statsskulden, som var avsedd att öka trovärdigheten 

för finansernas goda förvaltning, i många avseenden fortfarande var restrik

tiv. Utöver detta utvecklades kreditsedlarna, som var en nödlösning för att 

kunna betala för varor och tjänster under kriget, till en pappersvaluta med ett 

opålitligt värde, vilket påverkade förtroendet för det etablerade statsskulds

systemet. 

Vad som också är anmärkningsvärt är att oppositionen var emot regimens 

förslag trots att man i samtiden var medveten om hur det brittiska stats

skuldssystemet bidragit till Englands parlamentariska styre. Gustav III var 

antagligen också orolig för hur anammandet av systemet skulle inverka på 

ständernas medbestämmande, vilket förklarar hans försök att inskränka deras 

möjlighet till insyn i statsverkets finanser. Det paradoxala med den perma

nenta statsskulden var att den, för att fungera, förutsatte en öppenhet och 

lagbundenhet i en utsträckning som Gustav III hade svårt att finna sig i. 

Diskursivt blev det än mer problematiskt att argumentera utifrån en språklig 
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begreppsvärld som syftade till ett samregerande mellan statsledningen och 

ständerna när de övergripande målen för den gustavianska regimen var att re

gera i majestätisk ensamhet. Trots detta bedömdes riskerna med statsskulden 

vara överkomliga då fördelarna var eviga bevillningar med vilka kungen hop

pades undvika att regelbundet behöva kalla ständerna till ny riksdag såsom 

tidigare varit fallet. 

Förmågan att upprätthålla statsskuldens legitimitet och på ett trovärdigt 

sätt motivera att staten hade rätt att skuldsättas torde alltså ha varit en av 

den svenska 1700-talsstatens grundpelare. Gustav III:s politik handlade, som 

tidigare forskning har visat, mycket riktigt om att hantera finanskriser, kon

stitutionella strider och att erhålla legitimitet för sitt styre. Det var i sanning 

en diskurskamp då debatten vid riksdagen år 1789 bevisligen var viktig för hur 

statsskulden skulle utformas. Utifrån denna diskurskamp kan vi komma till 

större klarhet kring regimens insikter om att det befintliga statsskuldssyste

met inte tjänade deras politiska ambitioner och därför måste reformeras. 

Huruvida den gustavianska regimen planlade statsskuldreformen i hela 

dess vidd kan vi inte säkert säga något om. Men då Gustav III bevisligen 

försökte sig på långtgående förändringar av finanssystemet kan hans politiska 

linje, må så vara att den stundtals var stormig och osäker, inte bara avfärdas 

som ad hoc lösningar. Den gustavianska regimen var relativt målmedveten i 

sina företaganden. Så var även riksdagsoppositionen som med stort engage

mang orienterade sig i diskurskampen om statsledningens legitimitet. 

Därmed har vi nu tagit del av ett nytt perspektiv på den gustavianska 

samhällsordningen och dess strävan att behålla makten om Sveriges tron. En 

tron som emellertid inte kom att bli Gustav III:s allt för länge efter riksdagen 

år 1792, eftersom en falang ur oppositionen valde pistoler och mord framför 

verbal kritik för att göra slut på de bekymmer kungen kommit att innebära 

för frihetstidens forna ledare. 
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Den högsta maktens 
verkningskraft 
Statsskuld och politik i Sverige 1800-1815 

PATRIK WINTON 

En mans tankar 

År 1797 satt Pehr Olof von Asp, som var en av de mest erfarna diplomaterna 

i den svenska diplomatkåren, och funderade på världens tillstånd och då inte 

minst hur den dominerande kolonialmakten i Europa förmådde bedriva så 

omfattande krig under en lång räcka av år utan att drabbas av allvarliga eko

nomiska problem. Funderingarna kring Storbritanniens ekonomiska och po

litiska situation var inte några lösa impressionistiska tankar utan von Asp gick 

metodiskt tillväga med avsikt att informera sin uppdragsgivare i Stockholm, 

den relativt nytillträdde kungen Gustav IV Adolf, om förhållandena i det 

brittiska riket.1 

Till sin hjälp använde von Asp både officiell statistik och den senaste lit

teraturen på området. Bland annat hade han tillgång till Adam Smiths An 

Inquiry into the Wealth of Nations, John Grays The Essential Princip les of the 

Wealth of Nations som var en kritik av föregående verk, Arthur Youngs Politi-

cal Arithmetic och Charles Whithworths State of the Trade of Great Britain 

in its imports and exports progressively from the year 1697.1 Därtill kunde han 
använda all den erfarenhet som han hade skaffat sig under sina år som diplo

mat. Han hade tjänstgjort som kommissionssekreterare i London och Haag, 

som ambassadsekreterare i Paris och som minister i Konstantinopel. År 1797 

arbetade von Asp som minister i London, vilket innebar att han befann sig i 

1. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

2. Per Olof von Asps donation, K52:i , Biblioteksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek. 
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händelsernas centrum och att han lätt kunde få tag på nödvändig informa

tion om Storbritanniens finansiella och politiska förhållanden.3 

Enligt von Asp uppgick de resurser som den brittiska staten hade att 

använda året innan till minst 50 miljoner pund. Summan, som kom in via 

både skatter och lån, visade samhällets rikedom och den utmärkta relatio

nen mellan statsutgifternas fördelning och landets allmänna rörelse, efter

som den ekonomiska aktiviteten i samhället inte hade "lidit af så ansenliga 

Summors försträckande till Statsbehofwen". Detta ekonomiska förhållande 

berodde främst på befolkningens iver att "förtjäna", vilket gjorde att statens 

resurser spred sig tillbaka till de invånare som hade bidragit med skatteme

del. Den snabba penningcirkulationen, tillsammans med statens lån, kunde 

således, menade von Asp, förklara hur ett så stort belopp kunde mobiliseras 

för allmänna behov av en befolkning som inte var större än nio miljoner 

människor.4 

I synnerhet den brittiska handeln tilldelades en viktig roll av von Asp när 

det gällde den ekonomiska aktiviteten. Villkoren för handeln gentemot andra 

konkurrerande stater var nämligen mycket fördelaktig - mycket på grund av 

att man förädlade nordiska, indiska och andra länders "råämnen" — vilket 

betydde att den starkt bidrog till att omfattande medel flöt in i landet. Han

deln hade också kunnat öka trots omfattande krig eftersom flottan förmådde 

skydda de egna handelsskeppen på ett sätt som andra stater inte mäktade 

med.5 Det existerade följaktligen en tydlig koppling mellan de ekonomiska 

intressena och statens aktiviteter. 

En annan central aspekt rörande styrkan i den brittiska resursmobilise

ringen, som von Asp lyfte fram, var omfattningen av statens upplåning och 

sättet som denna upplåning var organiserad på. Enligt de officiella rappor

terna till parlamentet uppgick statsskulden till omkring 410 miljoner pund år 

1796. Räntan på denna lånesumma var närmare 22 miljoner pund, vilket var 

ett omfattande belopp med tanke på befolkningens storlek i Storbritannien. 

3. Genealogiska och Biographiska upgifter rörande P. O. von Asp och dess förfäder, X240, 

Uppsala universitetsbibliotek. 

4. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

5. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 
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Enligt von Asp var dessa enorma belopp möjliga att hantera tack vare han

delns överskott, men de fonder som parlamentet hade skapat för att minska 

skuldens storlek var också viktiga. Dessa så kallade sinking funds infördes 

enligt von Asp av William Pitt 1786, men den amerikanska finansministern 

Alexander Hamilton vidareutvecklade idén 1793.6 

De successiva små återbetalningarna och det faktum att det fanns bevill-

ningar som betalade räntan på den konsoliderade skulden innebar en bety

dande styrka. Detta förhållande, hävdade von Asp, stärktes dessutom än mer 

av det faktum att statsskuldens kreditorer och debitorer bodde inom samma 

land. Statsskulden var därmed "mindre farlig", eftersom räntorna stannade 

inom samhället och inga specietillgångar skickades till utlandet. Dessutom 

utgjorde statens skuld en del av "folkets penninge rikedom" och bidrog till 

"utbytesmedel".7 

Det är tydligt att von Asp imponerades av omfattningen av den brittiska 

statens resurser, hur relativt lätt det gick att låna så stora belopp samt de 

små negativa ekonomiska konsekvenser som resursmobiliseringen medförde. 

Han framhöll dock samtidigt de risker som fanns i finansieringssystemet: 

om handeln inskränktes, om det uppkom "någon allmän frugtan" rörande 

obligationernas säkerhet, eller misstankar om "National-Skuldens forcerade 

reduction" kunde invånarna bli missnöjda, vilket i sin tur hotade statens möj

ligheter att låna.8 

Analysen av den brittiska upplåningen är intressant eftersom den visar det 

stora intresse som existerade i Sverige rörande statens finanser i allmänhet och 

statens upplåning i synnerhet under 1790- och början av 1800-talet. von Asps 

funderingar kretsade explicit kring Storbritannien, men i och med att han 

skrev ned dem med avsikt att meddela den svenska monarken om de brittiska 

förhållandena, markerar detta förfaringssätt att han på ett indirekt sätt också 

ville informera viktiga beslutsfattare i Sverige hur man kunde inrätta ett fung

erande statsskuldssystem och, om skulden hölls inom riket och näringarna 

6. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8nd, Uppsala universitetsbibliotek. 

7. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

8. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 
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blomstrade, kunde låna betydligt mer resurser än vad som tidigare hade varit 

tänkbart för att på så sätt förbättra statens handlingskraft. 

Frågan är dock hur informationen om de brittiska ekonomiska förhållan

dena egentligen mottogs i Sverige i slutet av 1790-talet. Fanns det ett intresse 

av att försöka använda de brittiska erfarenheterna för att stärka det svenska 

rikets position i den ekonomiska, militära och politiska kamp som pågick 

mellan Europas ledande stater, eller var den brittiska statsskulden snarare 

någonting avskräckande som till varje pris skulle undvikas? Hur ville man 

egentligen ordna statens upplåning och vad skulle de lånade resurserna an

vändas till? Svaret på frågorna leder till insikter om vilken typ av politisk ord

ning som det gustavianska enväldet egentligen var och vilka ambitioner som 

existerade på det utrikespolitiska området, eftersom viljan till och förmågan 

att låna bestämde så pass mycket av vad som var möjligt att genomföra.9 

I den här artikeln skall dessa spörsmål undersökas närmare genom att 

analysera de diskussioner som fördes i Sverige vid riksdagen och hos riks

gäldskontoret samt utanför de institutionaliserade politiska arenorna om sta

tens upplåning under perioden 1800—1815. Det var nämligen inte bara Pehr 

Olof von Asp som funderade kring dessa fenomen, utan stora delar av den 

gustavianska politiska eliten såväl som personer utanför de formella politiska 

arenorna tänkte på hur statens upplåning skulle organiseras och vilka effekter 

den hade haft och framgent skulle få i samhället. Med andra ord var stats

skulden ett centralt objekt både i den allmänna offentliga diskussionen och i 

mer slutna regeringskretsar. 

Någon liknande undersökning av de svenska diskussionerna under denna 

tid har inte gjorts tidigare. Visserligen har till exempel Sven Brisman, Erik 

Grönberg, Göran Ahlström och Christer Franzén undersökt specifika diskus

sioner kring framförallt riksgäldskontorets utgivning av kreditsedlar och de 

9. Framförallt brittiska historiker har argumenterat för betydelsen av statsskulden för den mi

litära och utrikespolitiska handlingskraften, se framförallt Patrick 0'Brien, "The Political 

Economy of BritishTaxation, 1660-1815", Economic History Review, 2'"1 ser. vol. 41 (1988); John 

Brewer, Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783 (London 1989); Niall 

Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World, 1700-2000 (London 2001). 

Samtidigt har forskare som Martin Daunton, Trusting Leviathan. The Politics of Taxation 

in Britain, 1799-1914 (Cambridge 2001) och Michael Sonenscher, Before the Deluge: Public 

Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution (Princeton 2007) betonat 

den rädsla för undergång som statsskulden gav upphov till hos många politiker och tänkare. 
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försök som gjordes att realisera dessa i slutet av 1700- och början av 1800-talet, 

men författarna kopplar inte diskussionerna till en mer övergripande analys 

av vilken typ av regim det gustavianska enväldet var eller vad som egentligen 

förändrades efter regimens fall 1809. Inte heller förs någon diskussion om 

vilken form av statlig upplåning som aktörerna egentligen eftersträvade och 

vad det kan säga oss om vad för typ av stat som existerade i Sverige under 

denna period.10 

Andra forskare som till exempel Georg Landberg och Mikael Alm har 

analyserat händelserna vid riksdagen 1800, då flera statsskuldsfrågor fick en 

central betydelse, men överläggningarna tolkas främst som del av en konsti

tutionell och diskursiv kamp mellan kungamakten å ena sidan och ständerna 

och regimens kritiker å den andra.11 Därmed får relationerna mellan den 

statsfinansiella situationen och den politiska ordningen och mellan upplå

ningen och kungamaktens legitimitet en mindre framträdande roll, vilket i 

sin tur begränsar förståelsen av det gustavianska enväldets ekonomiska och 

politiska drivkrafter. 

Det gustavianska enväldets politiska ekonomi 

Vad var då orsakerna till den livliga offentliga diskussionen som fördes i 

Sverige under 1790- och början av 1800-talet om rikets statsfinanser och var

för var just statsskulden ett så hett debatterat ämne? För att besvara dessa 

frågor och för att förstå vad aktörerna egentligen menade då de yttrade sig i 

debatterna är det nödvändigt att ge en bakgrund till den inrikes- och utrikes

politiska situation som Sverige befann sig i samt de finansiella institutioner 

som användes av statsmakten för att administrera upplåningen och andra 

ekonomiska förhållanden. 

10. Sven Brisman, Realisationsfrågan 1808-34. Frågans förhistoria och första framträdande 1808-

1818 (Göteborg 1908); Erik Grönberg, Bankosedelfrågan under inflationstiden 1808-1812. 

Studier i den svenska valutans historia (Lund 1936); Göran Ahlscröm, Studier i svensk eko

nomisk politik och prisutveckling 1776-1802 (Lund 1974); Christer Franzén, Skuld och tanke. 

Svensk statsskuldsproblematik i ett internationellt perspektiv före 1930-talet (Stockholm 1998), 

s. 237-265. 
11. Georg Landberg, Den svenska riksdagen under den gustavianska tiden (Stockholm 1932), s. 

125-146; Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk & självbild i det gustavianska enväldets 

legitimitetskamp 1772—1809 (Stockholm 2002), s. 274—284, 304. 
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Inrikespolitiskt präglades riket av det kungliga envälde som successivt 

hade etablerats under 1770- och 1780-talet, vilket innebar att inga stora och 

avgörande beslut kunde tas utan regentens medgivande. Systemet präglades 

således av en furstecentralitet där kungen gjorde anspråk på att vara inne

havare "av den högsta politiska makten och det symboliska centrum kring 

vilket det politiska och samhälleliga livet rörde sig". Denna centralitet be

kräftades genom såväl ceremonier som hanterandet av praktiska politiska 

frågor. Det hade också stöd konstitutionellt genom 1772 års regeringsform 

och framförallt förenings- och säkerhetsakten från 1789 där kungamaktens 

roll framhölls medan riksdagens befogenheter var begränsade och det gamla 

rådet var avskaffat.12 

Från och med år 1796 var det Gustav IV Adolf som var rikets regent och 

som därmed skulle upprätthålla den starka kungamakten. Till sin hjälp hade 

han en omfattande stab av ämbetsmän på både central och lokal nivå som 

skulle förklara och genomföra den politik som kungen ytterst var ansvarig 

för. Genom att kontrollera vem som utsågs till ämbetena och genom att ge 

ämbetsinnehavarna en hög samhällelig status försökte kungen se till att de 

var lojala gentemot honom. Lojaliteten försökte man också stärka genom att 

bestraffa ämbetsmän som inte skötte sig.13 

De politiska ambitionerna riktade sig både inom och utom landet. Utri

kespolitiskt handlade det om att välja sida mellan Frankrike och Storbritan

nien, samt att förhålla sig till Ryssland i öster och Preussen i söder. Även 

om möjligheterna att agera självständigt på den internationella scenen var 

begränsade, krävde de ständiga europeiska krigen och den rådande stor

maktskonkurrensen, en stor krigsmakt och ett system för att finansiera dess 

verksamhet, om man önskade bevara sin suveränitet. I synnerhet närheten till 

Ryssland och den svenska provinsen i Pommern gjorde att riket befann sig 

i ett läge som betingade att det fanns nödvändiga ekonomiska och militära 

resurser att tillgå. Det var också viktigt att ha en flotta för att skydda rikets 

handelsintressen. Möjligheterna att agera på den utrikespolitiska arenan var 

12. Alm (2002), s. 28-30. 

13. Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige 

och Danmark, ca 1720-1800 (Uppsala 2007), s. 268—269; HenrikaTandefelt, Konsten att härs

ka. Gustaf III inför undersåtarna (Helsingfors 2008), s. 87-101. 
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följaktligen en viktig drivkraft bakom den politik som bedrevs av de gustavi

anska kungarna.14 

Kungens politik kommunicerades både till invånarna i riket och till ut

landet på flera sätt. I utlandet spelade de svenska diplomaterna en viktig roll 

för att upprätthålla en positiv bild av den förda politiken.15 Inom riket var det 

etablerade kungörelsesystemet där förordningar och annan central informa

tion lästes upp i rikets alla kyrkor viktigt, men också regeringstrogna tidningar 

som till exempel Inrikes Tidningar var av stor betydelse. Även andra myndig

hetsbeslut, som till exempel domstolsutslag, kommunicerade den officiella 

politiken till invånarna.16 En annan viktig arena där kungen kunde presentera 

förslag och legitimera den politiska inriktningen var riksdagen. Dess makt var 

visserligen kringskuren och den sammanträdde endast en gång under Gustav 

IV Adolfs regeringsperiod - år 1800 i Norrköping - men beslut inom dess 

ram gav en legitimitet som svårligen kunde uppnås på annat sätt. Det var 

följaktligen viktigt för kungamakten, även om riksdagen inte sammanträdde 

regelbundet, att kontinuerligt hänvisa till beslut som hade fattats där.'7 

Orsaken till att riksdagen inte sammanträdde så ofta var delvis en följd av 

en rädsla för oppositionen - att ge oppositionen mot den kungliga politiken 
en arena att framföra kritik i olika frågor. Även om det var svårt och direkt 

farligt att öppet kritisera kungen personligen eller det kungliga enväldet som 

institution, kunde olika beslut som statliga myndigheter eller enskilda äm

betsmän hade fattat klandras. Oppositionen kunde även använda tidningar 

och pamfletter i sina försök att sprida sina kritiska idéer till en bredare all

mänhet. I synnerhet inför och under riksdagen år 1800 var denna metod ett 

viktigt oppositionellt verktyg när det gällde att mobilisera stöd för kritiken 

mot kungens politik. 

Oppositionen fick näring av de revolutionära idéer, vilka betonade frihet 

14. Se till exempel Göran Rystad, "1788: Varför krig? Något om bakgrunden och 'orsaker' till 

Gustav III:s ryska krig" i Gunnar Artéus (red.), Gustav JJI:s ryska krig (Stockholm 1992); 

Leos Muller (2004), Consuls, Corsairs and Commerce: The Swedish Consular Service andLong-

distance Shipping, 1720-1815 (Uppsala 2004), s. 133—213; Tandefelt (2008), s. 233-327. 

15. Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frank

rike (Helsingfors 2005). 

16. Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funk

tion i 1700-talets samhälle (Lund 2001). 

17. Landberg (1932). 
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och jämlikhet, som spreds runt om i Europa efter franska revolutionen. Dessa 

idéer var ett hot mot enväldiga kungar och ståndsbaserade privilegier. Idéerna 

innebar därmed en politisk utmaning för kungamakten. Hur skulle stödet för 

den politiska ordningen upprätthållas inom landet trots ett alltmer otidsen

ligt ståndssystem och ett intresse hos en upplyst allmänhet för de revolutio

nära idéerna från Amerika och Frankrike? Ett svar var givetvis repression: att 

försöka stoppa spridandet av omstörtande åsikter och att hindra sammanslut

ningar av kritiska individer genom censur och övervakning. Ett annat svar var 

att presentera alternativa bilder till allmänheten där den rådande ordningen 

associerades med positivt laddade begrepp som till exempel enighet, sparsam

het och trygghet, vilka implicit kunde kontrasteras mot det kaos som rådde 

i andra delar av Europa. Med andra ord kunde kungen framställas som en 

garant för samhällslugn i en orolig tid. Båda dessa strategier användes av det 

gustavianska enväldets representanter i deras försök att upprätthålla Gustav 

IV Adolfs makt och legitimitet.lS 

Konsekvensen av dessa strävanden blev att regimens budskap var tvungna 

att genomsyra alla centrala beslut som fattades, det vill säga allt från pen

ningpolitik till försvaret av riket. Samtidigt kunde oppositionen peka på de 

diskrepanser som existerade mellan vad som sades vara målet med politiken 

och det utfall som faktiskt syntes i samhället. För regimen var det ekono

miska området den stora utmaningen, eftersom det påverkade alla invånare 

i riket. Alla kom nämligen i kontakt med de mynt och sedlar som gavs ut 

och de skatter som skulle betalas. Samtidigt innebar det att oppositionen 

med lätthet kunde framhålla olika problem som existerade i det vardagliga 

ekonomiska livet och som kungen knappast kunde blunda för. Regimens 

företrädare kunde följaktligen inte använda en repressiv metod för att tysta 

de påpekanden som gjordes rörande praktiska ekonomiska förhållanden. 

Istället gällde det att hitta lösningar på de problem som existerade för att på 

så sätt betona att man var mån om invånarnas väl och ve. Följden av dessa 

omständigheter blev att det ekonomiska området kom i fokus i den allmänna 

politiska debatten under Gustav IV Adolfs regeringsperiod. 

Orsaken till betoningen på det ekonomiska området i den politiska dis

kursen var dock inte enbart en följd av politiska aktörers strategiska övervä

ganden, utan det var främst faktiska ekonomiska förhållanden som påverkade 

18. Alm ( 2 0 0 2 ) ,  s. 297-350. 
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det politiska innehållet. I generella termer var den ekonomiska situationen 

relativt gynnsam för riket i slutet av 1700-talet. Jordbruket, som var rikets 

huvudsakliga näring med tanke på att alla var beroende av dess avkastning för 

sin utkomst, hade en positiv utveckling. Under 1700-talet hade produktionen 

ökat och nya områden uppodlats.19 Från det svenska riket exporterades fram

förallt järn, men även till exempel tjära till i synnerhet den brittiska mark

naden.20 Även den långväga handeln på både Medelhavet och Atlanten, där 

Sverige utnyttjade sin neutralitet, hade varit framgångsrik under 1780-talet.21 

Följden av denna utveckling blev att skattemedel flöt in till statskassan 

och att de omfattande skulder som hade uppkommit i samband med det 

ryska kriget 1788-1790 kunde hanteras. Riksgäldskontoret, som hade bildats 

1789, hade hand om förvaltningen av statsskulden på riksdagens uppdrag. 

Skulden bestod i huvudsak av tre delar, nämligen den skuld som var placerad 

utomlands bland investerare i framförallt Amsterdam, Antwerpen, Genua 

och Hamburg, den inhemska skulden i form av obligationer som riksgälds

kontoret gav ut och den del som bestod av riksgäldssedlar. 

TABELL 1: Översikt "över den svenska statsskulden 1797-1800 i riksdaler 

Utrikes skuld Obligationer utgivna 

av riksgäldskontoret 

Riksgäldssedlar 

1797 10 814 332 2 633 600 13 775 011 

1798 10 615 276 2 606955 14877 892 

1799 10 783 984 2 478 266 16 037 295 

1800 10336 591 2362683 18056300 

KÄLLA: Åmark (1961), s. 644-648. Utöver nämnda poster fanns även andra smärre 

inhemska skulder som till exempel utredningskommissionens obligationer. 

Obligationerna såldes till både privatpersoner och institutioner som fattig

kassor och statliga myndigheter. År 1799 såldes exempelvis omkring 950 obli-

19. Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1999), Carl-Johan Gadd, Det 

svenska jordbrukets historia. Band 3. Den agrara revolutionen 1700-1870 (Stockholm 2000). 

20. Chris Evans & Göran Rydén, Baltic Iron in the Atlantic World in the Eighteenth Century 

(Leiden 2007) och där anförd litteratur. 

21. Leos Muller (2004). 
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gationer, vilket visar att de spreds till en relativt stor grupp individer. Totalt 

fanns det i slutet av 1790-talet flera tusen obligationer ute på den svenska 

kapitalmarknaden.22 Riksgäldssedlarna, som hade getts ut av riksgäldskon

toret för att täcka nödvändiga utgifter, utvecklades till det dominerande 

betalningsmedlet i riket. Sedlarna var räntefria vilket var positivt för riks

gäldskontoret, men på grund av deras stora antal och det faktum att det 

inte existerade någon koppling till några reella tillgångar i till exempel silver 

tappade de i värde gentemot riksbankens mynt. Detta skapade inflation och 

en osäker växelkurs gentemot andra valutor. Följden blev att sedlarna inte 

kunde användas för internationella transaktioner.23 Som kan utläsas av tabell 

1 var sedlarna den största posten i statsskulden, medan de inhemska obliga

tionerna utgjorde omkring tio procent av skulden. De utländska lånen stod 

för mellan 30 och 50 procent av den totala skulden. 

För att täcka statsskuldens årliga räntekostnader hade riksgäldskontoret en 

rad inkomster till sitt förfogande. Den absolut främsta och viktigaste av dessa 

var bevillningen, som hade bestämts vid riksdagen i Gävle 1792. Andra viktiga 

inkomster var de så kallade licentmedel som handelsmännen skulle betala 

vid export och den lön- och betalningsavgift som statens ämbetsmän skulle 

betala. Riksgäldskontoret hade följaktligen en fast och säker inkomst.24 

Problemet för riksgäldskontoret var emellertid att bevillningen betalades 

i form av riksgäldssedlar, vilket innebar att den inkomsten inte kunde nyttjas 

vid betalandet av räntorna på de utländska lånen. För att kunna betala de 

utländska kreditorerna var riksgäldskontoret tvunget att dels använda de få 

inkomster som flöt in i speciemedel (främst i form av licentmedel), dels om

vandla inkomsterna från bevillningen till internationellt gångbara växlar. Det 

senare alternativet var mycket dyrbart och tenderade att leda till att fler sedlar 

gavs ut för att betala för transaktionskostnaderna, vilket i sin tur försämrade 

sedlarnas värde ytterligare. 

Den svenska statsskulden hade följaktligen en annan struktur och sam

mansättning än till exempel den brittiska. Skillnaden bestod främst i att 

22. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1801-1806, vol. 8275, Bokslutskontoret, 

Riksgäldskontoret, RA. 

23. Torbjörn Engdahl & Anders Ogren, "Multiple monies in Sweden 1789—1903: substitution or 

complementarity?", FinancialHistory Revietv, vol. 15, no. 1 (2008), s. 76—81. 

24. Åmark (1961), s. 640-641. 
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den långfristiga inhemska delen var relativt liten och att de utländska lånen 

— som visserligen var långsiktiga till sin karaktär — hade en större betydelse 

för Sverige än för Storbritannien. En annan viktig skillnad var att skulden 

i Sverige var betydligt mer sammankopplad med penningväsendet, vilket 

gjorde att skulden påverkade prisutvecklingen på ett tydligare sätt än i Stor

britannien.25 

Så länge handeln fungerade utan hinder och det fanns efterfrågan på 

svenska varor i utlandet kunde riksgäldskontoret hantera statsskuldssituatio

nen. Förhållandena förändrades dock drastiskt år 1798 och 1799 till följd av 

det pågående kriget mellan Frankrike och Storbritannien. Kriget försämrade 

möjligheterna för svensk utrikeshandel, främst på grund av att de krigfö

rande parterna inte längre erkände den svenska neutraliteten. Konsekvensen 

blev att tillgängliga medel i form av växlar minskade, vilket i sin tur ökade 

riksgäldskontorets transaktionskostnader och att värdet på riksgäldssedlarna 

försämrades. Samtidigt minskade statens och riksgäldskontorets inkomster, 

eftersom skatten betalades i riksgäldssedlar som tappade i värde.2fi Kriget tyd

liggjorde därmed den starka kopplingen mellan statsskuldens organisering 

och de internationella handelsflödena; att riket var beroende av att ha en 

obehindrad utrikeshandel för att kunna upprätthålla sin kredit och sköta sina 

åtaganden gentemot kreditorerna. När handeln begränsades till följd av kri

get fick det via statsskulden genast konsekvenser för priset på olika varor i 

landet. Läget blev inte heller bättre av den missväxt som rådde. 

Den ekonomiska situationen påverkade följaktligen i princip alla invånare 

i riket, vilket i sin tur ledde till att det uppkom diskussioner om hur man 

skulle förklara den prekära belägenheten, vem som bar ansvaret för den och 

vad som borde göras för att återskapa en fungerande ekonomisk ordning. 

Denna diskussion fördes bland kungens närmaste män, men också bland per

soner som var kritiska mot det existerande systemet. Man kan med fog påstå 

att frågorna skapade en störtflod av åsikter som spreds bland allmänheten 

genom olika tryckta skrifter. 

25. Flera forskare har betonat att priserna höll sig relativt stabila i Storbritannien trots en om

fattande upplåning och långa krig under 1700-talet. Se till exempel Reed Browning, "The 

Duke of Newcastle and the Financing of the Seven Years' WarJournal ofEconomic History, 

vol. 31, no. 2 (1971), s. 374; Brewer (1989), s. 126—134. 

26. Landberg (1932), s. 126. 
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Ett surrande av åsikter 

Ett av de viktigaste forumen för kritiska åsikter kring den ekonomiska situa

tionen i Sverige före och efter riksdagen 1800 var tidskriften Läsning i blandade 

ämnen som gavs ut i Stockholm av Georg Adlersparre. Adlersparre var en före 

detta militär och veteran från Gustav III:s ryska krig som efter kriget hade 

påbörjat en litterär bana i upplysningens anda. Han umgicks med flera av 

landets ledande män inom det litterära och vetenskapliga fältet, vilka också bi

drog med artiklar till tidskriften. Tidskriften började ges ut 1797 och innehöll 

som namnet antyder ett blandat material. Statsfinansiella artiklar, författade 

av både svenska skribenter och utländska storheter som till exempel Adam 

Smith, hade en framträdande plats. Adlersparre har framhållits som den per

son i Sverige som spred Smiths idéer till en bredare svensk allmänhet.27 

En artikel i Adlersparres tidskrift som väckte stor uppmärksamhet och 

som också flera andra författare försökte vederlägga gavs ut 1799 med den re

lativt omständliga titeln "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-han-

del m.m.". Författaren var anonym, men artikeln har tillskrivits J. R. Berg. I 

nämnda skrift kritiserades riksgäldskontoret och dess förvaltning av statsskul

den. Enligt författaren var det kontorets stora behov av växlar för att betala 

de utländska kreditorerna som gjorde att priset på växlarna sköt i höjden och 

att värdet på riksgäldskontorets sedlar tappade i värde. Författaren hävdade 

att växelbehovet gjorde att otaliga kreditsedlar gavs ut, vilket ökade sedelmas

san och sänkte priset på varje sedel. De "öfverflödande" sedlarna orsakade 

därmed kraftiga prishöjningar på en mängd olika varor. För att bevisa att 

denna ökade penningmängd var skadlig använde författaren en liknelse om 

mängden regn som behövdes för att saker och ting skulle växa. Följaktligen 

främjades "jordens frucktbarhet [...] af måtteligt regn i rätter tid, och inga

lunda af skyfall, beständigt regn och vattuflöde". Om det kom för mycket 

regn ledde det till inflation, spekulation och en ekonomisk oreda.28 

27. Axel Brusewitz, "Georg Adlersparre" i Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 1 (Stockholm 1917); 

Kerstin Anér, Läsning i blandade ämnen. Studier i 1790-talets svenska press- och litteraturhis

toria (Göteborg 1948); Mats Hemström, Marschen mot makten. Västra arméns revolt och väg 

till Stockholm 1809 (Uppsala 2005), s. 64-66. 

28. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 109—115. 
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Författaren hävdade att riksgäldskontoret självt var vållande till en stor 

del av denna oreda, eftersom man hade genomfört "mindre lämpeliga vexel-

operationer" och köpt in bankens mynt till en hög kurs. Därtill hade man på 

ett onödigt sätt slösat bort viktiga resurser i kontakterna med de utländska 

bankirer som skötte utgivningen av svenska obligationer på de internatio

nella kapitalmarknaderna. Författaren kritiserade samtidigt riksgäldskonto

rets beslut att upphandla järnprodukter i Sverige och sedan sälja dem på den 

internationella marknaden i syfte att bland annat betala av på den utländska 

skulden. Enligt författaren hade åtgärderna inte resulterat i någon besparing. 

Tvärtom hade det blivit dyrare än om samma kapital hade blivit omvandlat 

till internationellt gångbara växlar i Sverige. Dessutom hade man endast ska

pat en större penningmassa utan att fördenskull "hafva åstadkommit någon 

den ringaste minskning uti Contorets utländska gäld".29 

Riksgäldskontorets järnhandel hotade att skapa en form av monopol där 

kontoret kunde köpa upp järn med hjälp av sedlar som de kunde "utgifva 

[...] till hvad myckenhet som helst". Ett sådant förfarande gjorde att kon

toret kunde ge förskott till säljarna till lägre ränta än de vanliga grosshand

larna, vilket i sin tur skulle leda till "privata medtäflares utestängande" från 

järnhandeln.30 

Ett annat tema i skriften var att skulden till problemen med kursen och 

värdet på riksgäldskontorets sedlar ofta lades på så kallade trassenter, det vill 

säga personer som handlade med växlar. Enligt författaren hade "den klass af 

medborgare, som betecknas som under namnet Börs" ofta "haft det ödet, att 

blifva beskylld för de fölgder, som i finance-vägen upkommit af krig, miss

växt och kredit-mynt". Många menade nämligen att deras egoistiska vinstin

tresse påverkade kursen negativt och att de således tjänade stora summor på 

"en allmän nöd och Riksolycka". Dessa klagomål var inte nya: redan år 1762 

hade Anders Nordencrantz påtalat exportörernas "egennyttiga sammansätt

ningar". Klagomålen fortsatte därefter att artikuleras med "afsigt" att "hvälfva 

allmänhetens missnöje öfver dyrheten, uppå Börsen" som om handelsmän

nen hade "skyldighet, att vid ett beständigt jämnt värde bibehålla en dage-

29. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 115-117. 

30. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 118. 

83 



ligen tillväxande Creditsedel-massa". Liknande åsikter hade finansministern 

i Frankrike framfört år 1792 och 1793 på samma gång som han hade gett ut 

miljontals sedlar. Enligt författaren handlade detta om försök att undvika kri

tik genom att "kasta skugga på andra, för att villa Allmänhetens omdöme och 

borrtblanda saken".3' Handlande och andra privata aktörer på kapitalmark

naden hade således inte någon skuld till den uppkomna situationen. Istället 

var det ytterst myndigheterna och deras sätt att hantera statens skulder och 

underskott som låg bakom de ekonomiska svårigheterna. Eftersom det var 

kungen som var högst ansvarig för vad de statliga ämbetsmännen gjorde föll 

det också en skugga över hans duglighet som regent. Även om kungen inte 

nämns explicit i artikeln innebar den en indirekt kritik av hans regims sätt att 

hantera den ekonomiska situationen. 

Hur menade då Berg att de ekonomiska problemen skulle lösas och hur 

skulle man komma tillrätta med statsskuldens negativa konsekvenser? Den 

viktigaste nyckeln till att lösa de existerande problemen var att förbättra den 

allmänna hushållningen, öka den produktiva verksamheten i samhället och 

minska efterfrågan på utländska varor som till exempel kaffe och andra över

flödsvaror. Därmed skulle handeln leda till ett överskott som kunde användas 

till att betala räntorna på statsskulden. Dessa åtgärder var de enda riktiga 

verktyg som skulle användas. Andra botemedel var farliga "qvacksalfvare-cu-

rer", som visserligen kunde lindra sjukdomen en tid men som efter hand 

skulle göra den obotlig. Författaren betonade här att saker och ting skulle bli 

bättre om handeln lämnades i fred och om staten inte försökte styra markna

den genom egna köp och försäljningar. Statliga verk blev nämligen förr eller 

senare misskötta och underkastade "hvarjehanda både illgrep och tillgrep".32 

Författaren var följaktligen inte kritisk mot statsskulden som fenomen, 

det vill säga han menade inte att alla problem skulle lösas om man bara 

minskade statens utgifter och lånebehov. Istället framhöll han behovet av att 

förbättra den inhemska produktiviteten. En sådan åtgärd skulle leda till att 

mer resurser generades som i sin tur kunde användas för att hantera sta

tens skulder. Indirekt kunde ekonomiska förändringar även leda till att mer 

31. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 17519,s- no-112, 115-116, 128-129. 
32. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 121-123. 
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pengar kunde lånas, vilket skulle öka statens möjligheter att agera. Produkti

viteten kunde dock inte förbättras och riksgäldskontorets tillgängliga medel 

kunde inte formeras genom en statlig styrning av rikets viktigaste marknader. 

Det var endast genom att låta enskilda personer arbeta och handla utan för 

stora statliga ingrepp som situationen kunde förbättras. Detta resonemang, 

som hade tydliga kopplingar till idéer som hade framförts i Sverige sedan 

1760-talet, visar att aktörer kunde använda tankegångar om marknadernas 

självreglerande funktion för att kritisera både den förda statliga politiken i 

allmänhet och mer specifika aspekter av de ekonomiska åtgärderna. Därtill 

passade denna diskurs till att kritisera de ämbetsmän som hade implemente-

rat den aktuella politiken. Skillnaden mellan statliga ämbetsmän och privata 

aktörer på marknaden markerades även genom att framhålla att de privata 

individernas intressen var goda medan ämbetsmännen styrdes av felaktiga 

och direkt farliga idéer. Detta var ett avsteg från den diskussion som präglade 

till exempel 1760-talet då olika författare gärna betonade att mäktiga och kor-

rupta handelsintressen låg bakom de rådande ekonomiska problemen.33 

En annan artikel som framförde kritik mot sättet statsskulden hantera

des och då framförallt antalet riksgäldssedlar publicerades år 1800 i Läsning 

i blandade ämnen. Den hade titeln "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges 

nuvarande finance-angelägenheter" och gavs ut anonymt. Den har dock till

skrivits Georg Adlersparre. Med andra ord var det redaktören för tidskriften 

som själv hade författat artikeln. I artikelns inledning framhölls betydelsen av 

att reverser som hade getts ut på en bestämd summa också skulle inlösas med 

exakt samma summa. Ett sådant förfaringssätt var det enda som utgivaren 

kunde använda för att helt fullgöra sin förbindelse. Om värdet förändrades 

under perioden mellan utfärdande och inväxlande var det fråga om bedrägeri 

som utövades mot reversernas innehavare. På samma sätt var det fråga om 

våld om värdeförändringen genomfördes av en tvingande eller beskyddande 

makt som till exempel en stat. Konsekvensen av detta förhållande blev enligt 

författaren att en av samhällets utgivna reverser: 

33. För en bakgrund till den ekonomiska diskussionen i Sverige under 1700-talet se till exempel 

Lars Magnusson, Korruption och borgerlig ordning. Naturrätt och ekonomisk diskurs i Sverige 

under frihetstiden (Uppsala 1989) och Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En 

studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet (Uppsala 

1997), s. 151-206. 
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kan under sitt omlopp emellan flere innehafvare, genom opinion, lagar, han

delsförhållanden, finance-förvaltning, m.m. hafva fallit under det numerära 

silfvervärdet; men detta fallande upphäfver på intet vis den första utgifvarens pligt, att 

inlösa en på detta sätt i värde fallen revers, efter förbindelsens bokstafveliga lydelse.34 

Dessa utgångspunkter använde sedan Adlersparre för att diskutera den svens

ka ekonomiska situationen. Det var inte svårt för läsarna att koppla resone

manget till riksgäldskontorets sedlar, eftersom författaren pekade på att orda

lydelsen på sedlarna betonade att innehavarna hade rätt att få tillbaka samma 

summa som var insatt. Han framhöll sedan hur dessa pappersmynt hade fallit 

i värde och hur kännbart det hade varit för både statsapparaten och enskilda, 

eftersom de användes till att bland annat betala skatter, avlöna ämbetsmän, 

underhålla rikets fästningar och idka handel. Kontantavlönade ämbetsmän 

hade i praktiken fått en sänkt lön, "den lägre arbetaren" hade ett knappare 

"lifsuppehälle" än tidigare och kapitalägaren hade fått se sin förmögenhet 

"borrtsmälta" varje dag. Alla samhällets invånare hade kort och gott förlorat 

stora summor på riksgäldssedlarnas minskade värde.35 

Efter att ha pekat på alla problem och det lidande som var förknippat 

med riksgäldssedlarna frågade Adlersparre hur man skulle gå tillväga för att 

lösa de existerande svårigheterna och fullgöra alla förpliktelser. För att söka 

svar på dessa spörsmål diskuterade han olika lösningar samt vilka för- och 

nackdelar som var associerade med de olika alternativen. Det första alternati

vet var att slå samman riksbankens och riksgäldskontorets sedlar till ett enda 

pappersmynt som garanterades av bankens silverförråd. På grund av hemlig

hetsmakeriet kring riksbanken och riksgäldskontoret var det dock svårt att 

"påliteligt bestämma värdet af detta förslag". Adlersparre trodde emellertid 

inte att bankens silverförråd skulle räcka till en sådan operation. Om den 

ändå genomfördes utan tillräckliga reserver hotade den att sänka värdet på 

bankens mynt och sedlar, vilket skulle vara en "våldsverkan emot ägendoms-

rätten och allmänna förtroendet".36 

34. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35,1800, s. 117-118. 
35. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 121-126. 
36. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 126-129. 
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Ett annat alternativ var att avskaffa bankens sedlar och mynt och istället 

låta riksgäldssedlarna ensamt vara rikets valuta. Några ädelmetaller skulle inte 

bestämma deras värde, utan man skulle fatta politiska beslut kring värdet 

och samtidigt sätta en gräns för hur många sedlar som kunde vara i cirkula

tion. Det främsta problemet med ett sådant förslag var, enligt Adlersparre, att 

det alltid misslyckades att använda lagstiftning för att bestämma en valutas 

värde.37 

Ett tredje alternativ var att staten lånade upp silvertillgångar av enskilda. 

Dessa tillgångar kunde sedan användas till att lösa in riksgäldssedlarna till 

ett dagsaktuellt värde. Svårigheten med ett sådant förslag var att inom "ett af 

Europas mindre förmögna länder" få tag på så mycket silver att det svarade 

mot den utelöpande sedelmängden. Författaren menade också att sedlarna 

skulle inväxlas till deras "bokstafveliga innehåll". Att acceptera deras fallna 

värde kunde inte "erhålla någon upplyst och oväldig mans bifall", eftersom 

det var fråga om våld gentemot fordringsägarna.38 

Ett fjärde alternativ var att befalla innehavare av riksgäldssedlar att sätta in 

dem i riksbanken och sedan betala ut ränta på insättningarna i speciemynt. 

Därmed skulle antalet sedlar minska och ett mer pålitligt mynt komma i 

cirkulation. Adlersparre erkände att en liknande lösning hade använts i Stor

britannien, men han var tveksam om den kunde användas i det svenska riket. 

För det första innebar operationen att innehavarna av sedlar inte fick några 

andra alternativ, det vill säga de fick inte fritt bestämma över sina egna till

gångar utan var tvungna att sätta in dem i banken. För det andra tvekade 

författaren kring den säkerhet som erbjöds insättarna. Det är tydligt att han 

här åsyftade de politiska garantierna och då i synnerhet den säkerhet som var 

förknippad med att delta vid riksdagar. Problemet med det svenska systemet 

var att många ur "medelståndet" och "den talrika klassen af proprietärer", 

det vill säga egendomsinnehavare, inte var representerade i de fyra stånden 

och följaktligen uteslutna från besluten om samhällets "välfärd". I Storbri

tannien däremot var det denna grupp som valde och valdes till parlamentet. 

Dessutom sammankallades riksdagen "arbiträrt" i Sverige istället för som i 

37. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 129-131. 
38. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 131—134. 
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Storbritannien där parlamentet hade regelbundna sammankomster. En an

nan viktig aspekt var också det faktum att Storbritannien hade en grundlags-

skyddad tryckfrihet, medan tryckfriheten i Sverige kunde "utsträckas eller 

inskränkas" efter kungamaktens "godtycke". Allt detta gjorde att säkerheten 

var sämre i Sverige än i Storbritannien. Enligt Adlersparre blev konsekvensen 

av detta förhållande att det var svårt att genomföra en plan som byggde på att 

samhällsinvånarna skulle anförtro sin förmögenhet till staten.39 

Adlersparre diskuterade också ett femte alternativ som gick ut på att man 

införde en ny bevillning som skulle erläggas i antingen silver eller riksbanks

mynt. De resurser som flöt in till följd av denna skatt skulle användas till att 

successivt lösa in riksgäldssedlarna. Dessutom skulle sedelmassan delas in i 

olika lika stora delar, där man via en årlig lottning kunde bestämma vilken 

del som varje år skulle växlas in till fullt värde. Denna plan trodde författaren 

var den bäst lämpade för att lösa de svenska problemen, eftersom staten efter 

hand skulle uppfylla sina förbindelser och att innehavare av riksgäldssedlar 

skulle få ett mynt som hade ett "verkeligt och stigande värde". För att det hela 

skulle lyckas var det dock viktigt att var och en deltog i beskattningen och 

att den hade en progressiv karaktär. Det fick således inte vara en orättvis och 

ojämn fördelning av skattebördan.40 

Adlersparre framhöll samtidigt att det inte räckte med en plan för att 

minska antalet riksgäldssedlar för att förbättra den ekonomiska situationen 

i riket. Det krävdes också en ökad varumängd, utvidgad handel och en väx

ande befolkning för att kunna "afbörda utländsk skuld" och upprätta ett 

fungerande inhemskt resurssystem.41 

Det är tydligt att Adlersparre var kritisk till de idéer som cirkulerade om 

att man skulle minska statsskulden genom att växla in riksgäldssedlarna med 

rabatt, det vill säga erkänna att de hade förlorat delar av sitt värde och där

för enbart ersätta innehavarna enligt rådande marknadspris. Ett sådant för

farande var brottsligt och kunde inte accepteras i ett samhälle som styrdes 

av lagar. Han var inte kritisk till statsskulden som sådan, men målet var att 

39. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 134-141. 
40. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 142-145; 145-151. 
41. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 155-156. 
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på sikt minska den. Orsaken till problemen lades till stor del på den poli

tiska situationen och då framförallt hemlighetsmakeriet kring riksbanken och 

riksgäldskontoret samt det godtycke som bland annat präglade de formella 

ekonomiska institutionerna och frågan om när riksdagen skulle samlas. Felet 

var alltså inte främst riksgäldskontorets, utan regimen som sådan. Artikeln 

kan därmed ses som ett försök från Adlersparres sida att använda den rå

dande ekonomiska situationen och frågan om statsskuldens organisering för 

att rikta ett generalangrepp mot det gustavianska enväldet. 

Den som framförallt besvarade en del av den kritik som hade framförts 

i Läsning i blandade ämnen var Johan von Engeström, som var ledamot av 

riksgäldskontorets fullmäktige och som hade varit drivande bakom beslu
tet att köpa upp kaffe och järn i syfte att omvandla dessa produkter till in

ternationellt gångbar valuta att betala rikets utländska kreditorer med. von 

Engeström hade under 1780-talet gjorde sig känd som en uttalad kritiker av 

Gustav III och hans politik. Bland annat kritiserade han krigsbeslutet 1788 

och försökte hindra att kungen ytterligare stärkte sin makt vid riksdagen 1789. 

Vid riksdagen i Gävle 1792 valdes han till representant i riksgäldskontoret 
av adeln. Han kunde fullfölja detta uppdrag trots att han senare under året 

var involverad i attentatet mot kungen.42 Det var följaktligen paradoxalt nog 

en kritiker av det gustavianska enväldet som tog till orda för att försvara 

riksgäldskontorets agerande och den förda statsskuldspolitiken. Den gamle 

kungamotståndaren blev med andra ord plötsligt en försvarare av regimens 

ekonomiska åtgärder. 

Det omfattande försvar på närmare 80 trycksidor som von Engeström för

fattade kretsade kring flera av de spörsmål som hade tagits upp i den allmänna 

debatten rörande den ekonomiska situationen i landet. Det var dock framfö

rallt resonemangen i artikeln "Något om börs, cours, agio, riksgälds-contoir 

handel m.m." som vederlades i pamfletten. I början av skriften anmärkte 

han att författaren till artikeln i Läsning i blandade ämnen var en "ifrig för-

fäktare" av grosshandlarnas intressen. Denna grupp behövde dock inte något 

försvar, eftersom de på samma sätt som alla andra invånare hade lidit av en 

hög växelkurs. De allra flesta handlanden önskade, precis som allmänheten, 

42. Lolo Krusius-Ahrenberg, "Johan Von Engeström" i Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 13 

(Stockholm 1950). Se även Riksgäldskontorets fullmäktiges hemliga protokoll 6/5 1799, vol. 

4379' Riksgäldskontorets huvudarkiv, RA. 
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en lindrig och stadig kurs. Enligt von Engeström var det endast växelförsäl

jare på börsen i Stockholm som kunde tjäna pengar på en hög växelkurs. Han 

ville emellertid inte förbjuda växelförsäljarna att agera på kapitalmarknaden, 

även om de tjänade pengar på folkmajoritetens olycka, eftersom de hade rätt 

att sälja sin vara på samma sätt som alla andra. Man kunde följaktligen inte 

lösa problemen genom förbud. Istället skulle man genom kloka ekonomiska 

beslut se till att det fanns en "ymnigare tilgång" av växlar så att köparna av 

växlar inte var så beroende av vissa försäljares "välbehag".43 

Ett verktyg som riksgäldskontoret hade använt för att öka tillgången på 

växlar var att köpa upp svenska produkter som järn och sedan sälja dessa 

på den internationella marknaden. Därigenom minskades beroendet av en

skilda växelförsäljare och växelkursens stegring inskränktes, von Engeström 

hävdade att kontorets handel fungerade som den "kraftigaste åtvarning för 

vexelförsäljare, at icke för mycket nyttja tilfälle til enskildt vinning på det 

allmännas altför dryga kostnad".44 

Redan i inledningen pekade sålunda von Engeström på att det inte var 

riksgäldskontoret som styrde börsen, även om kontorets efterfrågan på väx

lar var stor. Kontoret hade bidragit till att lindra kursen och försökt minska 

växelförsäljarnas makt genom att öka resurserna på marknaden. Han höll 

samtidigt med om att den höga växelkursen ledde till allvarliga ekonomiska 

problem både för statsmakten och enskilda. Det var därför nödvändigt att 

åtgärder vidtogs för att få ned den. von Engeström menade att kungen redan 

hade fattat beslut i frågan och att han även skulle "bestyra om kraftiga medel" 

för att lösa problemen.45 

Efter att ha diskuterat växelförsäljare och riksgäldskontoret koncentre

rade sig von Engeström på frågan om riksgäldssedlarna. Han menade att 

"föregångna olyckor" hade gjort dem till en "nödvändighet" i riket. Därför 

berodde en stor del av rikets "välgång" på att deras värde upprätthölls. Han 

menade vidare att landets ledning vakade över värdet, men att dess ansträng

ningar hindrades av att andra "arbeta at kringsprida misstroende deremot". 

Enligt von Engeströms sätt att se på det hela bidrog alla som uttryckte sig 

43. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 1-3. 

44. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 9—11. Se även 

s. 18-20 och 47-70. 

45. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 3—6 och 12—13. 
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Johan von Engeström (1743-1807,) blev invald till riksgäldskontorets fullmäktige 
1792 och debuterade i dess sammanträden den 31 maj samma år. Han engagerade 
sig för både statens och riksgäldskontorets finanser. Flera av hans idéer publicerades 
i olika skrifter. Porträttet målat av Ulrika Fredrika Pasch. Svenska porträttarkivet. 
FOTO: Statens konstmuseer. 
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kritiskt om sedlarna till de ekonomiska problemen. De agerade även opatrio

tiskt. En "vältänkande" medborgare skulle istället undvika att "på något sätt ( 

bidraga til utspridande af misstroende" mot riksgäldssedlarna och acceptera ! 

att kung och riksdag hade varit överens om deras utgivande, von Engeström 

framhöll att näringarna i landet hade tilltagit under den tid som sedlarna 

hade använts. Sedlarna bidrog således med likviditet, vilket var positivt för 

ekonomin. Antalet sedlar var inte heller för stort för ett rike med "så mycken 

naturlig styrka" som Sverige hade.46 

Problemen med en hög växelkurs var sålunda inte egentligen orsakadel 

av riksgäldskontorets sedelutgiving. Utgivningen hade tvärtom gynnat denl 

ekonomiska utvecklingen, eftersom sedlarna hade bidragit med nödvändiga 

likvida medel. Denna tolkning skilde sig på ett markant sätt från de flesta 

andra författare och politiker, som gärna utpekade sedlarna som den stoik 

boven i sammanhanget. Frågan är då hur von Engeström såg på problemen 

med en hög växelkurs och hur de skulle lösas? Hade han några särskilda för

slag? När man studerar hans åtgärdsförslag slås man av att skillnaderna inte, är 

särskilt stora i jämförelse med de andra författarna. Han var följaktligen, likt 

de flesta merkantilister i Europa under 1700-talet, för en förbättrad hushåll

ning, en tilltagande arbetsamhet och en minskad import av utländska va^or. 

Dessa var dock långsiktiga åtgärder. På kort sikt hoppades von Engeström 

på fred i Europa så att handeln kunde komma igång igen. Dessutom skulle 

anledningarna till höjningarna av växelkursen undanröjas genom att de ,som 

hade de största behoven av växlar fick tillgång till "egna tilgångar". Dessä till

gångar var främst varor som producerades inom riket. Med andra ord skulle 

riksgäldskontoret fortsätta att köpa upp järn inom riket och sedan sälja det 

på den internationella marknaden. Järn och andra inhemska produkter var 

nämligen de enda resurser som vid detta tillfälle kunde mobiliseras för att 

mildra de ekonomiska problemen.47 

Efter att ha pläderat för att riksgäldskontoret skulle fortsätta med järn

handeln anklagade von Engeström riksgäldskontorets kritiker för att skada 

rikets kredit, eftersom berättelser om felsteg i kontorets förvaltning ledde till 

misstänksamhet både inom och utom landet, vilket i sin tur kunde leda till 

46. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 23—26. 

47. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 27^47. 
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att landets kreditanseende helt kunde förloras. Därefter vederlades en rad 

anklagelser som hade framförts i bland annat Läsning i blandade ämnen, von 

Engeström tyckte följaktligen inte att det var fel att göra tidiga avbetalningar 

på rikets skuld eller att omförhandla lånen i Holland. Huvudsyftet med dessa 

åtgärder hade nämligen varit att minska statens utgifter.48 

I och med att Johan von Engeström gick emot flera av de kritiska åsik

ter som hade artikulerats i offentligheten under slutet av 1790-talet om den 

förda ekonomiska politiken utvecklades han till en av regimens försvarare. 

Försvaret grundades framförallt på ett resonemang om att riksgäldskontorets 

fullmäktige och andra representanter för statsapparaten inte kunde ses som 

ansvariga för den uppkomna situationen. Det var istället internationella hän

delser och vinningslystna växelhandlare som hade bidragit till att förvärra det 

ekonomiska läget i landet. Rikets statsskuldssituation var således i grunden 

hanterlig, i synnerhet om den internationella handeln återfick sitt normala 

funktionssätt. Det var därför inte nödvändigt att kraftigt minska antalet 

riksgäldssedlar. Inte heller var riksgäldskontorets järnhandel skäl till klander. 

Riksgäldskontorets olika åtgärder hade tvärtom haft positiva effekter i sam

hället och lindrat en svår situation. Därmed presenterade von Engeström 

en helt annan bild av den ekonomiska situationen än vad som berättades i 

Adlersparres Läsning i blandade ämnen och andra liknande skrifter. 

Utöver debatten om de ekonomiska omständigheterna i det svenska riket 

i slutet av 1790-talet publicerades det även framställningar om statsskulder 

som allmänna fenomen, vilket visar att många författare uppfattade det som 

mycket relevant att diskutera dessa spörsmål i offentligheten vid denna tid. 

En av de mest aktiva var Pehr Olof von Asp, som fortsatte sina funderingar 

som han hade börjat i London då han skrev ned sina reflektioner kring den 

brittiska statsskulden. 1799 försökte han ta ett större grepp på de statsfinan

siella frågorna genom att ge ut boken Försök att utreda och på ett ställe sam

manföra de första och allmänna grunderne i stats-hushållningsämnen. I boken 

diskuterade von Asp flera centrala aspekter kring samhällsekonomin och då 

inte minst statsskuldens roll. 

Enligt von Asp uppkom statsskulder då statens behov var större än "årliga 

inkomsten varit tillräckelig att bestrida". Denna brist täcktes via lån, som 

48. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, rn.rn. (Stockholm 1800), s. 70—77. 
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antingen användes till "stora allmänna nyttiga företag" eller "till utförande af 

örlog och att inlösa en under krig åsamkad spridd gäld". Dessutom användes 

lån till att efter freden "rappa" statsbyggnaden och läka de sår som "mäst sve-

do". När lånen fanns att få inom samhället "hos egne penninge-ägare" ledde 

det inte till en nationell förlust, eftersom räntekostnaden stannade "inom 

samma folkmassa som tillskjuter medlen att betala med". Därmed var det 

fråga om att "taga utur ena handen och lägga i den andra". Skulden var där

med mindre kännbar, i synnerhet som många skattebetalare också var statens 

fordringsägare. Om lånen däremot togs utomlands ledde det till en nationell 

förlust, enär antingen råvaror eller producerade varor var tvungna att expor

teras utomlands utan ersättning för att täcka räntekostnaderna. Utländska 

lån kunde lätt leda till bankrutt och undergång med tanke på att mer och mer 

av de tillgängliga inhemska resurserna gick till lånens betalande.49 

Förutom Storbritannien och Holland var nästan alla stater i Europa 

skuldsatta utomlands enligt von Asp. Denna lösning på underskottsproble

matiken var negativ för samhället och för staten, eftersom det uppstod en 

"beständig slitning imellan finants-administrationen och folket". För att för

söka kontrollera förhållandena blev finansministern tvungen att införa olika 

regleringar och förbud samtidigt som det redbara myntet togs ur cirkulation. 

Följden av detta blev en allmän villervalla och ett ökat hemlighetsmakeri 

kring statens finanser, vilket bara tenderade att öka osäkerheten och "den 

stora myckenhetens missnöje".50 

von Asp menade följaktligen att man skulle undvika utländska lån och 

istället satsa på att låna de nödvändiga resurserna inom landet. Även om 

inhemska lån var betydligt bättre än utländsk gäld gällde det emellertid att se 

till att skulden inte började "qväfva allmänna idogheten" eller handeln. Det 

var nämligen den samfällda produktiva förmögenheten i samhället som låg 

till grund för statens lånekapacitet. Skulden kunde således ökas så länge som 

den nationella inkomsten inte minskade, eller kom i en situation där den inte 

kunde återhämta sig från en tillfällig minskning. Ett annat mått på hur stor 

skulden kunde bli var att avbetalningarna inte skulle kräva att man ökade 

49. P. O. von Asp, Försök att utreda och på ett ställe sammanföra de första och allmänna grunderne 

i Stats-Hushållningsämnen (Stockholm 1799), Första häftet, s. 36-38,55. 

50. von Asp (1799), s. 40—44. 
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landets tillgångar, det vill säga man skulle kunna använda redan tillgängliga 

samhälleliga resurser till skuldens avbördande.51 

En konsekvens av ett statsskuldssystem som grundades på inhemsk idog

het och inhemsk upplåning var att den "kånstiga penninge-rörelsen", det vill 

säga olika åtgärder för att försöka styra resursflöden, minskade och att allt 

återfördes till landets "naturliga beskaffenhet och läge", von Asp menade 

att ett sådant system främst kunde uppstå i samhällen med en "vidsträckt 

rörelse" och med ett republikanskt styrelsesätt eller ett monarkiskt med så 

mycket "democratisk" tillsats att förvaltningen av statsskulden skedde med 

allmänhetens insyn. Det krävdes följaktligen mycket resurser inom landet, 

men också att allmänheten hade en del i förvaltningen av skulden samt att 
invånarna hade ett intresse av att göra frivilliga enskilda uppoffringar för det 
allmänna bästa.52 

Resonemangen om en väl fungerade statskuld tydliggör att von Asp var 

mycket imponerad av det brittiska sättet att organisera sin statsskuld samti

digt som han pekade på de många brister som andra europeiska stater, däri

bland Sverige, hade när det gällde upplåningen. Även om han inte explicit 

kritiserade de svenska åtgärderna, framgår det indirekt att flera av de ekono

miska problem som existerade i landet härrörde från lånen på utländska kapi

talmarknader samt de försök som hade gjorts att skapa resurser med hjälp av 

riksgäldssedlarna. Han pekade också implicit på de negativa konsekvenser för 

statsskulden som följde av det gustavianska enväldet, nämligen hemlighets

makeriet och bristen på representation i viktiga beslutande organ. Därmed 
delade von Asp flera av Adlersparres idéer kring nödvändigheten av politiska 
förändringar för att kunna inrätta ett bättre fungerande statsskuldssystem. 

Statsskulden diskuterades också explicit i Läsning i blandade ämnen. I en 

anonymt författad artikel benämnd "Theorien för statsskulder" framhölls 

hur en stat hade tre utvägar att täcka utgifter som översteg dess ordinarie 
inkomster, nämligen att höja skatterna, att "hopsamla en skatt" eller att låna 
de nödvändiga medlen. Enligt författaren var alternativet att spara ihop re

surser till olika nödvändiga behov det "visaste och fördelaktigaste" för varje 

stat som på grund av sin "politiska och economiska författning är hindrad 

att begagna sig af lån-systemet, eller som blott inom en inskränkt krets kan 

JI. von Asp (1799), s. 60—62. 

52. von Asp (1799), s. 67-71. 
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sätta det i utöfning." Däremot var lånealternativet det bästa i stater som hade 

ett politiskt system som upprätthöll den allmänna krediten och där enskilda 

medborgares rikedom stödde den statliga upplåningen. Det främsta skälet till 

lånealternativets företräde var att det inte berövade näringslivet "den ringaste 

del af dess circulations-medel", eftersom de upplånade summorna omedel

bart återinträdde i cirkulation.53 

Den anonyme författaren förklarade upplåningens fördel med att fram

hålla att statsskuldens räntor, som var den huvudsakliga kostnaden, antingen 

kunde anskaffas genom beskattning som inskränkte den privata konsumtio

nen eller en ökad avkastning på ekonomisk verksamhet. Det var framförallt 

den senare av dessa metoder som författaren lyfte fram som särskilt positivt 

för samhällsekonomin. Om man kunde åstadkomma en ökad ekonomisk 

verksamhet för att betala räntorna på statsskulden ledde nämligen upplå

ningen till att ett "nytt kapital" tillsattes i det "consumerades ställe". En väl 

fungerande upplåning kunde följaktligen inte förhindra att resurser konsu

merades och förstördes i samband med till exempel krig, men den kunde 

ersätta de förlorade summorna på ett effektivare sätt än andra statsfinansiella 

metoder.54 

Efter denna argumentering för de positiva effekterna av en statlig upplå

ning framhöll den anonyme författaren att många tänkare, som till exempel 

Montesquieu, David Hume och Adam Smith hade uttryckt sitt ogillande 

av statsskulder och sett dem "såsom en källa till de största olyckor, såsom 

genaste vägen till Staters undergång". Författaren förklarade denna negativa 

syn med att åsikterna artikulerades då upplåningen ännu inte hade nått sin 

"fullkomlighet" eller att de hade missuppfattat systemets funktion. Bristerna 

i systemet hade flera orsaker. En var att man använde olika principer för varje 

nytt lån, vilket skapade ett misstroende bland allmänheten som i sin tur ledde 

till att endast kortfristiga lån kunde upptas. En annan brist var att man hade 

utfäst sig att göra bestämda återbetalningar av det lånade kapitalet. Denna 

lösning ledde förr eller senare till bankrutt, eftersom det var svårt att se hur 

en stat som en gång hade underskott och behov av lån plötsligt skulle få över-

53. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen, nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 151—161. 
54. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen, nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 169-173. 
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skott som kunde betala tillbaka lånade resurser. Att återbetala statsskulden 

var därmed ett angrepp på "lån-systemet i dess grundval". Återbetalningen 

förstörde statsskuldens "åtföljande fördelar" och förvandlade den till "ett af 

de orimligaste bländverk, som någonsin förmått bereda en Stats förderf". Det 

var följaktligen mycket bättre att använda så kallade perpetuella annuiteter 

och successiva amorteringar, som nyttjades i Storbritannien.55 

Artikeln var således ett försvar av och en hyllning till det brittiska stats

skuldssystemet. Det var också en kritik av dels de stater som hade som högsta 

prioritet att kraftigt minska eller göra sig av med sina statsskulder, dels olika 

berömda författare som hade framfört negativa åsikter om statsskulder. En

ligt den anonyme författaren ledde en återbetalning till både ekonomiska 

och politiska problem såsom ett ökat misstroende mot staten. Adlersparres 

syfte att ta in denna artikel i Läsning i blandade ämnen måste ha varit att 

indirekt peka ut det svenska statsskuldssystemets undermålighet och behovet 

av politisk förändring. Han fick också stöd för sina åsikter att man inte skulle 

genomföra en kraftig och snabb indragning av riksgäldssedlarna. 

Sammanfattningsvis kan man se att diskussionerna i de pamfletter, tid

ningar och böcker som gavs ut under perioden 1799—1801 fokuserade till stor 

del på statsskulden och dess effekter i Europa och i det svenska riket. Det 

riktades kritik mot det sätt som den svenska statsskulden förvaltades på och 

man menade att någonting måste göras för att lösa frågan om riksgäldskon

torets sedlar. Samtidigt kritiserades det existerande hemlighetsmakeriet, som 

man såg som bidragande till problemen. Flera författare lyfte även fram Stor

britannien som exempel på en stat där man hade lyckats lösa flera av de 

ekonomiska problem som präglade situationen i Sverige. Även om regimens 

representanter försökte försvara de olika åtgärder som hade vidtagits, var man 

på defensiven i opinionen. Något måste därför göras. Frågan var bara vad? 

Riksdagen 1800 

Även om det snarare var Gustav III och inte Gustav IV Adolf som hade skapat 

problemen med riksgäldssedlarna och svårigheterna att betala de utländska 

55. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen., nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 173-180. 
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kreditorerna gällde det att mildra den kritik som artikulerades och som ho

tade regimens överlevnad, men också möjligheterna att agera både inom och 

utom landet. Den enda lösningen på problemen blev att sammankalla riks

dagen, som samlades i Norrköping i mars 1800. Man kan se riksmötet som 

ett försök att lösa de svårigheter som förvaltningen av statsskulden hade stött 

på under 1790-talet. 

Statsskulden och då framförallt riksgäldskontoret spelade därmed en cen

tral roll vid ständernas överläggningar. Redan i början av riksdagen då kungen 

förklarade syftet med sammankomsten var det tydligt att det främst handlade 

om att reformera statsskuldssystemet genom att avskaffa de problematiska 

riksgäldssedlarna. Med andra ord gällde det att förändra systemet så att de 

negativa konsekvenserna av Gustav III:s ekonomiska politik kunde undan-

rödjas, vilket i sin tur kunde öka regimens resurser och politiska förmåga. 

Kungen angav inriktningen på politiken i ett tal i hemliga utskottet den 

21 mars 1800. Han framhöll hur han hade: 

ärfarit de stora olägenheter och det lidande, som ej mindre Rikets Undersåtare i gemen, 

än Stats- och Riksgälds Werken enskildt, däraf fått widkännas, at Creditsedlarnes 

gångbarhet, såsom mynt, bortjagat myntet ur rörelsen och där intagit dess rum/ 

Kungen menade att problemen med kreditsedlarna hade börjat redan före 

riksdagen i Gävle 1792 och sedan fortsatt så att värdet på dem var myck

et osäkert. Denna osäkerhet gjorde "hwar man osäker om wärdet af hwad 

han äger", men också "upjagat priserna på fastigheter, nödtorfts- och andra 

waror". Sedlarnas bristande värde hade även resulterat i det "kännbaraste li

dande för Riksgälds-Contoiret och dem, som haft Utrikes skulder och Inte-

ressen at betala".57 

Kungen påpekade därefter att statens in- och utrikesskuld var betydligt 

större då han tillträdde tronen år 1796 än vad den hade varit vid Gustav III:s 

död 1792, men att han och hans regering, trots svårigheterna med kreditsed

larna, lyckats minska skulden genom att verkställa ett antal utgiftsbesparing

ar. Samtidigt hade problemen som var förknippade med att statens inkomster 

inflöt i kreditsedlar gjort det omöjligt för kungen att "sträcka den omwård-

56. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

57. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 
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nad eller meddela det understöd till Rikets förfallna Flottor och Fästningar, 

samt uttömde förråder, som Rikets förswar kräfwer". Inte heller hade han 

kunnat förbättra villkoren för de ämbetsmän som erhöll kontantersättning.58 

Den slutsats som gjordes utifrån detta resonemang var att statsapparaten 

inte kunde "äga bestånd" och försvaret av riket inte kunde "uprätthållas" om 

inte något gjordes för att komma tillrätta med riksgäldssedlarnas undermå

liga värde. Kungen var samtidigt mån om att framhålla att han hade hjälpt 

riksgäldskontoret med dess förvaltning och bland annat förbjudit införsel 

och bruk av vissa utländska överflödsvaror som till exempel kaffe för att på 

så sätt förbättra handelsbalansen och tillgången på växlar. Den dåliga han

delskonjunkturen och andra olyckshändelser hade emellertid gjort att dessa 

åtgärder inte hade fått avsedd verkan.59 

Syftet med denna problembeskrivning var tredelat. För det första tydlig

gjorde kungen att han hade tagit intryck av den kritik som hade artikulerats 

i samhället. Kungen lyssnade därmed på opinionen. För det andra handlade 

det om att förklara för riksdagsledamöterna vad som hade hänt, varför det 

hade hänt och vad som skulle hända om inte något gjordes för att förändra 

situationen. Nödvändigheten av beslut i frågan betonades således starkt. För 

det tredje gällde det att visa att situationen inte var förorsakad av kungens 

eller riksgäldskontorets agerande, utan att omständigheter utanför deras kon

troll hade omkullkastat deras omfattande försök att komma tillrätta med pro

blemen. Detta budskap förstärktes också genom att framhålla att problemen 

med kreditsedlarna hade uppkommit redan under faderns och förmyndar

regeringens tid vid makten. 

Hur ville då kungen lösa problemen med kreditsedlarna och statsskul

den? Hans "åstundan och önskan" var att rikets speciemynt, vilket gavs ut 

av riksbanken och som hade ett fastställt silvervärde, skulle "blifwa det enda 

gångbara i Riket" och att kreditsedlarna skulle "afskaffas". Därmed skulle var 

och en "återwinna den säkerhet i sin handtering och rörelse, som både den 

enskildte och allmänna wälfärden fordrar". Samtidigt betonade kungen att 

han "af alla krafter" skulle stödja vad som kunde bidra till att åstadkomma 

ett sådant resultat. Han påpekade också att han förväntade sig att riksdagen 

58. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

59. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 
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och dess hemliga utskott "söker utfinna, bereda och i underdånighet föreslå" 

möjliga sätt att uppnå en nödvändig myntförändring.60 

Även om kungen inte hade något specifikt färdigt förslag som presentera

des för hemliga utskottet, var det tydligt att man ville omvandla den delen av 

statsskulden som bestod av kreditsedlar till en reell skuld i speciemynt för att 

på så sätt skapa stabilitet i penningväsendet. Samtidigt hoppades man kunna 

skriva av en del av skulden genom omvandlingen. Med andra ord handlade 

det om att dra in eller realisera riksgäldssedlarna med hjälp av tillgångar som 

var inlösbara i silver. För att kunna åstadkomma denna inlösning gällde det 

att ha tillgångar i silver som kunde användas som betalning för de riksgälds

sedlar som allmänheten växlade in. Det gällde också att göra villkoren för 

inväxlingen så acceptabla att sedlarna faktiskt drogs in. Visserligen kunde 

man göra en tvångsmässig indragning utan ersättning, men det skulle i så fall 

innebära en partiell statsbankrutt som exempelvis Filip II hade satt i system 

i Spanien under 1500-talet.61 En sådan åtgärd kunde dock leda till kraftigt 

missnöje. Det var följaktligen bättre för kungamakten, framförallt utifrån 

ett politiskt perspektiv, att få med sig invånarna på åtgärderna genom att 

garantera att de skulle få ersättning för sina sedlar. För att uppnå den nöd

vändiga legitimiteten gällde det därför att få riksdagens godkännande för en 

omvandling av statsskulden. 

Diskussionen om hur realisationen skulle gå till och vilka villkor som 

skulle vara förknippade med inväxlingen av riksgäldssedlarna fördes framför

allt i hemliga utskottet och dess underdeputation, stats- och finansutskottet. 

Det cirkulerade olika åsikter om hur det hela skulle gå till, vilket inte minst 

pamflettdebatten innan riksdagen hade visat. Till slut uppmanade Pehr Olof 

von Asp, som var ledamot i hemliga utskottet, att presidenten i statskonto

ret och tillika ledamoten av riksbankens fullmäktige, Carl Lagerheim, skulle 

utarbeta ett förslag. Lagerheim hade nära kontakter med kungen och hans 

närmaste män, vilket innebar att hans idéer var väl förankrade i rikets led

ning. Idéerna var inte heller nya, utan han hade redan utarbetat ett förslag 

hur realisationen skulle gå till. Enligt hans framställan skulle riksgäldssed

larna realiseras med en rabatt mot speciemyntet. Rabatten skulle vara så hög 

60. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

61. För en översikt om Filip II:s skuldsystem se James Macdonald, A Free Nation Deep in Debt. 

The FinancialRoots of Democracy (Princeton 2006), s. 105—138. 
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som möjligt och ligga i spännet mellan 25 och 33 procent. Dessutom skulle 

realisationen genomföras på en gång och få finansiellt stöd av riksbanken. 

Lagerheim presenterade också en idé om att en del av riksgäldssedlarna kun

de dras in med hjälp av räntebärande obligationer, det vill säga innehavare 

av riksgäldssedlar kunde köpa obligationer med en löptid på femton år för 

sina sedlar. Efter löptidens slut skulle sedan obligationsinnehavarna få ut sina 

medel utan att behöva avstå någon rabatt.62 Fördelen med en sådan åtgärd var 

att en del av realisationen inte behövde betalas samma år. 

Huvuddragen i förslaget gillades av hemliga utskottet och bankoutskottet, 

men det framfördes många ändringsförslag i avseende på detaljer i planen. 

Framförallt debatterades det flitligt om hur stor rabatten skulle vara. Eftersom 

rabatten innebar en nedskrivning av sedelinnehavarnas innehav och en de fac-

to partiell avskrivning av statsskulden var det många ledamöter som var intres

serade av att försöka få rabatten så liten som möjligt. I synnerhet flera borgare 

drev på för att det inte skulle ske någon som helst rabattering vid inväxlandet 

av sedlarna. Det fanns också olika uppfattningar om hur det silver som skulle 

användas för att betala för de inväxlade sedlarna skulle anskaffas. En del argu

menterade för att man var tvungen att låna till silvrets införskaffande, medan 

andra menade att det var bäst att finansiera det hela via skatter/3 

Efter långa och hårda förhandlingar och en hel del kompromissande kom 

man till slut överens om att två tredjedelar av sedlarna skulle växlas in med 

en rabatt på 16,6 procent. Resten skulle omsättas i ett nytt sedelmynt, vilket 

skulle inlösas successivt under 15 års tid. Silverfonden skulle inskaffas genom 

att man införde en tvåårig förmögenhetsskatt. Det nya sedelmyntet, det så 

kallade kurantmyntet, skulle inlösas med hjälp av en förhöjd bevillning som 

skulle löpa under 15 års tid. Uppgörelsen betydde att man övergick från en 

pappersmyntfot till en metallmyntfot baserad på riksbankssedlar som var in-

lösbara i silver. Riksgäldskontoret skulle samtidigt upphöra med all sedelut

givning, det vill säga riksbanken fick ensamt ansvar för de sedlar och mynt 

som gavs ut i riket.64 

Lösningen att höja bevillningssumman och införa en förmögenhetsskatt 

för att finansiera realisationen visar att man var obenägen att låna upp de 

62. Landberg (1932), s. 131-132; Åmark (1961), s. 291-292. 

63. Landberg (1932), s. 132; Åmark (1961), s. 292. 

64. Landberg (1932), s. 132; Åmark (1961), s. 292-293. 
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nödvändiga resurserna. Nya lån hade antagligen resulterat i spekulationer 

om stadgan i den nya penningpolitiken. För att stärka bilden av att det var 

fråga om en politik som var utformad på säker grund poängterade kungen 

att han ämnade reglera de statliga utgifterna så att de anpassades till de till

gängliga resurserna, samt att han inte tänkte sätta riket i någon ny skuld så 

länge det inte uppkom ett nödläge.6' Kungen ville följaktligen framhålla att 

rikets ekonomiska situation hade stabiliserats och att åtgärder hade vidtagits 

för att förhindra en återgång till de svårigheter som hade präglat samhället 

åren före riksdagen. 

Det var framförallt de ofrälse stånden som hade stött förslaget i hemliga 

utskottet och i plena. De ofrälse uttryckte också åsikten att kungen skulle få 

rätt att vidta nödvändiga åtgärder om det visade sig att realisationens verk

ställande inte kunde genomföras som planerat. Många av adelns ledamöter 

framförde däremot flera reservationer mot beslutet. I synnerhet diskuterades 

den tid som bevillningen skulle gälla, vilket var en upprepning av den debatt 

som hade förts på riddarhuset vid riksdagen 1789/6 

Reservationerna kan tolkas som försök från den adliga oppositionen att 

begränsa kungens manöverutrymme för att på så sätt tvinga honom att kalla 

in regelbundna riksmöten där han fick begära ytterligare resurser. Regimens 

företrädare önskade däremot att kungen och hans ämbetsmän skulle ha till

gång till kontinuerliga medel utan att behöva arrangera riksdagar vart tredje 

eller fjärde år. Striden handlade följaktligen i mångt och mycket om vilka 

möjligheter och begränsningar kungen skulle ha att agera både inom och 

utom landet. Statsskulden spelade en viktig roll i sammanhanget, eftersom 

bevillningen i stor utsträckning gick till riksgäldskontoret och dess förvaltning 

av statens skulder. Med andra ord gällde resursfrågan vilka medel som skulle 

vara tillgängliga för betalning av statsskuldens räntor och amorteringar. 

För att avväpna en del av den kritik som framfördes mot att ge regimen 

helt fria händer använde kungen och hans närmaste män framförallt två po

litiska strategier. Den första kretsade kring stabilitetsresonemanget och löftet 

att några nya lån inte skulle tas så länge riket inte var i ett nödläge. Oppositio

nen behövde därmed inte oroa sig för att kungen skulle använda bevillningen 

till att kraftigt öka rikets skuldsättning. Den andra strategin handlade om 

65. Landberg (1932), s. 139-140. 

66. Landberg (1932), s. 132-133; Åmark (1961), s. 294. 
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att öka insynen i riksgäldskontorets verksamhet. Kungen framhöll nämligen 

att en årlig berättelse om kontorets ekonomiska tillstånd skulle offentliggö

ras och spridas till allmänheten via det etablerade kungörelsesystemet. Med 

andra ord skulle riksgäldskontorets inkomster, utgifter och skulder läsas upp 

i rikets alla kyrkor. Någon total offentlighet innebar dock inte förslaget, ef

tersom kungen först skulle godkänna vilka uppgifter som fick publiceras. 

Georg Landberg har tolkat denna åtgärd som en rätt harmlös och betydel

selös åtgärd, eftersom det faktiska inflytandet över statsskuldens förvaltning 

inte ändrades.67 Syftet måste dock ha varit att allmänheten skulle få ökad 

kännedom om statsskulden för att på så sätt dels minska kritiken och den 

ryktesspridning som förekom om exempelvis antalet riksgäldssedlar i om

lopp, dels öka allmänhetens förtroende för statsskuldens förvaltning och för 

de obligationer och sedlar som gavs ut på den inhemska marknaden. Regi

men hade följaktligen en insikt om att statsskuldens spridning bland många 

invånare krävde att de fick upplysningar om hur skulden hanterades för att 

upplåningen skulle fungera. Insyn kunde därmed ge ökad legitimitet. 

Diskussionen om öppenhet hade dock inte initierats av regimen, utan 

det var snarare regimens kritiker som vid riksdagens början hade krävt en 

ökad insyn i både riksbankens och riksgäldskontorets verksamheter. Syftet 

med dessa krav var att minska regimens möjligheter att fatta avgörande och 

långsiktiga beslut utan att rådgöra med riksdagens ledamöter. Flera av dem 

som krävde ökad insyn hade varit aktiva i pamflettdebatterna innan riksdagen 

som till exempel Georg Adlersparre och Johan von Engeström. Adlersparre 

lämnade in ett skriftligt memorial som han läste upp på riddarhuset den 20 

mars. I memorialet framhöll han bland annat att det var helt nödvändigt att 

ge garanterna för rikets gäld, det vill säga riksdagen, "en fullständig kundskap" 

om riksgäldskontorets verksamhet, von Engeström menade att det fanns en 

allmänt erkänd sanning som gick ut på att "ju mera styrka et penningewerk 

äger, desto mindre behöfwas hemligheter". Han menade också att om man 

försökte dölja hur verksamheten förvaltades ledde det lätt till misstankar om 

"swaghet". Öppenhet kunde därmed ge upplåningen "mera förtroende", ef

tersom man hindrade "osanna rykten" och "många förhastade omdömen".68 

67. Landberg (1932), s. 138—140. 

68. Protocoller hållne Hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i NorrköpingÅr 1800, 

Bd. 1, s. 66-67; 76-77- Hädanefter kallad RAP 1800. 
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Andra oppositionella, som Hans Järta, pekade också på behovet av öp

penhet. Järta hävdade att det nu hade kommit en tid då de gamla skadliga 

principerna om att insvepa allt som rörde finansfrågor i ett "för allmänheten 

oigenomträngeligt mörker" skulle ersättas av andra idéer som gick ut på att: 

lägga en allmän kännedom af Financernas ställning til grund för de anstalter til deras 

uphjelpande, som skola widtagas, och derigenom söka bereda dessa en lyckligare 

utgång, än de ägt, hwilka warit byggda på en allmän tro, som efter en naturlig ordning, 

förswagas allt mer och mer, ju oftare den blifwit bedragen/9 

Han betonade också att ett folk som garanterade en "ganska betydelig gäld" 

och som erlade en årlig bevillning för att betala den hade rätt att veta om 

skulden minskades eller inte, samt om bevillningen användes på ett sådant 

sätt att den främjade det ändamål som den ursprungligen hade varit avsedd 

för. Järta förde dessutom ett resonemang om att vid en tid då staten inte 

klarade av att "upfylla sina förbindelser" och det började funderas kring en 

"allmän banqueroute" kunde man inte vägra medborgarna att "fullständigt 

känna" statens tillgångar.70 Resonemanget syftade säkerligen främst till att 

visa att det förekom rykten om att det skulle ske en avskrivning av skulder 

och att det därför var bäst att försäkra allmänheten om att läget inte var fullt 

så katastrofalt som en del trodde genom att offentliggöra riksgäldskontorets 

räkenskaper. 

En annan intressant aspekt med de framförda åsikterna om behovet av 

ökad öppenhet är att von Engeström stödde dessa krav trots att han själv satt 

i riksgäldskontorets fullmäktige och att hans idéer om järnuppköp hade blivit 

offentligt kritiserade av flera författare i Georg Adlersparres tidskrift. Oaktat 

denna kritik kunde han ändå stödja Adlersparre, vilket antyder att von Enge

ström bedömde öppenhetsfrågan vara av större politisk vikt än hans rättighe

ter som fullmäktige i riksgäldskontoret eller hans personliga anseende. 

De som krävde öppenhet kritiserades av flera personer med hjälp av i 

synnerhet legalistiska argument. Carl De Geer hänvisade till exempel till re

geringsformen och riksgäldskontorets revisorers instruktion för att bevisa att 

det ytterst var kungen som bestämde huruvida ärenden rörande statsskul-

69. RAP 1800, Bd. i, s. 48. 

70. RAP 1800, Bd. 1, s. 48-50. 
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den kunde offentliggöras. Han menade därför att frågan skulle hänvisas till 

kungens eget "ompröfwande". Flera pekade också på att hemliga utskottet 

skulle behandla frågan och inte ständernas plena.71 De som försökte behålla 

den rådande ordningen fick stöd av kungen som i en skrivelse till ständerna 

meddelade att frågan om riksgäldskontorets förvaltning endast skulle disku

teras i hemliga utskottet. Samtidigt framhölls hans "rätt til urskilljande af 

hwad hemligt hållas bör". Ständernas plena skulle dock få den information 

som var överensstämmande med ärendenas natur och som kungen för folkets 

"bästa och sannskyldiga wäl i nåder nyttigt pröfwar".72 Med andra ord var det 

kungen som bestämde. 

Kungens intervenerande i debatten ströp fortsatt diskussion på riddarhu-

set om riksgäldskontorets verksamhet. Genom att få tyst på oppositionen och 

sedan lägga fram ett eget förslag om öppenhet vid riksdagens slut framstod 

det inte som att det var adelsmännens kritik som hade legat till grund för 

beslutet utan snarare kungens egen välvilja och omtänksamhet om riksgälds

kontorets verksamhet och legitimitet. 

Resultatet av överläggningarna vid riksdagen 1800 måste ses som en seger 

för regimen. De hade lyckats få igenom viktiga förändringar av det monetära 

systemet och av statsskuldens struktur. De problematiska riksgäldssedlarna 

skulle avskaffas och riksbanken skulle ensamt ha ansvar för sedelutgivningen 

i samhället, vilket innebar att statsskulden på sikt enbart skulle bestå av två 

typer av skulder, nämligen de långsiktiga inhemska obligationerna och de lån 

som hade tagits på den internationella kapitalmarknaden. Dessutom betydde 

silvermyntfotens återinförande att riksgäldskontorets inkomster från bevill-

ningen blev mer användbara vid internationella transaktioner, vilket stärkte 

riksgäldskontorets förmåga att betala rikets utländska kreditorer. Samtidigt 

ökades allmänhetens insyn i kontorets verksamhet. Tillsammans med avskaf

fandet av de kritiserade riksgäldssedlarna kunde denna åtgärd leda till en stör

re tilltro till det ekonomiska systemet och den politiska ordningen. Grunden 

var därmed lagd till ett reformerat statsskuldssystem som kunde fungera utan 

ständiga korrigeringar och utan negativa ekonomiska konsekvenser som ex

empelvis inflation och växelkursproblem. Besluten hade därmed skapat för-

71. RAP 1800, Bd. i, s. 80-86. 

72. RAP 1800, Bd. 1, s. 97-98. 
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utsättningarna för ett bättre fungerande system än det som Gustav III hade 

försökt åstadkomma vid riksdagen 1789. 

Den politiska kostnaden för regimen var samtidigt relativt låg. Hand

lingsutrymmet hade inte begränsats och oppositionen hade inte flyttat fram 

sina positioner. Visserligen innebar rabatten på sedlarna att många sedelin

nehavare förlorade pengar, men många var överens om att något måste göras 

för att minska de problem som existerade. Genom att vidta åtgärder visade 

regimen både handlingskraft och en förmåga att lyssna på de klagomål som 

invånarna framförde. De många klagomål som hade artikulerats mot framfö

rallt riksgäldskontorets sedlar hade därmed bemötts, vilket stärkte regimen. 

Kungen satt följaktligen säkert på sin tron. 

Myntrealisation, krig och subsidier 

Efter riksdagen i Norrköping var det av högsta vikt för regimen att de beslut 

som hade fattats vid riksmötet blev verldighet. Med andra ord gällde det 

att verkställa realisationsplanen så att riksgäldssedlarna försvann från den all

männa cirkulationen och rikets mynt fick ett beständigt och pålitligt värde. 

Löftena om ett fungerande statsskuldssystem skulle således infrias. Enligt 

den plan som ständerna hade accepterat skulle realisationen börja under år 

1801. Fördröjningar med taxeringen och indrivandet av förmögenhetsavgiften 

gjorde det emellertid nödvändigt att skjuta upp det hela till 1802. Under tiden 

försökte man införskaffa silver till inväxlingen av riksgäldssedlarna genom att 

bland annat arrangera ett så kallat silverlån inom landet, vilket dock inte var 

särskilt framgångsrikt.73 

På våren 1802 fick man också ett erbjudande från handelshuset Frege & 

Co. i Leipzig, som erbjöd ett lån på en och en halv miljon tyska riksdaler. 

Enligt statssekreteraren Mathias Rosenblad menade kungen att villkoren för 

lånet var så förmånliga, i avseende på både förfallotiden och provisionen som 

skulle betalas till handelshuset, att det borde antas. Kungen påpekade dock å 

ena sidan att han hade gett riksdagen sitt konungsliga löfte att "utan i nödfall 

göra någon utrikes skuld". Å andra sidan menade kungen att riksgäl ds kon

toret kunde använda det erbjudna lånet till att dels betala sina utländska 

kreditorer, dels komma "uti tillfälle at underlätta realisationen, på hwars 

73. Åmark (1961), s. 296. 
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skyndesamma framgång Contoirets bestånd och förkofran så hufwudsake-

ligen bero". Efter en kort överläggning beslöt riksgäldskontorets fullmäktige 

att anta erbjudandet.74 

Situationen förvärrades dock av att värdet på riksgäldssedlarna hade sjun

kit ytterligare efter riksdagen till följd av att mängden riksgäldssedlar hunnit 

ökas mer än vad som hade beräknats, vilket gjorde det mycket förlustbring-

ande att köpa silvertillgångar för riksgäldssedlar. Även om förmögenhetsskat

ten började flyta in som beräknat hotade den uppkomna silverbristen att till

intetgöra hela realisationsplanen. Bankens fullmäktige, vars medverkan var 

nödvändig för att genomföra planen, började också vackla genom att förorda 

att realisationen skulle skjutas upp till ett mer passande tillfälle.75 

En lösning på den uppkomna situationen var att åter inkalla riksdagen, 

men en sådan åtgärd hade inneburit en svår prestigeförlust för kungen och 

hans löften att lösa de ekonomiska problemen. En ny riksdag kunde också 

erbjuda en arena för oppositionen att rikta explicit kritik mot regimen. Lös

ningen blev istället att utnyttja den formulering som de ofrälse stånden hade 

infört i beslutet om realisationen och förmögenhetsavgiften vid riksdagen 

1800, om att kungen skulle ha rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

åstadkomma en realisation så länge som ständernas bevillningsrätt och riks

bankens författningar respekterades. Kungen skrev därför ett brev till banko

fullmäktige i oktober 1802 där han förklarade att han funnit det nödvändigt 

att verkställa realisationen på delvis andra grunder än de som riksdagen hade 

beslutat. Den nya planen, som var författad av Carl Lagerheim och Mathias 

Rosenblad, innebar att 15 miljoner i riksgäldssedlar skulle inlösas med 33,3 

procents rabatt. Två tredjedelar av sedlarna skulle betalas med speciemynt 

och en tredjedel med bankobligationer som var ställda på tio år och som löpte 

med en ränta på fyra procent. Banken skulle ansvara för operationen och till 

dess genomförande fick banken första året av förmögenhetsavgiften samt den 

förhöjda delen av bevillningen till sitt förfogande/6 

För att ytterligare förstärka silvertillgången pantsatte kungen den svenska 

besittningen i Wismar till hertigen av Mecklenburg-Schwerin för 1 250 000 

74. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 22/3 1802, vol. 4065, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

75. Åmark (1961), s. 296-297. 

76. Åmark (1961), s. 297-298. 
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riksdaler hamburger banko. Tillsammans med medlen från lånet i Leipzig 

kunde operationen genomföras utan att någon ny skatt behövde införas. 

Därmed behövde man inte heller inkalla riksdagen. Man kunde till och med 

efterskänka det andra året av förmögenhetsavgiften, vilket var ett sätt att 

kompensera för att rabatten på sedlarna hade höjts utan att först rådfråga 

riksdagen.77 Regimen försökte således använda eftergifter på skatteområdet 

för att vinna legitimitet åt den nya realisationsplanen. Med tanke på att det 

främst var kapitalägare som betalade förmögenhetsavgiften inriktade sig den 

delen av politiken mot att vinna dessa viktiga gruppers stöd. 

Den nya realisationsplanen började genomföras i augusti 1803. Den 

fortgick utan allt för stora störningar under flera års tid, vilket innebar att 

riksgäldssedlarna ersattes efter hand med bankens sedlar i enlighet med den 

stadgade rabatten. De utelöpande riksgäldssedlarna var dock fler än de silver

tillgångar som banken hade till sitt förfogande, vilket betydde att det fort

farande fanns flera miljoner i riksgäldssedlar i cirkulation. Många invånare 

behöll vissa av sedlarna, i synnerhet de så kallade småsedlarna som hade låga 

valörer, eftersom det saknades alternativa mynt för smärre transaktioner. Den 

inväxling som hade gjorts hade dock stabiliserat den ekonomiska situationen 

så mycket att de problem som existerade i slutet av 1790- och början av 1800-

talet hade lindrats.78 Statsskulden innebar följaktligen en mindre politisk be

lastning för regimen 1805 än den hade gjort 1799. 

En konsekvens av myntrealisationen och indragningen av riksgäldssed

larna blev emellertid att försäljningen av obligationer på den inhemska mark

naden minskade relativt kraftigt hösten 1804 för att sedan närmast ligga nere 

under 1805, 1806, och 1807. För att tydliggöra denna nedgång kan man till 

exempel jämföra 1803 års försäljningssiffror med 1805. År 1803 sålde riksgälds

kontoret totalt 1 016 obligationer till en summa av 781 660 riksdaler, medan 

man år 1805 endast sålde 19 obligationer till en summa av 27 050 riksdaler.79 

Den främsta orsaken till nedgången var att staten inte behövde pengarna för 

att finansiera sina underskott, eftersom lånet i Leipzig och pantsättningen av 

Wismar täckte de existerande behoven. 

77. Landberg (1932), s. 153. 

78. Landberg (1932), s. 153—154. 

79. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1801-1806, vol. 8275, Bokslutskontoret, 

Riksgäldskontoret, RA. 
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Samtidigt hade kontrollen över offentligt yttrade åsikter skärpts ytterli

gare. Detta innebar att regimkritiska organ som till exempel Georg Adler-

sparres Läsning i blandade ämnen inte längre gavs ut. Den offentliga diskus

sionen om olika ekonomiska spörsmål hade således minskat om man jämför 

med situationen 1799-1801.80 Visserligen hade Pehr Olof von Asp gett ut sin 

skrift Om mynt-väsendets och allmänna husbålds-tillställningens värkan och 

återvärkan på hvarannan år 1804 där han bland annat åter argumenterade för 

att enbart stater som hade en övervikt i sin handel och som hade sin "gäld 

hufvudsakeligen inom samhället" kunde bära stora "publika skulder", men 

annars var det relativt tunnsått med nyutkommen ekonomisk litteratur.81 Det 

var följaktligen egentligen endast officiella kungörelser som till exempel de 

årliga berättelserna om riksgäldskontorets verksamhet som spreds till en vi

dare allmänhet. Kungen gav exempelvis tillstånd i februari 1808 att trycka 

riksgäldskontorets räkenskaper för år 1806, eftersom de innehöll "tillfredsstäl

lande underrättelser" om kontorets tillstånd.82 Öppenheten kring rikets stats

skuld genomfördes således på det sätt som kungen hade utlovat vid riksdagen 

1800. Med tanke på att den offentliga debatten om den ekonomiska politiken 

hade tystnat blev det endast den officiella bilden av hur saker och ting förhöll 

sig som distribuerades till allmänheten. 

En huvudorsak till att denna del av politiken fullföljdes var att regimen 

ville ha möjlighet att öka upplåningen om det blev nödvändigt. Man öns

kade följaktligen upprätthålla sin kredit både inom och utom landet. Denna 

möjlighet fick en central betydelse då kungen och hans närmaste män bör

jade föra en allt mer aktiv utrikespolitik. Det var framförallt Napoleons age

rande gentemot det tyskromerska riket som fick Gustav Adolf att handla. På 

hösten 1804 bröts följaktligen de diplomatiska förbindelserna med Frankrike 

och 1805 gick Sverige med i den antifranska koalition som hade bildats och 

som bestod av Ryssland, Storbritannien och Österrike. Därmed övergavs 

den neutralitet som hade präglat den svenska utrikespolitiken och som hade 

80. Se till exempel Anders Sundin, 1809. Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolknings

process (Uppsala 2006), s. 30. 

81. Pehr Olof von Asp, Om mynt-väsendets och allmänna hushålds-tillställningens värkan och 

återvärkan på hvarannan. Jämte ett och annat särskildt afhandlat, som hörer till utöfningen af 

politiska economiens theorie (Stockholm 1804), s. 240. 

82. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 7/3 1808, vol. 4077, RiksgäJdskontorets huvudar

kiv, RA. 
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gett möjligheter för svenska kommersiella intressen att tjäna pengar på att 

transportera varor mellan olika krigförande stater. Likheten med den samtida 

amerikanska utrikespolitiken var sålunda stor. På hösten 1805 transporterades 

svenska trupper till Svenska Pommern i samband med att Sverige förldarade 

krig mot Frankrike. Tanken med politiken var att tillsammans med de andra 

staterna försvara Tyskland mot den franska aggressionen.83 

Truppnärvaron i Pommern kostade stora summor, men finansierades 

framförallt med hjälp av brittiska subsidier. Storbritannien stödde följaktli

gen upprustningen av Stralsunds fästningsverk med 60 000 pund. Från och 

med oktober 1805 överfördes ungefär 20 000 pund per månad från Storbri

tannien till Sverige. Sverige fick dessutom ersättning för olika transport- och 

utrustningskostnader. Dessa månadsbidrag fortsatte att flyta in under hela 

1806 och första hälften av år 1807. Karl Åmark har beräknat att Sverige mot

tog totalt 711 728 pund från Storbritannien för truppnärvaron i Pommern, 

vilket motsvarade ungefär 3 150 000 riksdaler specie. Kungen hoppades att 

subsidierna skulle täcka alla krigskostnader, men det blev efter hand även 

nödvändigt att ta vissa lån i riksgäldskontoret mot säkerhet i statskontorets 

intäkter.84 Som jag diskuterade ovan innebar dock inte kriget att det började 

säljas obligationer till allmänheten i stor skala. Det krävdes följaktligen inte 

en omfattande mobilisering av aktörerna på den svenska kapitalmarknaden 

för att finansiera krigsoperationerna i Pommern. 

Krigets finansiering medförde därmed ingen höjning av den svenska 

statsskulden eller några rubbningar av den penningpolitiska situationen. Att 

den ekonomiska stabiliteten upprätthölls kanske tydliggörs bäst av att in-

växlingarna av riksgäldssedlar fortsatte i enlighet med realisationsplanen och 

att växelkursen höll sig relativt stadig trots att riket befann sig i krig mot en 

av Europas stormakter.85 De verkliga kostnader som kriget var förenat med 

övervältrades helt enkelt på Storbritannien. 

Situationen för de svenska trupperna försämrades då Napoleon vann slaget 

vid Austerlitz 1805, eftersom Österrike begärde fred och de ryska styrkorna 

drog sig österut. Stora delar av norra Tyskland låg därmed öppet för Napole-

83. Sten Carlsson & Torvald Höijer, Den svenska utrikespolitikens historia 1792-1844 (Stock

holm 1954). 

84. Åmark (1961), s. 308, 852-853. 

85. Landberg (1932), s. 154. 
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ons arméer. Snart hade de intagit bland annat Hamburg och hotade Pommern 

både från väster och söder. Sverige hade ingen militär möjlighet att på egen 

hand stå emot de numerärt överlägsna franska trupperna. Därför beslöt man 

sig för att år 1807 retirera tillbaka till Skåne och lämna Pommern åt sitt öde.86 

Kungen hade dock inga planer på att överge sitt motstånd mot Napoleon 

eller relationen till Storbritannien. Han var således fast besluten att fortsätta 

kriget. Mycket av tidigare forskning har tenderat att fokusera på Gustav IV 

Adolfs personliga preferenser och antipatier för att förklara dessa krigsbeslut. 

Med andra ord har man utifrån ett aktörsperspektiv velat förklara drivkraf

terna bakom den svenska politiken under perioden 1805-1809 med att kungen 

kände en motvilja mot Napoleon och för det styre som han representerade. 

Denna aversion ska han sedan på ett envist sätt ha hållit fast vid trots att si

tuationen i regionen förändrades. Enligt Sten Carlsson, som har skrivit flera 

böcker i ämnet, måste kungen "betecknas såsom en ganska verklighetsfräm

mande idealist, vilken ej förstod sina maktmedels begränsning utan utnytt

jade dem för uppgifter, som överstego hans krafter och lågo utanför hans 

verkliga intressesfär". Carlsson menar också att kungen inte kan "fritagas från 

beskyllningen för att genom sin osmidiga princippolitik ha gjort Sveriges läge 

ännu svårare än det behövde ha varit".87 

Ett alternativt sätt att närma sig detta ämne är att sätta in regimen i ett 

vidare europeiskt sammanhang. Ett sådant angreppssätt visar att kungen och 

hans närmaste män inte skilde sig så mycket från sina europeiska kollegor i 

den meningen att de flesta större europeiska stater i slutet av 1700- och början 

av 1800-talet var inriktade på krigföring och att konkurrera på den utrikes

politiska arenan. Det var följaktligen inte konstigt att kungen drev på för ett 

fortsatt krig. Det var denna etablerade logik som styrde den statliga verksam

heten över hela Europa och det var därför det var viktigt att ha tillgång till de 

resurser som en krigsmakt eller en statsskuld innebar. Det gällde således att 

mobilisera resurser för att överleva i denna kamp mellan stater. Annars kunde 

det gå som för Polen som delades mellan Preussen, Ryssland och Österrike.88 

86. Carlsson & Höijer (1954). 

87. Scen Carlsson, GustafIV Adolfs fall. Krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och statsvälvningen 

(1807-1809) (Lund 1944), s. 61. På sidorna 44-61 i samma verk diskuterar Carlsson relativt 

utförligt olika tolkningar av Gustaf IV Adolfs utrikespolitiska drivkrafter. 

88. Se till exempel Charles Tilly, Coercion, Capital, and F.uropean States, Ad 990-1992 (Oxford 

1997) och Ferguson (2001). 
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Ett militärstatsperspektiv kan enligt min mening på ett bättre sätt begriplig-

göra kungens agerande än den fokusering på personen Gustav IV Adolf som 

har präglat mycket av tidigare forskning. 

Krigsansträngningarna fortsatte således trots att problemen för regimen 

växte. Först visade det sig att många officerare och ämbetsmän var kritiska 

till det sätt som kungen hade fört befäl i Pommern och den inriktning han 

hade på politiken, vilket hotade statsapparatens förmåga att agera.8? Sedan 

ledde den utrikespolitiska situationen till en allt svårare belägenhet för det 

svenska riket. Tsar Alexander i Ryssland gjorde nämligen en uppgörelse med 

Napoleon i Tilsit år 1807 som betydde att Ryssland fick fria händer att anfalla 

Finland. I februari 1808 kom det ryska anfallet då 24 000 man ryckte över 

gränsen. I mars samma år förklarade också Danmark krig, vilket innebar att 

ett tvåfrontskrig hotade. Många befarade att rikets existens var i fara.9° 

Kungen och hans närmaste män blev tvingade att försöka mobilisera de 

nödvändiga resurserna för att möta de nya hoten. Mobiliseringen kretsade 

dels kring det finansiella området där riksgäldskontoret spelade en viktig 

roll, dels rekrytering av manskap och införskaffandet av nödvändig mate

riel till dem. Flera av dessa åtgärder fokuserade på att mobilisera i princip 

alla invånare i kampen mot fienden. Följaktligen skrevs det ut ett lantvärn, 

som initialt bestod av män mellan 18 och 25 år.91 Denna typ av styrka var en 

svensk variant av de värnpliktsarméer som Napoleon så framgångsrikt hade 

använt i sina fälttåg. Det påminde också om de milisförband som britterna 

organiserade för att motstå en fransk invasion. Enligt Linda Colley innebar 

Napoleonkriget en massmobilisering av människor över hela Europa på ett 

sätt som inte hade skett tidigare.?2 

Utöver utskrivning av ytterligare soldater skickades det också ut en kun

görelse till alla invånare, med stöd från 1772 års regeringsform, att det skulle 

tas ut en allmän krigsgärd under juli och november samma år. Krigsgärden 

89. Om missnöjet bland officerarna och ämbetsmännen se Carlsson (1944), s. 198—200; Hem

ström (2005), s. 41—44. 

90. Carlsson & Höijer (1954). 

91. Gunnar Samuelsson, Lantvärnet 1808-09 (Uppsala 1944); Martin Hårdstedt, "Lantvärnet 

vid Stockholmseskadern 1808 - en meningslös katastrof?" i Hans Norman (red.), Skärgårds

flottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 

(Lund 2000). 

92. Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1707-1837 (New Haven 1992), s. 283—300. 
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följde samma principer som bevillningen, vilket innebar att i princip alla in

vånare skulle erlägga ungefär tre fjärdedelar av den summa som de vanligtvis 

betalade i bevillningsavgift. För att rikets ledning snabbt skulle få tillgång till 

de resurser som denna extra skatt innebar gav riksgäldskontoret ett förskott 

på den summa som man beräknade skulle inflyta. Riksgäldsfullmäktige fram

höll hur de var "eldade af det renaste undersåteliga nit" och att de till följd 

av rikets bekymmersamma belägenhet, vilket påkallade "hwarje rättskaffens 

medborgares biträde", skulle gå kungen till mötes.93 

Riksgäldskontoret hade redan tidigare stött krigsansträngningarna genom 

att i mars 1808 låna ut pengar till kronan i enlighet med det beslut om nöd

hjälp i händelse av krig som riksdagen 1800 hade bestämt. Riksgäldskontorets 

fullmäktige menade att man inte kunde vägra kungens begäran om stöd med 

tanke på rikets "nuwarande belägenhet". Någon månad tidigare hade riks

gäldskontoret, efter kungens beslut, också tillfälligt ställt in betalningarna 

på de utländska lån som hade tagits i Amsterdam, Antwerpen och Genua. 

Betalningsinställelsen i Holland definierades som ett svar på det dekret som 

den holländska regeringen hade utfärdat och som bland annat innebar att 

svensk egendom i Holland skulle beläggas med kvarstad, medan åtgärderna 

i Antwerpen och Genua förklarades vara en följd av de avbrutna förbindel

serna med de två handelsstäderna.94 

Dessa lån och indragningar räckte dock inte långt för att täcka de behov 

som ett tvåfrontskrig krävde. Inte heller var de subsidier som Storbritannien 

betalade ut tillräckliga för att betala för trupperna och deras underhåll. Det 

brittiska stödet uppgick, enligt den subsidietraktat som hade tecknats i feb

ruari 1808, till 100 000 pund i månaden. På grund av att förbindelserna med 

de brittiska öarna delvis var avbrutna inflöt medlen emellertid relativt spo

radiskt, vilket ökade svårigheterna för den svenska statsledningen.95 För att 

försöka täcka de skriande behoven vände sig kungen ånyo till riksgäldskon

toret med en skrivelse i juli 1808. I skrivelsen påpekade han att det pågående 

kriget krävde "ansenligare penninge-tillgångar, än af de medel, som hittills 

93. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 30/5 1808, vol. 4077, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA; Åmark (1961), s. 309, 852. 

94. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 29/2, 15/3 och 17/3 1808, vol. 4077, Riksgäldskon

torets huvudarkiv, RA. 

95. Om de brittiska subsidierna se Åmark (1961), s. 854. 
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influtit och till kriget warit påräknade" och att han varken kunde "förmin

ska eller inställa förswarsanstalterne" utan att "blottställa riket för fiendernes 

härjning". Därför begärde han ett lån från kontoret. Lånet skulle garanteras 

av de statliga resurser som var "under beredning eller framdeles kunna blifwa 

utsedde" till krigets utförande. Kungen ville med andra ord ha ett förskott på 

framtida statsinkomster.90 

Kungen erkände att riksgäldskontoret inte kunde låna ut de erforderliga 

resurserna från sin egen kassa, utan att man var tvungen att sälja obligatio

ner på den inhemska marknaden för att få in de nödvändiga medlen. Här 

kunde man dock enligt kungen slå två flugor i en smäll genom att acceptera 

riksgäldssedlar som betalning för obligationerna. Därmed skulle staten få in 

pengar samtidigt som man drog in riksgäldssedlarna. Lånet skulle följaktligen 

inte "rubba penningewerket" och inte heller "öka tyngderne för Kongl. Maj:ts 

trogne undersåtare".97 

Det är intressant att kungen mitt i ett brinnande krig behöll betoningen 

på att myntrealisationen skulle fortsätta och att prisstabiliteten skulle upp

rätthållas, det vill säga att sedelmängden inte skulle ökas kraftigt för att ge 

regimen mer resurser. Förmodligen berodde försiktigheten på politiska om

ständigheter. Eftersom kungen vid riksdagen 1800 hade bundit sig vid att ge

nomföra en myntrealisation och att återskapa stabiliteten i penningväsendet 

var det svårt för honom att plötsligt argumentera för att stabiliteten skulle 

överges. Realisationen var på så sätt en viktig grund för hans legitimitet.98 

Det är också intressant att notera att kungen uppfattade lån som ett relativt 

enkelt sätt att få in resurser utan att öka bördan för invånarna. Lån var således 

lösningen när alternativet att höja skatterna inte var användbart. 

Riksgäldskontorets fullmäktige höll med kungen om att ett inrikes lån 

var det enda som "uti närwarande omständigheter syntes mindst betung

ande för Kongl. Maj:ts trogne undersåtare". De argumenterade därför för 

att "till alla delar ingå" i vad kungen hade föreslagit och att "genast" betala 

96. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

97. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

98. Alm (2002), s. 299—311 betonar hur viktigt begreppet trygghet var för kungens legitimitets

strävanden. 
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ut 500 000 riksdaler till statens behov. Man formulerade också en kungörelse 

där erbjudandet om obligationer offentliggjordes för allmänheten. I kungö

relsen berättades att obligationerna gavs ut i jämna tiotal och att den minsta 

accepterade summan var 50 riksdaler. Man berättade också att löptiden var 

fem år och att den årliga räntan uppgick till fem procent. Vidare kungjordes 

att insättningar accepterades i såväl riksgäldssedlar som riksbanksmynt. Om 

sedlar användes skulle dessa beräknas som riksbanksmynt till två tredjedelars 

värde." 

Kungörelsen fick den effekten att både enskilda personer och olika in

stitutioner som till exempel kyrkor och sjukvårdsinrättningar satte in medel 

i riksgäldskontoret. Obligationsförsäljningen tog följaktligen fart efter att i 

praktiken ha legat nere under flera års tid. Från den 3 augusti till den 3 sep

tember inflöt till exempel närmare 88 000 riksdaler fördelade på totalt 126 

obligationer. Insättningarna från allmänheten fortsatte sedan under de föl

jande månaderna så att riksgäldskontoret den 3 mars 1809 hade gett ut totalt 

315 obligationer sedan kungörelsens offentliggörande.100 

Även om försäljningen inte nådde upp till de summor som kungen hade 

hoppats på visar obligationsutgivningen att regimen dels försökte vända sig 

till en bredare allmänhet för att söka finansiellt stöd för den förda krigspoli

tiken, dels att många invånare faktiskt litade på kungens och riksgäldskonto

rets löften och satte in sina pengar i riksgäldskontoret. Eftersom insättning

arna, till skillnad från skatteuppbörd eller utskrivningar, skedde på frivillig 

basis kan man tolka insättningarna som ett tecken på att många invånare 

hyste ett förtroende för regimen och dess politik.101 Obligationsförsäljningen 

ger sålunda en annan bild av kungens legitimitet än vad tidigare forskning 

har betonat vad gäller uppfattningarna om kungen. Enligt Sten Carlsson och 

99. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

100. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1806—1809, vol. 8277 och 8278, Boksluts

kontoret, Riksgäldskontoret, RA. 

101. Jämför här Niall Fergusons diskussioner om hur utrikespolitiska händelser påverkade inves

terares agerande under 1800- och början av 1900-talet. Niall Ferguson, "Political risk and the 

international bond märket between the 1848 revolution and the outbreak of the First World 

War", Economic History Review, vol. 59 (2006). Se även Anne L. Murphy, "Dealing with 

Uncertainty. Managing Personal Investment in the F.arly English National Debt", History, 

vol. 91, no. 302 (2006). 
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flera med honom var förtroendet för kungen borta, inte minst bland ämbets

män och officerare.102 

Obligationsförsäljningen, krigsgärden och lantvärnet var del av ett sam

manhängande system som regimen försökte etablera. Systemets huvudupp

gift var att mobilisera mer personella och finansiella resurser till statens och 

krigets behov genom att få med sig i princip hela befolkningen på den förda 

politiken. Dessa åtgärder legitimerades framförallt med hjälp av ett nöd

lägesresonemang som gick ut på att alla invånare skulle ställa upp för att 

hjälpa fäderneslandet i den svåra situation som det hade hamnat i. Genom 

de förordningar och kungörelser som spreds till allmänheten kommunicera

des följaktligen en bild av en överhet som var mån om invånarnas säkerhet 

samtidigt som överheten behövde invånarnas aktiva stöd. Stödet associerades 

emellertid inte med några politiska rättigheter, som att skicka representanter 

till en riksdag. Det svenska systemet var således annorlunda än exempelvis 

det amerikanska eller brittiska resurssystemet där skattebetalare och obliga

tionsinnehavare var representerade i ett parlament som regelbundet träffades 

för att överlägga och besluta om centrala frågor. I Sverige betydde det poli

tiska arrangemanget att den förda politiken främst legitimerades genom hän

visningar till gamla beslut, vilket innebar en tydlig begränsning för regimen 

eftersom det blev svårare att anpassa sig till förändrade omständigheter som 

till exempel ett omfattande krig mot en av Europas stormakter. 

Obligationsförsäljningen och de ökade skatterna ledde till att det inflöt 

mer resurser i riksgäldskontorets kassa. Ansträngningarna räckte dock inte till 

krigets behov. Inte minst förlusterna i Finland gjorde att ytterligare resurser 

behövdes. Kungen vände sig därför i november 1808 till riksgäldskontoret för 

att be om ytterligare lån. Han betonade krisläget genom att påpeka att de 

svenska arméerna kunde bli "blottställde för brister af den swåraste beskaffen

het" om inte mer medel tillkom och att det efterfrågade lånet skulle användas 

till rikets "hägn och förswar".103 

Riksgäldskontorets fullmäktige blev bekymrade av den fortsatta efterfrå

gan på medel. De menade att de många förskotten och lånen hade medtagit 

kontorets tillgångar så pass mycket att dess kredit "möjeligen skulle kunna 

102. Se till exempel Carlsson (1944). 

103. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 24/11 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvud

arkiv, RA. 
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äfwentyras". De framhöll också bland annat att den ryska ockupationen av 

Finland minskade kontorets inkomster, samt svårigheterna med riksgälds

sedlarnas "ordenteliga inlösen" och att den pågående obligationsförsäljningen 

var för obetydlig för att kunna ge ett "synnerligt understöd". Allt detta gjorde 

att fullmäktige inte trodde att de kunde ge några fortsatta lån till krigets 

behov. Trots dessa principiella överväganden erkände de dock det "angeläg

na behof" som medlen skulle användas till, vilket gjorde att de inte kunde 

"undgå att i möjeligaste måtto" gå kungen till mötes och ge ett ytterligare lån 

på 500 000 riksdaler.104 

Även om man till slut gav ett lån var budskapet från riksgäldskontorets 

fullmäktige relativt klart att kungen i längden inte kunde förlita sig på kon

torets lån, det vill säga att han var tvungen att försöka lösa krigets finansiering 

på ett annat sätt än vad han hittills hade gjort. Det fanns således en gräns för 

det stöd som kontoret kunde ge. Fullmäktige pekade också implicit på det 

faktum att kontorets svaga kassa innebar att utbetalningarna till krigets be

hov i praktiken riskerade att öka utgivningen av riksgäldssedlarna, vilket ho

tade att omkullkasta myntrealisationen och den legitimitet som kungen hade 

byggt upp kring sin förmåga att etablera och upprätthålla ett stabilt pen

ningväsende. Som Karl Åmark har framhållit hade mängden riksgäldssedlar i 

cirkulation ökat till omkring 4,5 miljoner i slutet av 1808. Krigsfinansieringen 

hotade följaktligen en grundval i Gustav IV Adolfs ekonomiska politik.105 

Många forskare har framhållit att sedelstocken ökade kraftigt under år 1808 

på grund av att riksbanken slutade lösa in riksgäldssedlar i enlighet med reali

sationsplanen.106 Någon extrem ökning av sedelutgivningen genomfördes dock 

inte, vilket inte minst visade sig i den relativt stabila växelkursen gentemot 

de hamburgska och brittiska valutorna.107 Det var mycket problematiskt för 

regimen att öppet driva igenom en ökning av likviditeten via sedelpressarna. 

Det var således svårt att upprepa Gustav III:s politik från perioden 1788—90. 

Att man inte kraftigt ökade likviditeten visade sig också i de klagomål som 

104. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 24/n 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvud

arkiv, RA. 

105. Åmark (1961), s. 299. 

106. Se till exempel Grönberg (1936), s. 21-29 och Ahlström (1989), s. 111. 

107. Se Håkan Lobells sammanställning över valutakurser i Sverige 1800-1914: http://www.riks-

bank.se/upload/D0kument_riksbank/M0netar_hist/ExchangeRates1800_1914.xls#'Table 

I'!AI. 
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framfördes från de högsta militära befälhavarna i januari och februari 1809. De 

pekade på att det saknades medel till truppernas underhåll, vilket hotade att 

leda till svält och undergång. Som ett svar på den desperata underhållssituatio

nen bestämde sig befälhavaren över den södra armén, Johan Christopher Toll, 

att förbjuda lokala ämbetsmän i Skåne att remittera insamlade skattemedel till 

Stockholm. De lokala resurserna skulle istället användas till truppernas under

håll. Åtgärden innebar att riksgäldskontoret inte fick sina inkomster från om

rådet, vilket hotade kontorets betalningsförmåga. Fullmäktige skickade därför 

en skrivelse till kungen där de påpekade att åtgärderna skulle resultera i de 

"mäst wådelige påföljder" för kontorets kredit och bestånd.108 

Att en regimvänlig person som Johan Christopher Toll vidtog sådana 

drastiska åtgärder visar att det inte endast var fråga om ett byråkratiskt upp

ror mot kungen där ledande ämbetsmän och officerare överbetonade hur 

svår situationen var i riket i syfte att begränsa kungens handlingsutrymme. 

Det fanns helt enkelt en brist på resurser. Bristen var bland annat ett resultat 

av att regimen försökte hålla fast vid myntrealisationen trots att läget krävde 

en kraftig ökning av tillgängliga resurser. En lösning på resursbristen hade 

varit att ta ett stort lån utomlands, som till exempel Gustav III hade gjort 

i början av 1790-talet, men en sådan utväg var inte möjlig på grund av det 

kärva läget på den internationella kreditmarknaden. Det fanns helt enkelt 

inga investerare i Europa som var intresserade av att låna ut sina pengar till 

de krigförande staterna. Den enda lösningen i ett sådant läge var att försöka 

höja skatterna och ta upp lån inom riket, vilket regimen också försökte. De 

summor som kom in var emellertid alltför obetydliga för att verkligen kunna 

förändra situationen. 

Innan kungen hann reagera på de initiativ som lokala befälhavare hade ta

git för att lösa de mest akuta försörjningsproblemen samt utforma nya vägar 

att mobilisera resurser, gjorde sig missnöjet bland officerare och ämbetsmän 

påmint på ett mycket påtagligt sätt. Västra arméns befälhavare, den före detta 

publicisten och oppositionsmannen Georg Adlersparre, organiserade ett upp

ror, som innebar att armén tågade till Stockholm. Samtidigt greps kungen vid 

Stockholms slott den 13 mars 1809 av ett antal officerare. Militärerna avsatte 

108. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 6/2 och 9/2 1809, vol. 4079, Riksgäldskontorets 

huvudarkiv, RA. 
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kungen och gjorde hans farbror, hertig Karl, till riksföreståndare.109 Åtgärden 

förklarades i en skrivelse, som bland annat nådde riksgäldskontorets fullmäk

tige. De nya makthavarna hävdade att man skulle "återwinna inwärtes och 

utwärtes lugn samt handel och näringar deras länge aftynande lif". Dessutom 

skulle riksdagen samlas för att överlägga om de mått och steg som skulle tas 

till svenska folkets välfärd.110 

Det var således främst det bristande förtroendet för regimen hos de le

dande ämbetsmännen och officerarna som låg bakom det gustavianska en

väldets fall. Regimen lyckades inte få med sig dessa viktiga grupper i den 

mobilisering som gjordes för att bemöta de militära hoten från Danmark och 

Ryssland. Även om tidigare forskning har tenderat att förbise det stöd som 

kungen faktiskt hade och som bland annat uppenbarade sig i riksgäldskon

torets obligationsförsäljning går det inte att förneka att många framförallt 

militärer var skeptiska till att låta kungen fortsätta leda riket. De eftersträvade 

därför en regimförändring. 

En förklaring till varför militärerna och obligationsköparna tolkade den 

politiska situationen på olika sätt kan vara att det var fråga om två olika 

grupper, det vill säga att de revolterande militärerna inte ägde några obli

gationer. En genomgång av de personer och institutioner som köpte de 680 

obligationer som såldes år 1804 visar att gruppen militärer var liten och att 

inga av de ledande revoltmännen var representerade. Det närmaste vi kom

mer en framträdande militär är amiralen Johan Gustaf Lager b jelke som köpte 

tre obligationer detta år. Andra militärer, som till exempel kaptenen Johan 

Westin, hade lägre grad. Den största gruppen obligationsinnehavare tjänst

gjorde istället som kamrerer, bokhållare, sekreterare, notarier, assessorer och 

kommissarier. Innehavarna tillhörde därmed ett lägre ämbetsmannaskikt i 

samhället som i många fall skötte den dagliga administrationen av statlig eller 

privat verksamhet. Flera av investerarna var också kvinnor, som till exempel 

Ingrid Olofsdotter och Margareta Hackman. Andra insättare var olika insti

tutioner som exempelvis fattigkassor.111 

Det finansiella stödet för kungamakten kom sålunda främst från ett lägre 

109. Se Hemström (2005) och Sundin (2006), s. 47—75 och där anförd litteratur. 

110. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 20/3 1809, vol. 4079, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

in. Insättningar på femprocentslånet år 1804, Riksgäldskontorets bokslutskontors koncepthu

vudbok vol. 7014 och huvudbokens verifikationer vol. 7232, RA. 
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ämbetsmannaskikt som genom att köpa obligationer säkrade en kontinuerlig 

årlig inkomst åt sig själva samtidigt som de stödde finansieringen av regimens 

underskott. Denna grupp var knappast oberoende av de ledande ämbetsmän

nen och förmådde inte heller artikulera egna politiska alternativ. På så sätt var 

obligationsinnehavarna en svag politisk grupp. Ankor och lägre ämbetsmän 

hade således inte någon möjlighet att sätta sig emot de ledande ämbetsmän

nen och officerarna när de valde att agera mot kungamakten. 

För regimen var det ett misslyckande att de inte hade lyckats bredda kret

sen av obligationsinnehavare. En breddning hade resulterat i en ökning av till

gängliga resurser samtidigt som beroendet av utländska lån och riksgäldssed

lar hade minskat. Istället för att bredda obligationsmarknaden hade regimen 

koncentrerat sig på att minska mängden riksgäldssedlar och upprätthålla ett 

stabilt penningvärde, vilket minskade likviditeten i samhället och de resurser 

som var användbara i ett krisläge. Stabiliteten prioriterades följaktligen mer 

än tillgången på likvida medel. Även om det fanns resurser i samhället och 

riksgäldskontoret hade en säker inkomst från bevillningen förmådde man 

inte omvandla detta till en långsiktig statsskuld som involverade en stor del 

av befolkningen. För att åstadkomma en sådan statsskuld krävdes dock sä

kerligen ett ökat politiskt inflytande, som både von Asp och Adlersparre hade 

påpekat i debatten runt år 1800, för de ledande grupper som investerade eller 

kunde tänkas investera i den. Kungamakten skulle därmed ha varit tvungen 

att dela på makten, vilket kungen inte var villig att göra. 

Här fanns således ett svårlösligt problem: å ena sidan krävdes ett ökat 

politiskt inflytande för fler grupper för att staten skulle kunna låna upp mer 

pengar på långsiktig basis och för att kunna konkurrera på den utrikespolitis

ka arenan. Å andra sidan innebar kungamaktens ambition att behålla makten 

en ovilja att kalla in riksdagen och bredda dess representation samt ge den ett 

ökat inflytande över rikets centrala angelägenheter, vilket i sin tur begränsade 

den form av statsskuld som staten kunde ha. Visserligen främjade kungen 

insyn i riksgäldskontorets räkenskaper och man kommunicerade behovet av 

att alla invånare ställde upp för riket, men det var inte tillräckligt för att skapa 

ett statsskuldssystem som det amerikanska eller brittiska där stora delar av be

folkningen ägde obligationer. Stabiliteten bedömdes följaktligen i slutändan 

vara viktigare än förändring. 

Det gustavianska enväldet måste därmed ses som ett system som försökte 

göra två huvudsaker samtidigt, nämligen dels bevara den ekonomiska och 
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sociala stabiliteten i samhället samt den politiska ordning där kungamakten 

spelade en central roll, dels, precis som de allra flesta ledande europeiska 

stater vid denna tid, delta på den utrikespolitiska arenan och konkurrera om 

inflytande över framförallt Östersjöregionen. Denna senare ambition krävde 

en krigsmakt och en förmåga att mobilisera samhällets resurser till krigets be

hov. Bland annat fordrades möjligheten att finansiera stora differenser mellan 

tillgängliga inkomster och nödvändiga utgifter. Den ekonomiska och poli

tiska grunden till det system som försökte uppnå dessa mål hade lagts fast vid 

riksdagen 1789 då i synnerhet kungamaktens roll och statsskuldsproblemati

ken hade behandlats. 

Under Napoleonkrigen ställdes nya krav på mobiliseringens omfattning, 

eftersom ledande stater som Frankrike och Storbritannien hade börjat in

volvera i princip alla sina invånare i kampen om världsherravälde. Denna 

situation krävde också förändringar av det svenska ekonomiska och politiska 

systemet, även om man inte hade ambition eller förmåga att på egen hand 

stå emot till exempel Frankrike. Först gällde det emellertid att lösa de brister 

som var förknippade med 1789 års system, nämligen mängden riksgäldssedlar 

och de växelkursproblem som följde av dem. När realiseringen väl hade på

börjats 1803 höll regimen sedan fast vid denna linje, vilket innebar stabilitet, 

men samtidigt en indragning av resurser och en minskning av obligations

försäljningen. Man byggde således inte upp en ekonomisk kapacitet för att 

kunna möta nya militära hot och kraftigt ökade utgifter. När Ryssland an

grep Finland 1808 fick man svårt att ställa om till en total resursmobilisering. 

Försök gjordes visserligen att sälja obligationer till allmänheten och att skriva 

ut ett lantvärn, men det politiska stödet för dessa åtgärder var för svagt. Den 

politiska ledningen med kung Gustav IV Adolf i spetsen lyckades således inte 

omvandla resurssystemet så att de som antingen bidrog eller kunde tänkas bi

dra med resurser i form av investeringar i statsskulden också fick ett politiskt 

inflytande, vilket hade stärkt legitimiteten för systemet. Viljan att behålla 

makten och att bevara saker och ting som det en gång hade bestämts vid 

riksdagen 1800 ledde följaktligen till det gustavianska enväldets fall. 

Den nya regimens hanterande av statsskulden 

Frågan är dock hur det gustavianska resurssystemet och då i synnerhet stats

skuldens organisering förändrades i och med kuppen 1809. Fortsatte den 
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gamla linjen eller skapades istället någonting nytt då en ny politisk ordning 

etablerades? Den regeringsform som antogs av den sammankallade riksdagen 

i Stockholm innebar bland annat att riksdagen skulle sammanträda regel

bundet och att den fick ett större inflytande över statens finanser än tidigare. 

Kungen kunde följaktligen inte genomföra en bevillning utan tidsgräns som 

exempelvis Gustav III och Gustav IV Adolf hade gjort. Samtidigt togs de 

restriktioner bort som hade förhindrat ett mer öppet offentligt samtal om 

centrala frågor, vilket ledde till en kraftig ökning av antalet utgivna pamflet

ter och tidningar. En annan viktig förändring var att riksdagsledamöterna 

använde ett tydligt patriotiskt språk där man beskrev sina handlingar som 

styrda av ett patriotiskt nit för fäderneslandets bästa. Det betonades också att 

det var en grupp medborgare som hade samlats i Stockholm för att överlägga 

om rikets framtid.112 Flera av dessa ändringar antyder att man därmed hade 

skapat de politiska förutsättningarna för ett system som kunde mobilisera 

mer resurser än det gamla gustavianska och då framförallt genom att sälja 

obligationer till en bredare krets invånare. 

Det nya politiska systemet visade sådana tendenser tämligen omgående. 

Redan innan riksdagen hade samlats i huvudstaden i maj 1809 publicerades 

nämligen två kungliga brev till allmänheten om att invånarna skulle låna ut 

sina medel till fäderneslandets räddning. Det ena kom den 20 mars, det vill 

säga en vecka efter det att Gustav IV Adolf hade blivit arresterad, och det 

andra kungjordes den 30 mars. Denna upplåning kallades för patriotiska lån 

och erbjöd insättarna sex procents ränta, vilket var en procentenhet över de 

vanliga femprocentobligationer som hade erbjudits och fortfarande erbjöds 

till allmänheten. Kapitalet började flyta in i enlighet med det första erbju

dandet den 23 mars och i enlighet med det andra den 6 april. Totalt såldes 

det 453 respektive no patriotiska obligationer under år 1809, vilket inbringade 

350 678 riksdaler.113 

Samtidigt fortsatte riksgäldskontorets reguljära erbjudande om att köpa 

obligationer med fem procents ränta. Från den 17 mars till den 30 december 

1809 sålde riksgäldskontoret 53 sådana obligationer och under hela året 1810 

112. Sundin (2006), s. 73-74. 

113. Patriotiske lån, Avräkningsböcker över obligationer för andra särskilda inrikes lån, vol. 8300, 

Bokslutskontoret, Riksgäldskontoret, RA. 
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avyttrades 157 obligationer. År 1811 köpte allmänheten 516 obligationer till ett 

värde av totalt 313 128 riksdaler och år 1812 såldes 743 obligationer till ett värde 

av 686 785 riksdaler. Den största investeraren 1812 var den nya kronprinsen 

Karl Johan, som köpte 19 obligationer till ett totalt värde av 190 000 riksdaler. 

Därefter minskade obligationsförsäljningen: år 1813 såldes till exempel 244 

obligationer och år 1815 köpte allmänheten 260 obligationer."4 Försäljningen 

fortsatte på ett liknande sätt de följande åren med en topp år 1819 då 614 obli

gationer såldes. Under 1820-talet minskade sedan försäljningen dramatiskt så 

att det år 1830 endast fanns ett fåtal av riksgäldskontorets obligationer kvar 

ute på den inhemska obligationsmarknaden."5 

Samtidigt som obligationsförsäljningen ökade efter kuppen 1809 steg 

också den totala sedelstocken, det vill säga den utelöpande mängden riks

banks- och riksgäldssedlar. Utgivningen av sedlar ledde till att det totala se

delkapitalet fördubblades mellan 1807 och 1812. En orsak till ökningen var att 

den nya regimen valde att ålägga riksbanken att varje vecka betala ut 200 000 

riksdaler till statskassan mot en förskottsränta på en halv procent, vilket inne

bar en kraftig likviditetsökning i samhället."6 En konsekvens av den ökade 

sedelmängden blev att växelkursen stadigt försämrades från och med april 

1809 till mars 1811. På våren 1811 skedde det en viss stabilisering, men kursen 

låg kvar på en betydligt högre nivå än under slutskedet av Gustav IV Adolfs 

regeringsperiod."7 

Ökningen av sedelmängden och försämringen av växelkursen resulterade i 

inflation, vilket var negativt för alla kontantavlönade ämbetsmän, men samti

digt blev det goda tider för både jordbruket och handeln. Prisförändringarna 

ledde till en intensiv offentlig debatt om hur den ekonomiska situationen 

skulle tolkas och vem som egentligen gynnades av den. Tidningar och pam

fletter var således fyllda med olika åsikter om vilka åtgärder som man borde 

114. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1809-1817, vol. 8278-8282, Bokslutskonto

ret, Riksgäldskontoret, RA. 

115. Se till exempel avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1830—1831, vol. 8293, Bok

slutskontoret, Riksgäldskontoret, RA. 

116. Grönberg (1936), s. 40-44. 

117. Se Håkan Lobells sammanställning över valutakurser i Sverige 1800-1914: http://www.riks-

bank.se/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/ExchangeRatesi8oo_i9i4.xls#'Table 

I'!AI. 
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vidta vid rådande omständigheter. Precis som under perioden 1799-1801 var 

det växelkursen, dyrheten och möjligheten att realisera de många sedlarna 

som dominerade diskussionen, men också statsskulden och de olika finans

operationerna fick utrymme på tidningarnas sidor.nS 

Sedelemissionen fortsatte under hela 1810-talet, men det skedde några 

viktiga förändringar under decenniet som påverkade statsskulden. 1815 fick 

riksgäldskontoret ett kreditiv i riksbanken som möjliggjorde en obegränsad 

inväxling av riksgäldssedlarna, vilket i praktiken innebar att riksgäldssed

larna blev en del av bankens sedelstock. I och med att pappersmyntfoten 

antogs av riksdagen 1818 och man accepterade den obegränsade inväxlingen 

av riksgäldssedlarna 1823 hade man de facto skrivit av den del av statsskulden 

som bestod av riksgäldssedlar under 1820-talet. 1834 genomfördes sedan en 

myntrealisation, som innebar att man åter övergick från pappersmyntfot till 

en silvermyntfot och att sedelmängden minskades."9 Avskrivningen av stats

skuldens sedeldel skedde således graduellt, vilket gör att man inte kan koppla 

åtgärderna till ett enskilt riksdagsbeslut. Resultatet av politiken var dock tyd

ligt i början av 1830-talet. Då hade den svenska statsskulden via medvetna 

politiska beslut i praktiken avskaffats. 

Den svenska statsskuldsutvecklingen mellan 1809 och 1830 visar att den 

nya regimen först behövde öka upplåningen för att dels avsluta kriget mot 

Ryssland och dels finansiera deltagande i koalitionen mot Napoleon. Upplå

ningen främjades av den legitimitet som hade uppnåtts i och med riksdagens 

sammankallande och skapandet av en ny författning. Denna ökade legitimi

tet kan följas i det växande antalet obligationer som såldes till allmänheten. 

Den nya regimen lyckades följaktligen sälja fler obligationer än Gustav IV 

Adolf förmådde i slutet av sin regeringsperiod. Samtidigt ökades likviditeten 

i samhället genom att mängden riksbankssedlar tilläts växa kraftigt. På så sätt 

lyckades man finansiera de fortsatta krigsoperationerna. 

När sedan fred uppnåddes i Europa efter 1815 uppfattades det inte längre 

vara nödvändigt att ha kvar någon statsskuld. Likvideringen kunde emel-

118. Grönberg (1936), s. 105-141. 

119. Göran Ahlström, "Riksgäldskontoret och Sveriges statsskuld före 1850-talet" i Erik Dahmén 

(red.), Upplåning och utveckling. Riksgäldskontoret 1789-1989 (Stockholm 1989), s. 111-112; 

Anders Ögren, Empirical Studies in Money, Credit and Banking. The Swedish Credit Märket 

in Transition under the Silver and Gold Standards, 1834-1913 (Stockholm 2003), s. 67-73. 
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lertid inte ske vid ett samlat tillfälle, eftersom det skulle uppfattas som en 

statsbankrutt. Istället valde man att målmedvetet och med de små stegens po

litik avskaffa både den inhemska och den utländska skulden under 1810- och 

1820-talet. Därmed minskades möjligheterna för en opposition att framföra 

negativa omdömen om statsskuldens avskaffande. Det förekom visserligen 

kritik mot avskaffandet och det artikulerades även åsikter om att Sverige 

borde skaffa ett fonderat statsskuldssystem som i Storbritannien, men dessa 

individer var i minoritet.120 Uppfattningen att statsskulden var någonting ne

gativt som endast i nödfall skulle användas för att täcka nödvändiga statliga 

behov var följaktligen dominerande i Sverige efter Napoleonkrigen. Härmed 

framförde de flesta svenska politiker liknande uppfattningar som deras ame

rikanska kollegor artikulerade i kongressen under 1820- och 1830-talet. 

Från stabilitet till likvidation 

Sammanfattningsvis kan man se utvecklingen av den svenska statsskulden 

och de åsikter som framfördes om den under perioden 1800—1830 som en 

kontinuerlig strid mellan å ena sidan ekonomisk och politisk stabilitet och 

å den andra en ökad likviditet och förmåga att mobilisera tillräckligt med 

resurser för krigets behov. I ekonomiska termer handlade konflikten om hur 

man kunde möta efterfrågan på resurser samtidigt som man upprätthöll en 

stabil växelkurs och beständiga priser, och i politiska termer om hur man 

kunde upprätthålla den politiska ordningen, försvara rikets gränser och säkra 

att statsapparaten fick tillräckliga resurser på samma gång som ämbetsmäns, 

skattebetalares och statsskuldsägares insyn och intressen tillgodoseddes. Vid 

vissa tidpunkter var det stabiliteten som hade överhanden och vid andra till

fällen var det ett mer expansionistiskt och förändringsbenäget agerande som 

dominerade. 1808—1809 försökte regimen åstadkomma båda ytterligheterna 

på samma gång, vilket inte var möjligt i den ekonomiska och politiska situa

tion som då rådde. Konsekvensen av detta försök att göra det omöjliga blev 

regimförändring. Statsskuldsperspektivet har därmed lyft fram ett annat sätt 

120. Per G. Andreen, Politik och finansväsen. Från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut. 

Del 11815-1818 (Lund 1958), s. 125-483; Ahlström (1989), s. 100-105,116-128; Franzén (1998), 

s. 241-265. 
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att tolka regimens åtgärder och svårigheter än vad som har varit vanligt i 

tidigare forskning. 

Flera aktörer under perioden uppfattade att Storbritannien, med dess 

fonderade statsskuldssystem, hade lyckats lösa konflikten mellan expansion 

och stabilitet, det vill säga de kunde mobilisera omfattande resurser utan att 

det politiska systemet hotades eller att priserna rakade i höjden. Hur detta 

uppnåddes förklarades i detalj i både handskrivna texter och offentligt publi

cerade artiklar och böcker. Beskrivningarna var överlag positiva, även om till 

exempel Pehr Olof von Asp också pekade på de potentiella risker som fanns 

inbyggda i systemet. Brittiska statsskulden uppfattades därmed inte som 

någonting avskräckande, utan snarare som en modell att i alla fall indirekt 

sträva efter. Den politiska eliten måste således ha varit väl medveten om vilka 

åtgärder som skulle vidtas för att åstadkomma något liknande i Sverige. 

Ett införande av det brittiska systemet skulle dock ha inneburit politiska 

konsekvenser som knappast kunde tillfredsställas inom ramen för det gusta

vianska enväldet. Visserligen kunde kungamakten mycket väl acceptera och 

driva idén om stående skatter utan tidsgräns för att betala för statsskuldens 

räntor och att ha långsiktiga lån, men det var svårare att svälja de regelbundna 

riksdagssammankomsterna för att besluta om nya skatter eller att ge obli

gationsinnehavare och skattebetalare ett ökat inflytande över statsfinansiella 

frågor. Riksdagen kunde nämligen lätt bli motsträvig och försöka begränsa 

kungens handlingsutrymme istället för att stödja en expansionistisk politik. 

Gustav IV Adolf försökte visserligen skapa insyn i riksgäldskontorets verk

samhet genom att årligen publicera dess räkenskaper, men längre än så var 

han inte villig att gå. 

Det var följaktligen främst politiska skäl som hindrade en utveckling mot 

ett brittiskt statsskuldssystem. Ekonomiska begränsningar som till exempel 

bristen på handelskapital kunde också ha en betydelse, men erfarenheten från 

andra europeiska stater visar att en stor merkantil sektor eller omfattande 

likvida tillgångar inte nödvändigtvis ledde till att det uppkom en fungerande 

marknad för statsobligationer. Som Pehr Olof von Asp framhöll räckte det 

inte enbart med ekonomiskt kapital, utan det krävdes även de rätta politiska 

institutionerna för att en sådan marknad skulle blomstra. 

Istället för ett brittiskt system fick den svenska statsledningen använda 

utländska lån och försäljning av så många obligationer som möjligt till all

mänheten samt reglering av likviditetstillgången genom att ge ut olika typer 
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av sedlar. Under Gustav IV Adolf försökte man begränsa användningen av 

detta tredje verktyg eftersom det lätt ledde till klagomål från invånarna och 

hotade den ekonomiska och politiska stabiliteten. Resursmobiliseringen och 

den viktiga krigföringen skulle följaktligen ske inom de snäva ramar som 

detta system uppsatte trots att rikets existens var hotat. 

Efter statskuppen och antagandet av den nya regeringsformen 1809 öpp

nades det upp möjligheter att ändra det gustavianska statsskuldssystemet och 

flytta de existerande gränserna för vad som var möjligt att åstadkomma i re-

sursväg. Riksdagen fick en ökad insyn i statsfinansiella angelägenheter, vilket 

kunde ha inneburit ett första steg mot en ökad obligationsförsäljning. Vis

serligen ökades försäljningen, men inte tillräckligt mycket för att undvika att 

staten åter blir tvungen att ta till sedelutgivning för att täcka existerande un

derskott. Man förde således en expansionistisk politik. Det stod dock klart, 

efter det att fred hade uppnåtts, att den nya regimen inte var intresserad av att 

fortsätta konkurrera på den utrikespolitiska arenan. Därför avskaffade man 

successivt både den inhemska och utländska skulden. Besluten innebar att 

man avsade sig den utrikespolitik som hade präglat mycket av svenskt 1600-

och 1700-tal. Istället försökte man fokusera den statliga politiken på att gynna 

infrastruktur och inhemsk uppodling. Det saknades dock krediter, vilket be

gränsade den ekonomiska utvecklingen och de medel som fanns till statens 

förfogande. Den högsta maktens verkningskraft hade följaktligen försvagats. 
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En fråga om frihet 
Debatten om Förenta Staternas statsskuld 
under 1812 års krig 

JOAKIM L. JOHANSSON 

1812 års krig för friheten sätter de republikanska 
värderingarna på prov 

När representanter och senatorer den 6 december 1813 samlas i Washington 

för att hålla den trettonde amerikanska kongressens andra session befinner 

sig landet sedan snart två år tillbaka i krig. Fienden är nu, precis som un

der frihetskriget (1775—1783), det gamla moderlandet tillika det mäktigaste 

imperiet på jorden: Storbritannien. Förenta Staternas kongress har förklarat 

krig den 19 juni 1812, på ivrig rekommendation av landets fjärde president, 

James Madison (1809—1817). Kriget, som getts namnet 1812 års krig, har sitt 

ursprung bland Atlantens rytande vågor i motsättningar angående handels

frihet.1 Kriget förs till stor del på amerikansk mark och har alltsedan utbrottet 

kantats av ständiga amerikanska motgångar och börjar i alla avseenden se ut 

som ett nederlag.21 Europa rasar ännu Napoleonkriget (1803—1814, 1815) men 

efter Napoleons misslyckade intåg i Ryssland tycks hans fall nu nära förestå

ende. Napoleons nederlag kommer att befria Storbritanniens flotta och armé 

1. Donald R. Hickey, The War of1812: A Forgotten Conflict (Urbana 1989), s. 1-5,10-15. Anled

ningarna till krigsförklaringen var främst två: Dels britternas, i USA:s ögon alldeles för gene

rösa, syn på vad som kunde betraktas som kontraband. Kontraband utgörs av varor som kan 

anses vara importerade eller exporterade i strid mot lag och internationella konventioner i 
händelse av krig. USA ansåg att endast vapen och annat material som kunde användas för att 

föra krig skulle räknas som kontraband, medan Storbritannien menade att nästan samtliga 
varor på väg mot franska hamnar kunde benämnas kontraband. Dels att britterna nitiskt 
genomsökte amerikanska handelsskepp i sin jakt på desertörer från the Royal Navy och 

brittiska undersåtar som tagit amerikansk tjänst. 

2, Hickey (1989), s. 86—88. 
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från det enorma europeiska krig som de har varit indragna i samtidigt med 

konflikten i Amerika och Storbritannien förväntas således öka sina militära 

ansträngningar avsevärt.3 Framtiden för den unga nationen ser allt annat än 

ljus ut. En amerikansk politiker säger det som många fruktar: "If we submit, 

the independence of this nation is lost."4 

Med den nybildade republikens själva existens på spel blir frågan om 

statsskulden oerhört laddad i denna den trettonde kongressens andra session. 

De flesta amerikanska politikerna är nämligen ense om att Förenta Staterna 

måste resursmobilisera — omgående och omfattande - för att överleva Stor

britanniens attack. Men många är också övertygade om att en statsskuld li

kaväl som en återgång till en kolonial beroendeställning innebär en republiks 

undergång. Regeringen har nu lämnat en begäran om rätten att ta ett lån på 

25 miljoner dollar, vilket politikerna i representanthuset har att godkänna el

ler avslå. Utgången av debatten kan avgöra Förenta Staternas hela framtid. 

Den nödvändiga men fruktade statsskulden 

1812 års krig har av historiker kallats för ett fullständigt amerikanskt miss

lyckande, såväl ekonomiskt som militärt. Det omnämns ibland som "det 

bortglömda kriget" då det normalt inte ges någon större uppmärksamhet 

i Förenta Staternas historieskrivning.5 Ändock är det väl värt att undersöka 

närmare, de tvivelaktiga militära framgångarna till trots. 1812 års krig innebar 

nämligen finansiellt sett ett första, förvisso litet, men otroligt viktigt och till 

största delen lyckat steg mot den position som supermakt som Förenta Sta

terna innehaft sedan mitten av 1900-talet.6 

När man ser tillbaka på 1776 års självständighetsförklaring fick denna två 

centrala följder: Förenta Staterna gick från att vara en koloni, alltså en un

derordnad del av ett imperium, till att bli en självstyrande republik i vilken 

folket valde sin styrelse. Republiken, vilken skulle bäras upp av både medbor

gerlig frihet och patriotisk samhällsanda som satte det allmänna bästa främst, 

3. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., 1453, 1540, 1557. 

4. Citerad i Hickey (1989), s. 26. 

5. Hickey (1989), s. 1—3; Max M. Edling, "The War of 1812 and the Modernization of American 

War Finance" (opublicerat manuskript), s. 1—2. 

6. Edling (opub. man.), s. 39. 
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bröt mot den i Europa utbredda monarkin där makten i hög utsträckning 

var koncentrerad till en envåldshärskare.7 USA:s tretton ursprungliga stater 

hade också målsättningen att var och en vara självbestämmande, vilket även 

det stod i bjärt kontrast mot europeiska imperier där ett starkt maktcentrum 

styrde de perifera områdena. Men samtidigt förväntades delstaterna också stå 

starkt förenade i sin vilja till frihet mot andra, främst europeiska, nationer. Be

folkningens frihet var således intimt förknippad med statens självständighet.8 

Den andra konsekvensen av självständighetsförklaringen var att Fören

ta Staterna gick från att vara en del av det brittiska imperiet till att bli en 

formellt fullvärdig medlem av det europeiska statssystemet.9 Detta system 

präglades av extrem konkurrens, vilket de ständiga krigen i Europa under 

denna tid understryker; det gällde att kunna försvara sina intressen för att 

säkra landets själva existens.10 Det är i detta sammanhang som statsskulden 

blir central - den var nämligen nödvändig för att kunna mobilisera ett lands 

tillgångar i tider av krig.11 Att inte ha en statsskuld var således likställt med 

att inte ha tillräckligt med pengar att föra krig med, vilket i förlängningen 

ledde till att nationen var utelämnad till andra länders godtycke. Förenta Sta

ternas första finansminister Alexander Hamilton menade att statens förmåga 

att låna pengar var "so immense a power in the affairs of war that a nation 

without credit would be in great danger of falling a victim in the first war 

7. Robert E. Shalhope, "Toward a Republican Synthesis: The Emergence of an Understanding 

of Republicanism in American Historiography", The William and Mary Quarterly, 3rd. ser., 

vol. 29 (1972), s. 22; Peter S. Onuf, Jeffersoris Empire: The Language of American Nationhood 

(Charlottesville 2000), s. 125, 133, 135; Nationalencyklopedin 2000. 

8. Onuf (2000), s. 137-138, 142-145; Peter S. Onuf & Leonard J. Sadosky, Jeffersonian America 

(Oxford 2002), s. 172-175. 

9. Max M. Edling, "The Origin, Structure, and Development of the American Fiscal Regime, 

1789—1837", i Alexander Niitzenadel & Christoph Strupp (red.), Taxation State, and CivilSo-

ciety in Germany and the United States from the 18'h to the 2ffh Century (Baden-Baden 2007a), 

s. 26; Max M. Edling, '"So immense a power in the affairs of war': Alexander Hamilton and 

the Restoration of Public Credit," The William and Mary Quarterly, 3rd. ser., vol. 64 (2007b), 

s. 292, 297—298, 325. 

10. Peter S. Onuf, "Federalism, Republicanism, and the Origins of American Sectionalism", i 

Edward L. Ayerset et al (red.), All Over theMap: RethinkingAmerican Regions (Baltimore & 

London 1995), s. 16—18. 

11. Patrick 0'Brien, "The Political Economy of British Taxation", Economic History Review, zni 

ser., vol. 41 (1988), s. 2; Niall Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern 

World, 1700-2000 (New York 2001), s. 50. 
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with a power possessing a vigorous and flourishing credit".12 Finansminister 

Hamiltons ord understryker det faktum att på samma sätt som befolkningens 

frihet berodde på republikens överlevnad så berodde republikens överlevnad 

på välordnade statsfinanser. Statsskulden blir enligt samma logik till stor del 

en institution nödvändig för frihet. 

Det paradoxala och problematiska i synen på statsskulden var att den i 

samtidens politiska teori sågs som ett hot mot just republiken som styrande

form. Denna teori - som kommer att beröras mer ingående nedan - lärde 

nämligen att republiker var ömtåliga och instabila statsformer som tenderade 

att gå under om den politiska makten koncentrerades. Denna maktkoncen

tration, som i förlängningen befarades leda till monarki eller tyranni, ansågs 

ske gradvis och långsamt, nästan omärkbart. Amerikas politiker och befolk

ning visste dock vad man behövde se upp med om man ville behålla sin 

frihet: stående arméer, höga skatter — och en statsskuld. Dessa tre statliga 

institutioner kallades "den onda treenigheten" och mötte, tillsammans eller 

var för sig, närhelst de dök upp ett massivt motstånd.'3 

Denna paradox gör debatten om statsskulden under 1812 års krig både 

spännande och talande för sin tid. Politikerna måste komma till rätta med det 

faktum att Förenta Staterna är, och vill förbli, en republik - de borde sålunda 

undvika en statsskuld; men samtidigt är Förenta Staterna också en stat som 

ingår i det internationella statssystemet och därmed måste ha en fungerande 

statsskuld för att kunna behålla sin självständighet. Frågan gäller således två 

alternativ som båda tycks hota amerikanens frihet: en förtryckande statsskuld 

eller en försvagad stat? 

Tidig amerikansk politik i historieskrivningen 

Traditionellt sett har historieskrivningen rörande Förenta Staternas tidiga 

politiska historia och de faktorer som formade den nybildade unionens po-

12. Citerad i Edling (2007 b), s. 295. 

13. Herbert S. Sloan, Principle andInterest: Thomas Jefferson and the Problem ofDebt (New York 

1:995), s- 88—90; Max M. Edling, A Revolution in Favör of Government: Origins of the U.S. 

Constitution and the Making ofthe American State (New York 2003), s. 66-68; MaxM. Edling 

& Mark D. Kaplanoff, "Alexander Hamiltons Fiscal Reform: Transforming the Structure of 

Taxation in the Early Republic", The William and Mary Quarterly, 3"1 ser., vol. 61 (2004), s. 

713. James Madison citerad i Sloan (1995), s. 86. 
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litik tagit sin utgångspunkt i motsättningarna som rådde inom landet: eko

nomiska intressen på kollisionskurs; en bekymrad nationell elit som försökte 

bromsa populistiska krafter i de enskilda staterna; försök att försvara det 

allmänna bästa genom försvarandet av privata rättigheter mot de styrandes 

maktöverträdelser — alla har de varit vanliga teman när den tidiga politiken 

som fördes i landet har analyserats. De senaste åren har dock vissa historiker 

verkat för att förnya tolkningarna på området genom att placera in Förenta 

Staterna i ett internationellt sammanhang, närmare bestämt det internatio

nella statssystemet.14 Att Förenta Staterna inte var en isolerad nation vars po

litiska agenda formades uteslutande av interna motsättningar är den gemen

samma utgångspunkten för denna forskning.15 Denna artikel är ett försök 

att applicera detta internationella perspektiv på lånedebatten under 1812 års 

krig: Vilka argument för och emot statsskulden använde politikerna? Varför 

användes dessa argument? Vilken roll tycks den internationella situationen 

och Förenta Staternas relation till det internationella statssystemet spela i po

litikernas argument? För att kunna besvara dessa frågor måste hänsyn tas till 

den idépolitiska kontext i vilken de amerikanska politikernas uppfattningar 

formades, i hopp om att klarlägga denna tar nästa del av artikeln sitt avstamp 

i Storbritannien - året är 169c.16 

Den skotska upplysningens dom var hård 

Stater och länder världen över har sedan länge varit skuldsatta i olika former, 

men omkring 1690 är det befogat att påstå att statsskulden inträdde i en ny, 

modern fas. Detta skedde i England och det var först där och då som stats

skulden antog den form som vi känner igen i dagens samhälle.17 Denna mo

derna statsskuld spred sig sedan genom nordvästra Europa till Nordamerika 

14. Peter S. Onuf, "A Declaration of Independence for Diplomatic Historians", Diplomatic 

History, vol. 22 (1998), s. 72-75. 

15. Onuf (1998), s. 72-76; Onuf & Sadosky (2002), s. 172-175; Edling (2003), s. 219-222. 

16. Quentin Skinner, "The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke 

versus Walpole", i Neil McKendrick (red.), HistoricalPerspectives: Studies in English Thought 

and Society in Honour of]. H. Plumb (London 1974), s. 124-128; Quentin Skinner, Visions of 

Politics I: Regarding Method (Cambridge 2002). 

17. John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688—1783 (London 

1989), s. 114; Ferguson (2001), s. 15; Anne Murphy, "Dealing with Uncertainty: Managing 

Personal Investment in the Early English National Debt", History, vol. 91 (2006), s. 1. 
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trots att en klart övervägande majoritet politiker och politiska tänkare var 

starkt kritiska till den som institution.18 

Frågan om statsskulden var stor och komplex och handlade för sin samtid 

i grunden om frihet. Detta har att göra med det då rådande läget i Europa 

där befolkningens frihet under de senaste århundradena ständigt minskat och 

monarkernas makt växt sig starkare för att på många håll ha blivit oinskränkt. 

England hade genom den ärorika revolutionen 1688 frigjort sig från James II:s 

totalitära monarki och etablerat parlamentarism i dess ställe, och sågs därför 

som det land där befolkningen åtnjöt störst frihet i världen. Men när det nya 

krigsfinansieringssystemet infördes, vilket byggde på en statsskuld, skatter att 

betala för denna, samt upprättandet av stående arméer, ansågs det av många 

som ett steg tillbaka. Statsskuldens kritiker var övertygade om att friheten 

som den engelska befolkningen vunnit genom revolutionen måste bevakas 

med största uppmärksamhet; den var allt annat än given. Alla åtgärder som 

medförde en växande statsapparat sågs som ett försök av staten att bit för bit, 

nästan omärkbart, inskränka den nyvunna friheten tills den återigen var ett 

minne blott. De tydligaste tecknen på en växande statsapparat var följaktli

gen: ett ökat antal skatter, höjda skattesatser samt stora lån. Skatterna ansågs 

av kritikerna bidra till att dels försvaga befolkningen genom att ge dem sämre 

ekonomiska förutsättningar, dels att öka antalet statliga tjänstemän som spred 

ut sig över landet för att administrera skatteindrivningen, något som både 

förstorade statsapparaten och förstärkte statens kontroll över den enskilda 

individen. Stora lån i sin tur medförde högre skatter samt att ständigt större 

krig med en stående armé till följd möjliggjordes. Alla politiska åtgärder som 

medförde någon av dessa konsekvenser mötte således hårt motstånd från de 

många politiska tänkare som värnade om individens frihet.19 

Den berömde pedagogen och politiska filosofen Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) nöjde sig med att konstatera att "inget gott" kunde "födas ur 

statsskulden", medan de skotska politiska tänkarna David Hume (1711-1776) 

och Adam Smith (1723-1790) var betydligt mer specifika och förutsåg "in

bördeskrig, anarki och kaos" till följd av den evigt växande statsskulden och 

den ständigt ökande skattebördan, då dessa båda ansågs rubba den ideala 

18. Sloan (1995), s. 86, 95. 

19. Edling (2003), s. 62-67. 
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balansen i den engelska statsförfattningen. Sådana farhågor kom snabbt att 

utgöra ett genomgående tema för nästan samtliga tänkare i Storbritannien 

under den senare delen av 1700-talet. Hume gick så långt som att påstå att: 

"Either the nation must destroy public credit, or public credit will destroy 

the nation."20 

Den inflytelserike skotske 1700-tals historikern William Robertson (1721-

1793) var en av dem som menade att statsskuldsfrågan i grunden var en fråga 

om stående arméer eller inte och förmågan hos en stat att bekosta detta "li-

berty-destroying monster" som den framträdande och samtida juristen Wil

liam Blackstone (1723-1780) kallade dem.21 

De som argumenterade före n statsskuld, stående arméer och medföljande 

skatter, gjorde aldrig detta genom att tala om dem i positiva ordalag utan 

alltid genom att visa på att det var ett nödvändigt ont och det enda sättet 

som en stat omgiven av ständigt upprustande och expanderande stater kunde 

överleva på. Dessa institutioner var priset man fick betala för att kunna slå 

vakt om de friheter som den engelska befolkningen nu hade. Men kritikerna 

menade att om tyranni rådde fanns det ändå inget kvar att försvara.22 

Om statsskulden erhöll hård kritik som ett instrument för frihetsberövan-

de blev den också på rent ekonomiska grunder mycket hårt ansatt. Blackstone 

upprördes över att större delen av Englands statsinkomster under 1700-talets 

senare del inte längre gick till att bekosta krig utan "first and principally, to 

the payment of the interest on the national debt", något han förutsåg skulle 

föreviga den onda spiralen av skulder och skatter, och i slutändan leda till 

bankrutt för landet.23 Nästan samtliga politiker och tänkare under perioden 

var också fasta i sin övertygelse att skapandet av en skuld inte på samma gång 

kunde vara skapandet av rikedom. På sin höjd kunde skulden omfördela 

ett lands tillgångar och dessutom då bara från de produktiva arbetarna till 

de improduktiva kapital- och obligationsinnehavarna, vilka ansågs vara lata 

och utgöra en belastning för landets produktiva invånare.24 Ännu en skotte, 

Tobias Smollet (1721-1771), tog i sin populära bok History of England, ut-

20. Sloan (1995), s. 87, 93-95. 

21. Sloan (1995), s. 93, 89. 

22. Edling (2003), s. 68-70. 

23. Edling (2003), s. 64. 

24. Sloan (1995), s. 101. 
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kommen 1765, fasta på dessa aspekter när han förutspådde att i statsskuldens 

släptåg skulle en kull av ockrare, mäklare, entreprenörer och börsspekulanter 

födas, som likt "rovdjur" skulle "livnära sig på de vitala delarna av landet". 

Statsskulden var med andra ord en institution "big with misery, despair, and 

destruction". Sådana argument följde en tradition av att tillskriva olika stat

liga förändringar en utvecklingskedja av eskalerande problem till följd, och 

som ofta slutade med inget mindre än frihetens undergång.25 

Vidare var man övertygad om att en stat som inte kunde betala sina skul

der samtidigt som den hela tiden samlade på sig fler, osvikligen måste bli 

ruinerad till slut, precis som en privatperson i samma situation. Den franske 

upplysningsfilosofen Voltaire (1694—1778) inspirerade exempelvis Förenta Sta

ternas tredje president Thomas Jefferson (1743—1826) till slutsatsen att landets 

finanser borde göras "så enkla som en vanlig bondes" och således kunna för

stås av gemene man. Häri kan man också säga att stora delar av problemet 

låg. Eftersom statsskulden för majoriteten av 1700- och 1800-talstänkarna var 

ett nytt fenomen föll det sig naturligt att jämföra statens skuldsättning med 

ett fenomen de kände till: privat skuldsättning. En stats finanser går dock 

inte i alla avseenden att betrakta på samma sätt som exempelvis en familjs, 

något som också vissa anade redan under 1700-talet. En fransk publicist vid 

namn Jean Francois Melon (1675-1738) argumenterade för att statsskulden 

hade ökat pengacirkulationen och att statsobligationerna, som det gick att 

spekulera i, ökade tillgången på hårdvaluta och påskyndade efterfrågan på 

marknaden, vilket ledde till en ökad handel och en mer produktiv industri. 

Han menade därför att trots sina brister och tillkortakommanden så hade 

skulden bidragit till att öka landets, i detta fall Englands, tillgångar.26 Även sir 

James Steuart (1712-1780), också han från Skottland, var mer positivt inställd 

till statsskulden: 

The interest of a private debtor is simple and uncompounded; that of a state is so com-

plex, that the debts they owe, when due to citizens, are on the whole, rather advanta-

geous than burdensome; they produce a new branch of circulation among individuals, 

but take nothing from the general patrimony.27 

25. Citerad i Sloan (1995), s. 93—94; Edling (2003), s. 64, 67. 

26. Sloan (1995), s. 97-98,100,102-103,108. 

27. Sloan (1995), s. 103. 
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En detalj som är väl värd att ta fasta på i ovanstående citat är: "when due to 

citizens", alltså medborgare av det egna landet. En statsskuld i händerna på 

utländska investerare var inte ens statsskuldens mest idoga försvarare redo att 

bedöma som annat än av ondo. I merkantilistisk tradition hölls för givet att 

betalandet av ränta till ett annat lands invånare osvikligen måste inverka ne

gativt på landets ekonomiska position i statssystemet. Dessutom, den som är 

satt i skuld är aldrig fri, utan ett visst beroendeförhållande antogs uppstå gente

mot långivaren; något som möjligen gick att acceptera om det gällde landets 

egen befolkning, men alls inte när det kom till utländska medborgare.28 

Politik och offentliga finanser i Förenta Staterna 
1776-1815 
De europeiska argumenten, både för och mot statsskulden, ärvdes i stora 

drag av amerikanska politiker.29 Detta blev tydligt redan under den omfat

tande debatt som föregick ratificeringen av den amerikanska författningen 

1787 till 1788.30 Två olika synsätt på hur landet borde forma sin framtid ex

isterade. Den ena sidan - den republikanska - hade en vision om att Ame

rikas Förenta Stater skulle vara ett land "without foreign or domestic wars, 

without taxation, without any more of the pressure of government than was 

absolutely necessary to keep the bands of society together".31 Andra sidan 

utgjordes av federalisterna32 som ansåg att en stark centralregering med goda 

finansiella förutsättningar var den enda vägen att gå om man ville försäkra sig 

28. Sloan (1995), s. 101, 103, 115. "Att utnyttja politisk makt för ekonomiska mål, och ekono

misk makt för politiska mål, var merkantilismens kärna." Vidare byggde idén på tanken att 

länderna tävlade om världens existerande rikedomar vilket ledde till formandet av tanken: 

"För att vi ska bli rika måste någon annan blir fattigare." Se Mats Bladh, Ekonomisk historia 

Europa och Amerika 1500-1990 (Lund 1995), s. 29. 

29. Edling (2003), s. 68. 

30. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Edling (2007a), s. 27; Edling (opub. man.), s. 10. 

31. Edling (2007 a), s. 26. 

32. Cathy D. Matson & Peter S. Onuf, A Union oflnterest: Political and Economic Thought in 

Revo lutionary America (Lawrence 1990), s. 101—103: Matson och Onuf visar på hur nationali

sterna blev till federalisterna under ratifikationsdebatten rörande USA:s författning. Detta 

för att kunna översätta sina mål om en stark nation och tillväxt till politiskt acceptabla 

formuleringar som kunde vinna brett gehör. 
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om att den nyfödda staten skulle kunna försvara sin existens.33 De menade 

att republikanernas framtidsvision om ett Förenta Staterna fritt från krig var 

orealistisk. Även om landet förde en aldrig så ödmjuk utrikespolitik kunde 

man ändå inte förvänta sig att de europeiska ländernas koloniala ambitioner 

plötsligt skulle upphöra.34 

Till skillnad från samtida engelsk politik så präglades politiska motsätt

ningar i Förenta Staterna inte bara av olika syn på staten utan också av fede-

ralism och sektionalism. Dels ställdes nord mot syd och dels förekom idéer 

om att dela upp unionen i mindre federationer.35 "A serious proposal will be 

made for dividing the Continent into two or three seperate Governments", 

skrev exempelvis den framstående politikern David Humphfreys under ratifi

kationsdebatten.36 Centralmakten ställdes mot delstaterna eftersom det bland 

republikanerna fanns en påtaglig rädsla för att en rik och resursslukande hu

vudstad i norr skulle utsuga överskottet från de perifera områdena i söder 

och i praktiken ersätta den representativa demokratin med despotism och 

därmed i förlängningen ersätta revolutionens ideal om självbestämmande 

delstater med det gamla brittiska kolonialsystemet. Federalisterna å sin sida 

argumenterade för att utan en stark centralregering så skulle unionen helt 

falla isär och delstaterna hamna i en konkurrenssituation som skulle komma 

att påminna mycket om den i samtida Europa, med länder som låg i ständiga 

och sönderslitande krig med varandra.37 

Sammanfattningsvis eftersträvade således federalisterna en stark central

regering medan republikanerna sade sig värna mer om delstaternas och, me

nade man, i slutändan även individens frihet gentemot överhögheten.38 Dessa 

målsättningar är väl värda att hålla i minnet under den fortsatta läsningen av 

denna artikel som nu kortfattat redogör för den ekonomiska utvecklingen 

33. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Robin Einhorn, American Taxation, American Slavery (Chi

cago 2006), s. 173. 

34. Edling (2003), s. 70. 

35. Onuf (1995), s. 12-15; Einhorn (2006), s. 113. 

36. Matson & Onuf (1990), s. 111. David Humphfreys var överste under frihetskriget och per

sonlig rådgivare till George Washington — USA:s förste president. Dessutom blev han en 

respekterad poet efter att den politiska karriären tagit slut! 

37. Matson & Onuf (1990), s. 114-116; Onuf (1995), s. 16-18; Onuf (2000), s. 138; Einhorn (2006), 

s. 113-115. 

38. Onuf (1995), s. 31, 36; Onuf (2000), s. 125, 133, 135; Einhorn (2006), s. 173-175. 
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i Förenta Staterna från 1776 till 1815. Detta för att ge en fördjupad bild av 

politikernas utgångspunkter och preferenser vid tiden för 1812 års krigs stats

skuldsdebatt. 

Förenta Staternas offentliga finanser 1776—1789 

När den amerikanska republiken 1776 stod inför sitt första krig, frihetskriget, 

kan man med fog påstå att varken kunskapen eller viljan att skapa ett mo

dernt krigsfinansieringssystem likt de som användes i samtida Europa fanns 

i landet. Trots detta vann amerikanerna som bekant kriget mot Storbritan

nien och löste tillfälligt den finansiella krisen som uppstod till följd av det 

bristfälliga finansieringssystemet genom att låna pengar av främst Frankrike 

och Nederländerna.39 Men insikten om att det finansiella kaos och den stora 

skuld som frihetskriget lämnat efter sig måste få en mer hållbar lösning var 

det som till stor del formade och sedermera ledde till att Förenta Staterna 

också antog sin nuvarande författning 1787-1788; detta eftersom en centrali

sering till slut kom att ses av en politisk majoritet som den bästa lösningen 

på landets problem.40 

Federalisterna kan således sägas ha vunnit kampen om författningen och 

när den första kongressen sammanträdde i september 1789 skapades the Trea-

sury Department och Förenta Staternas första president George Washing

ton (1789—1797) utsåg en övertygad federalist och varm förespråkare för en 

modernt organiserad statsskuld till landets förste finansminister: Alexander 

Hamilton (1755-1804).41 

Alexander Hamilton vs. Thomas Jefferson 1789-1809 

I en samtid som till stor del betraktade statsskulden som frihetens fiende och 

statsfinansernas undergång framstår Alexander Hamiltons42 finansiella fram-

39. Edling (opub. man.), s. 6-8, 10. 

40. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Edling (2007 a), s. 27; Edling (opub. man.), s. 10. 

41. Edling (opub. man.), s. 10. 

42. Alexander Hamilton anses så viktig för utformandet av de federala idealen att federalisterna 

ibland kallas "Hamiltonians", likväl som att USA:s tredje president Thomas Jeffersons fram

stående ställning bland republikaner gör att dessa ibland kallas "Jeffersonians". Dessa bådas 

väldokumenterade debatter utgör en viktig del i historikernas försök att förstå USA:s poli

tiska ursprung. Alexander Hamilton avled 1804, 49 år gammal. Detta efter att ha utkämpat 

en duell med den dåvarande republikanska vicepresidenten Aaron Burr! 
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syn diet extraordinär, och han hölls mycket högt av federalisterna. Under de

batten som presenteras i nedanstående avsnitt säger en partikollega följande 

om hans ekonomipolitiska förmåga: 

This deceased statesman may be truly called the founder of the public credit of this 

nation. Called to the Treasury, he found the finances of the country in the deplorable 

situation they are described to have been in at the close of the Revolution. But, before 

the magic force of his genius, our fiscal embarrassment disappeared. He extracted order 

from chaos — light from darkness. He made confidence to take place of distrust and 

general discontent.43 

Alexander Hamilton var central, rent av avgörande, för Förenta Staternas 

finansiella revolution och hans reformer kan sägas utgöra den förenande län

ken mellan frihetskriget och 1812 års krig.44 Under Hamiltons ledning om

vandlade kongressen den skuld som landet ärvt av revolutionen från ett pro

blem till en tillgång. Det var denna omvandling som skulle göra det möjligt 

att bekosta 1812 års krig med långfristiga lån. Hamiltons reform kan kortfattat 

summeras i fem punkter: Det första han gjorde var att få rätsida på statsskul

den genom att låta federalregeringen överta det mesta av delstaternas skulder 

och obetalda räntor. Hans andra åtgärd var att konvertera de ofinansierade 

kortfristiga lånen till långfristiga, utan att fastställa ett datum när obligatio

nerna skulle förfalla till betalning. Regeringen kunde istället lösa in dem när 

den så önskade, dock infördes en begränsning av hur stor del av skulden som 

fick återbetalas varje år i avsikt att skydda investerarnas intressen. För det 

tredje garanterade Hamilton att räntan på skulderna skulle betalas punktligt 

med hjälp av skatter reserverade för just detta syfte. Den fjärde punkten i 

hans program var att slå fast andrahandsägares rättighet att erhålla avkastning 

på de värdepapper som delats ut under frihetskriget och främst varit avsedda 

som betalning till soldater och andra personer som bidragit till krigsansträng

ningarna.45 Detta gjorde Hamilton trots skarp kritik från flera av landets le

dande politiker, bland andra James Madison, och på så vis säkerställde han 

rätten att sälja och köpa statsobligationer fritt, vilket är en förutsättning för 

uppkomsten av en värdepappersmarknad. Mycket av den kritik Hamilton 

43. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1378. 

44. Richard Sylla, "Financial Systems and Economic Modernization", The Journal of Economi-

calHistory, vol. 62 (2002), s. 288; Edling (opub. man.), s. 11. 

45. Edling & Kaplanoff (2004), s. 740-744; Edling (opub. man.), s. 11. 

140 



utsattes för bottnade i just detta, då kritikerna menade att man måste skydda 

de ursprungliga innehavarnas, soldaternas, intressen gentemot välställda spe-

kulerare som ville försnilla deras ersättning.46 Den femte och sista punkten 

bestod i att Hamilton reformerade skattesystemet och på så vis säkrade en 

säker och regelbunden inkomst för staten. Som ett resultat av dessa åtgärder 

startade en snabb utveckling som påminde mycket om den som tidigare in

träffat i först Holland och sedan i Storbritannien.47 

Ursprunget till Hamiltons reformer under hans period som finansminis

ter bör sökas i det faktum att han insåg Förenta Staternas utsatta position i 

en värld av mäktigare imperier och nationalstater. Han såg det därför som 

centralt för landet att etablera en välskött statsskuld, vilken i hans mening 

utgjorde nyckeln till ett större ekonomiskt såväl som militärt inflytande 

gentemot sin omgivning,48 ett inflytande som främst skulle användas till att 

öppna upp andra länders marknader för Förenta Staterna som alltsedan tiden 

som brittisk koloni hade varit beroende av handeln över Atlanten.49 En för

utsättning för en välordnad statsskuld är en stark centralregering och saken 

var följaktligen glasklar för federalisten Hamilton.50 1787 sade han följande i 

författningskonventet om hur han såg på republikanernas ideal: 

It had been said chat respectability in the eyes of foreign Nations was not the object 

at which we aimed; that the proper object of republican Government was domestic 

tranquillity and happiness. This was an ideal distinction. No Government could give 

us tranquillity and happiness at home, which did not possess sufficient stability and 

strength to make us respectable abroad.51 

Men mot slutet av 1700-talet växte sig republikanerna gradvis starkare. År 

1801 kom de till makten och federalisterna blev förpassade till oppositionen, 

en roll de fortfarande befann sig i under 1812 års krigs kongresser. I Thomas 

Jefferson (1801—1809) hade landet fått en president som var en tydligt uttalad 

motståndare till "Hamiltons statsskuld" som ekonomiskt verktyg.521 ett brev 

46. Edling (2007b), s. 289. 

47. Edling (opub. man.), s. 11-12. 

48. Edling (2007b), s. 287. 

49. Edling (2007a), s. 26. 

50. Edling (2007b), s. 326. 

51. Felix Gilbert, To the Farewell Adress: Ideas of Early American Foreign Policy (Princeton 1961). 

52. Edling (opub. man.), s. 11. 
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gav han sin syn på hur han såg kopplingen mellan statsfinanser, skatter och 

skulder, och den enskilde medborgarens liv. Han var övertygad om att en 

statsskuld skulle leda till den republikanska samhällsstrukturens fall: 

We must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our election 

between economy and liberty, or profusion and servitude. If we run into such debts 

as that we must be taxed in our meat and in our drink, in our necessaries and our 

comforts, in our labors and our amusements, for our callings, and our creeds, as the 

people of England are, our people, like them, must come to labor sixteen hours in the 

twenty-four, give the earnings of fifteen of these to the government for their debts and 

daily expenses; and the sixteenth being insufficient to afford us bread, we must live, as 

they now do, on oatmeal and potatoes, have no time to think, no means of calling the 

mismanagers to account; but be glad to obtain subsistence by hiring ourselves to rivet 

their chains on the necks of our fellow-sufferers.53 

Något tillspetsat förutsåg Jefferson alltså att statsskulden skulle kunna leda till 

en sextontimmars arbetsdag där man skattade bort inkomsterna från femton 

av dem varefter man hasade hem till en gröttallrik och någon enstaka potatis 

att återhämta sig med för att sedan gladeligen tjäna sitt uppehälle genom att 

fästa kedjor runt halsen på sina medmänniskor. 

Under Jefferson gjordes också framgångsrika försök att återbetala stats

skulden som 1801 uppgick till omkring 80 miljoner dollar och 1809 var nere 

på cirka 50 miljoner dollar.54 Den värdepappersmarknad som Hamilton hade 

förespråkat motarbetades av republikanerna då de ansåg att den bidrog till 

korruption, exempelvis genom att knyta regeringen till konspirerande kapi

talister. Även den centralbank som Hamilton grundat ogillades och kom att 

avvecklas 1811.55 Republikanerna skar dessutom ned på landets försvar för att 

spara pengar, vilket behövdes då de samtidigt som de betalade av på statsskul

den, kraftigt hade sänkt skatterna. Även flottan bantades eftersom man ansåg 

att en flotta bara bidrog till att dra in ett land i krig.5Ä Dessa åtgärder kom att 

försvåra 1812 års krig militärt såväl som finansiellt. 

53. Citerad i Lance Banning, Jefferson andMadison: Three Conversations from the Founding (Ma-

dison 1995), s. 222-223. 

54. Edling (2007a), s. 29. 

55. Edwin J. Perkins, American Public Finance and Public Services 1700-1815 (Columbus 1994), 

s. 325. 

56. Hickey (1989), s. 6-9. 
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Jefferson var en populär ledare och efter att ha suttit två mandatperioder 

som president ombads han 1808 att kandidera till en tredje, något som han 

avböjde varpå hans nära vän, och tillika republikan, James Madison blev den 

fjärde presidenten i landets historia.57 Presidenten som skulle leda Förenta 

Staterna in i 1812 års krig var nu installerad på sin post och måhända påver

kade Alexander Hamiltons upprustning av statsfinanserna Madison som 1795 

fastslagit att krig, skulder och skatter utgjorde den "onda treenigheten" vilken 

skapade monarkier och dräpte demokratier.5® Ändå anses han alltså ha ver

kat starkt pådrivande för krigsförklaringen 1812. Kriget kallades rentav "Mr. 

Madisons krig"59 av hans politiska motståndare - ett krig som skulle leda till 

både skulder och skatter i en omfattning som saknade motstycke i Förenta 

Staternas historia efter frihetskriget. 

Förenta Staternas offentliga finanser under 1812 års krig 1809—1815 

När kriget bröt ut den 19 juni 1812, fanns alltså ett modernt finansierings

system signerat den nu avlidne Alexander Hamilton på plats, redo att sättas 

på sitt första prov någonsin.60 Albert Gallatin (1761—1849) hette nu finansmi

nistern och det blev hans otacksamma uppgift att betala för kriget genom lån 

uteslutande från amerikanska investerare/1 

Under kriget använde sig regeringen av tre olika lån: Tillfälliga banklån 

stod för cirka 5 miljoner dollar av krigskostnaderna, medan så kallade "trea-

sury notes", ett slags räntebärande värdepapper med en löptid på endast ett 

år, stod för närmare 37 miljoner dollar. Men den största delen, omkring 73 

57. Onuf (2000), s. 132. 

58. Citerad i Sloan (1995), s. 86. 

59. Hickey (1989), s. 1, 46: Det kallades så av oppositionen för att betona att bara en knapp 

majoritet stod bakom krigsförklaringen. Krigsförklaringsförslaget röstades igenom av repre

sentanthuset med den minsta marginalen någonsin i USA:s historia: 61 procent för krigsför

klaringen och 39 procent mot. 

60. Perkins (1994), s. 324-325. 

61. Edling (opub. man.), s. 20; Perkins (1994), s. 324, 335: Trots upprepade uppmaningar från 

Gallatin till kongressen att rösta igenom höjda skatter gjordes aldrig detta då politikerna 

var ovilliga att "stapla krigskostnaderna på befolkningens axlar" och dessutom rädda för 

högljudda protester, kanske uppror, av desamma. USA:s oerfarenhet, osäkra ekonomi och 

bristfälliga finanssystem gjorde att finansministern ämnade låna pengarna från Europa; men 

på grund av Napoleonkriget som rasade där var den europeiska marknaden stängd och det 

stod klart att 1812 års krig skulle behöva bekostas med hjälp av USA:s egna resurser. 
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miljoner dollar, kom att utgöras av statsobligationer utställda på tolv år eller 

längre. Dessa siffror kan jämföras med den totala statsskulden 1809 som alltså 

uppgick till 50 miljoner dollar. Alla lån, som kom att stå för ungefär 85 pro

cent av den totala krigskostnaden, måste godkännas av kongressen, som gav 

regeringen en maxsumma den tilläts låna. Kongressen godkände under kriget 

fem låneförslag och alla dessa gjordes inlösbara först efter tolv år, detta för att 

locka investerarna med försäkringen att regeringen efter kriget inte kunde 

inlösa lånen med hjälp av nya, förmånligare sådana, exempelvis återbetala ett 

lån på 100 000 dollar med 8 procents ränta genom att ta ett nytt med bara 

5 procents ränta. När en lånelag antagits återstod sedan bara att hitta villiga 

investerare — det var här problemen började för Gallatin. Då det första lånet 

ska tecknas är regeringen dåligt förberedd, vilket kanske kan ursäktas med att 

det var första gången Hamiltons finanssystem användes; man annonserar helt 

enkelt i tidningarna för att hitta investerare till ett lån på 11 miljoner dollar 

vilket resulterar i att endast 6 miljoner dollar blir tecknade. Nästa lån om 16 

miljoner dollar, som även det annonserades ut i tidningen, hittar initialt bara 

investerare till 25 procent av den totala summan. Gallatin förstår att något 

måste göras och förutom att sänka priset på värdepapperna, vänder han sig 

till landets mera framstående kapitalister vilka agerar som agenter mot en 

andel av försäljningen. Det visar sig vara en lyckad manöver och hela lånet 

blir nu tecknat. Ett tredje lån utställs i augusti 1813 om 7,5 miljoner dollar och 

investerare övertecknar det med hela 5 miljoner dollar, vilket finansdeparte

mentet tar som ett tecken på att man nu har hittat ett fungerande system och 

att de kommande lånen kommer att tecknas utan problem. Framtiden skulle 

dock visa sig annorlunda. Till det fjärde lånet om 10 miljoner dollar visar det 

sig vara ytterst problematiskt att hitta investerare vilket också gäller det femte 

lånet om 6 miljoner dollar. Endast efter att finansdepartementet accepterat 

ett rejält sänkt pris på obligationerna, kan lånen tecknas. Den finansiella situ

ationen för regeringen blir allt mer alarmerande och fredsavtalet, som skrivs 

under i Ghent på julaftonen 1814 och ratificeras av Förenta Staterna den 16 

februari 1815, kunde inte ha kommit lägligare.62 

När dammet har lagt sig har dock nationen, trots stora svårigheter, lyckats 

bekosta kriget med hjälp av statlig kredit, utan att tynga befolkningen med 

62. Edling (opub. man.), s. 18-26, 28; Perkins (1994), s. 324-325, 337-338. 
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kraftigt ökade skatter och utan att lämna efter sig det finansiella kaos som 

blev arvet efter frihetskriget/3 Förenta Staterna har gått från ett närmast obe

fintligt finanssystem till ett modernt och välfungerande inom loppet av trettio 

år. Hamiltons finanssystem har genomgått sitt eldprov - och segrat. Vägen 

som ledde mot supermaktsstatus hade således beträtts, och det var Alexander 

Hamilton som hade stakat ut riktningen. Men som följande empiriska av

snitt ska visa var händelseutvecklingen inte så given som den kan framstå när 

man betraktar USA av idag. Och förvånansvärt nog var det hans federalistiska 

kollegor som försökte grusa maskineriet i Hamiltons finanssystem. 

Den trettonde kongressens lånedebatt 

Kongressdebatten drivs framåt genom framläggandet av motioner från repre

sentanterna i representanthuset och är en debatt som inte helt fokuserar på 

det bästa sättet att finansiera kriget. Istället tar kongressledamöterna också 

tillfället i akt att diskutera och kritisera krigsförklaringen och det sätt på vil

ket administrationen sköter kriget. Denna kritik förs i stor utsträckning i 

moraliska termer. Även om någon som avviker alltför kraftigt från ämnet 

riskerar en reprimand inverkar det inte så avskräckande på politikerna att de 

alla gånger avstår.64 

Efter varje proposition från finansutskottet eller motion som läggs fram 

av en representant, hålls en inledande omröstning där kongressledamöterna 

röstar ja eller nej till förslaget; genom denna omröstning får således repre

sentanterna klart för sig ungefär hur förhållandet mellan de båda sidorna 

ter sig inför den följande debatten. Alla motioner och propositioner måste 

röstas igenom tre gånger för att antas och skickas vidare till senaten. Under 

debattens gång får kongressledamöterna föreslå tillägg eller ändringar på mo

tionerna och dessa styr ibland debatten i en ny riktning. Tilläggen röstar man 

om endast en gång. Att lägga på minnet: sedan 1801 innehar republikanerna 

makten och federalisterna sitter i opposition. 

63. Edling (opub. man.), s. 29. 

64. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1405, 1437, 1447, 1607: Exempel då politiker 

beklagar att det tycks vara fritt fram att debattera annat än låneförslaget. 
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Ett rättfärdigt och oundvikligt krig 
När lånedebatten i den trettonde kongressens andra session startar i december 

1813, står det tidigt klart att den inte uteslutande kommer att röra ekonomin: 

oppositionen motiverar ofta sin negativa hållning i lånefrågan genom att 

principiellt fördöma själva kriget som gjort det nödvändigt för regeringen att 

alls uppta lån. Nära hälften av lånedebatten behandlar kriget som skuldfråga 

och argumenten om krigets legitimitet är viktiga för att förstå hur samtidens 

politiker såg på den amerikanska republikens förhållande till sin omvärld. 

Den federalistiska oppositionen kritiserar krigsförklaringen för att vara 

omoralisk och de anser att den utfärdats på otillräckliga grunder. De säger 

sig därför rösta nej till lånet då detta bara kommer att förlänga den olycka 

som ett krig innebär, när man istället bör söka ett slut på stridigheterna så 

snart som möjligt/5 En representant ur oppositionen vänder sig exempelvis 

till majoriteten som röstade ja till krigsförklaringen och frågar full av indigna

tion: "[H]ow will ye answer God and the country for the blood and treasure 

uselessly, criminally expended?"66 

Lika kritisk är oppositionen till hur kriget förs och attackerna mot det 

brittiska Kanada fördöms som både utsiktslösa och meningslösa.67 En fede-

ralist sammanfattar väl ovanstående kritik då han motiverar sitt nej till låne

förslaget: 

I shall vote against it, on the principle that it is to obtain money to prosecute a war 

of invasion and conquest - a war which has been as unwisely managed, as it was im-

providently declared. I shall vote against it, on the principle that the measures which 

preceded and produced it were radically wrong.68 

Det framstår måhända något anmärkningsvärt att federalisterna, som ända 

sedan konstitutionsdebatten förespråkat en stark centralregering med hänvis

ning till det hårda klimatet som råder i det internationella statssystemet, nu 

röstar nej till upprustning och användandet av statsskulden — kanske är det 

delvis därför de så utstuderat riktar in sig på kriget som sakfråga. De säger sig 

65. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1285, 1505, 1507, 1526, 1552, 1651,1699. 

66. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1555. 

67. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1286-1287, I293> 1371> T397' r453> I5°7> 1517, 1545, 

I732-I734-
68. Annals ofCongress, yth Cong., 2nd sess., s. 1274. 
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mena att krigsadministrationen är så dåligt skött av regeringen att det enda 

alternativet som nu kvarstår är att strypa tillgången på pengar för att på så 

vis få ett slut på "the embarrassment" och den plåga som kriget sägs utgöra 

för landet/9 

Något som upptar en relativt stor del av debatten är tidigare nämnda fråga 

om invasionsförsöken mot Kanada, som vid den här tiden alltså tillhörde det 

brittiska imperiet. Federalisterna ser de amerikanska attackerna mot grann

landet som ett bevis för att kriget, som republikanerna hävdar är nödvändigt 

och framtvingat av Storbritannien, i grunden är ett anfallskrig avsett att göra 

landvinningar.70 Federalisterna upplyser kongressen om att "the principal ob-

ject of the vast expenditures we are called upon to make, [...] is the conquest 

of Canada" och att man inte bör rösta ja till andra lån än de som är "necessary 

for the defence and protection of the United States".71 Man säger sig vara av 

uppfattningen att inget gott kan komma av detta invasionsförsök, ens om 

Förenta Staterna mot förmodan skulle kunna genomföra det.72 En represen

tant menar att en geografisk expansion av territoriet istället för att stärka den 

amerikanska unionen, kommer att ha en negativ inverkan på landet eftersom 

republiken "would fall into pieces from its own weight".73 

Sådana resonemang ter sig intressanta av två anledningar: genom att be

döma kriget som ett anfallskrig vill federalisterna visa på att kriget alls inte 

var oundvikligt utan att den republikanska administrationen har valt det. 

En sådan antydan kan framstå som en given angreppspunkt då kriget går så 

odiskutabelt dåligt, men det kan också ses som centralt för federalisternas 

argumentkedja - mer om varför nedan. Det sistnämnda citatet tycks även 

bekräfta att det fanns en föreställning om att republiken var en ömtålig ska

pelse; det var inte självklart att expandera innan man hade god administrativ 

kontroll över de ursprungliga staterna och deras interna relationer. 

Om federalisterna kan anses argumentera mot sina egna principer i frågan, 

kan detsamma hävdas angående republikanerna. Deras vision om ett land 

"without foreign or domestic wars"74 har visat sig precis så naiv som federalis-

69. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1286,1287,1293,1371, 1517, 1732. 

70. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1286,1293,1371,1397,1453,1507,1545. 

71. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1283, 1286. 

72. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1293. 

73. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

74. Citerad i Edling (2007a), s. 26. 
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terna förutspått och kanske är det delvis därför de nu lägger så mycket energi 

på att rättfärdiga 1812 års krig. Storbritannien målas av republikanerna nu 

upp som ett otroligt aggressivt och förtryckande imperium som "förpestat" 

världshaven med sina ständiga övergrepp mot internationella bestämmelser 

och kriget anses dessutom nödvändigt för att försvara de naturaliserade eng

elska sjömän som nu jagas av the Royal Navy för att tvingas ta tjänst i den 

engelska flottan.75 En republikan hävdar att eftersom kriget utkämpas för "de 

svaga, fattiga och utsatta" sjömännens rättigheter och inte för att "försvara de 

rikas ägodelar" är det rättfärdigt. När han sedan påpekar att Förenta Staterna 

dessutom är "det enda landet i världen" där rika och fattiga verkligen är lika 

mycket värda, där de fattiga har lika mycket inflytande som de rika och det 

enda landet där de fattiga känner sig representerade i regeringen, gör han 

det för att försöka visa att kriget är helt i linje med de republikanska idealen. 

Han jämför sedan frihetskrigets utlösande faktor, att tvingas att betala skatt 

för sitt te, med att tvångsrekryteras och frågar sig retoriskt vem i landet som 

inte hade föredragit att betala "en slant extra för sin nästa tekopp" framför att 

med tvång bli inskriven i den engelska flottan/6 

Även en annan republikan ber att få påminna kongressen om Förenta 

Staternas tidigaste, ärofyllda historia för att framhäva krigets legitimitet: 

[P]ermit me to call back your attention to our glorious Revolution - not like the re

volutions in Europé, the exchange from one tyrant for another, but a revolution of 

principles, whereby the sovereignty of Kings was overturned, and the sovereignty of the 

people established on its ruins.77 

Han citerar också vad som står att läsa i självständighetsförklaringen som 

blev följden av revolutionen: "that all men are by nature equal; that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these 

are life, liberty, and the pursuit of happiness." Vidare påminner han om att 

dessa rättigheter har cementerats med blod från landets revolutionära hjältar 

och martyrer och att konstitutionen skapades för att säkerställa frihetens väl-

75. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1334, 1337, 1344, 1348-1349, 1353-54, 1357, 1406-

1410,1437-1439,1491,1533-1535, 1539,1541,1781. 

76. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1781. 

77. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1659-1660. 
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signelse. Han uppmanar nu övriga kongressledamöter att på den heliga ed de 

svurit, lova att verka för att försvara dessa heliga rättigheter.78 

Ytterligare en republikan säger sig vara full av indignation över oppositio

nen som antyder att man ska lämna sjömännen vind för våg, och han frågar 

sig om det är det ärofulla och rätta att göra? Han besvarar sedan sin egen 

fråga, och det är inte utan att man anar att han är upprörd: 

No, [...] rather tell Liberty to tear the Constitution to pieces; to depart from this Hall, 

and scatter it to the winds; to pull down the do me of this magnificent temple; to raze 

the monuments of freedom to their foundation; to leave us forever, for we have insulted 

her, and all our pledges and pretensions were a disgraceful mockery of her principles.79 

Intressant i det internationella perspektivet är således att de republikaner 

som citeras ovan argumenterar för att försvara "the revolution of principles", 

samt de republikanska idealen som föddes ur den, med hjälp av federalstatens 

resurser. I sitt försök att anpassa sina traditionella argument och göra dem 

applicerbara på den rådande situationen kan hävdas att de framstår som rela

tivt pragmatiska. De tycks hålla det som så viktigt att försvara befolkningens 

fri- och rättigheter mot utländska regeringar, att krig kan rättfärdigas. Ett 

sådant resonemang kan måhända tolkas som en indikation på att det inter

nationella statssystemet, som Förenta Staterna blev en fullvärdig medlem av i 

och med självständigheten, bidrog till att forma landets tidiga politik. Detta 

trots att republikanerna sedan författningsdebatten marscherat under parol

len att "krig, skulder och skatter utgör den onda treenigheten vilken skapar 

monarkier och dräper demokratier".80 Deras argument ska också ses mot den 

bakgrund som presenterats ovan: republikanerna har nedrustat såväl armén 

som flottan sedan de kom till makten 1801 — något att hålla i minnet även 

under den fortsatta presentationen av deras argument. 

Talare i oppositionen bemötte resonemang likt de ovan nämnda med att 

påpeka att många sjömän, å vilkas vägnar kriget nu sades utkämpas, inte var 

amerikaner enligt lag då de inte hade bott fem år i landet. De flesta sjömän 

var således inte alls amerikaner, och ännu färre var naturligtvis de amerikaner 

78. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1659-1660. 

79. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1480. 

80. Citerad i Sloan (1995), s. 86. 
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som blivit tvångsvärvade. Federalisterna sade sig därför inte anse att deras 

plågor, vilka de erkände som sådana, kunde jämföras med den mängd liv som 

nu sades offras för deras sak.81 

Republikanerna går vidare genom att vända sig mot att kriget utmå

las som ett invasionskrig av oppositionen och en representant påpekar att 

det har funnits planer på att använda vapenmakt mot Kanada ända sedan 

George Washingtons tid och att det då upplevdes, och så även nu borde ses, 

som "solely [...] a defensive measure of the first importance". Det var för att 

försvara nybyggarna mot indianernas attacker och mot att utan hänsyn till 

ålder eller kön, bli "scalped and barbecued by a savage and ferocious foe" 

som Washington och hans samtida tog beslutet. Dög det skälet då måste det 

sannerligen duga nu, resonerar talaren, då det nu bor tredubbelt så många 

amerikaner i det utsatta området. Att försvara amerikanska medborgare har 

således alltid varit avsikten med att marschera mot Kanada - inte att utöka 

unionens gränser, avslutar han.82 

En annan republikansk kongressledamot framför liknande åsikter då han 

menar att om man inte godkänner lånet kommer nationen att mitt under 

brinnande krig tvingas nedrusta både armén och flottan och att om så görs 

kommer den amerikanska befolkningen snart att tvingas att höra: 

in every breeze and blast of wind from the North and Northwest the cries and shrieks 

and groans of men, women, and children, scalped, massacred, and dying under the 

scalping knife, hatchet and other implements of death wielded with barbarous ferocity 

by the hands of the painted enemy and his savage allies. Do the Opposition desire that 

state of things?83 

Indianerna ses ofta under debatten av republikanerna som Storbritanniens 

allierade då det framkommit uppgifter om att britterna understöder dem 

och att de används i britternas armé,84 något som ifrågasätts av oppositio

nen.8' Utan att ifrågasätta ovanstående talares omsorg för nybyggarna i norr, 

kan man konstatera att retoriken är effektfull och möjligen avsedd att få fe-

81. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1508, 1721-1723. 

82. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1337. 

83. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1353. 

84. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1334—1337, 1357, 1538-1539. 

85. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1551. 
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deralisterna att framstå som likgiltiga inför befolkningens lidanden. En an

nan republikan säger sig helt enkelt anse att kriget är "declared on grounds 

so perfectly justifiable" att det, med ett fåtal undantag, saknar motstycke i 

världshistorien!86 Dessa uttalanden kan ses som en indikation på hur viktigt 

rättfärdigandet av kriget upplevs för republikanerna. De är beredda att dryga 

ut den avskydda statsskulden, men endast högst motvilligt; Storbritanniens 

aggressiva utrikespolitik har inte gett dem något annat alternativ. 

Andra republikaner duckar i skuldfrågan genom att pragmatiskt konsta

tera att landet nu oomtvistligt befinner sig i krig mot en aggressiv, anfallande 

fiende och att ordflödet i representanthuset inte kan försvara landet - för det 

krävs en armé.87 En armé kostar pengar och således är nu enda alternativet att 

göra vad som krävs för att förse den med pengar eftersom "the sinews of war 

are men and money".88 Eller som en republikansk politiker uttrycker sig: 

Should this bill pass, you will be prepared to arm the American people, and (should 

negotiations fail) meet your enemy in the field of battle [...] with the sword in the 

one hand, and the olive branch in the other, saying to the enemies of your country 

- Choose ye which to select. This is what the majority recommend. What is the course 

advocated by the minority? Disarm the American people, lay down your weapons of 

warfare, and do what? Ask pardon and forgiveness, for your transgressions, and accept 

of such terms as the enemy will accord to you. Is this a course worthy of a great and 

free people? Would you not by this demonstrate to the world that you are unworthy of 

that liberty which you enjoy?89 

Republikanernas retorik påminner således starkt om den som använts av fe-

deralisterna alltsedan ratifikationsdebatten, alltmedan oppositionen fortsät

ter att hamra in sin poäng: republikanerna har aktivt sökt kriget och den enda 

avsikten är att invadera Kanada! En federalist frågar stillsamt hur invasionen 

av Kanada har tjänat till att stärka sjömännens rättigheter: "Has the prosecu-

tion of your scheme of invasion and conquest against the Canadas a tendency 

to secure the rights and advance these interests?" För egen del säger han sig 

ha ytterst svårt att göra kopplingen.90 Att Förenta Staterna kommer att ses 

86. Annals ofCongress, yth Cong., 2nd sess., s. 1334. 

87. Annals of Congress, 13th Cong., rnd sess., s. 1284-1285,1353,1532. 

88. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1495. 

89. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1532. 

90. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1558. 



som befriare av Kanadas befolkning, vilket har hävdats av republikanerna, 

har han även det mycket svårt att se. Han säger sig istället veta hur kanaden

sarna kommer att se på invasionen: "not as coming to emancipate them from 

thraldom, but to reducing them to a foreign yoke."91 

Federalisterna utpekar vidare regeringens dumdristiga utrikespolitik un

der deras år vid makten som ensamt ansvarig för det avskyvärda kriget och de 

säger sig nu vara ovilliga att ekonomiskt fortsätta stötta dessa dubbla dumhe

ter - regeringen och kriget.97 

Utan att ta ställning till om 1812 års krigs bakomliggande, och i debatten 

omtvistade, orsaker faktiskt var rättfärdiga eller inte, kan det konstateras att 

de hade sitt ursprung på Atlanten i frågor rörande handelns friheter och rätt-

tigheter och att kriget framstår som närmast oundvikligt. Thomas Jefferson 

skrev redan 1801 angående Förenta Staternas ambitioner: 

We feel ourselves strong, and daily growing stronger. The day is within my time [...] 

when we may say by what laws other nations shall treat us on the sea. And we will say 

it.93 

Republikanerna försvarar en stark centralregering 
Debatten om att godkänna ett lån på 25 miljoner dollar blir också i stor ut

sträckning en fråga om medborgerlig frihet: Utgör statsskulden ett hot mot 

denna, eller är den tvärtom en förutsättning för frihet? En politiker klarläg

ger det grundläggande problemet då han citerar den sittande presidenten 

Madisons snart tjugo år gamla ord: 

War is the parent of armies; from these proceed debts and taxes. And armies, and debts, 

and taxes, are the known instruments of bringing the many under the domination of 

the few.94 

Oppositionen inleder med att visa på att det stora lånet, om det godkänns, 

måste kunna finansieras. Om regeringen inte kan betala räntan på sina lån 

kommer den att försätta staten i bankrutt.95 En politiker tar i sitt tal hjälp av 

91. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1559. 

92. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1277, 1286, 1358, 1373, 1381, 1397, 1453, 1505, 1557, 

1703-1707,1710-171J. 

93. Onuf (2000), s. 136. 

94. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1466. 

95. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1374, 1377, 1453, 1447, 1504-1505. 
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den avlidne Hamiltons ord i ett försök att ge avgörande tyngd till argumen

tet: "The creation of a debt should always be accompanied with the means of 

extinguishment", vilket Hamilton hade ansett vara "the true secret of rende-

ring public credit immortal". Talarens slutsats blir därför att statens kredit

värdighet bör försvaras med samma noggrannhet som en "kvinnas kyskhet", 

vilket han alltså inte anser att sittande regering har gjort.96 Istället säger oppo

sitionen att regeringen tycks tro att betalningen på tidigare lån kan ske med 

hjälp av nya lån, något som enligt alla ekonomiska lagar man känner till är 

förödande och närmast att likna vid ett finansiellt självmordsförsök:97 

I speak the ianguage of every financier and political economist [...] when I say [...] that 

to rely upon loans to pay the interest of loans - is to adopt a most desperate system of 

fiscal gambling; sapping the foundation of public credit, and conducting to national 

bankruptcy.9® 

Oppositionen koncentrerar sig således på att bortom allt tvivel fastställa det 

faktum att om man tar ett lån måste man kunna betala räntan - annars blir 

staten bankrutt. Sedan kan de närma sig kärnan: "Internal taxation — the inevi-

table consequence of war."99 För att betala räntan på lånen kommer den repu

blikanska regeringen att utarma det amerikanska folket genom höga skatter.100 

En federalist säger sig vara övertygad om att de amerikanska medborgarna inte 

kommer att låta sig underkuvas av de "extraordinära och förtryckande bördor" 

som följer av de skatter som det nya lånet kommer att medföra. De kommer 

att söka i sina hjärtan, "fyllda med patriotism och lojalitet", efter styrka, men 

förgäves. Han säger det vara hans fasta övertygelse att det inte går att utkräva 

så höga skatter från en fri befolkning som så länge har varit befriad från be

tungande bördor. Om man tror detta vara möjligt så har man missbedömt pa

triotismen i dessa människor som "superhurnan". Han säger sig dock alls inte 

misstro sina medmänniskors patriotism, men han är rädd för de konsekvenser 

som kan bli följden om kongressen nu kräver för mycket av dem.101 

96. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1377. 

97. Annals of Congress, ijth Cong., md sess., s. 1374,1447,15°4—^1505. 

98. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1374. 

99. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1375. 

100. Annals of Congress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1293, 1295, 1374-1376, 13 77, 1449, 1453, 1504,1506, 
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101. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1506. 
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Oppositionen tycks vilja skicka signalen till allmänheten att republika

nerna har startat ett onödigt och orättfärdigt krig som kommer att leda till att 

den republikanska friheten hotas. En federalist sammanfattar: 

This project then, of taking Canada, is to saddle the people of this country with an 

enormous debt, and for the payment of which their houses, their shops, their lands, 

their carriages, and almost everything they eat, drink, or wear, must be taxed.102 

Med andra ord antyder oppositionen att republikanerna tvingar den ame

rikanska befolkningen att ur egen ficka betala för en institution "big with 

misery, despair, and destruction"103 och därmed att betala för sin egen frihets

inskränkning. 

Här presenteras en möjlig förklaring till varför det uppfattats som så vik

tigt för oppositionen att visa att kriget var självvalt; att det leder till lån; att 

lån leder till skatter vilka är allmänt ansedda som förtryckande. På så vis 

förpackar de sin kritik i en sådan form att de framstår som beskyddare av 

individens rättigheter istället för som en obstruerande opposition och anty

der samtidigt att republikanerna genom sin politik hotar den medborgerliga 

friheten. Utan att veta om federalisterna betraktar republikanerna som ett 

hot mot medborgarnas rättigheter och i förlängningen mot republiken som 

styrelseform, kan man se fördelar med att framföra kritik mot den sittande 

regeringen i en sådan språkdräkt. De republikanska politikerna ställs nu mot 

sina egna tydligt uttalade ideal och framstår därmed som falska. Dessutom 

blir det problematiskt för republikanerna att avfärda federalisternas argument 

eftersom argumenten är deras egna! Om man godtar detta resonemang följer 

enligt samma logik att den republikanska majoriteten anser det vara av yt

tersta vikt att hävda att federalisterna har fel i sakfrågorna då de inte enkelt 

kan angripa den ideologiska grunden för oppositionens argument. Nedan 

presenteras därför inledningsvis federalisternas fortsatta kritik för att ge en 

bättre förståelse för republikanernas resonemang. 

Federalisterna avancerar genom att visa på de ekonomiska problem som 

de säger sig vara övertygade om kommer att följa i lånets kölvatten. De för

utspår att statskassan kommer att dräneras till följd av de stora lånen som 

102. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1295. 

103. Tobias Smollet, citerad i Sloan (1995), s. 93-94. 
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regeringen vill ta. Oavsett om det gäller varor eller statsobligationer gäller 

nämligen den ekonomiska grundprincipen att desto större utbud på mark

naden, desto lägre blir priset på varan.104 Detta får i sin tur till följd att stats

obligationerna kommer att bli allt svårare att sälja annat än till ett rabatterat 

pris eller, än värre, till högre ränta.105 Man vill alltså visa att: hög ränta på 

stora lån leder till att statskassan till slut blir tom. Oppositionen påpekar 

också att ränta som överstiger sex procent är att betrakta som ocker,106 vilket 

fördöms av Bibeln. En talare antyder, något anstötligt, att "snikna judar" är 

de som kommer att tjäna på detta i slutändan.107 En annan varnar för att så 

snart regeringen börjar höja räntan är man ute på hal is. Vem vet hur hög den 

till slut kommer att bli, frågar han sig, och säger att om man erbjuder dessa 
ockrare nio procent ränta kommer de osvikligen att kräva tio procent, "and 

so, drawing you within their grasp, the gripe of the usurer becomes the gripe 

of death". Han säger sig vara säker på att befolkningen, precis som han själv, 
är "hostile to a national debt, which thus feeds and fattens the speculators 

and usurers" i landet. Frasen "a national debt is a national blessing" avfärdar 

han som nonsens.108 Sedan varnar han för vad som komma skall till följd av 

den evigt växande statskulden: 

I shall regret to see, but the period may not be far off when speculators, stock-job

bers, and usurers, will swarm about your Capitol, thrusting themselves into the very 

sanctuary of your Legislature; infesting your lobbies and galleries; kindly devising and 

advising the laws for your enactment. [...] Yes, sir, let these usurers get foothold, and 

they will prey upon your vitals; you will see them hovering about your Treasury like 

crows about a carcass, croaking for the last morsel.109 

Ovanstående talares argument är slående lika de som Tobias Smollet fram

förde 1765, så mycket så att man kan ana att kongressledamoten har läst 

Smollets History of England. Dessutom ansluter han till traditionen att se 

på investerare, spekulerare och kapitalister som improduktiva utsugare pre
cis som kritikerna till Alexander Hamiltons federalistiska reformer tjugo år 

104. Annals ofCongress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1271. 

105. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1293-1294,1379,1445,1447,1504,1505,1523—1525, 

1612. 

106. Annals ofCongress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1495-14 96,1526. 

107. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1504. 

108. Annals ofCongress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1525-1526. 

109. Annals ofCongress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1526. 
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tidigare gjorde. Nu framförs dessa argument av en federalist vilket kan anses 

anmärkningsvärt, men som måhända går att förklara enligt den princip som 

presenterats ovan. Den tredje aspekten som kan lyftas fram, och som kom

mer att beröras även nedan, är att han visar att de kapitalister som investerar 

i statsskulden antas kunna vinna inflytande över regeringen. Som vi har sett 

målar han upp en bild där "spekulerare och ockrare" tränger sig in i kon

gressen och likt "hjälpsamma rådgivare" styr utformandet av lagboken. Även 

sådana föreställningar var vanligt förekommande och framfördes av David 

Hume i mitten på 1700-talet, vilket påvisats ovan. 

Federalisterna går sedan vidare genom att hävda att inte ens om en förö

dande hög ränta utlovas kommer det att garantera att kapitalisterna är intres

serade av att låna ut sina pengar. För att någon ska vilja investera sitt kapital i 

statsobligationer måste nämligen en tilltro finnas till att regeringen verkligen 

kommer att betala räntan. Denna tilltro, säger man, finns inte i nuläget, då 

det står klart för alla och envar att Förenta Staterna inte längre har resurser 

att finansiera sina lån.110 Därför följer att, tvärtemot vad administrationen 

önskar, så kommer värdet på statsobligationerna att sjunka kraftigt om lånet 

godkänns, vilket är förödande för landets ekonomi då det ruinerar alla inves

terare som sitter på obligationer sedan tidigare.111 

Ytterligare en invändning mot lånet tog fasta på administrationens på

stående att lånet var nödvändigt för att fortsätta kriget och säkra nationens 

självbestämmande. Tvärtom skulle lånet istället visa sig underminera detta 

självbestämmande, förutspådde oppositionen. Detta eftersom Förenta Sta

ternas ekonomi, hårt belastad av kriget och tidigare embargon,112 inte var 

stark nog att finansiera lånet."3 Detta i sin tur, sade man, ledde bland annat 

till att utländska investerare skulle komma att till stor del investera i lånet.114 

Som nämnts ovan antogs konsekvenserna för en regering som satte sig själv 

i händerna på utlånare vara mycket bekymmersamma, då det ledde till att 

no. Annals of Congress, 13ch Cong., 2nd sess., s. 1379, 1445,1447, 1523-1525. 

in. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1271, 1504, 1523. 

112. Nationalencyclopedin (2000): Embargolagen utfärdades av Jefferson 1807 och var en förord
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113. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1293-1294, 1295, 1374,1447,1449,1450-1452,1453, 

i5°4-i5°5. 
114. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1351, 1355, 1501, 1524-1525. 

I56 



dessa investerare kunde få inflytande över regeringen."5 Dessutom skulle det 

dränera landet på kapital och hårdvaluta då räntan gick till kapitalister utan

för landets gränser."6 En sådan händelseutveckling sågs alltså i merkantilistisk 

anda som förödande då processen antogs öka andra länders kapital och mins

ka Förenta Staternas, vilket hade en negativ inverkan på landets ställning i det 

internationella statssystemet. 

Den republikanska sidan av kongressen ställs alltså nu mot precis sådana 

argument som tog dem till makten 1801. Republikanerna har hamnat i den 

anmärkningsvärda situationen att de tvingas försvara ett krig, en ökad stats

skuld och högre skatter. Med andra ord tvingas de försvara en stark central

regering! Men man gör det inte genom att framställa det som något positivt, 

man visar istället på att det har varit oundvikligt. Man framställer kriget som 

framprovocerat av Storbritannien och att man nu inte har något annat val än 

att göra allt i sin makt för att förse krigsapparaten med pengar: "If we submit, 

the independence of this nation is löst.""7 Republikanernas huvudpoäng är 

således den att kriget måste kunna finansieras för att nationen ska kunna 

hävda sig i det internationella statssystemet."8 En republikan säger följande 

när den trettonde kongressens andra session lider mot sitt slut: 

Much has been said about a national debt. No man dislikes one more than I do. It 

never was my opinion that a national debt is a national blessing. And I dislike taxes 

as much as I do a national debt; but I do not dislike them quite as much as I hate 

impressment."9 

Han kan sägas sammanfatta republikanernas hållning i frågan ganska väl: en 

republik mår inte bra av krig, skulder eller skatter — men alternativet att lyda 

under andra nationers lagar är än värre. 

Republikanerna gör det till sin sak att argumentera för att faran med att 

godkänna lånen inte är så stor som oppositionen vill låta påskina, vare sig vad 

gäller frihet eller ekonomi. Detta gör de genom att i sakfrågorna försöka visa 

att kritiken är obefogad. Nationens ekonomiska situation blir en stor stöte-

115. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1506,1523-1526. 

116. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1380,1445. 
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sten i debatten: som visats ovan säger sig federalisterna vara övertygade om 

att landets ekonomi som helhet är för svag för att kunna finansiera ett nytt 

stort lån vilket antas komma att leda till många negativa följder för landet.120 

Republikanerna bemöter oppositionens argument genom att försöka visa på 

att USA:s ekonomi tvärtom är välmående och stark nog för att finansiera det 

föreslagna lånet på 25 miljoner dollar.121 En republikan säger sig ha räknat på 

saken och kommit fram till att man utan att ta hänsyn till landets ständigt 

växande välstånd och befolkning ändå kan fastslå att: 

the resources of the nation, without any system of internal taxes, are sufficient, in times 

of peace, to discharge, in twenty-two years, a debt of ninety-two millions of dollars 

principal.122 

Höjda skatter kommer alltså inte att behövas för att betala av skulden inom 

22 år efter krigets slut, enligt talarens beräkningar. Han antyder som synes 

även att det i själva verket kan visa sig gå än snabbare då Förenta Staternas 

ekonomi är under ständig tillväxt till följd av bland annat den omfattande 

immigrationen. Ännu en republikansk kongressledamot säger sig tycka att 

"there is something very extraordinary to [...] these financial horrors" som 

oppositionen hyser. Han frågar sig om det verkligen är möjligt att Förenta 

Staterna, som har varit det näst största handelslandet i världen och som haft 

ett kraftigt handelsöverskott under tjugo år, nu inte kan finansiera ett kort 

krig för att försvara sina rättigheter? Själv säger han sig ha mycket svårt att tro 

att så är fallet. Angående den växande statsskuldens följder påpekar han något 

som kan tyckas avslöjande för den aktuella perioden: "The truth is [...] that 

finance is still a political secret."123 Han motiverar sin hållning med att säga 

att "[w]hen Sir Robert Walpole124 introduced the funding system in England, 

he always admitted there was a certain ultimatum beyond which the natio

nal debt could not travel without national ruin. But now that ultimatum is 

quadrupled, aye, quintupled, and ruin still holds off." Sedan säger han, som 

120. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1293-1294,1295,1374, 1447,1449, 1450—1452,1453, 

1504-1505. 

121. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1271, 1354, 1427-1428, 1500,1629. 
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republikan, något som kan antas skulle ha erhållit Alexander Hamiltons fulla 

stöd: 

Neither the frost of Russia, nor the discipline and enthusiasm of all Europé combined 

in arms, could have triumphed against the power of France, without the reinforcement 

of English paper. It was the sword of finance with which Napoleons truncheon has 

been heaten down. It was with paper his confederates were seduced, and with paper 

arms his enemies have driven him behind the Rhine.125 

Utan att övertolka ovanstående citat kan man konstatera att kongressledamo

ten sade sig anse att en statsskuld var användbar, rent av central, för att vinna 

krig och försvara sitt land. Alltså precis det som drivit Hamilton till att skapa 

en välordnad statsskuld i slutet av 1700-talet. Efter att ha visat på Storbritan

niens framgångar avslutar representanten sitt resonemang: 

What then, have we to fear? Are our resources good? Undoubtedly. We have as much 

metallic fund, probably, as England herself. Our credit is perfect - our country is confi-

dent — our means are all within ourselves. To draw them forth may cost more or less, ao 

cording to circumstances. But while we have them, most assuredly we can use them.126 

De motsatta bedömningar av landets ekonomiska situation som görs av re

publikaner respektive federalister framträder här i all sin tydlighet. Ytterligare 

en republikan säger sig med säkerhet veta att landets resurser är enorma, att 

lånet utan problem kommer att tecknas till sista cent inom landet därför att 

de amerikanska kapitalisterna inte kan göra en säkrare investering eftersom 

"in no other way can the holder invest his money which will give him so little 

trouble, so great security, and so much profit"."7 

Den republikanska majoriteten vill sålunda försöka fastställa att Förenta 

Staternas ekonomi tvivelsutan är stark nog att, utan större besvär, kunna fi

nansiera lånet. Måhända något tveksamma till om de lyckats övertyga op

positionen att regeringen kommer att kunna teckna lånet uteslutande med 

hjälp av amerikanska medborgare vänder de sig sedan mot den av oppositio

nen uttryckta rädslan för utländska kapitalister och förklarar den överdriven 

eller rent av grundlös.128 En kongressledamot säger att om det skulle bli så 

125. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1428. 
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att engelska investerare tecknade delar av lånet skulle han inte ha något att 

invända mot att så skedde. Snarare kan det ses som ett bevis på deras goda 

vilja, argumenterar han, vilket skulle få Storbritanniens "wealthy men [to] 

desire a state of peace, and therefore to have justice done to us".129 Vid ett par 

tillfällen, möjligen framtvingat av omständigheterna, sträcker sig republika

nerna så långt som till att hävda att en statsskuld faktiskt kan bidra till att 

stärka landets ekonomi.130 En republikan speglar exempelvis de åsikter som 

framförts av sir James Steuart och den franske publicisten J.F. Mellon, vilka 

framhöll att statsskulden ökar kapitalcirkulationen i ett samhälle och att lan

dets alla medborgare i slutändan får ta del av pengarna: 

Thus, if ten millions be borrowed in the course of the year, it gets into general circula-

tion; every person in the community recieves a portion of benefit from it, because it is 

added to the circulating medium of the country; a part enables the farmer to pay his 

taxes, and the balance falling into the hands of individuals may constitute a fund for 

future loans to the Government, if necessity require it.131 

Lånedebatten som lider mot sitt slut har tydligt visat att frågan om stats

skulden och dess inverkan på en nations ekonomi var en ytterst komplex 

och mångbottnad fråga för det tidiga 1800-talets amerikanska politiker. En 

republikans inlägg understryker precis hur bristande kunskaperna om stats

skulden faktiskt var: 

In my researches I too have met with a principle, I dare say as true as any we have 

heard, and infinitely more convenient and apposite. The celebrated Herrenschwand 

lays it down as a most valuable discovery, "that a regular and constant increase in the 

expenditure of the Government, is the only true means of insuring a constant increase 

in the intelligence and enjoyment of the people". The grand secret, then, for increasing 

the happiness of the people, is for rulers to spend as much as possible. I cannot say that 
I entirely agree in opinion with this profound economist, although he is announced 

to the world by Arthur Young as one of the greatest political geniuses of the age. All I 

intend is, to show that the subject of finance is intricate; that the gloomy predictions 

and dull calculations of the [Opposition] ought to be listened to with much doubt and 

circumspection. [...] [And] when I perceive that the worst governments, for the worst 

purposes, have been enabled to prosecute never ending and expensive contentions, I 

129. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1501. 
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feel encouraged to believe that a virtuous government, for honorable purposes, will 

not furnish the only example of falling a sacrifice to its enemies, for want of means to 

defend and support it rights.'32 

Talaren visar alltså på att det finns en ny teori angående statsskulden, vilken 

han bedömer vara "lika sann som någon annan", men har fördelen av att vara 

"mera passande och lämplig" än den gamla! Den lär ut att desto mer pengar 

en regering spenderar, desto bättre är det för befolkningen. Sedan avslutar 

han med att peka på hur invecklat en stats finanser är men konstaterar att 

då andra regeringar för "de värsta av skäl" ändock tycks kunna "kriga i evig

het", vore det märkligt om en "dygderik" regering med de "hedervärdaste av 

avsikter" skulle tvingas avstå från att försvara sina intressen på grund av att 

de nödvändiga ekonomiska resurserna inte kan uppbådas. Detta argument, 

precis som flera ovanstående, visar att det för politikerna var accepterat att 

bemöta ekonomiska prognoser med skepsis. Som en republikan kärnfullt ut

trycker det: 

I do not believe that either my colleague or myself are prophets, or that we can see 

further into futurity than other people; and I am a little apt to doubt the predictions of 

any man or men who have made them before without their coming to pass.'33 

Trots att vissa kongressledamöter visar upp en relativt omfattande insyn i eko

nomiska principer var kunskaperna alltså inte så etablerade att man kunde 

tala om statsskulden i faktiska termer. AJla sådana uttalanden kunde avfärdas 

som varandes så spekulativa att de gränsande till rena fjärrskådningen. Kan

ske var det den slöja av mystik som omgärdade den politiska ekonomin som 

fick en republikan att angående räntan på statsobligationerna utbrista: 

Without [...] discussing the question whether the loan can or cannot be had, I will 

merely offer a few reflections incidentally connected to it. [...] Is the money proposed 

to be raised by this bill indispensable for the service of the year? and, if so, is a loan the 

only, or best mode of obtaining it? The Chairman of the Commitee of Ways and Means 

has presented an estimate of the expences alredy ordered [...] by which it appears that 

the sum proposed to be raised by this bill, with the other sources of the revenue, will 

be absolutely necessary to meet them. [...] It ceases then to be a question of whether 

132. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1612. Arthur Young (1741-1820) var en inflytelse

rik engelsk författare som skrev om jordbruk, ekonomi och sociologi. 

133. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1788. 
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the loan can be had at this or that interest. It is necessary; it must be had; and the rate 

per centum will depend principally on the state of the money märket - and not on the 

arguments here.'34 

Ovanstående citat tycks antyda att lånedebatten för talaren inte främst hand

lar om ekonomin i landet, och en stund senare klargör han sin hållning när 

han säger att "the life and liberty of a citizen are more important to him and 

his country than his property; and consequently the obligation to protect the 

former more sacred than the latter".'35 Kriget var alltså nödvändigt, oundvik

ligt och ämnat att försvara den medborgerliga friheten — inte att inskränka 

den. 

Citatet tjänar som en lämplig avslutning på analysen av den trettonde 

kongressens lånedebatt då det belyser en viktig sak: lånedebatten under 1812 

års krig var för politikerna i grunden inte en fråga om ekonomi utan en fråga 

om frihet. Hur slutade då debatten, godkändes lånet? På sida 1798 i kongress

trycket står att läsa: 

The said main question was then taken, to wit: Shall the bill pass? and passed in the 

affirmative - yeas 97, nays 55. Ordered, That the title be: "An act to authorize a loan for 

a sum not exceeding twenty-five millions of dollars.'"36 

Det ideologiska avståndet mellan republikaner 
och federalister 

Den politiska frågan om en statsskuld är lika gammal som själva institutionen 

och noterbart är att politikerna i den amerikanska kongressdebatten 1814, i 

frågan om godkännandet av ett lån på 25 miljoner dollar, lutade sig tungt mot 

argument formulerade under 1600- och 1700-talen. Kraften i dessa argument 

framträder än tydligare då det i lånedebatten var republikaner som försvarade 

statskulden och federalister som kritiserade den. 

I artikeln har de argument som användes i lånefrågan analyserats, vilket 

har visat att för politikerna handlade lånedebatten om frihet: medborgarens 

134. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1673. 

135. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1674—1675. 

136. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1798. 
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frihet gentemot överhögheten och nationens frihet gentemot andra natio

ner — dessa två sidor av frihetens mynt där den första sidan var avhängig 

den andra. Att federalisterna, som av traditionen var varma förespråkare av 

en stark centralregering, i debatten var de som sade sig i första hand värna 

om medborgarens frihet gentemot överhögheten kan förklaras med att de 

bedömde det som det mest legitima sättet att framföra sin kritik mot den 

sittande regeringen på. Men det visar ändock på en pragmatisk inställning 

till ideologiska ståndpunkter. Den andra linjen i federalisternas kritik riktade 

in sig på att en sund ekonomi var central för nationens självbestämmande, 

och därmed en förutsättning för medborgerlig frihet, och visar tydligt att de 

fruktade en försvagad position i det internationella statssystemet. 

Republikanerna, som av traditionen var varma förespråkare av befolk

ningens självbestämmande gentemot överhögheten och likaså tydligt utta

lade motståndare till en resursslukande federalregering med skulder och höga 

skatter till följd, visade sig i debatten också de anse det vara av högsta vikt 

att försvara nationens existens för att kunna bibehålla den medborgerliga fri

heten. De menade dessutom att en statsskuld och en spenderande regering 

kunde innebära att ett lands ekonomi stärktes, något som kan anses vara 

likställt med helgerån sett mot den traditionella republikanska hållningen i 

frågan. Även i republikanernas fall har artikeln således påvisat en diskrepans 

mellan deras uttalade övertygelse att en stark centralmakt utgjorde ett hot 

mot friheten och deras argument i debatten för att en stark centralregering 

var av avgörande betydelse för att kunna försvara deras politiska ideal om en 

fri och självbestämmande befolkning gentemot andra nationer. 

Sammantaget de argument som framfördes av federalisterna och repub

likanerna i debatten framstår det som oemotsägligt att det internationella 

perspektivet i hög utsträckning påverkade det tidiga 1800-talets amerikan

ska politik, både vad gäller praktiken som retoriken. När debatten analyseras 

framträder tydligt att republikanerna och federalisterna agerade pragmatiskt 

då de reagerade på den faktiska händelseutvecklingen i Förenta Staterna och 

omvärlden och anpassade sina ideal och argument efter denna. Ideologin fick 

stå tillbaka för verkligheten. 

Oavsett om republikanerna verkligen uppfattade kriget som oundvikligt 

eller ej, så agerade och argumenterade de precis så som federalisterna kan 

antas skulle ha gjort om de hade varit i majoritet, medan federalisterna ar

gumenterade precis så som republikanerna kan antas skulle ha gjort om de 

163 



hade varit i opposition. De ärvde helt enkelt retoriken från varandra. Att 

därmed dra slutsatsen att Förenta Staternas politiska utveckling var obero

ende av vilket parti som bildade regering vore att kraftigt övertolka det som 

framkommit i artikeln; men möjligen kan det ses som en indikation på att 

de enorma motsättningarna mellan traditionell republikansk och federalistisk 

retorik, vilket är vad som normalt framhålls, inte heller ska övertolkas. Det 

ideologiska avståndet partierna emellan tycks ha krympt betydligt då omvärl

den trängde sig på. 

Kriget slutade väl för USA. Man befäste sin självständighet och markerade 

för omvärlden att man var beredd att försvara sina rättigheter med eldkraft 

om så krävdes. Kriget vittnade också för sin samtid om att en republik och 

en stark federalstat inte behövde vara den totala motsägelse som de så länge 

hade ansetts utgöra. Trots centrerad makt och en växande statsskuld förblev 

befolkningens frihet intakt. Alexander Hamiltons statsskuld och Thomas 

Jeffersons självstyrande medborgare tycktes kunna samexistera. 
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En berättelse om två 
re publik er 
Förenta Staternas finansiering av det mexikanska 
kriget 1846-1848 

MAX EDLING 

Staten, makten och pengarna 

Officiella finansrapporter är sällan spännande läsning. Men Robert John 

Walkers alster utgör ett undantag. Walker var finansminister under presi

dent James K. Polk och hans årliga rapporter till kongressen fylldes med 

drömmar om Förenta Staternas och mänsklighetens lysande framtid, vilket 

för Walker tenderade att vara samma sak. I sin rapport från 1846 drömde 

Walker om Kalifornien och djuphavshamnar vid Stilla Havet, i synnerhet 

San Francisco Bay. Kunde Förenta Staterna etablera sig på Stilla Havskusten, 

kunde en järnväg eller kanal konstrueras över Tehuantepec halvön i Mexiko 

och kunde amerikanska entreprenörer bygga tillräckligt många ångfartyg, så 

skulle det "more rapidly advance our greatness, wealth and power, than any 

event which has occurred since the adoption of the constitution." Bara två år 

senare hade drömmen om Kalifornien blivit verklighet. Asien hade "suddenly 

become our neighbor." För Förenta Staterna var det en utveckling av avgö

rande betydelse. Anda sedan antikens dagar gällde att "the cities and nations 

that secured the trade of Asia were greatly enriched." Belägen mellan Asiens 

rikedomar och Europas marknader skulle Förenta Staterna kunna dominera 

den internationella handeln och bli en världsmakt av rang.1 

I Europas historia utgör decennierna mellan Napoleonkrigens slut och 

Krimkriget en av få fredliga perioder i kontinentens moderna historia. På 

andra sidan Atlanten däremot, förekom en intensiv maktkamp mellan euro-

1. Cong. Globe, 2<)th Cong., 2nd sess., Appendix, s. 12; Cong. Globe, 30th Cong., 2nd sess., 

Appendix, s. 14-15. 
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peiska stater och deras före detta kolonier om kontrollen över den nordame

rikanska kontinenten. I ett längre perspektiv förstås denna process bäst som 

följden av det spanska imperiets sammanbrott och konkurrensen om vilken 

stat som skulle ta dess plats. Mexiko var den legitima arvtagaren till de span

ska besittningarna men var likt Osmanska imperiet i Europa kontinentens 

sjuke man. Istället var det Förenta Staterna som gick segrande ur striden om 

Nordamerikas framtid och som därmed grundlade sin position som regionens 

hegemon. Den amerikanska republiken hade börjat ta för sig av det spanska 

imperiets besittningar redan innan Mexiko blev självständigt 1821. År 1803 

köpte Förenta Staterna det enorma och vagt definierade Louisianaterritoriet 

från Frankrike som bara några år tidigare tagit över området från Spanien. 

När Napoleonkrigen försvagade den spanska staten passade amerikanerna på 

att förse sig med västra och östra Florida. Efter Napoleonkrigens slut tog den 

amerikanska expansionen en tillfällig paus. När den satte igång igen skulle 

den i ett svep närmast fördubbla republikens territorium.13 

Det sena 1800-talets "slicing of the Chinese melon" och "scramble for 

Africa" har därför sin motsvarighet i den kamp om att lägga under sig Norda

merikas västkust som ägde rum ett halvt sekel tidigare. År 1845 var det land

område som idag bildar den amerikanska republiken fördelat mellan fem 

suveräna stater. Tre av dem var republiker: Förenta Staterna, Mexiko och 

Texas. Två av dem var monarkier: Ryssland och Storbritannien. Inom loppet 

av bara tre år skulle Förenta Staterna utsträcka sin jurisdiktion över Texas, 

New Mexiko, Arizona, Kalifornien, Oregon, Washington, Utah och delar av 

Colorado. Efter ytterligare nitton år tillkom Alaska. Denna enorma expan

sion skedde genom annektering i fallet Texas, diplomatiska överenskommelser 

med Storbritannien i fallet Oregon och Washington, köp av territorium från 

Ryssland i fallet Alaska, och krig med Mexiko när det gäller New Mexiko, 

Arizona, Kalifornien, Utah och Colorado. 

Annektering, diplomatiska överläggningar, köp av territorium och krig är 

alla handlingar som utfördes av den amerikanska staten. I amerikansk histo

rieskrivning brukar dock statens betydelse vanligtvis tonas ned i förklaringar 

varför Förenta Staterna växte när andra suveräna stater upplöstes (som Texas 

ia. John Lynch, The Spanish-American Revolutions, 1808-1826 (New York 1973); James E. Lewis, 

Jr., The American Union and the Problem of Neighborhood: The United States and the Collapse 

of the Spanish Empire (Chapel Hill 1997). 
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gjorde), krympte (som Mexiko gjorde), eller gav upp sina koloniala besitt

ningar (som Ryssland och i någon mån Storbritannien gjorde). Litteraturen 

har framförallt betonat processens oundviklighet. I högsta grad gäller det 

också konflikten med Mexiko. Det har sagts om Mexikos förlust av Texas 

att "[f]ew things are inevitable, but the inclusion of Texas into the United 

States comes very close to being one of those things." Tills ganska nyligen 

har det varit möjligt för amerikanska historiker att fördela skulden för kriget 

mellan Förenta Staterna och Mexiko ganska jämt mellan angripare och för

svarare. Mexikos ledare borde ha förstått att dess norra grannland inte gick 

att stoppa. Men drivna av dumdristig stolthet - och en orientalisk besatthet 

av att "rädda ansiktet" — valde de att göra fåfängt motstånd mot Förenta 

Staternas krav på mexikanska landavträdelser. Av den anledningen har det 

mexikanska kriget kallats Förenta Staternas mest "oundvikliga krig." Medan 

historiker söder om gränsen alltid betraktat det mexikanska kriget som ett 

"orättfärdigt erövringskrig" så har konflikten i amerikansk historieskrivning 

tämligen oproblematiskt underordnats en amerikansk "demokratisk expan

sion" inspirerad av tankar om Förenta Staternas "manifest destiny".2 

En för historieskrivningen representativ översikt över Förenta Staternas 

internationella relationer mellan revolutionen och inbördeskriget anger tre 

huvudorsaker till att den amerikanska republiken inom loppet av bara några 

generationer växte från en svag union av tretton små republiker utspridda i 

ett radband längs Atlantkusten till ett transkontinentalt imperium och en 

regional stormakt. Den första är Europas relativa ointresse för amerikanska 

angelägenheter. Den andra är grannländernas svaghet. Den tredje och mest 

betydelsefulla är det amerikanska folkets "drive and ambition". Amerikaner

nas "drive and ambition" preciseras vanligtvis som en allmänt delad tro bland 

både politiska ledare och befolkningen i allmänhet att det var den amerikan

ska republikens ödesbestämda uppgift att lägga under sig den nordamerikan

ska kontinenten, samt i medborgarnas beredvillighet att ständigt skjuta lan-

2. K. Jack Bauer, The Mexican War 1846-1848 (Lincoln 1992 [1974]), s. xxv, 4; Orlando Mar-

tinez, The Great Landgrab: The Mexican-American War, 1846-1848 (London 1975), s. 5-6; 

Paul H. Bergeron, The Presidency of James K. Polk (Lawrence 1987), s. 64; Josefina Zoraida 

Vasquez, "Causes of the War with the United States" i Richard V. Francaviglia & Douglas 

W. Richmond (red.), Duelling Eagles: Reinterpreting the U.S.-Mexican War, 1846-1848 (Fort 

Worth 2000), s. 59. 
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dets gränser framför sig i riktning mot Stilla Havet. Demografi och ideologi, 

snarare än statens handlingar, är de faktorer som driver utvecklingen. Folkets 

inneboende expansionistiska tendens kunde ges fritt spelrum då det saknades 

externa hinder i form av europeisk intervention och starka grannländer.3 

I dagens intellektuella klimat är 1800-talets fenomenala expansion betyd

ligt mera problematisk än för tidigare generationer amerikanska historiker. 

Alltsedan Sovjetunionens fall 1991 har landets intellektuella brottats med 

frågan om Förenta Staterna nu är att räkna som ett imperium och i så fall 

vilka politiska och moraliska konsekvenser som följer av detta. Under tiden 

har historiker argumenterat för att den amerikanska republiken, trots att det 

kan tyckas motsägelsefullt, alltid varit ett imperium. Deras budskap är att 

amerikaner måste lära sig att se sin egen historia i nytt ljus, öppna för de 

moraliska dilemman som nationens enorma tillväxt i territorium, välstånd 

och makt gett upphov till. Men denna historiografiska trend intresserar sig 

för konsekvenser långt mer än orsaker och betonar etiska frågor på bekostnad 

av historiska förklaringar. Sålunda porträtteras expansionen fortfarande som 

oundviklig. Den snabba befolkningsökningen och det följande behovet av 

jordbruksmark tillsammans med ideologiska föreställningar om nationens 

"manifest destiny" är alltjämt de faktorer som sägs utgöra historiens motor.4 

Bristerna i en sådan historieskrivning kan dock lätt påtalas. För det första 

är påståendet att jordbruksmarken inte räckte till för att befolkningen skulle 

kunna försörja sig tveksam. Folktätheten hade långt kvar till europeiska nivåer 

och ännu idag är den amerikanska befolkningsdensiteten bara en fjärdedel av 

Frankrikes och en tiondel av Storbritanniens. För det andra så befolkades de 

3. Bradford Perkins, The Cambridge History of the American Foreign Relations, vol. I: The Cre-

ation of a Republican Empire, 1765-1865 (Cambridge 1993), s. 230-231. Litteraturen om 

Förenta Staternas expansion är mycket omfattande. Några klassiska arbeten är Albert K. 

Weinberg, Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History (Balti

more 1935); Bernard DeVoto, The Year of Decision: 1846 (Boston 1943); Norman Graebner, 

Empire on the Pacific: A Study in American Continental Expansion (New York 1955); Frede-

rick Merk, Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation (New York 

1963); Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny (Cambridge 1981); Thomas Hietala, 

Manifest Design; Anxious Aggrandizement in facksonian America (Ithaca 1985). 

4. Fred Anderson & Andrew Cayton, The Dominion of War: Empire and Liberty in North 

America, 1500-2000 (New York 2005); Walter Nugent, Habits of Empire: A History of Ameri

can Expansion (New York 2008). En populärhistorisk version är Richard Kluger, Seizing 

Destiny: How America Grew from Sea to Shining Sea (New York 2007). 
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nya territorierna först efter att de kommit under Förenta Staternas jurisdik

tion. År 1846 bodde cirka 1 500 amerikaner i Kalifornien. I de andra områden 

som erövrades från Mexiko var antalet ännu lägre. Den totala folkmängden i 

de västra områdena av Förenta Staterna, inklusive Texas där det stora flertalet 

bodde, var knappt 400 000 år 1850. Tio år senare hade befolkningen mer än 

tredubblats, en siffra som kan jämföras med landets totala befolkningsökning 

om 35 procent. Den romantiska myten om nybyggaren som på egen hand 

erövrade västern stämmer med andra ord inte särskilt bra med verkligheten. 

Nybyggarna följde i själva verket i hälarna på den amerikanska armén. Det 

var utsträckningen av Förenta Staternas territorium som startade den omfat

tande migrationen västerut och som ledde till den snabba befolkningsök

ningen i stater som Oregon, Kalifornien och Texas. För det tredje är det inte 

heller rimligt att hävda att en ideologisk föreställning om den amerikanska 
republikens öde av sig självt kunde bestämma utformningen av territorial

gränser. Termen "manifest destiny" har faktiskt sitt ursprung i en uppmaning 

till federalregeringen att annektera Texas, med udden riktad mot europeiska 

stormakter och i synnerhet Storbritannien som gjorde anspråk på att utöva 

inflytande över Nordamerikas mellanstatliga relationer. Begreppet kom inte 

till som en uppmaning till landets medborgare att flytta västerut.5 

Det råder ingen tvekan om att amerikanska historiker har rätt i att deras 

lands historia på ett avgörande sätt har formats av att det att det inte fanns 

något maktbalanssystem i Nordamerika liknande det som existerade i Eu

ropa mellan 1500 och 2000. Inte förrän efter andra världskriget skulle Förenta 

Staternas internationella relationer präglas av maktbalanstänkande. En följd 

av detta var att den amerikanska militärmakten var betydligt mindre och be

tydligt billigare än europeiska stormakters under 1800- och tidigt 1900-tal och 

att staten därmed kunde vara betydligt mindre till sitt omfång i Amerika än 

i Europa. Men det vore ett stort misstag att sluta sig till att avsaknaden av ett 

maktbalanssystem innebar en total avsaknad av all internationell konkurrens. 

5. Graebner (1955), s. 226—228; Historical Statistics ofthe United States: Colonial Times to 1970, 

2 vol. (Washington 1975), tabell A 195; Thomas R. Hietala, '"This Splendid Juggernaut': 

Westward a Nation and its People" i Sam W. Haynes & Christopher Morris (red.), Manifest 

Destiny andEmpire: American Antebellum Expansionism (College Station 1997), s. 51; Robert 

W. Johannsen, "The Meaning of Manifest Destiny" i Sam W. Haynes & Christopher Mor

ris (red.), Manifest Destiny and Empire: American Antebellum Expansionism (College Station 

1997), s. 7—20; Walter Nugent, Into the West: The Story of Its People (New York 1999), s. 51. 
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Likaså vore det fel att av den amerikanska statens begränsade storlek sluta 

sig till att den var betydelselös. Frankrike och Storbritannien önskade se ett 

självständigt Texas. Storbritannien hade ögonen på Kalifornien. Mexiko hade 

inga planer på att ge upp sin norra och östra rikshalva. Att Förenta Staterna 

annekterade Texas och erövrade Kalifornien berodde ytterst på att federalre

geringen var mäktig nog att klara uppgiften. Den mexikanska staten var inte 

lika framgångsrik. 

En stats styrka eller makt är naturligtvis svår att mäta. Ytterst handlar 

makt dock om statsmaktens formella befogenheter och dess praktiska för

måga att genomföra sina beslut. När det gäller 1800-talets kamp om herra

väldet över Nordamerikas territorium är den avgörande faktorn i första ledet 

statens förmåga att militärt besegra eller avskräcka sina konkurrenter. Men i 

det andra ledet är den avgörande faktorn att statens territorium styrs så att 

befolkningen känner lojalitet mot statsmakten. I båda dessa avseenden hade 

den amerikanska staten större framgångar än sina konkurrenter. Förenta Sta

terna var en federal union, vilket var en politisk organisationsform som tillät 

långtgående självstyre för, och jämlikhet mellan, medlemsstaterna även då 

dessa var nytillkomna medlemmar i unionen. Självstyre och jämlikhet mot

verkade centripetala krafter. Banden till unionen stärktes ytterligare av att 

federalregeringen tillhandahöll eller understödde grundläggande tjänster så

som säkerhet till liv och egendom, en gemensam marknad, ett transport- och 

kommunikationsnät, samt tillgång till internationella marknader. Det är ett 

sällan noterat faktum att i en tid när flera stora imperier och federationer föll 

samman så var Förenta Staterna ett land som inte bara växte utan som också 

relativt friktionsfritt inkorporerade enorma nya områden i statsbildningen.6 

Det mexikanska kriget avgjordes av Förenta Staternas större militära 

styrka jämfört med Mexikos, även om den amerikanska federalunionens att

raktionskraft på texaner, kalifornier och mexikaner inte bör förnekas. Men 

6. Se Manns distinktion mellan "despotisk" och "infrastrukturell" makt i Michael Mann, 

"The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results", i John A. 

Hall (red.), States in History (Oxford, 1986), s. 113. Om federalism och imperier, se Peter S. 

Onuf, Statebood and Union: A History of the Northwest Ordinance (Bloomington 1987); Peter 

S. Onuf, Jejfersons Empire: The Language of American Nationhood (Charlottesville 2000); 

Linda Colley, "The Difficulties of Empire: Present, Past, and Future," Historical Research 

vol. 79, no. 205 (August 2006), s. 370-374. 
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faktum kvarstår att Mexiko inte hade gett upp sitt territorium om det inte 

hade ockuperats av Förenta Staterna. Trots att amerikanska trupper till anta

let var underlägsna i krigets samtliga större slag så vann amerikanerna ganska 

bekväma segrar. Den amerikanska armén var bättre utbildad, bättre organi

serad, bättre utrustad och bättre ledd än den mexikanska. Inte minst spelade 

det amerikanska artilleriet en betydande roll i flera slag.7 

Den militära förmågan vilade ytterst på den amerikanska statens förmåga 

att mobilisera resurser, det vill säga att rekrytera soldater till de militära för

banden och att få fram pengar till deras ersättning, utbildning och utrust

ning. Kampen mellan Förenta Staterna och Mexiko om Texas, New Mexico 

och Kalifornien klargör mycket tydligt hur en stats förmåga att försvara och 

upprätthålla sin suveränitet och territoriella integritet är beroende av pengar. 

Mexiko led inte bara av att staten saknade medel för att utrusta och upprätt

hålla en slagkraftig armé. Bristfälliga och missköta offentliga finanser orsa

kade också politisk instabilitet som ytterligare försvagade landets möjligheter 

att bjuda motstånd mot utländska inkräktare. De dåliga finanserna ledde vi

dare till att andra stater ställde krav på Mexiko och ingrep militärt mot landet 

för att säkra sina medborgares egendom i Mexiko. Slutligen tvingade bristen 

på pengar den mexikanska staten att undergräva sin territoriella integritet 

genom att sälja av fäderneslandet till främmande makt. 

Mexiko, Texas och Förenta Staterna: 
Upptakten till kriget 

För den amerikanska republiken var perioden mellan revolutionen och in

bördeskriget en tid av expansion. För den mexikanska var de femtio åren 

efter självständigheten en tid av sönderfall. Mexikos självständighetskamp 

7. Om Förenta Staterna och Mexikos armé, se Edward M. Coffman, The OldArmy: A Portrait 

of the American Army in Peacetime, 1784-1898 (New York 1986); Richard Bruce Winders, 

Mr. Polk's Army: The American Military Experience in the Mexican War (College Station 1997) 

och William A. Depalo, Jr., The Mexican National Army, 1822-1852 (College Station 1997); 

Jeremy Black, America as a Military Power: From the American Revolution to the Civil War 

(Westport 2002). Om det mexikanska kriget, se John S. D. Eisenhower, So Far From God: 

The U.S. War with Mexico, 1846-1848 (Norman 1989); Bauer (1992). 
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kröntes med framgång 1821 men då hade grunden för de motsättningar som 

skulle komma att prägla landet redan lagts. Centralister stod mot federalister, 

monarkister mot republikaner. Regimerna avlöste varandra i snabb takt och 

militären var den viktigaste politiska aktören. Trots att Mexiko medvetet ko

pierade den amerikanska författningen och lät sig inspireras av sitt grannland 

så var the United States of America och los Estados Unidos Mexicanos i många 

avseenden varandras motsatser. Den politiska instabiliteten och intressemot

sättningar mellan delstaterna och centralregeringen ledde till att Texas år 1835 

gjorde uppror mot regimen i Mexico City. Protesterna hade sitt ursprung i 

den sittande centralistiska regeringens avsikt att begränsa delstaternas själv

styre. Inte bara Texas utan även andra delstater i landets periferi — Alta Cali-

fornia, Nuevo Mexico och Yucatan — protesterade.8 

Efter en kort självständighetskamp, som rymde de för texansk identitet så 

viktiga slagen vid Alamo, Goliad och San Jacinto, så skiljdes Texas de facto 

från Mexiko år 1836 även om det skulle dröja till 1844 innan moderlandet 

erkände republiken Texas självständighet. Texas framtid var från början oviss. 

Ekonomiskt och militärt var "the Lone Star republic" för svagt för att klara 

sig på egen hand. För att skydda sig från mexikanska försök till återerövring 

och för att gynna republikens ekonomiska utveckling behövde Texas skydd 

av en starkare stat. Två alternativ stod till buds. Det ena var ett närmande 

till Storbritannien som kunde medla fred mellan Mexiko och Texas. Stor

britannien var också den i särklass största importören av texansk bomull och 

en källa till investeringar. Det andra alternativet var annektering av Förenta 

Staterna. Strax innan James K. Polk tillträdde som president valde Texas det 

andra alternativet. Hans föregångare John Tyler lyckades förmå kongressen 

att med knapp marginal godta att Texas upptogs som medlemsstat i den ame

rikanska federala unionen.9 

I amerikansk historia finns en föreställning om perioden efter Napoleon-

krigens slut som en "age of free security." Från det att de franska revolutions

krigen bröt ut 1792 till dess att Napoleon abdikerade 1814 utsattes amerikansk 

sjöfart för ständiga övergrepp från Frankrike och Storbritannien. Ett sjökrig 

fördes med Frankrike 1798—1799 och ytterligare ett krig med Storbritannien 

8. Brian R. Hamnett, A Concise History of Mexico (Cambridge 2006, 2nd ed.), s. 111—148. 

9. Bergeron (1987), s. 51-64. 
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1812—1815. I jämförelse med denna period var följande decennier en tid av fred 

och avspänning. Men det innebar inte att intressekonflikter helt försvann i re

lationen mellan Förenta Staterna och de europeiska stormakterna. Inte minst 

orsakades spänningarna av att den amerikanska republiken förde en alltmer 

självständig och självsäker utrikespolitik efter 1812 års krig mot Storbritan

nien. Även om den territoriella expansionen slog av på takten markerade 

Förenta Staterna allt tydligare sin önskan att kontrollera mellanstatliga rela

tioner i Nordamerika och planer på fortsatt utökning av landets territorium 

ventilerades regelbundet. President James Monroe angav i sin berömda dok

trin från 1823 att europeisk inblandning i Nord- och Sydamerikas politik inte 

var önskvärd. Tyler utsträckte Monroedoktrinen till att också gälla Hawaii 

och Polk upprepade doktrinen med eftertryck när han tillträdde president

posten i mars 1845.10 

Dessa principiella uttalanden mot europeisk närvaro i amerikansk politik 

gjordes inte utan anledning. Storbritannien, Frankrike och Spanien hade in

tressen i Nord- och Mellanamerika fram till det amerikanska inbördeskriget, 

även om amerikanska politiker överdrev de europeiska staternas ambitioner i 

regionen. Både Frankrike och Storbritannien understödde i princip ett själv

ständigt Texas som kunde agera buffertstat mot det växande Förenta Staterna. 

Amerikanska sändebud i London, Mexico City och Galveston rapporterade 

ständigt om brittiska planer på att etablera Texas som en brittisk lydstat. Den 

första halvan av 1800-talet var också en tid då handeln på Kina växte kraftigt 

och då Kalifornien med sina utmärkta hamnar blev en viktig pusselbit i den 

europeiska expansionen i Kina. När amerikanska diplomater rapporterade 

om långtgående brittiska planer på att överta regionen från Mexiko framstod 

det som allt annat än osannolikt från Washingtons horisont. I utrikesdepar

tementets instruktioner till John Sliddel, sändebud till Mexiko hösten 1845, 

sades att "[f]rom information possessed by this Department, it is to be se-

riously apprehended that both Great Britain and France have designs upon 

10. James K. Polk, "First annual address", 2 december 1845, i James D. Richardson (red.), A 
Compilation ofthe Messages and Papers ofthe Presidents, 1789-1902 (Washington, DC 1905), 

IV, s. 398-99; Stephen Pelz, "Changing International Systems, the World Balance of Pow

er, and the United States, 1776-1976", Diplomatic History, vol. XV (Winter 1991), s. 51-63; 
George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776 (New York 

2008), s. 135. 
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California" och att Förenta Staterna aldrig skulle acceptera att Kalifornien 

blev en brittisk eller fransk koloni." 

Med annekteringen av Texas ärvde Förenta Staterna en pågående gräns

tvist mellan Texas och Mexiko. Texanerna ansåg gränsen gå längs Rio Bravo, 

mexikanerna att den gick 200 km längre söderut vid Nuecesfloden. Under 

sin självständighetstid hade Texas aldrig kunnat upprätthålla sina krav men 

Polk lovade att driva dem å den nya medlemsstatens vägnar. Polk var också 

ytterst mån om att förvärva Kalifornien och New Mexico, det vidsträckta 

territoriet mellan Kalifornien och Texas. Strax efter att Polk tillträtt som 

president sände han i mars 1845 ett sändebud till Mexiko med krav på att 

Mexiko skulle erkänna annekteringen av Texas och påbörja förhandlingar för 

att lösa gränstvisten mellan Mexiko och Förenta Staterna. Sändebudet skulle 

också framföra ett erbjudande att köpa Kalifornien för 20 miljoner dollar och 

New Mexico för 5 miljoner dollar. I avsikt att pressa Mexikos regering drev 

Polk krav på att Mexiko skulle betala skulder till amerikanska fordringsägare. 

Skulderna var inte stora i sig, hösten 1845 uppgick de till 3 336 837 dollar och 

5 cent, men de kom att spela en stor roll i presidentens försvar av sin ag

gressiva utrikespolitik. Eftersom det var "too well known to the world, that 

the Mexican Government are not now in a condition to satisfy these claims 

by the payment of money", instruerade utrikesdepartementet sitt sändebud, 

så var lösningen att federalregeringen övertog fordringarna i utbyte mot att 

Mexiko erkände Texas och en gräns mellan länderna längs med Rio Bravo. 

Mexiko vägrade dock att ens ta emot de amerikanska sändebuden eftersom 

de diplomatiska förbindelserna hade brutits efter annekteringen av Texas. 

För att ytterligare pressa Mexiko beordrades den amerikanska armén till det 

omstridda området mellan Nuecesfloden och Rio Bravo. På den mexikanska 

11. James Buchanan till John Sliddel, 10 november 1845, i Willam R. Manning (red.), Diplo-

matie Correspondenceofthe United States. Inter-American Affairs 1831-1860, vol. VIII: Mexico 

1831-1848 (Mid-Year) (Washington 1937), s. 180; Bergeron (1987), s. 69—72; KinleyJ. Brauer, 

"The United States and British Imperial Expansion, 1815-1860", Diplomatic History, vol. XII 

(Winter 1988), s. 19-37; Sam W. Haynes, "Anglophobia and the Annexation of Texas: The 

Quest for National Security" i Sam W. Haynes & Christopher Morris (red.), Manifest Des-

tiny and Empire: American Antebellum Expansionism (College Station 1997), s. 115-145; Sam 

W. Haynes, '"But What Will England Say?' — Great Britain, the United States, and the War 

with Mexico" i Richard V. Francaviglia and Douglas W. Richmond (red.), Duelling Eagles: 

Reinterpreting the U.S.-Mexican War, 1846-1848 (Fort Worth 2000), s. 25, 34. 
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sidan kommenderades den mexikanska armén att driva de amerikanska trup

perna tillbaka till Nuecesfloden.12 

Polk, Walker och det amerikanska systemet 
för krigsfinansiering 

Trots att den utrikespolitiska situationen var kritisk under 1845 vidtog ad

ministrationen inga förberedelser för krig. Polk drev visserligen en aggressiv 

politik men hoppades samtidigt kunna undvika en väpnad konflikt eftersom 

ett krig skulle äventyra de ekonomiska reformer presidenten önskade genom

föra.'3 Liksom sin mentor Andrew Jackson var Polk en utpräglad motståndare 

mot Whigpartiets protektionistiska politik, en övertygelse han delade med 

finansminister Walker. Whigpartiet, som bildats i opposition mot vad som 

uppfattades som Jacksons maktfullkomliga politik, förespråkade industria

lisering med hjälp av protektionistiska tullar. Intäkterna från tullarna skulle 

användas till omfattande federala investeringar i nationens infrastruktur, 

framförallt i transportsystemet. Övertygade frihandelsvänner som Polk och 

Walker kunde däremot endast acceptera tullar som ett sätt att generera in

täkter till statskassan, men aldrig som ett medel att gynna amerikanska indu

strialister i norr på bekostnad av plantageägarna i söder. Under sitt första äm-

betsår förmådde presidenten kongressen att anta en så kallad "intäktstariff" 

där tullsatsen sattes för att generera högsta möjliga inkomst utan hänsyn till 

om tullen erbjöd skydd för amerikanska industrier eller inte. Resultatet blev 

en omfattande sänkning av Förenta Staternas importtullar. Uppkallade efter 

finansministern benämndes denna skattereform för "Walker tariffen".14 

12. James Buchanan till William S. Parrott, 28 mars 1845, ' Manning, Diplomatic Correspondence 

(1:937) VIII, s-164-166; Buchanan till Sliddel, 10 november 1845, ibid., s. 172-182, citat s. 176-

177); Bergeron (1987), s. 60-62; Eisenhower (1989), s. 3-48; Bauer (1992), s. 1-45; Thomas M. 

Leonard, James K. Polk: A Clear and Unquestionable Destiny (Wilmington 2001), s. 147—157. 

13. Bergeron (1987), s. 78; Leonard (2001), s. 163. 

14. Polk, "First annual message", Richardson (red.), Messages and Papers (1905), vol. IV, s. 403. 

"An act reducing the duty on imports, and for other purposes," 20 July 1846, ch. LXXIV, 

United States Statutes at Large, vol. IX, s. 42—49. James P. Skenton, Robert John Walker: A Poli-

tician Jrom Jackson to Lincoln (New York 1961), s. 74—76, 79—86; Bergeron (1987), s. 185—191. 
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Administrationens andra reformprojekt var skapandet av det så kallade 

"oberoende" eller "konstitutionella" finansdepartementet. Federalregeringen 

hade alltid använt sig av banker för att deponera och överföra medel. Un

der vissa perioder i den tidiga republikens historia existerade en riksbank, 

den så kallade första (1791-1811) respektive andra Bank ofthe United States 

(1817-1837). Under andra perioder var regeringen hänvisad till privata banker. 

Efterhand blev Demokraterna starka motståndare mot all sammanblandning 

av offentliga och privata finanser. Under Polk återupplivades en äldre idé 

om ett oberoende finansdepartement som skulle operera på speciebasis och 

helt utan beröringspunkt med det privata bankväsendet. Också denna re

form sjösattes 1845 och kom att hålla Walker sysselsatt under resten av Polks 

mandatperiod.15 

Men det var inom utrikespolitiken som Polk gjorde sitt största avtryck 

på den amerikanska historien. En konflikt med Storbritannien över Oregon 

hotade att dra in Förenta Staterna i ett tredje krig med moderlandet. Frå

gan löstes dock fredligt genom förhandlingar länderna emellan våren och 

försommaren 1846. Polk kunde därmed utöva ytterligare press mot Mexiko 

eftersom han inte längre behövde frukta ett tvåfrontskrig. Vänskapliga rela

tioner med Storbritannien innebar också att britterna var mindre benägna att 

komma till Mexikos hjälp. Som New York Herald uttryckte saken så kunde 

nu Förenta Staterna "thrash Mexico into decency at our leisure". Den 8 maj 

1846 drabbade amerikanska och mexikanska trupper samman i Palo Alto i 

det omstridda gränslandet mellan Texas och departementet Tamaulipas. Tre 

dagar senare överlämnade Polk sitt "krigsmeddelande" till kongressen i vilket 

han kungjorde att "Mexico has passed the boundary of the United States, has 

invaded our territory and shed American blood upon the American soil."16 

15. Polk, "First annual message", Richardson (red.) Messages and Papers (1905), vol. IV, s. 406-
408; "Report on the Finances," Congressional Globe, 29A Cong., 2nd sess., Appendix, s. 8-12; 

"An act to provide for the better organisation of the treasury, and for the collection, safe-

keeping, transfer, and disbursement of the public revenue," 6 August 1846, ch. XC, United 

States Statutes at Large, vol. IX, s. 59-66; Skenton (1961), s. 87-89; Bergeron (1987), s. 191—193. 

Om bankväsendet, se Bray Hammond, Banks and Politics in America from the Revolution 

to the Civil War (Princeton 1957); Howard Bodenhorn, A History of Banking in Antebel-

lum America: Financial Märkets and Economic Development in an Era of Nation-Building 

(Cambridge 2000). 
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Representanthuset och senaten förklarade Mexiko krig efter en kortare 

debatt den II maj och gav presidenten i uppdrag att mobilisera armén, flottan 

och milisen samt anslog tio miljoner dollar för att täcka krigskostnaderna.17 

Några veckor senare anmodade senaten presidenten att inkomma med re

kommendationer för hur kriget skulle finansieras. Tillsammans med krigsmi

nister John Marcy och marinminister George Bancroft (som också är en av 

Förenta Staternas mest berömds historiker) föreslog Polk och Walker att den 

reguljära armen skulle fördubblas till 15 000 man och förstärkas med 25 000 

frivilliga. Kostnaden för detta beräknades till nära 24 miljoner dollar fram till 

och med 30 juni 1847, då nästa budgetår påbörjades. När rapporten lämna

des till kongressen, den 11 juni 1846, hoppades Polk fortfarande på att kriget 

skulle komma att bli kortvarigt och behovet av pengar därmed begränsat.18 

Walker räknade med att den ekonomiska tillväxten och administratio

nens tariffreformer skulle generera knappt hälften av de 24 miljonerna dollar. 

Trots sina principiella invändningar mot både en statsskuld och tullavgifter 

på internationell handel så rekommenderade Walker med Polks goda minne 

kongressen att avstå från att finansiera kriget med acciser (det vill säga avgif

ter eller inhemska tullar) eller egendomsskatter. Det fanns viktiga praktiska 

skäl till detta. Det federala skatteväsendet var ett renodlat tullväsende. Det 

fanns ingen administrativ organisation som kunde driva in andra former av 

skatter. Att skapa en skatteadministration med förmåga att taxera och driva 

in skatter på egendom eller avgifter på produktion eller varor skulle ta mycket 

tid i anspråk och knappast vara meningsfullt om konflikten med Mexiko blev 

kortvarig. Men det är också intressant att Walker ansåg att det amerikanska 

folkets traditionella motstånd mot så kallade "inhemska" skatter gjorde en 

skattehöjning olämplig. "A system of direct taxes and excises, it is believed, 

16. "Message from the President to the Senate and House of Representatives", 11 May 1846, i 

Richardson (red.), Messages and Papers (1905) IV, s. 442; Bergeron (1987), s. 76-78, 113-135; 

Eisenhower (1989), s. 49—68; Bauer (1992), s. 46—80; Leonard (2001), s. 157—160; Daniel Walk

er Howe, Wbat Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848 (New York 

2007), s. 711—722, New York Herald citerad i ibid., s. 720. 

17. Cong. Globe, zyth. Cong., ist sess., s. 783-788, 791-804, 810. 

18. "Message from the President of the United States, In answer to a resolution of the Senate of 

June 3,1846, calling for information relative to the mode of raising funds for carrying on the 

war with Mexico". June 16,1846, U.S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, 

vol. VIII, Serial 477, s. 1-18. 
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would not meet the sanction of the people, unless in the emergency of a war 

with some great maritime nation." Citatet pekar på två karaktärsdrag i det 

amerikanska skattesystemet. För det första att skatterna skulle vila så lätt som 

möjligt på medborgarnas axlar. För det andra att medborgarna skulle anse 

att statens krav var legitima och därför betala sin skatt utan utövandet av 

tvångsmakt. Istället för egendomsskatter eller acciser rekommenderade admi

nistrationen en höjning av tullen på diverse varor från "brandy" till "mother 

of pearls" på mellan 5 och 50 procent. Men framför allt föreslog man att presi

denten skulle ges rätten att låna 12,5 miljoner dollar. Walker framförde också 

förhoppningen att kriget skulle bli kortvarigt och att lånebehovet därmed 

skulle minska om lån alls skulle behöva bli nödvändiga.19 

Vid ett första påseende kan Walkers rapport framstå som ett ganska mot

sägelsefullt hastverk. Demokrater stöpta i den politiska tradition som ut

vecklats av Thomas Jefferson och Andrew Jackson var starka motståndare 

till budgetunderskott och statsskulder. Och från 1830-talet och framåt hade 

partiet gått till storms mot höga tullar och ofta förordat alternativa former 

av beskattning. Icke desto mindre avspeglar Walkers rapport ett specifikt 

amerikanskt system för krigsfinansiering som var väl institutionaliserat när 

konflikten med Mexiko bröt ut. Det hade utvecklats under 1812 års krig men 

hade rötter som sträckte sig tillbaka till federalregeringens barndom. En tidig 

formulering av principerna bakom det amerikanska krigsfinansieringssyste

met återfinns i Albert Gallatins finansrapport från 1807. Gallatin var finans

minister under både Jefferson och James Madison under en period då Na-

poleonkrigen rasade i Europa och på Atlanten. Några år in på 1800-talet såg 

det ut som om en konflikt skulle bryta ut med antingen Franskrike eller Stor

britannien. I detta sammanhang frågade sig Gallatin om ett eventuellt krig 

bäst finansierades med skatter eller med lån. Hans slutsats var att "the losses 

and privations caused by the war should not be aggravated by taxes beyond 

what is strictly necessary." Den amerikanska principen att staten skulle vila 

lätt på medborgarna borde således tillämpas även under krigstid. Även om en 

ökning av statsskulden var "ett otvivelaktigt ont" så hade erfarenheten visat 

att Förenta Staterna förmådde att snabbt betala av sina lån så snart freden 

19. U.S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, vol. VIII, Serial 477, s. 2—9, citat 

s. 3, 4. 
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var återställd. Gallatin pekade här på den snabba återbetalning av krigslånen 

från frihetskriget som skett under decenniet efter 1796. Det var i linje med 

detta tankesätt som Walker i sina rekommendationer till kongressen år 1846 

insisterade på att federalregeringen skulle ges rätten att betala av sina krigslån 

så snart statsfinanserna tillät.20 

Trots att Förenta Staterna alltså valt att finansiera krig med lån för att 

bespara medborgarna skattehöjningar så var statsskulden ett ytterst proble

matiskt fenomen för amerikanska statsmän. Idag är det lätt att räkna de stater 

som inte är skuldsatta och världens regeringar säljer regelbundet obligationer 

för att balansera budgeten. Men de moderna statsskulderna har sitt ursprung 

i krig och en tid när staten endast lånade pengar i krissituationer. Den ameri

kanska staten var medvetet utformad för att vara annorlunda än sina europe
iska motsvarigheter. En skillnad av största vikt var att den amerikanska staten 

inte förde onödiga och kostsamma krig för att främja de styrandes makt och 

ära. Ett typiskt exempel på denna tro på den fundamentala skillnaden mellan 

den europeiska och den amerikanska staten återfinns i nedanstående jämfö

relse publicerad i The Wbig Almanac for 1852. 

THE COST OF KINGS 

Countries 

Yearly 

expen-

diture 

perhead 

court armyandnavy debt 
Countries 

Yearly 

expen-

diture 

perhead 
Per head Proportion of 

Expenditure 

Perhead Proportion of 

Expenditure 

Per head 

GreatBritain and ireland $6 27 c 17 »A 2 1/10 per ct. $2 56 31 per cent. $126 

France 7 20 l'/2 ' !/s 210 29 32 80 

Germany 5 53 23 y3 4 74' 2 28 4172 2611 

Betgium 4 67 13 Vs V 27r 110 23 V? 22 40 

United States (Federal and State 

together) 

3 60 79 732 .67 18 72 2 60 

Swteertand (Federal and 

Cantons together) 

2 66 2/3 V15 7 40 .34 12 W .67 

Norway 2 06 2/i 773 3 V *  .80 382/3 Nothing 

20. "State of the Finances", Communicated to the Senate 7 November 1807, American State 

Papers: Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the United States [...] Selected 

and Edited, under the Authority of Congress Finanee (Washington, D.C., 1832) vol. II, s. 

248; U.S. Congress, 2cjth Cong., ist sess., Senate Document 392, vol. VIII, Serial 477, s. 4. 
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Den här sortens jämförelser - ofta, som här, understödda med statistiska 

uppgifter - hade vid mitten av 1800-talet blivit vanliga i Amerika. De speglar 

ett samhälle vars ekonomi dominerades av enskilda hushåll snarare än av sto

ra företag och organisationer, i vilket storleken på statens utgifter och skulder 

framstod som både skrämmande och ofattbara. Syftet var att framhålla att 

republiker kostade medborgarna mindre än monarkier, där folket förtrycktes 

av sina herrar (men notera Norge!). En beräkning från 1847 nådde mer dra

matiska slutsatser än tabellen "the cost of kings". Enligt denna uppgick den 

sammanlagda kostnaden för styrelsen på federal, delstatlig och lokal nivå i 

Förenta Staterna till endast 2,39 dollar per person medan motsvarande siffra 

för Storbritannien var 12,33 dollar. Men det var inte bara så att utgifterna i 

Förenta Staterna var betydligt lägre än i Europa, pengarna användes också till 

andra ändamål. Hovet, militärmakten och statsskulden var de stora posterna 

i europeiska stormakters budget medan de slukade betydligt mindre resurser 

i Förenta Staterna.21 

Europeiska monarkier kostade pengar därför att den europeiska konti

nenten sedan sekler tillbaka plågats av ständiga och oerhört kostsamma krig. 

1800-talets amerikaner talade ofta om Europas "war system". De kunde läsa 

att över 90 procent av Storbritanniens statsutgifter gick till militären och 

kostnader för statsskulden, det vill säga kostnader som direkt eller indirekt 

kunde hänföras till krig. "The war-system", skrev George Beckwith, ordfö

randen i American Peace Society, "with its debts and its current expenses, has 

become a mammoth incubus on the bosom of all christendom." För folket 

var följderna högst påtagliga. "Men are wrestling their lives and energies in 

toil, yet eat not the fruit of their labor, for it is wrested from them and offered 

on the altar of Moloch", sade William Jay. "Agriculture is interrupted, com-

merce droops, industry is paralyzed, and soldiers and taxes are multiplied."" 

American Cottage Library, en liten skrift publicerad 1848, angav att "[t]he 

war debts of the European nations amount to $10,000,000,000 (ten thousand 

21. The American Ålmanac and Repository ofUseful Knowledge for the Year 1847 (Boston 1846), s. 

159. Denna publikation citerar också beräkningar av Edward Livingston från 1832 ($2,15) och 

Henry Carey från 1838 ($2,19), se ibid., s. 158. 

22. William Jay, A Review of Causes and Consequences of the Mexican War (Philadelphia, 1849), s. 

332; "Letter to General Taylor on peace from George Beckwith, Secretary of the American 

Peace Society" i Emancipator andRepublican [Boston, MA], 22 december 1848. 
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millions)", en siffra som upprepades av Beckwith. Whigalmanackan från 1852 

angav däremot den mer exakta siffran 11 897 096 000 dollar och kunde även 

redovisa de olika europeiska stormakternas skulder. Enligt Cottage Library 

krävdes det fyra miljoner arbetares årsinkomst bara för att betala räntan på 

statsskulden. Om lånet skulle amorteras av skulle varje invånare på jorden 

tvingas bidra med 10 dollar var.23 

Att den amerikanska republiken inte ställde högre ekonomiska krav på 

medborgarna berodde på att relationerna mellan stater på den nordamerikan

ska kontinenten inte som i Europa präglades av ett krigs- eller maktbalans

system. Det är signifikativt att American Almanac valde att utelämna kost

naden för den amerikanska statsskulden i sin jämförelse mellan statsutgifter 

i Förenta Staterna och Storbritannien. För medan "[t]he normal condition 

of Great Britain is one of indebtedness; that of the United States is freedom 

from debt." Den amerikanska staten skuldsatte sig endast i händelse av ex

traordinära kriser och skulden återbetalades alltid inom kort tid eftersom 

"the natural resources of the country being sufficient and not only to dis-

charge the interest, but rapidly to extinguish the principal."24 

Jämförelserna mellan Amerika och Europa tjänade inte bara till att fram

hålla Förenta Staternas fördelar. Implicit i jämförelsen låg också en varning. 

Om den amerikanska republiken skulle förbli ett alternativ till de exploate

rande europeiska monarkierna var det nödvändigt att hålla nere statsskulden 

och utgifterna för armén, flottan och federalregeringen. Kriget mot Mexiko 

tycktes tillbakavisa alla idéer om att republiken verkligen var immun mot 

krig, stora statsutgifter och skuldsättning. Det var inte utan anledning som 

American Cottage Library till citatet "War is a game which, were the people 

wise, Kings would not play at" bifogade ett stilla tillägg: "nor republics ei-

ther." Beckwith noterade att även i Förenta Staterna så hade militären och 

utgifterna för statsskulden "cost ourselves, since we became a republic, four-

fifths of all our national expenses." Och i sin Review oftheMexican War angrep 

23. American Cottage Library (New York 1848), s. 172; Emancipator and Republican [Boston, 

MA], 22 december 1848; Whig Almanac and United States Register for 1852 (New York 1851), 

s. 26. Se även Whig Almanac and United States Register for 1850 (New York 1849), s- 53-

24. The American Almanac and Repository ofUsejul Knowledge for the Year 1847 (1846), s. 159. The 

Whig Almanac for 1850 (1849) angav att enbart räntan på den brittiska statsskulden uppgick 

till $124 miljoner årligen och att den bara reducerats med $3 miljoner under 20 år av fred. 
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William Jay problemets kärna: "Mexico, our own country, and France, bear 

witness that monarchs and nobles are not the exclusive devotees of war."25 

Åsikten att skatter och statsskulder skulle undvikas så långt som möjligt 

bottnade ytterst i föreställningen att statsutgifter var improduktiva investe

ringar. Under de första decennierna av 1800-talet blev denna inställning do

minant inom den politiska ekonomin och kom att anammas av både den 

jeffersonska och jacksonska politiska traditionen. I sin Manual of Political 

Economy slog Thomas Cooper år 1834 fast att huvuddelen av skattemedlen 

som betalades in till staten var "so much money thrown away" eftersom "[a] 11 

the persons employed by governments are unproductive consumers." Även 

om somliga av dem var "nyttiga" så gällde att "utility consumes no very large 

part of Government expenditure." Åtta år tidigare hade Cooper i sina Lec-

tures on the Elements of Political Economy kommit till slutsatsen att "as taxes 

are an evil, the fewer we have of them and the smaller in amount, the better. 

That government is best, and those political institutions are most eligible, 

that are efficient at the cheapest råte."26 

Eftersom krig var statens i särklass kostsammaste utgift var flertalet ekono

mer och politiska kommentatorer skarpt kritiska mot miltäretablissemanget. 

Enstaka röster påpekade att "a nation which does not make an adequate 

preparation for its own defence, risks the loss of everything, even its national 

existence." För den tyskfödde ekonomen Friedrich List fanns ingen ursäkt 

för onödiga utgifter, "particularly those occasioned by war or the keeping of 

great armies", men han kunde inte acceptera att militärutgifter per definition 

var improduktiva. "Military preparations, wars, and the debts, which they 

involve, may in certain cases, as is shown in the case of England, contribute 

to increase the productive powers of the country."27 

Men Lists röst klingade ensam. Fördömandet av militärutgifter och kost

nader för statsskulden var närmast universell i det tidiga 1800-talet. Personer 

som försvarade statliga utgifter kunde se värdet av offentliga investeringar 

25. American Cottage Library (1848), s. 172; Emancipator and Republican [Boston, MA], 22 de

cember 1848; Jay (1849), s- 332-

26. Thomas Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy (Columbia 1826), s. 215; idem., 

A Manual of Political Economy (Washington 1834), s. 66-67. 

27. Williard Philips, A Manual for Political Economy (Boston 1828), s. 267; Friedrich List, Na

tional System of Political Economy (Philadelphia 1856), s. 127. 
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i kommunikations-, transports, bank- och, möjligtvis, utbildningsväsendet, 

men inte mer. Gallatin gjorde en åtskillnad mellan investeringar i kanaler, 

å ena sidan, och "military establishments in times of peace", "unnecessary 

pensions, high salaries, sinecures" and "ill-digested and unproductive plans 

of improvements", å andra sidan. De senare var "useless and unproduc

tive" och utgjorde "so much capital actually destroyed". American Almanac 

for 1847 gjorde samma åtskillnad när den jämförde Storbritanniens skuld 

som uppstått genom "unproductive expenditure" med de amerikanska del

staternas "reproductive investments". Delstaterna, fortsatte almanackan, "have 

borrowed money only for the purpose of constructing railroads, canals, 

and other productive public works, or of furnishing capital for banking ob-

jects." Avkastningen av den sortens investeringar gjorde dem lönsamma för 

medborgarna.28 

Medan Gallatin i en kommentar till det mexikanska kriget hävdade att 

varken ära eller erövringar kunde uppväga kostnaderna för krigslånen, gjorde 

Polk och Walker en annan bedömning rörande värdet på Kalifornien och 

New Mexico för landets framtida ekonomi. Men deras ekonomiska analys 

var i grund och botten densamma som Gallatins. Statens verksamhet var 

improduktiv och en sund politisk ekonomi innebar att dess anspråk på med

borgarna i form av skatteuttag skulle begränsas till ett minimum. Av det skä

let var krigskostnaderna allt annat än oproblematiska för administrationen, 

även om de såg dem som nödvändiga för att säkra viktiga politiska mål. För 

Polk och Walker, precis som för Gallatin i upptakten till 1812 års krig, var 

en minimering av lånen under kriget och en snabb återbetalning av krigslå

nen en integrerad del i det amerikanska krigsfinansieringssystemet i avsikt att 

undvika en permanent statsskuld.29 

28. Albert Gallatin till LaFayette, 12 maj 1833, i Henry Adams (red.), Writings of Albert Gallatin 

(New York, 1960 [1879]) vol. II, s. 471; Albert Gallatin till A. C. Flagg, 31 december 1841, i ibid. 

s. 572. Gallatin uttryckte liknande åsikter redan i en av sina första publikationer, A Sketch oj 

the Finances of the United States, vilken publicerades 1795, se ibid. vol. III, s. 143-144. Albert 

Gallatin, Expenses of the War (Washington 1848), s. 1-2. Se även Albert Gallatin till Edward 

Everett, 16 december 1847, i Adams (red.), Writings of Albert Gallatin (1960) vol. II, s. 658—659; 

The American Alamanac and Repository of Useful Knowledge for the Year 1847 (1846), s. 159. 

29. Albert Gallatin till Edward Everett, 16 december 1847, ' Adams (red.), Writings of Albert 

Gallatin (1960) vol. II, s. 661—662; Bergeron (1987), s. 185—186, 193—194. 
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Kongressen valde att godkänna administrationens önskemål att låna 

pengar. Efter en kort debatt antogs ett lagförslag som gav presidenten rätten 

att antingen utfärda kortfristiga "treasury notes" eller att sälja obligationer 

med en fast löptid. Walker hade bett kongressen om denna valfrihet eftersom 

den skulle underlätta upplåningen. Men han hade samtidigt bett kongressen 

att specificera lånevillkoren och därmed begränsa hans flexibilitet vid upp

handlingen av lånet i andra avseenden. Den högsta tillåtna räntan sattes till 

sex procent och lånet fick inte säljas under par. "Treasury notes" skulle godtas 

som betalning för federala skatter och avgifter. De fastställda lånevillkoren 

innebar att potentiella investerare inte kunde pressa finansministern att sälja 

obligationer till lågt pris eller hög ränta.30 

Vid mitten av 1840-talet hade federalregeringen lång vana av att låna 

pengar både genom utfärdande av "treasury notes" och genom försäljning av 

långfristiga obligationer. De förstnämnda användes för första gången under 

1812 års krig och var utformade efter modell av brittiska "Exchequer bilis". 

Sedlarna var ett sätt att täcka underskott i statskassan under kortare tid. Sta

ten använde dem antingen som betalning för inköpta varor och tjänster eller 

sålde dem till investerare såsom privata banker. Eftersom "treasury notes" 

vanligtvis löpte på ett år, ibland två, så utgjorde de ett sätt för den amerikan

ska staten att undvika en långsiktig statsskuld. Erfarenheten hade nämligen 

visat att det var svårt att hitta köpare av obligationer om de inte hade en fast 

löptid på tio eller tjugo år. "Treasury notes" gjorde det däremot möjligt för 

regeringen att lösa sina lån så snart statskassan gick med överskott.31 

Whigpartiet gick till kraftig motattack mot administrationens förslag. 

Det var ett led i dess fåfänga försök att stoppa Walkertariffen, vilken antogs 

sommaren 1846. Genom att kräva skatter istället för lån och obligationslån 

istället för "treasury notes" hoppades Whigs att Demokraterna skulle tvingas 

backa i sin frihandelspolitik. Den allmänt avskydda statsskulden användes 

30. Cong. Globe, iyth Cong., ist sess., s. 1094-1095, 1098-1100, 1103, 1109-1110, 1114-1115; "An 

acc to authorize an issue of treasury notes and a loan", 22 July 1846, ch. LX1V, United States 

Statutes at Large IX, s. 39-40; U. S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, 

vol. VIII, Serial 477, s. 4. 

31. Cong. Globe, 29th Cong., ist sess., s. 1099 (James Iver McKay); James William Cummings, 

"Financing the Mexican War", (opublicerad Ph.D. diss., Oklahoma State University 2003), 

s. 80. 
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som ett spöke för att skrämma Demokraterna till att öka statsinkomsterna 

genom höjda tullavgifter istället för lån. För att planen skulle fungera var det 

nödvändigt att tvinga Polk att öka på statsskulden genom långfristiga obli

gationslån och inte tillåta finansdepartementet att ge ut kortfristiga "treasury 

notes" som snart kunde betalas tillbaka. Administrationens politik beskrevs 

som "omanlig" och ett försök att "humbug the people". Men för Polkad-

ministrationen utgjorde "treasury notes" lösningen på problemet hur man 

skulle kunna föra krig utan att vare sig höja skatter eller öka statsskulden.32 

För mottagarna låg "treasury notes" attraktionskraft i att de var räntebä

rande och att de fungerade som ett nationellt betalningsmedel. Jackson hade 

drivit en intensiv kampanj mot Bank of the United States och kongressen hade 
inte förnyat bankens oktroj som gick ut 1837. I avsaknad av en riksbank som 
gav ut sedlar fanns inga banksedlar som cirkulerade till fast kurs i hela landet. 

Privata banker var lokala och värdet på deras sedlar fluktuerade med bankens 

renommé och med det fysiska avståndet mellan sedeln och den utfärdande 

banken. Att för privatpersoner hålla reda på sedelutgivare, sedlar och växel

kurser var en mindre vetenskap som gav upphov till flera handböcker. Men 

trots att "treasury notes" kritiserades av oppositionen för att vara en federal 

pappersvaluta, och därmed författningsstridig, så användes de inte i vardags

transaktioner. De utfärdades i valörer om 50 till 1 000 dollar, vilket i runda tal 

motsvarar 12 000 till 240 000 kronor i dagens penningvärde.33 

Federala obligationsförsäljningar hade en ännu längre historia än "trea
sury notes". Förenta Staternas första finansminister, Alexander Hamilton, 

hade omvandlat den stora och kaotiska skuld som uppstod under frihets

kriget till obligationer som gav sex procents ränta och kunde säljas till tredje 

part. Under 1812 års krig utfärdades obligationer till ett sammanlagt värde om 

73 miljoner dollar, en siffra som kan jämföras med statens årliga inkomst på 
cirka 13 miljoner dollar före krigsutbrottet. Även dessa gav sex procents ränta 

men en nyhet var att de hade en fast löptid på tio år. Mindre lån såldes 1842 

32. Cong. Globe, 2<)th Cong., isc sess., s. 1094-1095 (Garrett Davis), s. 1109 (George Evans), s. 

1114 (Jacob Welsh Miller). Även senator Thomas Hart Benton gick hårt åt sina partivänners 

ovilja att betala kriget med skatter snarare än lån, ibid., s. 1109-1110. 

33. Staten tog emot "treasury notes" som betalning för skatter och andra avgifter till sitt no

minella värde. I händelse av kursfall kunde skattebetalare och köpare av federal jord tjäna 

pengar på att köpa up undervärderade sedlar, något som hjälpte till att hålla kursen uppe. 
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och 1843 med löptider på tjugo respektive tio år. Det är tydligt att Walkers 

agerande under kriget mot Mexiko i hög grad formats av federalregeringens 

tidigare erfarenheter av upplåning.34 

Förhoppningarna om att kriget skulle visa sig vara kortvarigt och strävan 

att undvika ökningar av statsskulden gjorde att Walker till en början valde att 

finansiera kriget med hjälp av statskassans likvida tillgångar. Reserver som 31 

mars 1846 uppgick till nära 11 miljoner dollar hade smält samman till under 

3 miljoner dollar vid årets slut. Under augusti till oktober började finansde

partementet också att ställa ut "treasury notes" till underhållsofficerare för 

användning som betalning för varor och tjänster levererade till armén. Totalt 

2,8 miljoner dollar betalades ut i sedlar som gav bara 0,1 procents ränta. Polks 

dagbok ger vid handen att kabinettet diskuterade finansieringsfrågan först 

den 29 september 1846, mer än två månader efter att lånelagen antagits, då 

Walker meddelade att ett lån var nödvändigt. Planen var att sälja "treasury 

notes" med ett års löptid och sex procents ränta. Snart därefter avreste fi

nansministern till New York City för att förhandla med stadens bankirer om 

ett lån till staten. Förhandlingarna i New York, liksom i Philadelphia och 

Boston, var dock fruktlösa. Bankerna ville ha högre ränta än finansministern 

var beredd att erbjuda. Åter i Washington gjorde Walker ett försök att sälja 

3 miljoner dollar i "treasury notes" genom att annonsera i tidningarna. Inte 

heller detta lyckades. Efter bara en dryg vecka beslöt sig Walker, med Polks 

medgivande, för att börja sälja långfristiga obligationer.35 

Med detta beslut fann administrationen ett fungerande sätt att mobilisera 

resurser. Även om "treasury notes" också fortsättningsvis kom att användas så 

var det försäljningen av långfristiga obligationer som utgjorde den största käl

lan till medel för krigföringen. Beroendet av obligationer innebar naturligtvis 

34. Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4, 1776, to 

June 30, 1880" i Robert P. Porter (red.), Report on Valuation, Taxation, and Public Indebted-

ness on the United States, as Returned at the Tenth Cenus [June 1, 1880] (Washington, D.C.: 

Government Printing Office, 1884), s. 342-364; Max M. Edling, '"So immense a power in 

the affairs ofwar': Alexander Hamilton and the Restoration of Public Credit", William and 

Mary Quarterly, 3d Series, vol. LXIV, no. 2 (April 2007), s. 287-326. 

35. Milton Quaife (red.), Diary of James K. Polk during His Presidency, 1845 to 1849, 4 vol. 

(Chicago, 1910), vol. II, s. 164, 166-167, r92> r94_I95> 200-201, 205, 213; 3oth Cong., ist sess., 

"Report on the State of the Finances". House Executive Document 6, Serial 514, s. 116; 

Skenton (1961), s. 92-93; Cummings (2003), s. 85-86, 88-89, 292-
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ett bakslag för Walker och Polk även om källorna inte visar att det bekom 

dem särskilt mycket. Hade det varit möjligt att finansiera det mexikanska kri

get med "treasury notes" hade det inneburit en renodling av den amerikanska 

metoden för krigsfinansiering. Kostnaden för kriget hade inte fallit på med
borgarna i form av skatter, men den hade inte heller tyngt skattebetalarna i 

form av räntebetalningar på statsskulden eftersom denna hade kunnat betalas 

av inom loppet av några år efter att freden återställts. Istället var administra

tionen tvingad att återgå till den praxis som använts under 1812 års krig. 

Utan några förhandsförhandlingar med bankerna annonserade Walker i 

nationens tidningar helt enkelt regeringens avsikt att sälja 5 miljoner dol

lar i obligationer. Obligationerna gav sex procents ränta och löpte på tio år. 
Investerare ombads lämna in förseglade bud till finansdepartementet i vilka 

de angav hur många obligationer de önskade köpa och till vilket pris. An

nonsen infördes i Washington Union 30 oktober och Walker bad adminis

trationen närstående tidningar i Charleston, Washington, D.C., Baltimore, 

Philadelphia, New York och Boston att kopiera den. Investerarna hade två 

veckor på sig att lämna in sina bud vilka sedan alla öppnades på samma 

dag. Obligationerna erbjöds de investerare som lämnat de mest förmånliga 

villkoren för staten. Med andra ord användes ett slags auktionsförfarande 

vid försäljningen av lånen. När finansdepartementen öppnade de inkomna 

buden överskred de med god marginal de begärda fem miljonerna. Ett antal 

stora budgivare dominerade, varav samtliga erbjöd sig att betala det nomi

nella värdet eller någon tiondels procent mer för obligationerna. Corcoran 

& Riggs, den firma som helt kom att dominera upplåningen under 1847 och 

1848 köpte 350 000 dollar. Walker accepterade bud till ett värde av 5 146 000 
dollar och i stort sett hela summan betalades in. Totalt såldes obligationer till 

ett värde av 4 999 149,85 dollar.36 

Walker följde de metoder som utvecklats av Gallatin vid finansieringen 

av 1812 års krig tre decennier tidigare. Även då annonserade finansministern i 

tidningar efter bud och lånen såldes genom ett auktionsförfarande. Och pre-

3 6. Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910), II, s. 213; "Report [...] on the State of the Fi-
nances", zyth Cong., 2nd sess., Senate Document No. 2, Serial 493, Appendix FF, s. 28—29; 

Daily National Intelligencer [Washington, D.C.] 9 november 1846; Skenton (1961), s. 91—93; 

Cummings (2003) s. 91-100, 299. 
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cis som under 1812 års krig var det köpmän och banker som köpte obligatio

nerna med avsikt att sälja dem vidare till personer som avsåg behålla obliga

tionerna som en långsiktig investering. Den stora skillnaden i finansieringen 

av de båda krigen var att finanssektorn utvecklats kraftigt under 1800-talets 

första hälft. De stora aktörer som bjöd på obligationer under mexikanska 

kriget agerade som moderna investeringsbanker. De representerade investe

ringskonsortier och avyttrade omedelbart större delen av obligationerna till 

sina partners. Återstoden omsattes snarast möjligt, först genom försäljning 

till firmans kunder och sedan till mäklare som verkade på finansmarknaderna 

i New York, Boston, Philadelphia och Baltimore. Corcoran & Riggs, den i 

särklass största aktören under kriget, avyttrade sin del av 1846 och 1847 års 

lån inom loppet av några månader medan de sista obligationerna utfärdade 

under 1848 års lån såldes först vintern och våren 1850.37 

Krigsfinansieringen fulländas 

När den z^:e kongressens andra session samlades i Washington i december 

1846 hade förhoppningarna om en snar fred grusats. Amerikanska trupper 

hade följt upp segern vid Palo Alto i maj med att inta Monterrey 25 september. 

Efter det hade dock den amerikanska armén under Zachary Taylor avbrutit 

sin offensiv. I väster hade både New Mexico och Kalifornien erövrats. Trots 

de militära motgångarna visade Mexiko inga tecken på att vilja sluta fred. 

Under hösten 1846 beslöt kabinettet därför att öppna en andra front. Planen 

var att inta hamnstaden Vera Cruz för att därefter marschera mot Mexico 

City. Ställd inför hotet att förlora sin huvudstad skulle Mexikos ledare tvingas 

till fred. Beslutet innebar att kriget förlängdes och att man var tvungen att 

justera uppskattningen av krigskostnaderna. Det var inte längre rimligt att 

tro att 24 miljoner dollar skulle räcka för att tvinga Mexiko på knä.38 

I sitt andra årliga meddelande till kongressen framhöll Polk att kriget "has 

been carried into the enemys country and will be vigorously prosecuted the^e 

with a view to obtain an admirable peace." Krigsansträngningarna innebär 

37. Cummings (2003), s. 103, 145, 260. 

38. Bergeron (1987), s. 91-94; Eisenhower (1989), s. 71-165, 195-250; Bauer (1992), s. 81-200; 

Leonard (2001), s. 173-174. 
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att kongressen var tvungen att rösta fram ytterligare medel. Walker beräknade 

behovet till 23 miljoner dollar mellan 1 januari 1847 och 3° juni 1848. Denna 

gång föreslog administrationen att staten skulle låna pengarna genom försälj

ning av 20-åriga obligationer. Men även om kriget såg ut att bli både längre 

och dyrare än regeringen hoppats så var Polk fortfarande besluten att lånen 

skulle återbetalas så snart som möjligt. När kriget upphörde var det rimligt 

att räkna med ett betydande överskott i statskassan vilket skulle göra det 

möjligt att lösa lånen "in a much shorter period than that for which it may be 

contracted." Presidenten passade också på att klargöra sitt principiella mot

stånd mot förekomsten av en amerikansk statsskuld överhuvudtaget. Hade 

det inte varit för kriget mot Mexiko, sade han att: 

the whole public debt could and would have been extinguished within a short period; 

and it was part of my settled policy to do so, and thus relieve the people from its burden 

and place the Government in a position which would enable it to reduce the public 

expenditures to that economical standard which is most consistent with the general 

welfare and wholesome progress of our institutions.39 

Förutom beslutet att förlita sig på långfristiga lån för att finansiera kriget 

finns det ytterligare två element i Polks meddelande och Walkers komplette

rande finansrapport som belyser regeringens syn på krigsfinansieringen i syn

nerhet och på relationen mellan statsmakten och medborgarna mera allmänt. 

Det ena var önskemålet att införa nya skatter. Det andra var påståendet att 

Mexiko var ersättningsskyldigt för Förenta Staternas krigskostnader. Genom 

att vägra förhandla om fred, menade Polk, hade federalregeringen drabbats 

av "extraordinary expenses". "Justice to our own people will make it proper 

that Mexico should be held responsible for these expenditures." Några ersätt

ningskrav på Mexikos regering för amerikanska krigskostnader kom aldrig 

att framföras under fredsförhandlingarna. Däremot försökte administratio

nen skjuta över en så stor del som möjligt av kostnaden för de amerikanska 

truppernas uppehälle i Mexiko på det ockuperade folket. För Polk och hans 

kabinett var det delvis en fråga om rättvisa: Mexiko hade påbörjat ett orätt

färdigt krig och vägrade nu sluta fred. Men det var också ett sätt att begränsa 

39. "Second annual message to Congress," i Richardson (red.) Messages andPapers (1905) vol. IV, 

s- 494> 497-498-
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bördorna som lades på amerikanska skattebetalare och därmed helt i linje 

med den princip för amerikansk krigsfinansiering som sade att krig skulle 

drabba den egna befolkningen så lite som möjligt.40 

Redan i september 1846 hade krigsministern William Marcy meddelat 

general Taylor att " [t]he President hopes you will be able to derive from the 

enemy's country, without expense to the United States, the supplies you may 

need, or a considerable part of them." Kabinettet framställde den amerikan

ska ockupationen som något av en välsignelse för Mexikos folk. 

They are shielded from the burdens and exactions of their own authorities, procected 

in their persons, and furnished with a most profitable märket for most kinds of their 

property. A state of things so favorable to their interests may induce them to wish the 

continuance of hostilities. 

I avsikt att tvinga fram en fred var det därför önskvärt för den amerikanska na

tionen att förflytta krigsbördan "as far as practicable, from itself by throwing 

it upon the enemy." När Mexiko fortsatte vägra att ingå fredsförhandlingar ef

ter general Winfield Scotts intåg i Mexico City hårdnade Polks ton ytterligare. 

I sitt tredje årliga meddelande till kongressen, överlämnat i december 1847, 

föreslog presidenten att Förenta Staterna borde "levy such military contribu-

tions on the enemy as may, as far as practicable, defray the future expenses of 

the war." De amerikanska befälhavarna i Mexiko var dock ovilliga att alienera 

civilbefolkningen och valde att bortse från Washingtons order.42 

Polkadministrationen försökte också minska de amerikanska kostnaderna 

genom att beskatta Mexiko. Efter att Scott den 28 mars 1847 intagit Vera 

Cruz administrerade Förenta Staternas armé- och sjöofficerare mexikanska 

import och exporttullar. Med erövringen av Mexico City kom amerikanerna 

40. "Second annual message to Congress" i Richardson (red.), MessagesandPapers (1905) vol. IV, 

s. 498. 

41. William Marcy to Zackary Taylor, 22 September 1846, U.S. Congress, 3oth Cong., ist sess., 

House Executive Document 60, Serial 520, s. 342. 

42. William Marcy to Zackary Taylor, 22 September 1846, U.S. Congress, 30th Cong., ist sess., 

House Executive Document 60, Serial 520, s. 341; John Y. Mason to Winfield Scott, 1 Sep

tember 1847, ibid., s. 1005—1106; Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 

156—157; Polk, "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. 

IV, s. 541; "Report on the finances", 8 December 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist Sess., 

Appendix, s. 9. Cummings (2003), s. 172—173. 
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även att kontrollera de acciser och egendomsskatter som tidigare drivits in 

av de mexikanska myndigheterna. För Walker var de mexikanska skatterna 

ett välkommet tillskott till den amerikanska statskassan. De skulle göra det 

möjligt att fortsätta kriget och samtidigt minska behovet av "new loans and 

increased taxation" på hemmaplan. Genom att Mexiko bidrog till en del av 

krigskostnaderna skulle Förenta Staterna åtminstone delvis kunna undvika 

krigets "inevitable legacy to posterity" i form av en stor statsskuld. Men skat

terna skulle också utgöra en hjälp för Mexiko eftersom Walker avsåg ersät

ta landets protektionistiska politik — "so nearly resembling that of ancient 

China or Japan" — med lägre tullar. I sin rapport från december 1847 angav 

Walker att Förenta Staterna kunde komma att få in så mycket som 6,5 dol

lar till 12,5 miljoner dollar enbart från mexikanska tullar. Han angav också 

att Mexikos myndigheter erhållit 13 miljoner dollar årligen från inhemska 

skatter, även om han inte trodde att den amerikanska armén skulle kunna 

driva in summor ens i närheten av dessa. I praktiken kom aldrig de så kallade 

"Mexican assessments" att bli så lönsamma som administrationen hoppades. 

Sammanlagt samlade amerikanska trupper in 4,1 miljoner dollar i skatt från 

Mexiko, varav drygt 85 procent kom från tullintäkter.43 

Förutom att skjuta över krigskostnaderna på Mexikos folk genom kon-

tributioner och skatter och på kommande generationer genom långfristiga 

lån ville Polk och Walker faktiskt också införa nya skatter i Förenta Staterna 

samt göra försäljningen av federal mark mera lönsam. Reformerna var dock 

blygsamma. Genom att beskatta importen av kaffe och te och införa en gra

derad prisskala på federal jord skulle statens inkomster öka med omkring 2,5 

miljoner dollar årligen. Trots att summan var relativt liten så tillskrevs den 

stor principiell betydelse av Walker som hävdade att statens lånebehov där

med skulle krympa till 19 miljoner dollar. Än viktigare var att kombinationen 

ökade intäkter och minskat lånebehov skulle göra det lättare för staten att låna 

pengar till goda villkor. I följande års rapport, från december 1847, påpekade 

finansministern att: 

43. Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) vol. II,  s. 145, 422, 425-426, 437-438, 442-443, 

446-447, 450, 451, vol. III, s. 222-223; "Executive Order to the Secretary of the Treasury", 23 

March 1847, i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 523-524; "Secretary of 

the Treasury to the President, 30 mars 1847," i ibid., s. 524-529; "Report on the finances", 8 De

cember 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 9; Cummings (2003), s. 171-189. 
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[i] t is a sound rule, when contracting a public debt, to provide at the time, such revenue 

as will be adequate for the prompt payment of the interest, and the gradual but certain 

extinction of the principal of the debt. So long as this rule is pursued, there is no danger 

of any alarming accumulation of public debt, nor any apprehension that the public 

credit will be impaired or embarrassed.44 

Det var en direkt referens till Alexander Hamiltons principer för Förenta 

Staternas offentliga finanser som återigen visar hur Walker stod fast rotad i en 

amerikansk tradition i sin syn på statens kreditvärdighet och skuldsättning.45 

Under 1800-talet tenderade amerikanska statsmän att tro att statens kredit

värdighet visserligen främst bestämdes av dess lånehistoria men också av dess 

beredvillighet att införa nya skatter för att täcka ökade kostnader på grund 

av nya lån. Två skäl gjorde det svårt att följa denna regel i praktiken. För 

det första misslyckades administrationen ofta med att förmå kongressen att 

införa nya skatter. Vanligtvis var det administrationen som först väckte kra

vet på skatteökningar och skattereformer och inte lagstiftarna. Men även om 

det alltid fanns enstaka röster i kongressen som krävde nya skatter så visade 

röstsiffrorna att motståndet mot att införa ökade bördor för medborgarna var 

kompakt. Under 1812 års krig skyllde de sittande finansministrarna svårigheten 

att låna pengar till goda villkor framförallt på kongressens senfärdiga agerande 

på skattelagstiftningsområdet. Omvänt hävdade de att statens kreditvärdighet 

förbättrades när nya skatter väl infördes. Under det mexikanska kriget skulle 

det visa sig vara betydligt svårare för administrationen att påverka kongressen 

än under det tidigare kriget. Det var bara när statsfinanserna befann sig i ett 

verkligt kritiskt skede som lagstiftarna agerade under 1812 års krig. Någon 

motsvarande kris uppstod aldrig i konflikten med Mexiko.46 

44. "Report on the finances", 8 December 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 

10. 

45. "Report on the finances", 9 December 1846, Cong. Globe, zpth Cong., 2nd sess., Appendix, s. 

9; "Report on the finances," 8 December 1847, Cong. Globe, 3oth Cong., ist sess., Appendix, 

s. 10; Edling (2007), s. 314-326. 

46. William Jones, "State of the Finances", American State Papers: Finance (1832) vol. II, s. 622-

624; House Committee ofWays and Means report "Increase of Revenue", ibid., vol. II, s. 

627-628; Jones, "State of the Finances", Jan. 10, i8r4, ibid., vol. II, s. 651-653; George W. 

Campbell, "State of the Finances", ibid., vol. II, s. 840-842; Alexander J, Dallas, "State of 

the Finances", ibid., vol. II, s. 854-855; Dallas, "State of the Treasury", Jan. 21,1815, ibid., vol. 

11, s. 885—889; Dallas, "State of the Finances", Dec. 8, 1815, ibid., vol. III, s. 1-19. 
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Enligt oppositionen vågade inte Demokraterna införa skatter på egendom 

eller inkomst av det enkla skälet att de var väl medvetna om att medborgarna 

inte skulle betala dem. "Fighting seemed to many people a very agreeable 

thing", sade senator Palfrey, så länge de inte behövde känna av "how expen-

sive a luxury it was." Och hans kollega C. B. Smith hävdade att "the boasted 

popularity of this war would not survive the first visit of the tax collector." 

Indirekta tullavgifter och acciser kanske fick folket att "growl a litte and cry 

hard times", skrev The Emancipator, en radikal tidning som grundats i avsikt 

att bekämpa slaveriet. Men motståndet var så mycket starkare mot direkta 

skatter eftersom statsutgifterna då blev så mycket mer påtagliga. När skat

teindrivarna dök upp på medborgarnas trösklar blev de långt mer benägna 

att "carefully scan the policy of their servants and the expenditure of their 

money", hävdade The Cleveland Herald. Låt Uncle Sam skriva ut en räkning 

till Mr Constant Harddigger på 6 dollar, föreslog The Emancipator. Visa ho

nom att 5,70 dollar gått till vapen, ammunition, förråd, soldater med mera, 
så skulle inte många skattebetalare vara beredda att stödja ett erövringskrig 

mot ett svagt grannland. "Then how shall we ever be able to get up another 

war?"47 

Men det var också svårt att införa nya skatter eftersom det amerikanska 

skatteväsendet som tidigare nämnts endast bestod av ett tullväsende. Walker 

ansåg sig ha kalibrerat tullnivåerna så noggrant att inga betydande summor 

kunde erhållas genom höjda tullar. Te och kaffe var de enda varor som kunde 

skapa intäkter och dessa skulle inte uppgå till mer än på sin höjd 2,5 miljoner 

dollar. Att bygga upp ett skatteväsende som kunde beskatta egendom samt 

inhemsk produktion och försäljning var ett omfattande arbete. När sådana 

skatter infördes under 1812 års krig tog det flera år innan pengarna nådde 
statskassan. Det spansk-amerikanska kriget 1898 var det första krig Förenta 

Staterna utkämpade med en väl fungerarande inhemsk skatteadministration. 

Sommaren 1898 godkände kongressen ett lån på 200 miljoner dollar med sam

ma lag som också höjde de inhemska skatterna med 100 miljoner dollar/8 

Representanthuset vägrade att lyssna på administrationens förslag att in-

47. Cong. Globe, 3oth Cong., ist. sess., s. 370, Appendix, s. 323; The Emancipator [Boston, MA], 

16 september 1846; [Cleveland, OH] The Cleveland Express, 17 juni 1846. 

48. Charles J. Bullock, "Financing the War", The Quarterly Journal of Economics, vol. XXXI, no. 

3 (May 1917), s. 364. 
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föra en 25 procents tull på te- och kaffeimport. Som direkt svar på Walkers 

rapport antog representanthuset istället resolutionen "att det är olämpligt att 

införa en tull på te och kaffe" med rösterna 115 för och 48 mot. Resolutionen 

introducerades av Demokraten John Wentworth från Illinois men något för

vånande var det ingen av representanthusets Whigs som röstade emot den. 

Stödet för nya skatter kom huvudsakligen från sydstatsrepresentanter samt 

från elva delegater från New York, Illinois, Ohio och Kentucky. Eftersom re

solutionen antogs utan debatt angav representanthuset inga skäl varför kriget 

kunde och borde föras utan ny beskattning eller varför en tull på te och kaffe 

var olämplig. Frågan kompliceras ytterligare av att representanthuset omedel

bart efter sin vägran att införa nya skatter enhälligt antog resolutionen "[t]hat 

the people of the United States are too patriotic to refuse any necessary tax 

in time of war."49 

I senaten kritiserade enstaka röster den förda politiken. I tillstånd av krig 

var det statens skyldighet att höja skatterna så att inte hela krigskostnaden 

betalades med lån. Var det inte både Demokraternas och Whigpartiets över

tygelse att "a national debt is a national curse, and should be avoided, if 

possible to be avoided" frågade Demokraten John Milton Niles. Det var inte 

rimligt att en begränsad konflikt som det mexikanska kriget endast finansie

rades med lån. Niles kollega, Whigsenatorn Reverdy Johnson, kallade det "a 

libel upon the patriotism of the people to suppose that they would not bear 

any amount of taxation deemed to be necessary for the vindication of the 

national honor."50 

Oppositionen hävdade också att den förda politiken äventyrade statens 

möjlighet att låna pengar. Om kriget med säkerhet skulle ta slut inom någ

ra månader fanns inga skäl att betvivla att hela lånet skulle tecknas. Men 

problemet var att med varje nytt lån, med varje ny utgivning av "treasury 

notes" så pressades priset på statens skuldsedlar ner. Investerarna, sade Jabez 

Huntington, behövde veta vad statens totala lånebehov för hela kriget var. 

"They would tell you that they will not purchase this stock, because in a 

49. Cong. Globe, 2yth. Cong., 2nd sess., s. 102, 103; Biographicat Directory of the United States 

Congress, 1774 — Present, bioguide.congress.gov/biosearch/biosearch.asp (NY: 5, IL: 3, OH: 2, 

KY: 1). 

50. Cong. Globe, 2^th Cong., 2nd sess., s. 129—130, 226—231, 247—262; citat 130 (Niles), 238 (John

son) . 
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years time there would be other stock issued, which would reduce the price 

of it in the märket, and insure to them a loss." De skulle också vilja veta 

"whether there was any provision made for the repayment of principal and 

interest accruing thereon. There was no provision here to lay taxes for that 

purpose." För Nathan Evans var Walkers och Polks skattehöjningar otillräck

liga för att bibehålla statens kreditvärdighet. 

Why would chey not bring up their revenue to thirty-five or thirty-six millions by 

a proper system? No, they preferred to borrow, from day to day, not even looking 

thirty days ahead. Could they then expect that our stocks would maintain themselves 

at par?5' 

Demokraterna i senaten bemötte Whigs med att avdramatisera lånet. "What 

government had ever existed in time of war without having to resort to 

loans", frågade Ambrose Sevier? "He knew of none." James Westcott kallade 

23 miljoner dollar en "paltry sum" medan Jesse Speight hävdade att ingenting 

"more than the faith of this great nation" var nödvändigt för att lånet skulle 

betraktas som en säker investering.52 Lewis Cass, en av de främsta påskyn-

darna av Förenta Staternas geografiska utbredning, hävdade att oppositionen 

gjorde orimliga jämförelser mellan brittiska och amerikanska finanser. Det 

faktum att det brittiska parlamentet under 1700-talets franska krig och Na-

poleonkrigen tvingades "combine every loan with a specific tax" berodde på 

att landet då var i krig med "the whole civilized world - with a debt out of 

all manner of proportion." Förhållandena i Förenta Staterna var helt annor

lunda. Kunde verkligen någon människa tro 

that the faith of this great nation was not sufficient to raise this twenty-three millions? 
There was no necessity even for levying a tax upon tea and coffee simultaneously with 

the passage of this act. They could easily get it without. They had paid off two debts, 

and they could pay off another." 

I slutänden kom senaten att följa representanthusets vägran att rösta för nya 

skatter. 

51. Cong. Globe, 2c>th Cong., 2nd sess., s. 250. 

52. Cong. Globe, 2<jth Cong., 2nd sess., s. 249 (Sevier), s. 256 (Westcott), s. 261 (Speight). 

53. Cong. Globe, 29th Cong., 2nd sess., s. 258. 
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Lagstiftarnas motvilja mot skattehöjningar höll i sig under hela kriget, 

även efter att Demokraterna förlorat kontrollen över representanthuset till 

Whigpartiet. Det innebar att det mexikanska kriget var det enda av 1800-ta-

lets amerikanska krig som inte ledde till omfattande skattehöjningar. Även i 

ett jämförande perspektiv hör detta till undantagen. Att föra krig i två års tid 

utan att införa några nya skatter, kommenterade en senator i krigets slutskede, 

var "an example [...] unparalleled in the history ofwarfare." Motståndet mot 

nya skatter är inte svårt att förklara. Krigsutbrottet hade sammanfallit med 

införandet av Walkertariffens avskaffande av protektionistiska tullar. Varje 

diskussion om skattehöjningar, även då de inleddes med en uttalad önskan 

att "invigorate your treasury" i avsikt att säkra "a vigorous prosecution of this 

war," återföll med automatik i en debatt om frihandel och protektionism. 

Varken den Demokratiska majoriteten i kongressen eller Polkadminstratio-

nen hade något intresse av att återuppta den debatten, även om priset för 

tystnaden var ökad skuldsättning.54 

Den 29:e kongressens andra session föredrog till sist ett lån på 23 miljoner 

dollar framför blygsamma skattehöjningar och ett 19-miljonerslån. Redan i 

sin rapport hade Walker angett att lånet borde löpa på 20 år eftersom "all 

experience, at home and abroad, proves that a loan for a long term will save 

a large amount to the treasury, compared with one of shorter date." Efter 

mindre än en dags debatt antog kongressen en lag som gav presidenten rätten 

att utfärda 23 miljoner dollar i "treasury notes" vilka kunde växlas in mot 20-

åriga obligationer. Eftersom även 1846 års "treasury notes" kunde omvandlas 
till obligationer gav lagen Polkadministrationen rätten att utfärda över 28 

miljoner dollar i 20-åriga obligationer. Som en kompensation för oviljan att 
införa en tull på te och kaffe reserverade lagstiftarna inkomsten från statens 

markförsäljning till räntebetalningar och amortering på lånet.55 

Walker följde samma procedur som han tillämpat vid försäljningen av 

1846 års lån. En annons i Washington Union 9 februari erbjöd investerare att 

54. Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 292 (Nicoll); Cong. Globe, 2<jth Cong., 2nd 

sess., s. 129 (Niles). 

55. "Report on the Finances", Cong Globe, 29th Cong., 2nd sess., Appendix, s. 9; Cong. Globe, 

29th Cong., 2nd sess., s. 225—231, 247-251, 256-262, 267; "An Act Authorizing the Issue of 

Treasury Notes, a Loan, and for other Purposes", 28 January, 1847, ch- V, United States Stat-

utes at Large IX, s. 118-122. 
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lämna in förseglade bud till finansdepartementet för köp av sammanlagt 18 

miljoner dollar omvandlingsbara "treasury notes". I avsikt att så många med

borgare som möjligt skulle få tillfälle att investera i lånet och därmed stödja 

krigsansträngningarna så accepterade Walker bud från 50 dollar och uppåt. 

När buden öppnades 12 april visade det sig att privatpersoner och företag 

erbjudit federalregeringen lån om nära 58 miljoner dollar. Corcoran & Riggs 

— "the American Rotchilds" — lyckades placera sitt eget bud precis över sina 

konkurrenter och fick därmed köpa över 90 procent av lånet, den största delen 

till priset 101,25 per 100 dollar, det vill säga strax över par. Under 1847 års lå

nelag sålde Walker också ytterligare 5 miljoner "treasury notes" i februari 1847 

utan budgivning samt ett år senare 5 miljoner till efter budgivning. I februari 

1848 hade fred slutits och för första gången fanns ett europeiskt bankhus repre

senterat bland investerarna. I partnerskap med Corcoran & Riggs investerade 

huset Rotchild 2,35 miljoner dollar i Förenta Staternas krigslån, något som 

visade "the confidence which the principal bankers of the European world 

place in the American stocks" enligt The Cleveland Herald)6 

Överlag var 1847 ett bra år för statens finanser. Importhandeln nådde re

kordnivåer vilket resulterade i stora intäkter från tullar under sommaren. Det

ta tillät Walker att ge Corcoran & Riggs uppskov med delbetalningar på lånet 

vilket gav firman ett välbehövligt andrum i vidareförsäljningen av statens lån. 

Det fördelaktiga statsfinansiella läget kompletterades av militära framgångar i 

Mexiko. Taylor besegrade Mexikos befälhavare Antonio Lopez de Santa Anna 

i slaget vid Buena Vista 23 februari. Längre söderut marscherade Scott mot 

Mexico City. En serie segrar på vägen mellan Vera Cruz och Mexico City 

avslutades med intåget i Mexikos huvudstad den 13 och 14 september. Men 

om finansministers framgångsrikt mobiliserade resurser och generalerna lika 

framgångsrikt besegrade sina motståndare på slagfälten, så gjorde federalreger

ingen fortfarande ringa framsteg med att avsluta kriget och sluta fred.57 

56. 3oth Cong., ist sess., "Report on the State of the Finances", House Executive Document 6, 
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När den 3o:e kongressens första session öppnades i Washington i december 

1847 var administrationens frustration följaktligen märkbar. Kriget fortsatte 

att sluka pengar och ingen fred var i sikte. I sitt årliga meddelande informera

de Polk kongressen att "[n]o change has taken place in our relations with 

Mexico since the adjournment of the last Congress." Det faktum att trup

pernas framgång inte resulterat i politiska resultat föranledde Polk att ställa 

frågan "in what manner the war ought to be prosecuted? and what should be 

our future policy?" Svaret blev att kriget skulle föras med "increased energy 

and power until a just and satisfactory peace can be obtained." Ockupatio

nen skulle fortsätta och eftersom Mexiko vägrade ersätta Förenta Staterna för 

landets rättmätiga krav skulle amerikanerna "indemnify ourselves, by appro-

priating permanently a portion of her territory." New Mexico och Kalifornien 

skulle inkorporeras i den amerikanska unionen med eller utan Mexikos med

givande. 

För att minska krigskostnaderna rekommenderade Polk att så mycket som 

möjligt av utgifterna skulle föras över på det mexikanska folket i form av rekvi

sitioner och skatter. Vidare upprepade presidenten sin begäran att kongressen 

skulle lagstifta om en skatt på te- och kaffeimport samt införa en nyordning 

för den federala markförsäljningen. Om reformerna inte genomfördes behöv

de staten låna 18,5 miljoner dollar, i annat fall kunde summan reduceras till 

17 miljoner. Polk meddelade också att ytterligare ett lån på runt 20 miljoner 

dollar kunde bli aktuellt i december 1848. Trots Polks optimistiska tonfall gick 

det inte att missta sig på att Förenta Staternas situation var problematisk om 

än långt ifrån kritisk. Kriget hotade att permanentas tillsammans med årliga 

budgetunderskott på 20 miljoner dollar. En sådan framtid äventyrade det re

publikanska samhällsidealet med dess låga skatter och obefintlig statsskuld.^ 

För administrationens del förvärrades situationen av att representanthuset 

nu fått en knapp Whigmajoritet. Walker hade att samarbeta med ett bud

getutskott lett av Whigpolitikern Samuel Finley Vinton. När kongressen inte 

reagerade snabbt nog på administrationens rekommendationer slöt sig Polk 

och Walker till att Whigs försökte underminera federalregeringens kreditvär

dighet. De avsåg att "produce a panic in the money märket and thereby, if 

58. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 533-549, 

citat s. 533, 541, 542; "Report on the Finances", Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, 

s. 9—16. 
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possible, to break down the Treasury, and thus compel the inglorious with-

drawal of our army from Mexico."59 

Whigopposi donen drev i själva verket två parallella linjer riktade dels mot 

den planerade annekteringen av territorium och dels mot administrationens 

ekonomiska politik. Som en Whigtidning uttryckte saken så var "[t]he war, 

the sub-treasury, and the tariff of 1846 [...] the tripple-headed Cerbarus, who-

se fångs are now felt in the side of the republic." Visst ville presidenten ha 

"peace" med Mexiko sade William Duer i representanthuset. Frågan var bara 

"[h]ow much piece?" Tänkte Polk lägga under sig halva landet? Två-tredjede-

lar? David Fisher kallade kriget "ogudaktigt". Ett krig "conceived in sin, and 

brought forth in iniquity, and I fear its end will be destruction." Kongressen 

hade därför ett moraliskt ansvar att använda sin makt över statsanslagen till 

att stoppa kriget genom att vägra anslå medel till armén. För Fisher stod det 

därför klar att "now is the time to stop the war, or never." 

Men för Whigs var det lika viktigt att tvinga administrationen att överge 

sin "mischievous free trade policy." De beskrev "the pernicious effects of the 

tariff of 1846" och meddelade sina motståndare att de hade en alternativ plan: 

"We can give you a tariff on the basis of the act of 1842." Partiets mål var att 

använda krigsfinansieringen till att riva upp Walkertariffen och det obero

ende finansdepartementet. De vägrade därför att godkänna en fortsatt utgiv

ning av treasury notes. Om federalregeringen behövde låna pengar skulle det 

ske genom en direkt försäljning av obligationer. Under gällande regler var 

staten tvungen att sälja obligationer endast mot betalning i speciemynt. Det 

fanns skäl att misstänka att tillgången på guld- och silvermynt inte skulle 

räcka till för detta. Ett misslyckat lån skulle tvinga federalregeringen att istäl

let öka sina inkomster genom höjda tullar och att acceptera banksedlar som 

betalning för obligationer.60 

Whigpartiets planer gick dock om intet. Det dröjde ända till andra veck

an i februari 1848 innan kongressen började debattera en lånelag och för

ändringen i styrkeförhållandet mellan Whigs och Demokraterna innebar att 

59. Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) III, s. 322. 

60. North American and United States Gazette [Philadelphia, PA], 19 januari 1848; Cong. Globe, 

30th Cong., ist sess., s. 312-319, 322-326, 331-348, 351-360, 363, 368-374, 530-535, 549; Ap-
pendix, s. 289-302, 316-341, 410-415, 472-477, citat s. 347, (Duer), Appendix, s. 302 (Fisher) 

313-314 (Vinton), 342 (Hudson), 372 (Stewart). 
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oppositionen nu för första gången tilläts debattera frågan istället för att gå till 

omedelbar omröstning. Representanthuset antog en lånelag 17 februari men 

senaten röstade inte förrän 29 mars. Lagen trädde i kraft två dagar senare med 

presidentens underskrift. Under december och januari cirkulerade spekula

tioner om att det planerade lånet skulle misslyckas. Storbritannien och Euro

pa plågades av en finanskris, priset på bomull hade fallit och handelsbalansen 

var negativ. Dessutom rådde osäkerhet om hur stort federalregeringens totala 

lånebehov egentligen var, givet att ingen ände på kriget var i sikte/1 

Precis i rätt ögonblick för administrationen anlände nyheten om att det 

amerikanska sändebudet Nicholas Trist undertecknat ett fredsavtal med 

Mexiko. Krigsslutet innebar att inga ytterligare lån skulle följa på 1848 års lån, 

vilket påverkade investerarna positivt. Fortfarande var det dock oklart om 

det fanns tillräckligt mycket pengar i omlopp för att hela lånet skulle kunna 

säljas. Walker avvaktade med att påbörja försäljningen till 17 april för att vara 

säker på att nyheten om Mexikos ratificering av fredsfördraget skulle ha nått 

investerare i Förenta Staterna innan teckningstiden utlöpt. I sedvanlig ord

ning lät finansministern via tidningarna meddela att staten sålde 16 miljoner 

dollar i 20-åriga sexprocents obligationer. Bud skulle inkomma till finansde

partementet inom två månader. Den totala summa som erbjöds regeringen 

av landets kapitalister denna gång var mindre än föregående år. Buden omfat

tade totalt 30 393 890 mot drygt 57 miljoner dollar året innan. I gengäld var 

priset bättre och lånet såldes med tre procents premium, vilket gav en vinst 

till statskassan på nära en halv miljon dollar. Liksom 1847 var det Corcoran 

& Riggs som erhöll nästan hela lånet. Mest glädjande för administrationen 

var att Corcoran & Riggs ingått partnerskap med den brittiska bankfirman 

Bäring Brothers, vid denna tid en av de största aktörerna på världens finans

marknader. Deras intresse för amerikanska statsobligationer signalerade att 

regeringens kreditvärdighet var utomordentligt god.é2 

61. "An Act to authorize a Loan not to exceed the Sum of Sixteen Millions of Dollars", 31 

March 1847, ch- XXVI, United States Statutes at Large IX, s. 217—219; The New York Herald 

[New York, NY], 21 februari 1848; Cummings (2003), s. 224. 

62. 3oth Cong., 2nd sess., House Executive Document 7, Serial 538, Appendix M, s. 56—63; ibid., 

Appendix S, s. 70-71; Daily National Intelligencer [Washington, D.C.], 18 april 1848; New 

Hampshire Patriot and State Gazette [Concord, NH], 27 april 1848; The New York Herald 

[New York, NY], 18 juni 1848; Daily National Intelligencer [Washington, D.C.], 19 juni 1848; 

The Mississippian, 30 juni 1848; Skenton (1961), s. 114-116; Cummings (2003), s. 220—263. 
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Corcoran & Riggs gjorde till en början god förtjänst på vidareförsäljningen 

av obligationerna. Under sommaren blev det dock allt svårare att avyttra dem 

och firman tvingades att försöka sälja värdepappren i London. Med officiellt 

stöd från Walker reste William Corcoran i augusti till London och kunde i 

september genomföra en försäljning av 3 miljoner dollar i obligationer till ett 

konsortium lett av Bäring Brothers. Walker hjälpte också Corcoran & Riggs 

med anstånd av deras månatliga inbetalningar till finansdepartementet. För 

Washingtonbanken Corcoran & Riggs var sommaren och hösten 1848 en dra

matisk period, men för federalregeringen var situationen på intet sätt kritisk. 

Corcoran & Riggs fullgjorde sin del av lånekontraktet och ett uppsving i den 

internationella handeln innebar att tullintäkterna steg från 23,7 till 31,8 mil
joner dollar. När Walker överlämnade sin finansrapport till kongressen den 9 

december 1848 kunde han meddela att finanserna var goda och att "[u]nless 

new and extraordinary expenditures are authorized by Congress, no further 

loans will be required, and the public debt will be reduced."63 

Mexikos svaghet och svårigheten att sluta fred 

Det har sagts att Mexiko gick i krig med Förenta Staterna inte trots, utan 

på grund av, sin svaghet. Hade staten varit betydligt starkare och landet stått 

mera enat så hade Mexiko klarat av att befolka, kontrollera och försvara sina 

norra provinser. Landet hade då kunnat erbjuda den amerikanska republiken 

reellt motstånd och därmed kunnat sätta stopp för Förenta Staternas expansi

on. Hade Mexiko bara varit något starkare hade landet kunnat förhandla med 

sina norra granne och därmed undvikit krig genom att avträda territorium 

mot ekonomisk ersättning och framtida garantier för sina gränser. Men efter

som Mexiko var ett splittrat och instabilt land var varje eftergift till Förenta 

Staterna liktydigt med politiskt självmord, om inte bokstavligen avrättning, 
för politiker som övervägde att beträda den vägen. Men svaghet inte bara 

drev Mexiko i krig, det var också statens svaghet som gjorde att amerikanska 

trupper inom mindre än 18 månader kunde krossa allt militärt motstånd och 

63. Cong. Globe, 30th Cong., rnd sess., Appendix, s. 11—20, citat s. 11; The Boston Daily Atlas 

[Boston, MA], 27 september 1848; Arkansas State Democrat [Little Rock, AR], 27 oktober 

1848; Cummings (2003), s. 245-263. 
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besätta Mexico City. Paradoxalt nog blev Mexikos maktlöshet också ett ame

rikanskt problem. Visserligen innebar den att landet lätt kunde erövras, men 

den innebar också att kriget inte kunde avslutas med en varaktig fred.64 

Den mexikanska staten var inte fattig och svag på grund av att Mexiko 

av naturen var ett fattigt land. Tvärtom var landet rikt på naturresurser, inte 

minst fanns produktiva guld- och silvergruvor. Enbart exporten av ädla me

taller uppskattas ha uppgått till 18 miljoner dollar per år under det andra 

kvartalet av 1800-talet. Under kolonialtiden hade Nya Spanien genererat be

tydande inkomster till den spanska kronan. År 1790 uppgick de totala skatte

intäkterna till runt 11,5 miljoner dollar, knappt 1,8 miljoner dollar översändes 

till Spanien. Dessa summor kan jämföras med de 4 till 6 miljoner dollar som 

federalregeringen i Förenta Staterna drev in i skatt under mitten av 1790-talet. 

TABELL I. Centralregeringens inkomster i Mexiko och Förenta Staterna, totala intäkter 
(miljoner dollar) och tullintäkter som andel av totala skatteintäkter (procent). 

iSMSÉils Mexiko Förenta Staterna 

1827 15.1(53.2) 23.0(85.8) 

1828 12.4(47.5) 24.8(93.7) 

1829 12.8(52.3) 24.8(91.4) 

1830 11.7 (42.8) 24.8(88.2) 

1831 : 14 5(65.3) 28.5(84.9) 

1832 13.0 (57.9) 31.9(89.3) 

1833 11.9 (65.3) 33.9 (85.5) 

1834 12.8 (70.5) 21.8 (74.4) 

1835 I.U. 35.4(54.7) 

1836 17.0 (I.U.) 50.8(46.1) 

, 1837 13.0(36.6) 25.0(44.8) 

1838 13.3 (32.1) 26.3(61.4) 

1839 17.5(32.0) 31.5(73.5) 

1840 15.5 (48.4) 19.5(69.3) 

14.7 (40.0) 16.9 (85.9) 

1842 16.0 (I.U.) 20.0(91.0) 

1843 19.6 (I.U.) 8.3 (84.9) 

1844 20.6 (I.U.) 29.3 (89.3) 

KÄLLOR: Barbara A. Tenenbaum, The Poli-

tics of Penury: Debts and Taxes in Mexico, 

1821-1856 (Albuquerque, NM, 1986), s. 26, 

50, 52; Historical Statistics of the United 

States, Colonial Times to 1970. (Washington 

D.C. 1975) vol. II, tabell Y352-Y353, s. 1106. 

64. Timothy J. Henderson, A Glorious Defeat: Mexico and the War with the United States (New 

York 2007), s. 188. 
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Som tabell i visar var Mexikos skatteintäkter långt ifrån obefintliga även efter 

självständigheten. Ännu så sent som på 1840-talet var Mexikos skatteintäkter 

endast marginellt mindre än Förenta Staternas.6' 

Mexikos bekymmer var att intäkterna inte räckte till för utgifterna. Statens 

budgetunderskott var stort och växande under decennierna efter självständig

heten. Trots ständiga försök lyckades inte någon regim reformera skattesyste

met. Situationen förvärrades av att regeringar och ministrar kom och gick i 

förskräckande takt. Mellan 1835 och 1840 hade Mexiko tjugo finansministrar, 

mellan 1848 och 1850 sexton. Bristen på pengar drev staten i armarna på lån

givare. Redan 1824 tog Mexiko sina första internationella lån från London

firmorna Goldschmidt & Co. och Barclay, Herring, Richardson & Co som 

sålde obligationer på Londonmarknaden. Sammanlagt lånade regeringen 32 

miljoner dollar, men villkoren avspeglade nationens bristande kreditvärdig

het. Endast 17 miljoner dollar betalades ut, Londonfirmorna behöll diffe

rensen som provision och säkerhet för räntebetalningar. Deras försiktighet 

visade sig vara befogad. Det dröjde inte mer än tre år innan Mexiko slutade 

betala på sina lån, vilket medförde att möjligheten att ta nya lån utomlands 

därmed upphörde. De utländska långivarna ersattes av inhemska vilka erbjöd 

kortfristiga lån mot hög ränta, ibland så mycket som 300 procent. Lånen 

omvandlades efterhand till långfristiga obligationer. Som säkerhet för dessa 

överfördes statliga tillgångar som gruvor, tullintäkter, myntverket och statliga 

monopol till kreditorerna. Vid tidpunkten för kriget mot Förenta Staterna 

uppgick den inhemska skulden till cirka 100 miljoner dollar/6 

De missköta finanserna hade direkta konsekvenser för Mexikos politiska 

självbestämmande. Både i samband med upproret i Texas 1836 och Förenta 

Staternas invasion 1846 fann regeringen det svårt att uppställa en tillräckligt 

stark armé. De trupper som fanns att tillgå var inte bara otillräckliga till antal 

utan även dåligt utbildade och dåligt utrustade. Under kriget mot Förenta 

Staterna var till exempel det amerikanska artilleriet långt utvecklat medan 

motsvarande vapenslag saknades eller var mycket primitivt på den mexikan-

65. Barbara A. Tenenbaum, The Politics ofPenury: Debts and Taxes in Mexico, 1821-1856 (Albu-

querque 1986), s. 4-5; Brian R. Hamnett (2006), s. 148. 

66. Jan Bazant, "Mexico from Independence to 1867", i Leslie Bethell (red.), The Cambridge 

History of Latin America, vol. III, From Independence to c. 1870 (Cambridge 1985), s. 429-430, 

434-435; Tenenbaum (1986); Hamnett (2006), s. 145-148. 
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ska sidan. Men de dåliga finanserna gav också främmande länder en ursäkt 

att intervenera militärt i Mexiko. Frankrike landsatte trupper i Veracruz 1838 

i avsikt att driva in franska undersåtars fordringar på Mexiko. Under tidigt 

1840-tal så försökte regeringen sälja Kalifornien till Storbritannien i utbyte 

mot att den brittiska regeringen tog över Mexikos utlandsskuld, då man var 

väl medveten om att brittiska vedergällningar annars var överhängande. Obe

talda skulder på i sammanhanget ganska ringa 3,3 miljoner dollar utgjorde 

en av de officiella anledningarna till att Förenta Staterna krävde mexikan

ska landavträdelser under både Jackson och Polk. År 1861, slutligen, ingrep 

Frankrike, Spanien och Storbritannien militärt i Mexiko för att säkra skulder 

som den mexikanska staten var skyldig deras undersåtar. Det vore naturligtvis 

absurt att reducera Mexikos problem till att bara vara en fråga om pengar. 

Men det faktum att statens förmåga att mobilisera resurser som kunde om

vandlas till militär styrka var begränsad utgjorde icke desto mindre en starkt 

bidragande orsak till att nationens suveränitet och territoriella integritet vid 

upprepade tillfällen kränktes/7 

Från den dag Polk tillträdde presidentposten sökte han en fredlig lös

ning på konflikten med Mexiko, naturligtvis under förutsättning att freden 

innebar de mexikanska landavträdelser han sökte. Två diplomatiska initiativ 

togs 1845, ett i juli och ytterligare ett i januari 1847. Samtliga gånger av

slog den mexikanska regeringen begäran att inleda förhandlingar. I april 1847 

sände Polk Nicholas Trist till Mexiko med uppgift att följa den amerikanska 

ockupationsarmén och befogenhet att ingå fred i utbyte mot mexikanskt ter

ritorium. Det var Trist som till slut skulle komma att sluta ett avtal med 

Mexiko i Guadalupe Hidalgo den 2 februari 1848. För administrationen var 

det problematiskt att krigets förlängdes eftersom det riskerade att skapa en 

statsskuld stor nog att hota regimens frihandelspolitik och den amerikanska 

traditionen av låga skatter. Polks dagbok ger vid handen att kabinettsmed

lemmarna blev alltmer irriterade över Mexikos hållning under hösten 1847. 

Deras krav på mexikanska landavträdelser ökade till dess att några av dem 

insisterade på att hela landet skulle annekteras.68 

Trots sin irritation över Mexiko var Polk väl medveten om att landets re-

67. Bazant (1985), s. 438, 465; Depalo, Jr. (1997), s. 92-140; Zoraida Väzquez (2000), s. 56; Ham

nett (2006), s. 147. 

68. Bergeron (1987), s. 69-72, 97-105; Leonard (2001), s. 149-152,154-156,169,174-180. 
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gering helt enkelt var för svag för att kunna sluta fred. I sitt meddelande till 

kongressen i december 1847 varnade han att "[w]ith a people distracted and di-

vided by contending factions, and a Government subject to constant changes, 

by successive revolutions, the continual success of our arms may fail to secure 

us a satisfactory peace." Mexikos regering hade inte önskat sluta fred "lest, 

from this very cause, a rival faction might expel it from power." Mexikanska 

politiker som skrev under ett avtal som lämnade mexikanskt territorium till 

Förenta Staterna riskerade att "be shot as traitors to their own country." För att 

Polk skulle lyckas med sin plan att överta Kalifornien och New Mexico räckte 

det inte med att bara besegra sin motståndare militärt. Förenta Staterna var 

också tvungen att upprätta en mexikansk regim som kunde avsluta kriget.69 

För sin del var Polk på det klara med vad som avgjorde om Mexikos reger

ing satt kvar vid makten eller inte. Om regimen hade stöd av armén satt den 

trygg, annars föll den. Några månader innan fredsfördraget slöts i Guadalupe 

Hidalgo hade kabinettet nått en punkt där den övervägde fortsatt militär 

närvaro i Mexiko i avsikt att garantera att en mexikansk fredsregering kunde 

sitta kvar vid makten. I sitt tredje årliga meddelande till kongressen hade Polk 

angett att det kunde komma att bli nödvändigt för amerikanska trupper att 

ge "assurances of protection to the friends of peace in Mexico." Det skulle 

därmed bli möjligt för Mexikos folk att upprätta och bibehålla "a free repub-

lican government of their own choice, able and willing to conclude a peace 

which could be just to them and secure to us the indemnity we demand." 

Polk sade däremot ingenting om en fortsatt militär närvaro efter fredsslutet. 

Den 18 december 1847 diskuterade kabinettet 

whether we should promise protection to the peace party in Mexico, if they would 

form a Government & make a Treaty of peace with the U.S. After much discussion 

the Cabinet were unanimous in the opinion that such a promise or assurance should 

be given, and that if such a Government was formed &C such a Treaty made, it should 

contain a stipulation that a sufficient portion of our army should remain in Mexico 

for a year after peace was concluded to afford the desired protection, and to enable any 

new Government which may be formed to execute the Treaty. These opinions were 

expressed, but no definite action was had on the subject.70 

69. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 545; 

Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 270. 

70. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905), s. 545; Quaife 

(red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 350-351. 
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Den ursprungliga planen var dock att den mexikanska regeringens skulle söka 
sitt stöd hos den mexikanska armén och inte den amerikanska. Med början i 

juli 1846 försökte Polk förmå kongressen att anslå 2 miljoner dollar för att få 

fart på fredsprocessen. Givet "the present impoverished condition of Mexico 

the knowledge that such a sum would be paid in hand might induce Mexico 

to Treat, when she might not otherwise do so." Förslaget resulterade i den så 

kallade "Two Million Bill" och är mest uppmärksammad för att representant

huset antog den med ett tillägg känt som "the Wilmot Provisio", avsett att 

förbjuda slaveriet i områden avträdda av Mexiko. Propositionen kom därför 

att röstas ner i senaten där sydstaterna var starka. Polk såg ingen koppling 

mellan territoriella erövringar och slaveriets utbredning och han upprördes 

över kongressens bristande stöd. Pengarna var avsedda att överlämnas till den 

mexikanska regeringen så snart den accepterade de amerikanska fredskraven. 

Ingen mexikansk regering, skrev Polk, "is strong enough to make a treaty ced-

ing territory and long remain in power unless they could receive, at the time 

of making the treaty, money enough to support the army. Whatever party can 

hold the army in support can hold the power." Han kom att upprepa detta 

budskap till en grupp Demokratiska representanter och senatorer i december 

1846 då han sade att "no party which might be in power in Mexico was strong 

enough to make peace and still retain power, without money to feed, clothe, 

and pay the army." Om de styrande i Mexiko visste att 2 till 4 miljoner dol

lar skulle betalas ut i samma stund som de skrev under ett fredsavtal med 

Förenta Staterna skulle de våga ta steget, "because with the money they could 

secure the support of the army and be able to retain power."7' 

Polk lockade med än mer pengar om Mexiko var berett att avträda Kalifor

nien och New Mexico. Från första början använde sig administrationen av tre 

strategier för att förmå Mexiko att ge upp dessa landområden. Samtliga tog 

sin utgångspunkt i vetskapen om Mexikos kritiska statsfinansiella läge. För 

det första krävde Förenta Staterna att Mexiko skulle betala sina skulder till 

amerikanska fordringsägare som hösten 1845 uppgick till 3,3 miljoner dollar. 

Då det var "too well known to the world, that the Mexican Government are 

not now in a condition to satisfy these claims by the payment of money" åter-

71. Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. II, s. 50-51, 56-58, 76-77, 291; Howe (2007), 

s. 766-768. 
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stod endast för landet att betala genom att federalregeringen övertog Mexikos 

skulder och i sin tur ersattes genom mexikanskt territorium. Förenta Staterna 

krävde för det andra att Mexiko skulle ersätta amerikanska krigskostnader. 

Endast fyra dagar efter att han nåtts av nyheten om sammandrabbningar 

mellan den amerikanska och mexikanska armén klargjorde Polk för kabinet

tet att Mexiko skulle tvingas att "defray the expenses of the war which that 

power by her long and continued injuries had forced us to wage." Denna 

ersättning kunde endast ges i form av territorium då "it was well known that 

the Mexican Government had no other means of indemnifying us." Sist och 

slutligen erbjöd sig Förenta Staterna att köpa territorium av Mexiko.72 

Den första av flera inköpslistor uppgjordes redan hösten 1845 1 samband 

med att John Slidell skickades som sändebud till Mexiko. Polk var främst 

intresserad av New Mexiko och San Francisco. I samband med krigsutbrot

tet uttalade han också intresse för "some other of the Northern Provinces of 

Mexico" och under krigets gång tillkom önskemål om ytterligare landavträ

delser. Detta blev särskilt markant under hösten 1847 när Mexiko vägrade 

sluta fred trots att amerikanska trupper ockuperade landets huvudstad. Pre

sidenten sade sig nu också vilja ha Tampico och Tamaulipas samt permanent 

transiträtt över Tehuantepec halvön. Andra kabinettsmedlemmar krävde allt 

territorium öster om "Sierra mountains", det vill säga Sierra Madre Oriental, 

eller rent av hela Mexiko. Men när Nicholas Trist fick sina instruktioner i april 

1847 erbjöd sig Förenta Staterna att i första hand köpa Kalifornien och New 

Mexico och i andra hand transiträtten över Tehuantepec samt Baja California. 

Priset som Polk kunde tänka sig att betala var mellan 15 och 30 miljoner dollar 

beroende på vilka landområden Mexiko var redo att sälja. Som alltid med ett 

öga på utgifterna så klargjorde regeringen för sina sändebud att summorna var 

maxbelopp. Om möjligt skulle områdena säkras för en lägre kostnad.73 

I fredsavtalet mellan Förenta Staterna och Mexiko fastställdes att Förenta 

72. James Buchanan to William S. Parrott, 28 mars 1845, i Manning (red.), Diplomatic Corre-

spondence (193 7) vol. VII, s. 176-77; Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. I, s. 397; 

Leonard (2001), s. 157-159. 

73. James Buchanan to John Slidell, 10 november 1845,' Manning (red.), Diplomatic Correspon-

dence (1937) vol. VIII, s. 182-92; James Buchanan to Nicholas P. Trist, 15 april 1847, ibid., s. 

201-207; Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. I, s. 438, 495-97, vol. II, s. 15-16, 

76-77, 157, 472, vol. II[, s. 160-162, 163-165, 216-217, 229—230, 276-277. 
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Staterna skulle betala 15 miljoner dollar i fem årliga utbetalningar som kom

pensation för de landområden som Mexiko gav upp. Försäljningen utgör 

ytterligare ett kapitel i denna utdragna historia om makt och pengar. Oför

mögen att reformera skatteväsendet, utan möjlighet att låna pengar till rimli

ga villkor, så utgjorde territorium en av den mexikanska statens få tillgängliga 

tillgångar. Precis som Polk sagt räckte de 15 miljonerna till att köpa arméns 

stöd vilket gjorde det möjligt att slå ner uppror och att återställa ordningen 

i Yucåtan och de norra provinserna. Men när ersättningen var förbrukad var 

regeringen återigen tvingad att jaga nya inkomster. Lösningen blev ytterligare 

landförsäljning till Förenta Staterna. I det så kallade Gadsdenköpet betalade 

den amerikanska federalregeringen år 1853 10 miljoner dollar för ett omfat

tande område som nu utgör södra Arizona.74 

Den amerikanska republiken 
och de europeiska monarkierna 

Få saker visar med större tydlighet en stats svaghet än dess oförmåga att be

hålla och kontrollera sitt territorium. Att Mexiko misslyckades med att för

svara sina gränser var i hög utsträckning följden av att landet inte lyckades 

skapa stabila och funktionella statliga institutioner, däribland ett produktivt 

skatteväsende och välordnade offentliga finanser. För Mexiko var konsekven

serna av detta misslyckande av största betydelse. Även om landet till namnet 

var en självständig stat var Mexiko i realiteten reducerad till kolonial status. 

Oförmögen att upprätthålla sin suveränitet och territoriella integritet förlo

rade den mexikanska republiken sitt självbestämmande, vilket utgör själva 

kärnan i republikanismen. 

Förenta Staterna var Mexikos motsatts. Att den amerikanska republiken 

kunde erövra halva sitt grannland i ett kort krig berodde på att landet till 

skillnad från Mexiko lyckades skapa en stabil och funktionell stat inom lop

pet av bara några år efter självständigheten. De statsfinansiella institutionerna 

byggdes snabbt upp efter att författningen antogs 1787—1788 och de prövades 

i kriget mot Storbritannien 1812-1815. Under det mexikanska kriget utfärdade 

federalregeringen 49 miljoner dollar i långfristiga obligationer och 33 miljoner 

74. Bazant (1985), s. 448-451; Bauer (1992), s. 383-384. 
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dollar i "treasury notes". Lånen såldes till övervägande del på hemmamarkna

den till priser över par. Det är ett bevis på styrkan i statens finanser och kre-

ditvärdighet att denna upplåning kunde ske utan skattehöjningar, vilka hade 

kunnat äventyra medborgarnas stöd för kriget. Ett ytterligare tecken på denna 

styrka är det faktum att finansministerns rapporter mitt under brinnande krig 

ägnade betydligt mera utrymme åt tariffreformen och åt administrativa refor

mer än åt krigsansträngningarna. Historiska skildringar av krig och internatio

nell maktkamp dröjer sällan vid statens finanser. Ändå är statens möjligheter 

att mobilisera resurser av verklig betydelse inte bara för utgången av enstaka 

krig utan också för en nations status i det internationella statssystemet. I 

Förenta Staternas fall gjorde den amerikanska staten det möjligt för nationen 

att undvika Mexikos öde för att istället utvecklas till en självständig republik. 

TABELL 2. Långfristiga obligationer utställda under mexikanska kriget. 

Auktoriserade Bud inkomna Auktoriserat belopp Utställd belopp Pris Ranta 

22 juli 1846 30 okt. $10 000 000 $4999149,45 $100 till $100,28 6 procent 

28 jan. 1847 9feb. $23 000000 $28 230 350 $101,25 till $102 6 procent 

31 mars 1848 17 apr. $16000 000 $16 000 000 $103,20 to $104,05 6 procent 

Totalt $49 000 000 $49 229 499,45 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4,1776, 

to June 30,1880", i Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation, and Public 

Indebtedness in the United States (Washington, D.C. 1884), s. 364-67, 437—42. 

TABELL 3. "U.S. treasury notes" utställda under mexikanska kriget. 

Aukotiserade Aukotlserat belopp UtstalK belopp Ranta 

22 juli 1846 $10 000 000 $7 687 800 0,1 till 5,4 procent 

28 jan. 1847 $23000 000 $26 122 100 5,4 till 6 procent 

Totalt $33 000 000 $33809 900 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4, 1776, 

to June 30,1880", i Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation, and Public 

Indebtedness in the United States (Washington, D.C. 1884), s. 364-366, 437-439. 

ANMÄRKNING: Det auktoriserade beloppet är högsta tillåtna utestående belopp. Sedlar som löstes 

in kunde ställas ut igen så länge det totala utestående beloppet inte översteg det auktoriserade 

beloppet. 1846 års sedlar var ettåriga. Flertalet gavs ut under 1847, 25° 000 dollar 1848 och inga 

1846. 1847 års sedlar var ett- eller tvååriga. Cirka 45 procent ställdes ut under 1847, lika mycket 

1848 och återstoden 1849. 
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Vid mitten av 1800-talet utgjorde republiken som styrelseform en anomali, 

förknippad inte med framtiden så mycket som med en antik värld av stads

stater. Politiska teoretiker betonade alltid republikens inneboende svaghet. 

Styrelseformen lämpade sig endast för stater med begränsat territorium och 

folkmängd. Folkets deltagande i styrelsen gjorde republikerna också benägna 

att slitas sönder av interna partistrider. Republiker var måhända friare än 

andra stater men de var också små, instabila och svaga. Av det skälet var 

republiken dömd att på sikt antingen falla under en starkare stats inflytande 

eller omvandlas till en monarki. För endast monarkin kunde koncentrera 

makten i den utsträckning som krävdes för att försvara nationens intressen i 

en anarkistisk världsordning. Det är ingen slump att politiska bedömare både 

inom och utom landet såg införandet av monarki som lösningen på Mexikos 

politiska problem. I ett längre perspektiv innebär Förenta Staternas historia 

mellan revolutionen och inbördeskriget att föreställningen om republikens 

inneboende svaghet överbevisades. Det mexikanska kriget var ett viktigt steg 

i den utvecklingen. 

År 1787 var ett ödesår i den amerikanska republikens historia. Med ska

pandet och antagandet av författningen ingick de amerikanska republikerna 

i en fastare union och centraliserade viktiga maktbefogenheter i federalreger

ingen. Montesquieu hade framhållit konfederation som ett sätt att överkom

ma republikens svaghet. Genom en union kunde republikerna tillsammans 

mobilisera och projicera "the external force of a monarchy" utan att förlora 

"all the internal advantages of republican government." Men det var inte bara 

genom att ingå i en fastare union som Förenta Staterna blev starkare. Fede

ralregeringen anammade även statliga institutioner från de europeiska mo

narkierna. Dessa stärkte den amerikanska statens kapacitet och möjliggjorde 

just en sådan projicering av makt som monarkierna kunde uppvisa. Det var 

en väg full av risker. Om inte institutioner som armén, statsskulden och cen

tralregeringen noggrant bevakades av medborgarna och deras representanter 

fanns det en påtaglig risk att de gradvis skulle omvandla den amerikanska 

republiken till en monarki.75 

För Polk och hans politiska sympatisörer hade kriget mot Mexiko bevisat 

75. Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws (övers, och red.), Anne 

M. Cohler, Basia C. Miller & Harold S. Stone (Cambridge 1989), s. 131-132. 

210 



att en republik kunde uppnå samma statskapacitet som en monarki utan att 

det republikanska styrelsesättet behövde omformas. När fredsfördraget över

lämnades till senaten meddelade presidenten att kriget gett "the United Sta

tes a national character abroad which our country never before enjoyed. Our 

power and our resources have become known and are respected throughout 

the world." I sitt tredje årliga meddelande till kongressen hade Polk talat om 

att "History presents no parallel of so many glorious victories achieved by any 

nation within so short a period."76 

Presidenten var inte ensam i sin entusiasm över de amerikanska militära 

framgångarna och inte heller ensam om att tro att de påverkat Förenta Sta

ternas internationella ställning. The Rough and Ready Almanac, ingen vän av 

Polkadminstrationen, utbrast till exempel "Palo Alto! Resaca de la Palma! 
Monterey! and Buena Vista! what a series of triumphs, each in turn surpassing 

its predecessor, each rising in grandeur and sublimity, until reaching the crow-

ning glory, the magnificent and stupendous achievement of Buena Vista." 

Författaren kallande slaget vid Buena Vista "one of the most remarkable of 

the age, and throws into the shade the recent and much vaunted triumphs 

of the British arms in India. [...] In all modern history Buena Vista has no 

parallel." De amerikanska segrarna hade påverkat britters och fransmäns syn 

på Förenta Staterna. "The British mind especially appears to have derived 

new impressions of American character from these manifestations," vilket 

utgjorde en av "the few promising effects of this most unpromising war."77 

I Polks ögon hade det mexikanska kriget visat att Förenta Staterna var en 

makt att räkna med. "With the addition of the late acquisitions, the United 

States are now estimated to be nearly as large as Europé", kunde presidenten 

meddela i sitt sista årliga meddelande i december 1848. Och inte minst hade 
kriget visat att republiker inte stod efter monarkier i styrka. "The war with 

Mexico has thus fully developed the capacity of republican governments to 

prosecute successfully a just and necessary foreign war with all the vigor usu-

ally attributed to more arbitrary forms of government."78 

76. "To the Senate and the House of Representatives", 6 juli 1848, i Richardson (red.), Messages 

andPapers (1905) vol. IV, s. 588; "Third annual message", ibid., s. 534. 

77. The Rough and Ready Almanac, For 1848 (Philadelphia, 1847), s. 9. 

78. "Fourth annual message", 5 december 1848, i Richardson (red.) Messages and Papers (1905) 

vol. IV, s. 634, 632. 
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Men trots framgångarna fanns orosmoln på horisonten. Polk tillträdde 

presidentämbetet som en övertygad motståndare mot den befintliga stats

skulden. Istället för att betala av den hade han ökat skulden med näramare 

50 miljoner dollar. I sitt installationstal angav han att "[a] National debt has 

become almost an institution of European monarchies. It is viewed in some 

of them as an essential prop to existing governments." Så var inte fallet i 

Amerika. Statsskuldens europeiska försvarare hade emellanåt argumenterat 

för att statens obligationer skapade ett beroendeförhållande mellan sam

hällets ekonomiska elit och staten, och att detta innebar ett viktigt stöd för 

statsmakten. Demokrater stöpta i den Jeffersonska och Jacksonska politiska 

traditionen hade dock svårt att acceptera sådana argument. "Melancholy is 

the condition of that people whose government can be sustained only by 

a system which periodically transfers large amounts from the labor of the 

many to the coffers of the few", sade Polk. "Such a system is incompatible 

with the ends for which our republican Government was instituted." Den 

amerikanska republiken var ett styre för folket och dess styrka utgjordes av 

medborgarnas lojalitet, inte av samhällselitens egenintressen.79 

Det kan förefalla ironiskt att Polks krig mot Mexiko ökade skulden i en 

utsträckning som inte skett på tre decennier. Men det vore fel att tro att hans 

ständiga attacker mot statsskulden bara var ett spel för gallerierna. Presiden

ten tog skuldens avbetalning på största allvar. Om statsskulden bara kunde 

betalas av så kunde Förenta Staterna fortsätta att vara en stat som till skillnad 

från de europeiska monarkierna inte exploaterade de arbetande massorna för 

fåtalets vinning. I sitt installationstal anknöt Polk till "a wise policy" som 

han såg som en amerikansk tradition: avbetalningen av "the debts contracted 

in our Revolution and during the War of 1812." Han klargjorde sitt syfte att 

snarast reducera den existerande skulden.80 

Det mexikanska kriget omintetgjorde Polks intentioner. Men presidenten 

vände uppmärksamheten mot statsskulden i samma ögonblick som han över

lämnade fredsfördraget med Mexiko och hans motstånd mot en permanent 

statsskuld stod fast. Det var, sade Polk, "against sound policy and the ge

nius of our institutions that a public debt should be permitted to exist a day 

79. "Inaugural address", i Richardson (red.), Messages andPapers (1905) vol. IV, s. 377. 

80. "Inaugural address", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 377. 
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longer than the means of the Treasury will enable the Government to pay it 

of£"8i ]_{an till temat att statsskulden inte var en naturlig del av den 

amerikanska staten i sitt fjärde årliga meddelande, i december 1848: 

Though our debt, as compared with that of most other nations, is small, it is our true 

policy, and in harmony with the genius of our institutions, that we should present to 

the world the rare spectacle of a great Republic, possessing vast resources and wealth, 

wholly exempt from public indebtedness. This would add still more to our strength, 

and give us a still more commanding position among the nations of the earth.82 

Eftersom Polk var motståndare mot höga skatter var det enda sättet att säkra 

den snabba återbetalningen av skulden att skära i utgifterna. Det var samma 

recept som en gång Jefferson och Gallatin ordinerat när de tog över regerings

makten 1801 med den uttalade avsikten att reducera statens skuldbörda. Om 

kongressen bara kunde avhålla sig från att godkänna utgifter som inte var "of 

absolute necessity" och se till att "the payment of the public debt at the ear-

liest practicable period" utgjorde "a cardinal principle of our public policy" 

så skulle skulden från det mexikanska kriget kunna betalas av "without any 

increase of taxation on the people long before it falls due." En början hade 

redan gjorts när den 3o:e kongressen samlades till sin andra session. Drygt 

2 miljoner dollar av de mexikanska skulderna till amerikanska medborgare 

som Förenta Staterna tagit över i samband med freden i Guadelupe Hidalgo 

hade redan betalats av utan några skattehöjningar. Om republikens framtida 

lagstiftare och presidenter kunde följa dessa råd så kunde Förenta Staterna 

förena ett bibehållande av det republikanska styrelseskicket utmärkande den 

nya världen med den imponerande statskapacitet som kännetecknade den 

gamla världens monarkier.83 

By pursuing this policy oppressive measures, operating unequally and unjustly upon 

sections and classes, will be avoided, and the people, having no cause of complaint, 

81. "To the Senate and the House of Representatives", i Richardson (red.), Messages and Papers 

(1905) vol. IV, s. 591. 

82. "Fourth annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 650. 

83. "To the Senate and House of Representatives", i Richardson (red.), Messages and Papers 

(1905) vol. IV, s. 592; "Fourth annual message", ibid., s. 650; "To the Senate and House of 

Representatives", ibid., s. 592; "Fourth annual message", ibid., s. 644. 
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will pursue their own interests under the blessings of equal laws and the protection 

of a just and paternal Government. By abstaining from the exercise of all powers not 

clearly conferred, the current of our glorious Union, now numbering thirty States, will 

be strengthened as we grow in age and increase in population, and our future destiny 

will be without a parallel or example in the history of nations.84 

84. "To the Senate and House of Representatives", i Richardson (red.), Messages andPapers (1905) 

vol. IV, s. 593. 
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Skatter och federalism 
Kongressdebatten om nordstaternas skattereform 
under inbördeskriget 

HENRIK HENRIKSSON 

Av tradition har amerikanska inbördeskriget setts som ett steg mot Förenta 

Staternas uppnående av stormaktsstatus under 1900-talet. Inbördeskriget 

innebar att det moderniserade och industrialiserade norr besegrade det omo

derna och agrara söder. Inbördeskriget innebar också att den amerikanska 

unionen blev mer lik de europeiska staterna eftersom viktiga aspekter av uni

onens sammanhållning betonades. Det stod nu klart att delstaterna inte hade 

rätten att själva bestämma om sitt utträde ur unionen och det stod också klart 

att federalregeringen hade den yttersta makten att avgöra unionens politik. 

Utan att vilja ifrågasätta den grundläggande sanningen i denna beskrivning 

vill jag försöka modifiera den något genom att lyfta fram betydelsen av del

staterna som den viktigaste politiska enheten och hur dessa enheter utgjorde 

en grundläggande politisk identitet i de politiska debatterarna under kriget. 

Detta framstår nämligen som ett tydligt i tema i en av de viktigaste frågorna 

under inbördeskriget: Hur skulle krigsinsatsen finansieras? 

Frågan om delstatsrättigheter har till viss del försummats i den amerikanska 

historieskrivningen. Historiker har främst fokuserat på sektionalismen, det vill 

säga den spricka som fanns mellan de fria delstaterna i norr och slavstaterna i 

söder. Under senare år har dock forskningen omkring delstatsrättighetsfrågan 

kommit att uppmärksammas mer och mer i amerikansk historieskrivning. 

Delstatsrättigheter 
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I december 1861 samlades den kongressen för att diskutera vilka beslut 

som skulle tas under den kommande sessionen. Landet befann sig i inbördes

krig sedan skotten vid Fort Sumter i april. Läget i unionen var kritiskt då kri

get visade sig vara både mer omfattande och motståndet i södern allvarligare 

än vad de flesta räknat med. Ledamöterna var dessutom väl medvetna om att 

krig kostar pengar och att nationen redan varit tvungen att ta kostsamma lån. 

Stormakterna som fanns runtom i världens såg med glädje på när uppsticka-

ren Förenta Staterna låg i ett blodigt inbördeskrig som riskerade att bli lång

varigt. Unionen behövde få fram pengar för att kunna betala ränta på sina lån 

och till detta behövdes kapital. Det innebar att Förenta Staterna tvingades till 

en lösning som unionen bara tagit till vid ett fatal tillfällen tidigare och något 

som kallades för avskyvärt av ledamöterna i kongressen, nämligen att införa 

så kallade interna skatter. 

Denna artikel behandlar alltså inte statsskulden direkt utan skall behandla 

det som blir resultatet av en statsskuld, nämligen skatter. Artikeln fokuseras 

istället på den spricka som fanns inom unionen, mellan de delstater som kvar

stod i unionen och valde att bekämpa sydstaternas nybildade konfederation. 

Eftersom unionen består av stater som är ekonomiskt och socialt olika 

slår också skatter olika. Eftersom dessa stater är representerade i kongressen 

formas politiken i mötet mellan den federala regeringens krav och stater

nas intressen. Det speciella med Förenta Staterna jämfört med Europa är att 

en fungerande krigsfinansiering måste ta hänsyn till staternas intressen. Till 

skillnad från de europeiska nationalstaterna är den amerikanska statsbild

ningen en federation mellan suveräna stater. Det är därför både intressant 

och ytterst relevant för en förståelse av hur den amerikanska staten fungerade 

i en krissituation att undersöka hur detta problem hanterades. 

Denna artikel behandlar ytterst frågan om var suveräniteten vilar: hos 

den federala staten eller hos delstaterna och deras lagstiftande församlingar. 

Kan man till och med säga att under ett inbördeskrig mot rebellerna i söder, 

där unionens överlevnad står på spel, det ändå kan finnas representanter som 

främst agerar utifrån sina enskilda delstaters intressen, snarare än utifrån en 

gemensam identitet som nordstatare i krig med sydstaterna? Om det är så, 

tyder det på att staternas rättigheter och intressen är riktigt djupt rotade inom 

den amerikanska politiska kulturen. 

Artikeln är begränsad till en analys av idéer presenterade i kongressdebat

ten och inte till det faktiska utfallet i form av lagar och institutioner. Det blir 
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därför en undersökning av amerikansk politisk kultur snarare än av ameri

kanska institutioner.1 

Artikeln följer ett lagförslags väg inom representanthuset. Skattedebatten 

är av direkt betydelse för statsskulden eftersom skatter behövs för att betala 

ränta och avbetalningar på skulden. Syftet med det lagförslag som här ana

lyseras var också explicit att "pay interest on the public debt".2 Artikeln visar 

att det i mötet mellan den federala regeringens krav och staternas intressen 

skapades sprickor i unionen även när landet låg i inbördeskrig. 

Congressional Globe är den amerikanska motsvarigheten till riksdagstryck

et för perioden 1833-1873. Varje kongress har två, eller i specialfall tre sessio

ner. Sessioner hålls årligen och varje session består av de debatter som hölls i 

senaten och representanthuset, och Congressional Globe följer givetvis denna 

uppdelning. I Congressional Globe återges varje dags debatt, först debatten i 

senaten och sedan debatten i representanthuset. Congressional Globe är histo

rikernas standardkälla till kongressdebatterna och det har inte i denna artikel 

funnits möjlighet att komplettera den med annat material som till exempel 

korrespondens och memoarer. Från och med den 321a kongressen 1851 så åter

gav Congressional Globe mer eller mindre ordagrant kongressens debatter. 

Jag kommer enbart att följa lagförslagets väg inom representanthuset och 

inte i senaten då det enligt konstitutionen enbart är representanthuset som 

kan lägga fram ett lagförslag angående skatter och då stoffet skulle bli för 

stort om även debatten i senaten skulle analyseras. 

I Sverige pratar vi ofta om staterna i den amerikanska republiken som 

delstater. Ordet delstat antyder att staten är en del av en större nationalstat. 

En sådan beteckning på unionsmedlemmarna var, och är till viss del fortfa

rande, felaktigt i Förenta Staternas fall. Alla delstater har sina egna regeringar, 

sina egna lagar och sin egen högsta domstol. Det kan i stort sett sägas att 

guvernören är en delstats president. Eftersom Sverige under lång tid varit 

1. Politisk kultur är ett begrepp som inom statsvetenskapen används för att beskriva politiska 

orienteringar hos politiska aktörer eller grupper. Politiska orienteringar är ej medfödda utan 

inlärda och den tidigare inlärningen fungerar som ett filter mot senare inlärning. Begreppet 

beskriver också föreställningar om vilka de centrala politiska aktörerna är i ett land, vilka 

krav en stat kan ställa på medborgarna, vilka samhällsfrågor som är att betrakta som politiska 

frågor och hur relationen ser ut mellan dessa politiska grupper. 

2. "A Bill, To provide internal revenue, support the government, and pay interest on the public 

debt", 3 mars 1862, H.R. 312, 37th Cong. (1862). 
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en enhetsstat kan detta vara svårt att förstå, men ju mer jag har läst om den 

amerikanska unionen desto svårare har jag haft att använda ordet delstat då 

detta inte säger hela sanningen. Detta gör att jag i denna artikel kommer att 

välja att tala om stater vilket i det här fallet inte handlar om nationalstater 

utan om delstater. När jag talar om den centrala staten kommer jag att tala 

endera om federalstaten eller om centralmakten. Detta för att tydligare visa 

på de enskilda staternas makt i det amerikanska systemet. 

Förenta Staterna som federal union 

Forskning kring det faktum att Förenta Staterna är en federal union och där

med att staternas rättigheter är av största politiska betydelse är relativt eftersatt 

i amerikansk historia. Peter Onuf hävdar att eftersom USA är en federal stat 

tenderar politik alltid att handla om staternas intressen, dels i förhållande till 

varandra, dels i förhållande till centralmakten. Onuf skriver bland annat: 

[e]qual rights in these new republican regimes required equal access to the centers of 

power. The federal system thus promoted a sense of national identity not by eliminat-

ing or emasculating the states, but rather [...] guaranteeing that no state or states 

would enjoy an artificial preponderance of power [...] [r]espect for the equal rights of 

separate, sovereign states was the only security for sustaining the union.3 

Redan i samband med författandet av självständighetsförklaringen 1776 stötte 

de 13 staterna på problem med hur man skulle formulera förklaringen. Ge
nom hela deklarationen talar man om "fria stater" och inte om unionen.4 

Unionen används tvärtom mer som ett samlingsnamn på de tretton staterna 
än som en nationsbeteckning. När sedan kriget var vunnet och en författ

ning skulle skrivas fortsatte problemen med vad som egentligen menades 

med union och framförallt vad som var tanken bakom densamma. 

På ena sidan i frågan stod en grupp som i historieskrivningen benämnts 

"federalisterna". Trots namnet var denna grupp för en stark federal stat med 

3. Peter S. Onuf, Jejferson 's Empire: The Language of American Nationhood (Charlottesville 

2000), s. 14-15. 

4. Förrest McDonald, States Right and Union: Imperium in Imperio, 1776-1877 (Kansas 2000), 

s. 10. 
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stor central styrning. På andra sidan fanns "anti-federalisterna". Denna grupp 

var för starka stater där statsrättigheter övertrumfar federala rättigheter.5 

Konstitutionen kunde trots allt skrivas samman sedan både federalister och 

anti-federalister lyckats kompromissa in delar som de ansåg viktiga. Konfe

derationskongressen6 kom överens om att den centrala staten skulle ha den 

absoluta makten i ett väl avgränsat område såsom kontroll över armén, diplo

matiska kontakter och rätten att begära kontributioner från staterna.7 Beskatt

ningsrätten kom dock inte förrän 1787, detta i samband med antagandet av den 

nya författningen. Konstitutionskonventet, vilket skrev författningen, beslöt 

att unionens kostnader skulle fördelas mellan staterna så rättvist som möjligt. 

Detta gjordes grovt förenklat genom att kostnaderna fördelades efter invånar

antal, med tanken att en rik stat var en stat med många invånare medan en stat 

med få invånare var en fattig stat. I detta skattesystem och representationssys

tem fanns inskrivet att slavar skulle räknas som tre femtedelar av en invånare 

vilket innebar att slavstater inte behövde betala skatt för varje slav men att man 

inte heller fick representation i representanthuset utifrån sin totala folkmängd. 

Språket i konstitutionen var dock vagt och väldigt fritt för tolkningar något 

som anti-federalisterna tolkade som ett försök från federalisterna att bygga 

en starkare centralregering än författningstexten medgav.8 Anti-federalisterna 

lyckades dock i det tionde författningstillägget (1791) fastslå att: "the powers 

not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to 

the States, are reserved to the States respectively, or to the people".9 

En viktig del i konstitutionen var uppbyggnaden av kongressen där kon

gressen delades mellan senaten, där varje stat hade rätt till två senatorer, och 

representanthuset där folkmängden i staten avgjorde hur många ledamöter 

varje stat hade rätt till. Detta var en kompromisslösning där de små staterna 

endast ville ha en lagstiftande kammare där varje stat hade en röst medan de 

stora staterna ville ha representation baserad på folkmängd i både represen

tanthuset och senaten. 

5. Peter S. Onuf, "Federalism, Republicanism and the Origins of American Sectionalism" i Ed

wards L. Ayers et al. (red.), All Over the Map: Rethinking American Regions (Baltimore 1995), 

s. 15-17. 

6. Namnet på den kongress som lagstiftade i USA mellan 1781 och 1789. 

7. McDonald (2000), s. 16. 

8. Onuf (1995), s. 18-19. 

9. McDonald (2000), s. 24. 
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Under hela 1790-talet översköljdes den nya nationen av nationella ström

ningar. Federalisterna var i maktposition och man lyckades under denna tid 

bland annat att skapa Bank of the United States som skulle vara Förenta Sta

ternas motsvarighet till Bank of England och därigenom centralisera bankvä

sendet.10 Under 1790-talet uppkommer dock ett hot mot federalisternas makt

position då det republikanska partiet för första gången lyckas organisera sig i 

någon större omfattning. Republikanerna kan till viss del ses som efterföljare 

till anti-federalisterna, åtminstone rent idémässigt, då det är mer eller mindre 

samma personer som kallar sig för republikaner som tidigare ansett sig vara 

anti-federalister. Ledare för republikanerna var Thomas Jefferson som år 1800 

vann presidentposten. Thomas Jefferson såg sig själv som en stor försvarare 

av statsrättigheter och ansåg att federalisterna under 1790-talet byggt upp en 

alldeles för centraliserad stat. Bland annat minskade Jefferson armén vilket var 

ett tydligt slag mot centralmakten då just kontrollen över armén var en av fa 

rättigheter som centralmakten faktiskt hade. Även Bank of the United States 

fick stryka på foten efter hårda påtryckningar från privata bankmän i New 

York och Philadelphia som inte gillade den centraliserade banken.11 Jeffersons 

syn på unionen var att: 

[s]tate "equality", the formål capacity to engage in the compact, was [the] essential 

condition for creating a true union; as long as the federal government upheld that 

fundamental principle, the union would endure.12 

Under kriget mot England 1812 hamnade staternas rättigheter något över

raskande i framkant då den dåvarande presidenten Madison krävde av New 

England-staterna13 att de skulle ställa upp med en milis i kriget. New England 

vägrade och högsta domstolen i Massachusetts dömde till fördel för staten 

och ansåg att det enbart var guvernören som hade rätten att utkommendera 

statens milis i ett anfallskrig.14 I detta fall hade Madison, som tog över som 

president efter Jefferson, två alternativ: endera gå i kamp med staterna och 

10. McDonald (2000), s. 28. 

11. McDonald (2000), s. 52. 

12. Onuf (2000), s. 118. 
13. Dessa stater kallas i litteratur och källor för New England som är ett avgränsat område som 

består av staterna Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island och Con

necticut, hädanefter kallas dessa för New England. 

14. McDonald (2000), s. 66-67. 
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därigenom inte enbart riskera krig med England utan även riskera inbördes

krig, eller att blunda för New Englands motstånd. Madison valde det senare 

och New England höll sig mer eller mindre neutrala fram till 1813 då England 

gjorde räder i New Englands farvatten vilket tvingade guvernören i Mas

sachusetts att mobilisera milisen. Dock slog guvernör Strong fast att milisen 

stod under statens styre och ej under nationellt styre.15 Detta är ett bevis på 

hur svag den centrala makten faktiskt var, vilket skulle leda fram till större 

problem längre fram i unionens historia. 

Efter krigets slut 1815 lugnade känslorna ner sig i frågan om statsrättighe

ter och Peter Onuf hävdar att: "the absence of internal and external threats 

to the union by the mid-i820s [...] made the concerns of the founders seem 

increasingly irrelevant"."5 Under 1850-talet blossade nord- och sydfrågan upp 

och i framkant av denna stod den så kallade Kansas-Nebraska Act. Frågan 

handlade om huruvida de nya staterna skulle bli fria stater eller slavstater. 

Från både nord och syds sida handlade det om att öka inflytandet i Washing

ton DC för respektive intressen.17 

Även uppe i norr jobbade staterna mot den federala staten. Wisconsin 

vägrade exempelvis att följa den federala lag som innebar att personer som 

hjälpt slavar att fly skulle ställas inför rätta. Ett exempel på detta var när en 

man vid namn Booth greps i Wisconsin misstänkt för att ha hjälpt slavar att 

fly. Högsta domstolen i Wisconsin frigav dock Booth omedelbart varpå den 

federala högsta domstolen protesterade. Ett år förflöt innan Wisconsin följde 

den federala högsta domstolens beslut men Booth frigavs dock kort efter att 

denne gripits en andra gång då Wisconsins högsta domstol återigen ansåg 

att den federala lag som Booth gripits under var okonstitutionell. Wisconsin 

fortsatte sedan hela vägen fram till inbördeskriget att vägra gripa personer som 

hjälpt slavar.18 

Som tidigare nämnts har i amerikansk historieskrivning inbördeskriget 

setts som den händelse som för alltid löste problemen med sektionalism och 

statsrättigheter. Åtminstone när det gäller statsrättigheter är det dock något 

som jag med denna artikel ställer mig frågande till. McDonald anser exem

pelvis att: 

15. McDonald (2000), s. 68. 

16. Onuf (1995), s. 34. 

17. McDonald (2000), s. 170-171. 

18. McDonald (2000), s. 174-175. 
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the president [...] found It necessary to suppress states' rights for the nonce and to 

centralize power [...] when the postwar Reconstruction at last came to an end and the 

Union was complete once again, the doctrine of states' rights reemerged, altered but 

as vital as ever.'9 

Det är i ljuset av detta citat som min artikel skall ses. Som en komplettering 

till, och till viss del i polemik mot, Förrest McDonalds åsikt att frågan om 

staternas rättigheter gör tillfälligt halt i och med inbördeskriget. 

Skatter 

När det gäller beskattning i Förenta Staterna under 1800-talet är det viktigt 

att komma ihåg två saker. Dels att skatterna alltid skulle vara rättvisa. Detta 

innebar inte som i den europeiska skattedebatten rättvisa mellan klasser utan 

snarare rättvisa mellan staterna. Dels att skatten skulle vara enkel att adminis

trera rent praktiskt. Man behövde ett system där man enkelt kunde bestämma 

hur mycket skatt som skulle tas in och hur höga skattesatserna skulle vara. 

Den 37:e kongressens andra session hölls mellan den andra december 1861 

och den sjuttonde juli 1862. Kongressen var pressad då kriget såg ut att bli 

mycket längre än vad de flesta väntat sig. Kongressen hade flera viktiga frågor 

att avhandla och en av de viktigaste gällde hur man nu skulle klara av att 

betala den ränta som kommer att uppkomma på den oundvikliga statsskuld 

som nationen kommer att dra på sig under kriget. 

Kongressen inleddes på sedvanligt sätt med att de olika ministrarna läm

nade in sina rapporter eller "meddelanden" till kongressen. Finansminister 

Salmon P. Chase rapporterar om pressade statsfinanser men också om en 

mobilisering av resurser som syftar till " [a] speedy and effectual suppression 

of the gigantic rebellion set on foot by criminal conspiracy against the Gov

ernment and the people of the United States".20 För att slå ner upproret be

gär finansministern att kongressen stiftar lagar och via "internal revenue" tar 

fram 80 miljoner dollar som skall gå till finansiering av nödvändiga lån som 

totalt uppskattas till 250 miljoner dollar. 

19. McDonald (2000), s. 194. 

20. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, Congressional Globe, 37th Cong., 

2nd sess., Appendix, s. 23. 
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Enligt konstitutionen har som sagt enbart representanthuset rätten att in

itiera skattelagstiftning i Förenta Staterna. Amerikanska skatter införs genom 

att finansministern presenterar en budget som anger utgifter och inkomster 

och eventuellt begär att få resurser till att exempelvis betala räntan på lån. 

Denna begäran går då vidare till representanthusets "Committee of Ways 

and Means" som sammanställer en proposition, en så kallad "bill". Denna 

debatteras sedan i kongressens båda kammare, senaten och representanthu

set, dock först i representanthuset. Båda husen har då rätt att lägga till tillägg, 

så kallade "amendments", till propositionen. När lagförslaget väl godkänns 

i båda kamrarna går det till presidenten för att skrivas under och därigenom 

slutgiltigt antas. 

Den tredje mars 1862 lade "Committee of Ways and Means" fram sitt 

lagförslag. Förslaget var tänkt att ersätta de så kallade direkta skatter vilka 

införts 1861. De innebar att staterna skulle driva in skatt på egendom och 

betala in pengarna till den federala staten. Systemet fungerade dock dåligt 

då den federala staten ej hade några medel för att se till att staterna betalade 

in skatten. Propositionen fick nummer H.R. 312 (House of Representatives). 

Det var ett utförligt förslag på 116 sidor som gick igenom dels vad som skulle 

beskattas och dels vem som skulle driva in skatten. Förslagets "arbetstitel" 

var "A bill To provide internal revenue, to support the government, and pay 

interest on the public debt".21 

Skatteförslaget 

Lagförslaget lades som redan nämnts fram av "the Committee of Ways and 

Means" vilken är en speciell kommitté vars främsta uppgift var och faktiskt 

än idag är att ta fram lagförslag som handlar om skatter. Medlemmarna i 

kommittén kommer enbart från representanthuset och får inte tillhöra nå

gon annan kommitté. Den svenska motsvarigheten till kommittén bör vara 

skatteutskottet. 

De första 40 avsnitten av förslaget handlade främst om hur organisationen 

skulle byggas upp. Resterande 69 avsnitt handlade om vilka varor som skulle 

beskattas och hur hög skatten skulle vara. De inledande avsnitten behandlade 

21. H.R. 312, 37th Cong. (1862). 
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hur man rent praktiskt skall bygga upp en ny myndighet för att adminis

trera indrivningen av skatten. Förslaget sa dock inte rakt ut huruvida det 

var staterna eller federalregeringen som skulle ansvara för uppbyggnaden av 

organisationen. Förslaget inleddes med att ge presidenten rätten att tillsätta 

en kommissionär "Commissioner of Internal Revenue". Denna kommissionär 

skulle vara underställd finansministern och ha huvudansvaret för att de skat

ter som lagförslaget ville driva in faktiskt drevs in. Förslaget gav även presi

denten rätten att dela in stater och territorier i mindre eller större taxerings-

och indrivningsområden. Dessa områden skulle även få egna taxeringsmän 

och indrivare som var underställda kommissionären som hade huvudansvaret 

i respektive taxerings- och indrivningsområde. Förslaget gav även dessa lo

kala taxerare och indrivare relativt stor frihet då dessa fick anställa så många 

anställda de fann vara nödvändigt. Alla dessa anställda var även skyldiga att 

avlägga löfte och en ed till kommissionären att de skulle utföra de uppgifter 

som ålagts dem. Det slås även fast att de anställda som stod under "chefsin

drivarna" och taxeringsmännen hade samma rättighet och skyldighet som 

sina chefer.22 

I avsnitt sex fastslog förslaget att alla privatpersoner, företag eller andra 

sammanslutningar som skulle betala skatt enligt förslaget, en gång per år 

måste inkomma med en rapport över vilka varor som var beskattningsbara 

som de innehade eller hade köpt.23 Taxeringsmännen hade även i anslutning 

till denna uppgift ansvaret för att flera gånger under året kontrollera de lis

tor som lämnades in för att se huruvida de stämde eller ej. Om privatper

soner lämnade falska uppgifter till taxeringsmännen eller försökte undvika 

densamma så skulle personen ställas inför rätta. Här var dock förslaget vagt 

formulerat när det talade om att personer som bröt mot lagen skulle stäl

las inför "any court having competent jurisdiction" och inte specificerade 

huruvida detta handlade om den federala statens domstolar eller staternas 

domstolar.24 Förslaget gav även i samma avsnitt taxeringsmännen rättigheten 

att genomsöka byggnader och mark i fall där personer ljugit eller undanhållit 

information om sin egendom. 

22. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 3-5 

23. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 5. 

24. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 7. 
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Personer som var skyldiga att betala skatt skulle meddelas genom annon

sering i tidningen och under tio dagar efter denna annonsering hade personer 

rätt att överklaga skatter. Det var dock de taxeringsmän som hade ansvar för 

hela distriktet som hade sista ordet i dessa överklaganden och man kunde 

alltså inte gå till domstol för att överklaga skatteplikten.25 

Efter att eventuella överklaganden var avklarade skulle taxeringslistorna 

skickas till uppbördsmännen i respektive distrikt för den fysiska indrivningen 

av skatten. Dessa indrivare skulle då återigen annonsera i lokala tidningar för 

att dels informera om hur mycket skatt varje person skulle betala och dels var 

skatten kunde betalas rent geografiskt. Om personer som skulle betala skatt 

inte dök upp hade indrivarna rätten att besöka dessa personers hem för att 

få in skatten på så vis. Om inte heller detta hjälpte hade indrivarna rätten att 

sälja personens egendom tills skatten var betald.26 Dock fick inte denna egen

dom vara sådan som var nödvändig för personen för dennes yrkesutövning 

eller på andra sätt nödvändigt för vardagslivet såsom exempelvis dragdjur. 

Om en indrivare inte drev in den summa denne skulle eller försvann med 

pengarna skulle indrivarens egendomar säljas för att täcka upp de skatte

pengar som saknades.27 

För att kongressen skulle få överblick över hur mycket pengar skatten fak

tiskt genererat, skulle varje indrivningsdistrikt överlämna en tabell med den 

totala summan till finansministern i december så att finansministern sedan 

kunde meddela kongressen hur mycket skatt som tagits in.28 

Avsnitt 39 i förslaget var intressant då det där slogs fast att i de stater som 

gjorde uppror mot centralmakten var presidenten skyldig att se till att de 

delar av förslaget som kunde utföras i staten faktiskt utfördes och att när 

centralmakten hade återtagit kontrollen skulle invånarna där betala all skatt 

som de var skyldiga, även de år de ej lytt under unionen.29 

Intressant i förslaget var också att dessa taxeringsmän och indrivare som 

skulle anställas enligt förslaget även kom att ha rätten att driva in den direkt

skatt som infördes vid den extrainsatta sessionen 1861 och som främst drevs in 

25. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 13-14. 

26. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 18-19. 

27. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 25-16. 

28. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 30-31. 

29. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 33. 
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av staterna själva.30 Detta skulle kunna tolkas som en tydlig markering att det 

var den federala staten som var tänkt att sköta denna organisation. 

Första området som skulle beskattas var en klassiker inom amerikansk 

skattepolitik, nämligen alkohol. Skatten på alkohol skulle rent praktiskt läg

gas på två saker, dels den utrustning som behövdes för att producera alkohol 

och dels antalet gallon31 alkohol som fanns i alkoholproducenternas lager.32 

Detta hänger väl samman med idén om att skatter skulle vara lätta att admi

nistrera rent praktisk då det för en taxeringsman var relativt enkelt att besöka 

en alkoholproducent för att dels se vilken utrustning företaget hade och dels 

hur mycket alkohol som fanns i lager. 

Nästa stora område som skulle beskattas, och som även det tidigare hade 

funnits med i amerikansk beskattning, var licenser. Dessa licenser behövde 

vissa yrkesgrupper för att ha rätten att utföra sitt arbete, exempel på sådana 

företag var: banker, auktionsfirmor, hotell, värdshus med mera.33 

Det tredje stora området, som egentligen var enormt, var industrier, pro

dukter och artiklar. Dessa skulle beskattas ad valorem>A vilket innebar att skat

ten skulle tas ut efter det värde som varan såldes för. Dock befriade förslaget 

tobak och alkohol från skatt upp till 600 dollar, detta för att skydda privatper

soner som inte sålde dessa varor utan enbart hade dem för privatbruk.35 

Förslaget syftade till att enbart beskatta konsumtionsvaror och ej råvaror. 

Dock skulle exempelvis salt, fårskinn, mjöl och guld beskattas som konsum

tionsvaror.36 Till konsumtionsvaror räknades även tjänster såsom exempelvis 

tågbiljetter och färjebiljetter. Skatten skulle även falla hårt på de rika i sam

hället. Därför beskattades exempelvis biljardbord, vagnar som drogs av fler än 

två hästar, guldklockor, silverbestick, pianon med mera.37 

En ny skatt var en inkomstskatt som innebar att alla invånare i unionen 

skulle betala tre procent på inkomster som översteg 600 dollar per år. Detta 

var en skatt som tidigare enbart staterna själva tog in i enlighet med skat-

30. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 33—34. 

31. 1 gallon ca 3,8 liter. 

32. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 34-40. 

33. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 52—60. 

34. Ad valorem=efter värde. 

35. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 65. 

36. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 67-75. 

37. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 76. 
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tebeslutet från 1861, dock tog inte förslaget ställning till vem som skulle ta in 

denna skatt utan lämnar frågan öppen till kongressen. 

Skatteförslaget är alltså främst inriktat på konsumtionsvaror, men har 

även en viss inkomstskatt. Vad som lämnas utanför är exempelvis slavar som 

inte nämns. Debatten om H.R. 312 kom inte igång i representanthuset förrän 

den tolfte mars. Den pågick under cirka en månads tid och består i långa 

delar av rena teknikaliteter och rena grammatiska tillägg till förslaget. Målet 

var som sagt att få in pengar till statskassan som börjat sina och principen 

man hoppades följa var att "[e]very man ought to pay according to his pro-

perty and possessions".38 Jag har valt att dela upp min analys av debatten i 

fem delfrågor: indrivning av skatten, järn- och kolskatten, alkoholskatten, 

bomullsskatten och slaveriet. 

Indrivning av skatten 

Frågan handlar främst om vem som skulle sköta administrationen av skat

ten: staten eller centralmakten? Med administration menas taxeringen och 

indrivningen av skatten. 

Debatten inleddes med att Justin S. Morrill som var representant från 

Vermont och som suttit i "Committee of Ways and Means" fick förklara vad 

som var tanken bakom skatteförslaget. Den ursprungliga förhoppningen var 

att: förslaget skulle göra det möjligt för "the several States to assume, assess, 

and collect" skatterna. "If this were practicable, it might be desirable".39 Dock 

konstaterar Morrill att detta förslag var så omfattande och stort att det vore 

bättre om den federala staten drev in skatten istället för staterna då: "[the] 

General Government can collect the amount at a much less expense".40 

Debatten fortsatte med att William H. Wadsworth, ledamot från Ken

tucky,41 begärde ordet. Wadsworths långa inlägg var ett klassiskt försvar av 

statsrättigheter där Wadsworth dels sade sig inte kunna rösta för ett förslag 

38. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1365. 

39. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1194. 

40. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1194. 

41. Kentucky var en så kallad "börder state" vilket innebär att staten gränsade till de rebelliska 

staterna och Kentucky var dessutom en av de stater i unionen som inte förbjudit slaveri. 
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där medborgarna åläggs betala en permanent skatt och dels ansåg att den 

federala staten inte hade rätten att ta ut denna skatt på detta sätt: 

I am here to resist this new and overshadowing danger, this tendency of the Federal 

Government to swallow up the powers reserved to the States and people respectively.42 

Wadsworth tryckte dock flertalet gånger på att Kentucky kommer att vara 

unionen trogen och att Kentuckys soldater slogs varje dag för bevarandet 

av unionen.43 Just dessa argument upprepas ofta i kongressdebatten. Många 

dristar sig till att ifrågasätta unionen och den federala staten men i slutändan 

kommer man alltid tillbaka till att just ens egen stat är fantastiskt lojal mot 

unionen, och att just den egna staten offrat si och så många män eller resurser 

genom historien.44 

Wadsworth kritiserades av näste talare, John A. Bingham, ledamot från 

Ohio. Denne kritiserade de slutsatser som Wadsworth drog och försvarade 

den federala statens rätt att införa skatten och konstaterade att den enbart 

kommer att åläggas folket så länge det behövs, och inte vara en permanent 

lag.45 

Debatten om huruvida den federala staten eller staterna skulle driva in 

skatten tog sig många olika uttryck. En viktig del i debatten var huruvida 

dessa indrivare skulle vara underställda federalregeringen eller de enskilda 

staterna. Roscoe Conklin, representant från New York, konstaterade att: "No 

army that ever marched through the country was more hated than that army 

provided for in this bill, and which is to go around and do the offices under 

it".40 Conldin sa sig inse att kongressen var tvungen att införa dessa skatter 

men föreslog då att denna hatade armé av indrivare främst bör bestå av invå

nare från den egna staten och underställda den egna statens regering. Detta 

argument var något som flera av ledamöterna återkom till och det ansågs vara 

önskvärt att finna en sådan lösning.47 Det var även en fråga om legitimitet. 

Vissa av ledamöterna ansåg att om indrivarna själva var från staten och arbe

tar åt staten istället för åt den federala staten, gav detta lagförslaget legitimitet 

42. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1197. 

43. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1198. 

44. Se exempelvis Cong. Globe, yjth Cong., 2nd sess., s. 1198, 1200. 

45. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1200—1203. 

46. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1219. 

47. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1219—1222. 
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och på så sätt skulle invånarna lättare godkänna dessa "avskyvärda" skatter.48 

Legitimitetsfrågan togs även upp till debatt när representanterna diskuterade 

vilken domstol medborgarna skulle överklaga till om enskilda privatpersoner 

inte delade indrivarens åsikt om hur mycket skatt som skulle betalas, den 

egna statens domstol eller den federala statens domstol. I detta fall ansågs det, 

i och med att den federala staten inte kan tvinga statsdomstolar att döma åt 

ett eller annat håll, eller att ens döma i skattefrågor, att det var bäst att låta de 

federala domarna och domstolarna ta hand om detta.49 

I förslaget stod att presidenten hade rätt att dela in landet i indrivningsdi

strikt efter eget tycke. Detta var något som flera ledamöter var kritiska till. Det 

fanns en rädsla för att de små staterna skulle slås samman till ett indrivnings

område och därmed skulle skatteindrivarna inte längre vara medborgare i den 

stat i vilken de drev in pengar. Istället riskerade de att tvingas driva in pengar 

i stater i vilka de ej var medborgare och därigenom minskade lagförslagets 

legitimitet.50 Detta kom man runt genom att lägga till ett tillägg som innebar 

att indrivningsdistrikten kopplades till antalet ledamöter i representanthuset.51 

Detta innebar att eftersom alla stater är representerade i representanthuset 

så kunde inget indrivningsområde delas mellan två stater. Ett indrivnings

område kunde alltså inte vara större än den minsta staten. Syftet med detta 

förfaringssätt var att tydligare koppla lagförslaget till frågan kring legitimitet 

och representation. 

Okad centralisering var något som oroade statsvännerna då detta innebar 

en minskad makt åt staten och att nationen Förenta Staterna mer och mer 

skulle påminna om monarkier i den gamla världen: "I trust that this old and 

odious feature, the device of monarchies, will not be ingrafted upon our 

legislative system".52 Den gamla världen hade alltid varit något som skrämt 

kongressens medlemmar och dessa var stolta över att inte tillhöra den. 

Remember that never has the tax gatherer, in the history of this country, gone about 

under the Federal authority. Remember that never have the people been called upon to 

pay into the Treasury these taxes.53 

48. Cong, Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1222—1225,1254. 

49. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1276. 
50. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1238. 

51. Cong. Globe, 37A Cong., 2nd sess., s. 1535. 

52. Cong. Globe, y/th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

53. Cong. Globe, 37A Cong., 2nd sess., s. 1227. 
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Ovanstående argument är ett klassiskt argument inom statsrättighetstradi

tionen. Historiskt sett har det från statshåll varit mycket tveksamt huruvida 

den federala staten kan och framförallt har rätten att fysiskt gå in och driva 

in skatt i de olika staterna.54 

Motargumenten mot detta var att lagförslaget var för omfattande för sta

terna att kunna handskas med, det vill säga att allt för mycket skatt skulle dri

vas in och staterna inte hade möjlighet att bygga upp ett tillräckligt effektivt 

administrativt maskineri på kort tid. Det ansågs även att ett uniformt system 

för hela landet var mest rättvist och att det skulle gagna landet.55 

Centraliseringen kunde ses som ett nödvändigt ont då staterna inte borde 

tvingas att utföra denna avskyvärda handling, det vill säga ta in skatt, utan att 

det var bättre att låta den federala staten ta in denna och därigenom centra

lisera systemet. Förespråkarna för federalregeringen ifrågasatte hela begreppet 

centralisering och hävdade att begreppet inte ens existerade i USA då alla stater 

godkänt konstitutionen och därigenom erkänt att den federala staten "stod 

över" staterna.56 Ett annat viktigt argument handlar om huruvida staterna 

skulle kunna besluta om nya skatter i sina lagstiftande församlingar eftersom 

dessa i vissa stater redan var avslutade och i andra inte hölls varje år, vilket 

innebar att staterna inte skulle komma att kunna ta in någon som helst skatt 

under 1862 och 1863.57 Att låta staterna själva sköta intagandet av skatten sågs 

inte enbart som ett osäkert kort utan även som en återgång till det förflutna 

och "the old Confederacy"58 som innebar större frihet för staterna och en frihet 

som staterna inte klarar av.59 

I do not undertake to say that my State is more honest than other States, but I do 

undertake to say that some States, if they are controlled, as States often are, by inter

ests of their own people, will try to shift the burdens that might otherwise properly 

fall upon them to other States, which, if not more honest, are less sagacious. This is 

unfortunately human nature, but it is human nature, and we must talte it into account 

in our legislation.60 

54. Se exempelvis Onuf (1995); McDonald (2000). 

55. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1223,1273. 

56. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

57. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1220-1222, 1240. 

58. Syftar på Confederation Congress som var den lagstiftande församling som ledde USA 1781— 

1789 och var starkt dominerad av enskilda staters intressen. Onouf (2001), s. 21 

59. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1221. 

60. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1225. 
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Frågan om legitimitet var viktig även för de som försvarade central admi

nistration av skatten. De ansåg att problemet med att låta staten ha sina 

egna indrivare, som var underställda enbart staten, var att dessa inte kunde 

avkrävas något ansvar gentemot den federala staten. Därigenom kunde leda

möterna misstänka att dessa skulle fuska i sina egna stater, bland sina egna 

medborgare och inte värdera egendom till dess sanna värde eller helt enkelt 

vägra ta in skatt/1 

Ett av de roligare försvaren för att indrivarna skulle vara underställda den 

federala staten kom från John L. N. Stratton, en representant från New Jersey, 

som konstaterade att 

I apprehend that if a man is condemned by law to be hung, it makes but very little 
difference to him whether the rope is put round his neck by the sheriff of his county 

or by the marshal of the United States, if the only object is to carry out sentence of 

the law/2 

Det citatet visar inte enbart hur försvaret för den federala staten kunde se ut 

utan även hur man såg på skatter. 

Det fanns även en rädsla bland ledamöterna att fler stater skulle utträda 

ur unionen och om man då hade genomfört ett skattesystem i statens regi 

så tog då denna avhoppade stat "med sig" systemet och hade därigenom ett 

välutvecklat system för att ta in skatt/3 

En fråga som jag väljer att placera under denna rubrik är frågan om hur 

mycket skatteuppbördsmännen skulle betalas. Debatten handlade främst om 

hur mycket indrivarna skulle få per dag och huruvida dessa skulle få miler

sättning. Detta var en fråga om hur staten såg ut rent geografiskt och före

språkarna för milersättning kom främst från stora stater som Pennsylvania 

eller Kalifornien medan motståndarna kom främst från små stater och större 

städer såsom New York/4 

You cannot make any proper compensation without mileage. In New York one man 

can sit down in his room and make four times what can be made by a man who travels 

over two hundred miles in the upper parts of Pennsylvania/5 

61. Cong. Globe, 37th Cong., ind sess., s. 1241. 
62. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1222. 

63. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1225. 

64. Cong. Globe, 37th Cong., md sess., s. 1255-1258,1289. 

65. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1258. 
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Frågan handlade också om hur priserna varierade mellan de olika staterna 

och att representanter från främst Kalifornien hävdade att ingen indrivare 

skulle klara av att leva på den lön som erbjöds i lagförslaget. 

Järn- och kolskatten 

I följande avsnitt vill jag visa hur en ensam stat, nämligen Pennsylvania, som 

stod för nästan all produktion av kol och järn försökte undvika att betala 

skatt eller minska skatten avsevärt på sina stora naturtillgångar. 

Argumenten för att Pennsylvania skulle betala skatt på järn- och kol 

handlade främst om att hela landet skulle vara med och betala. Framförallt 

de västra staterna var arga över hur lagförslaget såg ut. Som en representant 

uttryckte det "we are to be taxed to death in the West, and I want to provide, 

if I can, that other sections of the country shall also bear a portion of the 

burdens of the Government". Det argumenterades även för att det handlade 

om en väldigt stor summa denna skatt kunde inbringa. Det beräknades att 

det i Pennsylvania producerades råjärn till ett värde av 10 829 794 dollar som 

inte skulle beskattas genom lagförslaget. Frågan som då ställdes var om råjärn 

skulle anses vara en konsumtionsvara eller en råvara. Bland annat ledamot 

Wadsworth ansåg att råjärn inte kunde beskattas som konsumtionsvara utan 

att det var en råvara som därmed inte skulle beskattas.66 

Argumenten från Pennsylvanias ledamöter handlade mestadels om att 

producenterna inte behövde betala dessa skatter på järn utan att det var 

konsumenterna i de andra staterna som skulle få betala priset. Ledamöterna 

skyllde även de höga priserna på järn på transportföretagen som enligt leda

möterna från Pennsylvania pressade upp priserna då de tog så höga avgifter 

för att transportera järnet.67 

För kolet föreslogs en skatt på 25 cent per ton för att på så sätt komma 

åt de rika producenterna av kol. Även här hamnade frågan om huruvida kol 

kunde ses som en konsumtionsvara eller om det var en råvara i första hand. 

De som argumenterade för en skatt på kol hävdade dock att eftersom mjöl 

66. Cong. Globe, j/th Cong., 2nd sess., s. 1406-1407. 

67. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1407-1408. 
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beskattades och mjöl borde ses som en råvara så kunde även kol beskattas på 

samma sätt. Argumentet att kol var en råvara höll följaktligen inte.68 

Diskussionen om huruvida kol var en råvara eller inte är tämligen intres

sant då kol faktiskt tas upp ur jorden och mer eller mindre används som det är. 

De ledamöter som ville beskatta kol lyfte fram jämförelsen med mjölet för att 

visa att på samma sätt som vetet behövde bearbetas för att bli mjöl, så var det 

även nödvändigt att bearbeta kolet genom att gräva upp det för att det skulle 

kunna användas. Därmed skulle kolet beskattas som en konsumtionsvara. 

Skatten på 25 cent sågs som alldeles för hög då ledamot William E. 

Lehman hävdade att kolet var värt en dollar per ton där det producerades 

vilket skulle innebära att skatten skulle hamna på en fjärdedel av värdet på 

varan.69 Att beskatta kol på detta sätt sågs även som ytterligare en direktskatt 

från Pennsylvanias håll och skulle därmed innebära dubbelbeskattning efter

som Pennsylvania redan betalade skatt från 1861 års direktskatt på land: 

We [Pennsylvania] pay the direct tax of last session, and you pay the direct tax upon 

lands in all sections of the country; but your wheat, your corn, and your flax is not 

taxed in addition, as you propose to tax our coal/0 

Förutom att lagförslaget försökte beskatta främst konsumtionsvaror och lyx

varor försökte man att inte beskatta livets nödvändigheter exempelvis verktyg 

som var nödvändiga för familjerna att överleva. Av detta skäl framhävdes 

att "coal is beyond question a necessary of life".71 Detta argument användes 

flitigt av Pennsylvanias ledamöter för att få bort skatten på kol. Till exempel 

sade Robert McKnight från Pennsylvania att 

if the price of coal be raised by this tax, every poor widow, every seamstress, every person 

in the city of New York and elsewhere, who shivers over the embers during a hard winter, 

will be compelled to pay from her and his honest earnings that increased price/2 

Till dessa stackars fattiga änkor kan även läggas hela industrin som behövde 

kol för att klara sig. En hög skatt på kol skulle därför påverka hela unionens 

industri negativt. 

68. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 

69. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 

70. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1408. 
71. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1410. 
72. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 
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När det kommer till skatten på järn- och kol handlade det i slutändan om 

hur järn- och kol skulle bedömas. Var det en råvara eller ej? Det som är intres

sant i debatten är att se hur ledamöter från andra delstater än Pennsylvania 

i denna fråga såg sin chans att "sätta dit" den rika järn- och kolindustrin. I 

debatten anser jag att denna tendens kan ses rätt tydligt, där frågan om nöd

vändigheter egentligen handlar om vilken stat man kom från, och vilken vara 

som var viktigast för just den egna staten. Exempelvis kämpade ledamoten 

John Law från Indiana för att hålla nere skatten på whiskey eftersom Indiana 

producerade mycket vete som används i whiskeyframställning. I frågan om 

järn- och kol hade han dock inga problem att höja skatten på vad som fak

tiskt skulle kunna bedömas som råvara.73 

Alkoholskatten 

Tanken med lagförslaget som lades fram var som sagt att skatten skulle falla 

tungt på bland annat lyxkonsumtionsvaror: 

After much deliberation, it was decided to put a large duty on liquors and tobacco, 

as artides that were considered by all to be luxuries, and by many the use of them is 

deemed to be deleterious, if not vicious.74 

Inom detta område skulle just alkohol beskattas hårt, något som de flesta 

ledamöter i debatten verkade vara tillfreds med då argument som: "I think it 

highly proper that a tax should be laid upon these distillers for the support of 

the Government" användes flitigt.75 Maine var den stat som ivrigast propage

rade för en höjning av skatten då denna stat förbjudit alkoholtillverkning och 

därigenom inte förlorade något på en höjning av skatten.76 

Motståndet i denna fråga handlade främst om att skydda de bönder som 

destillerade små kvantiteter för hemmabruk. Detta utvecklade sig till en strid 

mellan olika stater där vissa spritsorter var vanligare än andra. Staterna uppe 

i nordost ville ha en låg skatt på konjak då detta var vanligast i just den delen 

av landet, dessa ville även ha en låg skatt på alkohol som användes inom in-

73. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1407,1343. 

74. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1404. 

75. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1304. 

76. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1327-1330. 
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dustrierna som främst var förlagda till de nordostliga staterna.77 Även lageröl 

var populärt i denna del av landet och flera av ledamöterna från de nordöstra 

staterna, bland annat New Yorks ledamot William O. Steele beskrev lagerölens 

ofarlighet.78 Thaddeus Stevens som var en ledamot från Pennsylvania förkla

rade att: 

In three wards of the city where I reside my constituents are three fourths of them 

regular lager beer drinkers. There is no better class of people; none more industrious 

or more honest.79 

De ville även påvisa att öldrickare var friskare än andra genom att referera 

till en rapport från armén där det visade sig att regementen som kom från 

öldrickarstater var friskare än regementet som kom från Maine.80 Kentucky 

och de västra staterna som odlade mycket vete slog sig samman för att få ner 

skatten på just whiskey, då vete användes i whiskeyframställningen och Ken

tucky producerade whiskey.81 

De som försökte tillbakavisa alla dessa invändningar mot beskattning av 

olika typer av alkohol pekade på främst två saker. Dels pekade ledamöterna på 

att det inte skulle bli ett uniformt system om inte all alkohol skulle beskattas 

och dels pekade de på det som var kanske det viktigaste av allt i detta lagförslag 

nämligen att alla skulle vara med och betala skatt, ingen skulle komma un

dan.82 De konstaterade även att folket skulle betala denna skatt gladeligen: 

So then when a man takes a drink his heart will be moved with patriotic emotion when 

he thinks that he has paid one cent in behalf of the stars and stripes of our country [...] 

[tjhere is not a man who takes a drink who will not console himself with the reflection 

that on every drink he pays one cent to put down this accursed rebellion which now 

råges throughout the country.83 

Ovanstående citat var ännu ett argument som kom från dem som ansåg att 

skatten kunde hållas hög på alkohol då det inte var producenterna som skulle 

77. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1304, 1311. 

78. Cong. Globe, yyth. Cong., 2nd sess., s. 1312. 

79. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1313. 

80. Cong. Globe, yjxh. Cong., 2nd sess., s. 1344. 

81. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1305, 1343, 1384-1385. 

82. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1305—1306. 

83. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1310. 
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betala det högre priset utan att det var konsumenterna som skulle få betala. 

Konsumenterna skulle vara de sista som protesterade mot det högre priset då 

ingen protesterade mot priset på alkohol.84 

Alkohol var en av få varor som ledamöterna verkade vara överens om att 

det var bra att beskatta. Dock visar det sig även i denna fråga att hur tungt 

skatten skulle falla beror helt på, dels vilken stat ledamoten kom från och 

dels vilken alkoholtillverkning som var populäras just där. Denna fråga visade 

även på att det inom unionen skapades allianser mellan stater där den ena 

staten var producent och den andre staten producerade råmaterial. 

Bomullsskatten 

Denna underrubrik tar jag med för att visa ett exempel där tanken med skat

ten var att tvinga de rebelliska staterna att betala för sin del av kakan, men där 

resultatet av diskussionen visade sig bli en annan. 

Förslaget, som kom från ledamot William Kellogg från Illinois, handlade 

om att det borde införas en skatt på tre cent på varje pund85 bomull. Då 

handeln med bomull uppgick till 200 miljoner dollar per år ansågs det att 

södern borde få betala för sin del av krigskostnaderna och när dessutom tre 

fjärdedelar av den bomull som USA producerade gick till England borde även 

England få betala för detta krig.86 Striden handlade även här om hur skatten 

fördelades inom unionen och även här hamnade frågan om huruvida bomull 

var råmaterial eller om bomull borde bedömas som konsumtionsvara efter

som den plockades. Motståndarna till denna skatt kom främst från de indu

stritäta New England staterna där bomull var en viktig del av produktionen. 

Detta retade de västliga staterna som ansåg att de blivit beskattade hårdare 

än New England.87 

You tax the cattle of the country; you tax our property in the West of every charac-

ter, but when it is proposed to tax cotton, we are told that it is invidious [...] [t]hey 

[New England] are for emancipation, for taxing every other industrial and agricultural 

product of the country, but when king cotton is proposed to be taxed, the spindles rise 

84. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1311, 1327. 

85. 1 pund=o,454 kg. 
86. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1412—1414. 
87. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1413-1414. 
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higher than the negro, higher than emancipation, and they say it is invidious to tax 

the rebels.88 

Ledamoten från Illinois Isaac N. Arnold hävdade till och med att Illinois 

tvingades betala 10 miljoner dollar i skatt på statens majs detta trots att Il

linois var en fattig stat och Arnold anklagade New England staterna för att 

försöka undvika att betala skatt.89 

Som svar på detta hävdade New Englands ledamöter att det tvärtom var 

just deras industrier som fick ta den stora skattesmällen, ledamot William P. 

Sheffield från Rhode Island frågade sig: 

[w]hy should not the carrying trade be taxed; why should not the vast mineral interests 

of Pennsylvania, and the agricultural interests of West and South be taxed, as well as the 

manufacturing interests of New England.90 

New Englands ledamöter konstaterade att denna skatt tillsammans med alla 

andra skatter som skulle falla hårt över regionen och lamslå dess industrier, 

och att den federala staten därigenom skulle förlora inkomster istället för att 

tjäna på bomullsskatten. 

Frågan tog även en något överraskande konstitutionell vändning då det 

påpekades att enligt konstitutionen är det förbjudet att lägga skatt på en 

vara som exporteras mellan staterna. Dock hade inte ledamöterna från främst 

New England något för detta då det avgjordes att detta inte kunde ses som 

en tull.91 

Att denna vändning kom just i denna fråga tycker jag är intressant, efter

som detta bör ha påpekats vid fler varor än enbart bomull. Dock handlade 

det om att unionen inte skulle kunna driva in någon skatt i de rebelliska 

södra staterna, och därmed kunde bomull ses som enbart en importvara. 

Vid en jämförelse med exempelvis alkohol som även den kunde exporte

ras var det möjligt att beskatta alkohol både där den producerades och där 

den konsumerades. I bomullens fall skulle det enbart bli en skatt där den 

"konsumerades". 

88. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1414. 

89. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1413. 

90. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1457. 

91. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1413. 
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Slaveriet 

Slavfrågan har jag valt att ge en egen underrubrik då denna fråga upptar en 

ganska stor del av debatten. Till viss del handlade debatten om huruvida de 

stater som var med i unionen, och som tillät slaveri, enligt konstitutionen 

hade rätt till detta. Debatten om konstitutionen och slaveriet är förvisso in

tressant men har inte med min frågeställning att göra. Därför lämnar jag den 

utanför denna artikel. 

En del av debatten som däremot är av intresse för denna artikel är hur 

man skulle beskatta slavar. De som ville förbjuda slaveriet hamnade i en pro

blematisk position då de inte ville erkänna slavarna som egendom och sam

tidigt insåg att i stort sett alla inkomster som slavstaterna hade kom från just 

denna "egendom". 

Slavstaterna ville däremot beskatta sina slavar som egendom. Detta gick 

tillbaka till den direktskatt som infördes 1861, då slavarna hade räknats in 

bland beskattningsbar egendom.92 Denna skatt var inte särdeles hög och ef

tersom många stater hade svårt att administrera och ta in skatten så klarade 

sig slavägarna ganska billigt undan. Detta kunde dock bli ännu värre om nå

gon annan ledamot föreslog att höja skatten så att slavägarna tvingades betala 

per slav eller liknande. Därigenom ville slavstaterna slå fast 1861 års beslut, 

och därmed inte behöva riskera en högre skatt på sina slavar. 

Motståndarnas argument var att eftersom "beasts of burden"93 det vill säga 

allehanda dragdjur, inte klassades som egendom, och därigenom inte beskat

tades enligt 1861 års lagstiftning kunde inte heller slavar placeras under denna 

lagstiftning. De som ville förbjuda slaveriet hävdade att slavar enligt konstitu

tionen räknades som tre femtedelsmänniskor medan svarta i norr räknas som 

hela människor. Direktskatten var för låg på slavar, då svarta i norr egentligen 

kunde ses som lika improduktiva som söderns slavar.94 

De som ville förbjuda slaveriet försökte skriva in en skatt i lagförslaget, 

vilket skulle innebära att slavägarna tvingades betala fem dollar per slav.95 

92. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1294, 1368, 1547. 

93. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1294. 

94. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1548—1550. 

95. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1366-1367, 1547. 
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Detta för att återigen försöka få de rebelliska staterna att betala för sin del av 

krigskostnaderna. Slavstaternas svar på detta var att staterna dels redan beta

lade skatt genom direktskattebeslutet från 1861, dels att staterna inte hade råd 

med en så pass hög skatt på en form av egendom.96 

Vad som ytterst ifrågasattes i denna fråga var lojaliteten. Hur kunde en 

stat som fortfarande hade slavar vara lojal. Kriget handlade i mångas ögon 

ytterst om slaveriet och de stater som stannade i unionen trots att de fortfa

rande hade slavar ifrågasattes gång på gång: "[b]ut for this institution [sla-

very] all would have been peace, prosperity, harmony, and fraternal feeling all 

over the land".97 Som svar på detta tog slavstaterna upp just staters rättigheter 

och ledamot Robert Mallory från Kentucky sa: 

I will say that I do regard it as the right of the people of every state to establish and 

support slavery within the limits of that State, and that they cannot be prevented from 

exercise of that right by any action of the Federal Government.98 

Slavfrågan är på många sätt den intressantaste av de frågor jag valt att presen

tera, då denna fråga gick på djupet av vad som kriget enligt många handlade 

om. Frågan var på många sätt svår att handskas med då de fria staterna inte 

ville erkänna slavar, men samtidigt satt i en sits där allt egentligen behövde 

beskattas för att få resurser till unionen. Mot detta fanns slavstaterna som 

redan var hårt drabbade av inre slitningar i och med kriget och där många av 

ledamöterna visste att invånarna helst av allt hade sett att staten stått på den 

andra sidan i kriget. 

Sammanfattning 

Jag har i denna artikel försökt visa på hur debatten formades av det faktum 

att USA var och är en federal union och att statsrättighetsdebatten därmed 

inte alls försvann i och med att slavstaterna i söder hoppade av unionen. 

Debatten var inte heller begränsad till att enbart handla om slaveriet som 

institution. Sprickorna inom unionen fanns tvärtom kvar även under kriget. 

96. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1366-1368. 

97. Se ex. Cong. Globe, y/t\\ Cong., 2nd sess., s. 1367. 

98. Cong Globe, Cong., 2nd sess., s. 1547. 
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Den största sprickan var givetvis frågan om indrivningen av skatten. Detta 

var en fråga som höll en särställning i debatten. Frågan handlade om suverä

nitet. Vem hade rätt att ta in skatt: federalregeringen eller staterna? 

Det fanns tydliga regionala motsättningar mellan de olika staterna. I de 

västliga och södra staterna där jordbruket var viktigt var motståndet mot 

exempelvis skatt på whiskey stort medan i de industriella New England sta

terna var motståndet mot skatt på råvaror till deras industrier såsom bomull 

stort. Pennsylvania innehade en särställning i denna debatt då staten hade 

stora kol- och järnfyndigheter som staten givetvis ville skydda. Allt detta sam

mantaget målar upp en bild av en union som inte alls var en sammanhållen 

union utan tvärtom en union där sprickorna mellan staterna var tydliga och 

debatten var hård. Detta anser jag visar att sektionalismen inte heller enbart 

var fokuserad på slavstater kontra fria stater utan tvärtom var en fråga som 

även inom unionen var högst levande. 

Slavfrågan hade även den en mycket viktig ställning under denna kon

gress då många ansåg att det var just slavfrågan som var anledningen till att 

nationen befann sig i inbördeskrig. Det som jag finner intressant i denna 

fråga är att det faktiskt fanns ledamöter som försvarade slaveriet inom en 

union som åtminstone på pappret gick till krig för att förbjuda detta. Det 

som denna kongress faktiskt fokuserade mest på var diskussionen huruvida 

slaveriet rent ekonomiskt skulle betala för sig själv. 
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Salmon P. Chase och 
statsskuldsfrågan under det 
amerikanska inbördeskriget 

JOHAN KULLBERG 

Inledning 

Det amerikanska inbördeskriget räknas ofta som det första moderna kriget. 

Förenta Staterna visade därmed upp sin förmåga att föra ett omfattande krig 

med en avancerad vapenteknologi. Också på det statsfinansiella området vi

sade den amerikanska statsbildningen upp sin stora styrka eftersom kriget 

var långt dyrare än något av de krig som Förenta Staterna utkämpat sedan 

självständigheten. Den person som var ansvarig för den ekonomiska mobi

liseringen var nordstaternas finansminister Salmon P. Chase som innehade 

denna post mellan åren 1861—1864. Hans krigsfinansieringsplan kom att på

verka hur kriget skulle gå men också hur framtida generationer i USA och 

Europa kom att se på statliga lån och betydelsen av ekonomin i krigstider. 

Salmon P. Chase var inte en vanlig finansminister, i alla fall inte i den 

bemärkelsen att han hade en utbildning som var inriktad på ekonomi. Abra

ham Lincoln erbjöd honom posten efter presidentvalet 1860. Chase var jurist 

i grunden och hans rapporter var mer politiskt färgade och mer argumente

rande till sin natur än hans omedelbara föregångares. Förutom att han var 

finansminister så var han också djupt involverad i slavfrågan och kämpade för 

slavarnas frihet. 1864 avgick han som finansminister efter en växande spricka 

mellan honom och Lincoln. Istället blev han utnämnd som chef för högsta 

domstolen där han stannade till sin död 1872.1 

Det är intressant att se hur mycket av det som Chase stod för under det 

1. John Niven, Salmon P. Chase: A biography (New York 1995), s. 449. 

241 



amerikanska inbördeskriget går att se i dagens konflikter. Den typ av argu

mentation som Chase använde under inbördeskriget har kommit tillbaka 

bland annat under händelserna efter den elfte september 2001. Likheterna 

mellan då och nu är slående. Precis som under inbördeskriget har Förenta 

Staterna under detta sekels första år befunnit sig i krig och har ansträngt sin 

ekonomi till det yttersta. Då som nu är befolkningens stöd för kriget och dess 

villighet att låna ut pengar viktig eftersom pengarna ytterst är det som gör 

det möjligt att vinna kriget mot terrorn precis på samma sätt som kriget mot 

sydstaterna under inbördeskriget 1861-1865. 

Artikeln presenterar Salmon P. Chases modell för krigsfinansiering som 

unionen skulle använda under större delen av kriget, men också hur Chase 

argumenterade för att kunna övertyga befolkningen samt kongressen att gå 

med på hans modell. Hans främsta medel för att övertyga medborgarna och 

kongressledamöterna var att anspela på patriotismen, vilken vuxit sig mycket 

stark i upptakten till krigsutbrottet. 

Krigsfinansieringen 

Det stora inbördeskriget skulle bli en väldigt dyr affär för alla inblandade. 

Federalregeringens huvudsakliga inkomstkälla kom från lån och skatter. De 

mest populära obligationerna som kongressen gav ut var de så kallade 5—20 

obligationerna, vilka fick störst spridning och kom att utgöra den vanligas

te formen av lån. Obligationerna, vilka uppbar sex procents ränta, fick sitt 

namn eftersom de skulle återbetalas tidigast efter fem men senast efter tjugo 

år. Av tabell 1 framgår hur populära 5-20 obligationerna var. Det skall däre

mot påpekas att dessa obligationer inte var det enda lån som regeringen tog. 

5—20 obligationerna började användas i stor skala under februari 1862: 

41 
Totala summan 
1 miljoner dollar 

1862 14 

1863 175 

1864 322 

1865 4 

Totalt 514 

TABELL 1: Utgivning av 5—20 obligationer mellan 
åren 1862—1865 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National 

Loans of the United States from July 4, 1776, to June 

30, 1880"; Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report 

on Valuation, Taxation and Public Indebtedness in the 

United States (Washington D.C. 1884), s. 450. 
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Siffrorna ovan visar på ett tydligt sätt hur lånen blev allt mer viktiga ju längre 

kriget fortlöpte. År 1861 behövde Chase låna "bara" 250 miljoner dollar som 

komplement till skatter och tullar för att kunna balansera budgeten. De låne

papper som var mest använda före 1862 var 7—30 obligationerna, vilka uppbar 

7,3 procents ränta. Att låna stora summor pengar var en riskfylld affär för 

Chase då federalregeringen bara ett år innan krigsutbrottet hade försökt låna 

21 miljoner och endast erhållit en tredjedel av beloppet.2 Det är inte svårt 

att inse vilket krav detta skulle sätta på kongressen om de ville få in så pass 

stora summor pengar som 250 miljoner dollar. Av det skälet var det viktigt att 

kunna legitimera lånen med övertygande argument. 

Den växande statsskuld som blev följden av de nya lånen gjorde att kon

gressen, efter uppmaningar från Chase, blev tvungna att börja beskatta hår

dare än förut, en process som beskrivs mera utförligt i Henrikssons bidrag till 

denna volym. Det blev framförallt konsumtionsvaror som drabbades av nya 

skatter. Tabell 2 visar hur skatter gradvis ökar under krigets gång och därmed 

utgör en allt större del i krigsfinansieringen. Men tabellen visar också att den 

totala summan av pengar som ligger i omlopp är större än vad den var innan 

kriget. 

Ar Summa i 
miljoner dollar 

1861 41,6 

1862 52,0 

1863 112,7 

1864 267,6 

1865 333,7 

TABELL 2: Inkomst från skatter under åren 1861— 

1865 

KÄLLA: Historical Statistics of the United States: 

Earliest Times to the Present (New York 2006), vol. 5, 

tabell Ea584, s. 80. 

Det är lätt att se hur snabbt skatterna ökade i och med att kriget eskale

rade. Man bör dock observera att tullintäkter inte inkluderas i siffrorna ovan. 

Detta satte en press på finanserna och befolkningens tålamod på ett sätt 

2. Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4, 1776, to 

June 30,1880"; Tenth Census (June 1,1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation and Public 

Indebtedness in the United States (Washington D.C. 1884), s. 372—373. 
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som inte hade någon jämförelse i Förenta Staternas historia sedan åren efter 

frihetskriget. 

Krigsutbrottet 

När inbördeskriget bröt ut var den nordamerikanska ekonomin illa anpas

sad för en konflikt. Nordstaterna hade sedan mitten av 1800-talet blivit en 

industriell ekonomi som hade goda förutsättningar att bli en maktfaktor på 

den internationella arenan.3 Landet hade ett omfattande lager av naturresurser 

att ta av och en befolkning som överlag var nöjd med det mesta. När kriget 

bröt ut på sommaren 1861 hade nordstaterna inga problem med att få folk till 

armén och flottan. Även Chase, då nyutnämnd finansminister, såg framtiden 

som ljus trots kriget och var övertygad om att det snart skulle vara över. Just 

denna optimism hjälpte till att forma hans tidiga plan för hur han skulle fi

nansiera kriget. Då hans viktigaste punkt i planen var att få fram pengar utan 

att lägga en onödig börda på befolkningen blev resultatet en önskan att få in 

den största delen av pengarna från tullar och indirekta skatter. Tullarna skulle 

få en extra skjuts när handeln och industrin gick igång på nytt så fort uppstån

delsen kring kriget hade lagt sig. Däremot är det viktigt att tillägga att Chase 

var väl medveten om att enbart tullarna inte skulle räcka till för att finansiera 

kriget.4 Detta, skulle jag vilja hävda, har att göra med att han inte ville pressa 

nordstaternas befolkning alltför mycket efter att kriget hade brutit ut. Fol

kets välmåga och offervilja skulle avgöra krigets utgång. Men Chase förefaller 

också ha velat visa att han hade den finansiella situationen under kontroll och 

inte samlade in för mycket skatter eller tog för stora lån, något som skulle få 

det att framstå som om staten inte hade uppsikt över sina finanser. 

Utöver skatter så skulle statens inkomster bestå av lån. Däremot var Chase 

väldigt otydlig med just vilken sorts lån han tänkte begära och hur han skulle 

få in de pengar han behövde. Otydligheten kom sig av att Chase precis bli

vit tillsatt som finansminister och inte kunnat förbereda sig för uppgiften 

tillräckligt. Han uttryckte det själv på följande sätt: "The Secretary is fully 

3. Bray Hammond, Sovereignty and an Empty Purse: Banks and Politics in the Civil War (Prince-

ton 1970), s. 16. 

4. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, Cong. Globe, 37th Cong., ist sess., Ap-

pendix, s. 4—5. 
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aware that in preparing and submitting this report he has labored under great 

and peculiar disadvantages".5 Vad vi kan se här är hur Chase till en början 

mer eller mindre fick improvisera sig fram och pröva vad som fungerade och 

inte. Denna osäkerhet hade också sin grund i att kraven från de olika depar

tementen ändrades från dag till dag. I ett brev till krigsdepartementet klagar 

Chase på hur det är omöjligt för honom att presentera exakta siffror i sina 

rapporter, vilket också gjorde att han varken kunde veta vilken sorts inkomst 

han kunde förvänta sig eller hur mycket pengar han behövde för att täcka 

regeringens utgifter.6 

Inbördeskriget var första gången sedan självständigheten som Förenta 

Staterna hade blivit indraget i ett verkligt omfattande krig. Kostnaderna för 

inbördeskriget kom att överstiga allt nationen tidigare hade varit med om. 

Tabell 3 visar kostnaderna för inbördeskriget jämfört med tidigare krig. Dessa 

siffror ger en bra bild av hur svårt det var som finansminister att förbereda sig 

för konflikten med sydstaterna och hur omöjligt det måste ha varit att förstå 

hur dyrt kriget skulle bli i slutändan. 

TABELL 3: Kostnader för Förenta 
Staternas krig 1812-1865 

KÄLLA: Historical Statistics of the United 

States: Earliest Times to the Present (New 

York 2006), vol. 5, tabell Edi/o, s. 370 

De stora kostnaderna gjorde att de existerande statsfinansiella institutionerna 

var tvungna att omvärderas och förändras i och med att kriget blev allt dyrare 

och svårare att hantera än vad man först trott. Den typ av lån Chase använde 

sig av till en början bestod av lån som inte hade mer än sex procents ränta.7 

De lån som var vanligast i krigets inledning var de så kallade 7—30 lånen. De 

skulle ge befolkningen en möjlighet att bidra till krigsansträngningarna trots 

att de inte var vid fronten och slogs. Problemet med att alltmer basera eko

nomin på lån var att Chase inte hade samma kontroll över finanserna som ti-

5. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 7. 

6. The Salmon P. Chase Papers, vol. III: Correspondence 1858 to March 1863, (red.) John Niven 

(Kent 1996), s. iro—ni. 

7. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 3. 

Krfg Kostnad i 
miljoner dollar 

1812-års krig 89 

Mexikanska kriget 82 

Amerikanska inbördeskriget 2 300 
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digare. Han kunde alltså inte helt lita på att befolkningen var beredd att låna 

ut så mycket pengar som federalregeringen behövde få in. Däremot gav lånen 

en möjlighet för dem som kunde låna ut sina pengar till staten att faktiskt 

tjäna en slant, under förutsättning att kriget slutade i deras favör. Lånen gav 

också befolkningen en chans att kunna bestämma hur stor börda de ville axla 

och på så sätt kunde medborgarnas bidrag anpassas efter deras inkomst. Värt 

att notera i federalregeringens argumentation är att trots att Chase framhäver 

hur stark ekonomi staten har när han vänder sig till folket och kongressleda

möterna så är staten hela tiden tvungen att låna mer pengar. 

Den första förändring som skedde i Chases krigsfinansieringsplan ägde 

rum bara några månader in i kriget när han lämnade sin andra rapport till 

kongressen i december månad år 1861. Den största förändringen är att Chase 

hade övergett sitt tidigare hopp om att kunna finansiera stora delar av kriget 

genom tullar och indirekta skatter och gått över till direkta skatter men i 

ännu större utsträckning än förut till lån: "It will be seen at a first glance that 

the amount to be derived from taxation forms but a small portion of the 

sums required for the expenses of the war. For the rest, the reliance must be 

placed on loans." Anledningen till att han räknade med lån som en viktigare 

inkomstkälla än förut var att kriget hade blivit längre än vad han hade kun

nat förutspå. I bästa fall kunde kriget komma att avslutas till midsommar 

1862: "It is earnestly to be hoped, and in the judgment of the secretary, not 

without sufficient grounds, that the present war may be brought to an aus-

picious termination before midsummer."8 Just den här tilltron till att kriget 

skulle komma att kunna avslutas inom en snar framtid gjorde det svårt att 

utveckla en genomtänkt och långsiktig plan. Lånen skulle ge större intäkter 

än vad tullar och indirekta skatter någonsin skulle kunna ge. Chase håller 

här fast vid sin tidigare strävan att minska bördan för folket så mycket som 

möjligt. Denna önskan syns också tydligt i hans korrespondens där Chase 

med jämna mellanrum hänvisade till sin hängivenhet gentemot folket och 

deras välfärd.9 Lånepolicyn gav en möjlighet för folket att låna ut de pengar 

som de kunde låna ut, utan att känna sig tvingade, vilket de skulle vara om en 

mer omfattande direkt beskattning hade införts. Däremot litade Chase på att 

8. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, Cong. Globe, 37th Cong., 2nd 

sess., Appendix, s. 25-26. 

9. Chase Papers, vol. III (1996). 
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befolkningen var villig att betala ganska mycket då deras patriotiska offervilja 

var stor och förtjänade att prisas.10 

Precis som Chase hade en plan för hur krigsekonomin skulle fungera så 

hade han också en plan för hur han skulle argumentera för sin sak och legiti

mera sin politik. Exakt som sina föregångare och de kollegor han jobbade med 

innehöll hans argumentation väldigt starka drag av patriotism. Patriotismen i 

Chases rapporter fanns där för att förmå befolkningen att låna ut sina pengar 

frivilligt utan tvång och eftertankar. Frivilligheten visar hur Chase politik låg 

i linje med tidigare amerikansk policy för krigsfinansiering under exempelvis 

kriget mot Mexiko. Skulle politiken ha vilat på tvång istället skulle staten ha 

förlorat sin legitimitet och därmed förtroendet hos befolkningen, vilket kunde 

leda till att sydstaterna skulle ha fått mer stöd. Till en början, när hans ekono

miska plan var något otydlig i sitt utförande, var de patriotiska inslagen kon

stant närvarande." Detta har att göra med att Chase faktiskt inte visste riktigt 

hur han skulle gå tillväga för att få in de pengar som behövdes, och då fyllde 

han ut sina rapporter med patriotiska metaforer och argument. Då kriget mot 

rebellerna inte gick bra kunde Chase inte lita på att befolkningen skulle bidra 

till krigsansträngningarna utan uppmaning: 

It remains only to be said here that, while the action of the banking institutions in 

assuming the immediate responsibility of the whole advances hitherto required, as well 

as the final responsibility of much the largest portion of them, merits high eulogium; 

the prompt patriotism with which citizens of moderate means and working men and 

working women have brought their individual offerings to the service of their country, 

must command even further praise.u 

Det här tycker jag är ett bra exempel på ett av de många patriotiska argument 

som Chase använde i sina rapporter. Han visade på den offervilja som landets 

kvinnor och män hade under den svåra tiden som kriget skapade. Att utan 

deras insatser skulle kriget inte alls kunna gå deras väg. Han passar även på 

att ge en eloge till de banker som förtjänade beröm efter sitt, enligt honom, 

förträffliga jobb. 

När den här första förändringen sker så tar Chase tillfället i akt och påpe

kar att det faktiskt har gått bättre sedan han blev finansminister, men uppen-

10. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 

11. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861. 

12. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 
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barligen hade finanserna inte blivit tillräckligt goda. Något som är slående i 

Chases agerande är att hans krigsfinansieringsplaner blir allt mer detaljerade. 

Till skillnad från den första rapporten, där han var ganska svävande om hur 

han skulle gå till väga, är han i den andra mer utförlig och grundläggande. 

Bland annat började han diskutera olika sorters obligationer och deras ränta 

och vilken effekt den skulle kunna få på lång sikt. De utländska finansiärerna 

började också bli en del i Chases planer. Enligt honom var det viktigt att visa 

upp en enad front mot rebellerna för att ge sken av att det är lönsamt att låna 

pengar: 

The wealth and power of the country, manifested in the suppression of rebellion, will 

demonstrate the absolute safety of investments in United States stocks; and foreign 

capitalists, restricted to the lower interests and the inferior security of public debt in 

other countries will be attracted by the superior advantages offered by the loans of the 

union.13 

Här kan vi att Chase ville ha investerare från andra länder då det skulle få lå

nen att säljas utomlands för att öka flödet av pengar utifrån. Finansministern 

tycks också frukta att det nordamerikanska folket inte själva hade tillräckligt 

med resurser för att finansiera kriget hur mycket de än valde att offra. Denna 

farhåga skulle visa sig överdriven. Men det är också intressant att se att han 

var redo att offra en del av sitt ekonomiska inflytande över marknaden till 

förmån för att få ett större inflöde av pengar från utlandet.14 Det är viktigt att 

påpeka att de nya lånen och de allt större direkta skatterna alltid sågs som ett 

nödvändigt ont. Kriget måste vinnas, och folket måste offra sig för att kunna 

nå framgång. 

När kriget började växa sig långt mera omfattande än vad någon hade 

kunnat förutspå blev kontakterna med andra länder allt viktigare. Det gällde 

inte bara handelskontakterna. Det var också nödvändigt att nationen kunde 

visa sig stark gentemot andra länder för att på så sätt klargöra att det kunde 

ta hand om sina egna problem. Men relationen till andra länder fungerade 

också som en samlingspunkt för befolkningen inom nordstaterna. Just ut

landskontakterna och retoriken runt dem var det enda som inte ändras i 

under krigets gång utan blir istället starkare. I december 1862 hävdade till 

13. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 

14. Jay Sexton, Debtor Diplomacy: Finance and American Foreign Relations in the Civil War Era 

1837-1873 (Oxford 2005), s. 82-133. 
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exempel Chase att den stadigt växande ekonomin skulle locka fler invandrare 

till nordstaterna från Europa. Han menade att: 

When the opportunities thus offered to industry shall be understood the by the working 

millions of Europé, it cannot be doubted that great numbers will seek American homes, 

in order to avail themselves of the great advantages tendered to their acceptance by 

American Law.1' 

Förändring till det bättre 

Varying exigencies have required adapted measures, and demanded unanticipated 

expenditures. Estimates, correct when made, have been rendered inaccurate by changed 

circumstances. Such conditions always attend war, whether external or civil, and we 

could not hope to escape them. It is not, therefore, matter of surprise that the estimates 
submitted in July 1861, for the year ending on the 30rh of June 1862 were exceeded by the 
actual expenditures or that those submitted in December, for the year which will end 

on the 30lh of June, 1863 will probably be, in like manner, exceeded.'6 

Med de här orden, tidigt i sin tredje rapport till kongressen, anar man att 

krigsfinansieringsplanen inte följts fullt så noggrant som Chase hade hoppats 

på i de tidigare rapporterna. Han skyller på de konstanta förändringarna som 

han och finansdepartementet måste förhålla sig till. Bland annat rekryterade 

armén och flottan fler soldater än vad de hade sagt att de behövde. Detta var 

den största orsaken till att de ekonomiska planerna inte kunde följas.17 Här 

syns en ändring ifrån de tidigare rapporterna där Chase inte kommenterade 

de andra departementen utöver att han angav hur mycket pengar de skulle 

erhålla. I sin tredje rapport påtalar han däremot att kommunikationen mel

lan departementen måste förbättras för att få stadga i statsfinanserna och en 

bättre framförhållning än tidigare. Förutom bättre framförhållning så skulle 

en förbättrad kommunikation mellan departementen ge regeringen ett bättre 

ansikte utåt gentemot diverse investerare och mot befolkningen som hade 

drabbats hårt av kriget. Banden mellan de olika statliga institutionerna måste 

bli starkare om de ska kunna legitimera sin verksamhet och kontrollera var

andra så att alla följer de bestämmelser och förslag som kongressen antagit. 

15. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, Cong. Globe, 37th Cong., 3rd 
sess., Appendix, s. 26. 

16. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 

17. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 
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Men också den här uppenbarligen besvärande situationen mellan de olika 

departementen använde Chase till sin fördel genom att begära tillstånd att 

låna mer pengar än tidigare i avsikt att gardera sig för utgifter han inte kunde 

planera för. 

Att kriget har utvidgats och blivit mer långvarigt än vad Chase hade kun

nat föreställa sig syns i att han allt mer började förlita sig på lånen som in

komstkälla. Det syns också i att han faktiskt höjde tullar och andra skatter.18 

Detta hade att göra med att det totala inkomstbehovet förstorades i och med 

att kriget utvidgades mer och mer. Chase hade, förefaller det, blivit mer med

veten om att krigsfinanserna måste baseras på flera olika sorters inkomster 

för att göra finanserna mindre känsliga för förändringar utifall någon del 

skulle gå sämre än väntat. Som följd av att lånen utgjorde en allt större del 

av inkomsterna så började även planer för skuldens återbetalning att bli allt 

mer intressanta och viktiga: "It has been the care of the Secretary to reduce 

the cost of the debt, in the form of interest, to the lowest possible amount, 

and it is a source of real satisfaction to him that he has been able, thus far to 

confine it within very moderate limits."19 Med detta menade Chase att han 

var tvungen att visa upp avbetalningsplaner för skulden därför att detta skulle 

ge lånen större legitimitet. Samtidigt kan man också i hans korrespondens 

med sina kollegor se att Chase var väldigt orolig för skulden som höll på att 

byggas upp: 

A word or more in addition to what I have said. Think of the enormous interest we 

are piling up. Great Britain, in a century, has made a debt of $[4]ooo.ooo.ooo; but 

the interest is only 3%, which however, makes the startling sum of $120.000.000. We, 

in two years, unless we entrench, are making a debt of $1200.000.000, on which the 

interest if in Bonds, as usual will be at least 6% or $72.000.000. Thus in two years, 

you impose on the people, practically, six-tenths of the load British Statesmen have 

educated that nation to bear, in the course of a near a hundred years. We must [sic] 

resort to every means of lightening the load.2c 

Citatet är talande för inställningen som Chase hade angående lånen och den 

skuld som har uppstått. Det visar också på omfattningen av skulden och hur 

18. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 22. 

19. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 

20. Chase Papers, vol. III (1996), s. 132. 
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viktigt det var att betala tillbaka den med alla till buds stående medel innan 

federalregeringen förlorade kontrollen över sin skuld. Nordstaternas skuld 

hade ökat i rasande takt sedan inbördeskriget bröt ut och Chase tycks ha 

fruktat att skulden hade börjat uppnå sådan omfattning att det kunde bli 

stora problem med att betala tillbaka den. Förutom de rent ekonomiska kon

sekvenserna så förefaller det vara rimligt att anta att Chase ville få kontroll 

på skulden och påbörja återbetalningen på ett så effektivt sätt som möjligt 

för att visa att staten hade koll på sina finanser och inte lät dem löpa amok. 

Okontrollerade finanser skulle se dåligt ut i medborgarnas ögon, vilket i sin 

tur skulle minska statens legitimitet. Minskad legitimitet skulle leda till att 

färre personer ville låna ut pengar till krigets behov. 

Samtidigt som Chase bestämde sig för att höja tullarna, skatterna och så 

vidare försökte han också få igenom ett förslag i kongressen som innebar att 

istället för att basera ekonomin på guld- och silvermynt så skulle den baseras 

på papperspengar. Detta innebar att legitimiteten i nordstaternas finansiella 

politik skulle sättas på prov som aldrig förr. Men politiken var nödvändig, 

eftersom Chase var tvungen att få fram mer pengar. För att kunna hänga 

med i den ekonomiska utvecklingen var han tvungen att hitta en ersättning 

för guldet och silvret som var basen för all handel. Inte helt oväntat mötte 

denna idé motstånd, även Chase själv var skeptiskt till papperspengarna och 

förväntade sig att denna ändring skulle vara temporär och att guldet och 

silvret skulle vara tillbaka när kriget väl hade upphört.21 Chase gjorde heller 

ingen hemlighet av att omställningen till en pappersvaluta var temporär då 

han i kongressen sade att: 

The secretary recommends, therefore, no mere paper money scheme, but, on the 

contrary, a series of measures iooking to a safe and gradual return to gold and silver 

as the only permanent basis, standard, and measure of values recognized by the 

Constitution.12 

De papperspengar som skulle tryckas kom att kallas "greenbacks" och blev 

överlag en succé även om motstånd inte helt saknades. En anledning till att 

Chase sa de ovanstående orden var också för att blidka oppositionen mot 

dessa "greenbacks". 

21. Hammond (1970), s. 151-152. 

22. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 26. 
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De som motsatte sig papperspengarna som började tryckas 1862 var bland 

annat bankägarna som var negativa till omställningen till papper. Det främsta 

argumentet som lades fram hade faktiskt en religiös karaktär. Den gick ut på 

att Gud hade placerat guldet och silvret på jorden som den enda valutan till 

människorna. Att använda annat, som till exempel papper, vore helt enkelt 

att bryta den ekonomiska ordning som Gud hade skapat.23 

Det som är intressant med den här omvälvningen från metaller till pap

per som valuta är att det satte stora krav på den sittande regeringens legiti

mitet och förtroende. Detta visste Chase mycket väl om och det visar sig i 

kongressens rapporter: "No country possesses the true elements of a higher 

credit - no country, in ordinary times, can maintain a higher standard of cur-

rency and payment than the United States."24 Detta tyder också på att han 

hade ett förtroende till den sittande regeringens möjlighet att backa upp och 

sätta värde på de nya papperspengarna som började cirkulera på marknaden. 

Det som däremot är intressant med dessa "greenbacks" är hur stor tilltro det 

krävdes av befolkningen för att den nya valutan skulle fungera utan guld och 

silver som bas. 

Den sista rapporten som Chase skrev som finansminister innehåller hans 

sista idéer om hur kriget skulle finansieras. Chase avgick från sin post 1864. 

I denna sista rapport hade kriget nu definitivt vänt till nordstaternas fördel 

och statsfinanserna hade äntligen börjat fungera så som det var tänkt att den 

skulle göra. Då finanserna hade börjat bli någorlunda stabila började Chase 

lägga tyngdpunkten av sina argument på hur han skulle minska skulden: 

"The final object of the Secretary was to extract from the unavoidable evil 

of debt as much incidental benefit as possible." Chase medgav att det fanns 

fördelar med att ha en statsskuld, som bland annat att ekonomin tillfördes 

ett betalningsmedel som annars inte skulle ha funnits. Men det gör också att 

alla som hade lånat ut pengar till staten hade ett intresse av att staten och 

dess institutioner fungerar så bra som möjligt. Chase ville också utöka lånen 

genom att öka antalet 5—20 obligationer, då han menade att bördan från en 

skuld minskas om den delas av flera. Vid den här tidpunkten i kriget hade 

lånesedlarna funnits i omlopp så pass länge att en viss stabilitet hade skapats, 

23. Hammond (1970), s. 226. 

24. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 26. 
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vilket gjorde Chase ännu mera positiv till en ökning av sedelmängden. Även 

de greenbacks som var i cirkulation hade mottagits väl av befolkningen samt 

av de banker som gav ut dem. Det är enkelt att se hur ekonomin hade börjat 

rulla på i den riktning som Chase ville.25 

I denna sin sista rapport vände Chase sig inåt mot den egna kongressen. 

Rebellerna hade fatt kliva åt sidan för att ge plats åt en förändring som jag ser 

som en övergång från ett fokus på krigsfinansiering till ett fokus på de fram

tida generationerna. En intressant detalj i den här rapporten är den nästintill 

totala avsaknaden av krigsanspelningar. Chases argumentation var neutral i 

sin utformning och var inte lika aggressiv mot sydstaterna som den var i de 

tidigare rapporterna till kongressen. Det var tydligt att kriget var på väg att 

vinnas och att ekonomin hade blivit så pass stadig att han kunde börja tänka 

på andra saker än att möta och bekämpa hotet från rebellerna. 

Under krigets gång hade Chases krigsfinansieringsplan utvecklats från de 

första månadernas improvisationer till att bli en långtgående plan som inklu

derade idéer om hur skulden skulle betalas tillbaka. Återstoden av artikeln 

granskar det sätt på vilket finansministern legitimerade sin plan och hur han 

argumenterade för sin sak. 

Det som är mest talande i Chases rapporter är att han inledningsvis inte 

talar om hur befolkningen i norr skulle kunna hjälpa till att bekämpa rebel

lerna. Med utgångspunkt i senare rapporter så kan man anta att det är genom 

att låna ut pengar till staten som befolkningen kunde offra sig om de inte 

hade gjort det på annat sätt redan. Vad som framförallt behövde legitimeras 

var lånen som redan från krigets startskede var stora men som hela tiden växte 

sig allt större. Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att större delen av 

hans argumentation kom att handla om just lån: 

It is beneficial to the whole people that a loan distributed among themselves should be 

made so advantageous to the takers as to inspire satisfaction and hopes of profit rather 

than annoyance and fears of loss: and if the rate of interest proposed be somewhat 

higher than that allowed in ordinary times, it will not be grudged to the subscribers 

when it is remembered that the interest on the loan will go into the channels of home 

circulation, and is to reward those who come forward in the hour of peril to place their 

means at the disposal of the country.26 

25. "Report of the Secretary of the Treasury", 10 december 1863, Cong. Globe, 3Sth Cong., ist 

sess., s. 7. 

26. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 6. 
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Under sin tid som finansminister var Chase hårt kritiserad av bland annat 

pressen som inte gillade hans metoder och de stora summor pengar han 

krävde för att få ihop finanserna, vilka var långt högre än hans föregångares. 

Däremot växte sig hans popularitet allt större ju längre kriget pågick och ju 

bättre finanserna fungerade. Det innebar att hans behov av att legitimera sin 

politik genom patriotiska argument sjönk med tiden. Det går bland annat att 

se i hans tredje rapport till kongressen. I jämförelse med den andra så inne

håller den tredje rapporten inte så mycket argumentation utan är snarare mer 

detaljerad och informativ.27 Ur denna synvinkel kan vi se hans andra rapport 

som ett svar på den kritik han fick efter den första rapporten, då den andra 

rapporten svämmar över av patriotism: 

The most sacred duty of the American people at this moment requires the concentration 

of all their energies and all their resources to the reestablishment of union on the 

permanent foundations of justice and freedom: and while other nations look with 

indifferent or unfriendly eyes upon this work, sound policy would seem to suggest, 

not the extension of foreign trade, but a more absolute reliance, under God, upon 

American labor, American skill, and American soil. Freedom of commerce is, indeed, 

a wise and noble policy; but to the wise and noble, it must be the policy of concordant 

and fraternal nations.28 

Citatet avspeglar väl Chases sätt att legitimera sin politik genom återstoden 

av sin tid som finansminister. Hans argumentation riktade sig, som vi kan se 

i citatet, mot befolkningen för att få dem att offra sig och låna ut sina pengar 

till kriget. Det här tyder på att befolkningens attityd gentemot kongressen 

och dess institutioner var viktiga för nationens fortlevnad, speciellt under en 

så pass omfattande konflikt som det amerikanska inbördeskriget. Denna syn 

återfinner man också i hans privata korrespondens: 

This war must necessarily be an expensive war, and there is great danger that, after a 

month or two, the people in view of the magnitude of the burdens it is likely to entail, 

will refuse their support to the measures necessary to its vigorous prosecution. Already 

the disgust created by fraud or exorbitance in Contracts, and by the improvidence 

of Quarter masters and Commissaries, is beginning to show itself. What is needed 

to satisfy the people that neither time nor means will be needlessly wasted. They ask 

prompt and vigorous action, and all practicable economy.29 

27. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862. 

28. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 24. 

29. Chase Papers, vol. III (1996), s. 85—86. 
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Såsom påpekades i den tidigare delen av undersökningen så var Chase tvung

en att ändra sina planer på hur kriget skulle finansieras. Detta innebar att de 

som lånade ut pengar eller gav andra resurser till nationens förfogande var 

tvungna att anpassa sig efter förändringarna. Chase använde sig i detta sam

manhang av patriotiska argument för att legitimera de institutionella föränd

ringarna. Patriotismen hade också en annan funktion nämligen att göra så att 

alla som läste hans rapporter kunde känna igen sig och förstå texten. 

Slutord 

Utvecklingen av unionens statsfinanser under det amerikanska inbördes

kriget var omöjlig att förutse. Som inledningen och de andra bidragen till 

denna volym visar så följde Chase en väl etablerade amerikansk tradition 

när han valde att förlita sig på lån för att finansiera kriget. Precis som under 

1812 års krig var nordstaterna också tvingade att expandera skattesystemet 

genom att införa nya och höja existerande skatter och tullar. Summorna som 

krävdes för att bekosta krigsansträngningarna överträffade dock kostnaderna 

för tidigare krig flera gånger om. Ett nytt drag som inte behandlats särskilt 

utförligt i denna artikel var återgången till sedelpressarna för att finansiera 

kriget. Inte sedan frihetskriget hade federalregeringen gett ut papperspengar 

och det fanns en stor skepsis mot denna form av valuta. Men inbördeskrigets 

"greenbacks" kom att bli ett bestående arv från kriget och utgör ursprunget 

till dagens dollarsedlar. 

Efter det amerikanska inbördeskriget kom en period av lugn på den ame

rikanska kontinenten vilket gav landet en möjlighet att betala tillbaka de lån 

som hade ackumulerats under kriget. Detta kan vi se tydligt i de siffror för 

statsskulden vid tiden för första världskriget då skulden låg på en stadig nivå 

på runt en miljard, vilket innebar att Förenta Staterna lyckats med att betala 

av nästan halva skulden som landet hade lånat upp under inbördeskriget. 
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