


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. 

33 



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. 

34 



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. 

52 



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. 
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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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