


En fråga om frihet 
Debatten om Förenta Staternas statsskuld 
under 1812 års krig 

JOAKIM L. JOHANSSON 

1812 års krig för friheten sätter de republikanska 
värderingarna på prov 

När representanter och senatorer den 6 december 1813 samlas i Washington 

för att hålla den trettonde amerikanska kongressens andra session befinner 

sig landet sedan snart två år tillbaka i krig. Fienden är nu, precis som un

der frihetskriget (1775—1783), det gamla moderlandet tillika det mäktigaste 

imperiet på jorden: Storbritannien. Förenta Staternas kongress har förklarat 

krig den 19 juni 1812, på ivrig rekommendation av landets fjärde president, 

James Madison (1809—1817). Kriget, som getts namnet 1812 års krig, har sitt 

ursprung bland Atlantens rytande vågor i motsättningar angående handels

frihet.1 Kriget förs till stor del på amerikansk mark och har alltsedan utbrottet 

kantats av ständiga amerikanska motgångar och börjar i alla avseenden se ut 

som ett nederlag.21 Europa rasar ännu Napoleonkriget (1803—1814, 1815) men 

efter Napoleons misslyckade intåg i Ryssland tycks hans fall nu nära förestå

ende. Napoleons nederlag kommer att befria Storbritanniens flotta och armé 

1. Donald R. Hickey, The War of1812: A Forgotten Conflict (Urbana 1989), s. 1-5,10-15. Anled

ningarna till krigsförklaringen var främst två: Dels britternas, i USA:s ögon alldeles för gene

rösa, syn på vad som kunde betraktas som kontraband. Kontraband utgörs av varor som kan 

anses vara importerade eller exporterade i strid mot lag och internationella konventioner i 
händelse av krig. USA ansåg att endast vapen och annat material som kunde användas för att 

föra krig skulle räknas som kontraband, medan Storbritannien menade att nästan samtliga 
varor på väg mot franska hamnar kunde benämnas kontraband. Dels att britterna nitiskt 
genomsökte amerikanska handelsskepp i sin jakt på desertörer från the Royal Navy och 

brittiska undersåtar som tagit amerikansk tjänst. 

2, Hickey (1989), s. 86—88. 
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från det enorma europeiska krig som de har varit indragna i samtidigt med 

konflikten i Amerika och Storbritannien förväntas således öka sina militära 

ansträngningar avsevärt.3 Framtiden för den unga nationen ser allt annat än 

ljus ut. En amerikansk politiker säger det som många fruktar: "If we submit, 

the independence of this nation is lost."4 

Med den nybildade republikens själva existens på spel blir frågan om 

statsskulden oerhört laddad i denna den trettonde kongressens andra session. 

De flesta amerikanska politikerna är nämligen ense om att Förenta Staterna 

måste resursmobilisera — omgående och omfattande - för att överleva Stor

britanniens attack. Men många är också övertygade om att en statsskuld li

kaväl som en återgång till en kolonial beroendeställning innebär en republiks 

undergång. Regeringen har nu lämnat en begäran om rätten att ta ett lån på 

25 miljoner dollar, vilket politikerna i representanthuset har att godkänna el

ler avslå. Utgången av debatten kan avgöra Förenta Staternas hela framtid. 

Den nödvändiga men fruktade statsskulden 

1812 års krig har av historiker kallats för ett fullständigt amerikanskt miss

lyckande, såväl ekonomiskt som militärt. Det omnämns ibland som "det 

bortglömda kriget" då det normalt inte ges någon större uppmärksamhet 

i Förenta Staternas historieskrivning.5 Ändock är det väl värt att undersöka 

närmare, de tvivelaktiga militära framgångarna till trots. 1812 års krig innebar 

nämligen finansiellt sett ett första, förvisso litet, men otroligt viktigt och till 

största delen lyckat steg mot den position som supermakt som Förenta Sta

terna innehaft sedan mitten av 1900-talet.6 

När man ser tillbaka på 1776 års självständighetsförklaring fick denna två 

centrala följder: Förenta Staterna gick från att vara en koloni, alltså en un

derordnad del av ett imperium, till att bli en självstyrande republik i vilken 

folket valde sin styrelse. Republiken, vilken skulle bäras upp av både medbor

gerlig frihet och patriotisk samhällsanda som satte det allmänna bästa främst, 

3. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., 1453, 1540, 1557. 

4. Citerad i Hickey (1989), s. 26. 

5. Hickey (1989), s. 1—3; Max M. Edling, "The War of 1812 and the Modernization of American 

War Finance" (opublicerat manuskript), s. 1—2. 

6. Edling (opub. man.), s. 39. 
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bröt mot den i Europa utbredda monarkin där makten i hög utsträckning 

var koncentrerad till en envåldshärskare.7 USA:s tretton ursprungliga stater 

hade också målsättningen att var och en vara självbestämmande, vilket även 

det stod i bjärt kontrast mot europeiska imperier där ett starkt maktcentrum 

styrde de perifera områdena. Men samtidigt förväntades delstaterna också stå 

starkt förenade i sin vilja till frihet mot andra, främst europeiska, nationer. Be

folkningens frihet var således intimt förknippad med statens självständighet.8 

Den andra konsekvensen av självständighetsförklaringen var att Fören

ta Staterna gick från att vara en del av det brittiska imperiet till att bli en 

formellt fullvärdig medlem av det europeiska statssystemet.9 Detta system 

präglades av extrem konkurrens, vilket de ständiga krigen i Europa under 

denna tid understryker; det gällde att kunna försvara sina intressen för att 

säkra landets själva existens.10 Det är i detta sammanhang som statsskulden 

blir central - den var nämligen nödvändig för att kunna mobilisera ett lands 

tillgångar i tider av krig.11 Att inte ha en statsskuld var således likställt med 

att inte ha tillräckligt med pengar att föra krig med, vilket i förlängningen 

ledde till att nationen var utelämnad till andra länders godtycke. Förenta Sta

ternas första finansminister Alexander Hamilton menade att statens förmåga 

att låna pengar var "so immense a power in the affairs of war that a nation 

without credit would be in great danger of falling a victim in the first war 

7. Robert E. Shalhope, "Toward a Republican Synthesis: The Emergence of an Understanding 

of Republicanism in American Historiography", The William and Mary Quarterly, 3rd. ser., 

vol. 29 (1972), s. 22; Peter S. Onuf, Jeffersoris Empire: The Language of American Nationhood 

(Charlottesville 2000), s. 125, 133, 135; Nationalencyklopedin 2000. 

8. Onuf (2000), s. 137-138, 142-145; Peter S. Onuf & Leonard J. Sadosky, Jeffersonian America 

(Oxford 2002), s. 172-175. 

9. Max M. Edling, "The Origin, Structure, and Development of the American Fiscal Regime, 

1789—1837", i Alexander Niitzenadel & Christoph Strupp (red.), Taxation State, and CivilSo-

ciety in Germany and the United States from the 18'h to the 2ffh Century (Baden-Baden 2007a), 

s. 26; Max M. Edling, '"So immense a power in the affairs of war': Alexander Hamilton and 

the Restoration of Public Credit," The William and Mary Quarterly, 3rd. ser., vol. 64 (2007b), 

s. 292, 297—298, 325. 

10. Peter S. Onuf, "Federalism, Republicanism, and the Origins of American Sectionalism", i 

Edward L. Ayerset et al (red.), All Over theMap: RethinkingAmerican Regions (Baltimore & 

London 1995), s. 16—18. 

11. Patrick 0'Brien, "The Political Economy of British Taxation", Economic History Review, zni 

ser., vol. 41 (1988), s. 2; Niall Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern 

World, 1700-2000 (New York 2001), s. 50. 
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with a power possessing a vigorous and flourishing credit".12 Finansminister 

Hamiltons ord understryker det faktum att på samma sätt som befolkningens 

frihet berodde på republikens överlevnad så berodde republikens överlevnad 

på välordnade statsfinanser. Statsskulden blir enligt samma logik till stor del 

en institution nödvändig för frihet. 

Det paradoxala och problematiska i synen på statsskulden var att den i 

samtidens politiska teori sågs som ett hot mot just republiken som styrande

form. Denna teori - som kommer att beröras mer ingående nedan - lärde 

nämligen att republiker var ömtåliga och instabila statsformer som tenderade 

att gå under om den politiska makten koncentrerades. Denna maktkoncen

tration, som i förlängningen befarades leda till monarki eller tyranni, ansågs 

ske gradvis och långsamt, nästan omärkbart. Amerikas politiker och befolk

ning visste dock vad man behövde se upp med om man ville behålla sin 

frihet: stående arméer, höga skatter — och en statsskuld. Dessa tre statliga 

institutioner kallades "den onda treenigheten" och mötte, tillsammans eller 

var för sig, närhelst de dök upp ett massivt motstånd.'3 

Denna paradox gör debatten om statsskulden under 1812 års krig både 

spännande och talande för sin tid. Politikerna måste komma till rätta med det 

faktum att Förenta Staterna är, och vill förbli, en republik - de borde sålunda 

undvika en statsskuld; men samtidigt är Förenta Staterna också en stat som 

ingår i det internationella statssystemet och därmed måste ha en fungerande 

statsskuld för att kunna behålla sin självständighet. Frågan gäller således två 

alternativ som båda tycks hota amerikanens frihet: en förtryckande statsskuld 

eller en försvagad stat? 

Tidig amerikansk politik i historieskrivningen 

Traditionellt sett har historieskrivningen rörande Förenta Staternas tidiga 

politiska historia och de faktorer som formade den nybildade unionens po-

12. Citerad i Edling (2007 b), s. 295. 

13. Herbert S. Sloan, Principle andInterest: Thomas Jefferson and the Problem ofDebt (New York 

1:995), s- 88—90; Max M. Edling, A Revolution in Favör of Government: Origins of the U.S. 

Constitution and the Making ofthe American State (New York 2003), s. 66-68; MaxM. Edling 

& Mark D. Kaplanoff, "Alexander Hamiltons Fiscal Reform: Transforming the Structure of 

Taxation in the Early Republic", The William and Mary Quarterly, 3"1 ser., vol. 61 (2004), s. 

713. James Madison citerad i Sloan (1995), s. 86. 
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litik tagit sin utgångspunkt i motsättningarna som rådde inom landet: eko

nomiska intressen på kollisionskurs; en bekymrad nationell elit som försökte 

bromsa populistiska krafter i de enskilda staterna; försök att försvara det 

allmänna bästa genom försvarandet av privata rättigheter mot de styrandes 

maktöverträdelser — alla har de varit vanliga teman när den tidiga politiken 

som fördes i landet har analyserats. De senaste åren har dock vissa historiker 

verkat för att förnya tolkningarna på området genom att placera in Förenta 

Staterna i ett internationellt sammanhang, närmare bestämt det internatio

nella statssystemet.14 Att Förenta Staterna inte var en isolerad nation vars po

litiska agenda formades uteslutande av interna motsättningar är den gemen

samma utgångspunkten för denna forskning.15 Denna artikel är ett försök 

att applicera detta internationella perspektiv på lånedebatten under 1812 års 

krig: Vilka argument för och emot statsskulden använde politikerna? Varför 

användes dessa argument? Vilken roll tycks den internationella situationen 

och Förenta Staternas relation till det internationella statssystemet spela i po

litikernas argument? För att kunna besvara dessa frågor måste hänsyn tas till 

den idépolitiska kontext i vilken de amerikanska politikernas uppfattningar 

formades, i hopp om att klarlägga denna tar nästa del av artikeln sitt avstamp 

i Storbritannien - året är 169c.16 

Den skotska upplysningens dom var hård 

Stater och länder världen över har sedan länge varit skuldsatta i olika former, 

men omkring 1690 är det befogat att påstå att statsskulden inträdde i en ny, 

modern fas. Detta skedde i England och det var först där och då som stats

skulden antog den form som vi känner igen i dagens samhälle.17 Denna mo

derna statsskuld spred sig sedan genom nordvästra Europa till Nordamerika 

14. Peter S. Onuf, "A Declaration of Independence for Diplomatic Historians", Diplomatic 

History, vol. 22 (1998), s. 72-75. 

15. Onuf (1998), s. 72-76; Onuf & Sadosky (2002), s. 172-175; Edling (2003), s. 219-222. 

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

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

and Society in Honour of]. H. Plumb (London 1974), s. 124-128; Quentin Skinner, Visions of 

Politics I: Regarding Method (Cambridge 2002). 

17. John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688—1783 (London 

1989), s. 114; Ferguson (2001), s. 15; Anne Murphy, "Dealing with Uncertainty: Managing 

Personal Investment in the Early English National Debt", History, vol. 91 (2006), s. 1. 
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trots att en klart övervägande majoritet politiker och politiska tänkare var 

starkt kritiska till den som institution.18 

Frågan om statsskulden var stor och komplex och handlade för sin samtid 

i grunden om frihet. Detta har att göra med det då rådande läget i Europa 

där befolkningens frihet under de senaste århundradena ständigt minskat och 

monarkernas makt växt sig starkare för att på många håll ha blivit oinskränkt. 

England hade genom den ärorika revolutionen 1688 frigjort sig från James II:s 

totalitära monarki och etablerat parlamentarism i dess ställe, och sågs därför 

som det land där befolkningen åtnjöt störst frihet i världen. Men när det nya 

krigsfinansieringssystemet infördes, vilket byggde på en statsskuld, skatter att 

betala för denna, samt upprättandet av stående arméer, ansågs det av många 

som ett steg tillbaka. Statsskuldens kritiker var övertygade om att friheten 

som den engelska befolkningen vunnit genom revolutionen måste bevakas 

med största uppmärksamhet; den var allt annat än given. Alla åtgärder som 

medförde en växande statsapparat sågs som ett försök av staten att bit för bit, 

nästan omärkbart, inskränka den nyvunna friheten tills den återigen var ett 

minne blott. De tydligaste tecknen på en växande statsapparat var följaktli

gen: ett ökat antal skatter, höjda skattesatser samt stora lån. Skatterna ansågs 

av kritikerna bidra till att dels försvaga befolkningen genom att ge dem sämre 

ekonomiska förutsättningar, dels att öka antalet statliga tjänstemän som spred 

ut sig över landet för att administrera skatteindrivningen, något som både 

förstorade statsapparaten och förstärkte statens kontroll över den enskilda 

individen. Stora lån i sin tur medförde högre skatter samt att ständigt större 

krig med en stående armé till följd möjliggjordes. Alla politiska åtgärder som 

medförde någon av dessa konsekvenser mötte således hårt motstånd från de 

många politiska tänkare som värnade om individens frihet.19 

Den berömde pedagogen och politiska filosofen Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) nöjde sig med att konstatera att "inget gott" kunde "födas ur 

statsskulden", medan de skotska politiska tänkarna David Hume (1711-1776) 

och Adam Smith (1723-1790) var betydligt mer specifika och förutsåg "in

bördeskrig, anarki och kaos" till följd av den evigt växande statsskulden och 

den ständigt ökande skattebördan, då dessa båda ansågs rubba den ideala 

18. Sloan (1995), s. 86, 95. 

19. Edling (2003), s. 62-67. 
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balansen i den engelska statsförfattningen. Sådana farhågor kom snabbt att 

utgöra ett genomgående tema för nästan samtliga tänkare i Storbritannien 

under den senare delen av 1700-talet. Hume gick så långt som att påstå att: 

"Either the nation must destroy public credit, or public credit will destroy 

the nation."20 

Den inflytelserike skotske 1700-tals historikern William Robertson (1721-

1793) var en av dem som menade att statsskuldsfrågan i grunden var en fråga 

om stående arméer eller inte och förmågan hos en stat att bekosta detta "li-

berty-destroying monster" som den framträdande och samtida juristen Wil

liam Blackstone (1723-1780) kallade dem.21 

De som argumenterade före n statsskuld, stående arméer och medföljande 

skatter, gjorde aldrig detta genom att tala om dem i positiva ordalag utan 

alltid genom att visa på att det var ett nödvändigt ont och det enda sättet 

som en stat omgiven av ständigt upprustande och expanderande stater kunde 

överleva på. Dessa institutioner var priset man fick betala för att kunna slå 

vakt om de friheter som den engelska befolkningen nu hade. Men kritikerna 

menade att om tyranni rådde fanns det ändå inget kvar att försvara.22 

Om statsskulden erhöll hård kritik som ett instrument för frihetsberövan-

de blev den också på rent ekonomiska grunder mycket hårt ansatt. Blackstone 

upprördes över att större delen av Englands statsinkomster under 1700-talets 

senare del inte längre gick till att bekosta krig utan "first and principally, to 

the payment of the interest on the national debt", något han förutsåg skulle 

föreviga den onda spiralen av skulder och skatter, och i slutändan leda till 

bankrutt för landet.23 Nästan samtliga politiker och tänkare under perioden 

var också fasta i sin övertygelse att skapandet av en skuld inte på samma gång 

kunde vara skapandet av rikedom. På sin höjd kunde skulden omfördela 

ett lands tillgångar och dessutom då bara från de produktiva arbetarna till 

de improduktiva kapital- och obligationsinnehavarna, vilka ansågs vara lata 

och utgöra en belastning för landets produktiva invånare.24 Ännu en skotte, 

Tobias Smollet (1721-1771), tog i sin populära bok History of England, ut-

20. Sloan (1995), s. 87, 93-95. 

21. Sloan (1995), s. 93, 89. 

22. Edling (2003), s. 68-70. 

23. Edling (2003), s. 64. 

24. Sloan (1995), s. 101. 
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kommen 1765, fasta på dessa aspekter när han förutspådde att i statsskuldens 

släptåg skulle en kull av ockrare, mäklare, entreprenörer och börsspekulanter 

födas, som likt "rovdjur" skulle "livnära sig på de vitala delarna av landet". 

Statsskulden var med andra ord en institution "big with misery, despair, and 

destruction". Sådana argument följde en tradition av att tillskriva olika stat

liga förändringar en utvecklingskedja av eskalerande problem till följd, och 

som ofta slutade med inget mindre än frihetens undergång.25 

Vidare var man övertygad om att en stat som inte kunde betala sina skul

der samtidigt som den hela tiden samlade på sig fler, osvikligen måste bli 

ruinerad till slut, precis som en privatperson i samma situation. Den franske 

upplysningsfilosofen Voltaire (1694—1778) inspirerade exempelvis Förenta Sta

ternas tredje president Thomas Jefferson (1743—1826) till slutsatsen att landets 

finanser borde göras "så enkla som en vanlig bondes" och således kunna för

stås av gemene man. Häri kan man också säga att stora delar av problemet 

låg. Eftersom statsskulden för majoriteten av 1700- och 1800-talstänkarna var 

ett nytt fenomen föll det sig naturligt att jämföra statens skuldsättning med 

ett fenomen de kände till: privat skuldsättning. En stats finanser går dock 

inte i alla avseenden att betrakta på samma sätt som exempelvis en familjs, 

något som också vissa anade redan under 1700-talet. En fransk publicist vid 

namn Jean Francois Melon (1675-1738) argumenterade för att statsskulden 

hade ökat pengacirkulationen och att statsobligationerna, som det gick att 

spekulera i, ökade tillgången på hårdvaluta och påskyndade efterfrågan på 

marknaden, vilket ledde till en ökad handel och en mer produktiv industri. 

Han menade därför att trots sina brister och tillkortakommanden så hade 

skulden bidragit till att öka landets, i detta fall Englands, tillgångar.26 Även sir 

James Steuart (1712-1780), också han från Skottland, var mer positivt inställd 

till statsskulden: 

The interest of a private debtor is simple and uncompounded; that of a state is so com-

plex, that the debts they owe, when due to citizens, are on the whole, rather advanta-

geous than burdensome; they produce a new branch of circulation among individuals, 

but take nothing from the general patrimony.27 

25. Citerad i Sloan (1995), s. 93—94; Edling (2003), s. 64, 67. 

26. Sloan (1995), s. 97-98,100,102-103,108. 

27. Sloan (1995), s. 103. 
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En detalj som är väl värd att ta fasta på i ovanstående citat är: "when due to 

citizens", alltså medborgare av det egna landet. En statsskuld i händerna på 

utländska investerare var inte ens statsskuldens mest idoga försvarare redo att 

bedöma som annat än av ondo. I merkantilistisk tradition hölls för givet att 

betalandet av ränta till ett annat lands invånare osvikligen måste inverka ne

gativt på landets ekonomiska position i statssystemet. Dessutom, den som är 

satt i skuld är aldrig fri, utan ett visst beroendeförhållande antogs uppstå gente

mot långivaren; något som möjligen gick att acceptera om det gällde landets 

egen befolkning, men alls inte när det kom till utländska medborgare.28 

Politik och offentliga finanser i Förenta Staterna 
1776-1815 
De europeiska argumenten, både för och mot statsskulden, ärvdes i stora 

drag av amerikanska politiker.29 Detta blev tydligt redan under den omfat

tande debatt som föregick ratificeringen av den amerikanska författningen 

1787 till 1788.30 Två olika synsätt på hur landet borde forma sin framtid ex

isterade. Den ena sidan - den republikanska - hade en vision om att Ame

rikas Förenta Stater skulle vara ett land "without foreign or domestic wars, 

without taxation, without any more of the pressure of government than was 

absolutely necessary to keep the bands of society together".31 Andra sidan 

utgjordes av federalisterna32 som ansåg att en stark centralregering med goda 

finansiella förutsättningar var den enda vägen att gå om man ville försäkra sig 

28. Sloan (1995), s. 101, 103, 115. "Att utnyttja politisk makt för ekonomiska mål, och ekono

misk makt för politiska mål, var merkantilismens kärna." Vidare byggde idén på tanken att 

länderna tävlade om världens existerande rikedomar vilket ledde till formandet av tanken: 

"För att vi ska bli rika måste någon annan blir fattigare." Se Mats Bladh, Ekonomisk historia 

Europa och Amerika 1500-1990 (Lund 1995), s. 29. 

29. Edling (2003), s. 68. 

30. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Edling (2007a), s. 27; Edling (opub. man.), s. 10. 

31. Edling (2007 a), s. 26. 

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

Revo lutionary America (Lawrence 1990), s. 101—103: Matson och Onuf visar på hur nationali

sterna blev till federalisterna under ratifikationsdebatten rörande USA:s författning. Detta 

för att kunna översätta sina mål om en stark nation och tillväxt till politiskt acceptabla 

formuleringar som kunde vinna brett gehör. 
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om att den nyfödda staten skulle kunna försvara sin existens.33 De menade 

att republikanernas framtidsvision om ett Förenta Staterna fritt från krig var 

orealistisk. Även om landet förde en aldrig så ödmjuk utrikespolitik kunde 

man ändå inte förvänta sig att de europeiska ländernas koloniala ambitioner 

plötsligt skulle upphöra.34 

Till skillnad från samtida engelsk politik så präglades politiska motsätt

ningar i Förenta Staterna inte bara av olika syn på staten utan också av fede-

ralism och sektionalism. Dels ställdes nord mot syd och dels förekom idéer 

om att dela upp unionen i mindre federationer.35 "A serious proposal will be 

made for dividing the Continent into two or three seperate Governments", 

skrev exempelvis den framstående politikern David Humphfreys under ratifi

kationsdebatten.36 Centralmakten ställdes mot delstaterna eftersom det bland 

republikanerna fanns en påtaglig rädsla för att en rik och resursslukande hu

vudstad i norr skulle utsuga överskottet från de perifera områdena i söder 

och i praktiken ersätta den representativa demokratin med despotism och 

därmed i förlängningen ersätta revolutionens ideal om självbestämmande 

delstater med det gamla brittiska kolonialsystemet. Federalisterna å sin sida 

argumenterade för att utan en stark centralregering så skulle unionen helt 

falla isär och delstaterna hamna i en konkurrenssituation som skulle komma 

att påminna mycket om den i samtida Europa, med länder som låg i ständiga 

och sönderslitande krig med varandra.37 

Sammanfattningsvis eftersträvade således federalisterna en stark central

regering medan republikanerna sade sig värna mer om delstaternas och, me

nade man, i slutändan även individens frihet gentemot överhögheten.38 Dessa 

målsättningar är väl värda att hålla i minnet under den fortsatta läsningen av 

denna artikel som nu kortfattat redogör för den ekonomiska utvecklingen 

33. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Robin Einhorn, American Taxation, American Slavery (Chi

cago 2006), s. 173. 

34. Edling (2003), s. 70. 

35. Onuf (1995), s. 12-15; Einhorn (2006), s. 113. 

36. Matson & Onuf (1990), s. 111. David Humphfreys var överste under frihetskriget och per

sonlig rådgivare till George Washington — USA:s förste president. Dessutom blev han en 

respekterad poet efter att den politiska karriären tagit slut! 

37. Matson & Onuf (1990), s. 114-116; Onuf (1995), s. 16-18; Onuf (2000), s. 138; Einhorn (2006), 

s. 113-115. 

38. Onuf (1995), s. 31, 36; Onuf (2000), s. 125, 133, 135; Einhorn (2006), s. 173-175. 
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i Förenta Staterna från 1776 till 1815. Detta för att ge en fördjupad bild av 

politikernas utgångspunkter och preferenser vid tiden för 1812 års krigs stats

skuldsdebatt. 

Förenta Staternas offentliga finanser 1776—1789 

När den amerikanska republiken 1776 stod inför sitt första krig, frihetskriget, 

kan man med fog påstå att varken kunskapen eller viljan att skapa ett mo

dernt krigsfinansieringssystem likt de som användes i samtida Europa fanns 

i landet. Trots detta vann amerikanerna som bekant kriget mot Storbritan

nien och löste tillfälligt den finansiella krisen som uppstod till följd av det 

bristfälliga finansieringssystemet genom att låna pengar av främst Frankrike 

och Nederländerna.39 Men insikten om att det finansiella kaos och den stora 

skuld som frihetskriget lämnat efter sig måste få en mer hållbar lösning var 

det som till stor del formade och sedermera ledde till att Förenta Staterna 

också antog sin nuvarande författning 1787-1788; detta eftersom en centrali

sering till slut kom att ses av en politisk majoritet som den bästa lösningen 

på landets problem.40 

Federalisterna kan således sägas ha vunnit kampen om författningen och 

när den första kongressen sammanträdde i september 1789 skapades the Trea-

sury Department och Förenta Staternas första president George Washing

ton (1789—1797) utsåg en övertygad federalist och varm förespråkare för en 

modernt organiserad statsskuld till landets förste finansminister: Alexander 

Hamilton (1755-1804).41 

Alexander Hamilton vs. Thomas Jefferson 1789-1809 

I en samtid som till stor del betraktade statsskulden som frihetens fiende och 

statsfinansernas undergång framstår Alexander Hamiltons42 finansiella fram-

39. Edling (opub. man.), s. 6-8, 10. 

40. Onuf & Sadosky (2002), s. 182; Edling (2007 a), s. 27; Edling (opub. man.), s. 10. 

41. Edling (opub. man.), s. 10. 

42. Alexander Hamilton anses så viktig för utformandet av de federala idealen att federalisterna 

ibland kallas "Hamiltonians", likväl som att USA:s tredje president Thomas Jeffersons fram

stående ställning bland republikaner gör att dessa ibland kallas "Jeffersonians". Dessa bådas 

väldokumenterade debatter utgör en viktig del i historikernas försök att förstå USA:s poli

tiska ursprung. Alexander Hamilton avled 1804, 49 år gammal. Detta efter att ha utkämpat 

en duell med den dåvarande republikanska vicepresidenten Aaron Burr! 
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syn diet extraordinär, och han hölls mycket högt av federalisterna. Under de

batten som presenteras i nedanstående avsnitt säger en partikollega följande 

om hans ekonomipolitiska förmåga: 

This deceased statesman may be truly called the founder of the public credit of this 

nation. Called to the Treasury, he found the finances of the country in the deplorable 

situation they are described to have been in at the close of the Revolution. But, before 

the magic force of his genius, our fiscal embarrassment disappeared. He extracted order 

from chaos — light from darkness. He made confidence to take place of distrust and 

general discontent.43 

Alexander Hamilton var central, rent av avgörande, för Förenta Staternas 

finansiella revolution och hans reformer kan sägas utgöra den förenande län

ken mellan frihetskriget och 1812 års krig.44 Under Hamiltons ledning om

vandlade kongressen den skuld som landet ärvt av revolutionen från ett pro

blem till en tillgång. Det var denna omvandling som skulle göra det möjligt 

att bekosta 1812 års krig med långfristiga lån. Hamiltons reform kan kortfattat 

summeras i fem punkter: Det första han gjorde var att få rätsida på statsskul

den genom att låta federalregeringen överta det mesta av delstaternas skulder 

och obetalda räntor. Hans andra åtgärd var att konvertera de ofinansierade 

kortfristiga lånen till långfristiga, utan att fastställa ett datum när obligatio

nerna skulle förfalla till betalning. Regeringen kunde istället lösa in dem när 

den så önskade, dock infördes en begränsning av hur stor del av skulden som 

fick återbetalas varje år i avsikt att skydda investerarnas intressen. För det 

tredje garanterade Hamilton att räntan på skulderna skulle betalas punktligt 

med hjälp av skatter reserverade för just detta syfte. Den fjärde punkten i 

hans program var att slå fast andrahandsägares rättighet att erhålla avkastning 

på de värdepapper som delats ut under frihetskriget och främst varit avsedda 

som betalning till soldater och andra personer som bidragit till krigsansträng

ningarna.45 Detta gjorde Hamilton trots skarp kritik från flera av landets le

dande politiker, bland andra James Madison, och på så vis säkerställde han 

rätten att sälja och köpa statsobligationer fritt, vilket är en förutsättning för 

uppkomsten av en värdepappersmarknad. Mycket av den kritik Hamilton 

43. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1378. 

44. Richard Sylla, "Financial Systems and Economic Modernization", The Journal of Economi-

calHistory, vol. 62 (2002), s. 288; Edling (opub. man.), s. 11. 

45. Edling & Kaplanoff (2004), s. 740-744; Edling (opub. man.), s. 11. 
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utsattes för bottnade i just detta, då kritikerna menade att man måste skydda 

de ursprungliga innehavarnas, soldaternas, intressen gentemot välställda spe-

kulerare som ville försnilla deras ersättning.46 Den femte och sista punkten 

bestod i att Hamilton reformerade skattesystemet och på så vis säkrade en 

säker och regelbunden inkomst för staten. Som ett resultat av dessa åtgärder 

startade en snabb utveckling som påminde mycket om den som tidigare in

träffat i först Holland och sedan i Storbritannien.47 

Ursprunget till Hamiltons reformer under hans period som finansminis

ter bör sökas i det faktum att han insåg Förenta Staternas utsatta position i 

en värld av mäktigare imperier och nationalstater. Han såg det därför som 

centralt för landet att etablera en välskött statsskuld, vilken i hans mening 

utgjorde nyckeln till ett större ekonomiskt såväl som militärt inflytande 

gentemot sin omgivning,48 ett inflytande som främst skulle användas till att 

öppna upp andra länders marknader för Förenta Staterna som alltsedan tiden 

som brittisk koloni hade varit beroende av handeln över Atlanten.49 En för

utsättning för en välordnad statsskuld är en stark centralregering och saken 

var följaktligen glasklar för federalisten Hamilton.50 1787 sade han följande i 

författningskonventet om hur han såg på republikanernas ideal: 

It had been said chat respectability in the eyes of foreign Nations was not the object 

at which we aimed; that the proper object of republican Government was domestic 

tranquillity and happiness. This was an ideal distinction. No Government could give 

us tranquillity and happiness at home, which did not possess sufficient stability and 

strength to make us respectable abroad.51 

Men mot slutet av 1700-talet växte sig republikanerna gradvis starkare. År 

1801 kom de till makten och federalisterna blev förpassade till oppositionen, 

en roll de fortfarande befann sig i under 1812 års krigs kongresser. I Thomas 

Jefferson (1801—1809) hade landet fått en president som var en tydligt uttalad 

motståndare till "Hamiltons statsskuld" som ekonomiskt verktyg.521 ett brev 

46. Edling (2007b), s. 289. 

47. Edling (opub. man.), s. 11-12. 

48. Edling (2007b), s. 287. 

49. Edling (2007a), s. 26. 

50. Edling (2007b), s. 326. 

51. Felix Gilbert, To the Farewell Adress: Ideas of Early American Foreign Policy (Princeton 1961). 

52. Edling (opub. man.), s. 11. 
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gav han sin syn på hur han såg kopplingen mellan statsfinanser, skatter och 

skulder, och den enskilde medborgarens liv. Han var övertygad om att en 

statsskuld skulle leda till den republikanska samhällsstrukturens fall: 

We must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our election 

between economy and liberty, or profusion and servitude. If we run into such debts 

as that we must be taxed in our meat and in our drink, in our necessaries and our 

comforts, in our labors and our amusements, for our callings, and our creeds, as the 

people of England are, our people, like them, must come to labor sixteen hours in the 

twenty-four, give the earnings of fifteen of these to the government for their debts and 

daily expenses; and the sixteenth being insufficient to afford us bread, we must live, as 

they now do, on oatmeal and potatoes, have no time to think, no means of calling the 

mismanagers to account; but be glad to obtain subsistence by hiring ourselves to rivet 

their chains on the necks of our fellow-sufferers.53 

Något tillspetsat förutsåg Jefferson alltså att statsskulden skulle kunna leda till 

en sextontimmars arbetsdag där man skattade bort inkomsterna från femton 

av dem varefter man hasade hem till en gröttallrik och någon enstaka potatis 

att återhämta sig med för att sedan gladeligen tjäna sitt uppehälle genom att 

fästa kedjor runt halsen på sina medmänniskor. 

Under Jefferson gjordes också framgångsrika försök att återbetala stats

skulden som 1801 uppgick till omkring 80 miljoner dollar och 1809 var nere 

på cirka 50 miljoner dollar.54 Den värdepappersmarknad som Hamilton hade 

förespråkat motarbetades av republikanerna då de ansåg att den bidrog till 

korruption, exempelvis genom att knyta regeringen till konspirerande kapi

talister. Även den centralbank som Hamilton grundat ogillades och kom att 

avvecklas 1811.55 Republikanerna skar dessutom ned på landets försvar för att 

spara pengar, vilket behövdes då de samtidigt som de betalade av på statsskul

den, kraftigt hade sänkt skatterna. Även flottan bantades eftersom man ansåg 

att en flotta bara bidrog till att dra in ett land i krig.5Ä Dessa åtgärder kom att 

försvåra 1812 års krig militärt såväl som finansiellt. 

53. Citerad i Lance Banning, Jefferson andMadison: Three Conversations from the Founding (Ma-

dison 1995), s. 222-223. 

54. Edling (2007a), s. 29. 

55. Edwin J. Perkins, American Public Finance and Public Services 1700-1815 (Columbus 1994), 

s. 325. 

56. Hickey (1989), s. 6-9. 
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Jefferson var en populär ledare och efter att ha suttit två mandatperioder 

som president ombads han 1808 att kandidera till en tredje, något som han 

avböjde varpå hans nära vän, och tillika republikan, James Madison blev den 

fjärde presidenten i landets historia.57 Presidenten som skulle leda Förenta 

Staterna in i 1812 års krig var nu installerad på sin post och måhända påver

kade Alexander Hamiltons upprustning av statsfinanserna Madison som 1795 

fastslagit att krig, skulder och skatter utgjorde den "onda treenigheten" vilken 

skapade monarkier och dräpte demokratier.5® Ändå anses han alltså ha ver

kat starkt pådrivande för krigsförklaringen 1812. Kriget kallades rentav "Mr. 

Madisons krig"59 av hans politiska motståndare - ett krig som skulle leda till 

både skulder och skatter i en omfattning som saknade motstycke i Förenta 

Staternas historia efter frihetskriget. 

Förenta Staternas offentliga finanser under 1812 års krig 1809—1815 

När kriget bröt ut den 19 juni 1812, fanns alltså ett modernt finansierings

system signerat den nu avlidne Alexander Hamilton på plats, redo att sättas 

på sitt första prov någonsin.60 Albert Gallatin (1761—1849) hette nu finansmi

nistern och det blev hans otacksamma uppgift att betala för kriget genom lån 

uteslutande från amerikanska investerare/1 

Under kriget använde sig regeringen av tre olika lån: Tillfälliga banklån 

stod för cirka 5 miljoner dollar av krigskostnaderna, medan så kallade "trea-

sury notes", ett slags räntebärande värdepapper med en löptid på endast ett 

år, stod för närmare 37 miljoner dollar. Men den största delen, omkring 73 

57. Onuf (2000), s. 132. 

58. Citerad i Sloan (1995), s. 86. 

59. Hickey (1989), s. 1, 46: Det kallades så av oppositionen för att betona att bara en knapp 

majoritet stod bakom krigsförklaringen. Krigsförklaringsförslaget röstades igenom av repre

sentanthuset med den minsta marginalen någonsin i USA:s historia: 61 procent för krigsför

klaringen och 39 procent mot. 

60. Perkins (1994), s. 324-325. 

61. Edling (opub. man.), s. 20; Perkins (1994), s. 324, 335: Trots upprepade uppmaningar från 

Gallatin till kongressen att rösta igenom höjda skatter gjordes aldrig detta då politikerna 

var ovilliga att "stapla krigskostnaderna på befolkningens axlar" och dessutom rädda för 

högljudda protester, kanske uppror, av desamma. USA:s oerfarenhet, osäkra ekonomi och 

bristfälliga finanssystem gjorde att finansministern ämnade låna pengarna från Europa; men 

på grund av Napoleonkriget som rasade där var den europeiska marknaden stängd och det 

stod klart att 1812 års krig skulle behöva bekostas med hjälp av USA:s egna resurser. 

143 



miljoner dollar, kom att utgöras av statsobligationer utställda på tolv år eller 

längre. Dessa siffror kan jämföras med den totala statsskulden 1809 som alltså 

uppgick till 50 miljoner dollar. Alla lån, som kom att stå för ungefär 85 pro

cent av den totala krigskostnaden, måste godkännas av kongressen, som gav 

regeringen en maxsumma den tilläts låna. Kongressen godkände under kriget 

fem låneförslag och alla dessa gjordes inlösbara först efter tolv år, detta för att 

locka investerarna med försäkringen att regeringen efter kriget inte kunde 

inlösa lånen med hjälp av nya, förmånligare sådana, exempelvis återbetala ett 

lån på 100 000 dollar med 8 procents ränta genom att ta ett nytt med bara 

5 procents ränta. När en lånelag antagits återstod sedan bara att hitta villiga 

investerare — det var här problemen började för Gallatin. Då det första lånet 

ska tecknas är regeringen dåligt förberedd, vilket kanske kan ursäktas med att 

det var första gången Hamiltons finanssystem användes; man annonserar helt 

enkelt i tidningarna för att hitta investerare till ett lån på 11 miljoner dollar 

vilket resulterar i att endast 6 miljoner dollar blir tecknade. Nästa lån om 16 

miljoner dollar, som även det annonserades ut i tidningen, hittar initialt bara 

investerare till 25 procent av den totala summan. Gallatin förstår att något 

måste göras och förutom att sänka priset på värdepapperna, vänder han sig 

till landets mera framstående kapitalister vilka agerar som agenter mot en 

andel av försäljningen. Det visar sig vara en lyckad manöver och hela lånet 

blir nu tecknat. Ett tredje lån utställs i augusti 1813 om 7,5 miljoner dollar och 

investerare övertecknar det med hela 5 miljoner dollar, vilket finansdeparte

mentet tar som ett tecken på att man nu har hittat ett fungerande system och 

att de kommande lånen kommer att tecknas utan problem. Framtiden skulle 

dock visa sig annorlunda. Till det fjärde lånet om 10 miljoner dollar visar det 

sig vara ytterst problematiskt att hitta investerare vilket också gäller det femte 

lånet om 6 miljoner dollar. Endast efter att finansdepartementet accepterat 

ett rejält sänkt pris på obligationerna, kan lånen tecknas. Den finansiella situ

ationen för regeringen blir allt mer alarmerande och fredsavtalet, som skrivs 

under i Ghent på julaftonen 1814 och ratificeras av Förenta Staterna den 16 

februari 1815, kunde inte ha kommit lägligare.62 

När dammet har lagt sig har dock nationen, trots stora svårigheter, lyckats 

bekosta kriget med hjälp av statlig kredit, utan att tynga befolkningen med 

62. Edling (opub. man.), s. 18-26, 28; Perkins (1994), s. 324-325, 337-338. 
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kraftigt ökade skatter och utan att lämna efter sig det finansiella kaos som 

blev arvet efter frihetskriget/3 Förenta Staterna har gått från ett närmast obe

fintligt finanssystem till ett modernt och välfungerande inom loppet av trettio 

år. Hamiltons finanssystem har genomgått sitt eldprov - och segrat. Vägen 

som ledde mot supermaktsstatus hade således beträtts, och det var Alexander 

Hamilton som hade stakat ut riktningen. Men som följande empiriska av

snitt ska visa var händelseutvecklingen inte så given som den kan framstå när 

man betraktar USA av idag. Och förvånansvärt nog var det hans federalistiska 

kollegor som försökte grusa maskineriet i Hamiltons finanssystem. 

Den trettonde kongressens lånedebatt 

Kongressdebatten drivs framåt genom framläggandet av motioner från repre

sentanterna i representanthuset och är en debatt som inte helt fokuserar på 

det bästa sättet att finansiera kriget. Istället tar kongressledamöterna också 

tillfället i akt att diskutera och kritisera krigsförklaringen och det sätt på vil

ket administrationen sköter kriget. Denna kritik förs i stor utsträckning i 

moraliska termer. Även om någon som avviker alltför kraftigt från ämnet 

riskerar en reprimand inverkar det inte så avskräckande på politikerna att de 

alla gånger avstår.64 

Efter varje proposition från finansutskottet eller motion som läggs fram 

av en representant, hålls en inledande omröstning där kongressledamöterna 

röstar ja eller nej till förslaget; genom denna omröstning får således repre

sentanterna klart för sig ungefär hur förhållandet mellan de båda sidorna 

ter sig inför den följande debatten. Alla motioner och propositioner måste 

röstas igenom tre gånger för att antas och skickas vidare till senaten. Under 

debattens gång får kongressledamöterna föreslå tillägg eller ändringar på mo

tionerna och dessa styr ibland debatten i en ny riktning. Tilläggen röstar man 

om endast en gång. Att lägga på minnet: sedan 1801 innehar republikanerna 

makten och federalisterna sitter i opposition. 

63. Edling (opub. man.), s. 29. 

64. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1405, 1437, 1447, 1607: Exempel då politiker 

beklagar att det tycks vara fritt fram att debattera annat än låneförslaget. 
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Ett rättfärdigt och oundvikligt krig 
När lånedebatten i den trettonde kongressens andra session startar i december 

1813, står det tidigt klart att den inte uteslutande kommer att röra ekonomin: 

oppositionen motiverar ofta sin negativa hållning i lånefrågan genom att 

principiellt fördöma själva kriget som gjort det nödvändigt för regeringen att 

alls uppta lån. Nära hälften av lånedebatten behandlar kriget som skuldfråga 

och argumenten om krigets legitimitet är viktiga för att förstå hur samtidens 

politiker såg på den amerikanska republikens förhållande till sin omvärld. 

Den federalistiska oppositionen kritiserar krigsförklaringen för att vara 

omoralisk och de anser att den utfärdats på otillräckliga grunder. De säger 

sig därför rösta nej till lånet då detta bara kommer att förlänga den olycka 

som ett krig innebär, när man istället bör söka ett slut på stridigheterna så 

snart som möjligt/5 En representant ur oppositionen vänder sig exempelvis 

till majoriteten som röstade ja till krigsförklaringen och frågar full av indigna

tion: "[H]ow will ye answer God and the country for the blood and treasure 

uselessly, criminally expended?"66 

Lika kritisk är oppositionen till hur kriget förs och attackerna mot det 

brittiska Kanada fördöms som både utsiktslösa och meningslösa.67 En fede-

ralist sammanfattar väl ovanstående kritik då han motiverar sitt nej till låne

förslaget: 

I shall vote against it, on the principle that it is to obtain money to prosecute a war 

of invasion and conquest - a war which has been as unwisely managed, as it was im-

providently declared. I shall vote against it, on the principle that the measures which 

preceded and produced it were radically wrong.68 

Det framstår måhända något anmärkningsvärt att federalisterna, som ända 

sedan konstitutionsdebatten förespråkat en stark centralregering med hänvis

ning till det hårda klimatet som råder i det internationella statssystemet, nu 

röstar nej till upprustning och användandet av statsskulden — kanske är det 

delvis därför de så utstuderat riktar in sig på kriget som sakfråga. De säger sig 

65. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1285, 1505, 1507, 1526, 1552, 1651,1699. 

66. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1555. 

67. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1286-1287, I293> 1371> T397' r453> I5°7> 1517, 1545, 

I732-I734-
68. Annals ofCongress, yth Cong., 2nd sess., s. 1274. 
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mena att krigsadministrationen är så dåligt skött av regeringen att det enda 

alternativet som nu kvarstår är att strypa tillgången på pengar för att på så 

vis få ett slut på "the embarrassment" och den plåga som kriget sägs utgöra 

för landet/9 

Något som upptar en relativt stor del av debatten är tidigare nämnda fråga 

om invasionsförsöken mot Kanada, som vid den här tiden alltså tillhörde det 

brittiska imperiet. Federalisterna ser de amerikanska attackerna mot grann

landet som ett bevis för att kriget, som republikanerna hävdar är nödvändigt 

och framtvingat av Storbritannien, i grunden är ett anfallskrig avsett att göra 

landvinningar.70 Federalisterna upplyser kongressen om att "the principal ob-

ject of the vast expenditures we are called upon to make, [...] is the conquest 

of Canada" och att man inte bör rösta ja till andra lån än de som är "necessary 

for the defence and protection of the United States".71 Man säger sig vara av 

uppfattningen att inget gott kan komma av detta invasionsförsök, ens om 

Förenta Staterna mot förmodan skulle kunna genomföra det.72 En represen

tant menar att en geografisk expansion av territoriet istället för att stärka den 

amerikanska unionen, kommer att ha en negativ inverkan på landet eftersom 

republiken "would fall into pieces from its own weight".73 

Sådana resonemang ter sig intressanta av två anledningar: genom att be

döma kriget som ett anfallskrig vill federalisterna visa på att kriget alls inte 

var oundvikligt utan att den republikanska administrationen har valt det. 

En sådan antydan kan framstå som en given angreppspunkt då kriget går så 

odiskutabelt dåligt, men det kan också ses som centralt för federalisternas 

argumentkedja - mer om varför nedan. Det sistnämnda citatet tycks även 

bekräfta att det fanns en föreställning om att republiken var en ömtålig ska

pelse; det var inte självklart att expandera innan man hade god administrativ 

kontroll över de ursprungliga staterna och deras interna relationer. 

Om federalisterna kan anses argumentera mot sina egna principer i frågan, 

kan detsamma hävdas angående republikanerna. Deras vision om ett land 

"without foreign or domestic wars"74 har visat sig precis så naiv som federalis-

69. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1286,1287,1293,1371, 1517, 1732. 

70. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1286,1293,1371,1397,1453,1507,1545. 

71. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1283, 1286. 

72. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1293. 

73. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

74. Citerad i Edling (2007a), s. 26. 
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terna förutspått och kanske är det delvis därför de nu lägger så mycket energi 

på att rättfärdiga 1812 års krig. Storbritannien målas av republikanerna nu 

upp som ett otroligt aggressivt och förtryckande imperium som "förpestat" 

världshaven med sina ständiga övergrepp mot internationella bestämmelser 

och kriget anses dessutom nödvändigt för att försvara de naturaliserade eng

elska sjömän som nu jagas av the Royal Navy för att tvingas ta tjänst i den 

engelska flottan.75 En republikan hävdar att eftersom kriget utkämpas för "de 

svaga, fattiga och utsatta" sjömännens rättigheter och inte för att "försvara de 

rikas ägodelar" är det rättfärdigt. När han sedan påpekar att Förenta Staterna 

dessutom är "det enda landet i världen" där rika och fattiga verkligen är lika 

mycket värda, där de fattiga har lika mycket inflytande som de rika och det 

enda landet där de fattiga känner sig representerade i regeringen, gör han 

det för att försöka visa att kriget är helt i linje med de republikanska idealen. 

Han jämför sedan frihetskrigets utlösande faktor, att tvingas att betala skatt 

för sitt te, med att tvångsrekryteras och frågar sig retoriskt vem i landet som 

inte hade föredragit att betala "en slant extra för sin nästa tekopp" framför att 

med tvång bli inskriven i den engelska flottan/6 

Även en annan republikan ber att få påminna kongressen om Förenta 

Staternas tidigaste, ärofyllda historia för att framhäva krigets legitimitet: 

[P]ermit me to call back your attention to our glorious Revolution - not like the re

volutions in Europé, the exchange from one tyrant for another, but a revolution of 

principles, whereby the sovereignty of Kings was overturned, and the sovereignty of the 

people established on its ruins.77 

Han citerar också vad som står att läsa i självständighetsförklaringen som 

blev följden av revolutionen: "that all men are by nature equal; that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these 

are life, liberty, and the pursuit of happiness." Vidare påminner han om att 

dessa rättigheter har cementerats med blod från landets revolutionära hjältar 

och martyrer och att konstitutionen skapades för att säkerställa frihetens väl-

75. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1334, 1337, 1344, 1348-1349, 1353-54, 1357, 1406-

1410,1437-1439,1491,1533-1535, 1539,1541,1781. 
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signelse. Han uppmanar nu övriga kongressledamöter att på den heliga ed de 

svurit, lova att verka för att försvara dessa heliga rättigheter.78 

Ytterligare en republikan säger sig vara full av indignation över oppositio

nen som antyder att man ska lämna sjömännen vind för våg, och han frågar 

sig om det är det ärofulla och rätta att göra? Han besvarar sedan sin egen 

fråga, och det är inte utan att man anar att han är upprörd: 

No, [...] rather tell Liberty to tear the Constitution to pieces; to depart from this Hall, 

and scatter it to the winds; to pull down the do me of this magnificent temple; to raze 

the monuments of freedom to their foundation; to leave us forever, for we have insulted 

her, and all our pledges and pretensions were a disgraceful mockery of her principles.79 

Intressant i det internationella perspektivet är således att de republikaner 

som citeras ovan argumenterar för att försvara "the revolution of principles", 

samt de republikanska idealen som föddes ur den, med hjälp av federalstatens 

resurser. I sitt försök att anpassa sina traditionella argument och göra dem 

applicerbara på den rådande situationen kan hävdas att de framstår som rela

tivt pragmatiska. De tycks hålla det som så viktigt att försvara befolkningens 

fri- och rättigheter mot utländska regeringar, att krig kan rättfärdigas. Ett 

sådant resonemang kan måhända tolkas som en indikation på att det inter

nationella statssystemet, som Förenta Staterna blev en fullvärdig medlem av i 

och med självständigheten, bidrog till att forma landets tidiga politik. Detta 

trots att republikanerna sedan författningsdebatten marscherat under parol

len att "krig, skulder och skatter utgör den onda treenigheten vilken skapar 

monarkier och dräper demokratier".80 Deras argument ska också ses mot den 

bakgrund som presenterats ovan: republikanerna har nedrustat såväl armén 

som flottan sedan de kom till makten 1801 — något att hålla i minnet även 

under den fortsatta presentationen av deras argument. 

Talare i oppositionen bemötte resonemang likt de ovan nämnda med att 

påpeka att många sjömän, å vilkas vägnar kriget nu sades utkämpas, inte var 

amerikaner enligt lag då de inte hade bott fem år i landet. De flesta sjömän 

var således inte alls amerikaner, och ännu färre var naturligtvis de amerikaner 

78. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1659-1660. 

79. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1480. 
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som blivit tvångsvärvade. Federalisterna sade sig därför inte anse att deras 

plågor, vilka de erkände som sådana, kunde jämföras med den mängd liv som 

nu sades offras för deras sak.81 

Republikanerna går vidare genom att vända sig mot att kriget utmå

las som ett invasionskrig av oppositionen och en representant påpekar att 

det har funnits planer på att använda vapenmakt mot Kanada ända sedan 

George Washingtons tid och att det då upplevdes, och så även nu borde ses, 

som "solely [...] a defensive measure of the first importance". Det var för att 

försvara nybyggarna mot indianernas attacker och mot att utan hänsyn till 

ålder eller kön, bli "scalped and barbecued by a savage and ferocious foe" 

som Washington och hans samtida tog beslutet. Dög det skälet då måste det 

sannerligen duga nu, resonerar talaren, då det nu bor tredubbelt så många 

amerikaner i det utsatta området. Att försvara amerikanska medborgare har 

således alltid varit avsikten med att marschera mot Kanada - inte att utöka 

unionens gränser, avslutar han.82 

En annan republikansk kongressledamot framför liknande åsikter då han 

menar att om man inte godkänner lånet kommer nationen att mitt under 

brinnande krig tvingas nedrusta både armén och flottan och att om så görs 

kommer den amerikanska befolkningen snart att tvingas att höra: 

in every breeze and blast of wind from the North and Northwest the cries and shrieks 

and groans of men, women, and children, scalped, massacred, and dying under the 

scalping knife, hatchet and other implements of death wielded with barbarous ferocity 

by the hands of the painted enemy and his savage allies. Do the Opposition desire that 

state of things?83 

Indianerna ses ofta under debatten av republikanerna som Storbritanniens 

allierade då det framkommit uppgifter om att britterna understöder dem 

och att de används i britternas armé,84 något som ifrågasätts av oppositio

nen.8' Utan att ifrågasätta ovanstående talares omsorg för nybyggarna i norr, 

kan man konstatera att retoriken är effektfull och möjligen avsedd att få fe-

81. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1508, 1721-1723. 

82. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1337. 
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deralisterna att framstå som likgiltiga inför befolkningens lidanden. En an

nan republikan säger sig helt enkelt anse att kriget är "declared on grounds 

so perfectly justifiable" att det, med ett fåtal undantag, saknar motstycke i 

världshistorien!86 Dessa uttalanden kan ses som en indikation på hur viktigt 

rättfärdigandet av kriget upplevs för republikanerna. De är beredda att dryga 

ut den avskydda statsskulden, men endast högst motvilligt; Storbritanniens 

aggressiva utrikespolitik har inte gett dem något annat alternativ. 

Andra republikaner duckar i skuldfrågan genom att pragmatiskt konsta

tera att landet nu oomtvistligt befinner sig i krig mot en aggressiv, anfallande 

fiende och att ordflödet i representanthuset inte kan försvara landet - för det 

krävs en armé.87 En armé kostar pengar och således är nu enda alternativet att 

göra vad som krävs för att förse den med pengar eftersom "the sinews of war 

are men and money".88 Eller som en republikansk politiker uttrycker sig: 

Should this bill pass, you will be prepared to arm the American people, and (should 

negotiations fail) meet your enemy in the field of battle [...] with the sword in the 

one hand, and the olive branch in the other, saying to the enemies of your country 

- Choose ye which to select. This is what the majority recommend. What is the course 

advocated by the minority? Disarm the American people, lay down your weapons of 

warfare, and do what? Ask pardon and forgiveness, for your transgressions, and accept 

of such terms as the enemy will accord to you. Is this a course worthy of a great and 

free people? Would you not by this demonstrate to the world that you are unworthy of 

that liberty which you enjoy?89 

Republikanernas retorik påminner således starkt om den som använts av fe-

deralisterna alltsedan ratifikationsdebatten, alltmedan oppositionen fortsät

ter att hamra in sin poäng: republikanerna har aktivt sökt kriget och den enda 

avsikten är att invadera Kanada! En federalist frågar stillsamt hur invasionen 

av Kanada har tjänat till att stärka sjömännens rättigheter: "Has the prosecu-

tion of your scheme of invasion and conquest against the Canadas a tendency 

to secure the rights and advance these interests?" För egen del säger han sig 

ha ytterst svårt att göra kopplingen.90 Att Förenta Staterna kommer att ses 

86. Annals ofCongress, yth Cong., 2nd sess., s. 1334. 
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som befriare av Kanadas befolkning, vilket har hävdats av republikanerna, 

har han även det mycket svårt att se. Han säger sig istället veta hur kanaden

sarna kommer att se på invasionen: "not as coming to emancipate them from 

thraldom, but to reducing them to a foreign yoke."91 

Federalisterna utpekar vidare regeringens dumdristiga utrikespolitik un

der deras år vid makten som ensamt ansvarig för det avskyvärda kriget och de 

säger sig nu vara ovilliga att ekonomiskt fortsätta stötta dessa dubbla dumhe

ter - regeringen och kriget.97 

Utan att ta ställning till om 1812 års krigs bakomliggande, och i debatten 

omtvistade, orsaker faktiskt var rättfärdiga eller inte, kan det konstateras att 

de hade sitt ursprung på Atlanten i frågor rörande handelns friheter och rätt-

tigheter och att kriget framstår som närmast oundvikligt. Thomas Jefferson 

skrev redan 1801 angående Förenta Staternas ambitioner: 

We feel ourselves strong, and daily growing stronger. The day is within my time [...] 

when we may say by what laws other nations shall treat us on the sea. And we will say 

it.93 

Republikanerna försvarar en stark centralregering 
Debatten om att godkänna ett lån på 25 miljoner dollar blir också i stor ut

sträckning en fråga om medborgerlig frihet: Utgör statsskulden ett hot mot 

denna, eller är den tvärtom en förutsättning för frihet? En politiker klarläg

ger det grundläggande problemet då han citerar den sittande presidenten 

Madisons snart tjugo år gamla ord: 

War is the parent of armies; from these proceed debts and taxes. And armies, and debts, 

and taxes, are the known instruments of bringing the many under the domination of 

the few.94 

Oppositionen inleder med att visa på att det stora lånet, om det godkänns, 

måste kunna finansieras. Om regeringen inte kan betala räntan på sina lån 

kommer den att försätta staten i bankrutt.95 En politiker tar i sitt tal hjälp av 

91. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1559. 
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den avlidne Hamiltons ord i ett försök att ge avgörande tyngd till argumen

tet: "The creation of a debt should always be accompanied with the means of 

extinguishment", vilket Hamilton hade ansett vara "the true secret of rende-

ring public credit immortal". Talarens slutsats blir därför att statens kredit

värdighet bör försvaras med samma noggrannhet som en "kvinnas kyskhet", 

vilket han alltså inte anser att sittande regering har gjort.96 Istället säger oppo

sitionen att regeringen tycks tro att betalningen på tidigare lån kan ske med 

hjälp av nya lån, något som enligt alla ekonomiska lagar man känner till är 

förödande och närmast att likna vid ett finansiellt självmordsförsök:97 

I speak the ianguage of every financier and political economist [...] when I say [...] that 

to rely upon loans to pay the interest of loans - is to adopt a most desperate system of 

fiscal gambling; sapping the foundation of public credit, and conducting to national 

bankruptcy.9® 

Oppositionen koncentrerar sig således på att bortom allt tvivel fastställa det 

faktum att om man tar ett lån måste man kunna betala räntan - annars blir 

staten bankrutt. Sedan kan de närma sig kärnan: "Internal taxation — the inevi-

table consequence of war."99 För att betala räntan på lånen kommer den repu

blikanska regeringen att utarma det amerikanska folket genom höga skatter.100 

En federalist säger sig vara övertygad om att de amerikanska medborgarna inte 

kommer att låta sig underkuvas av de "extraordinära och förtryckande bördor" 

som följer av de skatter som det nya lånet kommer att medföra. De kommer 

att söka i sina hjärtan, "fyllda med patriotism och lojalitet", efter styrka, men 

förgäves. Han säger det vara hans fasta övertygelse att det inte går att utkräva 

så höga skatter från en fri befolkning som så länge har varit befriad från be

tungande bördor. Om man tror detta vara möjligt så har man missbedömt pa

triotismen i dessa människor som "superhurnan". Han säger sig dock alls inte 

misstro sina medmänniskors patriotism, men han är rädd för de konsekvenser 

som kan bli följden om kongressen nu kräver för mycket av dem.101 

96. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1377. 

97. Annals of Congress, ijth Cong., md sess., s. 1374,1447,15°4—^1505. 

98. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1374. 

99. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1375. 

100. Annals of Congress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1293, 1295, 1374-1376, 13 77, 1449, 1453, 1504,1506, 

1558, 1651. 

101. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1506. 

*53 



Oppositionen tycks vilja skicka signalen till allmänheten att republika

nerna har startat ett onödigt och orättfärdigt krig som kommer att leda till att 

den republikanska friheten hotas. En federalist sammanfattar: 

This project then, of taking Canada, is to saddle the people of this country with an 

enormous debt, and for the payment of which their houses, their shops, their lands, 

their carriages, and almost everything they eat, drink, or wear, must be taxed.102 

Med andra ord antyder oppositionen att republikanerna tvingar den ame

rikanska befolkningen att ur egen ficka betala för en institution "big with 

misery, despair, and destruction"103 och därmed att betala för sin egen frihets

inskränkning. 

Här presenteras en möjlig förklaring till varför det uppfattats som så vik

tigt för oppositionen att visa att kriget var självvalt; att det leder till lån; att 

lån leder till skatter vilka är allmänt ansedda som förtryckande. På så vis 

förpackar de sin kritik i en sådan form att de framstår som beskyddare av 

individens rättigheter istället för som en obstruerande opposition och anty

der samtidigt att republikanerna genom sin politik hotar den medborgerliga 

friheten. Utan att veta om federalisterna betraktar republikanerna som ett 

hot mot medborgarnas rättigheter och i förlängningen mot republiken som 

styrelseform, kan man se fördelar med att framföra kritik mot den sittande 

regeringen i en sådan språkdräkt. De republikanska politikerna ställs nu mot 

sina egna tydligt uttalade ideal och framstår därmed som falska. Dessutom 

blir det problematiskt för republikanerna att avfärda federalisternas argument 

eftersom argumenten är deras egna! Om man godtar detta resonemang följer 

enligt samma logik att den republikanska majoriteten anser det vara av yt

tersta vikt att hävda att federalisterna har fel i sakfrågorna då de inte enkelt 

kan angripa den ideologiska grunden för oppositionens argument. Nedan 

presenteras därför inledningsvis federalisternas fortsatta kritik för att ge en 

bättre förståelse för republikanernas resonemang. 

Federalisterna avancerar genom att visa på de ekonomiska problem som 

de säger sig vara övertygade om kommer att följa i lånets kölvatten. De för

utspår att statskassan kommer att dräneras till följd av de stora lånen som 

102. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1295. 
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regeringen vill ta. Oavsett om det gäller varor eller statsobligationer gäller 

nämligen den ekonomiska grundprincipen att desto större utbud på mark

naden, desto lägre blir priset på varan.104 Detta får i sin tur till följd att stats

obligationerna kommer att bli allt svårare att sälja annat än till ett rabatterat 

pris eller, än värre, till högre ränta.105 Man vill alltså visa att: hög ränta på 

stora lån leder till att statskassan till slut blir tom. Oppositionen påpekar 

också att ränta som överstiger sex procent är att betrakta som ocker,106 vilket 

fördöms av Bibeln. En talare antyder, något anstötligt, att "snikna judar" är 

de som kommer att tjäna på detta i slutändan.107 En annan varnar för att så 

snart regeringen börjar höja räntan är man ute på hal is. Vem vet hur hög den 

till slut kommer att bli, frågar han sig, och säger att om man erbjuder dessa 
ockrare nio procent ränta kommer de osvikligen att kräva tio procent, "and 

so, drawing you within their grasp, the gripe of the usurer becomes the gripe 

of death". Han säger sig vara säker på att befolkningen, precis som han själv, 
är "hostile to a national debt, which thus feeds and fattens the speculators 

and usurers" i landet. Frasen "a national debt is a national blessing" avfärdar 

han som nonsens.108 Sedan varnar han för vad som komma skall till följd av 

den evigt växande statskulden: 

I shall regret to see, but the period may not be far off when speculators, stock-job

bers, and usurers, will swarm about your Capitol, thrusting themselves into the very 

sanctuary of your Legislature; infesting your lobbies and galleries; kindly devising and 

advising the laws for your enactment. [...] Yes, sir, let these usurers get foothold, and 

they will prey upon your vitals; you will see them hovering about your Treasury like 

crows about a carcass, croaking for the last morsel.109 

Ovanstående talares argument är slående lika de som Tobias Smollet fram

förde 1765, så mycket så att man kan ana att kongressledamoten har läst 

Smollets History of England. Dessutom ansluter han till traditionen att se 

på investerare, spekulerare och kapitalister som improduktiva utsugare pre
cis som kritikerna till Alexander Hamiltons federalistiska reformer tjugo år 

104. Annals ofCongress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1271. 
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tidigare gjorde. Nu framförs dessa argument av en federalist vilket kan anses 

anmärkningsvärt, men som måhända går att förklara enligt den princip som 

presenterats ovan. Den tredje aspekten som kan lyftas fram, och som kom

mer att beröras även nedan, är att han visar att de kapitalister som investerar 

i statsskulden antas kunna vinna inflytande över regeringen. Som vi har sett 

målar han upp en bild där "spekulerare och ockrare" tränger sig in i kon

gressen och likt "hjälpsamma rådgivare" styr utformandet av lagboken. Även 

sådana föreställningar var vanligt förekommande och framfördes av David 

Hume i mitten på 1700-talet, vilket påvisats ovan. 

Federalisterna går sedan vidare genom att hävda att inte ens om en förö

dande hög ränta utlovas kommer det att garantera att kapitalisterna är intres

serade av att låna ut sina pengar. För att någon ska vilja investera sitt kapital i 

statsobligationer måste nämligen en tilltro finnas till att regeringen verkligen 

kommer att betala räntan. Denna tilltro, säger man, finns inte i nuläget, då 

det står klart för alla och envar att Förenta Staterna inte längre har resurser 

att finansiera sina lån.110 Därför följer att, tvärtemot vad administrationen 

önskar, så kommer värdet på statsobligationerna att sjunka kraftigt om lånet 

godkänns, vilket är förödande för landets ekonomi då det ruinerar alla inves

terare som sitter på obligationer sedan tidigare.111 

Ytterligare en invändning mot lånet tog fasta på administrationens på

stående att lånet var nödvändigt för att fortsätta kriget och säkra nationens 

självbestämmande. Tvärtom skulle lånet istället visa sig underminera detta 

självbestämmande, förutspådde oppositionen. Detta eftersom Förenta Sta

ternas ekonomi, hårt belastad av kriget och tidigare embargon,112 inte var 

stark nog att finansiera lånet."3 Detta i sin tur, sade man, ledde bland annat 

till att utländska investerare skulle komma att till stor del investera i lånet.114 

Som nämnts ovan antogs konsekvenserna för en regering som satte sig själv 

i händerna på utlånare vara mycket bekymmersamma, då det ledde till att 

no. Annals of Congress, 13ch Cong., 2nd sess., s. 1379, 1445,1447, 1523-1525. 

in. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1271, 1504, 1523. 

112. Nationalencyclopedin (2000): Embargolagen utfärdades av Jefferson 1807 och var en förord

ning, som förbjöd all export från USA. Bakgrunden var de inskränkningar i utrikeshandeln 

som de krigförande staterna Storbritannien och Frankrike påtvingade neutrala länder. 

113. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1293-1294, 1295, 1374,1447,1449,1450-1452,1453, 

i5°4-i5°5. 
114. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1351, 1355, 1501, 1524-1525. 
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dessa investerare kunde få inflytande över regeringen."5 Dessutom skulle det 

dränera landet på kapital och hårdvaluta då räntan gick till kapitalister utan

för landets gränser."6 En sådan händelseutveckling sågs alltså i merkantilistisk 

anda som förödande då processen antogs öka andra länders kapital och mins

ka Förenta Staternas, vilket hade en negativ inverkan på landets ställning i det 

internationella statssystemet. 

Den republikanska sidan av kongressen ställs alltså nu mot precis sådana 

argument som tog dem till makten 1801. Republikanerna har hamnat i den 

anmärkningsvärda situationen att de tvingas försvara ett krig, en ökad stats

skuld och högre skatter. Med andra ord tvingas de försvara en stark central

regering! Men man gör det inte genom att framställa det som något positivt, 

man visar istället på att det har varit oundvikligt. Man framställer kriget som 

framprovocerat av Storbritannien och att man nu inte har något annat val än 

att göra allt i sin makt för att förse krigsapparaten med pengar: "If we submit, 

the independence of this nation is löst.""7 Republikanernas huvudpoäng är 

således den att kriget måste kunna finansieras för att nationen ska kunna 

hävda sig i det internationella statssystemet."8 En republikan säger följande 

när den trettonde kongressens andra session lider mot sitt slut: 

Much has been said about a national debt. No man dislikes one more than I do. It 

never was my opinion that a national debt is a national blessing. And I dislike taxes 

as much as I do a national debt; but I do not dislike them quite as much as I hate 

impressment."9 

Han kan sägas sammanfatta republikanernas hållning i frågan ganska väl: en 

republik mår inte bra av krig, skulder eller skatter — men alternativet att lyda 

under andra nationers lagar är än värre. 

Republikanerna gör det till sin sak att argumentera för att faran med att 

godkänna lånen inte är så stor som oppositionen vill låta påskina, vare sig vad 

gäller frihet eller ekonomi. Detta gör de genom att i sakfrågorna försöka visa 

att kritiken är obefogad. Nationens ekonomiska situation blir en stor stöte-

115. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1506,1523-1526. 

116. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1380,1445. 

117. Citerad i Hickey (1989), s. 26. 

118. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1353,1354,1357, 1495, 1532. 

119. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1782. 
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sten i debatten: som visats ovan säger sig federalisterna vara övertygade om 

att landets ekonomi som helhet är för svag för att kunna finansiera ett nytt 

stort lån vilket antas komma att leda till många negativa följder för landet.120 

Republikanerna bemöter oppositionens argument genom att försöka visa på 

att USA:s ekonomi tvärtom är välmående och stark nog för att finansiera det 

föreslagna lånet på 25 miljoner dollar.121 En republikan säger sig ha räknat på 

saken och kommit fram till att man utan att ta hänsyn till landets ständigt 

växande välstånd och befolkning ändå kan fastslå att: 

the resources of the nation, without any system of internal taxes, are sufficient, in times 

of peace, to discharge, in twenty-two years, a debt of ninety-two millions of dollars 

principal.122 

Höjda skatter kommer alltså inte att behövas för att betala av skulden inom 

22 år efter krigets slut, enligt talarens beräkningar. Han antyder som synes 

även att det i själva verket kan visa sig gå än snabbare då Förenta Staternas 

ekonomi är under ständig tillväxt till följd av bland annat den omfattande 

immigrationen. Ännu en republikansk kongressledamot säger sig tycka att 

"there is something very extraordinary to [...] these financial horrors" som 

oppositionen hyser. Han frågar sig om det verkligen är möjligt att Förenta 

Staterna, som har varit det näst största handelslandet i världen och som haft 

ett kraftigt handelsöverskott under tjugo år, nu inte kan finansiera ett kort 

krig för att försvara sina rättigheter? Själv säger han sig ha mycket svårt att tro 

att så är fallet. Angående den växande statsskuldens följder påpekar han något 

som kan tyckas avslöjande för den aktuella perioden: "The truth is [...] that 

finance is still a political secret."123 Han motiverar sin hållning med att säga 

att "[w]hen Sir Robert Walpole124 introduced the funding system in England, 

he always admitted there was a certain ultimatum beyond which the natio

nal debt could not travel without national ruin. But now that ultimatum is 

quadrupled, aye, quintupled, and ruin still holds off." Sedan säger han, som 

120. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1293-1294,1295,1374, 1447,1449, 1450—1452,1453, 

1504-1505. 

121. Annals ofCongress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1271, 1354, 1427-1428, 1500,1629. 

122. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1271. 

123. Annals ofCongress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1427. 

124. Sir Robert Walpole (1676-1745) var en brittisk statsman och anses ibland vara landets första 

premiärminister, trots att positionen officiellt introducerades i landet efter hans död. 
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republikan, något som kan antas skulle ha erhållit Alexander Hamiltons fulla 

stöd: 

Neither the frost of Russia, nor the discipline and enthusiasm of all Europé combined 

in arms, could have triumphed against the power of France, without the reinforcement 

of English paper. It was the sword of finance with which Napoleons truncheon has 

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

arms his enemies have driven him behind the Rhine.125 

Utan att övertolka ovanstående citat kan man konstatera att kongressledamo

ten sade sig anse att en statsskuld var användbar, rent av central, för att vinna 

krig och försvara sitt land. Alltså precis det som drivit Hamilton till att skapa 

en välordnad statsskuld i slutet av 1700-talet. Efter att ha visat på Storbritan

niens framgångar avslutar representanten sitt resonemang: 

What then, have we to fear? Are our resources good? Undoubtedly. We have as much 

metallic fund, probably, as England herself. Our credit is perfect - our country is confi-

dent — our means are all within ourselves. To draw them forth may cost more or less, ao 

cording to circumstances. But while we have them, most assuredly we can use them.126 

De motsatta bedömningar av landets ekonomiska situation som görs av re

publikaner respektive federalister framträder här i all sin tydlighet. Ytterligare 

en republikan säger sig med säkerhet veta att landets resurser är enorma, att 

lånet utan problem kommer att tecknas till sista cent inom landet därför att 

de amerikanska kapitalisterna inte kan göra en säkrare investering eftersom 

"in no other way can the holder invest his money which will give him so little 

trouble, so great security, and so much profit"."7 

Den republikanska majoriteten vill sålunda försöka fastställa att Förenta 

Staternas ekonomi tvivelsutan är stark nog att, utan större besvär, kunna fi

nansiera lånet. Måhända något tveksamma till om de lyckats övertyga op

positionen att regeringen kommer att kunna teckna lånet uteslutande med 

hjälp av amerikanska medborgare vänder de sig sedan mot den av oppositio

nen uttryckta rädslan för utländska kapitalister och förklarar den överdriven 

eller rent av grundlös.128 En kongressledamot säger att om det skulle bli så 

125. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1428. 

126. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1428. 

127. Annals of Congress, yth Cong., 2nd sess., s. 1629. 

128. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1355, 1501, 1524. 
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att engelska investerare tecknade delar av lånet skulle han inte ha något att 

invända mot att så skedde. Snarare kan det ses som ett bevis på deras goda 

vilja, argumenterar han, vilket skulle få Storbritanniens "wealthy men [to] 

desire a state of peace, and therefore to have justice done to us".129 Vid ett par 

tillfällen, möjligen framtvingat av omständigheterna, sträcker sig republika

nerna så långt som till att hävda att en statsskuld faktiskt kan bidra till att 

stärka landets ekonomi.130 En republikan speglar exempelvis de åsikter som 

framförts av sir James Steuart och den franske publicisten J.F. Mellon, vilka 

framhöll att statsskulden ökar kapitalcirkulationen i ett samhälle och att lan

dets alla medborgare i slutändan får ta del av pengarna: 

Thus, if ten millions be borrowed in the course of the year, it gets into general circula-

tion; every person in the community recieves a portion of benefit from it, because it is 

added to the circulating medium of the country; a part enables the farmer to pay his 

taxes, and the balance falling into the hands of individuals may constitute a fund for 

future loans to the Government, if necessity require it.131 

Lånedebatten som lider mot sitt slut har tydligt visat att frågan om stats

skulden och dess inverkan på en nations ekonomi var en ytterst komplex 

och mångbottnad fråga för det tidiga 1800-talets amerikanska politiker. En 

republikans inlägg understryker precis hur bristande kunskaperna om stats

skulden faktiskt var: 

In my researches I too have met with a principle, I dare say as true as any we have 

heard, and infinitely more convenient and apposite. The celebrated Herrenschwand 

lays it down as a most valuable discovery, "that a regular and constant increase in the 

expenditure of the Government, is the only true means of insuring a constant increase 

in the intelligence and enjoyment of the people". The grand secret, then, for increasing 

the happiness of the people, is for rulers to spend as much as possible. I cannot say that 
I entirely agree in opinion with this profound economist, although he is announced 

to the world by Arthur Young as one of the greatest political geniuses of the age. All I 

intend is, to show that the subject of finance is intricate; that the gloomy predictions 

and dull calculations of the [Opposition] ought to be listened to with much doubt and 

circumspection. [...] [And] when I perceive that the worst governments, for the worst 

purposes, have been enabled to prosecute never ending and expensive contentions, I 

129. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1501. 

130. Annals of Congress, ijth Cong., 2nd sess., s. 1355, 1612. 

131. Annals of Congress, 13A Cong., 2nd sess., s. 1355. 
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feel encouraged to believe that a virtuous government, for honorable purposes, will 

not furnish the only example of falling a sacrifice to its enemies, for want of means to 

defend and support it rights.'32 

Talaren visar alltså på att det finns en ny teori angående statsskulden, vilken 

han bedömer vara "lika sann som någon annan", men har fördelen av att vara 

"mera passande och lämplig" än den gamla! Den lär ut att desto mer pengar 

en regering spenderar, desto bättre är det för befolkningen. Sedan avslutar 

han med att peka på hur invecklat en stats finanser är men konstaterar att 

då andra regeringar för "de värsta av skäl" ändock tycks kunna "kriga i evig

het", vore det märkligt om en "dygderik" regering med de "hedervärdaste av 

avsikter" skulle tvingas avstå från att försvara sina intressen på grund av att 

de nödvändiga ekonomiska resurserna inte kan uppbådas. Detta argument, 

precis som flera ovanstående, visar att det för politikerna var accepterat att 

bemöta ekonomiska prognoser med skepsis. Som en republikan kärnfullt ut

trycker det: 

I do not believe that either my colleague or myself are prophets, or that we can see 

further into futurity than other people; and I am a little apt to doubt the predictions of 

any man or men who have made them before without their coming to pass.'33 

Trots att vissa kongressledamöter visar upp en relativt omfattande insyn i eko

nomiska principer var kunskaperna alltså inte så etablerade att man kunde 

tala om statsskulden i faktiska termer. AJla sådana uttalanden kunde avfärdas 

som varandes så spekulativa att de gränsande till rena fjärrskådningen. Kan

ske var det den slöja av mystik som omgärdade den politiska ekonomin som 

fick en republikan att angående räntan på statsobligationerna utbrista: 

Without [...] discussing the question whether the loan can or cannot be had, I will 

merely offer a few reflections incidentally connected to it. [...] Is the money proposed 

to be raised by this bill indispensable for the service of the year? and, if so, is a loan the 

only, or best mode of obtaining it? The Chairman of the Commitee of Ways and Means 

has presented an estimate of the expences alredy ordered [...] by which it appears that 

the sum proposed to be raised by this bill, with the other sources of the revenue, will 

be absolutely necessary to meet them. [...] It ceases then to be a question of whether 

132. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1612. Arthur Young (1741-1820) var en inflytelse

rik engelsk författare som skrev om jordbruk, ekonomi och sociologi. 

133. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1788. 
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the loan can be had at this or that interest. It is necessary; it must be had; and the rate 

per centum will depend principally on the state of the money märket - and not on the 

arguments here.'34 

Ovanstående citat tycks antyda att lånedebatten för talaren inte främst hand

lar om ekonomin i landet, och en stund senare klargör han sin hållning när 

han säger att "the life and liberty of a citizen are more important to him and 

his country than his property; and consequently the obligation to protect the 

former more sacred than the latter".'35 Kriget var alltså nödvändigt, oundvik

ligt och ämnat att försvara den medborgerliga friheten — inte att inskränka 

den. 

Citatet tjänar som en lämplig avslutning på analysen av den trettonde 

kongressens lånedebatt då det belyser en viktig sak: lånedebatten under 1812 

års krig var för politikerna i grunden inte en fråga om ekonomi utan en fråga 

om frihet. Hur slutade då debatten, godkändes lånet? På sida 1798 i kongress

trycket står att läsa: 

The said main question was then taken, to wit: Shall the bill pass? and passed in the 

affirmative - yeas 97, nays 55. Ordered, That the title be: "An act to authorize a loan for 

a sum not exceeding twenty-five millions of dollars.'"36 

Det ideologiska avståndet mellan republikaner 
och federalister 

Den politiska frågan om en statsskuld är lika gammal som själva institutionen 

och noterbart är att politikerna i den amerikanska kongressdebatten 1814, i 

frågan om godkännandet av ett lån på 25 miljoner dollar, lutade sig tungt mot 

argument formulerade under 1600- och 1700-talen. Kraften i dessa argument 

framträder än tydligare då det i lånedebatten var republikaner som försvarade 

statskulden och federalister som kritiserade den. 

I artikeln har de argument som användes i lånefrågan analyserats, vilket 

har visat att för politikerna handlade lånedebatten om frihet: medborgarens 

134. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1673. 

135. Annals of Congress, i3th Cong., 2nd sess., s. 1674—1675. 

136. Annals of Congress, I3th Cong., 2nd sess., s. 1798. 
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frihet gentemot överhögheten och nationens frihet gentemot andra natio

ner — dessa två sidor av frihetens mynt där den första sidan var avhängig 

den andra. Att federalisterna, som av traditionen var varma förespråkare av 

en stark centralregering, i debatten var de som sade sig i första hand värna 

om medborgarens frihet gentemot överhögheten kan förklaras med att de 

bedömde det som det mest legitima sättet att framföra sin kritik mot den 

sittande regeringen på. Men det visar ändock på en pragmatisk inställning 

till ideologiska ståndpunkter. Den andra linjen i federalisternas kritik riktade 

in sig på att en sund ekonomi var central för nationens självbestämmande, 

och därmed en förutsättning för medborgerlig frihet, och visar tydligt att de 

fruktade en försvagad position i det internationella statssystemet. 

Republikanerna, som av traditionen var varma förespråkare av befolk

ningens självbestämmande gentemot överhögheten och likaså tydligt utta

lade motståndare till en resursslukande federalregering med skulder och höga 

skatter till följd, visade sig i debatten också de anse det vara av högsta vikt 

att försvara nationens existens för att kunna bibehålla den medborgerliga fri

heten. De menade dessutom att en statsskuld och en spenderande regering 

kunde innebära att ett lands ekonomi stärktes, något som kan anses vara 

likställt med helgerån sett mot den traditionella republikanska hållningen i 

frågan. Även i republikanernas fall har artikeln således påvisat en diskrepans 

mellan deras uttalade övertygelse att en stark centralmakt utgjorde ett hot 

mot friheten och deras argument i debatten för att en stark centralregering 

var av avgörande betydelse för att kunna försvara deras politiska ideal om en 

fri och självbestämmande befolkning gentemot andra nationer. 

Sammantaget de argument som framfördes av federalisterna och repub

likanerna i debatten framstår det som oemotsägligt att det internationella 

perspektivet i hög utsträckning påverkade det tidiga 1800-talets amerikan

ska politik, både vad gäller praktiken som retoriken. När debatten analyseras 

framträder tydligt att republikanerna och federalisterna agerade pragmatiskt 

då de reagerade på den faktiska händelseutvecklingen i Förenta Staterna och 

omvärlden och anpassade sina ideal och argument efter denna. Ideologin fick 

stå tillbaka för verkligheten. 

Oavsett om republikanerna verkligen uppfattade kriget som oundvikligt 

eller ej, så agerade och argumenterade de precis så som federalisterna kan 

antas skulle ha gjort om de hade varit i majoritet, medan federalisterna ar

gumenterade precis så som republikanerna kan antas skulle ha gjort om de 
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hade varit i opposition. De ärvde helt enkelt retoriken från varandra. Att 

därmed dra slutsatsen att Förenta Staternas politiska utveckling var obero

ende av vilket parti som bildade regering vore att kraftigt övertolka det som 

framkommit i artikeln; men möjligen kan det ses som en indikation på att 

de enorma motsättningarna mellan traditionell republikansk och federalistisk 

retorik, vilket är vad som normalt framhålls, inte heller ska övertolkas. Det 

ideologiska avståndet partierna emellan tycks ha krympt betydligt då omvärl

den trängde sig på. 

Kriget slutade väl för USA. Man befäste sin självständighet och markerade 

för omvärlden att man var beredd att försvara sina rättigheter med eldkraft 

om så krävdes. Kriget vittnade också för sin samtid om att en republik och 

en stark federalstat inte behövde vara den totala motsägelse som de så länge 

hade ansetts utgöra. Trots centrerad makt och en växande statsskuld förblev 

befolkningens frihet intakt. Alexander Hamiltons statsskuld och Thomas 

Jeffersons självstyrande medborgare tycktes kunna samexistera. 
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