


En berättelse om två 
re publik er 
Förenta Staternas finansiering av det mexikanska 
kriget 1846-1848 

MAX EDLING 

Staten, makten och pengarna 

Officiella finansrapporter är sällan spännande läsning. Men Robert John 

Walkers alster utgör ett undantag. Walker var finansminister under presi

dent James K. Polk och hans årliga rapporter till kongressen fylldes med 

drömmar om Förenta Staternas och mänsklighetens lysande framtid, vilket 

för Walker tenderade att vara samma sak. I sin rapport från 1846 drömde 

Walker om Kalifornien och djuphavshamnar vid Stilla Havet, i synnerhet 

San Francisco Bay. Kunde Förenta Staterna etablera sig på Stilla Havskusten, 

kunde en järnväg eller kanal konstrueras över Tehuantepec halvön i Mexiko 

och kunde amerikanska entreprenörer bygga tillräckligt många ångfartyg, så 

skulle det "more rapidly advance our greatness, wealth and power, than any 

event which has occurred since the adoption of the constitution." Bara två år 

senare hade drömmen om Kalifornien blivit verklighet. Asien hade "suddenly 

become our neighbor." För Förenta Staterna var det en utveckling av avgö

rande betydelse. Anda sedan antikens dagar gällde att "the cities and nations 

that secured the trade of Asia were greatly enriched." Belägen mellan Asiens 

rikedomar och Europas marknader skulle Förenta Staterna kunna dominera 

den internationella handeln och bli en världsmakt av rang.1 

I Europas historia utgör decennierna mellan Napoleonkrigens slut och 

Krimkriget en av få fredliga perioder i kontinentens moderna historia. På 

andra sidan Atlanten däremot, förekom en intensiv maktkamp mellan euro-

1. Cong. Globe, 2<)th Cong., 2nd sess., Appendix, s. 12; Cong. Globe, 30th Cong., 2nd sess., 

Appendix, s. 14-15. 
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peiska stater och deras före detta kolonier om kontrollen över den nordame

rikanska kontinenten. I ett längre perspektiv förstås denna process bäst som 

följden av det spanska imperiets sammanbrott och konkurrensen om vilken 

stat som skulle ta dess plats. Mexiko var den legitima arvtagaren till de span

ska besittningarna men var likt Osmanska imperiet i Europa kontinentens 

sjuke man. Istället var det Förenta Staterna som gick segrande ur striden om 

Nordamerikas framtid och som därmed grundlade sin position som regionens 

hegemon. Den amerikanska republiken hade börjat ta för sig av det spanska 

imperiets besittningar redan innan Mexiko blev självständigt 1821. År 1803 

köpte Förenta Staterna det enorma och vagt definierade Louisianaterritoriet 

från Frankrike som bara några år tidigare tagit över området från Spanien. 

När Napoleonkrigen försvagade den spanska staten passade amerikanerna på 

att förse sig med västra och östra Florida. Efter Napoleonkrigens slut tog den 

amerikanska expansionen en tillfällig paus. När den satte igång igen skulle 

den i ett svep närmast fördubbla republikens territorium.13 

Det sena 1800-talets "slicing of the Chinese melon" och "scramble for 

Africa" har därför sin motsvarighet i den kamp om att lägga under sig Norda

merikas västkust som ägde rum ett halvt sekel tidigare. År 1845 var det land

område som idag bildar den amerikanska republiken fördelat mellan fem 

suveräna stater. Tre av dem var republiker: Förenta Staterna, Mexiko och 

Texas. Två av dem var monarkier: Ryssland och Storbritannien. Inom loppet 

av bara tre år skulle Förenta Staterna utsträcka sin jurisdiktion över Texas, 

New Mexiko, Arizona, Kalifornien, Oregon, Washington, Utah och delar av 

Colorado. Efter ytterligare nitton år tillkom Alaska. Denna enorma expan

sion skedde genom annektering i fallet Texas, diplomatiska överenskommelser 

med Storbritannien i fallet Oregon och Washington, köp av territorium från 

Ryssland i fallet Alaska, och krig med Mexiko när det gäller New Mexiko, 

Arizona, Kalifornien, Utah och Colorado. 

Annektering, diplomatiska överläggningar, köp av territorium och krig är 

alla handlingar som utfördes av den amerikanska staten. I amerikansk histo

rieskrivning brukar dock statens betydelse vanligtvis tonas ned i förklaringar 

varför Förenta Staterna växte när andra suveräna stater upplöstes (som Texas 

ia. John Lynch, The Spanish-American Revolutions, 1808-1826 (New York 1973); James E. Lewis, 

Jr., The American Union and the Problem of Neighborhood: The United States and the Collapse 

of the Spanish Empire (Chapel Hill 1997). 
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gjorde), krympte (som Mexiko gjorde), eller gav upp sina koloniala besitt

ningar (som Ryssland och i någon mån Storbritannien gjorde). Litteraturen 

har framförallt betonat processens oundviklighet. I högsta grad gäller det 

också konflikten med Mexiko. Det har sagts om Mexikos förlust av Texas 

att "[f]ew things are inevitable, but the inclusion of Texas into the United 

States comes very close to being one of those things." Tills ganska nyligen 

har det varit möjligt för amerikanska historiker att fördela skulden för kriget 

mellan Förenta Staterna och Mexiko ganska jämt mellan angripare och för

svarare. Mexikos ledare borde ha förstått att dess norra grannland inte gick 

att stoppa. Men drivna av dumdristig stolthet - och en orientalisk besatthet 

av att "rädda ansiktet" — valde de att göra fåfängt motstånd mot Förenta 

Staternas krav på mexikanska landavträdelser. Av den anledningen har det 

mexikanska kriget kallats Förenta Staternas mest "oundvikliga krig." Medan 

historiker söder om gränsen alltid betraktat det mexikanska kriget som ett 

"orättfärdigt erövringskrig" så har konflikten i amerikansk historieskrivning 

tämligen oproblematiskt underordnats en amerikansk "demokratisk expan

sion" inspirerad av tankar om Förenta Staternas "manifest destiny".2 

En för historieskrivningen representativ översikt över Förenta Staternas 

internationella relationer mellan revolutionen och inbördeskriget anger tre 

huvudorsaker till att den amerikanska republiken inom loppet av bara några 

generationer växte från en svag union av tretton små republiker utspridda i 

ett radband längs Atlantkusten till ett transkontinentalt imperium och en 

regional stormakt. Den första är Europas relativa ointresse för amerikanska 

angelägenheter. Den andra är grannländernas svaghet. Den tredje och mest 

betydelsefulla är det amerikanska folkets "drive and ambition". Amerikaner

nas "drive and ambition" preciseras vanligtvis som en allmänt delad tro bland 

både politiska ledare och befolkningen i allmänhet att det var den amerikan

ska republikens ödesbestämda uppgift att lägga under sig den nordamerikan

ska kontinenten, samt i medborgarnas beredvillighet att ständigt skjuta lan-

2. K. Jack Bauer, The Mexican War 1846-1848 (Lincoln 1992 [1974]), s. xxv, 4; Orlando Mar-

tinez, The Great Landgrab: The Mexican-American War, 1846-1848 (London 1975), s. 5-6; 

Paul H. Bergeron, The Presidency of James K. Polk (Lawrence 1987), s. 64; Josefina Zoraida 

Vasquez, "Causes of the War with the United States" i Richard V. Francaviglia & Douglas 

W. Richmond (red.), Duelling Eagles: Reinterpreting the U.S.-Mexican War, 1846-1848 (Fort 

Worth 2000), s. 59. 
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dets gränser framför sig i riktning mot Stilla Havet. Demografi och ideologi, 

snarare än statens handlingar, är de faktorer som driver utvecklingen. Folkets 

inneboende expansionistiska tendens kunde ges fritt spelrum då det saknades 

externa hinder i form av europeisk intervention och starka grannländer.3 

I dagens intellektuella klimat är 1800-talets fenomenala expansion betyd

ligt mera problematisk än för tidigare generationer amerikanska historiker. 

Alltsedan Sovjetunionens fall 1991 har landets intellektuella brottats med 

frågan om Förenta Staterna nu är att räkna som ett imperium och i så fall 

vilka politiska och moraliska konsekvenser som följer av detta. Under tiden 

har historiker argumenterat för att den amerikanska republiken, trots att det 

kan tyckas motsägelsefullt, alltid varit ett imperium. Deras budskap är att 

amerikaner måste lära sig att se sin egen historia i nytt ljus, öppna för de 

moraliska dilemman som nationens enorma tillväxt i territorium, välstånd 

och makt gett upphov till. Men denna historiografiska trend intresserar sig 

för konsekvenser långt mer än orsaker och betonar etiska frågor på bekostnad 

av historiska förklaringar. Sålunda porträtteras expansionen fortfarande som 

oundviklig. Den snabba befolkningsökningen och det följande behovet av 

jordbruksmark tillsammans med ideologiska föreställningar om nationens 

"manifest destiny" är alltjämt de faktorer som sägs utgöra historiens motor.4 

Bristerna i en sådan historieskrivning kan dock lätt påtalas. För det första 

är påståendet att jordbruksmarken inte räckte till för att befolkningen skulle 

kunna försörja sig tveksam. Folktätheten hade långt kvar till europeiska nivåer 

och ännu idag är den amerikanska befolkningsdensiteten bara en fjärdedel av 

Frankrikes och en tiondel av Storbritanniens. För det andra så befolkades de 

3. Bradford Perkins, The Cambridge History of the American Foreign Relations, vol. I: The Cre-

ation of a Republican Empire, 1765-1865 (Cambridge 1993), s. 230-231. Litteraturen om 

Förenta Staternas expansion är mycket omfattande. Några klassiska arbeten är Albert K. 

Weinberg, Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History (Balti

more 1935); Bernard DeVoto, The Year of Decision: 1846 (Boston 1943); Norman Graebner, 

Empire on the Pacific: A Study in American Continental Expansion (New York 1955); Frede-

rick Merk, Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation (New York 

1963); Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny (Cambridge 1981); Thomas Hietala, 

Manifest Design; Anxious Aggrandizement in facksonian America (Ithaca 1985). 

4. Fred Anderson & Andrew Cayton, The Dominion of War: Empire and Liberty in North 

America, 1500-2000 (New York 2005); Walter Nugent, Habits of Empire: A History of Ameri

can Expansion (New York 2008). En populärhistorisk version är Richard Kluger, Seizing 

Destiny: How America Grew from Sea to Shining Sea (New York 2007). 
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nya territorierna först efter att de kommit under Förenta Staternas jurisdik

tion. År 1846 bodde cirka 1 500 amerikaner i Kalifornien. I de andra områden 

som erövrades från Mexiko var antalet ännu lägre. Den totala folkmängden i 

de västra områdena av Förenta Staterna, inklusive Texas där det stora flertalet 

bodde, var knappt 400 000 år 1850. Tio år senare hade befolkningen mer än 

tredubblats, en siffra som kan jämföras med landets totala befolkningsökning 

om 35 procent. Den romantiska myten om nybyggaren som på egen hand 

erövrade västern stämmer med andra ord inte särskilt bra med verkligheten. 

Nybyggarna följde i själva verket i hälarna på den amerikanska armén. Det 

var utsträckningen av Förenta Staternas territorium som startade den omfat

tande migrationen västerut och som ledde till den snabba befolkningsök

ningen i stater som Oregon, Kalifornien och Texas. För det tredje är det inte 

heller rimligt att hävda att en ideologisk föreställning om den amerikanska 
republikens öde av sig självt kunde bestämma utformningen av territorial

gränser. Termen "manifest destiny" har faktiskt sitt ursprung i en uppmaning 

till federalregeringen att annektera Texas, med udden riktad mot europeiska 

stormakter och i synnerhet Storbritannien som gjorde anspråk på att utöva 

inflytande över Nordamerikas mellanstatliga relationer. Begreppet kom inte 

till som en uppmaning till landets medborgare att flytta västerut.5 

Det råder ingen tvekan om att amerikanska historiker har rätt i att deras 

lands historia på ett avgörande sätt har formats av att det att det inte fanns 

något maktbalanssystem i Nordamerika liknande det som existerade i Eu

ropa mellan 1500 och 2000. Inte förrän efter andra världskriget skulle Förenta 

Staternas internationella relationer präglas av maktbalanstänkande. En följd 

av detta var att den amerikanska militärmakten var betydligt mindre och be

tydligt billigare än europeiska stormakters under 1800- och tidigt 1900-tal och 

att staten därmed kunde vara betydligt mindre till sitt omfång i Amerika än 

i Europa. Men det vore ett stort misstag att sluta sig till att avsaknaden av ett 

maktbalanssystem innebar en total avsaknad av all internationell konkurrens. 

5. Graebner (1955), s. 226—228; Historical Statistics ofthe United States: Colonial Times to 1970, 

2 vol. (Washington 1975), tabell A 195; Thomas R. Hietala, '"This Splendid Juggernaut': 

Westward a Nation and its People" i Sam W. Haynes & Christopher Morris (red.), Manifest 

Destiny andEmpire: American Antebellum Expansionism (College Station 1997), s. 51; Robert 

W. Johannsen, "The Meaning of Manifest Destiny" i Sam W. Haynes & Christopher Mor

ris (red.), Manifest Destiny and Empire: American Antebellum Expansionism (College Station 

1997), s. 7—20; Walter Nugent, Into the West: The Story of Its People (New York 1999), s. 51. 

169 



Likaså vore det fel att av den amerikanska statens begränsade storlek sluta 

sig till att den var betydelselös. Frankrike och Storbritannien önskade se ett 

självständigt Texas. Storbritannien hade ögonen på Kalifornien. Mexiko hade 

inga planer på att ge upp sin norra och östra rikshalva. Att Förenta Staterna 

annekterade Texas och erövrade Kalifornien berodde ytterst på att federalre

geringen var mäktig nog att klara uppgiften. Den mexikanska staten var inte 

lika framgångsrik. 

En stats styrka eller makt är naturligtvis svår att mäta. Ytterst handlar 

makt dock om statsmaktens formella befogenheter och dess praktiska för

måga att genomföra sina beslut. När det gäller 1800-talets kamp om herra

väldet över Nordamerikas territorium är den avgörande faktorn i första ledet 

statens förmåga att militärt besegra eller avskräcka sina konkurrenter. Men i 

det andra ledet är den avgörande faktorn att statens territorium styrs så att 

befolkningen känner lojalitet mot statsmakten. I båda dessa avseenden hade 

den amerikanska staten större framgångar än sina konkurrenter. Förenta Sta

terna var en federal union, vilket var en politisk organisationsform som tillät 

långtgående självstyre för, och jämlikhet mellan, medlemsstaterna även då 

dessa var nytillkomna medlemmar i unionen. Självstyre och jämlikhet mot

verkade centripetala krafter. Banden till unionen stärktes ytterligare av att 

federalregeringen tillhandahöll eller understödde grundläggande tjänster så

som säkerhet till liv och egendom, en gemensam marknad, ett transport- och 

kommunikationsnät, samt tillgång till internationella marknader. Det är ett 

sällan noterat faktum att i en tid när flera stora imperier och federationer föll 

samman så var Förenta Staterna ett land som inte bara växte utan som också 

relativt friktionsfritt inkorporerade enorma nya områden i statsbildningen.6 

Det mexikanska kriget avgjordes av Förenta Staternas större militära 

styrka jämfört med Mexikos, även om den amerikanska federalunionens att

raktionskraft på texaner, kalifornier och mexikaner inte bör förnekas. Men 

6. Se Manns distinktion mellan "despotisk" och "infrastrukturell" makt i Michael Mann, 

"The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results", i John A. 

Hall (red.), States in History (Oxford, 1986), s. 113. Om federalism och imperier, se Peter S. 

Onuf, Statebood and Union: A History of the Northwest Ordinance (Bloomington 1987); Peter 

S. Onuf, Jejfersons Empire: The Language of American Nationhood (Charlottesville 2000); 

Linda Colley, "The Difficulties of Empire: Present, Past, and Future," Historical Research 

vol. 79, no. 205 (August 2006), s. 370-374. 
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faktum kvarstår att Mexiko inte hade gett upp sitt territorium om det inte 

hade ockuperats av Förenta Staterna. Trots att amerikanska trupper till anta

let var underlägsna i krigets samtliga större slag så vann amerikanerna ganska 

bekväma segrar. Den amerikanska armén var bättre utbildad, bättre organi

serad, bättre utrustad och bättre ledd än den mexikanska. Inte minst spelade 

det amerikanska artilleriet en betydande roll i flera slag.7 

Den militära förmågan vilade ytterst på den amerikanska statens förmåga 

att mobilisera resurser, det vill säga att rekrytera soldater till de militära för

banden och att få fram pengar till deras ersättning, utbildning och utrust

ning. Kampen mellan Förenta Staterna och Mexiko om Texas, New Mexico 

och Kalifornien klargör mycket tydligt hur en stats förmåga att försvara och 

upprätthålla sin suveränitet och territoriella integritet är beroende av pengar. 

Mexiko led inte bara av att staten saknade medel för att utrusta och upprätt

hålla en slagkraftig armé. Bristfälliga och missköta offentliga finanser orsa

kade också politisk instabilitet som ytterligare försvagade landets möjligheter 

att bjuda motstånd mot utländska inkräktare. De dåliga finanserna ledde vi

dare till att andra stater ställde krav på Mexiko och ingrep militärt mot landet 

för att säkra sina medborgares egendom i Mexiko. Slutligen tvingade bristen 

på pengar den mexikanska staten att undergräva sin territoriella integritet 

genom att sälja av fäderneslandet till främmande makt. 

Mexiko, Texas och Förenta Staterna: 
Upptakten till kriget 

För den amerikanska republiken var perioden mellan revolutionen och in

bördeskriget en tid av expansion. För den mexikanska var de femtio åren 

efter självständigheten en tid av sönderfall. Mexikos självständighetskamp 

7. Om Förenta Staterna och Mexikos armé, se Edward M. Coffman, The OldArmy: A Portrait 

of the American Army in Peacetime, 1784-1898 (New York 1986); Richard Bruce Winders, 

Mr. Polk's Army: The American Military Experience in the Mexican War (College Station 1997) 

och William A. Depalo, Jr., The Mexican National Army, 1822-1852 (College Station 1997); 

Jeremy Black, America as a Military Power: From the American Revolution to the Civil War 

(Westport 2002). Om det mexikanska kriget, se John S. D. Eisenhower, So Far From God: 

The U.S. War with Mexico, 1846-1848 (Norman 1989); Bauer (1992). 
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kröntes med framgång 1821 men då hade grunden för de motsättningar som 

skulle komma att prägla landet redan lagts. Centralister stod mot federalister, 

monarkister mot republikaner. Regimerna avlöste varandra i snabb takt och 

militären var den viktigaste politiska aktören. Trots att Mexiko medvetet ko

pierade den amerikanska författningen och lät sig inspireras av sitt grannland 

så var the United States of America och los Estados Unidos Mexicanos i många 

avseenden varandras motsatser. Den politiska instabiliteten och intressemot

sättningar mellan delstaterna och centralregeringen ledde till att Texas år 1835 

gjorde uppror mot regimen i Mexico City. Protesterna hade sitt ursprung i 

den sittande centralistiska regeringens avsikt att begränsa delstaternas själv

styre. Inte bara Texas utan även andra delstater i landets periferi — Alta Cali-

fornia, Nuevo Mexico och Yucatan — protesterade.8 

Efter en kort självständighetskamp, som rymde de för texansk identitet så 

viktiga slagen vid Alamo, Goliad och San Jacinto, så skiljdes Texas de facto 

från Mexiko år 1836 även om det skulle dröja till 1844 innan moderlandet 

erkände republiken Texas självständighet. Texas framtid var från början oviss. 

Ekonomiskt och militärt var "the Lone Star republic" för svagt för att klara 

sig på egen hand. För att skydda sig från mexikanska försök till återerövring 

och för att gynna republikens ekonomiska utveckling behövde Texas skydd 

av en starkare stat. Två alternativ stod till buds. Det ena var ett närmande 

till Storbritannien som kunde medla fred mellan Mexiko och Texas. Stor

britannien var också den i särklass största importören av texansk bomull och 

en källa till investeringar. Det andra alternativet var annektering av Förenta 

Staterna. Strax innan James K. Polk tillträdde som president valde Texas det 

andra alternativet. Hans föregångare John Tyler lyckades förmå kongressen 

att med knapp marginal godta att Texas upptogs som medlemsstat i den ame

rikanska federala unionen.9 

I amerikansk historia finns en föreställning om perioden efter Napoleon-

krigens slut som en "age of free security." Från det att de franska revolutions

krigen bröt ut 1792 till dess att Napoleon abdikerade 1814 utsattes amerikansk 

sjöfart för ständiga övergrepp från Frankrike och Storbritannien. Ett sjökrig 

fördes med Frankrike 1798—1799 och ytterligare ett krig med Storbritannien 

8. Brian R. Hamnett, A Concise History of Mexico (Cambridge 2006, 2nd ed.), s. 111—148. 

9. Bergeron (1987), s. 51-64. 
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1812—1815. I jämförelse med denna period var följande decennier en tid av fred 

och avspänning. Men det innebar inte att intressekonflikter helt försvann i re

lationen mellan Förenta Staterna och de europeiska stormakterna. Inte minst 

orsakades spänningarna av att den amerikanska republiken förde en alltmer 

självständig och självsäker utrikespolitik efter 1812 års krig mot Storbritan

nien. Även om den territoriella expansionen slog av på takten markerade 

Förenta Staterna allt tydligare sin önskan att kontrollera mellanstatliga rela

tioner i Nordamerika och planer på fortsatt utökning av landets territorium 

ventilerades regelbundet. President James Monroe angav i sin berömda dok

trin från 1823 att europeisk inblandning i Nord- och Sydamerikas politik inte 

var önskvärd. Tyler utsträckte Monroedoktrinen till att också gälla Hawaii 

och Polk upprepade doktrinen med eftertryck när han tillträdde president

posten i mars 1845.10 

Dessa principiella uttalanden mot europeisk närvaro i amerikansk politik 

gjordes inte utan anledning. Storbritannien, Frankrike och Spanien hade in

tressen i Nord- och Mellanamerika fram till det amerikanska inbördeskriget, 

även om amerikanska politiker överdrev de europeiska staternas ambitioner i 

regionen. Både Frankrike och Storbritannien understödde i princip ett själv

ständigt Texas som kunde agera buffertstat mot det växande Förenta Staterna. 

Amerikanska sändebud i London, Mexico City och Galveston rapporterade 

ständigt om brittiska planer på att etablera Texas som en brittisk lydstat. Den 

första halvan av 1800-talet var också en tid då handeln på Kina växte kraftigt 

och då Kalifornien med sina utmärkta hamnar blev en viktig pusselbit i den 

europeiska expansionen i Kina. När amerikanska diplomater rapporterade 

om långtgående brittiska planer på att överta regionen från Mexiko framstod 

det som allt annat än osannolikt från Washingtons horisont. I utrikesdepar

tementets instruktioner till John Sliddel, sändebud till Mexiko hösten 1845, 

sades att "[f]rom information possessed by this Department, it is to be se-

riously apprehended that both Great Britain and France have designs upon 

10. James K. Polk, "First annual address", 2 december 1845, i James D. Richardson (red.), A 
Compilation ofthe Messages and Papers ofthe Presidents, 1789-1902 (Washington, DC 1905), 

IV, s. 398-99; Stephen Pelz, "Changing International Systems, the World Balance of Pow

er, and the United States, 1776-1976", Diplomatic History, vol. XV (Winter 1991), s. 51-63; 
George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776 (New York 

2008), s. 135. 
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California" och att Förenta Staterna aldrig skulle acceptera att Kalifornien 

blev en brittisk eller fransk koloni." 

Med annekteringen av Texas ärvde Förenta Staterna en pågående gräns

tvist mellan Texas och Mexiko. Texanerna ansåg gränsen gå längs Rio Bravo, 

mexikanerna att den gick 200 km längre söderut vid Nuecesfloden. Under 

sin självständighetstid hade Texas aldrig kunnat upprätthålla sina krav men 

Polk lovade att driva dem å den nya medlemsstatens vägnar. Polk var också 

ytterst mån om att förvärva Kalifornien och New Mexico, det vidsträckta 

territoriet mellan Kalifornien och Texas. Strax efter att Polk tillträtt som 

president sände han i mars 1845 ett sändebud till Mexiko med krav på att 

Mexiko skulle erkänna annekteringen av Texas och påbörja förhandlingar för 

att lösa gränstvisten mellan Mexiko och Förenta Staterna. Sändebudet skulle 

också framföra ett erbjudande att köpa Kalifornien för 20 miljoner dollar och 

New Mexico för 5 miljoner dollar. I avsikt att pressa Mexikos regering drev 

Polk krav på att Mexiko skulle betala skulder till amerikanska fordringsägare. 

Skulderna var inte stora i sig, hösten 1845 uppgick de till 3 336 837 dollar och 

5 cent, men de kom att spela en stor roll i presidentens försvar av sin ag

gressiva utrikespolitik. Eftersom det var "too well known to the world, that 

the Mexican Government are not now in a condition to satisfy these claims 

by the payment of money", instruerade utrikesdepartementet sitt sändebud, 

så var lösningen att federalregeringen övertog fordringarna i utbyte mot att 

Mexiko erkände Texas och en gräns mellan länderna längs med Rio Bravo. 

Mexiko vägrade dock att ens ta emot de amerikanska sändebuden eftersom 

de diplomatiska förbindelserna hade brutits efter annekteringen av Texas. 

För att ytterligare pressa Mexiko beordrades den amerikanska armén till det 

omstridda området mellan Nuecesfloden och Rio Bravo. På den mexikanska 

11. James Buchanan till John Sliddel, 10 november 1845, i Willam R. Manning (red.), Diplo-

matie Correspondenceofthe United States. Inter-American Affairs 1831-1860, vol. VIII: Mexico 

1831-1848 (Mid-Year) (Washington 1937), s. 180; Bergeron (1987), s. 69—72; KinleyJ. Brauer, 

"The United States and British Imperial Expansion, 1815-1860", Diplomatic History, vol. XII 

(Winter 1988), s. 19-37; Sam W. Haynes, "Anglophobia and the Annexation of Texas: The 

Quest for National Security" i Sam W. Haynes & Christopher Morris (red.), Manifest Des-

tiny and Empire: American Antebellum Expansionism (College Station 1997), s. 115-145; Sam 

W. Haynes, '"But What Will England Say?' — Great Britain, the United States, and the War 

with Mexico" i Richard V. Francaviglia and Douglas W. Richmond (red.), Duelling Eagles: 

Reinterpreting the U.S.-Mexican War, 1846-1848 (Fort Worth 2000), s. 25, 34. 
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sidan kommenderades den mexikanska armén att driva de amerikanska trup

perna tillbaka till Nuecesfloden.12 

Polk, Walker och det amerikanska systemet 
för krigsfinansiering 

Trots att den utrikespolitiska situationen var kritisk under 1845 vidtog ad

ministrationen inga förberedelser för krig. Polk drev visserligen en aggressiv 

politik men hoppades samtidigt kunna undvika en väpnad konflikt eftersom 

ett krig skulle äventyra de ekonomiska reformer presidenten önskade genom

föra.'3 Liksom sin mentor Andrew Jackson var Polk en utpräglad motståndare 

mot Whigpartiets protektionistiska politik, en övertygelse han delade med 

finansminister Walker. Whigpartiet, som bildats i opposition mot vad som 

uppfattades som Jacksons maktfullkomliga politik, förespråkade industria

lisering med hjälp av protektionistiska tullar. Intäkterna från tullarna skulle 

användas till omfattande federala investeringar i nationens infrastruktur, 

framförallt i transportsystemet. Övertygade frihandelsvänner som Polk och 

Walker kunde däremot endast acceptera tullar som ett sätt att generera in

täkter till statskassan, men aldrig som ett medel att gynna amerikanska indu

strialister i norr på bekostnad av plantageägarna i söder. Under sitt första äm-

betsår förmådde presidenten kongressen att anta en så kallad "intäktstariff" 

där tullsatsen sattes för att generera högsta möjliga inkomst utan hänsyn till 

om tullen erbjöd skydd för amerikanska industrier eller inte. Resultatet blev 

en omfattande sänkning av Förenta Staternas importtullar. Uppkallade efter 

finansministern benämndes denna skattereform för "Walker tariffen".14 

12. James Buchanan till William S. Parrott, 28 mars 1845, ' Manning, Diplomatic Correspondence 

(1:937) VIII, s-164-166; Buchanan till Sliddel, 10 november 1845, ibid., s. 172-182, citat s. 176-

177); Bergeron (1987), s. 60-62; Eisenhower (1989), s. 3-48; Bauer (1992), s. 1-45; Thomas M. 

Leonard, James K. Polk: A Clear and Unquestionable Destiny (Wilmington 2001), s. 147—157. 

13. Bergeron (1987), s. 78; Leonard (2001), s. 163. 

14. Polk, "First annual message", Richardson (red.), Messages and Papers (1905), vol. IV, s. 403. 

"An act reducing the duty on imports, and for other purposes," 20 July 1846, ch. LXXIV, 

United States Statutes at Large, vol. IX, s. 42—49. James P. Skenton, Robert John Walker: A Poli-

tician Jrom Jackson to Lincoln (New York 1961), s. 74—76, 79—86; Bergeron (1987), s. 185—191. 
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Administrationens andra reformprojekt var skapandet av det så kallade 

"oberoende" eller "konstitutionella" finansdepartementet. Federalregeringen 

hade alltid använt sig av banker för att deponera och överföra medel. Un

der vissa perioder i den tidiga republikens historia existerade en riksbank, 

den så kallade första (1791-1811) respektive andra Bank ofthe United States 

(1817-1837). Under andra perioder var regeringen hänvisad till privata banker. 

Efterhand blev Demokraterna starka motståndare mot all sammanblandning 

av offentliga och privata finanser. Under Polk återupplivades en äldre idé 

om ett oberoende finansdepartement som skulle operera på speciebasis och 

helt utan beröringspunkt med det privata bankväsendet. Också denna re

form sjösattes 1845 och kom att hålla Walker sysselsatt under resten av Polks 

mandatperiod.15 

Men det var inom utrikespolitiken som Polk gjorde sitt största avtryck 

på den amerikanska historien. En konflikt med Storbritannien över Oregon 

hotade att dra in Förenta Staterna i ett tredje krig med moderlandet. Frå

gan löstes dock fredligt genom förhandlingar länderna emellan våren och 

försommaren 1846. Polk kunde därmed utöva ytterligare press mot Mexiko 

eftersom han inte längre behövde frukta ett tvåfrontskrig. Vänskapliga rela

tioner med Storbritannien innebar också att britterna var mindre benägna att 

komma till Mexikos hjälp. Som New York Herald uttryckte saken så kunde 

nu Förenta Staterna "thrash Mexico into decency at our leisure". Den 8 maj 

1846 drabbade amerikanska och mexikanska trupper samman i Palo Alto i 

det omstridda gränslandet mellan Texas och departementet Tamaulipas. Tre 

dagar senare överlämnade Polk sitt "krigsmeddelande" till kongressen i vilket 

han kungjorde att "Mexico has passed the boundary of the United States, has 

invaded our territory and shed American blood upon the American soil."16 

15. Polk, "First annual message", Richardson (red.) Messages and Papers (1905), vol. IV, s. 406-
408; "Report on the Finances," Congressional Globe, 29A Cong., 2nd sess., Appendix, s. 8-12; 

"An act to provide for the better organisation of the treasury, and for the collection, safe-

keeping, transfer, and disbursement of the public revenue," 6 August 1846, ch. XC, United 

States Statutes at Large, vol. IX, s. 59-66; Skenton (1961), s. 87-89; Bergeron (1987), s. 191—193. 

Om bankväsendet, se Bray Hammond, Banks and Politics in America from the Revolution 

to the Civil War (Princeton 1957); Howard Bodenhorn, A History of Banking in Antebel-

lum America: Financial Märkets and Economic Development in an Era of Nation-Building 

(Cambridge 2000). 
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Representanthuset och senaten förklarade Mexiko krig efter en kortare 

debatt den II maj och gav presidenten i uppdrag att mobilisera armén, flottan 

och milisen samt anslog tio miljoner dollar för att täcka krigskostnaderna.17 

Några veckor senare anmodade senaten presidenten att inkomma med re

kommendationer för hur kriget skulle finansieras. Tillsammans med krigsmi

nister John Marcy och marinminister George Bancroft (som också är en av 

Förenta Staternas mest berömds historiker) föreslog Polk och Walker att den 

reguljära armen skulle fördubblas till 15 000 man och förstärkas med 25 000 

frivilliga. Kostnaden för detta beräknades till nära 24 miljoner dollar fram till 

och med 30 juni 1847, då nästa budgetår påbörjades. När rapporten lämna

des till kongressen, den 11 juni 1846, hoppades Polk fortfarande på att kriget 

skulle komma att bli kortvarigt och behovet av pengar därmed begränsat.18 

Walker räknade med att den ekonomiska tillväxten och administratio

nens tariffreformer skulle generera knappt hälften av de 24 miljonerna dollar. 

Trots sina principiella invändningar mot både en statsskuld och tullavgifter 

på internationell handel så rekommenderade Walker med Polks goda minne 

kongressen att avstå från att finansiera kriget med acciser (det vill säga avgif

ter eller inhemska tullar) eller egendomsskatter. Det fanns viktiga praktiska 

skäl till detta. Det federala skatteväsendet var ett renodlat tullväsende. Det 

fanns ingen administrativ organisation som kunde driva in andra former av 

skatter. Att skapa en skatteadministration med förmåga att taxera och driva 

in skatter på egendom eller avgifter på produktion eller varor skulle ta mycket 

tid i anspråk och knappast vara meningsfullt om konflikten med Mexiko blev 

kortvarig. Men det är också intressant att Walker ansåg att det amerikanska 

folkets traditionella motstånd mot så kallade "inhemska" skatter gjorde en 

skattehöjning olämplig. "A system of direct taxes and excises, it is believed, 

16. "Message from the President to the Senate and House of Representatives", 11 May 1846, i 

Richardson (red.), Messages and Papers (1905) IV, s. 442; Bergeron (1987), s. 76-78, 113-135; 

Eisenhower (1989), s. 49—68; Bauer (1992), s. 46—80; Leonard (2001), s. 157—160; Daniel Walk

er Howe, Wbat Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848 (New York 

2007), s. 711—722, New York Herald citerad i ibid., s. 720. 

17. Cong. Globe, zyth. Cong., ist sess., s. 783-788, 791-804, 810. 

18. "Message from the President of the United States, In answer to a resolution of the Senate of 

June 3,1846, calling for information relative to the mode of raising funds for carrying on the 

war with Mexico". June 16,1846, U.S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, 

vol. VIII, Serial 477, s. 1-18. 
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would not meet the sanction of the people, unless in the emergency of a war 

with some great maritime nation." Citatet pekar på två karaktärsdrag i det 

amerikanska skattesystemet. För det första att skatterna skulle vila så lätt som 

möjligt på medborgarnas axlar. För det andra att medborgarna skulle anse 

att statens krav var legitima och därför betala sin skatt utan utövandet av 

tvångsmakt. Istället för egendomsskatter eller acciser rekommenderade admi

nistrationen en höjning av tullen på diverse varor från "brandy" till "mother 

of pearls" på mellan 5 och 50 procent. Men framför allt föreslog man att presi

denten skulle ges rätten att låna 12,5 miljoner dollar. Walker framförde också 

förhoppningen att kriget skulle bli kortvarigt och att lånebehovet därmed 

skulle minska om lån alls skulle behöva bli nödvändiga.19 

Vid ett första påseende kan Walkers rapport framstå som ett ganska mot

sägelsefullt hastverk. Demokrater stöpta i den politiska tradition som ut

vecklats av Thomas Jefferson och Andrew Jackson var starka motståndare 

till budgetunderskott och statsskulder. Och från 1830-talet och framåt hade 

partiet gått till storms mot höga tullar och ofta förordat alternativa former 

av beskattning. Icke desto mindre avspeglar Walkers rapport ett specifikt 

amerikanskt system för krigsfinansiering som var väl institutionaliserat när 

konflikten med Mexiko bröt ut. Det hade utvecklats under 1812 års krig men 

hade rötter som sträckte sig tillbaka till federalregeringens barndom. En tidig 

formulering av principerna bakom det amerikanska krigsfinansieringssyste

met återfinns i Albert Gallatins finansrapport från 1807. Gallatin var finans

minister under både Jefferson och James Madison under en period då Na-

poleonkrigen rasade i Europa och på Atlanten. Några år in på 1800-talet såg 

det ut som om en konflikt skulle bryta ut med antingen Franskrike eller Stor

britannien. I detta sammanhang frågade sig Gallatin om ett eventuellt krig 

bäst finansierades med skatter eller med lån. Hans slutsats var att "the losses 

and privations caused by the war should not be aggravated by taxes beyond 

what is strictly necessary." Den amerikanska principen att staten skulle vila 

lätt på medborgarna borde således tillämpas även under krigstid. Även om en 

ökning av statsskulden var "ett otvivelaktigt ont" så hade erfarenheten visat 

att Förenta Staterna förmådde att snabbt betala av sina lån så snart freden 

19. U.S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, vol. VIII, Serial 477, s. 2—9, citat 

s. 3, 4. 
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var återställd. Gallatin pekade här på den snabba återbetalning av krigslånen 

från frihetskriget som skett under decenniet efter 1796. Det var i linje med 

detta tankesätt som Walker i sina rekommendationer till kongressen år 1846 

insisterade på att federalregeringen skulle ges rätten att betala av sina krigslån 

så snart statsfinanserna tillät.20 

Trots att Förenta Staterna alltså valt att finansiera krig med lån för att 

bespara medborgarna skattehöjningar så var statsskulden ett ytterst proble

matiskt fenomen för amerikanska statsmän. Idag är det lätt att räkna de stater 

som inte är skuldsatta och världens regeringar säljer regelbundet obligationer 

för att balansera budgeten. Men de moderna statsskulderna har sitt ursprung 

i krig och en tid när staten endast lånade pengar i krissituationer. Den ameri

kanska staten var medvetet utformad för att vara annorlunda än sina europe
iska motsvarigheter. En skillnad av största vikt var att den amerikanska staten 

inte förde onödiga och kostsamma krig för att främja de styrandes makt och 

ära. Ett typiskt exempel på denna tro på den fundamentala skillnaden mellan 

den europeiska och den amerikanska staten återfinns i nedanstående jämfö

relse publicerad i The Wbig Almanac for 1852. 

THE COST OF KINGS 

Countries 

Yearly 

expen-

diture 

perhead 

court armyandnavy debt 
Countries 

Yearly 

expen-

diture 

perhead 
Per head Proportion of 

Expenditure 

Perhead Proportion of 

Expenditure 

Per head 

GreatBritain and ireland $6 27 c 17 »A 2 1/10 per ct. $2 56 31 per cent. $126 

France 7 20 l'/2 ' !/s 210 29 32 80 

Germany 5 53 23 y3 4 74' 2 28 4172 2611 

Betgium 4 67 13 Vs V 27r 110 23 V? 22 40 

United States (Federal and State 

together) 

3 60 79 732 .67 18 72 2 60 

Swteertand (Federal and 

Cantons together) 

2 66 2/3 V15 7 40 .34 12 W .67 

Norway 2 06 2/i 773 3 V *  .80 382/3 Nothing 

20. "State of the Finances", Communicated to the Senate 7 November 1807, American State 

Papers: Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the United States [...] Selected 

and Edited, under the Authority of Congress Finanee (Washington, D.C., 1832) vol. II, s. 

248; U.S. Congress, 2cjth Cong., ist sess., Senate Document 392, vol. VIII, Serial 477, s. 4. 
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Den här sortens jämförelser - ofta, som här, understödda med statistiska 

uppgifter - hade vid mitten av 1800-talet blivit vanliga i Amerika. De speglar 

ett samhälle vars ekonomi dominerades av enskilda hushåll snarare än av sto

ra företag och organisationer, i vilket storleken på statens utgifter och skulder 

framstod som både skrämmande och ofattbara. Syftet var att framhålla att 

republiker kostade medborgarna mindre än monarkier, där folket förtrycktes 

av sina herrar (men notera Norge!). En beräkning från 1847 nådde mer dra

matiska slutsatser än tabellen "the cost of kings". Enligt denna uppgick den 

sammanlagda kostnaden för styrelsen på federal, delstatlig och lokal nivå i 

Förenta Staterna till endast 2,39 dollar per person medan motsvarande siffra 

för Storbritannien var 12,33 dollar. Men det var inte bara så att utgifterna i 

Förenta Staterna var betydligt lägre än i Europa, pengarna användes också till 

andra ändamål. Hovet, militärmakten och statsskulden var de stora posterna 

i europeiska stormakters budget medan de slukade betydligt mindre resurser 

i Förenta Staterna.21 

Europeiska monarkier kostade pengar därför att den europeiska konti

nenten sedan sekler tillbaka plågats av ständiga och oerhört kostsamma krig. 

1800-talets amerikaner talade ofta om Europas "war system". De kunde läsa 

att över 90 procent av Storbritanniens statsutgifter gick till militären och 

kostnader för statsskulden, det vill säga kostnader som direkt eller indirekt 

kunde hänföras till krig. "The war-system", skrev George Beckwith, ordfö

randen i American Peace Society, "with its debts and its current expenses, has 

become a mammoth incubus on the bosom of all christendom." För folket 

var följderna högst påtagliga. "Men are wrestling their lives and energies in 

toil, yet eat not the fruit of their labor, for it is wrested from them and offered 

on the altar of Moloch", sade William Jay. "Agriculture is interrupted, com-

merce droops, industry is paralyzed, and soldiers and taxes are multiplied."" 

American Cottage Library, en liten skrift publicerad 1848, angav att "[t]he 

war debts of the European nations amount to $10,000,000,000 (ten thousand 

21. The American Ålmanac and Repository ofUseful Knowledge for the Year 1847 (Boston 1846), s. 

159. Denna publikation citerar också beräkningar av Edward Livingston från 1832 ($2,15) och 

Henry Carey från 1838 ($2,19), se ibid., s. 158. 

22. William Jay, A Review of Causes and Consequences of the Mexican War (Philadelphia, 1849), s. 

332; "Letter to General Taylor on peace from George Beckwith, Secretary of the American 

Peace Society" i Emancipator andRepublican [Boston, MA], 22 december 1848. 
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millions)", en siffra som upprepades av Beckwith. Whigalmanackan från 1852 

angav däremot den mer exakta siffran 11 897 096 000 dollar och kunde även 

redovisa de olika europeiska stormakternas skulder. Enligt Cottage Library 

krävdes det fyra miljoner arbetares årsinkomst bara för att betala räntan på 

statsskulden. Om lånet skulle amorteras av skulle varje invånare på jorden 

tvingas bidra med 10 dollar var.23 

Att den amerikanska republiken inte ställde högre ekonomiska krav på 

medborgarna berodde på att relationerna mellan stater på den nordamerikan

ska kontinenten inte som i Europa präglades av ett krigs- eller maktbalans

system. Det är signifikativt att American Almanac valde att utelämna kost

naden för den amerikanska statsskulden i sin jämförelse mellan statsutgifter 

i Förenta Staterna och Storbritannien. För medan "[t]he normal condition 

of Great Britain is one of indebtedness; that of the United States is freedom 

from debt." Den amerikanska staten skuldsatte sig endast i händelse av ex

traordinära kriser och skulden återbetalades alltid inom kort tid eftersom 

"the natural resources of the country being sufficient and not only to dis-

charge the interest, but rapidly to extinguish the principal."24 

Jämförelserna mellan Amerika och Europa tjänade inte bara till att fram

hålla Förenta Staternas fördelar. Implicit i jämförelsen låg också en varning. 

Om den amerikanska republiken skulle förbli ett alternativ till de exploate

rande europeiska monarkierna var det nödvändigt att hålla nere statsskulden 

och utgifterna för armén, flottan och federalregeringen. Kriget mot Mexiko 

tycktes tillbakavisa alla idéer om att republiken verkligen var immun mot 

krig, stora statsutgifter och skuldsättning. Det var inte utan anledning som 

American Cottage Library till citatet "War is a game which, were the people 

wise, Kings would not play at" bifogade ett stilla tillägg: "nor republics ei-

ther." Beckwith noterade att även i Förenta Staterna så hade militären och 

utgifterna för statsskulden "cost ourselves, since we became a republic, four-

fifths of all our national expenses." Och i sin Review oftheMexican War angrep 

23. American Cottage Library (New York 1848), s. 172; Emancipator and Republican [Boston, 

MA], 22 december 1848; Whig Almanac and United States Register for 1852 (New York 1851), 

s. 26. Se även Whig Almanac and United States Register for 1850 (New York 1849), s- 53-

24. The American Almanac and Repository ofUsejul Knowledge for the Year 1847 (1846), s. 159. The 

Whig Almanac for 1850 (1849) angav att enbart räntan på den brittiska statsskulden uppgick 

till $124 miljoner årligen och att den bara reducerats med $3 miljoner under 20 år av fred. 

l8l 



William Jay problemets kärna: "Mexico, our own country, and France, bear 

witness that monarchs and nobles are not the exclusive devotees of war."25 

Åsikten att skatter och statsskulder skulle undvikas så långt som möjligt 

bottnade ytterst i föreställningen att statsutgifter var improduktiva investe

ringar. Under de första decennierna av 1800-talet blev denna inställning do

minant inom den politiska ekonomin och kom att anammas av både den 

jeffersonska och jacksonska politiska traditionen. I sin Manual of Political 

Economy slog Thomas Cooper år 1834 fast att huvuddelen av skattemedlen 

som betalades in till staten var "so much money thrown away" eftersom "[a] 11 

the persons employed by governments are unproductive consumers." Även 

om somliga av dem var "nyttiga" så gällde att "utility consumes no very large 

part of Government expenditure." Åtta år tidigare hade Cooper i sina Lec-

tures on the Elements of Political Economy kommit till slutsatsen att "as taxes 

are an evil, the fewer we have of them and the smaller in amount, the better. 

That government is best, and those political institutions are most eligible, 

that are efficient at the cheapest råte."26 

Eftersom krig var statens i särklass kostsammaste utgift var flertalet ekono

mer och politiska kommentatorer skarpt kritiska mot miltäretablissemanget. 

Enstaka röster påpekade att "a nation which does not make an adequate 

preparation for its own defence, risks the loss of everything, even its national 

existence." För den tyskfödde ekonomen Friedrich List fanns ingen ursäkt 

för onödiga utgifter, "particularly those occasioned by war or the keeping of 

great armies", men han kunde inte acceptera att militärutgifter per definition 

var improduktiva. "Military preparations, wars, and the debts, which they 

involve, may in certain cases, as is shown in the case of England, contribute 

to increase the productive powers of the country."27 

Men Lists röst klingade ensam. Fördömandet av militärutgifter och kost

nader för statsskulden var närmast universell i det tidiga 1800-talet. Personer 

som försvarade statliga utgifter kunde se värdet av offentliga investeringar 

25. American Cottage Library (1848), s. 172; Emancipator and Republican [Boston, MA], 22 de

cember 1848; Jay (1849), s- 332-

26. Thomas Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy (Columbia 1826), s. 215; idem., 

A Manual of Political Economy (Washington 1834), s. 66-67. 

27. Williard Philips, A Manual for Political Economy (Boston 1828), s. 267; Friedrich List, Na

tional System of Political Economy (Philadelphia 1856), s. 127. 
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i kommunikations-, transports, bank- och, möjligtvis, utbildningsväsendet, 

men inte mer. Gallatin gjorde en åtskillnad mellan investeringar i kanaler, 

å ena sidan, och "military establishments in times of peace", "unnecessary 

pensions, high salaries, sinecures" and "ill-digested and unproductive plans 

of improvements", å andra sidan. De senare var "useless and unproduc

tive" och utgjorde "so much capital actually destroyed". American Almanac 

for 1847 gjorde samma åtskillnad när den jämförde Storbritanniens skuld 

som uppstått genom "unproductive expenditure" med de amerikanska del

staternas "reproductive investments". Delstaterna, fortsatte almanackan, "have 

borrowed money only for the purpose of constructing railroads, canals, 

and other productive public works, or of furnishing capital for banking ob-

jects." Avkastningen av den sortens investeringar gjorde dem lönsamma för 

medborgarna.28 

Medan Gallatin i en kommentar till det mexikanska kriget hävdade att 

varken ära eller erövringar kunde uppväga kostnaderna för krigslånen, gjorde 

Polk och Walker en annan bedömning rörande värdet på Kalifornien och 

New Mexico för landets framtida ekonomi. Men deras ekonomiska analys 

var i grund och botten densamma som Gallatins. Statens verksamhet var 

improduktiv och en sund politisk ekonomi innebar att dess anspråk på med

borgarna i form av skatteuttag skulle begränsas till ett minimum. Av det skä

let var krigskostnaderna allt annat än oproblematiska för administrationen, 

även om de såg dem som nödvändiga för att säkra viktiga politiska mål. För 

Polk och Walker, precis som för Gallatin i upptakten till 1812 års krig, var 

en minimering av lånen under kriget och en snabb återbetalning av krigslå

nen en integrerad del i det amerikanska krigsfinansieringssystemet i avsikt att 

undvika en permanent statsskuld.29 

28. Albert Gallatin till LaFayette, 12 maj 1833, i Henry Adams (red.), Writings of Albert Gallatin 

(New York, 1960 [1879]) vol. II, s. 471; Albert Gallatin till A. C. Flagg, 31 december 1841, i ibid. 

s. 572. Gallatin uttryckte liknande åsikter redan i en av sina första publikationer, A Sketch oj 

the Finances of the United States, vilken publicerades 1795, se ibid. vol. III, s. 143-144. Albert 

Gallatin, Expenses of the War (Washington 1848), s. 1-2. Se även Albert Gallatin till Edward 

Everett, 16 december 1847, i Adams (red.), Writings of Albert Gallatin (1960) vol. II, s. 658—659; 

The American Alamanac and Repository of Useful Knowledge for the Year 1847 (1846), s. 159. 

29. Albert Gallatin till Edward Everett, 16 december 1847, ' Adams (red.), Writings of Albert 

Gallatin (1960) vol. II, s. 661—662; Bergeron (1987), s. 185—186, 193—194. 
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Kongressen valde att godkänna administrationens önskemål att låna 

pengar. Efter en kort debatt antogs ett lagförslag som gav presidenten rätten 

att antingen utfärda kortfristiga "treasury notes" eller att sälja obligationer 

med en fast löptid. Walker hade bett kongressen om denna valfrihet eftersom 

den skulle underlätta upplåningen. Men han hade samtidigt bett kongressen 

att specificera lånevillkoren och därmed begränsa hans flexibilitet vid upp

handlingen av lånet i andra avseenden. Den högsta tillåtna räntan sattes till 

sex procent och lånet fick inte säljas under par. "Treasury notes" skulle godtas 

som betalning för federala skatter och avgifter. De fastställda lånevillkoren 

innebar att potentiella investerare inte kunde pressa finansministern att sälja 

obligationer till lågt pris eller hög ränta.30 

Vid mitten av 1840-talet hade federalregeringen lång vana av att låna 

pengar både genom utfärdande av "treasury notes" och genom försäljning av 

långfristiga obligationer. De förstnämnda användes för första gången under 

1812 års krig och var utformade efter modell av brittiska "Exchequer bilis". 

Sedlarna var ett sätt att täcka underskott i statskassan under kortare tid. Sta

ten använde dem antingen som betalning för inköpta varor och tjänster eller 

sålde dem till investerare såsom privata banker. Eftersom "treasury notes" 

vanligtvis löpte på ett år, ibland två, så utgjorde de ett sätt för den amerikan

ska staten att undvika en långsiktig statsskuld. Erfarenheten hade nämligen 

visat att det var svårt att hitta köpare av obligationer om de inte hade en fast 

löptid på tio eller tjugo år. "Treasury notes" gjorde det däremot möjligt för 

regeringen att lösa sina lån så snart statskassan gick med överskott.31 

Whigpartiet gick till kraftig motattack mot administrationens förslag. 

Det var ett led i dess fåfänga försök att stoppa Walkertariffen, vilken antogs 

sommaren 1846. Genom att kräva skatter istället för lån och obligationslån 

istället för "treasury notes" hoppades Whigs att Demokraterna skulle tvingas 

backa i sin frihandelspolitik. Den allmänt avskydda statsskulden användes 

30. Cong. Globe, iyth Cong., ist sess., s. 1094-1095, 1098-1100, 1103, 1109-1110, 1114-1115; "An 

acc to authorize an issue of treasury notes and a loan", 22 July 1846, ch. LX1V, United States 

Statutes at Large IX, s. 39-40; U. S. Congress, 29th Cong., ist sess., Senate Document 392, 

vol. VIII, Serial 477, s. 4. 

31. Cong. Globe, 29th Cong., ist sess., s. 1099 (James Iver McKay); James William Cummings, 

"Financing the Mexican War", (opublicerad Ph.D. diss., Oklahoma State University 2003), 

s. 80. 
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som ett spöke för att skrämma Demokraterna till att öka statsinkomsterna 

genom höjda tullavgifter istället för lån. För att planen skulle fungera var det 

nödvändigt att tvinga Polk att öka på statsskulden genom långfristiga obli

gationslån och inte tillåta finansdepartementet att ge ut kortfristiga "treasury 

notes" som snart kunde betalas tillbaka. Administrationens politik beskrevs 

som "omanlig" och ett försök att "humbug the people". Men för Polkad-

ministrationen utgjorde "treasury notes" lösningen på problemet hur man 

skulle kunna föra krig utan att vare sig höja skatter eller öka statsskulden.32 

För mottagarna låg "treasury notes" attraktionskraft i att de var räntebä

rande och att de fungerade som ett nationellt betalningsmedel. Jackson hade 

drivit en intensiv kampanj mot Bank of the United States och kongressen hade 
inte förnyat bankens oktroj som gick ut 1837. I avsaknad av en riksbank som 
gav ut sedlar fanns inga banksedlar som cirkulerade till fast kurs i hela landet. 

Privata banker var lokala och värdet på deras sedlar fluktuerade med bankens 

renommé och med det fysiska avståndet mellan sedeln och den utfärdande 

banken. Att för privatpersoner hålla reda på sedelutgivare, sedlar och växel

kurser var en mindre vetenskap som gav upphov till flera handböcker. Men 

trots att "treasury notes" kritiserades av oppositionen för att vara en federal 

pappersvaluta, och därmed författningsstridig, så användes de inte i vardags

transaktioner. De utfärdades i valörer om 50 till 1 000 dollar, vilket i runda tal 

motsvarar 12 000 till 240 000 kronor i dagens penningvärde.33 

Federala obligationsförsäljningar hade en ännu längre historia än "trea
sury notes". Förenta Staternas första finansminister, Alexander Hamilton, 

hade omvandlat den stora och kaotiska skuld som uppstod under frihets

kriget till obligationer som gav sex procents ränta och kunde säljas till tredje 

part. Under 1812 års krig utfärdades obligationer till ett sammanlagt värde om 

73 miljoner dollar, en siffra som kan jämföras med statens årliga inkomst på 
cirka 13 miljoner dollar före krigsutbrottet. Även dessa gav sex procents ränta 

men en nyhet var att de hade en fast löptid på tio år. Mindre lån såldes 1842 

32. Cong. Globe, 2<)th Cong., isc sess., s. 1094-1095 (Garrett Davis), s. 1109 (George Evans), s. 

1114 (Jacob Welsh Miller). Även senator Thomas Hart Benton gick hårt åt sina partivänners 

ovilja att betala kriget med skatter snarare än lån, ibid., s. 1109-1110. 

33. Staten tog emot "treasury notes" som betalning för skatter och andra avgifter till sitt no

minella värde. I händelse av kursfall kunde skattebetalare och köpare av federal jord tjäna 

pengar på att köpa up undervärderade sedlar, något som hjälpte till att hålla kursen uppe. 
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och 1843 med löptider på tjugo respektive tio år. Det är tydligt att Walkers 

agerande under kriget mot Mexiko i hög grad formats av federalregeringens 

tidigare erfarenheter av upplåning.34 

Förhoppningarna om att kriget skulle visa sig vara kortvarigt och strävan 

att undvika ökningar av statsskulden gjorde att Walker till en början valde att 

finansiera kriget med hjälp av statskassans likvida tillgångar. Reserver som 31 

mars 1846 uppgick till nära 11 miljoner dollar hade smält samman till under 

3 miljoner dollar vid årets slut. Under augusti till oktober började finansde

partementet också att ställa ut "treasury notes" till underhållsofficerare för 

användning som betalning för varor och tjänster levererade till armén. Totalt 

2,8 miljoner dollar betalades ut i sedlar som gav bara 0,1 procents ränta. Polks 

dagbok ger vid handen att kabinettet diskuterade finansieringsfrågan först 

den 29 september 1846, mer än två månader efter att lånelagen antagits, då 

Walker meddelade att ett lån var nödvändigt. Planen var att sälja "treasury 

notes" med ett års löptid och sex procents ränta. Snart därefter avreste fi

nansministern till New York City för att förhandla med stadens bankirer om 

ett lån till staten. Förhandlingarna i New York, liksom i Philadelphia och 

Boston, var dock fruktlösa. Bankerna ville ha högre ränta än finansministern 

var beredd att erbjuda. Åter i Washington gjorde Walker ett försök att sälja 

3 miljoner dollar i "treasury notes" genom att annonsera i tidningarna. Inte 

heller detta lyckades. Efter bara en dryg vecka beslöt sig Walker, med Polks 

medgivande, för att börja sälja långfristiga obligationer.35 

Med detta beslut fann administrationen ett fungerande sätt att mobilisera 

resurser. Även om "treasury notes" också fortsättningsvis kom att användas så 

var det försäljningen av långfristiga obligationer som utgjorde den största käl

lan till medel för krigföringen. Beroendet av obligationer innebar naturligtvis 

34. Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4, 1776, to 

June 30, 1880" i Robert P. Porter (red.), Report on Valuation, Taxation, and Public Indebted-

ness on the United States, as Returned at the Tenth Cenus [June 1, 1880] (Washington, D.C.: 

Government Printing Office, 1884), s. 342-364; Max M. Edling, '"So immense a power in 

the affairs ofwar': Alexander Hamilton and the Restoration of Public Credit", William and 

Mary Quarterly, 3d Series, vol. LXIV, no. 2 (April 2007), s. 287-326. 

35. Milton Quaife (red.), Diary of James K. Polk during His Presidency, 1845 to 1849, 4 vol. 

(Chicago, 1910), vol. II, s. 164, 166-167, r92> r94_I95> 200-201, 205, 213; 3oth Cong., ist sess., 

"Report on the State of the Finances". House Executive Document 6, Serial 514, s. 116; 

Skenton (1961), s. 92-93; Cummings (2003), s. 85-86, 88-89, 292-
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ett bakslag för Walker och Polk även om källorna inte visar att det bekom 

dem särskilt mycket. Hade det varit möjligt att finansiera det mexikanska kri

get med "treasury notes" hade det inneburit en renodling av den amerikanska 

metoden för krigsfinansiering. Kostnaden för kriget hade inte fallit på med
borgarna i form av skatter, men den hade inte heller tyngt skattebetalarna i 

form av räntebetalningar på statsskulden eftersom denna hade kunnat betalas 

av inom loppet av några år efter att freden återställts. Istället var administra

tionen tvingad att återgå till den praxis som använts under 1812 års krig. 

Utan några förhandsförhandlingar med bankerna annonserade Walker i 

nationens tidningar helt enkelt regeringens avsikt att sälja 5 miljoner dol

lar i obligationer. Obligationerna gav sex procents ränta och löpte på tio år. 
Investerare ombads lämna in förseglade bud till finansdepartementet i vilka 

de angav hur många obligationer de önskade köpa och till vilket pris. An

nonsen infördes i Washington Union 30 oktober och Walker bad adminis

trationen närstående tidningar i Charleston, Washington, D.C., Baltimore, 

Philadelphia, New York och Boston att kopiera den. Investerarna hade två 

veckor på sig att lämna in sina bud vilka sedan alla öppnades på samma 

dag. Obligationerna erbjöds de investerare som lämnat de mest förmånliga 

villkoren för staten. Med andra ord användes ett slags auktionsförfarande 

vid försäljningen av lånen. När finansdepartementen öppnade de inkomna 

buden överskred de med god marginal de begärda fem miljonerna. Ett antal 

stora budgivare dominerade, varav samtliga erbjöd sig att betala det nomi

nella värdet eller någon tiondels procent mer för obligationerna. Corcoran 

& Riggs, den firma som helt kom att dominera upplåningen under 1847 och 

1848 köpte 350 000 dollar. Walker accepterade bud till ett värde av 5 146 000 
dollar och i stort sett hela summan betalades in. Totalt såldes obligationer till 

ett värde av 4 999 149,85 dollar.36 

Walker följde de metoder som utvecklats av Gallatin vid finansieringen 

av 1812 års krig tre decennier tidigare. Även då annonserade finansministern i 

tidningar efter bud och lånen såldes genom ett auktionsförfarande. Och pre-

3 6. Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910), II, s. 213; "Report [...] on the State of the Fi-
nances", zyth Cong., 2nd sess., Senate Document No. 2, Serial 493, Appendix FF, s. 28—29; 

Daily National Intelligencer [Washington, D.C.] 9 november 1846; Skenton (1961), s. 91—93; 

Cummings (2003) s. 91-100, 299. 
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cis som under 1812 års krig var det köpmän och banker som köpte obligatio

nerna med avsikt att sälja dem vidare till personer som avsåg behålla obliga

tionerna som en långsiktig investering. Den stora skillnaden i finansieringen 

av de båda krigen var att finanssektorn utvecklats kraftigt under 1800-talets 

första hälft. De stora aktörer som bjöd på obligationer under mexikanska 

kriget agerade som moderna investeringsbanker. De representerade investe

ringskonsortier och avyttrade omedelbart större delen av obligationerna till 

sina partners. Återstoden omsattes snarast möjligt, först genom försäljning 

till firmans kunder och sedan till mäklare som verkade på finansmarknaderna 

i New York, Boston, Philadelphia och Baltimore. Corcoran & Riggs, den i 

särklass största aktören under kriget, avyttrade sin del av 1846 och 1847 års 

lån inom loppet av några månader medan de sista obligationerna utfärdade 

under 1848 års lån såldes först vintern och våren 1850.37 

Krigsfinansieringen fulländas 

När den z^:e kongressens andra session samlades i Washington i december 

1846 hade förhoppningarna om en snar fred grusats. Amerikanska trupper 

hade följt upp segern vid Palo Alto i maj med att inta Monterrey 25 september. 

Efter det hade dock den amerikanska armén under Zachary Taylor avbrutit 

sin offensiv. I väster hade både New Mexico och Kalifornien erövrats. Trots 

de militära motgångarna visade Mexiko inga tecken på att vilja sluta fred. 

Under hösten 1846 beslöt kabinettet därför att öppna en andra front. Planen 

var att inta hamnstaden Vera Cruz för att därefter marschera mot Mexico 

City. Ställd inför hotet att förlora sin huvudstad skulle Mexikos ledare tvingas 

till fred. Beslutet innebar att kriget förlängdes och att man var tvungen att 

justera uppskattningen av krigskostnaderna. Det var inte längre rimligt att 

tro att 24 miljoner dollar skulle räcka för att tvinga Mexiko på knä.38 

I sitt andra årliga meddelande till kongressen framhöll Polk att kriget "has 

been carried into the enemys country and will be vigorously prosecuted the^e 

with a view to obtain an admirable peace." Krigsansträngningarna innebär 

37. Cummings (2003), s. 103, 145, 260. 

38. Bergeron (1987), s. 91-94; Eisenhower (1989), s. 71-165, 195-250; Bauer (1992), s. 81-200; 

Leonard (2001), s. 173-174. 

188 



att kongressen var tvungen att rösta fram ytterligare medel. Walker beräknade 

behovet till 23 miljoner dollar mellan 1 januari 1847 och 3° juni 1848. Denna 

gång föreslog administrationen att staten skulle låna pengarna genom försälj

ning av 20-åriga obligationer. Men även om kriget såg ut att bli både längre 

och dyrare än regeringen hoppats så var Polk fortfarande besluten att lånen 

skulle återbetalas så snart som möjligt. När kriget upphörde var det rimligt 

att räkna med ett betydande överskott i statskassan vilket skulle göra det 

möjligt att lösa lånen "in a much shorter period than that for which it may be 

contracted." Presidenten passade också på att klargöra sitt principiella mot

stånd mot förekomsten av en amerikansk statsskuld överhuvudtaget. Hade 

det inte varit för kriget mot Mexiko, sade han att: 

the whole public debt could and would have been extinguished within a short period; 

and it was part of my settled policy to do so, and thus relieve the people from its burden 

and place the Government in a position which would enable it to reduce the public 

expenditures to that economical standard which is most consistent with the general 

welfare and wholesome progress of our institutions.39 

Förutom beslutet att förlita sig på långfristiga lån för att finansiera kriget 

finns det ytterligare två element i Polks meddelande och Walkers komplette

rande finansrapport som belyser regeringens syn på krigsfinansieringen i syn

nerhet och på relationen mellan statsmakten och medborgarna mera allmänt. 

Det ena var önskemålet att införa nya skatter. Det andra var påståendet att 

Mexiko var ersättningsskyldigt för Förenta Staternas krigskostnader. Genom 

att vägra förhandla om fred, menade Polk, hade federalregeringen drabbats 

av "extraordinary expenses". "Justice to our own people will make it proper 

that Mexico should be held responsible for these expenditures." Några ersätt

ningskrav på Mexikos regering för amerikanska krigskostnader kom aldrig 

att framföras under fredsförhandlingarna. Däremot försökte administratio

nen skjuta över en så stor del som möjligt av kostnaden för de amerikanska 

truppernas uppehälle i Mexiko på det ockuperade folket. För Polk och hans 

kabinett var det delvis en fråga om rättvisa: Mexiko hade påbörjat ett orätt

färdigt krig och vägrade nu sluta fred. Men det var också ett sätt att begränsa 

39. "Second annual message to Congress," i Richardson (red.) Messages andPapers (1905) vol. IV, 

s- 494> 497-498-
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bördorna som lades på amerikanska skattebetalare och därmed helt i linje 

med den princip för amerikansk krigsfinansiering som sade att krig skulle 

drabba den egna befolkningen så lite som möjligt.40 

Redan i september 1846 hade krigsministern William Marcy meddelat 

general Taylor att " [t]he President hopes you will be able to derive from the 

enemy's country, without expense to the United States, the supplies you may 

need, or a considerable part of them." Kabinettet framställde den amerikan

ska ockupationen som något av en välsignelse för Mexikos folk. 

They are shielded from the burdens and exactions of their own authorities, procected 

in their persons, and furnished with a most profitable märket for most kinds of their 

property. A state of things so favorable to their interests may induce them to wish the 

continuance of hostilities. 

I avsikt att tvinga fram en fred var det därför önskvärt för den amerikanska na

tionen att förflytta krigsbördan "as far as practicable, from itself by throwing 

it upon the enemy." När Mexiko fortsatte vägra att ingå fredsförhandlingar ef

ter general Winfield Scotts intåg i Mexico City hårdnade Polks ton ytterligare. 

I sitt tredje årliga meddelande till kongressen, överlämnat i december 1847, 

föreslog presidenten att Förenta Staterna borde "levy such military contribu-

tions on the enemy as may, as far as practicable, defray the future expenses of 

the war." De amerikanska befälhavarna i Mexiko var dock ovilliga att alienera 

civilbefolkningen och valde att bortse från Washingtons order.42 

Polkadministrationen försökte också minska de amerikanska kostnaderna 

genom att beskatta Mexiko. Efter att Scott den 28 mars 1847 intagit Vera 

Cruz administrerade Förenta Staternas armé- och sjöofficerare mexikanska 

import och exporttullar. Med erövringen av Mexico City kom amerikanerna 

40. "Second annual message to Congress" i Richardson (red.), MessagesandPapers (1905) vol. IV, 

s. 498. 

41. William Marcy to Zackary Taylor, 22 September 1846, U.S. Congress, 3oth Cong., ist sess., 

House Executive Document 60, Serial 520, s. 342. 

42. William Marcy to Zackary Taylor, 22 September 1846, U.S. Congress, 30th Cong., ist sess., 

House Executive Document 60, Serial 520, s. 341; John Y. Mason to Winfield Scott, 1 Sep

tember 1847, ibid., s. 1005—1106; Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 

156—157; Polk, "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. 

IV, s. 541; "Report on the finances", 8 December 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist Sess., 

Appendix, s. 9. Cummings (2003), s. 172—173. 
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även att kontrollera de acciser och egendomsskatter som tidigare drivits in 

av de mexikanska myndigheterna. För Walker var de mexikanska skatterna 

ett välkommet tillskott till den amerikanska statskassan. De skulle göra det 

möjligt att fortsätta kriget och samtidigt minska behovet av "new loans and 

increased taxation" på hemmaplan. Genom att Mexiko bidrog till en del av 

krigskostnaderna skulle Förenta Staterna åtminstone delvis kunna undvika 

krigets "inevitable legacy to posterity" i form av en stor statsskuld. Men skat

terna skulle också utgöra en hjälp för Mexiko eftersom Walker avsåg ersät

ta landets protektionistiska politik — "so nearly resembling that of ancient 

China or Japan" — med lägre tullar. I sin rapport från december 1847 angav 

Walker att Förenta Staterna kunde komma att få in så mycket som 6,5 dol

lar till 12,5 miljoner dollar enbart från mexikanska tullar. Han angav också 

att Mexikos myndigheter erhållit 13 miljoner dollar årligen från inhemska 

skatter, även om han inte trodde att den amerikanska armén skulle kunna 

driva in summor ens i närheten av dessa. I praktiken kom aldrig de så kallade 

"Mexican assessments" att bli så lönsamma som administrationen hoppades. 

Sammanlagt samlade amerikanska trupper in 4,1 miljoner dollar i skatt från 

Mexiko, varav drygt 85 procent kom från tullintäkter.43 

Förutom att skjuta över krigskostnaderna på Mexikos folk genom kon-

tributioner och skatter och på kommande generationer genom långfristiga 

lån ville Polk och Walker faktiskt också införa nya skatter i Förenta Staterna 

samt göra försäljningen av federal mark mera lönsam. Reformerna var dock 

blygsamma. Genom att beskatta importen av kaffe och te och införa en gra

derad prisskala på federal jord skulle statens inkomster öka med omkring 2,5 

miljoner dollar årligen. Trots att summan var relativt liten så tillskrevs den 

stor principiell betydelse av Walker som hävdade att statens lånebehov där

med skulle krympa till 19 miljoner dollar. Än viktigare var att kombinationen 

ökade intäkter och minskat lånebehov skulle göra det lättare för staten att låna 

pengar till goda villkor. I följande års rapport, från december 1847, påpekade 

finansministern att: 

43. Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) vol. II,  s. 145, 422, 425-426, 437-438, 442-443, 

446-447, 450, 451, vol. III, s. 222-223; "Executive Order to the Secretary of the Treasury", 23 

March 1847, i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 523-524; "Secretary of 

the Treasury to the President, 30 mars 1847," i ibid., s. 524-529; "Report on the finances", 8 De

cember 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 9; Cummings (2003), s. 171-189. 
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[i] t is a sound rule, when contracting a public debt, to provide at the time, such revenue 

as will be adequate for the prompt payment of the interest, and the gradual but certain 

extinction of the principal of the debt. So long as this rule is pursued, there is no danger 

of any alarming accumulation of public debt, nor any apprehension that the public 

credit will be impaired or embarrassed.44 

Det var en direkt referens till Alexander Hamiltons principer för Förenta 

Staternas offentliga finanser som återigen visar hur Walker stod fast rotad i en 

amerikansk tradition i sin syn på statens kreditvärdighet och skuldsättning.45 

Under 1800-talet tenderade amerikanska statsmän att tro att statens kredit

värdighet visserligen främst bestämdes av dess lånehistoria men också av dess 

beredvillighet att införa nya skatter för att täcka ökade kostnader på grund 

av nya lån. Två skäl gjorde det svårt att följa denna regel i praktiken. För 

det första misslyckades administrationen ofta med att förmå kongressen att 

införa nya skatter. Vanligtvis var det administrationen som först väckte kra

vet på skatteökningar och skattereformer och inte lagstiftarna. Men även om 

det alltid fanns enstaka röster i kongressen som krävde nya skatter så visade 

röstsiffrorna att motståndet mot att införa ökade bördor för medborgarna var 

kompakt. Under 1812 års krig skyllde de sittande finansministrarna svårigheten 

att låna pengar till goda villkor framförallt på kongressens senfärdiga agerande 

på skattelagstiftningsområdet. Omvänt hävdade de att statens kreditvärdighet 

förbättrades när nya skatter väl infördes. Under det mexikanska kriget skulle 

det visa sig vara betydligt svårare för administrationen att påverka kongressen 

än under det tidigare kriget. Det var bara när statsfinanserna befann sig i ett 

verkligt kritiskt skede som lagstiftarna agerade under 1812 års krig. Någon 

motsvarande kris uppstod aldrig i konflikten med Mexiko.46 

44. "Report on the finances", 8 December 1847, Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 

10. 

45. "Report on the finances", 9 December 1846, Cong. Globe, zpth Cong., 2nd sess., Appendix, s. 

9; "Report on the finances," 8 December 1847, Cong. Globe, 3oth Cong., ist sess., Appendix, 

s. 10; Edling (2007), s. 314-326. 

46. William Jones, "State of the Finances", American State Papers: Finance (1832) vol. II, s. 622-

624; House Committee ofWays and Means report "Increase of Revenue", ibid., vol. II, s. 

627-628; Jones, "State of the Finances", Jan. 10, i8r4, ibid., vol. II, s. 651-653; George W. 

Campbell, "State of the Finances", ibid., vol. II, s. 840-842; Alexander J, Dallas, "State of 

the Finances", ibid., vol. II, s. 854-855; Dallas, "State of the Treasury", Jan. 21,1815, ibid., vol. 

11, s. 885—889; Dallas, "State of the Finances", Dec. 8, 1815, ibid., vol. III, s. 1-19. 
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Enligt oppositionen vågade inte Demokraterna införa skatter på egendom 

eller inkomst av det enkla skälet att de var väl medvetna om att medborgarna 

inte skulle betala dem. "Fighting seemed to many people a very agreeable 

thing", sade senator Palfrey, så länge de inte behövde känna av "how expen-

sive a luxury it was." Och hans kollega C. B. Smith hävdade att "the boasted 

popularity of this war would not survive the first visit of the tax collector." 

Indirekta tullavgifter och acciser kanske fick folket att "growl a litte and cry 

hard times", skrev The Emancipator, en radikal tidning som grundats i avsikt 

att bekämpa slaveriet. Men motståndet var så mycket starkare mot direkta 

skatter eftersom statsutgifterna då blev så mycket mer påtagliga. När skat

teindrivarna dök upp på medborgarnas trösklar blev de långt mer benägna 

att "carefully scan the policy of their servants and the expenditure of their 

money", hävdade The Cleveland Herald. Låt Uncle Sam skriva ut en räkning 

till Mr Constant Harddigger på 6 dollar, föreslog The Emancipator. Visa ho

nom att 5,70 dollar gått till vapen, ammunition, förråd, soldater med mera, 
så skulle inte många skattebetalare vara beredda att stödja ett erövringskrig 

mot ett svagt grannland. "Then how shall we ever be able to get up another 

war?"47 

Men det var också svårt att införa nya skatter eftersom det amerikanska 

skatteväsendet som tidigare nämnts endast bestod av ett tullväsende. Walker 

ansåg sig ha kalibrerat tullnivåerna så noggrant att inga betydande summor 

kunde erhållas genom höjda tullar. Te och kaffe var de enda varor som kunde 

skapa intäkter och dessa skulle inte uppgå till mer än på sin höjd 2,5 miljoner 

dollar. Att bygga upp ett skatteväsende som kunde beskatta egendom samt 

inhemsk produktion och försäljning var ett omfattande arbete. När sådana 

skatter infördes under 1812 års krig tog det flera år innan pengarna nådde 
statskassan. Det spansk-amerikanska kriget 1898 var det första krig Förenta 

Staterna utkämpade med en väl fungerarande inhemsk skatteadministration. 

Sommaren 1898 godkände kongressen ett lån på 200 miljoner dollar med sam

ma lag som också höjde de inhemska skatterna med 100 miljoner dollar/8 

Representanthuset vägrade att lyssna på administrationens förslag att in-

47. Cong. Globe, 3oth Cong., ist. sess., s. 370, Appendix, s. 323; The Emancipator [Boston, MA], 

16 september 1846; [Cleveland, OH] The Cleveland Express, 17 juni 1846. 

48. Charles J. Bullock, "Financing the War", The Quarterly Journal of Economics, vol. XXXI, no. 

3 (May 1917), s. 364. 
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föra en 25 procents tull på te- och kaffeimport. Som direkt svar på Walkers 

rapport antog representanthuset istället resolutionen "att det är olämpligt att 

införa en tull på te och kaffe" med rösterna 115 för och 48 mot. Resolutionen 

introducerades av Demokraten John Wentworth från Illinois men något för

vånande var det ingen av representanthusets Whigs som röstade emot den. 

Stödet för nya skatter kom huvudsakligen från sydstatsrepresentanter samt 

från elva delegater från New York, Illinois, Ohio och Kentucky. Eftersom re

solutionen antogs utan debatt angav representanthuset inga skäl varför kriget 

kunde och borde föras utan ny beskattning eller varför en tull på te och kaffe 

var olämplig. Frågan kompliceras ytterligare av att representanthuset omedel

bart efter sin vägran att införa nya skatter enhälligt antog resolutionen "[t]hat 

the people of the United States are too patriotic to refuse any necessary tax 

in time of war."49 

I senaten kritiserade enstaka röster den förda politiken. I tillstånd av krig 

var det statens skyldighet att höja skatterna så att inte hela krigskostnaden 

betalades med lån. Var det inte både Demokraternas och Whigpartiets över

tygelse att "a national debt is a national curse, and should be avoided, if 

possible to be avoided" frågade Demokraten John Milton Niles. Det var inte 

rimligt att en begränsad konflikt som det mexikanska kriget endast finansie

rades med lån. Niles kollega, Whigsenatorn Reverdy Johnson, kallade det "a 

libel upon the patriotism of the people to suppose that they would not bear 

any amount of taxation deemed to be necessary for the vindication of the 

national honor."50 

Oppositionen hävdade också att den förda politiken äventyrade statens 

möjlighet att låna pengar. Om kriget med säkerhet skulle ta slut inom någ

ra månader fanns inga skäl att betvivla att hela lånet skulle tecknas. Men 

problemet var att med varje nytt lån, med varje ny utgivning av "treasury 

notes" så pressades priset på statens skuldsedlar ner. Investerarna, sade Jabez 

Huntington, behövde veta vad statens totala lånebehov för hela kriget var. 

"They would tell you that they will not purchase this stock, because in a 

49. Cong. Globe, 2yth. Cong., 2nd sess., s. 102, 103; Biographicat Directory of the United States 

Congress, 1774 — Present, bioguide.congress.gov/biosearch/biosearch.asp (NY: 5, IL: 3, OH: 2, 

KY: 1). 

50. Cong. Globe, 2^th Cong., 2nd sess., s. 129—130, 226—231, 247—262; citat 130 (Niles), 238 (John

son) . 
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years time there would be other stock issued, which would reduce the price 

of it in the märket, and insure to them a loss." De skulle också vilja veta 

"whether there was any provision made for the repayment of principal and 

interest accruing thereon. There was no provision here to lay taxes for that 

purpose." För Nathan Evans var Walkers och Polks skattehöjningar otillräck

liga för att bibehålla statens kreditvärdighet. 

Why would chey not bring up their revenue to thirty-five or thirty-six millions by 

a proper system? No, they preferred to borrow, from day to day, not even looking 

thirty days ahead. Could they then expect that our stocks would maintain themselves 

at par?5' 

Demokraterna i senaten bemötte Whigs med att avdramatisera lånet. "What 

government had ever existed in time of war without having to resort to 

loans", frågade Ambrose Sevier? "He knew of none." James Westcott kallade 

23 miljoner dollar en "paltry sum" medan Jesse Speight hävdade att ingenting 

"more than the faith of this great nation" var nödvändigt för att lånet skulle 

betraktas som en säker investering.52 Lewis Cass, en av de främsta påskyn-

darna av Förenta Staternas geografiska utbredning, hävdade att oppositionen 

gjorde orimliga jämförelser mellan brittiska och amerikanska finanser. Det 

faktum att det brittiska parlamentet under 1700-talets franska krig och Na-

poleonkrigen tvingades "combine every loan with a specific tax" berodde på 

att landet då var i krig med "the whole civilized world - with a debt out of 

all manner of proportion." Förhållandena i Förenta Staterna var helt annor

lunda. Kunde verkligen någon människa tro 

that the faith of this great nation was not sufficient to raise this twenty-three millions? 
There was no necessity even for levying a tax upon tea and coffee simultaneously with 

the passage of this act. They could easily get it without. They had paid off two debts, 

and they could pay off another." 

I slutänden kom senaten att följa representanthusets vägran att rösta för nya 

skatter. 

51. Cong. Globe, 2c>th Cong., 2nd sess., s. 250. 

52. Cong. Globe, 2<jth Cong., 2nd sess., s. 249 (Sevier), s. 256 (Westcott), s. 261 (Speight). 

53. Cong. Globe, 29th Cong., 2nd sess., s. 258. 
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Lagstiftarnas motvilja mot skattehöjningar höll i sig under hela kriget, 

även efter att Demokraterna förlorat kontrollen över representanthuset till 

Whigpartiet. Det innebar att det mexikanska kriget var det enda av 1800-ta-

lets amerikanska krig som inte ledde till omfattande skattehöjningar. Även i 

ett jämförande perspektiv hör detta till undantagen. Att föra krig i två års tid 

utan att införa några nya skatter, kommenterade en senator i krigets slutskede, 

var "an example [...] unparalleled in the history ofwarfare." Motståndet mot 

nya skatter är inte svårt att förklara. Krigsutbrottet hade sammanfallit med 

införandet av Walkertariffens avskaffande av protektionistiska tullar. Varje 

diskussion om skattehöjningar, även då de inleddes med en uttalad önskan 

att "invigorate your treasury" i avsikt att säkra "a vigorous prosecution of this 

war," återföll med automatik i en debatt om frihandel och protektionism. 

Varken den Demokratiska majoriteten i kongressen eller Polkadminstratio-

nen hade något intresse av att återuppta den debatten, även om priset för 

tystnaden var ökad skuldsättning.54 

Den 29:e kongressens andra session föredrog till sist ett lån på 23 miljoner 

dollar framför blygsamma skattehöjningar och ett 19-miljonerslån. Redan i 

sin rapport hade Walker angett att lånet borde löpa på 20 år eftersom "all 

experience, at home and abroad, proves that a loan for a long term will save 

a large amount to the treasury, compared with one of shorter date." Efter 

mindre än en dags debatt antog kongressen en lag som gav presidenten rätten 

att utfärda 23 miljoner dollar i "treasury notes" vilka kunde växlas in mot 20-

åriga obligationer. Eftersom även 1846 års "treasury notes" kunde omvandlas 
till obligationer gav lagen Polkadministrationen rätten att utfärda över 28 

miljoner dollar i 20-åriga obligationer. Som en kompensation för oviljan att 
införa en tull på te och kaffe reserverade lagstiftarna inkomsten från statens 

markförsäljning till räntebetalningar och amortering på lånet.55 

Walker följde samma procedur som han tillämpat vid försäljningen av 

1846 års lån. En annons i Washington Union 9 februari erbjöd investerare att 

54. Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, s. 292 (Nicoll); Cong. Globe, 2<jth Cong., 2nd 

sess., s. 129 (Niles). 

55. "Report on the Finances", Cong Globe, 29th Cong., 2nd sess., Appendix, s. 9; Cong. Globe, 

29th Cong., 2nd sess., s. 225—231, 247-251, 256-262, 267; "An Act Authorizing the Issue of 

Treasury Notes, a Loan, and for other Purposes", 28 January, 1847, ch- V, United States Stat-

utes at Large IX, s. 118-122. 
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lämna in förseglade bud till finansdepartementet för köp av sammanlagt 18 

miljoner dollar omvandlingsbara "treasury notes". I avsikt att så många med

borgare som möjligt skulle få tillfälle att investera i lånet och därmed stödja 

krigsansträngningarna så accepterade Walker bud från 50 dollar och uppåt. 

När buden öppnades 12 april visade det sig att privatpersoner och företag 

erbjudit federalregeringen lån om nära 58 miljoner dollar. Corcoran & Riggs 

— "the American Rotchilds" — lyckades placera sitt eget bud precis över sina 

konkurrenter och fick därmed köpa över 90 procent av lånet, den största delen 

till priset 101,25 per 100 dollar, det vill säga strax över par. Under 1847 års lå

nelag sålde Walker också ytterligare 5 miljoner "treasury notes" i februari 1847 

utan budgivning samt ett år senare 5 miljoner till efter budgivning. I februari 

1848 hade fred slutits och för första gången fanns ett europeiskt bankhus repre

senterat bland investerarna. I partnerskap med Corcoran & Riggs investerade 

huset Rotchild 2,35 miljoner dollar i Förenta Staternas krigslån, något som 

visade "the confidence which the principal bankers of the European world 

place in the American stocks" enligt The Cleveland Herald)6 

Överlag var 1847 ett bra år för statens finanser. Importhandeln nådde re

kordnivåer vilket resulterade i stora intäkter från tullar under sommaren. Det

ta tillät Walker att ge Corcoran & Riggs uppskov med delbetalningar på lånet 

vilket gav firman ett välbehövligt andrum i vidareförsäljningen av statens lån. 

Det fördelaktiga statsfinansiella läget kompletterades av militära framgångar i 

Mexiko. Taylor besegrade Mexikos befälhavare Antonio Lopez de Santa Anna 

i slaget vid Buena Vista 23 februari. Längre söderut marscherade Scott mot 

Mexico City. En serie segrar på vägen mellan Vera Cruz och Mexico City 

avslutades med intåget i Mexikos huvudstad den 13 och 14 september. Men 

om finansministers framgångsrikt mobiliserade resurser och generalerna lika 

framgångsrikt besegrade sina motståndare på slagfälten, så gjorde federalreger

ingen fortfarande ringa framsteg med att avsluta kriget och sluta fred.57 

56. 3oth Cong., ist sess., "Report on the State of the Finances", House Executive Document 6, 

Serial 514, s. 107—no, 116; Daily National Intelligencer [Washington, D.C.], 15 februari 1847; 

22 april 1847; aPrf *847; The Weekly Herald [New York, NY], 25 november 1848 ("Ameri

can Rotchilds"); The New York Herald [New York, NY], 10 mars 1848; The Cleveland Herald 

[Cleveland, OH], 15 mars 1848 ("confidence"); Daily Sentinel and Gazette [Milwaukee, WI], 

11 april 1848; Skenton (1961), s. 95-98; Cummings (2003), s. 120, 127-128, 147. 

57. Skenton (1961), s. 95-98; Eisenhower (1989), s. 253-342; M Bauer (1992), s. 232-325; Cum

mings (2003), s. 115-117, 121, 127-128, 141, 147. 
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När den 3o:e kongressens första session öppnades i Washington i december 

1847 var administrationens frustration följaktligen märkbar. Kriget fortsatte 

att sluka pengar och ingen fred var i sikte. I sitt årliga meddelande informera

de Polk kongressen att "[n]o change has taken place in our relations with 

Mexico since the adjournment of the last Congress." Det faktum att trup

pernas framgång inte resulterat i politiska resultat föranledde Polk att ställa 

frågan "in what manner the war ought to be prosecuted? and what should be 

our future policy?" Svaret blev att kriget skulle föras med "increased energy 

and power until a just and satisfactory peace can be obtained." Ockupatio

nen skulle fortsätta och eftersom Mexiko vägrade ersätta Förenta Staterna för 

landets rättmätiga krav skulle amerikanerna "indemnify ourselves, by appro-

priating permanently a portion of her territory." New Mexico och Kalifornien 

skulle inkorporeras i den amerikanska unionen med eller utan Mexikos med

givande. 

För att minska krigskostnaderna rekommenderade Polk att så mycket som 

möjligt av utgifterna skulle föras över på det mexikanska folket i form av rekvi

sitioner och skatter. Vidare upprepade presidenten sin begäran att kongressen 

skulle lagstifta om en skatt på te- och kaffeimport samt införa en nyordning 

för den federala markförsäljningen. Om reformerna inte genomfördes behöv

de staten låna 18,5 miljoner dollar, i annat fall kunde summan reduceras till 

17 miljoner. Polk meddelade också att ytterligare ett lån på runt 20 miljoner 

dollar kunde bli aktuellt i december 1848. Trots Polks optimistiska tonfall gick 

det inte att missta sig på att Förenta Staternas situation var problematisk om 

än långt ifrån kritisk. Kriget hotade att permanentas tillsammans med årliga 

budgetunderskott på 20 miljoner dollar. En sådan framtid äventyrade det re

publikanska samhällsidealet med dess låga skatter och obefintlig statsskuld.^ 

För administrationens del förvärrades situationen av att representanthuset 

nu fått en knapp Whigmajoritet. Walker hade att samarbeta med ett bud

getutskott lett av Whigpolitikern Samuel Finley Vinton. När kongressen inte 

reagerade snabbt nog på administrationens rekommendationer slöt sig Polk 

och Walker till att Whigs försökte underminera federalregeringens kreditvär

dighet. De avsåg att "produce a panic in the money märket and thereby, if 

58. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 533-549, 

citat s. 533, 541, 542; "Report on the Finances", Cong. Globe, 30th Cong., ist sess., Appendix, 

s. 9—16. 
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possible, to break down the Treasury, and thus compel the inglorious with-

drawal of our army from Mexico."59 

Whigopposi donen drev i själva verket två parallella linjer riktade dels mot 

den planerade annekteringen av territorium och dels mot administrationens 

ekonomiska politik. Som en Whigtidning uttryckte saken så var "[t]he war, 

the sub-treasury, and the tariff of 1846 [...] the tripple-headed Cerbarus, who-

se fångs are now felt in the side of the republic." Visst ville presidenten ha 

"peace" med Mexiko sade William Duer i representanthuset. Frågan var bara 

"[h]ow much piece?" Tänkte Polk lägga under sig halva landet? Två-tredjede-

lar? David Fisher kallade kriget "ogudaktigt". Ett krig "conceived in sin, and 

brought forth in iniquity, and I fear its end will be destruction." Kongressen 

hade därför ett moraliskt ansvar att använda sin makt över statsanslagen till 

att stoppa kriget genom att vägra anslå medel till armén. För Fisher stod det 

därför klar att "now is the time to stop the war, or never." 

Men för Whigs var det lika viktigt att tvinga administrationen att överge 

sin "mischievous free trade policy." De beskrev "the pernicious effects of the 

tariff of 1846" och meddelade sina motståndare att de hade en alternativ plan: 

"We can give you a tariff on the basis of the act of 1842." Partiets mål var att 

använda krigsfinansieringen till att riva upp Walkertariffen och det obero

ende finansdepartementet. De vägrade därför att godkänna en fortsatt utgiv

ning av treasury notes. Om federalregeringen behövde låna pengar skulle det 

ske genom en direkt försäljning av obligationer. Under gällande regler var 

staten tvungen att sälja obligationer endast mot betalning i speciemynt. Det 

fanns skäl att misstänka att tillgången på guld- och silvermynt inte skulle 

räcka till för detta. Ett misslyckat lån skulle tvinga federalregeringen att istäl

let öka sina inkomster genom höjda tullar och att acceptera banksedlar som 

betalning för obligationer.60 

Whigpartiets planer gick dock om intet. Det dröjde ända till andra veck

an i februari 1848 innan kongressen började debattera en lånelag och för

ändringen i styrkeförhållandet mellan Whigs och Demokraterna innebar att 

59. Quaife (red.), The Diary of James K. Polk (1910) III, s. 322. 

60. North American and United States Gazette [Philadelphia, PA], 19 januari 1848; Cong. Globe, 

30th Cong., ist sess., s. 312-319, 322-326, 331-348, 351-360, 363, 368-374, 530-535, 549; Ap-
pendix, s. 289-302, 316-341, 410-415, 472-477, citat s. 347, (Duer), Appendix, s. 302 (Fisher) 

313-314 (Vinton), 342 (Hudson), 372 (Stewart). 
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oppositionen nu för första gången tilläts debattera frågan istället för att gå till 

omedelbar omröstning. Representanthuset antog en lånelag 17 februari men 

senaten röstade inte förrän 29 mars. Lagen trädde i kraft två dagar senare med 

presidentens underskrift. Under december och januari cirkulerade spekula

tioner om att det planerade lånet skulle misslyckas. Storbritannien och Euro

pa plågades av en finanskris, priset på bomull hade fallit och handelsbalansen 

var negativ. Dessutom rådde osäkerhet om hur stort federalregeringens totala 

lånebehov egentligen var, givet att ingen ände på kriget var i sikte/1 

Precis i rätt ögonblick för administrationen anlände nyheten om att det 

amerikanska sändebudet Nicholas Trist undertecknat ett fredsavtal med 

Mexiko. Krigsslutet innebar att inga ytterligare lån skulle följa på 1848 års lån, 

vilket påverkade investerarna positivt. Fortfarande var det dock oklart om 

det fanns tillräckligt mycket pengar i omlopp för att hela lånet skulle kunna 

säljas. Walker avvaktade med att påbörja försäljningen till 17 april för att vara 

säker på att nyheten om Mexikos ratificering av fredsfördraget skulle ha nått 

investerare i Förenta Staterna innan teckningstiden utlöpt. I sedvanlig ord

ning lät finansministern via tidningarna meddela att staten sålde 16 miljoner 

dollar i 20-åriga sexprocents obligationer. Bud skulle inkomma till finansde

partementet inom två månader. Den totala summa som erbjöds regeringen 

av landets kapitalister denna gång var mindre än föregående år. Buden omfat

tade totalt 30 393 890 mot drygt 57 miljoner dollar året innan. I gengäld var 

priset bättre och lånet såldes med tre procents premium, vilket gav en vinst 

till statskassan på nära en halv miljon dollar. Liksom 1847 var det Corcoran 

& Riggs som erhöll nästan hela lånet. Mest glädjande för administrationen 

var att Corcoran & Riggs ingått partnerskap med den brittiska bankfirman 

Bäring Brothers, vid denna tid en av de största aktörerna på världens finans

marknader. Deras intresse för amerikanska statsobligationer signalerade att 

regeringens kreditvärdighet var utomordentligt god.é2 

61. "An Act to authorize a Loan not to exceed the Sum of Sixteen Millions of Dollars", 31 

March 1847, ch- XXVI, United States Statutes at Large IX, s. 217—219; The New York Herald 

[New York, NY], 21 februari 1848; Cummings (2003), s. 224. 

62. 3oth Cong., 2nd sess., House Executive Document 7, Serial 538, Appendix M, s. 56—63; ibid., 

Appendix S, s. 70-71; Daily National Intelligencer [Washington, D.C.], 18 april 1848; New 

Hampshire Patriot and State Gazette [Concord, NH], 27 april 1848; The New York Herald 

[New York, NY], 18 juni 1848; Daily National Intelligencer [Washington, D.C.], 19 juni 1848; 

The Mississippian, 30 juni 1848; Skenton (1961), s. 114-116; Cummings (2003), s. 220—263. 
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Corcoran & Riggs gjorde till en början god förtjänst på vidareförsäljningen 

av obligationerna. Under sommaren blev det dock allt svårare att avyttra dem 

och firman tvingades att försöka sälja värdepappren i London. Med officiellt 

stöd från Walker reste William Corcoran i augusti till London och kunde i 

september genomföra en försäljning av 3 miljoner dollar i obligationer till ett 

konsortium lett av Bäring Brothers. Walker hjälpte också Corcoran & Riggs 

med anstånd av deras månatliga inbetalningar till finansdepartementet. För 

Washingtonbanken Corcoran & Riggs var sommaren och hösten 1848 en dra

matisk period, men för federalregeringen var situationen på intet sätt kritisk. 

Corcoran & Riggs fullgjorde sin del av lånekontraktet och ett uppsving i den 

internationella handeln innebar att tullintäkterna steg från 23,7 till 31,8 mil
joner dollar. När Walker överlämnade sin finansrapport till kongressen den 9 

december 1848 kunde han meddela att finanserna var goda och att "[u]nless 

new and extraordinary expenditures are authorized by Congress, no further 

loans will be required, and the public debt will be reduced."63 

Mexikos svaghet och svårigheten att sluta fred 

Det har sagts att Mexiko gick i krig med Förenta Staterna inte trots, utan 

på grund av, sin svaghet. Hade staten varit betydligt starkare och landet stått 

mera enat så hade Mexiko klarat av att befolka, kontrollera och försvara sina 

norra provinser. Landet hade då kunnat erbjuda den amerikanska republiken 

reellt motstånd och därmed kunnat sätta stopp för Förenta Staternas expansi

on. Hade Mexiko bara varit något starkare hade landet kunnat förhandla med 

sina norra granne och därmed undvikit krig genom att avträda territorium 

mot ekonomisk ersättning och framtida garantier för sina gränser. Men efter

som Mexiko var ett splittrat och instabilt land var varje eftergift till Förenta 

Staterna liktydigt med politiskt självmord, om inte bokstavligen avrättning, 
för politiker som övervägde att beträda den vägen. Men svaghet inte bara 

drev Mexiko i krig, det var också statens svaghet som gjorde att amerikanska 

trupper inom mindre än 18 månader kunde krossa allt militärt motstånd och 

63. Cong. Globe, 30th Cong., rnd sess., Appendix, s. 11—20, citat s. 11; The Boston Daily Atlas 

[Boston, MA], 27 september 1848; Arkansas State Democrat [Little Rock, AR], 27 oktober 

1848; Cummings (2003), s. 245-263. 
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besätta Mexico City. Paradoxalt nog blev Mexikos maktlöshet också ett ame

rikanskt problem. Visserligen innebar den att landet lätt kunde erövras, men 

den innebar också att kriget inte kunde avslutas med en varaktig fred.64 

Den mexikanska staten var inte fattig och svag på grund av att Mexiko 

av naturen var ett fattigt land. Tvärtom var landet rikt på naturresurser, inte 

minst fanns produktiva guld- och silvergruvor. Enbart exporten av ädla me

taller uppskattas ha uppgått till 18 miljoner dollar per år under det andra 

kvartalet av 1800-talet. Under kolonialtiden hade Nya Spanien genererat be

tydande inkomster till den spanska kronan. År 1790 uppgick de totala skatte

intäkterna till runt 11,5 miljoner dollar, knappt 1,8 miljoner dollar översändes 

till Spanien. Dessa summor kan jämföras med de 4 till 6 miljoner dollar som 

federalregeringen i Förenta Staterna drev in i skatt under mitten av 1790-talet. 

TABELL I. Centralregeringens inkomster i Mexiko och Förenta Staterna, totala intäkter 
(miljoner dollar) och tullintäkter som andel av totala skatteintäkter (procent). 

iSMSÉils Mexiko Förenta Staterna 

1827 15.1(53.2) 23.0(85.8) 

1828 12.4(47.5) 24.8(93.7) 

1829 12.8(52.3) 24.8(91.4) 

1830 11.7 (42.8) 24.8(88.2) 

1831 : 14 5(65.3) 28.5(84.9) 

1832 13.0 (57.9) 31.9(89.3) 

1833 11.9 (65.3) 33.9 (85.5) 

1834 12.8 (70.5) 21.8 (74.4) 

1835 I.U. 35.4(54.7) 

1836 17.0 (I.U.) 50.8(46.1) 

, 1837 13.0(36.6) 25.0(44.8) 

1838 13.3 (32.1) 26.3(61.4) 

1839 17.5(32.0) 31.5(73.5) 

1840 15.5 (48.4) 19.5(69.3) 

14.7 (40.0) 16.9 (85.9) 

1842 16.0 (I.U.) 20.0(91.0) 

1843 19.6 (I.U.) 8.3 (84.9) 

1844 20.6 (I.U.) 29.3 (89.3) 

KÄLLOR: Barbara A. Tenenbaum, The Poli-

tics of Penury: Debts and Taxes in Mexico, 

1821-1856 (Albuquerque, NM, 1986), s. 26, 

50, 52; Historical Statistics of the United 

States, Colonial Times to 1970. (Washington 

D.C. 1975) vol. II, tabell Y352-Y353, s. 1106. 

64. Timothy J. Henderson, A Glorious Defeat: Mexico and the War with the United States (New 

York 2007), s. 188. 
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Som tabell i visar var Mexikos skatteintäkter långt ifrån obefintliga även efter 

självständigheten. Ännu så sent som på 1840-talet var Mexikos skatteintäkter 

endast marginellt mindre än Förenta Staternas.6' 

Mexikos bekymmer var att intäkterna inte räckte till för utgifterna. Statens 

budgetunderskott var stort och växande under decennierna efter självständig

heten. Trots ständiga försök lyckades inte någon regim reformera skattesyste

met. Situationen förvärrades av att regeringar och ministrar kom och gick i 

förskräckande takt. Mellan 1835 och 1840 hade Mexiko tjugo finansministrar, 

mellan 1848 och 1850 sexton. Bristen på pengar drev staten i armarna på lån

givare. Redan 1824 tog Mexiko sina första internationella lån från London

firmorna Goldschmidt & Co. och Barclay, Herring, Richardson & Co som 

sålde obligationer på Londonmarknaden. Sammanlagt lånade regeringen 32 

miljoner dollar, men villkoren avspeglade nationens bristande kreditvärdig

het. Endast 17 miljoner dollar betalades ut, Londonfirmorna behöll diffe

rensen som provision och säkerhet för räntebetalningar. Deras försiktighet 

visade sig vara befogad. Det dröjde inte mer än tre år innan Mexiko slutade 

betala på sina lån, vilket medförde att möjligheten att ta nya lån utomlands 

därmed upphörde. De utländska långivarna ersattes av inhemska vilka erbjöd 

kortfristiga lån mot hög ränta, ibland så mycket som 300 procent. Lånen 

omvandlades efterhand till långfristiga obligationer. Som säkerhet för dessa 

överfördes statliga tillgångar som gruvor, tullintäkter, myntverket och statliga 

monopol till kreditorerna. Vid tidpunkten för kriget mot Förenta Staterna 

uppgick den inhemska skulden till cirka 100 miljoner dollar/6 

De missköta finanserna hade direkta konsekvenser för Mexikos politiska 

självbestämmande. Både i samband med upproret i Texas 1836 och Förenta 

Staternas invasion 1846 fann regeringen det svårt att uppställa en tillräckligt 

stark armé. De trupper som fanns att tillgå var inte bara otillräckliga till antal 

utan även dåligt utbildade och dåligt utrustade. Under kriget mot Förenta 

Staterna var till exempel det amerikanska artilleriet långt utvecklat medan 

motsvarande vapenslag saknades eller var mycket primitivt på den mexikan-

65. Barbara A. Tenenbaum, The Politics ofPenury: Debts and Taxes in Mexico, 1821-1856 (Albu-

querque 1986), s. 4-5; Brian R. Hamnett (2006), s. 148. 

66. Jan Bazant, "Mexico from Independence to 1867", i Leslie Bethell (red.), The Cambridge 

History of Latin America, vol. III, From Independence to c. 1870 (Cambridge 1985), s. 429-430, 

434-435; Tenenbaum (1986); Hamnett (2006), s. 145-148. 
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ska sidan. Men de dåliga finanserna gav också främmande länder en ursäkt 

att intervenera militärt i Mexiko. Frankrike landsatte trupper i Veracruz 1838 

i avsikt att driva in franska undersåtars fordringar på Mexiko. Under tidigt 

1840-tal så försökte regeringen sälja Kalifornien till Storbritannien i utbyte 

mot att den brittiska regeringen tog över Mexikos utlandsskuld, då man var 

väl medveten om att brittiska vedergällningar annars var överhängande. Obe

talda skulder på i sammanhanget ganska ringa 3,3 miljoner dollar utgjorde 

en av de officiella anledningarna till att Förenta Staterna krävde mexikan

ska landavträdelser under både Jackson och Polk. År 1861, slutligen, ingrep 

Frankrike, Spanien och Storbritannien militärt i Mexiko för att säkra skulder 

som den mexikanska staten var skyldig deras undersåtar. Det vore naturligtvis 

absurt att reducera Mexikos problem till att bara vara en fråga om pengar. 

Men det faktum att statens förmåga att mobilisera resurser som kunde om

vandlas till militär styrka var begränsad utgjorde icke desto mindre en starkt 

bidragande orsak till att nationens suveränitet och territoriella integritet vid 

upprepade tillfällen kränktes/7 

Från den dag Polk tillträdde presidentposten sökte han en fredlig lös

ning på konflikten med Mexiko, naturligtvis under förutsättning att freden 

innebar de mexikanska landavträdelser han sökte. Två diplomatiska initiativ 

togs 1845, ett i juli och ytterligare ett i januari 1847. Samtliga gånger av

slog den mexikanska regeringen begäran att inleda förhandlingar. I april 1847 

sände Polk Nicholas Trist till Mexiko med uppgift att följa den amerikanska 

ockupationsarmén och befogenhet att ingå fred i utbyte mot mexikanskt ter

ritorium. Det var Trist som till slut skulle komma att sluta ett avtal med 

Mexiko i Guadalupe Hidalgo den 2 februari 1848. För administrationen var 

det problematiskt att krigets förlängdes eftersom det riskerade att skapa en 

statsskuld stor nog att hota regimens frihandelspolitik och den amerikanska 

traditionen av låga skatter. Polks dagbok ger vid handen att kabinettsmed

lemmarna blev alltmer irriterade över Mexikos hållning under hösten 1847. 

Deras krav på mexikanska landavträdelser ökade till dess att några av dem 

insisterade på att hela landet skulle annekteras.68 

Trots sin irritation över Mexiko var Polk väl medveten om att landets re-

67. Bazant (1985), s. 438, 465; Depalo, Jr. (1997), s. 92-140; Zoraida Väzquez (2000), s. 56; Ham

nett (2006), s. 147. 

68. Bergeron (1987), s. 69-72, 97-105; Leonard (2001), s. 149-152,154-156,169,174-180. 
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gering helt enkelt var för svag för att kunna sluta fred. I sitt meddelande till 

kongressen i december 1847 varnade han att "[w]ith a people distracted and di-

vided by contending factions, and a Government subject to constant changes, 

by successive revolutions, the continual success of our arms may fail to secure 

us a satisfactory peace." Mexikos regering hade inte önskat sluta fred "lest, 

from this very cause, a rival faction might expel it from power." Mexikanska 

politiker som skrev under ett avtal som lämnade mexikanskt territorium till 

Förenta Staterna riskerade att "be shot as traitors to their own country." För att 

Polk skulle lyckas med sin plan att överta Kalifornien och New Mexico räckte 

det inte med att bara besegra sin motståndare militärt. Förenta Staterna var 

också tvungen att upprätta en mexikansk regim som kunde avsluta kriget.69 

För sin del var Polk på det klara med vad som avgjorde om Mexikos reger

ing satt kvar vid makten eller inte. Om regimen hade stöd av armén satt den 

trygg, annars föll den. Några månader innan fredsfördraget slöts i Guadalupe 

Hidalgo hade kabinettet nått en punkt där den övervägde fortsatt militär 

närvaro i Mexiko i avsikt att garantera att en mexikansk fredsregering kunde 

sitta kvar vid makten. I sitt tredje årliga meddelande till kongressen hade Polk 

angett att det kunde komma att bli nödvändigt för amerikanska trupper att 

ge "assurances of protection to the friends of peace in Mexico." Det skulle 

därmed bli möjligt för Mexikos folk att upprätta och bibehålla "a free repub-

lican government of their own choice, able and willing to conclude a peace 

which could be just to them and secure to us the indemnity we demand." 

Polk sade däremot ingenting om en fortsatt militär närvaro efter fredsslutet. 

Den 18 december 1847 diskuterade kabinettet 

whether we should promise protection to the peace party in Mexico, if they would 

form a Government & make a Treaty of peace with the U.S. After much discussion 

the Cabinet were unanimous in the opinion that such a promise or assurance should 

be given, and that if such a Government was formed &C such a Treaty made, it should 

contain a stipulation that a sufficient portion of our army should remain in Mexico 

for a year after peace was concluded to afford the desired protection, and to enable any 

new Government which may be formed to execute the Treaty. These opinions were 

expressed, but no definite action was had on the subject.70 

69. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 545; 

Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 270. 

70. "Third annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905), s. 545; Quaife 

(red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. III, s. 350-351. 
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Den ursprungliga planen var dock att den mexikanska regeringens skulle söka 
sitt stöd hos den mexikanska armén och inte den amerikanska. Med början i 

juli 1846 försökte Polk förmå kongressen att anslå 2 miljoner dollar för att få 

fart på fredsprocessen. Givet "the present impoverished condition of Mexico 

the knowledge that such a sum would be paid in hand might induce Mexico 

to Treat, when she might not otherwise do so." Förslaget resulterade i den så 

kallade "Two Million Bill" och är mest uppmärksammad för att representant

huset antog den med ett tillägg känt som "the Wilmot Provisio", avsett att 

förbjuda slaveriet i områden avträdda av Mexiko. Propositionen kom därför 

att röstas ner i senaten där sydstaterna var starka. Polk såg ingen koppling 

mellan territoriella erövringar och slaveriets utbredning och han upprördes 

över kongressens bristande stöd. Pengarna var avsedda att överlämnas till den 

mexikanska regeringen så snart den accepterade de amerikanska fredskraven. 

Ingen mexikansk regering, skrev Polk, "is strong enough to make a treaty ced-

ing territory and long remain in power unless they could receive, at the time 

of making the treaty, money enough to support the army. Whatever party can 

hold the army in support can hold the power." Han kom att upprepa detta 

budskap till en grupp Demokratiska representanter och senatorer i december 

1846 då han sade att "no party which might be in power in Mexico was strong 

enough to make peace and still retain power, without money to feed, clothe, 

and pay the army." Om de styrande i Mexiko visste att 2 till 4 miljoner dol

lar skulle betalas ut i samma stund som de skrev under ett fredsavtal med 

Förenta Staterna skulle de våga ta steget, "because with the money they could 

secure the support of the army and be able to retain power."7' 

Polk lockade med än mer pengar om Mexiko var berett att avträda Kalifor

nien och New Mexico. Från första början använde sig administrationen av tre 

strategier för att förmå Mexiko att ge upp dessa landområden. Samtliga tog 

sin utgångspunkt i vetskapen om Mexikos kritiska statsfinansiella läge. För 

det första krävde Förenta Staterna att Mexiko skulle betala sina skulder till 

amerikanska fordringsägare som hösten 1845 uppgick till 3,3 miljoner dollar. 

Då det var "too well known to the world, that the Mexican Government are 

not now in a condition to satisfy these claims by the payment of money" åter-

71. Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. II, s. 50-51, 56-58, 76-77, 291; Howe (2007), 

s. 766-768. 
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stod endast för landet att betala genom att federalregeringen övertog Mexikos 

skulder och i sin tur ersattes genom mexikanskt territorium. Förenta Staterna 

krävde för det andra att Mexiko skulle ersätta amerikanska krigskostnader. 

Endast fyra dagar efter att han nåtts av nyheten om sammandrabbningar 

mellan den amerikanska och mexikanska armén klargjorde Polk för kabinet

tet att Mexiko skulle tvingas att "defray the expenses of the war which that 

power by her long and continued injuries had forced us to wage." Denna 

ersättning kunde endast ges i form av territorium då "it was well known that 

the Mexican Government had no other means of indemnifying us." Sist och 

slutligen erbjöd sig Förenta Staterna att köpa territorium av Mexiko.72 

Den första av flera inköpslistor uppgjordes redan hösten 1845 1 samband 

med att John Slidell skickades som sändebud till Mexiko. Polk var främst 

intresserad av New Mexiko och San Francisco. I samband med krigsutbrot

tet uttalade han också intresse för "some other of the Northern Provinces of 

Mexico" och under krigets gång tillkom önskemål om ytterligare landavträ

delser. Detta blev särskilt markant under hösten 1847 när Mexiko vägrade 

sluta fred trots att amerikanska trupper ockuperade landets huvudstad. Pre

sidenten sade sig nu också vilja ha Tampico och Tamaulipas samt permanent 

transiträtt över Tehuantepec halvön. Andra kabinettsmedlemmar krävde allt 

territorium öster om "Sierra mountains", det vill säga Sierra Madre Oriental, 

eller rent av hela Mexiko. Men när Nicholas Trist fick sina instruktioner i april 

1847 erbjöd sig Förenta Staterna att i första hand köpa Kalifornien och New 

Mexico och i andra hand transiträtten över Tehuantepec samt Baja California. 

Priset som Polk kunde tänka sig att betala var mellan 15 och 30 miljoner dollar 

beroende på vilka landområden Mexiko var redo att sälja. Som alltid med ett 

öga på utgifterna så klargjorde regeringen för sina sändebud att summorna var 

maxbelopp. Om möjligt skulle områdena säkras för en lägre kostnad.73 

I fredsavtalet mellan Förenta Staterna och Mexiko fastställdes att Förenta 

72. James Buchanan to William S. Parrott, 28 mars 1845, i Manning (red.), Diplomatic Corre-

spondence (193 7) vol. VII, s. 176-77; Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. I, s. 397; 

Leonard (2001), s. 157-159. 

73. James Buchanan to John Slidell, 10 november 1845,' Manning (red.), Diplomatic Correspon-

dence (1937) vol. VIII, s. 182-92; James Buchanan to Nicholas P. Trist, 15 april 1847, ibid., s. 

201-207; Quaife (red.), Diary of James K. Polk (1910) vol. I, s. 438, 495-97, vol. II, s. 15-16, 

76-77, 157, 472, vol. II[, s. 160-162, 163-165, 216-217, 229—230, 276-277. 
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Staterna skulle betala 15 miljoner dollar i fem årliga utbetalningar som kom

pensation för de landområden som Mexiko gav upp. Försäljningen utgör 

ytterligare ett kapitel i denna utdragna historia om makt och pengar. Oför

mögen att reformera skatteväsendet, utan möjlighet att låna pengar till rimli

ga villkor, så utgjorde territorium en av den mexikanska statens få tillgängliga 

tillgångar. Precis som Polk sagt räckte de 15 miljonerna till att köpa arméns 

stöd vilket gjorde det möjligt att slå ner uppror och att återställa ordningen 

i Yucåtan och de norra provinserna. Men när ersättningen var förbrukad var 

regeringen återigen tvingad att jaga nya inkomster. Lösningen blev ytterligare 

landförsäljning till Förenta Staterna. I det så kallade Gadsdenköpet betalade 

den amerikanska federalregeringen år 1853 10 miljoner dollar för ett omfat

tande område som nu utgör södra Arizona.74 

Den amerikanska republiken 
och de europeiska monarkierna 

Få saker visar med större tydlighet en stats svaghet än dess oförmåga att be

hålla och kontrollera sitt territorium. Att Mexiko misslyckades med att för

svara sina gränser var i hög utsträckning följden av att landet inte lyckades 

skapa stabila och funktionella statliga institutioner, däribland ett produktivt 

skatteväsende och välordnade offentliga finanser. För Mexiko var konsekven

serna av detta misslyckande av största betydelse. Även om landet till namnet 

var en självständig stat var Mexiko i realiteten reducerad till kolonial status. 

Oförmögen att upprätthålla sin suveränitet och territoriella integritet förlo

rade den mexikanska republiken sitt självbestämmande, vilket utgör själva 

kärnan i republikanismen. 

Förenta Staterna var Mexikos motsatts. Att den amerikanska republiken 

kunde erövra halva sitt grannland i ett kort krig berodde på att landet till 

skillnad från Mexiko lyckades skapa en stabil och funktionell stat inom lop

pet av bara några år efter självständigheten. De statsfinansiella institutionerna 

byggdes snabbt upp efter att författningen antogs 1787—1788 och de prövades 

i kriget mot Storbritannien 1812-1815. Under det mexikanska kriget utfärdade 

federalregeringen 49 miljoner dollar i långfristiga obligationer och 33 miljoner 

74. Bazant (1985), s. 448-451; Bauer (1992), s. 383-384. 
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dollar i "treasury notes". Lånen såldes till övervägande del på hemmamarkna

den till priser över par. Det är ett bevis på styrkan i statens finanser och kre-

ditvärdighet att denna upplåning kunde ske utan skattehöjningar, vilka hade 

kunnat äventyra medborgarnas stöd för kriget. Ett ytterligare tecken på denna 

styrka är det faktum att finansministerns rapporter mitt under brinnande krig 

ägnade betydligt mera utrymme åt tariffreformen och åt administrativa refor

mer än åt krigsansträngningarna. Historiska skildringar av krig och internatio

nell maktkamp dröjer sällan vid statens finanser. Ändå är statens möjligheter 

att mobilisera resurser av verklig betydelse inte bara för utgången av enstaka 

krig utan också för en nations status i det internationella statssystemet. I 

Förenta Staternas fall gjorde den amerikanska staten det möjligt för nationen 

att undvika Mexikos öde för att istället utvecklas till en självständig republik. 

TABELL 2. Långfristiga obligationer utställda under mexikanska kriget. 

Auktoriserade Bud inkomna Auktoriserat belopp Utställd belopp Pris Ranta 

22 juli 1846 30 okt. $10 000 000 $4999149,45 $100 till $100,28 6 procent 

28 jan. 1847 9feb. $23 000000 $28 230 350 $101,25 till $102 6 procent 

31 mars 1848 17 apr. $16000 000 $16 000 000 $103,20 to $104,05 6 procent 

Totalt $49 000 000 $49 229 499,45 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4,1776, 

to June 30,1880", i Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation, and Public 

Indebtedness in the United States (Washington, D.C. 1884), s. 364-67, 437—42. 

TABELL 3. "U.S. treasury notes" utställda under mexikanska kriget. 

Aukotiserade Aukotlserat belopp UtstalK belopp Ranta 

22 juli 1846 $10 000 000 $7 687 800 0,1 till 5,4 procent 

28 jan. 1847 $23000 000 $26 122 100 5,4 till 6 procent 

Totalt $33 000 000 $33809 900 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National Loans of the United States from July 4, 1776, 

to June 30,1880", i Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation, and Public 

Indebtedness in the United States (Washington, D.C. 1884), s. 364-366, 437-439. 

ANMÄRKNING: Det auktoriserade beloppet är högsta tillåtna utestående belopp. Sedlar som löstes 

in kunde ställas ut igen så länge det totala utestående beloppet inte översteg det auktoriserade 

beloppet. 1846 års sedlar var ettåriga. Flertalet gavs ut under 1847, 25° 000 dollar 1848 och inga 

1846. 1847 års sedlar var ett- eller tvååriga. Cirka 45 procent ställdes ut under 1847, lika mycket 

1848 och återstoden 1849. 
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Vid mitten av 1800-talet utgjorde republiken som styrelseform en anomali, 

förknippad inte med framtiden så mycket som med en antik värld av stads

stater. Politiska teoretiker betonade alltid republikens inneboende svaghet. 

Styrelseformen lämpade sig endast för stater med begränsat territorium och 

folkmängd. Folkets deltagande i styrelsen gjorde republikerna också benägna 

att slitas sönder av interna partistrider. Republiker var måhända friare än 

andra stater men de var också små, instabila och svaga. Av det skälet var 

republiken dömd att på sikt antingen falla under en starkare stats inflytande 

eller omvandlas till en monarki. För endast monarkin kunde koncentrera 

makten i den utsträckning som krävdes för att försvara nationens intressen i 

en anarkistisk världsordning. Det är ingen slump att politiska bedömare både 

inom och utom landet såg införandet av monarki som lösningen på Mexikos 

politiska problem. I ett längre perspektiv innebär Förenta Staternas historia 

mellan revolutionen och inbördeskriget att föreställningen om republikens 

inneboende svaghet överbevisades. Det mexikanska kriget var ett viktigt steg 

i den utvecklingen. 

År 1787 var ett ödesår i den amerikanska republikens historia. Med ska

pandet och antagandet av författningen ingick de amerikanska republikerna 

i en fastare union och centraliserade viktiga maktbefogenheter i federalreger

ingen. Montesquieu hade framhållit konfederation som ett sätt att överkom

ma republikens svaghet. Genom en union kunde republikerna tillsammans 

mobilisera och projicera "the external force of a monarchy" utan att förlora 

"all the internal advantages of republican government." Men det var inte bara 

genom att ingå i en fastare union som Förenta Staterna blev starkare. Fede

ralregeringen anammade även statliga institutioner från de europeiska mo

narkierna. Dessa stärkte den amerikanska statens kapacitet och möjliggjorde 

just en sådan projicering av makt som monarkierna kunde uppvisa. Det var 

en väg full av risker. Om inte institutioner som armén, statsskulden och cen

tralregeringen noggrant bevakades av medborgarna och deras representanter 

fanns det en påtaglig risk att de gradvis skulle omvandla den amerikanska 

republiken till en monarki.75 

För Polk och hans politiska sympatisörer hade kriget mot Mexiko bevisat 

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

M. Cohler, Basia C. Miller & Harold S. Stone (Cambridge 1989), s. 131-132. 
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att en republik kunde uppnå samma statskapacitet som en monarki utan att 

det republikanska styrelsesättet behövde omformas. När fredsfördraget över

lämnades till senaten meddelade presidenten att kriget gett "the United Sta

tes a national character abroad which our country never before enjoyed. Our 

power and our resources have become known and are respected throughout 

the world." I sitt tredje årliga meddelande till kongressen hade Polk talat om 

att "History presents no parallel of so many glorious victories achieved by any 

nation within so short a period."76 

Presidenten var inte ensam i sin entusiasm över de amerikanska militära 

framgångarna och inte heller ensam om att tro att de påverkat Förenta Sta

ternas internationella ställning. The Rough and Ready Almanac, ingen vän av 

Polkadminstrationen, utbrast till exempel "Palo Alto! Resaca de la Palma! 
Monterey! and Buena Vista! what a series of triumphs, each in turn surpassing 

its predecessor, each rising in grandeur and sublimity, until reaching the crow-

ning glory, the magnificent and stupendous achievement of Buena Vista." 

Författaren kallande slaget vid Buena Vista "one of the most remarkable of 

the age, and throws into the shade the recent and much vaunted triumphs 

of the British arms in India. [...] In all modern history Buena Vista has no 

parallel." De amerikanska segrarna hade påverkat britters och fransmäns syn 

på Förenta Staterna. "The British mind especially appears to have derived 

new impressions of American character from these manifestations," vilket 

utgjorde en av "the few promising effects of this most unpromising war."77 

I Polks ögon hade det mexikanska kriget visat att Förenta Staterna var en 

makt att räkna med. "With the addition of the late acquisitions, the United 

States are now estimated to be nearly as large as Europé", kunde presidenten 

meddela i sitt sista årliga meddelande i december 1848. Och inte minst hade 
kriget visat att republiker inte stod efter monarkier i styrka. "The war with 

Mexico has thus fully developed the capacity of republican governments to 

prosecute successfully a just and necessary foreign war with all the vigor usu-

ally attributed to more arbitrary forms of government."78 

76. "To the Senate and the House of Representatives", 6 juli 1848, i Richardson (red.), Messages 

andPapers (1905) vol. IV, s. 588; "Third annual message", ibid., s. 534. 

77. The Rough and Ready Almanac, For 1848 (Philadelphia, 1847), s. 9. 

78. "Fourth annual message", 5 december 1848, i Richardson (red.) Messages and Papers (1905) 

vol. IV, s. 634, 632. 
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Men trots framgångarna fanns orosmoln på horisonten. Polk tillträdde 

presidentämbetet som en övertygad motståndare mot den befintliga stats

skulden. Istället för att betala av den hade han ökat skulden med näramare 

50 miljoner dollar. I sitt installationstal angav han att "[a] National debt has 

become almost an institution of European monarchies. It is viewed in some 

of them as an essential prop to existing governments." Så var inte fallet i 

Amerika. Statsskuldens europeiska försvarare hade emellanåt argumenterat 

för att statens obligationer skapade ett beroendeförhållande mellan sam

hällets ekonomiska elit och staten, och att detta innebar ett viktigt stöd för 

statsmakten. Demokrater stöpta i den Jeffersonska och Jacksonska politiska 

traditionen hade dock svårt att acceptera sådana argument. "Melancholy is 

the condition of that people whose government can be sustained only by 

a system which periodically transfers large amounts from the labor of the 

many to the coffers of the few", sade Polk. "Such a system is incompatible 

with the ends for which our republican Government was instituted." Den 

amerikanska republiken var ett styre för folket och dess styrka utgjordes av 

medborgarnas lojalitet, inte av samhällselitens egenintressen.79 

Det kan förefalla ironiskt att Polks krig mot Mexiko ökade skulden i en 

utsträckning som inte skett på tre decennier. Men det vore fel att tro att hans 

ständiga attacker mot statsskulden bara var ett spel för gallerierna. Presiden

ten tog skuldens avbetalning på största allvar. Om statsskulden bara kunde 

betalas av så kunde Förenta Staterna fortsätta att vara en stat som till skillnad 

från de europeiska monarkierna inte exploaterade de arbetande massorna för 

fåtalets vinning. I sitt installationstal anknöt Polk till "a wise policy" som 

han såg som en amerikansk tradition: avbetalningen av "the debts contracted 

in our Revolution and during the War of 1812." Han klargjorde sitt syfte att 

snarast reducera den existerande skulden.80 

Det mexikanska kriget omintetgjorde Polks intentioner. Men presidenten 

vände uppmärksamheten mot statsskulden i samma ögonblick som han över

lämnade fredsfördraget med Mexiko och hans motstånd mot en permanent 

statsskuld stod fast. Det var, sade Polk, "against sound policy and the ge

nius of our institutions that a public debt should be permitted to exist a day 

79. "Inaugural address", i Richardson (red.), Messages andPapers (1905) vol. IV, s. 377. 

80. "Inaugural address", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 377. 
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longer than the means of the Treasury will enable the Government to pay it 

of£"8i ]_{an till temat att statsskulden inte var en naturlig del av den 

amerikanska staten i sitt fjärde årliga meddelande, i december 1848: 

Though our debt, as compared with that of most other nations, is small, it is our true 

policy, and in harmony with the genius of our institutions, that we should present to 

the world the rare spectacle of a great Republic, possessing vast resources and wealth, 

wholly exempt from public indebtedness. This would add still more to our strength, 

and give us a still more commanding position among the nations of the earth.82 

Eftersom Polk var motståndare mot höga skatter var det enda sättet att säkra 

den snabba återbetalningen av skulden att skära i utgifterna. Det var samma 

recept som en gång Jefferson och Gallatin ordinerat när de tog över regerings

makten 1801 med den uttalade avsikten att reducera statens skuldbörda. Om 

kongressen bara kunde avhålla sig från att godkänna utgifter som inte var "of 

absolute necessity" och se till att "the payment of the public debt at the ear-

liest practicable period" utgjorde "a cardinal principle of our public policy" 

så skulle skulden från det mexikanska kriget kunna betalas av "without any 

increase of taxation on the people long before it falls due." En början hade 

redan gjorts när den 3o:e kongressen samlades till sin andra session. Drygt 

2 miljoner dollar av de mexikanska skulderna till amerikanska medborgare 

som Förenta Staterna tagit över i samband med freden i Guadelupe Hidalgo 

hade redan betalats av utan några skattehöjningar. Om republikens framtida 

lagstiftare och presidenter kunde följa dessa råd så kunde Förenta Staterna 

förena ett bibehållande av det republikanska styrelseskicket utmärkande den 

nya världen med den imponerande statskapacitet som kännetecknade den 

gamla världens monarkier.83 

By pursuing this policy oppressive measures, operating unequally and unjustly upon 

sections and classes, will be avoided, and the people, having no cause of complaint, 

81. "To the Senate and the House of Representatives", i Richardson (red.), Messages and Papers 

(1905) vol. IV, s. 591. 

82. "Fourth annual message", i Richardson (red.), Messages and Papers (1905) vol. IV, s. 650. 

83. "To the Senate and House of Representatives", i Richardson (red.), Messages and Papers 

(1905) vol. IV, s. 592; "Fourth annual message", ibid., s. 650; "To the Senate and House of 

Representatives", ibid., s. 592; "Fourth annual message", ibid., s. 644. 
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will pursue their own interests under the blessings of equal laws and the protection 

of a just and paternal Government. By abstaining from the exercise of all powers not 

clearly conferred, the current of our glorious Union, now numbering thirty States, will 

be strengthened as we grow in age and increase in population, and our future destiny 

will be without a parallel or example in the history of nations.84 

84. "To the Senate and House of Representatives", i Richardson (red.), Messages andPapers (1905) 

vol. IV, s. 593. 
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