


Skatter och federalism 
Kongressdebatten om nordstaternas skattereform 
under inbördeskriget 

HENRIK HENRIKSSON 

Av tradition har amerikanska inbördeskriget setts som ett steg mot Förenta 

Staternas uppnående av stormaktsstatus under 1900-talet. Inbördeskriget 

innebar att det moderniserade och industrialiserade norr besegrade det omo

derna och agrara söder. Inbördeskriget innebar också att den amerikanska 

unionen blev mer lik de europeiska staterna eftersom viktiga aspekter av uni

onens sammanhållning betonades. Det stod nu klart att delstaterna inte hade 

rätten att själva bestämma om sitt utträde ur unionen och det stod också klart 

att federalregeringen hade den yttersta makten att avgöra unionens politik. 

Utan att vilja ifrågasätta den grundläggande sanningen i denna beskrivning 

vill jag försöka modifiera den något genom att lyfta fram betydelsen av del

staterna som den viktigaste politiska enheten och hur dessa enheter utgjorde 

en grundläggande politisk identitet i de politiska debatterarna under kriget. 

Detta framstår nämligen som ett tydligt i tema i en av de viktigaste frågorna 

under inbördeskriget: Hur skulle krigsinsatsen finansieras? 

Frågan om delstatsrättigheter har till viss del försummats i den amerikanska 

historieskrivningen. Historiker har främst fokuserat på sektionalismen, det vill 

säga den spricka som fanns mellan de fria delstaterna i norr och slavstaterna i 

söder. Under senare år har dock forskningen omkring delstatsrättighetsfrågan 

kommit att uppmärksammas mer och mer i amerikansk historieskrivning. 

Delstatsrättigheter 
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I december 1861 samlades den kongressen för att diskutera vilka beslut 

som skulle tas under den kommande sessionen. Landet befann sig i inbördes

krig sedan skotten vid Fort Sumter i april. Läget i unionen var kritiskt då kri

get visade sig vara både mer omfattande och motståndet i södern allvarligare 

än vad de flesta räknat med. Ledamöterna var dessutom väl medvetna om att 

krig kostar pengar och att nationen redan varit tvungen att ta kostsamma lån. 

Stormakterna som fanns runtom i världens såg med glädje på när uppsticka-

ren Förenta Staterna låg i ett blodigt inbördeskrig som riskerade att bli lång

varigt. Unionen behövde få fram pengar för att kunna betala ränta på sina lån 

och till detta behövdes kapital. Det innebar att Förenta Staterna tvingades till 

en lösning som unionen bara tagit till vid ett fatal tillfällen tidigare och något 

som kallades för avskyvärt av ledamöterna i kongressen, nämligen att införa 

så kallade interna skatter. 

Denna artikel behandlar alltså inte statsskulden direkt utan skall behandla 

det som blir resultatet av en statsskuld, nämligen skatter. Artikeln fokuseras 

istället på den spricka som fanns inom unionen, mellan de delstater som kvar

stod i unionen och valde att bekämpa sydstaternas nybildade konfederation. 

Eftersom unionen består av stater som är ekonomiskt och socialt olika 

slår också skatter olika. Eftersom dessa stater är representerade i kongressen 

formas politiken i mötet mellan den federala regeringens krav och stater

nas intressen. Det speciella med Förenta Staterna jämfört med Europa är att 

en fungerande krigsfinansiering måste ta hänsyn till staternas intressen. Till 

skillnad från de europeiska nationalstaterna är den amerikanska statsbild

ningen en federation mellan suveräna stater. Det är därför både intressant 

och ytterst relevant för en förståelse av hur den amerikanska staten fungerade 

i en krissituation att undersöka hur detta problem hanterades. 

Denna artikel behandlar ytterst frågan om var suveräniteten vilar: hos 

den federala staten eller hos delstaterna och deras lagstiftande församlingar. 

Kan man till och med säga att under ett inbördeskrig mot rebellerna i söder, 

där unionens överlevnad står på spel, det ändå kan finnas representanter som 

främst agerar utifrån sina enskilda delstaters intressen, snarare än utifrån en 

gemensam identitet som nordstatare i krig med sydstaterna? Om det är så, 

tyder det på att staternas rättigheter och intressen är riktigt djupt rotade inom 

den amerikanska politiska kulturen. 

Artikeln är begränsad till en analys av idéer presenterade i kongressdebat

ten och inte till det faktiska utfallet i form av lagar och institutioner. Det blir 
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därför en undersökning av amerikansk politisk kultur snarare än av ameri

kanska institutioner.1 

Artikeln följer ett lagförslags väg inom representanthuset. Skattedebatten 

är av direkt betydelse för statsskulden eftersom skatter behövs för att betala 

ränta och avbetalningar på skulden. Syftet med det lagförslag som här ana

lyseras var också explicit att "pay interest on the public debt".2 Artikeln visar 

att det i mötet mellan den federala regeringens krav och staternas intressen 

skapades sprickor i unionen även när landet låg i inbördeskrig. 

Congressional Globe är den amerikanska motsvarigheten till riksdagstryck

et för perioden 1833-1873. Varje kongress har två, eller i specialfall tre sessio

ner. Sessioner hålls årligen och varje session består av de debatter som hölls i 

senaten och representanthuset, och Congressional Globe följer givetvis denna 

uppdelning. I Congressional Globe återges varje dags debatt, först debatten i 

senaten och sedan debatten i representanthuset. Congressional Globe är histo

rikernas standardkälla till kongressdebatterna och det har inte i denna artikel 

funnits möjlighet att komplettera den med annat material som till exempel 

korrespondens och memoarer. Från och med den 321a kongressen 1851 så åter

gav Congressional Globe mer eller mindre ordagrant kongressens debatter. 

Jag kommer enbart att följa lagförslagets väg inom representanthuset och 

inte i senaten då det enligt konstitutionen enbart är representanthuset som 

kan lägga fram ett lagförslag angående skatter och då stoffet skulle bli för 

stort om även debatten i senaten skulle analyseras. 

I Sverige pratar vi ofta om staterna i den amerikanska republiken som 

delstater. Ordet delstat antyder att staten är en del av en större nationalstat. 

En sådan beteckning på unionsmedlemmarna var, och är till viss del fortfa

rande, felaktigt i Förenta Staternas fall. Alla delstater har sina egna regeringar, 

sina egna lagar och sin egen högsta domstol. Det kan i stort sett sägas att 

guvernören är en delstats president. Eftersom Sverige under lång tid varit 

1. Politisk kultur är ett begrepp som inom statsvetenskapen används för att beskriva politiska 

orienteringar hos politiska aktörer eller grupper. Politiska orienteringar är ej medfödda utan 

inlärda och den tidigare inlärningen fungerar som ett filter mot senare inlärning. Begreppet 

beskriver också föreställningar om vilka de centrala politiska aktörerna är i ett land, vilka 

krav en stat kan ställa på medborgarna, vilka samhällsfrågor som är att betrakta som politiska 

frågor och hur relationen ser ut mellan dessa politiska grupper. 

2. "A Bill, To provide internal revenue, support the government, and pay interest on the public 

debt", 3 mars 1862, H.R. 312, 37th Cong. (1862). 
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en enhetsstat kan detta vara svårt att förstå, men ju mer jag har läst om den 

amerikanska unionen desto svårare har jag haft att använda ordet delstat då 

detta inte säger hela sanningen. Detta gör att jag i denna artikel kommer att 

välja att tala om stater vilket i det här fallet inte handlar om nationalstater 

utan om delstater. När jag talar om den centrala staten kommer jag att tala 

endera om federalstaten eller om centralmakten. Detta för att tydligare visa 

på de enskilda staternas makt i det amerikanska systemet. 

Förenta Staterna som federal union 

Forskning kring det faktum att Förenta Staterna är en federal union och där

med att staternas rättigheter är av största politiska betydelse är relativt eftersatt 

i amerikansk historia. Peter Onuf hävdar att eftersom USA är en federal stat 

tenderar politik alltid att handla om staternas intressen, dels i förhållande till 

varandra, dels i förhållande till centralmakten. Onuf skriver bland annat: 

[e]qual rights in these new republican regimes required equal access to the centers of 

power. The federal system thus promoted a sense of national identity not by eliminat-

ing or emasculating the states, but rather [...] guaranteeing that no state or states 

would enjoy an artificial preponderance of power [...] [r]espect for the equal rights of 

separate, sovereign states was the only security for sustaining the union.3 

Redan i samband med författandet av självständighetsförklaringen 1776 stötte 

de 13 staterna på problem med hur man skulle formulera förklaringen. Ge
nom hela deklarationen talar man om "fria stater" och inte om unionen.4 

Unionen används tvärtom mer som ett samlingsnamn på de tretton staterna 
än som en nationsbeteckning. När sedan kriget var vunnet och en författ

ning skulle skrivas fortsatte problemen med vad som egentligen menades 

med union och framförallt vad som var tanken bakom densamma. 

På ena sidan i frågan stod en grupp som i historieskrivningen benämnts 

"federalisterna". Trots namnet var denna grupp för en stark federal stat med 

3. Peter S. Onuf, Jejferson 's Empire: The Language of American Nationhood (Charlottesville 

2000), s. 14-15. 

4. Förrest McDonald, States Right and Union: Imperium in Imperio, 1776-1877 (Kansas 2000), 

s. 10. 
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stor central styrning. På andra sidan fanns "anti-federalisterna". Denna grupp 

var för starka stater där statsrättigheter övertrumfar federala rättigheter.5 

Konstitutionen kunde trots allt skrivas samman sedan både federalister och 

anti-federalister lyckats kompromissa in delar som de ansåg viktiga. Konfe

derationskongressen6 kom överens om att den centrala staten skulle ha den 

absoluta makten i ett väl avgränsat område såsom kontroll över armén, diplo

matiska kontakter och rätten att begära kontributioner från staterna.7 Beskatt

ningsrätten kom dock inte förrän 1787, detta i samband med antagandet av den 

nya författningen. Konstitutionskonventet, vilket skrev författningen, beslöt 

att unionens kostnader skulle fördelas mellan staterna så rättvist som möjligt. 

Detta gjordes grovt förenklat genom att kostnaderna fördelades efter invånar

antal, med tanken att en rik stat var en stat med många invånare medan en stat 

med få invånare var en fattig stat. I detta skattesystem och representationssys

tem fanns inskrivet att slavar skulle räknas som tre femtedelar av en invånare 

vilket innebar att slavstater inte behövde betala skatt för varje slav men att man 

inte heller fick representation i representanthuset utifrån sin totala folkmängd. 

Språket i konstitutionen var dock vagt och väldigt fritt för tolkningar något 

som anti-federalisterna tolkade som ett försök från federalisterna att bygga 

en starkare centralregering än författningstexten medgav.8 Anti-federalisterna 

lyckades dock i det tionde författningstillägget (1791) fastslå att: "the powers 

not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to 

the States, are reserved to the States respectively, or to the people".9 

En viktig del i konstitutionen var uppbyggnaden av kongressen där kon

gressen delades mellan senaten, där varje stat hade rätt till två senatorer, och 

representanthuset där folkmängden i staten avgjorde hur många ledamöter 

varje stat hade rätt till. Detta var en kompromisslösning där de små staterna 

endast ville ha en lagstiftande kammare där varje stat hade en röst medan de 

stora staterna ville ha representation baserad på folkmängd i både represen

tanthuset och senaten. 

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

wards L. Ayers et al. (red.), All Over the Map: Rethinking American Regions (Baltimore 1995), 

s. 15-17. 

6. Namnet på den kongress som lagstiftade i USA mellan 1781 och 1789. 

7. McDonald (2000), s. 16. 

8. Onuf (1995), s. 18-19. 

9. McDonald (2000), s. 24. 
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Under hela 1790-talet översköljdes den nya nationen av nationella ström

ningar. Federalisterna var i maktposition och man lyckades under denna tid 

bland annat att skapa Bank of the United States som skulle vara Förenta Sta

ternas motsvarighet till Bank of England och därigenom centralisera bankvä

sendet.10 Under 1790-talet uppkommer dock ett hot mot federalisternas makt

position då det republikanska partiet för första gången lyckas organisera sig i 

någon större omfattning. Republikanerna kan till viss del ses som efterföljare 

till anti-federalisterna, åtminstone rent idémässigt, då det är mer eller mindre 

samma personer som kallar sig för republikaner som tidigare ansett sig vara 

anti-federalister. Ledare för republikanerna var Thomas Jefferson som år 1800 

vann presidentposten. Thomas Jefferson såg sig själv som en stor försvarare 

av statsrättigheter och ansåg att federalisterna under 1790-talet byggt upp en 

alldeles för centraliserad stat. Bland annat minskade Jefferson armén vilket var 

ett tydligt slag mot centralmakten då just kontrollen över armén var en av fa 

rättigheter som centralmakten faktiskt hade. Även Bank of the United States 

fick stryka på foten efter hårda påtryckningar från privata bankmän i New 

York och Philadelphia som inte gillade den centraliserade banken.11 Jeffersons 

syn på unionen var att: 

[s]tate "equality", the formål capacity to engage in the compact, was [the] essential 

condition for creating a true union; as long as the federal government upheld that 

fundamental principle, the union would endure.12 

Under kriget mot England 1812 hamnade staternas rättigheter något över

raskande i framkant då den dåvarande presidenten Madison krävde av New 

England-staterna13 att de skulle ställa upp med en milis i kriget. New England 

vägrade och högsta domstolen i Massachusetts dömde till fördel för staten 

och ansåg att det enbart var guvernören som hade rätten att utkommendera 

statens milis i ett anfallskrig.14 I detta fall hade Madison, som tog över som 

president efter Jefferson, två alternativ: endera gå i kamp med staterna och 

10. McDonald (2000), s. 28. 

11. McDonald (2000), s. 52. 

12. Onuf (2000), s. 118. 
13. Dessa stater kallas i litteratur och källor för New England som är ett avgränsat område som 

består av staterna Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island och Con

necticut, hädanefter kallas dessa för New England. 

14. McDonald (2000), s. 66-67. 
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därigenom inte enbart riskera krig med England utan även riskera inbördes

krig, eller att blunda för New Englands motstånd. Madison valde det senare 

och New England höll sig mer eller mindre neutrala fram till 1813 då England 

gjorde räder i New Englands farvatten vilket tvingade guvernören i Mas

sachusetts att mobilisera milisen. Dock slog guvernör Strong fast att milisen 

stod under statens styre och ej under nationellt styre.15 Detta är ett bevis på 

hur svag den centrala makten faktiskt var, vilket skulle leda fram till större 

problem längre fram i unionens historia. 

Efter krigets slut 1815 lugnade känslorna ner sig i frågan om statsrättighe

ter och Peter Onuf hävdar att: "the absence of internal and external threats 

to the union by the mid-i820s [...] made the concerns of the founders seem 

increasingly irrelevant"."5 Under 1850-talet blossade nord- och sydfrågan upp 

och i framkant av denna stod den så kallade Kansas-Nebraska Act. Frågan 

handlade om huruvida de nya staterna skulle bli fria stater eller slavstater. 

Från både nord och syds sida handlade det om att öka inflytandet i Washing

ton DC för respektive intressen.17 

Även uppe i norr jobbade staterna mot den federala staten. Wisconsin 

vägrade exempelvis att följa den federala lag som innebar att personer som 

hjälpt slavar att fly skulle ställas inför rätta. Ett exempel på detta var när en 

man vid namn Booth greps i Wisconsin misstänkt för att ha hjälpt slavar att 

fly. Högsta domstolen i Wisconsin frigav dock Booth omedelbart varpå den 

federala högsta domstolen protesterade. Ett år förflöt innan Wisconsin följde 

den federala högsta domstolens beslut men Booth frigavs dock kort efter att 

denne gripits en andra gång då Wisconsins högsta domstol återigen ansåg 

att den federala lag som Booth gripits under var okonstitutionell. Wisconsin 

fortsatte sedan hela vägen fram till inbördeskriget att vägra gripa personer som 

hjälpt slavar.18 

Som tidigare nämnts har i amerikansk historieskrivning inbördeskriget 

setts som den händelse som för alltid löste problemen med sektionalism och 

statsrättigheter. Åtminstone när det gäller statsrättigheter är det dock något 

som jag med denna artikel ställer mig frågande till. McDonald anser exem

pelvis att: 

15. McDonald (2000), s. 68. 

16. Onuf (1995), s. 34. 

17. McDonald (2000), s. 170-171. 

18. McDonald (2000), s. 174-175. 
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the president [...] found It necessary to suppress states' rights for the nonce and to 

centralize power [...] when the postwar Reconstruction at last came to an end and the 

Union was complete once again, the doctrine of states' rights reemerged, altered but 

as vital as ever.'9 

Det är i ljuset av detta citat som min artikel skall ses. Som en komplettering 

till, och till viss del i polemik mot, Förrest McDonalds åsikt att frågan om 

staternas rättigheter gör tillfälligt halt i och med inbördeskriget. 

Skatter 

När det gäller beskattning i Förenta Staterna under 1800-talet är det viktigt 

att komma ihåg två saker. Dels att skatterna alltid skulle vara rättvisa. Detta 

innebar inte som i den europeiska skattedebatten rättvisa mellan klasser utan 

snarare rättvisa mellan staterna. Dels att skatten skulle vara enkel att adminis

trera rent praktiskt. Man behövde ett system där man enkelt kunde bestämma 

hur mycket skatt som skulle tas in och hur höga skattesatserna skulle vara. 

Den 37:e kongressens andra session hölls mellan den andra december 1861 

och den sjuttonde juli 1862. Kongressen var pressad då kriget såg ut att bli 

mycket längre än vad de flesta väntat sig. Kongressen hade flera viktiga frågor 

att avhandla och en av de viktigaste gällde hur man nu skulle klara av att 

betala den ränta som kommer att uppkomma på den oundvikliga statsskuld 

som nationen kommer att dra på sig under kriget. 

Kongressen inleddes på sedvanligt sätt med att de olika ministrarna läm

nade in sina rapporter eller "meddelanden" till kongressen. Finansminister 

Salmon P. Chase rapporterar om pressade statsfinanser men också om en 

mobilisering av resurser som syftar till " [a] speedy and effectual suppression 

of the gigantic rebellion set on foot by criminal conspiracy against the Gov

ernment and the people of the United States".20 För att slå ner upproret be

gär finansministern att kongressen stiftar lagar och via "internal revenue" tar 

fram 80 miljoner dollar som skall gå till finansiering av nödvändiga lån som 

totalt uppskattas till 250 miljoner dollar. 

19. McDonald (2000), s. 194. 

20. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, Congressional Globe, 37th Cong., 

2nd sess., Appendix, s. 23. 

222 



Enligt konstitutionen har som sagt enbart representanthuset rätten att in

itiera skattelagstiftning i Förenta Staterna. Amerikanska skatter införs genom 

att finansministern presenterar en budget som anger utgifter och inkomster 

och eventuellt begär att få resurser till att exempelvis betala räntan på lån. 

Denna begäran går då vidare till representanthusets "Committee of Ways 

and Means" som sammanställer en proposition, en så kallad "bill". Denna 

debatteras sedan i kongressens båda kammare, senaten och representanthu

set, dock först i representanthuset. Båda husen har då rätt att lägga till tillägg, 

så kallade "amendments", till propositionen. När lagförslaget väl godkänns 

i båda kamrarna går det till presidenten för att skrivas under och därigenom 

slutgiltigt antas. 

Den tredje mars 1862 lade "Committee of Ways and Means" fram sitt 

lagförslag. Förslaget var tänkt att ersätta de så kallade direkta skatter vilka 

införts 1861. De innebar att staterna skulle driva in skatt på egendom och 

betala in pengarna till den federala staten. Systemet fungerade dock dåligt 

då den federala staten ej hade några medel för att se till att staterna betalade 

in skatten. Propositionen fick nummer H.R. 312 (House of Representatives). 

Det var ett utförligt förslag på 116 sidor som gick igenom dels vad som skulle 

beskattas och dels vem som skulle driva in skatten. Förslagets "arbetstitel" 

var "A bill To provide internal revenue, to support the government, and pay 

interest on the public debt".21 

Skatteförslaget 

Lagförslaget lades som redan nämnts fram av "the Committee of Ways and 

Means" vilken är en speciell kommitté vars främsta uppgift var och faktiskt 

än idag är att ta fram lagförslag som handlar om skatter. Medlemmarna i 

kommittén kommer enbart från representanthuset och får inte tillhöra nå

gon annan kommitté. Den svenska motsvarigheten till kommittén bör vara 

skatteutskottet. 

De första 40 avsnitten av förslaget handlade främst om hur organisationen 

skulle byggas upp. Resterande 69 avsnitt handlade om vilka varor som skulle 

beskattas och hur hög skatten skulle vara. De inledande avsnitten behandlade 

21. H.R. 312, 37th Cong. (1862). 
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hur man rent praktiskt skall bygga upp en ny myndighet för att adminis

trera indrivningen av skatten. Förslaget sa dock inte rakt ut huruvida det 

var staterna eller federalregeringen som skulle ansvara för uppbyggnaden av 

organisationen. Förslaget inleddes med att ge presidenten rätten att tillsätta 

en kommissionär "Commissioner of Internal Revenue". Denna kommissionär 

skulle vara underställd finansministern och ha huvudansvaret för att de skat

ter som lagförslaget ville driva in faktiskt drevs in. Förslaget gav även presi

denten rätten att dela in stater och territorier i mindre eller större taxerings-

och indrivningsområden. Dessa områden skulle även få egna taxeringsmän 

och indrivare som var underställda kommissionären som hade huvudansvaret 

i respektive taxerings- och indrivningsområde. Förslaget gav även dessa lo

kala taxerare och indrivare relativt stor frihet då dessa fick anställa så många 

anställda de fann vara nödvändigt. Alla dessa anställda var även skyldiga att 

avlägga löfte och en ed till kommissionären att de skulle utföra de uppgifter 

som ålagts dem. Det slås även fast att de anställda som stod under "chefsin

drivarna" och taxeringsmännen hade samma rättighet och skyldighet som 

sina chefer.22 

I avsnitt sex fastslog förslaget att alla privatpersoner, företag eller andra 

sammanslutningar som skulle betala skatt enligt förslaget, en gång per år 

måste inkomma med en rapport över vilka varor som var beskattningsbara 

som de innehade eller hade köpt.23 Taxeringsmännen hade även i anslutning 

till denna uppgift ansvaret för att flera gånger under året kontrollera de lis

tor som lämnades in för att se huruvida de stämde eller ej. Om privatper

soner lämnade falska uppgifter till taxeringsmännen eller försökte undvika 

densamma så skulle personen ställas inför rätta. Här var dock förslaget vagt 

formulerat när det talade om att personer som bröt mot lagen skulle stäl

las inför "any court having competent jurisdiction" och inte specificerade 

huruvida detta handlade om den federala statens domstolar eller staternas 

domstolar.24 Förslaget gav även i samma avsnitt taxeringsmännen rättigheten 

att genomsöka byggnader och mark i fall där personer ljugit eller undanhållit 

information om sin egendom. 

22. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 3-5 

23. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 5. 

24. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 7. 
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Personer som var skyldiga att betala skatt skulle meddelas genom annon

sering i tidningen och under tio dagar efter denna annonsering hade personer 

rätt att överklaga skatter. Det var dock de taxeringsmän som hade ansvar för 

hela distriktet som hade sista ordet i dessa överklaganden och man kunde 

alltså inte gå till domstol för att överklaga skatteplikten.25 

Efter att eventuella överklaganden var avklarade skulle taxeringslistorna 

skickas till uppbördsmännen i respektive distrikt för den fysiska indrivningen 

av skatten. Dessa indrivare skulle då återigen annonsera i lokala tidningar för 

att dels informera om hur mycket skatt varje person skulle betala och dels var 

skatten kunde betalas rent geografiskt. Om personer som skulle betala skatt 

inte dök upp hade indrivarna rätten att besöka dessa personers hem för att 

få in skatten på så vis. Om inte heller detta hjälpte hade indrivarna rätten att 

sälja personens egendom tills skatten var betald.26 Dock fick inte denna egen

dom vara sådan som var nödvändig för personen för dennes yrkesutövning 

eller på andra sätt nödvändigt för vardagslivet såsom exempelvis dragdjur. 

Om en indrivare inte drev in den summa denne skulle eller försvann med 

pengarna skulle indrivarens egendomar säljas för att täcka upp de skatte

pengar som saknades.27 

För att kongressen skulle få överblick över hur mycket pengar skatten fak

tiskt genererat, skulle varje indrivningsdistrikt överlämna en tabell med den 

totala summan till finansministern i december så att finansministern sedan 

kunde meddela kongressen hur mycket skatt som tagits in.28 

Avsnitt 39 i förslaget var intressant då det där slogs fast att i de stater som 

gjorde uppror mot centralmakten var presidenten skyldig att se till att de 

delar av förslaget som kunde utföras i staten faktiskt utfördes och att när 

centralmakten hade återtagit kontrollen skulle invånarna där betala all skatt 

som de var skyldiga, även de år de ej lytt under unionen.29 

Intressant i förslaget var också att dessa taxeringsmän och indrivare som 

skulle anställas enligt förslaget även kom att ha rätten att driva in den direkt

skatt som infördes vid den extrainsatta sessionen 1861 och som främst drevs in 

25. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 13-14. 

26. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 18-19. 

27. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 25-16. 

28. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 30-31. 

29. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 33. 
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av staterna själva.30 Detta skulle kunna tolkas som en tydlig markering att det 

var den federala staten som var tänkt att sköta denna organisation. 

Första området som skulle beskattas var en klassiker inom amerikansk 

skattepolitik, nämligen alkohol. Skatten på alkohol skulle rent praktiskt läg

gas på två saker, dels den utrustning som behövdes för att producera alkohol 

och dels antalet gallon31 alkohol som fanns i alkoholproducenternas lager.32 

Detta hänger väl samman med idén om att skatter skulle vara lätta att admi

nistrera rent praktisk då det för en taxeringsman var relativt enkelt att besöka 

en alkoholproducent för att dels se vilken utrustning företaget hade och dels 

hur mycket alkohol som fanns i lager. 

Nästa stora område som skulle beskattas, och som även det tidigare hade 

funnits med i amerikansk beskattning, var licenser. Dessa licenser behövde 

vissa yrkesgrupper för att ha rätten att utföra sitt arbete, exempel på sådana 

företag var: banker, auktionsfirmor, hotell, värdshus med mera.33 

Det tredje stora området, som egentligen var enormt, var industrier, pro

dukter och artiklar. Dessa skulle beskattas ad valorem>A vilket innebar att skat

ten skulle tas ut efter det värde som varan såldes för. Dock befriade förslaget 

tobak och alkohol från skatt upp till 600 dollar, detta för att skydda privatper

soner som inte sålde dessa varor utan enbart hade dem för privatbruk.35 

Förslaget syftade till att enbart beskatta konsumtionsvaror och ej råvaror. 

Dock skulle exempelvis salt, fårskinn, mjöl och guld beskattas som konsum

tionsvaror.36 Till konsumtionsvaror räknades även tjänster såsom exempelvis 

tågbiljetter och färjebiljetter. Skatten skulle även falla hårt på de rika i sam

hället. Därför beskattades exempelvis biljardbord, vagnar som drogs av fler än 

två hästar, guldklockor, silverbestick, pianon med mera.37 

En ny skatt var en inkomstskatt som innebar att alla invånare i unionen 

skulle betala tre procent på inkomster som översteg 600 dollar per år. Detta 

var en skatt som tidigare enbart staterna själva tog in i enlighet med skat-

30. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 33—34. 

31. 1 gallon ca 3,8 liter. 

32. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 34-40. 

33. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 52—60. 

34. Ad valorem=efter värde. 

35. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 65. 

36. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 67-75. 

37. H.R. 312, 37th Cong. (1862) s. 76. 
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tebeslutet från 1861, dock tog inte förslaget ställning till vem som skulle ta in 

denna skatt utan lämnar frågan öppen till kongressen. 

Skatteförslaget är alltså främst inriktat på konsumtionsvaror, men har 

även en viss inkomstskatt. Vad som lämnas utanför är exempelvis slavar som 

inte nämns. Debatten om H.R. 312 kom inte igång i representanthuset förrän 

den tolfte mars. Den pågick under cirka en månads tid och består i långa 

delar av rena teknikaliteter och rena grammatiska tillägg till förslaget. Målet 

var som sagt att få in pengar till statskassan som börjat sina och principen 

man hoppades följa var att "[e]very man ought to pay according to his pro-

perty and possessions".38 Jag har valt att dela upp min analys av debatten i 

fem delfrågor: indrivning av skatten, järn- och kolskatten, alkoholskatten, 

bomullsskatten och slaveriet. 

Indrivning av skatten 

Frågan handlar främst om vem som skulle sköta administrationen av skat

ten: staten eller centralmakten? Med administration menas taxeringen och 

indrivningen av skatten. 

Debatten inleddes med att Justin S. Morrill som var representant från 

Vermont och som suttit i "Committee of Ways and Means" fick förklara vad 

som var tanken bakom skatteförslaget. Den ursprungliga förhoppningen var 

att: förslaget skulle göra det möjligt för "the several States to assume, assess, 

and collect" skatterna. "If this were practicable, it might be desirable".39 Dock 

konstaterar Morrill att detta förslag var så omfattande och stort att det vore 

bättre om den federala staten drev in skatten istället för staterna då: "[the] 

General Government can collect the amount at a much less expense".40 

Debatten fortsatte med att William H. Wadsworth, ledamot från Ken

tucky,41 begärde ordet. Wadsworths långa inlägg var ett klassiskt försvar av 

statsrättigheter där Wadsworth dels sade sig inte kunna rösta för ett förslag 

38. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1365. 

39. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1194. 

40. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1194. 

41. Kentucky var en så kallad "börder state" vilket innebär att staten gränsade till de rebelliska 

staterna och Kentucky var dessutom en av de stater i unionen som inte förbjudit slaveri. 
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där medborgarna åläggs betala en permanent skatt och dels ansåg att den 

federala staten inte hade rätten att ta ut denna skatt på detta sätt: 

I am here to resist this new and overshadowing danger, this tendency of the Federal 

Government to swallow up the powers reserved to the States and people respectively.42 

Wadsworth tryckte dock flertalet gånger på att Kentucky kommer att vara 

unionen trogen och att Kentuckys soldater slogs varje dag för bevarandet 

av unionen.43 Just dessa argument upprepas ofta i kongressdebatten. Många 

dristar sig till att ifrågasätta unionen och den federala staten men i slutändan 

kommer man alltid tillbaka till att just ens egen stat är fantastiskt lojal mot 

unionen, och att just den egna staten offrat si och så många män eller resurser 

genom historien.44 

Wadsworth kritiserades av näste talare, John A. Bingham, ledamot från 

Ohio. Denne kritiserade de slutsatser som Wadsworth drog och försvarade 

den federala statens rätt att införa skatten och konstaterade att den enbart 

kommer att åläggas folket så länge det behövs, och inte vara en permanent 

lag.45 

Debatten om huruvida den federala staten eller staterna skulle driva in 

skatten tog sig många olika uttryck. En viktig del i debatten var huruvida 

dessa indrivare skulle vara underställda federalregeringen eller de enskilda 

staterna. Roscoe Conklin, representant från New York, konstaterade att: "No 

army that ever marched through the country was more hated than that army 

provided for in this bill, and which is to go around and do the offices under 

it".40 Conldin sa sig inse att kongressen var tvungen att införa dessa skatter 

men föreslog då att denna hatade armé av indrivare främst bör bestå av invå

nare från den egna staten och underställda den egna statens regering. Detta 

argument var något som flera av ledamöterna återkom till och det ansågs vara 

önskvärt att finna en sådan lösning.47 Det var även en fråga om legitimitet. 

Vissa av ledamöterna ansåg att om indrivarna själva var från staten och arbe

tar åt staten istället för åt den federala staten, gav detta lagförslaget legitimitet 

42. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1197. 

43. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1198. 

44. Se exempelvis Cong. Globe, yjth Cong., 2nd sess., s. 1198, 1200. 

45. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1200—1203. 

46. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1219. 

47. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1219—1222. 
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och på så sätt skulle invånarna lättare godkänna dessa "avskyvärda" skatter.48 

Legitimitetsfrågan togs även upp till debatt när representanterna diskuterade 

vilken domstol medborgarna skulle överklaga till om enskilda privatpersoner 

inte delade indrivarens åsikt om hur mycket skatt som skulle betalas, den 

egna statens domstol eller den federala statens domstol. I detta fall ansågs det, 

i och med att den federala staten inte kan tvinga statsdomstolar att döma åt 

ett eller annat håll, eller att ens döma i skattefrågor, att det var bäst att låta de 

federala domarna och domstolarna ta hand om detta.49 

I förslaget stod att presidenten hade rätt att dela in landet i indrivningsdi

strikt efter eget tycke. Detta var något som flera ledamöter var kritiska till. Det 

fanns en rädsla för att de små staterna skulle slås samman till ett indrivnings

område och därmed skulle skatteindrivarna inte längre vara medborgare i den 

stat i vilken de drev in pengar. Istället riskerade de att tvingas driva in pengar 

i stater i vilka de ej var medborgare och därigenom minskade lagförslagets 

legitimitet.50 Detta kom man runt genom att lägga till ett tillägg som innebar 

att indrivningsdistrikten kopplades till antalet ledamöter i representanthuset.51 

Detta innebar att eftersom alla stater är representerade i representanthuset 

så kunde inget indrivningsområde delas mellan två stater. Ett indrivnings

område kunde alltså inte vara större än den minsta staten. Syftet med detta 

förfaringssätt var att tydligare koppla lagförslaget till frågan kring legitimitet 

och representation. 

Okad centralisering var något som oroade statsvännerna då detta innebar 

en minskad makt åt staten och att nationen Förenta Staterna mer och mer 

skulle påminna om monarkier i den gamla världen: "I trust that this old and 

odious feature, the device of monarchies, will not be ingrafted upon our 

legislative system".52 Den gamla världen hade alltid varit något som skrämt 

kongressens medlemmar och dessa var stolta över att inte tillhöra den. 

Remember that never has the tax gatherer, in the history of this country, gone about 

under the Federal authority. Remember that never have the people been called upon to 

pay into the Treasury these taxes.53 

48. Cong, Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1222—1225,1254. 

49. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1276. 
50. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1238. 

51. Cong. Globe, 37A Cong., 2nd sess., s. 1535. 

52. Cong. Globe, y/th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

53. Cong. Globe, 37A Cong., 2nd sess., s. 1227. 
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Ovanstående argument är ett klassiskt argument inom statsrättighetstradi

tionen. Historiskt sett har det från statshåll varit mycket tveksamt huruvida 

den federala staten kan och framförallt har rätten att fysiskt gå in och driva 

in skatt i de olika staterna.54 

Motargumenten mot detta var att lagförslaget var för omfattande för sta

terna att kunna handskas med, det vill säga att allt för mycket skatt skulle dri

vas in och staterna inte hade möjlighet att bygga upp ett tillräckligt effektivt 

administrativt maskineri på kort tid. Det ansågs även att ett uniformt system 

för hela landet var mest rättvist och att det skulle gagna landet.55 

Centraliseringen kunde ses som ett nödvändigt ont då staterna inte borde 

tvingas att utföra denna avskyvärda handling, det vill säga ta in skatt, utan att 

det var bättre att låta den federala staten ta in denna och därigenom centra

lisera systemet. Förespråkarna för federalregeringen ifrågasatte hela begreppet 

centralisering och hävdade att begreppet inte ens existerade i USA då alla stater 

godkänt konstitutionen och därigenom erkänt att den federala staten "stod 

över" staterna.56 Ett annat viktigt argument handlar om huruvida staterna 

skulle kunna besluta om nya skatter i sina lagstiftande församlingar eftersom 

dessa i vissa stater redan var avslutade och i andra inte hölls varje år, vilket 

innebar att staterna inte skulle komma att kunna ta in någon som helst skatt 

under 1862 och 1863.57 Att låta staterna själva sköta intagandet av skatten sågs 

inte enbart som ett osäkert kort utan även som en återgång till det förflutna 

och "the old Confederacy"58 som innebar större frihet för staterna och en frihet 

som staterna inte klarar av.59 

I do not undertake to say that my State is more honest than other States, but I do 

undertake to say that some States, if they are controlled, as States often are, by inter

ests of their own people, will try to shift the burdens that might otherwise properly 

fall upon them to other States, which, if not more honest, are less sagacious. This is 

unfortunately human nature, but it is human nature, and we must talte it into account 

in our legislation.60 

54. Se exempelvis Onuf (1995); McDonald (2000). 

55. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1223,1273. 

56. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1287. 

57. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1220-1222, 1240. 

58. Syftar på Confederation Congress som var den lagstiftande församling som ledde USA 1781— 

1789 och var starkt dominerad av enskilda staters intressen. Onouf (2001), s. 21 

59. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1221. 

60. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1225. 
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Frågan om legitimitet var viktig även för de som försvarade central admi

nistration av skatten. De ansåg att problemet med att låta staten ha sina 

egna indrivare, som var underställda enbart staten, var att dessa inte kunde 

avkrävas något ansvar gentemot den federala staten. Därigenom kunde leda

möterna misstänka att dessa skulle fuska i sina egna stater, bland sina egna 

medborgare och inte värdera egendom till dess sanna värde eller helt enkelt 

vägra ta in skatt/1 

Ett av de roligare försvaren för att indrivarna skulle vara underställda den 

federala staten kom från John L. N. Stratton, en representant från New Jersey, 

som konstaterade att 

I apprehend that if a man is condemned by law to be hung, it makes but very little 
difference to him whether the rope is put round his neck by the sheriff of his county 

or by the marshal of the United States, if the only object is to carry out sentence of 

the law/2 

Det citatet visar inte enbart hur försvaret för den federala staten kunde se ut 

utan även hur man såg på skatter. 

Det fanns även en rädsla bland ledamöterna att fler stater skulle utträda 

ur unionen och om man då hade genomfört ett skattesystem i statens regi 

så tog då denna avhoppade stat "med sig" systemet och hade därigenom ett 

välutvecklat system för att ta in skatt/3 

En fråga som jag väljer att placera under denna rubrik är frågan om hur 

mycket skatteuppbördsmännen skulle betalas. Debatten handlade främst om 

hur mycket indrivarna skulle få per dag och huruvida dessa skulle få miler

sättning. Detta var en fråga om hur staten såg ut rent geografiskt och före

språkarna för milersättning kom främst från stora stater som Pennsylvania 

eller Kalifornien medan motståndarna kom främst från små stater och större 

städer såsom New York/4 

You cannot make any proper compensation without mileage. In New York one man 

can sit down in his room and make four times what can be made by a man who travels 

over two hundred miles in the upper parts of Pennsylvania/5 

61. Cong. Globe, 37th Cong., ind sess., s. 1241. 
62. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1222. 

63. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1225. 

64. Cong. Globe, 37th Cong., md sess., s. 1255-1258,1289. 

65. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1258. 
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Frågan handlade också om hur priserna varierade mellan de olika staterna 

och att representanter från främst Kalifornien hävdade att ingen indrivare 

skulle klara av att leva på den lön som erbjöds i lagförslaget. 

Järn- och kolskatten 

I följande avsnitt vill jag visa hur en ensam stat, nämligen Pennsylvania, som 

stod för nästan all produktion av kol och järn försökte undvika att betala 

skatt eller minska skatten avsevärt på sina stora naturtillgångar. 

Argumenten för att Pennsylvania skulle betala skatt på järn- och kol 

handlade främst om att hela landet skulle vara med och betala. Framförallt 

de västra staterna var arga över hur lagförslaget såg ut. Som en representant 

uttryckte det "we are to be taxed to death in the West, and I want to provide, 

if I can, that other sections of the country shall also bear a portion of the 

burdens of the Government". Det argumenterades även för att det handlade 

om en väldigt stor summa denna skatt kunde inbringa. Det beräknades att 

det i Pennsylvania producerades råjärn till ett värde av 10 829 794 dollar som 

inte skulle beskattas genom lagförslaget. Frågan som då ställdes var om råjärn 

skulle anses vara en konsumtionsvara eller en råvara. Bland annat ledamot 

Wadsworth ansåg att råjärn inte kunde beskattas som konsumtionsvara utan 

att det var en råvara som därmed inte skulle beskattas.66 

Argumenten från Pennsylvanias ledamöter handlade mestadels om att 

producenterna inte behövde betala dessa skatter på järn utan att det var 

konsumenterna i de andra staterna som skulle få betala priset. Ledamöterna 

skyllde även de höga priserna på järn på transportföretagen som enligt leda

möterna från Pennsylvania pressade upp priserna då de tog så höga avgifter 

för att transportera järnet.67 

För kolet föreslogs en skatt på 25 cent per ton för att på så sätt komma 

åt de rika producenterna av kol. Även här hamnade frågan om huruvida kol 

kunde ses som en konsumtionsvara eller om det var en råvara i första hand. 

De som argumenterade för en skatt på kol hävdade dock att eftersom mjöl 

66. Cong. Globe, j/th Cong., 2nd sess., s. 1406-1407. 

67. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1407-1408. 
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beskattades och mjöl borde ses som en råvara så kunde även kol beskattas på 

samma sätt. Argumentet att kol var en råvara höll följaktligen inte.68 

Diskussionen om huruvida kol var en råvara eller inte är tämligen intres

sant då kol faktiskt tas upp ur jorden och mer eller mindre används som det är. 

De ledamöter som ville beskatta kol lyfte fram jämförelsen med mjölet för att 

visa att på samma sätt som vetet behövde bearbetas för att bli mjöl, så var det 

även nödvändigt att bearbeta kolet genom att gräva upp det för att det skulle 

kunna användas. Därmed skulle kolet beskattas som en konsumtionsvara. 

Skatten på 25 cent sågs som alldeles för hög då ledamot William E. 

Lehman hävdade att kolet var värt en dollar per ton där det producerades 

vilket skulle innebära att skatten skulle hamna på en fjärdedel av värdet på 

varan.69 Att beskatta kol på detta sätt sågs även som ytterligare en direktskatt 

från Pennsylvanias håll och skulle därmed innebära dubbelbeskattning efter

som Pennsylvania redan betalade skatt från 1861 års direktskatt på land: 

We [Pennsylvania] pay the direct tax of last session, and you pay the direct tax upon 

lands in all sections of the country; but your wheat, your corn, and your flax is not 

taxed in addition, as you propose to tax our coal/0 

Förutom att lagförslaget försökte beskatta främst konsumtionsvaror och lyx

varor försökte man att inte beskatta livets nödvändigheter exempelvis verktyg 

som var nödvändiga för familjerna att överleva. Av detta skäl framhävdes 

att "coal is beyond question a necessary of life".71 Detta argument användes 

flitigt av Pennsylvanias ledamöter för att få bort skatten på kol. Till exempel 

sade Robert McKnight från Pennsylvania att 

if the price of coal be raised by this tax, every poor widow, every seamstress, every person 

in the city of New York and elsewhere, who shivers over the embers during a hard winter, 

will be compelled to pay from her and his honest earnings that increased price/2 

Till dessa stackars fattiga änkor kan även läggas hela industrin som behövde 

kol för att klara sig. En hög skatt på kol skulle därför påverka hela unionens 

industri negativt. 

68. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 

69. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 

70. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1408. 
71. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1410. 
72. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1409. 
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När det kommer till skatten på järn- och kol handlade det i slutändan om 

hur järn- och kol skulle bedömas. Var det en råvara eller ej? Det som är intres

sant i debatten är att se hur ledamöter från andra delstater än Pennsylvania 

i denna fråga såg sin chans att "sätta dit" den rika järn- och kolindustrin. I 

debatten anser jag att denna tendens kan ses rätt tydligt, där frågan om nöd

vändigheter egentligen handlar om vilken stat man kom från, och vilken vara 

som var viktigast för just den egna staten. Exempelvis kämpade ledamoten 

John Law från Indiana för att hålla nere skatten på whiskey eftersom Indiana 

producerade mycket vete som används i whiskeyframställning. I frågan om 

järn- och kol hade han dock inga problem att höja skatten på vad som fak

tiskt skulle kunna bedömas som råvara.73 

Alkoholskatten 

Tanken med lagförslaget som lades fram var som sagt att skatten skulle falla 

tungt på bland annat lyxkonsumtionsvaror: 

After much deliberation, it was decided to put a large duty on liquors and tobacco, 

as artides that were considered by all to be luxuries, and by many the use of them is 

deemed to be deleterious, if not vicious.74 

Inom detta område skulle just alkohol beskattas hårt, något som de flesta 

ledamöter i debatten verkade vara tillfreds med då argument som: "I think it 

highly proper that a tax should be laid upon these distillers for the support of 

the Government" användes flitigt.75 Maine var den stat som ivrigast propage

rade för en höjning av skatten då denna stat förbjudit alkoholtillverkning och 

därigenom inte förlorade något på en höjning av skatten.76 

Motståndet i denna fråga handlade främst om att skydda de bönder som 

destillerade små kvantiteter för hemmabruk. Detta utvecklade sig till en strid 

mellan olika stater där vissa spritsorter var vanligare än andra. Staterna uppe 

i nordost ville ha en låg skatt på konjak då detta var vanligast i just den delen 

av landet, dessa ville även ha en låg skatt på alkohol som användes inom in-

73. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1407,1343. 

74. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1404. 

75. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1304. 

76. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1327-1330. 
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dustrierna som främst var förlagda till de nordostliga staterna.77 Även lageröl 

var populärt i denna del av landet och flera av ledamöterna från de nordöstra 

staterna, bland annat New Yorks ledamot William O. Steele beskrev lagerölens 

ofarlighet.78 Thaddeus Stevens som var en ledamot från Pennsylvania förkla

rade att: 

In three wards of the city where I reside my constituents are three fourths of them 

regular lager beer drinkers. There is no better class of people; none more industrious 

or more honest.79 

De ville även påvisa att öldrickare var friskare än andra genom att referera 

till en rapport från armén där det visade sig att regementen som kom från 

öldrickarstater var friskare än regementet som kom från Maine.80 Kentucky 

och de västra staterna som odlade mycket vete slog sig samman för att få ner 

skatten på just whiskey, då vete användes i whiskeyframställningen och Ken

tucky producerade whiskey.81 

De som försökte tillbakavisa alla dessa invändningar mot beskattning av 

olika typer av alkohol pekade på främst två saker. Dels pekade ledamöterna på 

att det inte skulle bli ett uniformt system om inte all alkohol skulle beskattas 

och dels pekade de på det som var kanske det viktigaste av allt i detta lagförslag 

nämligen att alla skulle vara med och betala skatt, ingen skulle komma un

dan.82 De konstaterade även att folket skulle betala denna skatt gladeligen: 

So then when a man takes a drink his heart will be moved with patriotic emotion when 

he thinks that he has paid one cent in behalf of the stars and stripes of our country [...] 

[tjhere is not a man who takes a drink who will not console himself with the reflection 

that on every drink he pays one cent to put down this accursed rebellion which now 

råges throughout the country.83 

Ovanstående citat var ännu ett argument som kom från dem som ansåg att 

skatten kunde hållas hög på alkohol då det inte var producenterna som skulle 

77. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1304, 1311. 

78. Cong. Globe, yyth. Cong., 2nd sess., s. 1312. 

79. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1313. 

80. Cong. Globe, yjxh. Cong., 2nd sess., s. 1344. 

81. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1305, 1343, 1384-1385. 

82. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1305—1306. 

83. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1310. 
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betala det högre priset utan att det var konsumenterna som skulle få betala. 

Konsumenterna skulle vara de sista som protesterade mot det högre priset då 

ingen protesterade mot priset på alkohol.84 

Alkohol var en av få varor som ledamöterna verkade vara överens om att 

det var bra att beskatta. Dock visar det sig även i denna fråga att hur tungt 

skatten skulle falla beror helt på, dels vilken stat ledamoten kom från och 

dels vilken alkoholtillverkning som var populäras just där. Denna fråga visade 

även på att det inom unionen skapades allianser mellan stater där den ena 

staten var producent och den andre staten producerade råmaterial. 

Bomullsskatten 

Denna underrubrik tar jag med för att visa ett exempel där tanken med skat

ten var att tvinga de rebelliska staterna att betala för sin del av kakan, men där 

resultatet av diskussionen visade sig bli en annan. 

Förslaget, som kom från ledamot William Kellogg från Illinois, handlade 

om att det borde införas en skatt på tre cent på varje pund85 bomull. Då 

handeln med bomull uppgick till 200 miljoner dollar per år ansågs det att 

södern borde få betala för sin del av krigskostnaderna och när dessutom tre 

fjärdedelar av den bomull som USA producerade gick till England borde även 

England få betala för detta krig.86 Striden handlade även här om hur skatten 

fördelades inom unionen och även här hamnade frågan om huruvida bomull 

var råmaterial eller om bomull borde bedömas som konsumtionsvara efter

som den plockades. Motståndarna till denna skatt kom främst från de indu

stritäta New England staterna där bomull var en viktig del av produktionen. 

Detta retade de västliga staterna som ansåg att de blivit beskattade hårdare 

än New England.87 

You tax the cattle of the country; you tax our property in the West of every charac-

ter, but when it is proposed to tax cotton, we are told that it is invidious [...] [t]hey 

[New England] are for emancipation, for taxing every other industrial and agricultural 

product of the country, but when king cotton is proposed to be taxed, the spindles rise 

84. Cong. Globe, }jth Cong., 2nd sess., s. 1311, 1327. 

85. 1 pund=o,454 kg. 
86. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1412—1414. 
87. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1413-1414. 

236 



higher than the negro, higher than emancipation, and they say it is invidious to tax 

the rebels.88 

Ledamoten från Illinois Isaac N. Arnold hävdade till och med att Illinois 

tvingades betala 10 miljoner dollar i skatt på statens majs detta trots att Il

linois var en fattig stat och Arnold anklagade New England staterna för att 

försöka undvika att betala skatt.89 

Som svar på detta hävdade New Englands ledamöter att det tvärtom var 

just deras industrier som fick ta den stora skattesmällen, ledamot William P. 

Sheffield från Rhode Island frågade sig: 

[w]hy should not the carrying trade be taxed; why should not the vast mineral interests 

of Pennsylvania, and the agricultural interests of West and South be taxed, as well as the 

manufacturing interests of New England.90 

New Englands ledamöter konstaterade att denna skatt tillsammans med alla 

andra skatter som skulle falla hårt över regionen och lamslå dess industrier, 

och att den federala staten därigenom skulle förlora inkomster istället för att 

tjäna på bomullsskatten. 

Frågan tog även en något överraskande konstitutionell vändning då det 

påpekades att enligt konstitutionen är det förbjudet att lägga skatt på en 

vara som exporteras mellan staterna. Dock hade inte ledamöterna från främst 

New England något för detta då det avgjordes att detta inte kunde ses som 

en tull.91 

Att denna vändning kom just i denna fråga tycker jag är intressant, efter

som detta bör ha påpekats vid fler varor än enbart bomull. Dock handlade 

det om att unionen inte skulle kunna driva in någon skatt i de rebelliska 

södra staterna, och därmed kunde bomull ses som enbart en importvara. 

Vid en jämförelse med exempelvis alkohol som även den kunde exporte

ras var det möjligt att beskatta alkohol både där den producerades och där 

den konsumerades. I bomullens fall skulle det enbart bli en skatt där den 

"konsumerades". 

88. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1414. 

89. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1413. 

90. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1457. 

91. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1413. 
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Slaveriet 

Slavfrågan har jag valt att ge en egen underrubrik då denna fråga upptar en 

ganska stor del av debatten. Till viss del handlade debatten om huruvida de 

stater som var med i unionen, och som tillät slaveri, enligt konstitutionen 

hade rätt till detta. Debatten om konstitutionen och slaveriet är förvisso in

tressant men har inte med min frågeställning att göra. Därför lämnar jag den 

utanför denna artikel. 

En del av debatten som däremot är av intresse för denna artikel är hur 

man skulle beskatta slavar. De som ville förbjuda slaveriet hamnade i en pro

blematisk position då de inte ville erkänna slavarna som egendom och sam

tidigt insåg att i stort sett alla inkomster som slavstaterna hade kom från just 

denna "egendom". 

Slavstaterna ville däremot beskatta sina slavar som egendom. Detta gick 

tillbaka till den direktskatt som infördes 1861, då slavarna hade räknats in 

bland beskattningsbar egendom.92 Denna skatt var inte särdeles hög och ef

tersom många stater hade svårt att administrera och ta in skatten så klarade 

sig slavägarna ganska billigt undan. Detta kunde dock bli ännu värre om nå

gon annan ledamot föreslog att höja skatten så att slavägarna tvingades betala 

per slav eller liknande. Därigenom ville slavstaterna slå fast 1861 års beslut, 

och därmed inte behöva riskera en högre skatt på sina slavar. 

Motståndarnas argument var att eftersom "beasts of burden"93 det vill säga 

allehanda dragdjur, inte klassades som egendom, och därigenom inte beskat

tades enligt 1861 års lagstiftning kunde inte heller slavar placeras under denna 

lagstiftning. De som ville förbjuda slaveriet hävdade att slavar enligt konstitu

tionen räknades som tre femtedelsmänniskor medan svarta i norr räknas som 

hela människor. Direktskatten var för låg på slavar, då svarta i norr egentligen 

kunde ses som lika improduktiva som söderns slavar.94 

De som ville förbjuda slaveriet försökte skriva in en skatt i lagförslaget, 

vilket skulle innebära att slavägarna tvingades betala fem dollar per slav.95 

92. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1294, 1368, 1547. 

93. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1294. 

94. Cong. Globe, Cong., 2nd sess., s. 1548—1550. 

95. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1366-1367, 1547. 

238 



Detta för att återigen försöka få de rebelliska staterna att betala för sin del av 

krigskostnaderna. Slavstaternas svar på detta var att staterna dels redan beta

lade skatt genom direktskattebeslutet från 1861, dels att staterna inte hade råd 

med en så pass hög skatt på en form av egendom.96 

Vad som ytterst ifrågasattes i denna fråga var lojaliteten. Hur kunde en 

stat som fortfarande hade slavar vara lojal. Kriget handlade i mångas ögon 

ytterst om slaveriet och de stater som stannade i unionen trots att de fortfa

rande hade slavar ifrågasattes gång på gång: "[b]ut for this institution [sla-

very] all would have been peace, prosperity, harmony, and fraternal feeling all 

over the land".97 Som svar på detta tog slavstaterna upp just staters rättigheter 

och ledamot Robert Mallory från Kentucky sa: 

I will say that I do regard it as the right of the people of every state to establish and 

support slavery within the limits of that State, and that they cannot be prevented from 

exercise of that right by any action of the Federal Government.98 

Slavfrågan är på många sätt den intressantaste av de frågor jag valt att presen

tera, då denna fråga gick på djupet av vad som kriget enligt många handlade 

om. Frågan var på många sätt svår att handskas med då de fria staterna inte 

ville erkänna slavar, men samtidigt satt i en sits där allt egentligen behövde 

beskattas för att få resurser till unionen. Mot detta fanns slavstaterna som 

redan var hårt drabbade av inre slitningar i och med kriget och där många av 

ledamöterna visste att invånarna helst av allt hade sett att staten stått på den 

andra sidan i kriget. 

Sammanfattning 

Jag har i denna artikel försökt visa på hur debatten formades av det faktum 

att USA var och är en federal union och att statsrättighetsdebatten därmed 

inte alls försvann i och med att slavstaterna i söder hoppade av unionen. 

Debatten var inte heller begränsad till att enbart handla om slaveriet som 

institution. Sprickorna inom unionen fanns tvärtom kvar även under kriget. 

96. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd sess., s. 1366-1368. 

97. Se ex. Cong. Globe, y/t\\ Cong., 2nd sess., s. 1367. 
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Den största sprickan var givetvis frågan om indrivningen av skatten. Detta 

var en fråga som höll en särställning i debatten. Frågan handlade om suverä

nitet. Vem hade rätt att ta in skatt: federalregeringen eller staterna? 

Det fanns tydliga regionala motsättningar mellan de olika staterna. I de 

västliga och södra staterna där jordbruket var viktigt var motståndet mot 

exempelvis skatt på whiskey stort medan i de industriella New England sta

terna var motståndet mot skatt på råvaror till deras industrier såsom bomull 

stort. Pennsylvania innehade en särställning i denna debatt då staten hade 

stora kol- och järnfyndigheter som staten givetvis ville skydda. Allt detta sam

mantaget målar upp en bild av en union som inte alls var en sammanhållen 

union utan tvärtom en union där sprickorna mellan staterna var tydliga och 

debatten var hård. Detta anser jag visar att sektionalismen inte heller enbart 

var fokuserad på slavstater kontra fria stater utan tvärtom var en fråga som 

även inom unionen var högst levande. 

Slavfrågan hade även den en mycket viktig ställning under denna kon

gress då många ansåg att det var just slavfrågan som var anledningen till att 

nationen befann sig i inbördeskrig. Det som jag finner intressant i denna 

fråga är att det faktiskt fanns ledamöter som försvarade slaveriet inom en 

union som åtminstone på pappret gick till krig för att förbjuda detta. Det 

som denna kongress faktiskt fokuserade mest på var diskussionen huruvida 

slaveriet rent ekonomiskt skulle betala för sig själv. 
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