


Salmon P. Chase och 
statsskuldsfrågan under det 
amerikanska inbördeskriget 

JOHAN KULLBERG 

Inledning 

Det amerikanska inbördeskriget räknas ofta som det första moderna kriget. 

Förenta Staterna visade därmed upp sin förmåga att föra ett omfattande krig 

med en avancerad vapenteknologi. Också på det statsfinansiella området vi

sade den amerikanska statsbildningen upp sin stora styrka eftersom kriget 

var långt dyrare än något av de krig som Förenta Staterna utkämpat sedan 

självständigheten. Den person som var ansvarig för den ekonomiska mobi

liseringen var nordstaternas finansminister Salmon P. Chase som innehade 

denna post mellan åren 1861—1864. Hans krigsfinansieringsplan kom att på

verka hur kriget skulle gå men också hur framtida generationer i USA och 

Europa kom att se på statliga lån och betydelsen av ekonomin i krigstider. 

Salmon P. Chase var inte en vanlig finansminister, i alla fall inte i den 

bemärkelsen att han hade en utbildning som var inriktad på ekonomi. Abra

ham Lincoln erbjöd honom posten efter presidentvalet 1860. Chase var jurist 

i grunden och hans rapporter var mer politiskt färgade och mer argumente

rande till sin natur än hans omedelbara föregångares. Förutom att han var 

finansminister så var han också djupt involverad i slavfrågan och kämpade för 

slavarnas frihet. 1864 avgick han som finansminister efter en växande spricka 

mellan honom och Lincoln. Istället blev han utnämnd som chef för högsta 

domstolen där han stannade till sin död 1872.1 

Det är intressant att se hur mycket av det som Chase stod för under det 

1. John Niven, Salmon P. Chase: A biography (New York 1995), s. 449. 
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amerikanska inbördeskriget går att se i dagens konflikter. Den typ av argu

mentation som Chase använde under inbördeskriget har kommit tillbaka 

bland annat under händelserna efter den elfte september 2001. Likheterna 

mellan då och nu är slående. Precis som under inbördeskriget har Förenta 

Staterna under detta sekels första år befunnit sig i krig och har ansträngt sin 

ekonomi till det yttersta. Då som nu är befolkningens stöd för kriget och dess 

villighet att låna ut pengar viktig eftersom pengarna ytterst är det som gör 

det möjligt att vinna kriget mot terrorn precis på samma sätt som kriget mot 

sydstaterna under inbördeskriget 1861-1865. 

Artikeln presenterar Salmon P. Chases modell för krigsfinansiering som 

unionen skulle använda under större delen av kriget, men också hur Chase 

argumenterade för att kunna övertyga befolkningen samt kongressen att gå 

med på hans modell. Hans främsta medel för att övertyga medborgarna och 

kongressledamöterna var att anspela på patriotismen, vilken vuxit sig mycket 

stark i upptakten till krigsutbrottet. 

Krigsfinansieringen 

Det stora inbördeskriget skulle bli en väldigt dyr affär för alla inblandade. 

Federalregeringens huvudsakliga inkomstkälla kom från lån och skatter. De 

mest populära obligationerna som kongressen gav ut var de så kallade 5—20 

obligationerna, vilka fick störst spridning och kom att utgöra den vanligas

te formen av lån. Obligationerna, vilka uppbar sex procents ränta, fick sitt 

namn eftersom de skulle återbetalas tidigast efter fem men senast efter tjugo 

år. Av tabell 1 framgår hur populära 5-20 obligationerna var. Det skall däre

mot påpekas att dessa obligationer inte var det enda lån som regeringen tog. 

5—20 obligationerna började användas i stor skala under februari 1862: 

41 
Totala summan 
1 miljoner dollar 

1862 14 

1863 175 

1864 322 

1865 4 

Totalt 514 

TABELL 1: Utgivning av 5—20 obligationer mellan 
åren 1862—1865 

KÄLLA: Rafael A. Bayley, "History of the National 

Loans of the United States from July 4, 1776, to June 

30, 1880"; Tenth Census (June 1, 1880). Vol. VII Report 

on Valuation, Taxation and Public Indebtedness in the 

United States (Washington D.C. 1884), s. 450. 
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Siffrorna ovan visar på ett tydligt sätt hur lånen blev allt mer viktiga ju längre 

kriget fortlöpte. År 1861 behövde Chase låna "bara" 250 miljoner dollar som 

komplement till skatter och tullar för att kunna balansera budgeten. De låne

papper som var mest använda före 1862 var 7—30 obligationerna, vilka uppbar 

7,3 procents ränta. Att låna stora summor pengar var en riskfylld affär för 

Chase då federalregeringen bara ett år innan krigsutbrottet hade försökt låna 

21 miljoner och endast erhållit en tredjedel av beloppet.2 Det är inte svårt 

att inse vilket krav detta skulle sätta på kongressen om de ville få in så pass 

stora summor pengar som 250 miljoner dollar. Av det skälet var det viktigt att 

kunna legitimera lånen med övertygande argument. 

Den växande statsskuld som blev följden av de nya lånen gjorde att kon

gressen, efter uppmaningar från Chase, blev tvungna att börja beskatta hår

dare än förut, en process som beskrivs mera utförligt i Henrikssons bidrag till 

denna volym. Det blev framförallt konsumtionsvaror som drabbades av nya 

skatter. Tabell 2 visar hur skatter gradvis ökar under krigets gång och därmed 

utgör en allt större del i krigsfinansieringen. Men tabellen visar också att den 

totala summan av pengar som ligger i omlopp är större än vad den var innan 

kriget. 

Ar Summa i 
miljoner dollar 

1861 41,6 

1862 52,0 

1863 112,7 

1864 267,6 

1865 333,7 

TABELL 2: Inkomst från skatter under åren 1861— 

1865 

KÄLLA: Historical Statistics of the United States: 

Earliest Times to the Present (New York 2006), vol. 5, 

tabell Ea584, s. 80. 

Det är lätt att se hur snabbt skatterna ökade i och med att kriget eskale

rade. Man bör dock observera att tullintäkter inte inkluderas i siffrorna ovan. 

Detta satte en press på finanserna och befolkningens tålamod på ett sätt 

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

June 30,1880"; Tenth Census (June 1,1880). Vol. VII Report on Valuation, Taxation and Public 

Indebtedness in the United States (Washington D.C. 1884), s. 372—373. 
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som inte hade någon jämförelse i Förenta Staternas historia sedan åren efter 

frihetskriget. 

Krigsutbrottet 

När inbördeskriget bröt ut var den nordamerikanska ekonomin illa anpas

sad för en konflikt. Nordstaterna hade sedan mitten av 1800-talet blivit en 

industriell ekonomi som hade goda förutsättningar att bli en maktfaktor på 

den internationella arenan.3 Landet hade ett omfattande lager av naturresurser 

att ta av och en befolkning som överlag var nöjd med det mesta. När kriget 

bröt ut på sommaren 1861 hade nordstaterna inga problem med att få folk till 

armén och flottan. Även Chase, då nyutnämnd finansminister, såg framtiden 

som ljus trots kriget och var övertygad om att det snart skulle vara över. Just 

denna optimism hjälpte till att forma hans tidiga plan för hur han skulle fi

nansiera kriget. Då hans viktigaste punkt i planen var att få fram pengar utan 

att lägga en onödig börda på befolkningen blev resultatet en önskan att få in 

den största delen av pengarna från tullar och indirekta skatter. Tullarna skulle 

få en extra skjuts när handeln och industrin gick igång på nytt så fort uppstån

delsen kring kriget hade lagt sig. Däremot är det viktigt att tillägga att Chase 

var väl medveten om att enbart tullarna inte skulle räcka till för att finansiera 

kriget.4 Detta, skulle jag vilja hävda, har att göra med att han inte ville pressa 

nordstaternas befolkning alltför mycket efter att kriget hade brutit ut. Fol

kets välmåga och offervilja skulle avgöra krigets utgång. Men Chase förefaller 

också ha velat visa att han hade den finansiella situationen under kontroll och 

inte samlade in för mycket skatter eller tog för stora lån, något som skulle få 

det att framstå som om staten inte hade uppsikt över sina finanser. 

Utöver skatter så skulle statens inkomster bestå av lån. Däremot var Chase 

väldigt otydlig med just vilken sorts lån han tänkte begära och hur han skulle 

få in de pengar han behövde. Otydligheten kom sig av att Chase precis bli

vit tillsatt som finansminister och inte kunnat förbereda sig för uppgiften 

tillräckligt. Han uttryckte det själv på följande sätt: "The Secretary is fully 

3. Bray Hammond, Sovereignty and an Empty Purse: Banks and Politics in the Civil War (Prince-

ton 1970), s. 16. 

4. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, Cong. Globe, 37th Cong., ist sess., Ap-

pendix, s. 4—5. 
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aware that in preparing and submitting this report he has labored under great 

and peculiar disadvantages".5 Vad vi kan se här är hur Chase till en början 

mer eller mindre fick improvisera sig fram och pröva vad som fungerade och 

inte. Denna osäkerhet hade också sin grund i att kraven från de olika depar

tementen ändrades från dag till dag. I ett brev till krigsdepartementet klagar 

Chase på hur det är omöjligt för honom att presentera exakta siffror i sina 

rapporter, vilket också gjorde att han varken kunde veta vilken sorts inkomst 

han kunde förvänta sig eller hur mycket pengar han behövde för att täcka 

regeringens utgifter.6 

Inbördeskriget var första gången sedan självständigheten som Förenta 

Staterna hade blivit indraget i ett verkligt omfattande krig. Kostnaderna för 

inbördeskriget kom att överstiga allt nationen tidigare hade varit med om. 

Tabell 3 visar kostnaderna för inbördeskriget jämfört med tidigare krig. Dessa 

siffror ger en bra bild av hur svårt det var som finansminister att förbereda sig 

för konflikten med sydstaterna och hur omöjligt det måste ha varit att förstå 

hur dyrt kriget skulle bli i slutändan. 

TABELL 3: Kostnader för Förenta 
Staternas krig 1812-1865 

KÄLLA: Historical Statistics of the United 

States: Earliest Times to the Present (New 

York 2006), vol. 5, tabell Edi/o, s. 370 

De stora kostnaderna gjorde att de existerande statsfinansiella institutionerna 

var tvungna att omvärderas och förändras i och med att kriget blev allt dyrare 

och svårare att hantera än vad man först trott. Den typ av lån Chase använde 

sig av till en början bestod av lån som inte hade mer än sex procents ränta.7 

De lån som var vanligast i krigets inledning var de så kallade 7—30 lånen. De 

skulle ge befolkningen en möjlighet att bidra till krigsansträngningarna trots 

att de inte var vid fronten och slogs. Problemet med att alltmer basera eko

nomin på lån var att Chase inte hade samma kontroll över finanserna som ti-

5. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 7. 

6. The Salmon P. Chase Papers, vol. III: Correspondence 1858 to March 1863, (red.) John Niven 

(Kent 1996), s. iro—ni. 

7. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 3. 

Krfg Kostnad i 
miljoner dollar 

1812-års krig 89 

Mexikanska kriget 82 

Amerikanska inbördeskriget 2 300 
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digare. Han kunde alltså inte helt lita på att befolkningen var beredd att låna 

ut så mycket pengar som federalregeringen behövde få in. Däremot gav lånen 

en möjlighet för dem som kunde låna ut sina pengar till staten att faktiskt 

tjäna en slant, under förutsättning att kriget slutade i deras favör. Lånen gav 

också befolkningen en chans att kunna bestämma hur stor börda de ville axla 

och på så sätt kunde medborgarnas bidrag anpassas efter deras inkomst. Värt 

att notera i federalregeringens argumentation är att trots att Chase framhäver 

hur stark ekonomi staten har när han vänder sig till folket och kongressleda

möterna så är staten hela tiden tvungen att låna mer pengar. 

Den första förändring som skedde i Chases krigsfinansieringsplan ägde 

rum bara några månader in i kriget när han lämnade sin andra rapport till 

kongressen i december månad år 1861. Den största förändringen är att Chase 

hade övergett sitt tidigare hopp om att kunna finansiera stora delar av kriget 

genom tullar och indirekta skatter och gått över till direkta skatter men i 

ännu större utsträckning än förut till lån: "It will be seen at a first glance that 

the amount to be derived from taxation forms but a small portion of the 

sums required for the expenses of the war. For the rest, the reliance must be 

placed on loans." Anledningen till att han räknade med lån som en viktigare 

inkomstkälla än förut var att kriget hade blivit längre än vad han hade kun

nat förutspå. I bästa fall kunde kriget komma att avslutas till midsommar 

1862: "It is earnestly to be hoped, and in the judgment of the secretary, not 

without sufficient grounds, that the present war may be brought to an aus-

picious termination before midsummer."8 Just den här tilltron till att kriget 

skulle komma att kunna avslutas inom en snar framtid gjorde det svårt att 

utveckla en genomtänkt och långsiktig plan. Lånen skulle ge större intäkter 

än vad tullar och indirekta skatter någonsin skulle kunna ge. Chase håller 

här fast vid sin tidigare strävan att minska bördan för folket så mycket som 

möjligt. Denna önskan syns också tydligt i hans korrespondens där Chase 

med jämna mellanrum hänvisade till sin hängivenhet gentemot folket och 

deras välfärd.9 Lånepolicyn gav en möjlighet för folket att låna ut de pengar 

som de kunde låna ut, utan att känna sig tvingade, vilket de skulle vara om en 

mer omfattande direkt beskattning hade införts. Däremot litade Chase på att 

8. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, Cong. Globe, 37th Cong., 2nd 

sess., Appendix, s. 25-26. 

9. Chase Papers, vol. III (1996). 
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befolkningen var villig att betala ganska mycket då deras patriotiska offervilja 

var stor och förtjänade att prisas.10 

Precis som Chase hade en plan för hur krigsekonomin skulle fungera så 

hade han också en plan för hur han skulle argumentera för sin sak och legiti

mera sin politik. Exakt som sina föregångare och de kollegor han jobbade med 

innehöll hans argumentation väldigt starka drag av patriotism. Patriotismen i 

Chases rapporter fanns där för att förmå befolkningen att låna ut sina pengar 

frivilligt utan tvång och eftertankar. Frivilligheten visar hur Chase politik låg 

i linje med tidigare amerikansk policy för krigsfinansiering under exempelvis 

kriget mot Mexiko. Skulle politiken ha vilat på tvång istället skulle staten ha 

förlorat sin legitimitet och därmed förtroendet hos befolkningen, vilket kunde 

leda till att sydstaterna skulle ha fått mer stöd. Till en början, när hans ekono

miska plan var något otydlig i sitt utförande, var de patriotiska inslagen kon

stant närvarande." Detta har att göra med att Chase faktiskt inte visste riktigt 

hur han skulle gå tillväga för att få in de pengar som behövdes, och då fyllde 

han ut sina rapporter med patriotiska metaforer och argument. Då kriget mot 

rebellerna inte gick bra kunde Chase inte lita på att befolkningen skulle bidra 

till krigsansträngningarna utan uppmaning: 

It remains only to be said here that, while the action of the banking institutions in 

assuming the immediate responsibility of the whole advances hitherto required, as well 

as the final responsibility of much the largest portion of them, merits high eulogium; 

the prompt patriotism with which citizens of moderate means and working men and 

working women have brought their individual offerings to the service of their country, 

must command even further praise.u 

Det här tycker jag är ett bra exempel på ett av de många patriotiska argument 

som Chase använde i sina rapporter. Han visade på den offervilja som landets 

kvinnor och män hade under den svåra tiden som kriget skapade. Att utan 

deras insatser skulle kriget inte alls kunna gå deras väg. Han passar även på 

att ge en eloge till de banker som förtjänade beröm efter sitt, enligt honom, 

förträffliga jobb. 

När den här första förändringen sker så tar Chase tillfället i akt och påpe

kar att det faktiskt har gått bättre sedan han blev finansminister, men uppen-

10. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 

11. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861. 

12. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 
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barligen hade finanserna inte blivit tillräckligt goda. Något som är slående i 

Chases agerande är att hans krigsfinansieringsplaner blir allt mer detaljerade. 

Till skillnad från den första rapporten, där han var ganska svävande om hur 

han skulle gå till väga, är han i den andra mer utförlig och grundläggande. 

Bland annat började han diskutera olika sorters obligationer och deras ränta 

och vilken effekt den skulle kunna få på lång sikt. De utländska finansiärerna 

började också bli en del i Chases planer. Enligt honom var det viktigt att visa 

upp en enad front mot rebellerna för att ge sken av att det är lönsamt att låna 

pengar: 

The wealth and power of the country, manifested in the suppression of rebellion, will 

demonstrate the absolute safety of investments in United States stocks; and foreign 

capitalists, restricted to the lower interests and the inferior security of public debt in 

other countries will be attracted by the superior advantages offered by the loans of the 

union.13 

Här kan vi att Chase ville ha investerare från andra länder då det skulle få lå

nen att säljas utomlands för att öka flödet av pengar utifrån. Finansministern 

tycks också frukta att det nordamerikanska folket inte själva hade tillräckligt 

med resurser för att finansiera kriget hur mycket de än valde att offra. Denna 

farhåga skulle visa sig överdriven. Men det är också intressant att se att han 

var redo att offra en del av sitt ekonomiska inflytande över marknaden till 

förmån för att få ett större inflöde av pengar från utlandet.14 Det är viktigt att 

påpeka att de nya lånen och de allt större direkta skatterna alltid sågs som ett 

nödvändigt ont. Kriget måste vinnas, och folket måste offra sig för att kunna 

nå framgång. 

När kriget började växa sig långt mera omfattande än vad någon hade 

kunnat förutspå blev kontakterna med andra länder allt viktigare. Det gällde 

inte bara handelskontakterna. Det var också nödvändigt att nationen kunde 

visa sig stark gentemot andra länder för att på så sätt klargöra att det kunde 

ta hand om sina egna problem. Men relationen till andra länder fungerade 

också som en samlingspunkt för befolkningen inom nordstaterna. Just ut

landskontakterna och retoriken runt dem var det enda som inte ändras i 

under krigets gång utan blir istället starkare. I december 1862 hävdade till 

13. "Report of the Secretary of the Treasury", 9 december 1861, s. 25. 

14. Jay Sexton, Debtor Diplomacy: Finance and American Foreign Relations in the Civil War Era 

1837-1873 (Oxford 2005), s. 82-133. 
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exempel Chase att den stadigt växande ekonomin skulle locka fler invandrare 

till nordstaterna från Europa. Han menade att: 

When the opportunities thus offered to industry shall be understood the by the working 

millions of Europé, it cannot be doubted that great numbers will seek American homes, 

in order to avail themselves of the great advantages tendered to their acceptance by 

American Law.1' 

Förändring till det bättre 

Varying exigencies have required adapted measures, and demanded unanticipated 

expenditures. Estimates, correct when made, have been rendered inaccurate by changed 

circumstances. Such conditions always attend war, whether external or civil, and we 

could not hope to escape them. It is not, therefore, matter of surprise that the estimates 
submitted in July 1861, for the year ending on the 30rh of June 1862 were exceeded by the 
actual expenditures or that those submitted in December, for the year which will end 

on the 30lh of June, 1863 will probably be, in like manner, exceeded.'6 

Med de här orden, tidigt i sin tredje rapport till kongressen, anar man att 

krigsfinansieringsplanen inte följts fullt så noggrant som Chase hade hoppats 

på i de tidigare rapporterna. Han skyller på de konstanta förändringarna som 

han och finansdepartementet måste förhålla sig till. Bland annat rekryterade 

armén och flottan fler soldater än vad de hade sagt att de behövde. Detta var 

den största orsaken till att de ekonomiska planerna inte kunde följas.17 Här 

syns en ändring ifrån de tidigare rapporterna där Chase inte kommenterade 

de andra departementen utöver att han angav hur mycket pengar de skulle 

erhålla. I sin tredje rapport påtalar han däremot att kommunikationen mel

lan departementen måste förbättras för att få stadga i statsfinanserna och en 

bättre framförhållning än tidigare. Förutom bättre framförhållning så skulle 

en förbättrad kommunikation mellan departementen ge regeringen ett bättre 

ansikte utåt gentemot diverse investerare och mot befolkningen som hade 

drabbats hårt av kriget. Banden mellan de olika statliga institutionerna måste 

bli starkare om de ska kunna legitimera sin verksamhet och kontrollera var

andra så att alla följer de bestämmelser och förslag som kongressen antagit. 

15. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, Cong. Globe, 37th Cong., 3rd 
sess., Appendix, s. 26. 

16. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 

17. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 
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Men också den här uppenbarligen besvärande situationen mellan de olika 

departementen använde Chase till sin fördel genom att begära tillstånd att 

låna mer pengar än tidigare i avsikt att gardera sig för utgifter han inte kunde 

planera för. 

Att kriget har utvidgats och blivit mer långvarigt än vad Chase hade kun

nat föreställa sig syns i att han allt mer började förlita sig på lånen som in

komstkälla. Det syns också i att han faktiskt höjde tullar och andra skatter.18 

Detta hade att göra med att det totala inkomstbehovet förstorades i och med 

att kriget utvidgades mer och mer. Chase hade, förefaller det, blivit mer med

veten om att krigsfinanserna måste baseras på flera olika sorters inkomster 

för att göra finanserna mindre känsliga för förändringar utifall någon del 

skulle gå sämre än väntat. Som följd av att lånen utgjorde en allt större del 

av inkomsterna så började även planer för skuldens återbetalning att bli allt 

mer intressanta och viktiga: "It has been the care of the Secretary to reduce 

the cost of the debt, in the form of interest, to the lowest possible amount, 

and it is a source of real satisfaction to him that he has been able, thus far to 

confine it within very moderate limits."19 Med detta menade Chase att han 

var tvungen att visa upp avbetalningsplaner för skulden därför att detta skulle 

ge lånen större legitimitet. Samtidigt kan man också i hans korrespondens 

med sina kollegor se att Chase var väldigt orolig för skulden som höll på att 

byggas upp: 

A word or more in addition to what I have said. Think of the enormous interest we 

are piling up. Great Britain, in a century, has made a debt of $[4]ooo.ooo.ooo; but 

the interest is only 3%, which however, makes the startling sum of $120.000.000. We, 

in two years, unless we entrench, are making a debt of $1200.000.000, on which the 

interest if in Bonds, as usual will be at least 6% or $72.000.000. Thus in two years, 

you impose on the people, practically, six-tenths of the load British Statesmen have 

educated that nation to bear, in the course of a near a hundred years. We must [sic] 

resort to every means of lightening the load.2c 

Citatet är talande för inställningen som Chase hade angående lånen och den 

skuld som har uppstått. Det visar också på omfattningen av skulden och hur 

18. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 22. 

19. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 21. 

20. Chase Papers, vol. III (1996), s. 132. 
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viktigt det var att betala tillbaka den med alla till buds stående medel innan 

federalregeringen förlorade kontrollen över sin skuld. Nordstaternas skuld 

hade ökat i rasande takt sedan inbördeskriget bröt ut och Chase tycks ha 

fruktat att skulden hade börjat uppnå sådan omfattning att det kunde bli 

stora problem med att betala tillbaka den. Förutom de rent ekonomiska kon

sekvenserna så förefaller det vara rimligt att anta att Chase ville få kontroll 

på skulden och påbörja återbetalningen på ett så effektivt sätt som möjligt 

för att visa att staten hade koll på sina finanser och inte lät dem löpa amok. 

Okontrollerade finanser skulle se dåligt ut i medborgarnas ögon, vilket i sin 

tur skulle minska statens legitimitet. Minskad legitimitet skulle leda till att 

färre personer ville låna ut pengar till krigets behov. 

Samtidigt som Chase bestämde sig för att höja tullarna, skatterna och så 

vidare försökte han också få igenom ett förslag i kongressen som innebar att 

istället för att basera ekonomin på guld- och silvermynt så skulle den baseras 

på papperspengar. Detta innebar att legitimiteten i nordstaternas finansiella 

politik skulle sättas på prov som aldrig förr. Men politiken var nödvändig, 

eftersom Chase var tvungen att få fram mer pengar. För att kunna hänga 

med i den ekonomiska utvecklingen var han tvungen att hitta en ersättning 

för guldet och silvret som var basen för all handel. Inte helt oväntat mötte 

denna idé motstånd, även Chase själv var skeptiskt till papperspengarna och 

förväntade sig att denna ändring skulle vara temporär och att guldet och 

silvret skulle vara tillbaka när kriget väl hade upphört.21 Chase gjorde heller 

ingen hemlighet av att omställningen till en pappersvaluta var temporär då 

han i kongressen sade att: 

The secretary recommends, therefore, no mere paper money scheme, but, on the 

contrary, a series of measures iooking to a safe and gradual return to gold and silver 

as the only permanent basis, standard, and measure of values recognized by the 

Constitution.12 

De papperspengar som skulle tryckas kom att kallas "greenbacks" och blev 

överlag en succé även om motstånd inte helt saknades. En anledning till att 

Chase sa de ovanstående orden var också för att blidka oppositionen mot 

dessa "greenbacks". 

21. Hammond (1970), s. 151-152. 

22. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 26. 
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De som motsatte sig papperspengarna som började tryckas 1862 var bland 

annat bankägarna som var negativa till omställningen till papper. Det främsta 

argumentet som lades fram hade faktiskt en religiös karaktär. Den gick ut på 

att Gud hade placerat guldet och silvret på jorden som den enda valutan till 

människorna. Att använda annat, som till exempel papper, vore helt enkelt 

att bryta den ekonomiska ordning som Gud hade skapat.23 

Det som är intressant med den här omvälvningen från metaller till pap

per som valuta är att det satte stora krav på den sittande regeringens legiti

mitet och förtroende. Detta visste Chase mycket väl om och det visar sig i 

kongressens rapporter: "No country possesses the true elements of a higher 

credit - no country, in ordinary times, can maintain a higher standard of cur-

rency and payment than the United States."24 Detta tyder också på att han 

hade ett förtroende till den sittande regeringens möjlighet att backa upp och 

sätta värde på de nya papperspengarna som började cirkulera på marknaden. 

Det som däremot är intressant med dessa "greenbacks" är hur stor tilltro det 

krävdes av befolkningen för att den nya valutan skulle fungera utan guld och 

silver som bas. 

Den sista rapporten som Chase skrev som finansminister innehåller hans 

sista idéer om hur kriget skulle finansieras. Chase avgick från sin post 1864. 

I denna sista rapport hade kriget nu definitivt vänt till nordstaternas fördel 

och statsfinanserna hade äntligen börjat fungera så som det var tänkt att den 

skulle göra. Då finanserna hade börjat bli någorlunda stabila började Chase 

lägga tyngdpunkten av sina argument på hur han skulle minska skulden: 

"The final object of the Secretary was to extract from the unavoidable evil 

of debt as much incidental benefit as possible." Chase medgav att det fanns 

fördelar med att ha en statsskuld, som bland annat att ekonomin tillfördes 

ett betalningsmedel som annars inte skulle ha funnits. Men det gör också att 

alla som hade lånat ut pengar till staten hade ett intresse av att staten och 

dess institutioner fungerar så bra som möjligt. Chase ville också utöka lånen 

genom att öka antalet 5—20 obligationer, då han menade att bördan från en 

skuld minskas om den delas av flera. Vid den här tidpunkten i kriget hade 

lånesedlarna funnits i omlopp så pass länge att en viss stabilitet hade skapats, 

23. Hammond (1970), s. 226. 

24. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862, s. 26. 
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vilket gjorde Chase ännu mera positiv till en ökning av sedelmängden. Även 

de greenbacks som var i cirkulation hade mottagits väl av befolkningen samt 

av de banker som gav ut dem. Det är enkelt att se hur ekonomin hade börjat 

rulla på i den riktning som Chase ville.25 

I denna sin sista rapport vände Chase sig inåt mot den egna kongressen. 

Rebellerna hade fatt kliva åt sidan för att ge plats åt en förändring som jag ser 

som en övergång från ett fokus på krigsfinansiering till ett fokus på de fram

tida generationerna. En intressant detalj i den här rapporten är den nästintill 

totala avsaknaden av krigsanspelningar. Chases argumentation var neutral i 

sin utformning och var inte lika aggressiv mot sydstaterna som den var i de 

tidigare rapporterna till kongressen. Det var tydligt att kriget var på väg att 

vinnas och att ekonomin hade blivit så pass stadig att han kunde börja tänka 

på andra saker än att möta och bekämpa hotet från rebellerna. 

Under krigets gång hade Chases krigsfinansieringsplan utvecklats från de 

första månadernas improvisationer till att bli en långtgående plan som inklu

derade idéer om hur skulden skulle betalas tillbaka. Återstoden av artikeln 

granskar det sätt på vilket finansministern legitimerade sin plan och hur han 

argumenterade för sin sak. 

Det som är mest talande i Chases rapporter är att han inledningsvis inte 

talar om hur befolkningen i norr skulle kunna hjälpa till att bekämpa rebel

lerna. Med utgångspunkt i senare rapporter så kan man anta att det är genom 

att låna ut pengar till staten som befolkningen kunde offra sig om de inte 

hade gjort det på annat sätt redan. Vad som framförallt behövde legitimeras 

var lånen som redan från krigets startskede var stora men som hela tiden växte 

sig allt större. Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att större delen av 

hans argumentation kom att handla om just lån: 

It is beneficial to the whole people that a loan distributed among themselves should be 

made so advantageous to the takers as to inspire satisfaction and hopes of profit rather 

than annoyance and fears of loss: and if the rate of interest proposed be somewhat 

higher than that allowed in ordinary times, it will not be grudged to the subscribers 

when it is remembered that the interest on the loan will go into the channels of home 

circulation, and is to reward those who come forward in the hour of peril to place their 

means at the disposal of the country.26 

25. "Report of the Secretary of the Treasury", 10 december 1863, Cong. Globe, 3Sth Cong., ist 

sess., s. 7. 

26. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 6. 
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Under sin tid som finansminister var Chase hårt kritiserad av bland annat 

pressen som inte gillade hans metoder och de stora summor pengar han 

krävde för att få ihop finanserna, vilka var långt högre än hans föregångares. 

Däremot växte sig hans popularitet allt större ju längre kriget pågick och ju 

bättre finanserna fungerade. Det innebar att hans behov av att legitimera sin 

politik genom patriotiska argument sjönk med tiden. Det går bland annat att 

se i hans tredje rapport till kongressen. I jämförelse med den andra så inne

håller den tredje rapporten inte så mycket argumentation utan är snarare mer 

detaljerad och informativ.27 Ur denna synvinkel kan vi se hans andra rapport 

som ett svar på den kritik han fick efter den första rapporten, då den andra 

rapporten svämmar över av patriotism: 

The most sacred duty of the American people at this moment requires the concentration 

of all their energies and all their resources to the reestablishment of union on the 

permanent foundations of justice and freedom: and while other nations look with 

indifferent or unfriendly eyes upon this work, sound policy would seem to suggest, 

not the extension of foreign trade, but a more absolute reliance, under God, upon 

American labor, American skill, and American soil. Freedom of commerce is, indeed, 

a wise and noble policy; but to the wise and noble, it must be the policy of concordant 

and fraternal nations.28 

Citatet avspeglar väl Chases sätt att legitimera sin politik genom återstoden 

av sin tid som finansminister. Hans argumentation riktade sig, som vi kan se 

i citatet, mot befolkningen för att få dem att offra sig och låna ut sina pengar 

till kriget. Det här tyder på att befolkningens attityd gentemot kongressen 

och dess institutioner var viktiga för nationens fortlevnad, speciellt under en 

så pass omfattande konflikt som det amerikanska inbördeskriget. Denna syn 

återfinner man också i hans privata korrespondens: 

This war must necessarily be an expensive war, and there is great danger that, after a 

month or two, the people in view of the magnitude of the burdens it is likely to entail, 

will refuse their support to the measures necessary to its vigorous prosecution. Already 

the disgust created by fraud or exorbitance in Contracts, and by the improvidence 

of Quarter masters and Commissaries, is beginning to show itself. What is needed 

to satisfy the people that neither time nor means will be needlessly wasted. They ask 

prompt and vigorous action, and all practicable economy.29 

27. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 december 1862. 

28. "Report of the Secretary of the Treasury", 4 juli 1861, s. 24. 

29. Chase Papers, vol. III (1996), s. 85—86. 
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Såsom påpekades i den tidigare delen av undersökningen så var Chase tvung

en att ändra sina planer på hur kriget skulle finansieras. Detta innebar att de 

som lånade ut pengar eller gav andra resurser till nationens förfogande var 

tvungna att anpassa sig efter förändringarna. Chase använde sig i detta sam

manhang av patriotiska argument för att legitimera de institutionella föränd

ringarna. Patriotismen hade också en annan funktion nämligen att göra så att 

alla som läste hans rapporter kunde känna igen sig och förstå texten. 

Slutord 

Utvecklingen av unionens statsfinanser under det amerikanska inbördes

kriget var omöjlig att förutse. Som inledningen och de andra bidragen till 

denna volym visar så följde Chase en väl etablerade amerikansk tradition 

när han valde att förlita sig på lån för att finansiera kriget. Precis som under 

1812 års krig var nordstaterna också tvingade att expandera skattesystemet 

genom att införa nya och höja existerande skatter och tullar. Summorna som 

krävdes för att bekosta krigsansträngningarna överträffade dock kostnaderna 

för tidigare krig flera gånger om. Ett nytt drag som inte behandlats särskilt 

utförligt i denna artikel var återgången till sedelpressarna för att finansiera 

kriget. Inte sedan frihetskriget hade federalregeringen gett ut papperspengar 

och det fanns en stor skepsis mot denna form av valuta. Men inbördeskrigets 

"greenbacks" kom att bli ett bestående arv från kriget och utgör ursprunget 

till dagens dollarsedlar. 

Efter det amerikanska inbördeskriget kom en period av lugn på den ame

rikanska kontinenten vilket gav landet en möjlighet att betala tillbaka de lån 

som hade ackumulerats under kriget. Detta kan vi se tydligt i de siffror för 

statsskulden vid tiden för första världskriget då skulden låg på en stadig nivå 

på runt en miljard, vilket innebar att Förenta Staterna lyckats med att betala 

av nästan halva skulden som landet hade lånat upp under inbördeskriget. 
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