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En mans tankar 

År 1797 satt Pehr Olof von Asp, som var en av de mest erfarna diplomaterna 

i den svenska diplomatkåren, och funderade på världens tillstånd och då inte 

minst hur den dominerande kolonialmakten i Europa förmådde bedriva så 

omfattande krig under en lång räcka av år utan att drabbas av allvarliga eko

nomiska problem. Funderingarna kring Storbritanniens ekonomiska och po

litiska situation var inte några lösa impressionistiska tankar utan von Asp gick 

metodiskt tillväga med avsikt att informera sin uppdragsgivare i Stockholm, 

den relativt nytillträdde kungen Gustav IV Adolf, om förhållandena i det 

brittiska riket.1 

Till sin hjälp använde von Asp både officiell statistik och den senaste lit

teraturen på området. Bland annat hade han tillgång till Adam Smiths An 

Inquiry into the Wealth of Nations, John Grays The Essential Princip les of the 

Wealth of Nations som var en kritik av föregående verk, Arthur Youngs Politi-

cal Arithmetic och Charles Whithworths State of the Trade of Great Britain 

in its imports and exports progressively from the year 1697.1 Därtill kunde han 
använda all den erfarenhet som han hade skaffat sig under sina år som diplo

mat. Han hade tjänstgjort som kommissionssekreterare i London och Haag, 

som ambassadsekreterare i Paris och som minister i Konstantinopel. År 1797 

arbetade von Asp som minister i London, vilket innebar att han befann sig i 

1. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

2. Per Olof von Asps donation, K52:i , Biblioteksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek. 
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händelsernas centrum och att han lätt kunde få tag på nödvändig informa

tion om Storbritanniens finansiella och politiska förhållanden.3 

Enligt von Asp uppgick de resurser som den brittiska staten hade att 

använda året innan till minst 50 miljoner pund. Summan, som kom in via 

både skatter och lån, visade samhällets rikedom och den utmärkta relatio

nen mellan statsutgifternas fördelning och landets allmänna rörelse, efter

som den ekonomiska aktiviteten i samhället inte hade "lidit af så ansenliga 

Summors försträckande till Statsbehofwen". Detta ekonomiska förhållande 

berodde främst på befolkningens iver att "förtjäna", vilket gjorde att statens 

resurser spred sig tillbaka till de invånare som hade bidragit med skatteme

del. Den snabba penningcirkulationen, tillsammans med statens lån, kunde 

således, menade von Asp, förklara hur ett så stort belopp kunde mobiliseras 

för allmänna behov av en befolkning som inte var större än nio miljoner 

människor.4 

I synnerhet den brittiska handeln tilldelades en viktig roll av von Asp när 

det gällde den ekonomiska aktiviteten. Villkoren för handeln gentemot andra 

konkurrerande stater var nämligen mycket fördelaktig - mycket på grund av 

att man förädlade nordiska, indiska och andra länders "råämnen" — vilket 

betydde att den starkt bidrog till att omfattande medel flöt in i landet. Han

deln hade också kunnat öka trots omfattande krig eftersom flottan förmådde 

skydda de egna handelsskeppen på ett sätt som andra stater inte mäktade 

med.5 Det existerade följaktligen en tydlig koppling mellan de ekonomiska 

intressena och statens aktiviteter. 

En annan central aspekt rörande styrkan i den brittiska resursmobilise

ringen, som von Asp lyfte fram, var omfattningen av statens upplåning och 

sättet som denna upplåning var organiserad på. Enligt de officiella rappor

terna till parlamentet uppgick statsskulden till omkring 410 miljoner pund år 

1796. Räntan på denna lånesumma var närmare 22 miljoner pund, vilket var 

ett omfattande belopp med tanke på befolkningens storlek i Storbritannien. 

3. Genealogiska och Biographiska upgifter rörande P. O. von Asp och dess förfäder, X240, 

Uppsala universitetsbibliotek. 

4. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

5. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

7^ 



Enligt von Asp var dessa enorma belopp möjliga att hantera tack vare han

delns överskott, men de fonder som parlamentet hade skapat för att minska 

skuldens storlek var också viktiga. Dessa så kallade sinking funds infördes 

enligt von Asp av William Pitt 1786, men den amerikanska finansministern 

Alexander Hamilton vidareutvecklade idén 1793.6 

De successiva små återbetalningarna och det faktum att det fanns bevill-

ningar som betalade räntan på den konsoliderade skulden innebar en bety

dande styrka. Detta förhållande, hävdade von Asp, stärktes dessutom än mer 

av det faktum att statsskuldens kreditorer och debitorer bodde inom samma 

land. Statsskulden var därmed "mindre farlig", eftersom räntorna stannade 

inom samhället och inga specietillgångar skickades till utlandet. Dessutom 

utgjorde statens skuld en del av "folkets penninge rikedom" och bidrog till 

"utbytesmedel".7 

Det är tydligt att von Asp imponerades av omfattningen av den brittiska 

statens resurser, hur relativt lätt det gick att låna så stora belopp samt de 

små negativa ekonomiska konsekvenser som resursmobiliseringen medförde. 

Han framhöll dock samtidigt de risker som fanns i finansieringssystemet: 

om handeln inskränktes, om det uppkom "någon allmän frugtan" rörande 

obligationernas säkerhet, eller misstankar om "National-Skuldens forcerade 

reduction" kunde invånarna bli missnöjda, vilket i sin tur hotade statens möj

ligheter att låna.8 

Analysen av den brittiska upplåningen är intressant eftersom den visar det 

stora intresse som existerade i Sverige rörande statens finanser i allmänhet och 

statens upplåning i synnerhet under 1790- och början av 1800-talet. von Asps 

funderingar kretsade explicit kring Storbritannien, men i och med att han 

skrev ned dem med avsikt att meddela den svenska monarken om de brittiska 

förhållandena, markerar detta förfaringssätt att han på ett indirekt sätt också 

ville informera viktiga beslutsfattare i Sverige hur man kunde inrätta ett fung

erande statsskuldssystem och, om skulden hölls inom riket och näringarna 

6. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8nd, Uppsala universitetsbibliotek. 

7. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 

8. Underdånig Berättelse om Hushålls- och Finansställningen i England, Per Olof von Asps 

Handskrifter, vol. 4, F8i2d, Uppsala universitetsbibliotek. 
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blomstrade, kunde låna betydligt mer resurser än vad som tidigare hade varit 

tänkbart för att på så sätt förbättra statens handlingskraft. 

Frågan är dock hur informationen om de brittiska ekonomiska förhållan

dena egentligen mottogs i Sverige i slutet av 1790-talet. Fanns det ett intresse 

av att försöka använda de brittiska erfarenheterna för att stärka det svenska 

rikets position i den ekonomiska, militära och politiska kamp som pågick 

mellan Europas ledande stater, eller var den brittiska statsskulden snarare 

någonting avskräckande som till varje pris skulle undvikas? Hur ville man 

egentligen ordna statens upplåning och vad skulle de lånade resurserna an

vändas till? Svaret på frågorna leder till insikter om vilken typ av politisk ord

ning som det gustavianska enväldet egentligen var och vilka ambitioner som 

existerade på det utrikespolitiska området, eftersom viljan till och förmågan 

att låna bestämde så pass mycket av vad som var möjligt att genomföra.9 

I den här artikeln skall dessa spörsmål undersökas närmare genom att 

analysera de diskussioner som fördes i Sverige vid riksdagen och hos riks

gäldskontoret samt utanför de institutionaliserade politiska arenorna om sta

tens upplåning under perioden 1800—1815. Det var nämligen inte bara Pehr 

Olof von Asp som funderade kring dessa fenomen, utan stora delar av den 

gustavianska politiska eliten såväl som personer utanför de formella politiska 

arenorna tänkte på hur statens upplåning skulle organiseras och vilka effekter 

den hade haft och framgent skulle få i samhället. Med andra ord var stats

skulden ett centralt objekt både i den allmänna offentliga diskussionen och i 

mer slutna regeringskretsar. 

Någon liknande undersökning av de svenska diskussionerna under denna 

tid har inte gjorts tidigare. Visserligen har till exempel Sven Brisman, Erik 

Grönberg, Göran Ahlström och Christer Franzén undersökt specifika diskus

sioner kring framförallt riksgäldskontorets utgivning av kreditsedlar och de 

9. Framförallt brittiska historiker har argumenterat för betydelsen av statsskulden för den mi

litära och utrikespolitiska handlingskraften, se framförallt Patrick 0'Brien, "The Political 

Economy of BritishTaxation, 1660-1815", Economic History Review, 2'"1 ser. vol. 41 (1988); John 

Brewer, Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783 (London 1989); Niall 

Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World, 1700-2000 (London 2001). 

Samtidigt har forskare som Martin Daunton, Trusting Leviathan. The Politics of Taxation 

in Britain, 1799-1914 (Cambridge 2001) och Michael Sonenscher, Before the Deluge: Public 

Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution (Princeton 2007) betonat 

den rädsla för undergång som statsskulden gav upphov till hos många politiker och tänkare. 
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försök som gjordes att realisera dessa i slutet av 1700- och början av 1800-talet, 

men författarna kopplar inte diskussionerna till en mer övergripande analys 

av vilken typ av regim det gustavianska enväldet var eller vad som egentligen 

förändrades efter regimens fall 1809. Inte heller förs någon diskussion om 

vilken form av statlig upplåning som aktörerna egentligen eftersträvade och 

vad det kan säga oss om vad för typ av stat som existerade i Sverige under 

denna period.10 

Andra forskare som till exempel Georg Landberg och Mikael Alm har 

analyserat händelserna vid riksdagen 1800, då flera statsskuldsfrågor fick en 

central betydelse, men överläggningarna tolkas främst som del av en konsti

tutionell och diskursiv kamp mellan kungamakten å ena sidan och ständerna 

och regimens kritiker å den andra.11 Därmed får relationerna mellan den 

statsfinansiella situationen och den politiska ordningen och mellan upplå

ningen och kungamaktens legitimitet en mindre framträdande roll, vilket i 

sin tur begränsar förståelsen av det gustavianska enväldets ekonomiska och 

politiska drivkrafter. 

Det gustavianska enväldets politiska ekonomi 

Vad var då orsakerna till den livliga offentliga diskussionen som fördes i 

Sverige under 1790- och början av 1800-talet om rikets statsfinanser och var

för var just statsskulden ett så hett debatterat ämne? För att besvara dessa 

frågor och för att förstå vad aktörerna egentligen menade då de yttrade sig i 

debatterna är det nödvändigt att ge en bakgrund till den inrikes- och utrikes

politiska situation som Sverige befann sig i samt de finansiella institutioner 

som användes av statsmakten för att administrera upplåningen och andra 

ekonomiska förhållanden. 

10. Sven Brisman, Realisationsfrågan 1808-34. Frågans förhistoria och första framträdande 1808-

1818 (Göteborg 1908); Erik Grönberg, Bankosedelfrågan under inflationstiden 1808-1812. 

Studier i den svenska valutans historia (Lund 1936); Göran Ahlscröm, Studier i svensk eko

nomisk politik och prisutveckling 1776-1802 (Lund 1974); Christer Franzén, Skuld och tanke. 

Svensk statsskuldsproblematik i ett internationellt perspektiv före 1930-talet (Stockholm 1998), 

s. 237-265. 
11. Georg Landberg, Den svenska riksdagen under den gustavianska tiden (Stockholm 1932), s. 

125-146; Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk & självbild i det gustavianska enväldets 

legitimitetskamp 1772—1809 (Stockholm 2002), s. 274—284, 304. 

75 



Inrikespolitiskt präglades riket av det kungliga envälde som successivt 

hade etablerats under 1770- och 1780-talet, vilket innebar att inga stora och 

avgörande beslut kunde tas utan regentens medgivande. Systemet präglades 

således av en furstecentralitet där kungen gjorde anspråk på att vara inne

havare "av den högsta politiska makten och det symboliska centrum kring 

vilket det politiska och samhälleliga livet rörde sig". Denna centralitet be

kräftades genom såväl ceremonier som hanterandet av praktiska politiska 

frågor. Det hade också stöd konstitutionellt genom 1772 års regeringsform 

och framförallt förenings- och säkerhetsakten från 1789 där kungamaktens 

roll framhölls medan riksdagens befogenheter var begränsade och det gamla 

rådet var avskaffat.12 

Från och med år 1796 var det Gustav IV Adolf som var rikets regent och 

som därmed skulle upprätthålla den starka kungamakten. Till sin hjälp hade 

han en omfattande stab av ämbetsmän på både central och lokal nivå som 

skulle förklara och genomföra den politik som kungen ytterst var ansvarig 

för. Genom att kontrollera vem som utsågs till ämbetena och genom att ge 

ämbetsinnehavarna en hög samhällelig status försökte kungen se till att de 

var lojala gentemot honom. Lojaliteten försökte man också stärka genom att 

bestraffa ämbetsmän som inte skötte sig.13 

De politiska ambitionerna riktade sig både inom och utom landet. Utri

kespolitiskt handlade det om att välja sida mellan Frankrike och Storbritan

nien, samt att förhålla sig till Ryssland i öster och Preussen i söder. Även 

om möjligheterna att agera självständigt på den internationella scenen var 

begränsade, krävde de ständiga europeiska krigen och den rådande stor

maktskonkurrensen, en stor krigsmakt och ett system för att finansiera dess 

verksamhet, om man önskade bevara sin suveränitet. I synnerhet närheten till 

Ryssland och den svenska provinsen i Pommern gjorde att riket befann sig 

i ett läge som betingade att det fanns nödvändiga ekonomiska och militära 

resurser att tillgå. Det var också viktigt att ha en flotta för att skydda rikets 

handelsintressen. Möjligheterna att agera på den utrikespolitiska arenan var 

12. Alm (2002), s. 28-30. 

13. Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige 

och Danmark, ca 1720-1800 (Uppsala 2007), s. 268—269; HenrikaTandefelt, Konsten att härs

ka. Gustaf III inför undersåtarna (Helsingfors 2008), s. 87-101. 
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följaktligen en viktig drivkraft bakom den politik som bedrevs av de gustavi

anska kungarna.14 

Kungens politik kommunicerades både till invånarna i riket och till ut

landet på flera sätt. I utlandet spelade de svenska diplomaterna en viktig roll 

för att upprätthålla en positiv bild av den förda politiken.15 Inom riket var det 

etablerade kungörelsesystemet där förordningar och annan central informa

tion lästes upp i rikets alla kyrkor viktigt, men också regeringstrogna tidningar 

som till exempel Inrikes Tidningar var av stor betydelse. Även andra myndig

hetsbeslut, som till exempel domstolsutslag, kommunicerade den officiella 

politiken till invånarna.16 En annan viktig arena där kungen kunde presentera 

förslag och legitimera den politiska inriktningen var riksdagen. Dess makt var 

visserligen kringskuren och den sammanträdde endast en gång under Gustav 

IV Adolfs regeringsperiod - år 1800 i Norrköping - men beslut inom dess 

ram gav en legitimitet som svårligen kunde uppnås på annat sätt. Det var 

följaktligen viktigt för kungamakten, även om riksdagen inte sammanträdde 

regelbundet, att kontinuerligt hänvisa till beslut som hade fattats där.'7 

Orsaken till att riksdagen inte sammanträdde så ofta var delvis en följd av 

en rädsla för oppositionen - att ge oppositionen mot den kungliga politiken 
en arena att framföra kritik i olika frågor. Även om det var svårt och direkt 

farligt att öppet kritisera kungen personligen eller det kungliga enväldet som 

institution, kunde olika beslut som statliga myndigheter eller enskilda äm

betsmän hade fattat klandras. Oppositionen kunde även använda tidningar 

och pamfletter i sina försök att sprida sina kritiska idéer till en bredare all

mänhet. I synnerhet inför och under riksdagen år 1800 var denna metod ett 

viktigt oppositionellt verktyg när det gällde att mobilisera stöd för kritiken 

mot kungens politik. 

Oppositionen fick näring av de revolutionära idéer, vilka betonade frihet 

14. Se till exempel Göran Rystad, "1788: Varför krig? Något om bakgrunden och 'orsaker' till 

Gustav III:s ryska krig" i Gunnar Artéus (red.), Gustav JJI:s ryska krig (Stockholm 1992); 

Leos Muller (2004), Consuls, Corsairs and Commerce: The Swedish Consular Service andLong-

distance Shipping, 1720-1815 (Uppsala 2004), s. 133—213; Tandefelt (2008), s. 233-327. 

15. Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frank

rike (Helsingfors 2005). 

16. Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funk

tion i 1700-talets samhälle (Lund 2001). 

17. Landberg (1932). 
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och jämlikhet, som spreds runt om i Europa efter franska revolutionen. Dessa 

idéer var ett hot mot enväldiga kungar och ståndsbaserade privilegier. Idéerna 

innebar därmed en politisk utmaning för kungamakten. Hur skulle stödet för 

den politiska ordningen upprätthållas inom landet trots ett alltmer otidsen

ligt ståndssystem och ett intresse hos en upplyst allmänhet för de revolutio

nära idéerna från Amerika och Frankrike? Ett svar var givetvis repression: att 

försöka stoppa spridandet av omstörtande åsikter och att hindra sammanslut

ningar av kritiska individer genom censur och övervakning. Ett annat svar var 

att presentera alternativa bilder till allmänheten där den rådande ordningen 

associerades med positivt laddade begrepp som till exempel enighet, sparsam

het och trygghet, vilka implicit kunde kontrasteras mot det kaos som rådde 

i andra delar av Europa. Med andra ord kunde kungen framställas som en 

garant för samhällslugn i en orolig tid. Båda dessa strategier användes av det 

gustavianska enväldets representanter i deras försök att upprätthålla Gustav 

IV Adolfs makt och legitimitet.lS 

Konsekvensen av dessa strävanden blev att regimens budskap var tvungna 

att genomsyra alla centrala beslut som fattades, det vill säga allt från pen

ningpolitik till försvaret av riket. Samtidigt kunde oppositionen peka på de 

diskrepanser som existerade mellan vad som sades vara målet med politiken 

och det utfall som faktiskt syntes i samhället. För regimen var det ekono

miska området den stora utmaningen, eftersom det påverkade alla invånare 

i riket. Alla kom nämligen i kontakt med de mynt och sedlar som gavs ut 

och de skatter som skulle betalas. Samtidigt innebar det att oppositionen 

med lätthet kunde framhålla olika problem som existerade i det vardagliga 

ekonomiska livet och som kungen knappast kunde blunda för. Regimens 

företrädare kunde följaktligen inte använda en repressiv metod för att tysta 

de påpekanden som gjordes rörande praktiska ekonomiska förhållanden. 

Istället gällde det att hitta lösningar på de problem som existerade för att på 

så sätt betona att man var mån om invånarnas väl och ve. Följden av dessa 

omständigheter blev att det ekonomiska området kom i fokus i den allmänna 

politiska debatten under Gustav IV Adolfs regeringsperiod. 

Orsaken till betoningen på det ekonomiska området i den politiska dis

kursen var dock inte enbart en följd av politiska aktörers strategiska övervä

ganden, utan det var främst faktiska ekonomiska förhållanden som påverkade 

18. Alm ( 2 0 0 2 ) ,  s. 297-350. 
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det politiska innehållet. I generella termer var den ekonomiska situationen 

relativt gynnsam för riket i slutet av 1700-talet. Jordbruket, som var rikets 

huvudsakliga näring med tanke på att alla var beroende av dess avkastning för 

sin utkomst, hade en positiv utveckling. Under 1700-talet hade produktionen 

ökat och nya områden uppodlats.19 Från det svenska riket exporterades fram

förallt järn, men även till exempel tjära till i synnerhet den brittiska mark

naden.20 Även den långväga handeln på både Medelhavet och Atlanten, där 

Sverige utnyttjade sin neutralitet, hade varit framgångsrik under 1780-talet.21 

Följden av denna utveckling blev att skattemedel flöt in till statskassan 

och att de omfattande skulder som hade uppkommit i samband med det 

ryska kriget 1788-1790 kunde hanteras. Riksgäldskontoret, som hade bildats 

1789, hade hand om förvaltningen av statsskulden på riksdagens uppdrag. 

Skulden bestod i huvudsak av tre delar, nämligen den skuld som var placerad 

utomlands bland investerare i framförallt Amsterdam, Antwerpen, Genua 

och Hamburg, den inhemska skulden i form av obligationer som riksgälds

kontoret gav ut och den del som bestod av riksgäldssedlar. 

TABELL 1: Översikt "över den svenska statsskulden 1797-1800 i riksdaler 

Utrikes skuld Obligationer utgivna 

av riksgäldskontoret 

Riksgäldssedlar 

1797 10 814 332 2 633 600 13 775 011 

1798 10 615 276 2 606955 14877 892 

1799 10 783 984 2 478 266 16 037 295 

1800 10336 591 2362683 18056300 

KÄLLA: Åmark (1961), s. 644-648. Utöver nämnda poster fanns även andra smärre 

inhemska skulder som till exempel utredningskommissionens obligationer. 

Obligationerna såldes till både privatpersoner och institutioner som fattig

kassor och statliga myndigheter. År 1799 såldes exempelvis omkring 950 obli-

19. Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1999), Carl-Johan Gadd, Det 

svenska jordbrukets historia. Band 3. Den agrara revolutionen 1700-1870 (Stockholm 2000). 

20. Chris Evans & Göran Rydén, Baltic Iron in the Atlantic World in the Eighteenth Century 

(Leiden 2007) och där anförd litteratur. 

21. Leos Muller (2004). 
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gationer, vilket visar att de spreds till en relativt stor grupp individer. Totalt 

fanns det i slutet av 1790-talet flera tusen obligationer ute på den svenska 

kapitalmarknaden.22 Riksgäldssedlarna, som hade getts ut av riksgäldskon

toret för att täcka nödvändiga utgifter, utvecklades till det dominerande 

betalningsmedlet i riket. Sedlarna var räntefria vilket var positivt för riks

gäldskontoret, men på grund av deras stora antal och det faktum att det 

inte existerade någon koppling till några reella tillgångar i till exempel silver 

tappade de i värde gentemot riksbankens mynt. Detta skapade inflation och 

en osäker växelkurs gentemot andra valutor. Följden blev att sedlarna inte 

kunde användas för internationella transaktioner.23 Som kan utläsas av tabell 

1 var sedlarna den största posten i statsskulden, medan de inhemska obliga

tionerna utgjorde omkring tio procent av skulden. De utländska lånen stod 

för mellan 30 och 50 procent av den totala skulden. 

För att täcka statsskuldens årliga räntekostnader hade riksgäldskontoret en 

rad inkomster till sitt förfogande. Den absolut främsta och viktigaste av dessa 

var bevillningen, som hade bestämts vid riksdagen i Gävle 1792. Andra viktiga 

inkomster var de så kallade licentmedel som handelsmännen skulle betala 

vid export och den lön- och betalningsavgift som statens ämbetsmän skulle 

betala. Riksgäldskontoret hade följaktligen en fast och säker inkomst.24 

Problemet för riksgäldskontoret var emellertid att bevillningen betalades 

i form av riksgäldssedlar, vilket innebar att den inkomsten inte kunde nyttjas 

vid betalandet av räntorna på de utländska lånen. För att kunna betala de 

utländska kreditorerna var riksgäldskontoret tvunget att dels använda de få 

inkomster som flöt in i speciemedel (främst i form av licentmedel), dels om

vandla inkomsterna från bevillningen till internationellt gångbara växlar. Det 

senare alternativet var mycket dyrbart och tenderade att leda till att fler sedlar 

gavs ut för att betala för transaktionskostnaderna, vilket i sin tur försämrade 

sedlarnas värde ytterligare. 

Den svenska statsskulden hade följaktligen en annan struktur och sam

mansättning än till exempel den brittiska. Skillnaden bestod främst i att 

22. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1801-1806, vol. 8275, Bokslutskontoret, 

Riksgäldskontoret, RA. 

23. Torbjörn Engdahl & Anders Ogren, "Multiple monies in Sweden 1789—1903: substitution or 

complementarity?", FinancialHistory Revietv, vol. 15, no. 1 (2008), s. 76—81. 

24. Åmark (1961), s. 640-641. 
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den långfristiga inhemska delen var relativt liten och att de utländska lånen 

— som visserligen var långsiktiga till sin karaktär — hade en större betydelse 

för Sverige än för Storbritannien. En annan viktig skillnad var att skulden 

i Sverige var betydligt mer sammankopplad med penningväsendet, vilket 

gjorde att skulden påverkade prisutvecklingen på ett tydligare sätt än i Stor

britannien.25 

Så länge handeln fungerade utan hinder och det fanns efterfrågan på 

svenska varor i utlandet kunde riksgäldskontoret hantera statsskuldssituatio

nen. Förhållandena förändrades dock drastiskt år 1798 och 1799 till följd av 

det pågående kriget mellan Frankrike och Storbritannien. Kriget försämrade 

möjligheterna för svensk utrikeshandel, främst på grund av att de krigfö

rande parterna inte längre erkände den svenska neutraliteten. Konsekvensen 

blev att tillgängliga medel i form av växlar minskade, vilket i sin tur ökade 

riksgäldskontorets transaktionskostnader och att värdet på riksgäldssedlarna 

försämrades. Samtidigt minskade statens och riksgäldskontorets inkomster, 

eftersom skatten betalades i riksgäldssedlar som tappade i värde.2fi Kriget tyd

liggjorde därmed den starka kopplingen mellan statsskuldens organisering 

och de internationella handelsflödena; att riket var beroende av att ha en 

obehindrad utrikeshandel för att kunna upprätthålla sin kredit och sköta sina 

åtaganden gentemot kreditorerna. När handeln begränsades till följd av kri

get fick det via statsskulden genast konsekvenser för priset på olika varor i 

landet. Läget blev inte heller bättre av den missväxt som rådde. 

Den ekonomiska situationen påverkade följaktligen i princip alla invånare 

i riket, vilket i sin tur ledde till att det uppkom diskussioner om hur man 

skulle förklara den prekära belägenheten, vem som bar ansvaret för den och 

vad som borde göras för att återskapa en fungerande ekonomisk ordning. 

Denna diskussion fördes bland kungens närmaste män, men också bland per

soner som var kritiska mot det existerande systemet. Man kan med fog påstå 

att frågorna skapade en störtflod av åsikter som spreds bland allmänheten 

genom olika tryckta skrifter. 

25. Flera forskare har betonat att priserna höll sig relativt stabila i Storbritannien trots en om

fattande upplåning och långa krig under 1700-talet. Se till exempel Reed Browning, "The 

Duke of Newcastle and the Financing of the Seven Years' WarJournal ofEconomic History, 

vol. 31, no. 2 (1971), s. 374; Brewer (1989), s. 126—134. 

26. Landberg (1932), s. 126. 
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Ett surrande av åsikter 

Ett av de viktigaste forumen för kritiska åsikter kring den ekonomiska situa

tionen i Sverige före och efter riksdagen 1800 var tidskriften Läsning i blandade 

ämnen som gavs ut i Stockholm av Georg Adlersparre. Adlersparre var en före 

detta militär och veteran från Gustav III:s ryska krig som efter kriget hade 

påbörjat en litterär bana i upplysningens anda. Han umgicks med flera av 

landets ledande män inom det litterära och vetenskapliga fältet, vilka också bi

drog med artiklar till tidskriften. Tidskriften började ges ut 1797 och innehöll 

som namnet antyder ett blandat material. Statsfinansiella artiklar, författade 

av både svenska skribenter och utländska storheter som till exempel Adam 

Smith, hade en framträdande plats. Adlersparre har framhållits som den per

son i Sverige som spred Smiths idéer till en bredare svensk allmänhet.27 

En artikel i Adlersparres tidskrift som väckte stor uppmärksamhet och 

som också flera andra författare försökte vederlägga gavs ut 1799 med den re

lativt omständliga titeln "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-han-

del m.m.". Författaren var anonym, men artikeln har tillskrivits J. R. Berg. I 

nämnda skrift kritiserades riksgäldskontoret och dess förvaltning av statsskul

den. Enligt författaren var det kontorets stora behov av växlar för att betala 

de utländska kreditorerna som gjorde att priset på växlarna sköt i höjden och 

att värdet på riksgäldskontorets sedlar tappade i värde. Författaren hävdade 

att växelbehovet gjorde att otaliga kreditsedlar gavs ut, vilket ökade sedelmas

san och sänkte priset på varje sedel. De "öfverflödande" sedlarna orsakade 

därmed kraftiga prishöjningar på en mängd olika varor. För att bevisa att 

denna ökade penningmängd var skadlig använde författaren en liknelse om 

mängden regn som behövdes för att saker och ting skulle växa. Följaktligen 

främjades "jordens frucktbarhet [...] af måtteligt regn i rätter tid, och inga

lunda af skyfall, beständigt regn och vattuflöde". Om det kom för mycket 

regn ledde det till inflation, spekulation och en ekonomisk oreda.28 

27. Axel Brusewitz, "Georg Adlersparre" i Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 1 (Stockholm 1917); 

Kerstin Anér, Läsning i blandade ämnen. Studier i 1790-talets svenska press- och litteraturhis

toria (Göteborg 1948); Mats Hemström, Marschen mot makten. Västra arméns revolt och väg 

till Stockholm 1809 (Uppsala 2005), s. 64-66. 

28. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 109—115. 
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Författaren hävdade att riksgäldskontoret självt var vållande till en stor 

del av denna oreda, eftersom man hade genomfört "mindre lämpeliga vexel-

operationer" och köpt in bankens mynt till en hög kurs. Därtill hade man på 

ett onödigt sätt slösat bort viktiga resurser i kontakterna med de utländska 

bankirer som skötte utgivningen av svenska obligationer på de internatio

nella kapitalmarknaderna. Författaren kritiserade samtidigt riksgäldskonto

rets beslut att upphandla järnprodukter i Sverige och sedan sälja dem på den 

internationella marknaden i syfte att bland annat betala av på den utländska 

skulden. Enligt författaren hade åtgärderna inte resulterat i någon besparing. 

Tvärtom hade det blivit dyrare än om samma kapital hade blivit omvandlat 

till internationellt gångbara växlar i Sverige. Dessutom hade man endast ska

pat en större penningmassa utan att fördenskull "hafva åstadkommit någon 

den ringaste minskning uti Contorets utländska gäld".29 

Riksgäldskontorets järnhandel hotade att skapa en form av monopol där 

kontoret kunde köpa upp järn med hjälp av sedlar som de kunde "utgifva 

[...] till hvad myckenhet som helst". Ett sådant förfarande gjorde att kon

toret kunde ge förskott till säljarna till lägre ränta än de vanliga grosshand

larna, vilket i sin tur skulle leda till "privata medtäflares utestängande" från 

järnhandeln.30 

Ett annat tema i skriften var att skulden till problemen med kursen och 

värdet på riksgäldskontorets sedlar ofta lades på så kallade trassenter, det vill 

säga personer som handlade med växlar. Enligt författaren hade "den klass af 

medborgare, som betecknas som under namnet Börs" ofta "haft det ödet, att 

blifva beskylld för de fölgder, som i finance-vägen upkommit af krig, miss

växt och kredit-mynt". Många menade nämligen att deras egoistiska vinstin

tresse påverkade kursen negativt och att de således tjänade stora summor på 

"en allmän nöd och Riksolycka". Dessa klagomål var inte nya: redan år 1762 

hade Anders Nordencrantz påtalat exportörernas "egennyttiga sammansätt

ningar". Klagomålen fortsatte därefter att artikuleras med "afsigt" att "hvälfva 

allmänhetens missnöje öfver dyrheten, uppå Börsen" som om handelsmän

nen hade "skyldighet, att vid ett beständigt jämnt värde bibehålla en dage-

29. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 115-117. 

30. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 118. 
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ligen tillväxande Creditsedel-massa". Liknande åsikter hade finansministern 

i Frankrike framfört år 1792 och 1793 på samma gång som han hade gett ut 

miljontals sedlar. Enligt författaren handlade detta om försök att undvika kri

tik genom att "kasta skugga på andra, för att villa Allmänhetens omdöme och 

borrtblanda saken".3' Handlande och andra privata aktörer på kapitalmark

naden hade således inte någon skuld till den uppkomna situationen. Istället 

var det ytterst myndigheterna och deras sätt att hantera statens skulder och 

underskott som låg bakom de ekonomiska svårigheterna. Eftersom det var 

kungen som var högst ansvarig för vad de statliga ämbetsmännen gjorde föll 

det också en skugga över hans duglighet som regent. Även om kungen inte 

nämns explicit i artikeln innebar den en indirekt kritik av hans regims sätt att 

hantera den ekonomiska situationen. 

Hur menade då Berg att de ekonomiska problemen skulle lösas och hur 

skulle man komma tillrätta med statsskuldens negativa konsekvenser? Den 

viktigaste nyckeln till att lösa de existerande problemen var att förbättra den 

allmänna hushållningen, öka den produktiva verksamheten i samhället och 

minska efterfrågan på utländska varor som till exempel kaffe och andra över

flödsvaror. Därmed skulle handeln leda till ett överskott som kunde användas 

till att betala räntorna på statsskulden. Dessa åtgärder var de enda riktiga 

verktyg som skulle användas. Andra botemedel var farliga "qvacksalfvare-cu-

rer", som visserligen kunde lindra sjukdomen en tid men som efter hand 

skulle göra den obotlig. Författaren betonade här att saker och ting skulle bli 

bättre om handeln lämnades i fred och om staten inte försökte styra markna

den genom egna köp och försäljningar. Statliga verk blev nämligen förr eller 

senare misskötta och underkastade "hvarjehanda både illgrep och tillgrep".32 

Författaren var följaktligen inte kritisk mot statsskulden som fenomen, 

det vill säga han menade inte att alla problem skulle lösas om man bara 

minskade statens utgifter och lånebehov. Istället framhöll han behovet av att 

förbättra den inhemska produktiviteten. En sådan åtgärd skulle leda till att 

mer resurser generades som i sin tur kunde användas för att hantera sta

tens skulder. Indirekt kunde ekonomiska förändringar även leda till att mer 

31. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 17519,s- no-112, 115-116, 128-129. 
32. "Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m." i Läsning i blandade ämnen, 

nr. 32, 1799, s. 121-123. 
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pengar kunde lånas, vilket skulle öka statens möjligheter att agera. Produkti

viteten kunde dock inte förbättras och riksgäldskontorets tillgängliga medel 

kunde inte formeras genom en statlig styrning av rikets viktigaste marknader. 

Det var endast genom att låta enskilda personer arbeta och handla utan för 

stora statliga ingrepp som situationen kunde förbättras. Detta resonemang, 

som hade tydliga kopplingar till idéer som hade framförts i Sverige sedan 

1760-talet, visar att aktörer kunde använda tankegångar om marknadernas 

självreglerande funktion för att kritisera både den förda statliga politiken i 

allmänhet och mer specifika aspekter av de ekonomiska åtgärderna. Därtill 

passade denna diskurs till att kritisera de ämbetsmän som hade implemente-

rat den aktuella politiken. Skillnaden mellan statliga ämbetsmän och privata 

aktörer på marknaden markerades även genom att framhålla att de privata 

individernas intressen var goda medan ämbetsmännen styrdes av felaktiga 

och direkt farliga idéer. Detta var ett avsteg från den diskussion som präglade 

till exempel 1760-talet då olika författare gärna betonade att mäktiga och kor-

rupta handelsintressen låg bakom de rådande ekonomiska problemen.33 

En annan artikel som framförde kritik mot sättet statsskulden hantera

des och då framförallt antalet riksgäldssedlar publicerades år 1800 i Läsning 

i blandade ämnen. Den hade titeln "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges 

nuvarande finance-angelägenheter" och gavs ut anonymt. Den har dock till

skrivits Georg Adlersparre. Med andra ord var det redaktören för tidskriften 

som själv hade författat artikeln. I artikelns inledning framhölls betydelsen av 

att reverser som hade getts ut på en bestämd summa också skulle inlösas med 

exakt samma summa. Ett sådant förfaringssätt var det enda som utgivaren 

kunde använda för att helt fullgöra sin förbindelse. Om värdet förändrades 

under perioden mellan utfärdande och inväxlande var det fråga om bedrägeri 

som utövades mot reversernas innehavare. På samma sätt var det fråga om 

våld om värdeförändringen genomfördes av en tvingande eller beskyddande 

makt som till exempel en stat. Konsekvensen av detta förhållande blev enligt 

författaren att en av samhällets utgivna reverser: 

33. För en bakgrund till den ekonomiska diskussionen i Sverige under 1700-talet se till exempel 

Lars Magnusson, Korruption och borgerlig ordning. Naturrätt och ekonomisk diskurs i Sverige 

under frihetstiden (Uppsala 1989) och Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En 

studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet (Uppsala 

1997), s. 151-206. 
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kan under sitt omlopp emellan flere innehafvare, genom opinion, lagar, han

delsförhållanden, finance-förvaltning, m.m. hafva fallit under det numerära 

silfvervärdet; men detta fallande upphäfver på intet vis den första utgifvarens pligt, att 

inlösa en på detta sätt i värde fallen revers, efter förbindelsens bokstafveliga lydelse.34 

Dessa utgångspunkter använde sedan Adlersparre för att diskutera den svens

ka ekonomiska situationen. Det var inte svårt för läsarna att koppla resone

manget till riksgäldskontorets sedlar, eftersom författaren pekade på att orda

lydelsen på sedlarna betonade att innehavarna hade rätt att få tillbaka samma 

summa som var insatt. Han framhöll sedan hur dessa pappersmynt hade fallit 

i värde och hur kännbart det hade varit för både statsapparaten och enskilda, 

eftersom de användes till att bland annat betala skatter, avlöna ämbetsmän, 

underhålla rikets fästningar och idka handel. Kontantavlönade ämbetsmän 

hade i praktiken fått en sänkt lön, "den lägre arbetaren" hade ett knappare 

"lifsuppehälle" än tidigare och kapitalägaren hade fått se sin förmögenhet 

"borrtsmälta" varje dag. Alla samhällets invånare hade kort och gott förlorat 

stora summor på riksgäldssedlarnas minskade värde.35 

Efter att ha pekat på alla problem och det lidande som var förknippat 

med riksgäldssedlarna frågade Adlersparre hur man skulle gå tillväga för att 

lösa de existerande svårigheterna och fullgöra alla förpliktelser. För att söka 

svar på dessa spörsmål diskuterade han olika lösningar samt vilka för- och 

nackdelar som var associerade med de olika alternativen. Det första alternati

vet var att slå samman riksbankens och riksgäldskontorets sedlar till ett enda 

pappersmynt som garanterades av bankens silverförråd. På grund av hemlig

hetsmakeriet kring riksbanken och riksgäldskontoret var det dock svårt att 

"påliteligt bestämma värdet af detta förslag". Adlersparre trodde emellertid 

inte att bankens silverförråd skulle räcka till en sådan operation. Om den 

ändå genomfördes utan tillräckliga reserver hotade den att sänka värdet på 

bankens mynt och sedlar, vilket skulle vara en "våldsverkan emot ägendoms-

rätten och allmänna förtroendet".36 

34. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35,1800, s. 117-118. 
35. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 121-126. 
36. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 126-129. 

86 



Ett annat alternativ var att avskaffa bankens sedlar och mynt och istället 

låta riksgäldssedlarna ensamt vara rikets valuta. Några ädelmetaller skulle inte 

bestämma deras värde, utan man skulle fatta politiska beslut kring värdet 

och samtidigt sätta en gräns för hur många sedlar som kunde vara i cirkula

tion. Det främsta problemet med ett sådant förslag var, enligt Adlersparre, att 

det alltid misslyckades att använda lagstiftning för att bestämma en valutas 

värde.37 

Ett tredje alternativ var att staten lånade upp silvertillgångar av enskilda. 

Dessa tillgångar kunde sedan användas till att lösa in riksgäldssedlarna till 

ett dagsaktuellt värde. Svårigheten med ett sådant förslag var att inom "ett af 

Europas mindre förmögna länder" få tag på så mycket silver att det svarade 

mot den utelöpande sedelmängden. Författaren menade också att sedlarna 

skulle inväxlas till deras "bokstafveliga innehåll". Att acceptera deras fallna 

värde kunde inte "erhålla någon upplyst och oväldig mans bifall", eftersom 

det var fråga om våld gentemot fordringsägarna.38 

Ett fjärde alternativ var att befalla innehavare av riksgäldssedlar att sätta in 

dem i riksbanken och sedan betala ut ränta på insättningarna i speciemynt. 

Därmed skulle antalet sedlar minska och ett mer pålitligt mynt komma i 

cirkulation. Adlersparre erkände att en liknande lösning hade använts i Stor

britannien, men han var tveksam om den kunde användas i det svenska riket. 

För det första innebar operationen att innehavarna av sedlar inte fick några 

andra alternativ, det vill säga de fick inte fritt bestämma över sina egna till

gångar utan var tvungna att sätta in dem i banken. För det andra tvekade 

författaren kring den säkerhet som erbjöds insättarna. Det är tydligt att han 

här åsyftade de politiska garantierna och då i synnerhet den säkerhet som var 

förknippad med att delta vid riksdagar. Problemet med det svenska systemet 

var att många ur "medelståndet" och "den talrika klassen af proprietärer", 

det vill säga egendomsinnehavare, inte var representerade i de fyra stånden 

och följaktligen uteslutna från besluten om samhällets "välfärd". I Storbri

tannien däremot var det denna grupp som valde och valdes till parlamentet. 

Dessutom sammankallades riksdagen "arbiträrt" i Sverige istället för som i 

37. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 129-131. 
38. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 131—134. 
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Storbritannien där parlamentet hade regelbundna sammankomster. En an

nan viktig aspekt var också det faktum att Storbritannien hade en grundlags-

skyddad tryckfrihet, medan tryckfriheten i Sverige kunde "utsträckas eller 

inskränkas" efter kungamaktens "godtycke". Allt detta gjorde att säkerheten 

var sämre i Sverige än i Storbritannien. Enligt Adlersparre blev konsekvensen 

av detta förhållande att det var svårt att genomföra en plan som byggde på att 

samhällsinvånarna skulle anförtro sin förmögenhet till staten.39 

Adlersparre diskuterade också ett femte alternativ som gick ut på att man 

införde en ny bevillning som skulle erläggas i antingen silver eller riksbanks

mynt. De resurser som flöt in till följd av denna skatt skulle användas till att 

successivt lösa in riksgäldssedlarna. Dessutom skulle sedelmassan delas in i 

olika lika stora delar, där man via en årlig lottning kunde bestämma vilken 

del som varje år skulle växlas in till fullt värde. Denna plan trodde författaren 

var den bäst lämpade för att lösa de svenska problemen, eftersom staten efter 

hand skulle uppfylla sina förbindelser och att innehavare av riksgäldssedlar 

skulle få ett mynt som hade ett "verkeligt och stigande värde". För att det hela 

skulle lyckas var det dock viktigt att var och en deltog i beskattningen och 

att den hade en progressiv karaktär. Det fick således inte vara en orättvis och 

ojämn fördelning av skattebördan.40 

Adlersparre framhöll samtidigt att det inte räckte med en plan för att 

minska antalet riksgäldssedlar för att förbättra den ekonomiska situationen 

i riket. Det krävdes också en ökad varumängd, utvidgad handel och en väx

ande befolkning för att kunna "afbörda utländsk skuld" och upprätta ett 

fungerande inhemskt resurssystem.41 

Det är tydligt att Adlersparre var kritisk till de idéer som cirkulerade om 

att man skulle minska statsskulden genom att växla in riksgäldssedlarna med 

rabatt, det vill säga erkänna att de hade förlorat delar av sitt värde och där

för enbart ersätta innehavarna enligt rådande marknadspris. Ett sådant för

farande var brottsligt och kunde inte accepteras i ett samhälle som styrdes 

av lagar. Han var inte kritisk till statsskulden som sådan, men målet var att 

39. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 134-141. 
40. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 142-145; 145-151. 
41. "Enkel rättvisa och bon sens i Sveriges nuvarande finance-angelägenheter" i Läsning i blan

dade ämnen, nr. 33, 34, 35, 1800, s. 155-156. 
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på sikt minska den. Orsaken till problemen lades till stor del på den poli

tiska situationen och då framförallt hemlighetsmakeriet kring riksbanken och 

riksgäldskontoret samt det godtycke som bland annat präglade de formella 

ekonomiska institutionerna och frågan om när riksdagen skulle samlas. Felet 

var alltså inte främst riksgäldskontorets, utan regimen som sådan. Artikeln 

kan därmed ses som ett försök från Adlersparres sida att använda den rå

dande ekonomiska situationen och frågan om statsskuldens organisering för 

att rikta ett generalangrepp mot det gustavianska enväldet. 

Den som framförallt besvarade en del av den kritik som hade framförts 

i Läsning i blandade ämnen var Johan von Engeström, som var ledamot av 

riksgäldskontorets fullmäktige och som hade varit drivande bakom beslu
tet att köpa upp kaffe och järn i syfte att omvandla dessa produkter till in

ternationellt gångbar valuta att betala rikets utländska kreditorer med. von 

Engeström hade under 1780-talet gjorde sig känd som en uttalad kritiker av 

Gustav III och hans politik. Bland annat kritiserade han krigsbeslutet 1788 

och försökte hindra att kungen ytterligare stärkte sin makt vid riksdagen 1789. 

Vid riksdagen i Gävle 1792 valdes han till representant i riksgäldskontoret 
av adeln. Han kunde fullfölja detta uppdrag trots att han senare under året 

var involverad i attentatet mot kungen.42 Det var följaktligen paradoxalt nog 

en kritiker av det gustavianska enväldet som tog till orda för att försvara 

riksgäldskontorets agerande och den förda statsskuldspolitiken. Den gamle 

kungamotståndaren blev med andra ord plötsligt en försvarare av regimens 

ekonomiska åtgärder. 

Det omfattande försvar på närmare 80 trycksidor som von Engeström för

fattade kretsade kring flera av de spörsmål som hade tagits upp i den allmänna 

debatten rörande den ekonomiska situationen i landet. Det var dock framfö

rallt resonemangen i artikeln "Något om börs, cours, agio, riksgälds-contoir 

handel m.m." som vederlades i pamfletten. I början av skriften anmärkte 

han att författaren till artikeln i Läsning i blandade ämnen var en "ifrig för-

fäktare" av grosshandlarnas intressen. Denna grupp behövde dock inte något 

försvar, eftersom de på samma sätt som alla andra invånare hade lidit av en 

hög växelkurs. De allra flesta handlanden önskade, precis som allmänheten, 

42. Lolo Krusius-Ahrenberg, "Johan Von Engeström" i Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 13 

(Stockholm 1950). Se även Riksgäldskontorets fullmäktiges hemliga protokoll 6/5 1799, vol. 

4379' Riksgäldskontorets huvudarkiv, RA. 
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en lindrig och stadig kurs. Enligt von Engeström var det endast växelförsäl

jare på börsen i Stockholm som kunde tjäna pengar på en hög växelkurs. Han 

ville emellertid inte förbjuda växelförsäljarna att agera på kapitalmarknaden, 

även om de tjänade pengar på folkmajoritetens olycka, eftersom de hade rätt 

att sälja sin vara på samma sätt som alla andra. Man kunde följaktligen inte 

lösa problemen genom förbud. Istället skulle man genom kloka ekonomiska 

beslut se till att det fanns en "ymnigare tilgång" av växlar så att köparna av 

växlar inte var så beroende av vissa försäljares "välbehag".43 

Ett verktyg som riksgäldskontoret hade använt för att öka tillgången på 

växlar var att köpa upp svenska produkter som järn och sedan sälja dessa 

på den internationella marknaden. Därigenom minskades beroendet av en

skilda växelförsäljare och växelkursens stegring inskränktes, von Engeström 

hävdade att kontorets handel fungerade som den "kraftigaste åtvarning för 

vexelförsäljare, at icke för mycket nyttja tilfälle til enskildt vinning på det 

allmännas altför dryga kostnad".44 

Redan i inledningen pekade sålunda von Engeström på att det inte var 

riksgäldskontoret som styrde börsen, även om kontorets efterfrågan på väx

lar var stor. Kontoret hade bidragit till att lindra kursen och försökt minska 

växelförsäljarnas makt genom att öka resurserna på marknaden. Han höll 

samtidigt med om att den höga växelkursen ledde till allvarliga ekonomiska 

problem både för statsmakten och enskilda. Det var därför nödvändigt att 

åtgärder vidtogs för att få ned den. von Engeström menade att kungen redan 

hade fattat beslut i frågan och att han även skulle "bestyra om kraftiga medel" 

för att lösa problemen.45 

Efter att ha diskuterat växelförsäljare och riksgäldskontoret koncentre

rade sig von Engeström på frågan om riksgäldssedlarna. Han menade att 

"föregångna olyckor" hade gjort dem till en "nödvändighet" i riket. Därför 

berodde en stor del av rikets "välgång" på att deras värde upprätthölls. Han 

menade vidare att landets ledning vakade över värdet, men att dess ansträng

ningar hindrades av att andra "arbeta at kringsprida misstroende deremot". 

Enligt von Engeströms sätt att se på det hela bidrog alla som uttryckte sig 

43. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 1-3. 

44. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 9—11. Se även 

s. 18-20 och 47-70. 

45. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 3—6 och 12—13. 
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Johan von Engeström (1743-1807,) blev invald till riksgäldskontorets fullmäktige 
1792 och debuterade i dess sammanträden den 31 maj samma år. Han engagerade 
sig för både statens och riksgäldskontorets finanser. Flera av hans idéer publicerades 
i olika skrifter. Porträttet målat av Ulrika Fredrika Pasch. Svenska porträttarkivet. 
FOTO: Statens konstmuseer. 
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kritiskt om sedlarna till de ekonomiska problemen. De agerade även opatrio

tiskt. En "vältänkande" medborgare skulle istället undvika att "på något sätt ( 

bidraga til utspridande af misstroende" mot riksgäldssedlarna och acceptera ! 

att kung och riksdag hade varit överens om deras utgivande, von Engeström 

framhöll att näringarna i landet hade tilltagit under den tid som sedlarna 

hade använts. Sedlarna bidrog således med likviditet, vilket var positivt för 

ekonomin. Antalet sedlar var inte heller för stort för ett rike med "så mycken 

naturlig styrka" som Sverige hade.46 

Problemen med en hög växelkurs var sålunda inte egentligen orsakadel 

av riksgäldskontorets sedelutgiving. Utgivningen hade tvärtom gynnat denl 

ekonomiska utvecklingen, eftersom sedlarna hade bidragit med nödvändiga 

likvida medel. Denna tolkning skilde sig på ett markant sätt från de flesta 

andra författare och politiker, som gärna utpekade sedlarna som den stoik 

boven i sammanhanget. Frågan är då hur von Engeström såg på problemen 

med en hög växelkurs och hur de skulle lösas? Hade han några särskilda för

slag? När man studerar hans åtgärdsförslag slås man av att skillnaderna inte, är 

särskilt stora i jämförelse med de andra författarna. Han var följaktligen, likt 

de flesta merkantilister i Europa under 1700-talet, för en förbättrad hushåll

ning, en tilltagande arbetsamhet och en minskad import av utländska va^or. 

Dessa var dock långsiktiga åtgärder. På kort sikt hoppades von Engeström 

på fred i Europa så att handeln kunde komma igång igen. Dessutom skulle 

anledningarna till höjningarna av växelkursen undanröjas genom att de ,som 

hade de största behoven av växlar fick tillgång till "egna tilgångar". Dessä till

gångar var främst varor som producerades inom riket. Med andra ord skulle 

riksgäldskontoret fortsätta att köpa upp järn inom riket och sedan sälja det 

på den internationella marknaden. Järn och andra inhemska produkter var 

nämligen de enda resurser som vid detta tillfälle kunde mobiliseras för att 

mildra de ekonomiska problemen.47 

Efter att ha pläderat för att riksgäldskontoret skulle fortsätta med järn

handeln anklagade von Engeström riksgäldskontorets kritiker för att skada 

rikets kredit, eftersom berättelser om felsteg i kontorets förvaltning ledde till 

misstänksamhet både inom och utom landet, vilket i sin tur kunde leda till 

46. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 23—26. 

47. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, m.m. (Stockholm 1800), s. 27^47. 
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att landets kreditanseende helt kunde förloras. Därefter vederlades en rad 

anklagelser som hade framförts i bland annat Läsning i blandade ämnen, von 

Engeström tyckte följaktligen inte att det var fel att göra tidiga avbetalningar 

på rikets skuld eller att omförhandla lånen i Holland. Huvudsyftet med dessa 

åtgärder hade nämligen varit att minska statens utgifter.48 

I och med att Johan von Engeström gick emot flera av de kritiska åsik

ter som hade artikulerats i offentligheten under slutet av 1790-talet om den 

förda ekonomiska politiken utvecklades han till en av regimens försvarare. 

Försvaret grundades framförallt på ett resonemang om att riksgäldskontorets 

fullmäktige och andra representanter för statsapparaten inte kunde ses som 

ansvariga för den uppkomna situationen. Det var istället internationella hän

delser och vinningslystna växelhandlare som hade bidragit till att förvärra det 

ekonomiska läget i landet. Rikets statsskuldssituation var således i grunden 

hanterlig, i synnerhet om den internationella handeln återfick sitt normala 

funktionssätt. Det var därför inte nödvändigt att kraftigt minska antalet 

riksgäldssedlar. Inte heller var riksgäldskontorets järnhandel skäl till klander. 

Riksgäldskontorets olika åtgärder hade tvärtom haft positiva effekter i sam

hället och lindrat en svår situation. Därmed presenterade von Engeström 

en helt annan bild av den ekonomiska situationen än vad som berättades i 

Adlersparres Läsning i blandade ämnen och andra liknande skrifter. 

Utöver debatten om de ekonomiska omständigheterna i det svenska riket 

i slutet av 1790-talet publicerades det även framställningar om statsskulder 

som allmänna fenomen, vilket visar att många författare uppfattade det som 

mycket relevant att diskutera dessa spörsmål i offentligheten vid denna tid. 

En av de mest aktiva var Pehr Olof von Asp, som fortsatte sina funderingar 

som han hade börjat i London då han skrev ned sina reflektioner kring den 

brittiska statsskulden. 1799 försökte han ta ett större grepp på de statsfinan

siella frågorna genom att ge ut boken Försök att utreda och på ett ställe sam

manföra de första och allmänna grunderne i stats-hushållningsämnen. I boken 

diskuterade von Asp flera centrala aspekter kring samhällsekonomin och då 

inte minst statsskuldens roll. 

Enligt von Asp uppkom statsskulder då statens behov var större än "årliga 

inkomsten varit tillräckelig att bestrida". Denna brist täcktes via lån, som 

48. Mera om börs, cours, agio, riksgälds-contoirs handel, rn.rn. (Stockholm 1800), s. 70—77. 
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antingen användes till "stora allmänna nyttiga företag" eller "till utförande af 

örlog och att inlösa en under krig åsamkad spridd gäld". Dessutom användes 

lån till att efter freden "rappa" statsbyggnaden och läka de sår som "mäst sve-

do". När lånen fanns att få inom samhället "hos egne penninge-ägare" ledde 

det inte till en nationell förlust, eftersom räntekostnaden stannade "inom 

samma folkmassa som tillskjuter medlen att betala med". Därmed var det 

fråga om att "taga utur ena handen och lägga i den andra". Skulden var där

med mindre kännbar, i synnerhet som många skattebetalare också var statens 

fordringsägare. Om lånen däremot togs utomlands ledde det till en nationell 

förlust, enär antingen råvaror eller producerade varor var tvungna att expor

teras utomlands utan ersättning för att täcka räntekostnaderna. Utländska 

lån kunde lätt leda till bankrutt och undergång med tanke på att mer och mer 

av de tillgängliga inhemska resurserna gick till lånens betalande.49 

Förutom Storbritannien och Holland var nästan alla stater i Europa 

skuldsatta utomlands enligt von Asp. Denna lösning på underskottsproble

matiken var negativ för samhället och för staten, eftersom det uppstod en 

"beständig slitning imellan finants-administrationen och folket". För att för

söka kontrollera förhållandena blev finansministern tvungen att införa olika 

regleringar och förbud samtidigt som det redbara myntet togs ur cirkulation. 

Följden av detta blev en allmän villervalla och ett ökat hemlighetsmakeri 

kring statens finanser, vilket bara tenderade att öka osäkerheten och "den 

stora myckenhetens missnöje".50 

von Asp menade följaktligen att man skulle undvika utländska lån och 

istället satsa på att låna de nödvändiga resurserna inom landet. Även om 

inhemska lån var betydligt bättre än utländsk gäld gällde det emellertid att se 

till att skulden inte började "qväfva allmänna idogheten" eller handeln. Det 

var nämligen den samfällda produktiva förmögenheten i samhället som låg 

till grund för statens lånekapacitet. Skulden kunde således ökas så länge som 

den nationella inkomsten inte minskade, eller kom i en situation där den inte 

kunde återhämta sig från en tillfällig minskning. Ett annat mått på hur stor 

skulden kunde bli var att avbetalningarna inte skulle kräva att man ökade 

49. P. O. von Asp, Försök att utreda och på ett ställe sammanföra de första och allmänna grunderne 

i Stats-Hushållningsämnen (Stockholm 1799), Första häftet, s. 36-38,55. 

50. von Asp (1799), s. 40—44. 
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landets tillgångar, det vill säga man skulle kunna använda redan tillgängliga 

samhälleliga resurser till skuldens avbördande.51 

En konsekvens av ett statsskuldssystem som grundades på inhemsk idog

het och inhemsk upplåning var att den "kånstiga penninge-rörelsen", det vill 

säga olika åtgärder för att försöka styra resursflöden, minskade och att allt 

återfördes till landets "naturliga beskaffenhet och läge", von Asp menade 

att ett sådant system främst kunde uppstå i samhällen med en "vidsträckt 

rörelse" och med ett republikanskt styrelsesätt eller ett monarkiskt med så 

mycket "democratisk" tillsats att förvaltningen av statsskulden skedde med 

allmänhetens insyn. Det krävdes följaktligen mycket resurser inom landet, 

men också att allmänheten hade en del i förvaltningen av skulden samt att 
invånarna hade ett intresse av att göra frivilliga enskilda uppoffringar för det 
allmänna bästa.52 

Resonemangen om en väl fungerade statskuld tydliggör att von Asp var 

mycket imponerad av det brittiska sättet att organisera sin statsskuld samti

digt som han pekade på de många brister som andra europeiska stater, däri

bland Sverige, hade när det gällde upplåningen. Även om han inte explicit 

kritiserade de svenska åtgärderna, framgår det indirekt att flera av de ekono

miska problem som existerade i landet härrörde från lånen på utländska kapi

talmarknader samt de försök som hade gjorts att skapa resurser med hjälp av 

riksgäldssedlarna. Han pekade också implicit på de negativa konsekvenser för 

statsskulden som följde av det gustavianska enväldet, nämligen hemlighets

makeriet och bristen på representation i viktiga beslutande organ. Därmed 
delade von Asp flera av Adlersparres idéer kring nödvändigheten av politiska 
förändringar för att kunna inrätta ett bättre fungerande statsskuldssystem. 

Statsskulden diskuterades också explicit i Läsning i blandade ämnen. I en 

anonymt författad artikel benämnd "Theorien för statsskulder" framhölls 

hur en stat hade tre utvägar att täcka utgifter som översteg dess ordinarie 
inkomster, nämligen att höja skatterna, att "hopsamla en skatt" eller att låna 
de nödvändiga medlen. Enligt författaren var alternativet att spara ihop re

surser till olika nödvändiga behov det "visaste och fördelaktigaste" för varje 

stat som på grund av sin "politiska och economiska författning är hindrad 

att begagna sig af lån-systemet, eller som blott inom en inskränkt krets kan 

JI. von Asp (1799), s. 60—62. 

52. von Asp (1799), s. 67-71. 
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sätta det i utöfning." Däremot var lånealternativet det bästa i stater som hade 

ett politiskt system som upprätthöll den allmänna krediten och där enskilda 

medborgares rikedom stödde den statliga upplåningen. Det främsta skälet till 

lånealternativets företräde var att det inte berövade näringslivet "den ringaste 

del af dess circulations-medel", eftersom de upplånade summorna omedel

bart återinträdde i cirkulation.53 

Den anonyme författaren förklarade upplåningens fördel med att fram

hålla att statsskuldens räntor, som var den huvudsakliga kostnaden, antingen 

kunde anskaffas genom beskattning som inskränkte den privata konsumtio

nen eller en ökad avkastning på ekonomisk verksamhet. Det var framförallt 

den senare av dessa metoder som författaren lyfte fram som särskilt positivt 

för samhällsekonomin. Om man kunde åstadkomma en ökad ekonomisk 

verksamhet för att betala räntorna på statsskulden ledde nämligen upplå

ningen till att ett "nytt kapital" tillsattes i det "consumerades ställe". En väl 

fungerande upplåning kunde följaktligen inte förhindra att resurser konsu

merades och förstördes i samband med till exempel krig, men den kunde 

ersätta de förlorade summorna på ett effektivare sätt än andra statsfinansiella 

metoder.54 

Efter denna argumentering för de positiva effekterna av en statlig upplå

ning framhöll den anonyme författaren att många tänkare, som till exempel 

Montesquieu, David Hume och Adam Smith hade uttryckt sitt ogillande 

av statsskulder och sett dem "såsom en källa till de största olyckor, såsom 

genaste vägen till Staters undergång". Författaren förklarade denna negativa 

syn med att åsikterna artikulerades då upplåningen ännu inte hade nått sin 

"fullkomlighet" eller att de hade missuppfattat systemets funktion. Bristerna 

i systemet hade flera orsaker. En var att man använde olika principer för varje 

nytt lån, vilket skapade ett misstroende bland allmänheten som i sin tur ledde 

till att endast kortfristiga lån kunde upptas. En annan brist var att man hade 

utfäst sig att göra bestämda återbetalningar av det lånade kapitalet. Denna 

lösning ledde förr eller senare till bankrutt, eftersom det var svårt att se hur 

en stat som en gång hade underskott och behov av lån plötsligt skulle få över-

53. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen, nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 151—161. 
54. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen, nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 169-173. 
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skott som kunde betala tillbaka lånade resurser. Att återbetala statsskulden 

var därmed ett angrepp på "lån-systemet i dess grundval". Återbetalningen 

förstörde statsskuldens "åtföljande fördelar" och förvandlade den till "ett af 

de orimligaste bländverk, som någonsin förmått bereda en Stats förderf". Det 

var följaktligen mycket bättre att använda så kallade perpetuella annuiteter 

och successiva amorteringar, som nyttjades i Storbritannien.55 

Artikeln var således ett försvar av och en hyllning till det brittiska stats

skuldssystemet. Det var också en kritik av dels de stater som hade som högsta 

prioritet att kraftigt minska eller göra sig av med sina statsskulder, dels olika 

berömda författare som hade framfört negativa åsikter om statsskulder. En

ligt den anonyme författaren ledde en återbetalning till både ekonomiska 

och politiska problem såsom ett ökat misstroende mot staten. Adlersparres 

syfte att ta in denna artikel i Läsning i blandade ämnen måste ha varit att 

indirekt peka ut det svenska statsskuldssystemets undermålighet och behovet 

av politisk förändring. Han fick också stöd för sina åsikter att man inte skulle 

genomföra en kraftig och snabb indragning av riksgäldssedlarna. 

Sammanfattningsvis kan man se att diskussionerna i de pamfletter, tid

ningar och böcker som gavs ut under perioden 1799—1801 fokuserade till stor 

del på statsskulden och dess effekter i Europa och i det svenska riket. Det 

riktades kritik mot det sätt som den svenska statsskulden förvaltades på och 

man menade att någonting måste göras för att lösa frågan om riksgäldskon

torets sedlar. Samtidigt kritiserades det existerande hemlighetsmakeriet, som 

man såg som bidragande till problemen. Flera författare lyfte även fram Stor

britannien som exempel på en stat där man hade lyckats lösa flera av de 

ekonomiska problem som präglade situationen i Sverige. Även om regimens 

representanter försökte försvara de olika åtgärder som hade vidtagits, var man 

på defensiven i opinionen. Något måste därför göras. Frågan var bara vad? 

Riksdagen 1800 

Även om det snarare var Gustav III och inte Gustav IV Adolf som hade skapat 

problemen med riksgäldssedlarna och svårigheterna att betala de utländska 

55. "Theorien för statsskulder" i Läsning i blandade ämnen., nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49 & 50, 1801, 

s. 173-180. 
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kreditorerna gällde det att mildra den kritik som artikulerades och som ho

tade regimens överlevnad, men också möjligheterna att agera både inom och 

utom landet. Den enda lösningen på problemen blev att sammankalla riks

dagen, som samlades i Norrköping i mars 1800. Man kan se riksmötet som 

ett försök att lösa de svårigheter som förvaltningen av statsskulden hade stött 

på under 1790-talet. 

Statsskulden och då framförallt riksgäldskontoret spelade därmed en cen

tral roll vid ständernas överläggningar. Redan i början av riksdagen då kungen 

förklarade syftet med sammankomsten var det tydligt att det främst handlade 

om att reformera statsskuldssystemet genom att avskaffa de problematiska 

riksgäldssedlarna. Med andra ord gällde det att förändra systemet så att de 

negativa konsekvenserna av Gustav III:s ekonomiska politik kunde undan-

rödjas, vilket i sin tur kunde öka regimens resurser och politiska förmåga. 

Kungen angav inriktningen på politiken i ett tal i hemliga utskottet den 

21 mars 1800. Han framhöll hur han hade: 

ärfarit de stora olägenheter och det lidande, som ej mindre Rikets Undersåtare i gemen, 

än Stats- och Riksgälds Werken enskildt, däraf fått widkännas, at Creditsedlarnes 

gångbarhet, såsom mynt, bortjagat myntet ur rörelsen och där intagit dess rum/ 

Kungen menade att problemen med kreditsedlarna hade börjat redan före 

riksdagen i Gävle 1792 och sedan fortsatt så att värdet på dem var myck

et osäkert. Denna osäkerhet gjorde "hwar man osäker om wärdet af hwad 

han äger", men också "upjagat priserna på fastigheter, nödtorfts- och andra 

waror". Sedlarnas bristande värde hade även resulterat i det "kännbaraste li

dande för Riksgälds-Contoiret och dem, som haft Utrikes skulder och Inte-

ressen at betala".57 

Kungen påpekade därefter att statens in- och utrikesskuld var betydligt 

större då han tillträdde tronen år 1796 än vad den hade varit vid Gustav III:s 

död 1792, men att han och hans regering, trots svårigheterna med kreditsed

larna, lyckats minska skulden genom att verkställa ett antal utgiftsbesparing

ar. Samtidigt hade problemen som var förknippade med att statens inkomster 

inflöt i kreditsedlar gjort det omöjligt för kungen att "sträcka den omwård-

56. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

57. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 
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nad eller meddela det understöd till Rikets förfallna Flottor och Fästningar, 

samt uttömde förråder, som Rikets förswar kräfwer". Inte heller hade han 

kunnat förbättra villkoren för de ämbetsmän som erhöll kontantersättning.58 

Den slutsats som gjordes utifrån detta resonemang var att statsapparaten 

inte kunde "äga bestånd" och försvaret av riket inte kunde "uprätthållas" om 

inte något gjordes för att komma tillrätta med riksgäldssedlarnas undermå

liga värde. Kungen var samtidigt mån om att framhålla att han hade hjälpt 

riksgäldskontoret med dess förvaltning och bland annat förbjudit införsel 

och bruk av vissa utländska överflödsvaror som till exempel kaffe för att på 

så sätt förbättra handelsbalansen och tillgången på växlar. Den dåliga han

delskonjunkturen och andra olyckshändelser hade emellertid gjort att dessa 

åtgärder inte hade fått avsedd verkan.59 

Syftet med denna problembeskrivning var tredelat. För det första tydlig

gjorde kungen att han hade tagit intryck av den kritik som hade artikulerats 

i samhället. Kungen lyssnade därmed på opinionen. För det andra handlade 

det om att förklara för riksdagsledamöterna vad som hade hänt, varför det 

hade hänt och vad som skulle hända om inte något gjordes för att förändra 

situationen. Nödvändigheten av beslut i frågan betonades således starkt. För 

det tredje gällde det att visa att situationen inte var förorsakad av kungens 

eller riksgäldskontorets agerande, utan att omständigheter utanför deras kon

troll hade omkullkastat deras omfattande försök att komma tillrätta med pro

blemen. Detta budskap förstärktes också genom att framhålla att problemen 

med kreditsedlarna hade uppkommit redan under faderns och förmyndar

regeringens tid vid makten. 

Hur ville då kungen lösa problemen med kreditsedlarna och statsskul

den? Hans "åstundan och önskan" var att rikets speciemynt, vilket gavs ut 

av riksbanken och som hade ett fastställt silvervärde, skulle "blifwa det enda 

gångbara i Riket" och att kreditsedlarna skulle "afskaffas". Därmed skulle var 

och en "återwinna den säkerhet i sin handtering och rörelse, som både den 

enskildte och allmänna wälfärden fordrar". Samtidigt betonade kungen att 

han "af alla krafter" skulle stödja vad som kunde bidra till att åstadkomma 

ett sådant resultat. Han påpekade också att han förväntade sig att riksdagen 

58. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

59. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 
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och dess hemliga utskott "söker utfinna, bereda och i underdånighet föreslå" 

möjliga sätt att uppnå en nödvändig myntförändring.60 

Även om kungen inte hade något specifikt färdigt förslag som presentera

des för hemliga utskottet, var det tydligt att man ville omvandla den delen av 

statsskulden som bestod av kreditsedlar till en reell skuld i speciemynt för att 

på så sätt skapa stabilitet i penningväsendet. Samtidigt hoppades man kunna 

skriva av en del av skulden genom omvandlingen. Med andra ord handlade 

det om att dra in eller realisera riksgäldssedlarna med hjälp av tillgångar som 

var inlösbara i silver. För att kunna åstadkomma denna inlösning gällde det 

att ha tillgångar i silver som kunde användas som betalning för de riksgälds

sedlar som allmänheten växlade in. Det gällde också att göra villkoren för 

inväxlingen så acceptabla att sedlarna faktiskt drogs in. Visserligen kunde 

man göra en tvångsmässig indragning utan ersättning, men det skulle i så fall 

innebära en partiell statsbankrutt som exempelvis Filip II hade satt i system 

i Spanien under 1500-talet.61 En sådan åtgärd kunde dock leda till kraftigt 

missnöje. Det var följaktligen bättre för kungamakten, framförallt utifrån 

ett politiskt perspektiv, att få med sig invånarna på åtgärderna genom att 

garantera att de skulle få ersättning för sina sedlar. För att uppnå den nöd

vändiga legitimiteten gällde det därför att få riksdagens godkännande för en 

omvandling av statsskulden. 

Diskussionen om hur realisationen skulle gå till och vilka villkor som 

skulle vara förknippade med inväxlingen av riksgäldssedlarna fördes framför

allt i hemliga utskottet och dess underdeputation, stats- och finansutskottet. 

Det cirkulerade olika åsikter om hur det hela skulle gå till, vilket inte minst 

pamflettdebatten innan riksdagen hade visat. Till slut uppmanade Pehr Olof 

von Asp, som var ledamot i hemliga utskottet, att presidenten i statskonto

ret och tillika ledamoten av riksbankens fullmäktige, Carl Lagerheim, skulle 

utarbeta ett förslag. Lagerheim hade nära kontakter med kungen och hans 

närmaste män, vilket innebar att hans idéer var väl förankrade i rikets led

ning. Idéerna var inte heller nya, utan han hade redan utarbetat ett förslag 

hur realisationen skulle gå till. Enligt hans framställan skulle riksgäldssed

larna realiseras med en rabatt mot speciemyntet. Rabatten skulle vara så hög 

60. Hemliga utskottets protokoll 1800, 21/3, vol. R3665, RA. 

61. För en översikt om Filip II:s skuldsystem se James Macdonald, A Free Nation Deep in Debt. 

The FinancialRoots of Democracy (Princeton 2006), s. 105—138. 
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som möjligt och ligga i spännet mellan 25 och 33 procent. Dessutom skulle 

realisationen genomföras på en gång och få finansiellt stöd av riksbanken. 

Lagerheim presenterade också en idé om att en del av riksgäldssedlarna kun

de dras in med hjälp av räntebärande obligationer, det vill säga innehavare 

av riksgäldssedlar kunde köpa obligationer med en löptid på femton år för 

sina sedlar. Efter löptidens slut skulle sedan obligationsinnehavarna få ut sina 

medel utan att behöva avstå någon rabatt.62 Fördelen med en sådan åtgärd var 

att en del av realisationen inte behövde betalas samma år. 

Huvuddragen i förslaget gillades av hemliga utskottet och bankoutskottet, 

men det framfördes många ändringsförslag i avseende på detaljer i planen. 

Framförallt debatterades det flitligt om hur stor rabatten skulle vara. Eftersom 

rabatten innebar en nedskrivning av sedelinnehavarnas innehav och en de fac-

to partiell avskrivning av statsskulden var det många ledamöter som var intres

serade av att försöka få rabatten så liten som möjligt. I synnerhet flera borgare 

drev på för att det inte skulle ske någon som helst rabattering vid inväxlandet 

av sedlarna. Det fanns också olika uppfattningar om hur det silver som skulle 

användas för att betala för de inväxlade sedlarna skulle anskaffas. En del argu

menterade för att man var tvungen att låna till silvrets införskaffande, medan 

andra menade att det var bäst att finansiera det hela via skatter/3 

Efter långa och hårda förhandlingar och en hel del kompromissande kom 

man till slut överens om att två tredjedelar av sedlarna skulle växlas in med 

en rabatt på 16,6 procent. Resten skulle omsättas i ett nytt sedelmynt, vilket 

skulle inlösas successivt under 15 års tid. Silverfonden skulle inskaffas genom 

att man införde en tvåårig förmögenhetsskatt. Det nya sedelmyntet, det så 

kallade kurantmyntet, skulle inlösas med hjälp av en förhöjd bevillning som 

skulle löpa under 15 års tid. Uppgörelsen betydde att man övergick från en 

pappersmyntfot till en metallmyntfot baserad på riksbankssedlar som var in-

lösbara i silver. Riksgäldskontoret skulle samtidigt upphöra med all sedelut

givning, det vill säga riksbanken fick ensamt ansvar för de sedlar och mynt 

som gavs ut i riket.64 

Lösningen att höja bevillningssumman och införa en förmögenhetsskatt 

för att finansiera realisationen visar att man var obenägen att låna upp de 

62. Landberg (1932), s. 131-132; Åmark (1961), s. 291-292. 

63. Landberg (1932), s. 132; Åmark (1961), s. 292. 

64. Landberg (1932), s. 132; Åmark (1961), s. 292-293. 
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nödvändiga resurserna. Nya lån hade antagligen resulterat i spekulationer 

om stadgan i den nya penningpolitiken. För att stärka bilden av att det var 

fråga om en politik som var utformad på säker grund poängterade kungen 

att han ämnade reglera de statliga utgifterna så att de anpassades till de till

gängliga resurserna, samt att han inte tänkte sätta riket i någon ny skuld så 

länge det inte uppkom ett nödläge.6' Kungen ville följaktligen framhålla att 

rikets ekonomiska situation hade stabiliserats och att åtgärder hade vidtagits 

för att förhindra en återgång till de svårigheter som hade präglat samhället 

åren före riksdagen. 

Det var framförallt de ofrälse stånden som hade stött förslaget i hemliga 

utskottet och i plena. De ofrälse uttryckte också åsikten att kungen skulle få 

rätt att vidta nödvändiga åtgärder om det visade sig att realisationens verk

ställande inte kunde genomföras som planerat. Många av adelns ledamöter 

framförde däremot flera reservationer mot beslutet. I synnerhet diskuterades 

den tid som bevillningen skulle gälla, vilket var en upprepning av den debatt 

som hade förts på riddarhuset vid riksdagen 1789/6 

Reservationerna kan tolkas som försök från den adliga oppositionen att 

begränsa kungens manöverutrymme för att på så sätt tvinga honom att kalla 

in regelbundna riksmöten där han fick begära ytterligare resurser. Regimens 

företrädare önskade däremot att kungen och hans ämbetsmän skulle ha till

gång till kontinuerliga medel utan att behöva arrangera riksdagar vart tredje 

eller fjärde år. Striden handlade följaktligen i mångt och mycket om vilka 

möjligheter och begränsningar kungen skulle ha att agera både inom och 

utom landet. Statsskulden spelade en viktig roll i sammanhanget, eftersom 

bevillningen i stor utsträckning gick till riksgäldskontoret och dess förvaltning 

av statens skulder. Med andra ord gällde resursfrågan vilka medel som skulle 

vara tillgängliga för betalning av statsskuldens räntor och amorteringar. 

För att avväpna en del av den kritik som framfördes mot att ge regimen 

helt fria händer använde kungen och hans närmaste män framförallt två po

litiska strategier. Den första kretsade kring stabilitetsresonemanget och löftet 

att några nya lån inte skulle tas så länge riket inte var i ett nödläge. Oppositio

nen behövde därmed inte oroa sig för att kungen skulle använda bevillningen 

till att kraftigt öka rikets skuldsättning. Den andra strategin handlade om 

65. Landberg (1932), s. 139-140. 

66. Landberg (1932), s. 132-133; Åmark (1961), s. 294. 
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att öka insynen i riksgäldskontorets verksamhet. Kungen framhöll nämligen 

att en årlig berättelse om kontorets ekonomiska tillstånd skulle offentliggö

ras och spridas till allmänheten via det etablerade kungörelsesystemet. Med 

andra ord skulle riksgäldskontorets inkomster, utgifter och skulder läsas upp 

i rikets alla kyrkor. Någon total offentlighet innebar dock inte förslaget, ef

tersom kungen först skulle godkänna vilka uppgifter som fick publiceras. 

Georg Landberg har tolkat denna åtgärd som en rätt harmlös och betydel

selös åtgärd, eftersom det faktiska inflytandet över statsskuldens förvaltning 

inte ändrades.67 Syftet måste dock ha varit att allmänheten skulle få ökad 

kännedom om statsskulden för att på så sätt dels minska kritiken och den 

ryktesspridning som förekom om exempelvis antalet riksgäldssedlar i om

lopp, dels öka allmänhetens förtroende för statsskuldens förvaltning och för 

de obligationer och sedlar som gavs ut på den inhemska marknaden. Regi

men hade följaktligen en insikt om att statsskuldens spridning bland många 

invånare krävde att de fick upplysningar om hur skulden hanterades för att 

upplåningen skulle fungera. Insyn kunde därmed ge ökad legitimitet. 

Diskussionen om öppenhet hade dock inte initierats av regimen, utan 

det var snarare regimens kritiker som vid riksdagens början hade krävt en 

ökad insyn i både riksbankens och riksgäldskontorets verksamheter. Syftet 

med dessa krav var att minska regimens möjligheter att fatta avgörande och 

långsiktiga beslut utan att rådgöra med riksdagens ledamöter. Flera av dem 

som krävde ökad insyn hade varit aktiva i pamflettdebatterna innan riksdagen 

som till exempel Georg Adlersparre och Johan von Engeström. Adlersparre 

lämnade in ett skriftligt memorial som han läste upp på riddarhuset den 20 

mars. I memorialet framhöll han bland annat att det var helt nödvändigt att 

ge garanterna för rikets gäld, det vill säga riksdagen, "en fullständig kundskap" 

om riksgäldskontorets verksamhet, von Engeström menade att det fanns en 

allmänt erkänd sanning som gick ut på att "ju mera styrka et penningewerk 

äger, desto mindre behöfwas hemligheter". Han menade också att om man 

försökte dölja hur verksamheten förvaltades ledde det lätt till misstankar om 

"swaghet". Öppenhet kunde därmed ge upplåningen "mera förtroende", ef

tersom man hindrade "osanna rykten" och "många förhastade omdömen".68 

67. Landberg (1932), s. 138—140. 

68. Protocoller hållne Hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i NorrköpingÅr 1800, 

Bd. 1, s. 66-67; 76-77- Hädanefter kallad RAP 1800. 
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Andra oppositionella, som Hans Järta, pekade också på behovet av öp

penhet. Järta hävdade att det nu hade kommit en tid då de gamla skadliga 

principerna om att insvepa allt som rörde finansfrågor i ett "för allmänheten 

oigenomträngeligt mörker" skulle ersättas av andra idéer som gick ut på att: 

lägga en allmän kännedom af Financernas ställning til grund för de anstalter til deras 

uphjelpande, som skola widtagas, och derigenom söka bereda dessa en lyckligare 

utgång, än de ägt, hwilka warit byggda på en allmän tro, som efter en naturlig ordning, 

förswagas allt mer och mer, ju oftare den blifwit bedragen/9 

Han betonade också att ett folk som garanterade en "ganska betydelig gäld" 

och som erlade en årlig bevillning för att betala den hade rätt att veta om 

skulden minskades eller inte, samt om bevillningen användes på ett sådant 

sätt att den främjade det ändamål som den ursprungligen hade varit avsedd 

för. Järta förde dessutom ett resonemang om att vid en tid då staten inte 

klarade av att "upfylla sina förbindelser" och det började funderas kring en 

"allmän banqueroute" kunde man inte vägra medborgarna att "fullständigt 

känna" statens tillgångar.70 Resonemanget syftade säkerligen främst till att 

visa att det förekom rykten om att det skulle ske en avskrivning av skulder 

och att det därför var bäst att försäkra allmänheten om att läget inte var fullt 

så katastrofalt som en del trodde genom att offentliggöra riksgäldskontorets 

räkenskaper. 

En annan intressant aspekt med de framförda åsikterna om behovet av 

ökad öppenhet är att von Engeström stödde dessa krav trots att han själv satt 

i riksgäldskontorets fullmäktige och att hans idéer om järnuppköp hade blivit 

offentligt kritiserade av flera författare i Georg Adlersparres tidskrift. Oaktat 

denna kritik kunde han ändå stödja Adlersparre, vilket antyder att von Enge

ström bedömde öppenhetsfrågan vara av större politisk vikt än hans rättighe

ter som fullmäktige i riksgäldskontoret eller hans personliga anseende. 

De som krävde öppenhet kritiserades av flera personer med hjälp av i 

synnerhet legalistiska argument. Carl De Geer hänvisade till exempel till re

geringsformen och riksgäldskontorets revisorers instruktion för att bevisa att 

det ytterst var kungen som bestämde huruvida ärenden rörande statsskul-

69. RAP 1800, Bd. i, s. 48. 

70. RAP 1800, Bd. 1, s. 48-50. 
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den kunde offentliggöras. Han menade därför att frågan skulle hänvisas till 

kungens eget "ompröfwande". Flera pekade också på att hemliga utskottet 

skulle behandla frågan och inte ständernas plena.71 De som försökte behålla 

den rådande ordningen fick stöd av kungen som i en skrivelse till ständerna 

meddelade att frågan om riksgäldskontorets förvaltning endast skulle disku

teras i hemliga utskottet. Samtidigt framhölls hans "rätt til urskilljande af 

hwad hemligt hållas bör". Ständernas plena skulle dock få den information 

som var överensstämmande med ärendenas natur och som kungen för folkets 

"bästa och sannskyldiga wäl i nåder nyttigt pröfwar".72 Med andra ord var det 

kungen som bestämde. 

Kungens intervenerande i debatten ströp fortsatt diskussion på riddarhu-

set om riksgäldskontorets verksamhet. Genom att få tyst på oppositionen och 

sedan lägga fram ett eget förslag om öppenhet vid riksdagens slut framstod 

det inte som att det var adelsmännens kritik som hade legat till grund för 

beslutet utan snarare kungens egen välvilja och omtänksamhet om riksgälds

kontorets verksamhet och legitimitet. 

Resultatet av överläggningarna vid riksdagen 1800 måste ses som en seger 

för regimen. De hade lyckats få igenom viktiga förändringar av det monetära 

systemet och av statsskuldens struktur. De problematiska riksgäldssedlarna 

skulle avskaffas och riksbanken skulle ensamt ha ansvar för sedelutgivningen 

i samhället, vilket innebar att statsskulden på sikt enbart skulle bestå av två 

typer av skulder, nämligen de långsiktiga inhemska obligationerna och de lån 

som hade tagits på den internationella kapitalmarknaden. Dessutom betydde 

silvermyntfotens återinförande att riksgäldskontorets inkomster från bevill-

ningen blev mer användbara vid internationella transaktioner, vilket stärkte 

riksgäldskontorets förmåga att betala rikets utländska kreditorer. Samtidigt 

ökades allmänhetens insyn i kontorets verksamhet. Tillsammans med avskaf

fandet av de kritiserade riksgäldssedlarna kunde denna åtgärd leda till en stör

re tilltro till det ekonomiska systemet och den politiska ordningen. Grunden 

var därmed lagd till ett reformerat statsskuldssystem som kunde fungera utan 

ständiga korrigeringar och utan negativa ekonomiska konsekvenser som ex

empelvis inflation och växelkursproblem. Besluten hade därmed skapat för-

71. RAP 1800, Bd. i, s. 80-86. 

72. RAP 1800, Bd. 1, s. 97-98. 
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utsättningarna för ett bättre fungerande system än det som Gustav III hade 

försökt åstadkomma vid riksdagen 1789. 

Den politiska kostnaden för regimen var samtidigt relativt låg. Hand

lingsutrymmet hade inte begränsats och oppositionen hade inte flyttat fram 

sina positioner. Visserligen innebar rabatten på sedlarna att många sedelin

nehavare förlorade pengar, men många var överens om att något måste göras 

för att minska de problem som existerade. Genom att vidta åtgärder visade 

regimen både handlingskraft och en förmåga att lyssna på de klagomål som 

invånarna framförde. De många klagomål som hade artikulerats mot framfö

rallt riksgäldskontorets sedlar hade därmed bemötts, vilket stärkte regimen. 

Kungen satt följaktligen säkert på sin tron. 

Myntrealisation, krig och subsidier 

Efter riksdagen i Norrköping var det av högsta vikt för regimen att de beslut 

som hade fattats vid riksmötet blev verldighet. Med andra ord gällde det 

att verkställa realisationsplanen så att riksgäldssedlarna försvann från den all

männa cirkulationen och rikets mynt fick ett beständigt och pålitligt värde. 

Löftena om ett fungerande statsskuldssystem skulle således infrias. Enligt 

den plan som ständerna hade accepterat skulle realisationen börja under år 

1801. Fördröjningar med taxeringen och indrivandet av förmögenhetsavgiften 

gjorde det emellertid nödvändigt att skjuta upp det hela till 1802. Under tiden 

försökte man införskaffa silver till inväxlingen av riksgäldssedlarna genom att 

bland annat arrangera ett så kallat silverlån inom landet, vilket dock inte var 

särskilt framgångsrikt.73 

På våren 1802 fick man också ett erbjudande från handelshuset Frege & 

Co. i Leipzig, som erbjöd ett lån på en och en halv miljon tyska riksdaler. 

Enligt statssekreteraren Mathias Rosenblad menade kungen att villkoren för 

lånet var så förmånliga, i avseende på både förfallotiden och provisionen som 

skulle betalas till handelshuset, att det borde antas. Kungen påpekade dock å 

ena sidan att han hade gett riksdagen sitt konungsliga löfte att "utan i nödfall 

göra någon utrikes skuld". Å andra sidan menade kungen att riksgäl ds kon

toret kunde använda det erbjudna lånet till att dels betala sina utländska 

kreditorer, dels komma "uti tillfälle at underlätta realisationen, på hwars 

73. Åmark (1961), s. 296. 
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skyndesamma framgång Contoirets bestånd och förkofran så hufwudsake-

ligen bero". Efter en kort överläggning beslöt riksgäldskontorets fullmäktige 

att anta erbjudandet.74 

Situationen förvärrades dock av att värdet på riksgäldssedlarna hade sjun

kit ytterligare efter riksdagen till följd av att mängden riksgäldssedlar hunnit 

ökas mer än vad som hade beräknats, vilket gjorde det mycket förlustbring-

ande att köpa silvertillgångar för riksgäldssedlar. Även om förmögenhetsskat

ten började flyta in som beräknat hotade den uppkomna silverbristen att till

intetgöra hela realisationsplanen. Bankens fullmäktige, vars medverkan var 

nödvändig för att genomföra planen, började också vackla genom att förorda 

att realisationen skulle skjutas upp till ett mer passande tillfälle.75 

En lösning på den uppkomna situationen var att åter inkalla riksdagen, 

men en sådan åtgärd hade inneburit en svår prestigeförlust för kungen och 

hans löften att lösa de ekonomiska problemen. En ny riksdag kunde också 

erbjuda en arena för oppositionen att rikta explicit kritik mot regimen. Lös

ningen blev istället att utnyttja den formulering som de ofrälse stånden hade 

infört i beslutet om realisationen och förmögenhetsavgiften vid riksdagen 

1800, om att kungen skulle ha rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

åstadkomma en realisation så länge som ständernas bevillningsrätt och riks

bankens författningar respekterades. Kungen skrev därför ett brev till banko

fullmäktige i oktober 1802 där han förklarade att han funnit det nödvändigt 

att verkställa realisationen på delvis andra grunder än de som riksdagen hade 

beslutat. Den nya planen, som var författad av Carl Lagerheim och Mathias 

Rosenblad, innebar att 15 miljoner i riksgäldssedlar skulle inlösas med 33,3 

procents rabatt. Två tredjedelar av sedlarna skulle betalas med speciemynt 

och en tredjedel med bankobligationer som var ställda på tio år och som löpte 

med en ränta på fyra procent. Banken skulle ansvara för operationen och till 

dess genomförande fick banken första året av förmögenhetsavgiften samt den 

förhöjda delen av bevillningen till sitt förfogande/6 

För att ytterligare förstärka silvertillgången pantsatte kungen den svenska 

besittningen i Wismar till hertigen av Mecklenburg-Schwerin för 1 250 000 

74. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 22/3 1802, vol. 4065, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

75. Åmark (1961), s. 296-297. 

76. Åmark (1961), s. 297-298. 
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riksdaler hamburger banko. Tillsammans med medlen från lånet i Leipzig 

kunde operationen genomföras utan att någon ny skatt behövde införas. 

Därmed behövde man inte heller inkalla riksdagen. Man kunde till och med 

efterskänka det andra året av förmögenhetsavgiften, vilket var ett sätt att 

kompensera för att rabatten på sedlarna hade höjts utan att först rådfråga 

riksdagen.77 Regimen försökte således använda eftergifter på skatteområdet 

för att vinna legitimitet åt den nya realisationsplanen. Med tanke på att det 

främst var kapitalägare som betalade förmögenhetsavgiften inriktade sig den 

delen av politiken mot att vinna dessa viktiga gruppers stöd. 

Den nya realisationsplanen började genomföras i augusti 1803. Den 

fortgick utan allt för stora störningar under flera års tid, vilket innebar att 

riksgäldssedlarna ersattes efter hand med bankens sedlar i enlighet med den 

stadgade rabatten. De utelöpande riksgäldssedlarna var dock fler än de silver

tillgångar som banken hade till sitt förfogande, vilket betydde att det fort

farande fanns flera miljoner i riksgäldssedlar i cirkulation. Många invånare 

behöll vissa av sedlarna, i synnerhet de så kallade småsedlarna som hade låga 

valörer, eftersom det saknades alternativa mynt för smärre transaktioner. Den 

inväxling som hade gjorts hade dock stabiliserat den ekonomiska situationen 

så mycket att de problem som existerade i slutet av 1790- och början av 1800-

talet hade lindrats.78 Statsskulden innebar följaktligen en mindre politisk be

lastning för regimen 1805 än den hade gjort 1799. 

En konsekvens av myntrealisationen och indragningen av riksgäldssed

larna blev emellertid att försäljningen av obligationer på den inhemska mark

naden minskade relativt kraftigt hösten 1804 för att sedan närmast ligga nere 

under 1805, 1806, och 1807. För att tydliggöra denna nedgång kan man till 

exempel jämföra 1803 års försäljningssiffror med 1805. År 1803 sålde riksgälds

kontoret totalt 1 016 obligationer till en summa av 781 660 riksdaler, medan 

man år 1805 endast sålde 19 obligationer till en summa av 27 050 riksdaler.79 

Den främsta orsaken till nedgången var att staten inte behövde pengarna för 

att finansiera sina underskott, eftersom lånet i Leipzig och pantsättningen av 

Wismar täckte de existerande behoven. 

77. Landberg (1932), s. 153. 

78. Landberg (1932), s. 153—154. 

79. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1801-1806, vol. 8275, Bokslutskontoret, 

Riksgäldskontoret, RA. 
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Samtidigt hade kontrollen över offentligt yttrade åsikter skärpts ytterli

gare. Detta innebar att regimkritiska organ som till exempel Georg Adler-

sparres Läsning i blandade ämnen inte längre gavs ut. Den offentliga diskus

sionen om olika ekonomiska spörsmål hade således minskat om man jämför 

med situationen 1799-1801.80 Visserligen hade Pehr Olof von Asp gett ut sin 

skrift Om mynt-väsendets och allmänna husbålds-tillställningens värkan och 

återvärkan på hvarannan år 1804 där han bland annat åter argumenterade för 

att enbart stater som hade en övervikt i sin handel och som hade sin "gäld 

hufvudsakeligen inom samhället" kunde bära stora "publika skulder", men 

annars var det relativt tunnsått med nyutkommen ekonomisk litteratur.81 Det 

var följaktligen egentligen endast officiella kungörelser som till exempel de 

årliga berättelserna om riksgäldskontorets verksamhet som spreds till en vi

dare allmänhet. Kungen gav exempelvis tillstånd i februari 1808 att trycka 

riksgäldskontorets räkenskaper för år 1806, eftersom de innehöll "tillfredsstäl

lande underrättelser" om kontorets tillstånd.82 Öppenheten kring rikets stats

skuld genomfördes således på det sätt som kungen hade utlovat vid riksdagen 

1800. Med tanke på att den offentliga debatten om den ekonomiska politiken 

hade tystnat blev det endast den officiella bilden av hur saker och ting förhöll 

sig som distribuerades till allmänheten. 

En huvudorsak till att denna del av politiken fullföljdes var att regimen 

ville ha möjlighet att öka upplåningen om det blev nödvändigt. Man öns

kade följaktligen upprätthålla sin kredit både inom och utom landet. Denna 

möjlighet fick en central betydelse då kungen och hans närmaste män bör

jade föra en allt mer aktiv utrikespolitik. Det var framförallt Napoleons age

rande gentemot det tyskromerska riket som fick Gustav Adolf att handla. På 

hösten 1804 bröts följaktligen de diplomatiska förbindelserna med Frankrike 

och 1805 gick Sverige med i den antifranska koalition som hade bildats och 

som bestod av Ryssland, Storbritannien och Österrike. Därmed övergavs 

den neutralitet som hade präglat den svenska utrikespolitiken och som hade 

80. Se till exempel Anders Sundin, 1809. Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolknings

process (Uppsala 2006), s. 30. 

81. Pehr Olof von Asp, Om mynt-väsendets och allmänna hushålds-tillställningens värkan och 

återvärkan på hvarannan. Jämte ett och annat särskildt afhandlat, som hörer till utöfningen af 

politiska economiens theorie (Stockholm 1804), s. 240. 

82. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 7/3 1808, vol. 4077, RiksgäJdskontorets huvudar

kiv, RA. 
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gett möjligheter för svenska kommersiella intressen att tjäna pengar på att 

transportera varor mellan olika krigförande stater. Likheten med den samtida 

amerikanska utrikespolitiken var sålunda stor. På hösten 1805 transporterades 

svenska trupper till Svenska Pommern i samband med att Sverige förldarade 

krig mot Frankrike. Tanken med politiken var att tillsammans med de andra 

staterna försvara Tyskland mot den franska aggressionen.83 

Truppnärvaron i Pommern kostade stora summor, men finansierades 

framförallt med hjälp av brittiska subsidier. Storbritannien stödde följaktli

gen upprustningen av Stralsunds fästningsverk med 60 000 pund. Från och 

med oktober 1805 överfördes ungefär 20 000 pund per månad från Storbri

tannien till Sverige. Sverige fick dessutom ersättning för olika transport- och 

utrustningskostnader. Dessa månadsbidrag fortsatte att flyta in under hela 

1806 och första hälften av år 1807. Karl Åmark har beräknat att Sverige mot

tog totalt 711 728 pund från Storbritannien för truppnärvaron i Pommern, 

vilket motsvarade ungefär 3 150 000 riksdaler specie. Kungen hoppades att 

subsidierna skulle täcka alla krigskostnader, men det blev efter hand även 

nödvändigt att ta vissa lån i riksgäldskontoret mot säkerhet i statskontorets 

intäkter.84 Som jag diskuterade ovan innebar dock inte kriget att det började 

säljas obligationer till allmänheten i stor skala. Det krävdes följaktligen inte 

en omfattande mobilisering av aktörerna på den svenska kapitalmarknaden 

för att finansiera krigsoperationerna i Pommern. 

Krigets finansiering medförde därmed ingen höjning av den svenska 

statsskulden eller några rubbningar av den penningpolitiska situationen. Att 

den ekonomiska stabiliteten upprätthölls kanske tydliggörs bäst av att in-

växlingarna av riksgäldssedlar fortsatte i enlighet med realisationsplanen och 

att växelkursen höll sig relativt stadig trots att riket befann sig i krig mot en 

av Europas stormakter.85 De verkliga kostnader som kriget var förenat med 

övervältrades helt enkelt på Storbritannien. 

Situationen för de svenska trupperna försämrades då Napoleon vann slaget 

vid Austerlitz 1805, eftersom Österrike begärde fred och de ryska styrkorna 

drog sig österut. Stora delar av norra Tyskland låg därmed öppet för Napole-

83. Sten Carlsson & Torvald Höijer, Den svenska utrikespolitikens historia 1792-1844 (Stock

holm 1954). 

84. Åmark (1961), s. 308, 852-853. 

85. Landberg (1932), s. 154. 
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ons arméer. Snart hade de intagit bland annat Hamburg och hotade Pommern 

både från väster och söder. Sverige hade ingen militär möjlighet att på egen 

hand stå emot de numerärt överlägsna franska trupperna. Därför beslöt man 

sig för att år 1807 retirera tillbaka till Skåne och lämna Pommern åt sitt öde.86 

Kungen hade dock inga planer på att överge sitt motstånd mot Napoleon 

eller relationen till Storbritannien. Han var således fast besluten att fortsätta 

kriget. Mycket av tidigare forskning har tenderat att fokusera på Gustav IV 

Adolfs personliga preferenser och antipatier för att förklara dessa krigsbeslut. 

Med andra ord har man utifrån ett aktörsperspektiv velat förklara drivkraf

terna bakom den svenska politiken under perioden 1805-1809 med att kungen 

kände en motvilja mot Napoleon och för det styre som han representerade. 

Denna aversion ska han sedan på ett envist sätt ha hållit fast vid trots att si

tuationen i regionen förändrades. Enligt Sten Carlsson, som har skrivit flera 

böcker i ämnet, måste kungen "betecknas såsom en ganska verklighetsfräm

mande idealist, vilken ej förstod sina maktmedels begränsning utan utnytt

jade dem för uppgifter, som överstego hans krafter och lågo utanför hans 

verkliga intressesfär". Carlsson menar också att kungen inte kan "fritagas från 

beskyllningen för att genom sin osmidiga princippolitik ha gjort Sveriges läge 

ännu svårare än det behövde ha varit".87 

Ett alternativt sätt att närma sig detta ämne är att sätta in regimen i ett 

vidare europeiskt sammanhang. Ett sådant angreppssätt visar att kungen och 

hans närmaste män inte skilde sig så mycket från sina europeiska kollegor i 

den meningen att de flesta större europeiska stater i slutet av 1700- och början 

av 1800-talet var inriktade på krigföring och att konkurrera på den utrikes

politiska arenan. Det var följaktligen inte konstigt att kungen drev på för ett 

fortsatt krig. Det var denna etablerade logik som styrde den statliga verksam

heten över hela Europa och det var därför det var viktigt att ha tillgång till de 

resurser som en krigsmakt eller en statsskuld innebar. Det gällde således att 

mobilisera resurser för att överleva i denna kamp mellan stater. Annars kunde 

det gå som för Polen som delades mellan Preussen, Ryssland och Österrike.88 

86. Carlsson & Höijer (1954). 

87. Scen Carlsson, GustafIV Adolfs fall. Krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och statsvälvningen 

(1807-1809) (Lund 1944), s. 61. På sidorna 44-61 i samma verk diskuterar Carlsson relativt 

utförligt olika tolkningar av Gustaf IV Adolfs utrikespolitiska drivkrafter. 

88. Se till exempel Charles Tilly, Coercion, Capital, and F.uropean States, Ad 990-1992 (Oxford 

1997) och Ferguson (2001). 
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Ett militärstatsperspektiv kan enligt min mening på ett bättre sätt begriplig-

göra kungens agerande än den fokusering på personen Gustav IV Adolf som 

har präglat mycket av tidigare forskning. 

Krigsansträngningarna fortsatte således trots att problemen för regimen 

växte. Först visade det sig att många officerare och ämbetsmän var kritiska 

till det sätt som kungen hade fört befäl i Pommern och den inriktning han 

hade på politiken, vilket hotade statsapparatens förmåga att agera.8? Sedan 

ledde den utrikespolitiska situationen till en allt svårare belägenhet för det 

svenska riket. Tsar Alexander i Ryssland gjorde nämligen en uppgörelse med 

Napoleon i Tilsit år 1807 som betydde att Ryssland fick fria händer att anfalla 

Finland. I februari 1808 kom det ryska anfallet då 24 000 man ryckte över 

gränsen. I mars samma år förklarade också Danmark krig, vilket innebar att 

ett tvåfrontskrig hotade. Många befarade att rikets existens var i fara.9° 

Kungen och hans närmaste män blev tvingade att försöka mobilisera de 

nödvändiga resurserna för att möta de nya hoten. Mobiliseringen kretsade 

dels kring det finansiella området där riksgäldskontoret spelade en viktig 

roll, dels rekrytering av manskap och införskaffandet av nödvändig mate

riel till dem. Flera av dessa åtgärder fokuserade på att mobilisera i princip 

alla invånare i kampen mot fienden. Följaktligen skrevs det ut ett lantvärn, 

som initialt bestod av män mellan 18 och 25 år.91 Denna typ av styrka var en 

svensk variant av de värnpliktsarméer som Napoleon så framgångsrikt hade 

använt i sina fälttåg. Det påminde också om de milisförband som britterna 

organiserade för att motstå en fransk invasion. Enligt Linda Colley innebar 

Napoleonkriget en massmobilisering av människor över hela Europa på ett 

sätt som inte hade skett tidigare.?2 

Utöver utskrivning av ytterligare soldater skickades det också ut en kun

görelse till alla invånare, med stöd från 1772 års regeringsform, att det skulle 

tas ut en allmän krigsgärd under juli och november samma år. Krigsgärden 

89. Om missnöjet bland officerarna och ämbetsmännen se Carlsson (1944), s. 198—200; Hem

ström (2005), s. 41—44. 

90. Carlsson & Höijer (1954). 

91. Gunnar Samuelsson, Lantvärnet 1808-09 (Uppsala 1944); Martin Hårdstedt, "Lantvärnet 

vid Stockholmseskadern 1808 - en meningslös katastrof?" i Hans Norman (red.), Skärgårds

flottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 

(Lund 2000). 

92. Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1707-1837 (New Haven 1992), s. 283—300. 
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följde samma principer som bevillningen, vilket innebar att i princip alla in

vånare skulle erlägga ungefär tre fjärdedelar av den summa som de vanligtvis 

betalade i bevillningsavgift. För att rikets ledning snabbt skulle få tillgång till 

de resurser som denna extra skatt innebar gav riksgäldskontoret ett förskott 

på den summa som man beräknade skulle inflyta. Riksgäldsfullmäktige fram

höll hur de var "eldade af det renaste undersåteliga nit" och att de till följd 

av rikets bekymmersamma belägenhet, vilket påkallade "hwarje rättskaffens 

medborgares biträde", skulle gå kungen till mötes.93 

Riksgäldskontoret hade redan tidigare stött krigsansträngningarna genom 

att i mars 1808 låna ut pengar till kronan i enlighet med det beslut om nöd

hjälp i händelse av krig som riksdagen 1800 hade bestämt. Riksgäldskontorets 

fullmäktige menade att man inte kunde vägra kungens begäran om stöd med 

tanke på rikets "nuwarande belägenhet". Någon månad tidigare hade riks

gäldskontoret, efter kungens beslut, också tillfälligt ställt in betalningarna 

på de utländska lån som hade tagits i Amsterdam, Antwerpen och Genua. 

Betalningsinställelsen i Holland definierades som ett svar på det dekret som 

den holländska regeringen hade utfärdat och som bland annat innebar att 

svensk egendom i Holland skulle beläggas med kvarstad, medan åtgärderna 

i Antwerpen och Genua förklarades vara en följd av de avbrutna förbindel

serna med de två handelsstäderna.94 

Dessa lån och indragningar räckte dock inte långt för att täcka de behov 

som ett tvåfrontskrig krävde. Inte heller var de subsidier som Storbritannien 

betalade ut tillräckliga för att betala för trupperna och deras underhåll. Det 

brittiska stödet uppgick, enligt den subsidietraktat som hade tecknats i feb

ruari 1808, till 100 000 pund i månaden. På grund av att förbindelserna med 

de brittiska öarna delvis var avbrutna inflöt medlen emellertid relativt spo

radiskt, vilket ökade svårigheterna för den svenska statsledningen.95 För att 

försöka täcka de skriande behoven vände sig kungen ånyo till riksgäldskon

toret med en skrivelse i juli 1808. I skrivelsen påpekade han att det pågående 

kriget krävde "ansenligare penninge-tillgångar, än af de medel, som hittills 

93. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 30/5 1808, vol. 4077, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA; Åmark (1961), s. 309, 852. 

94. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 29/2, 15/3 och 17/3 1808, vol. 4077, Riksgäldskon

torets huvudarkiv, RA. 

95. Om de brittiska subsidierna se Åmark (1961), s. 854. 
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influtit och till kriget warit påräknade" och att han varken kunde "förmin

ska eller inställa förswarsanstalterne" utan att "blottställa riket för fiendernes 

härjning". Därför begärde han ett lån från kontoret. Lånet skulle garanteras 

av de statliga resurser som var "under beredning eller framdeles kunna blifwa 

utsedde" till krigets utförande. Kungen ville med andra ord ha ett förskott på 

framtida statsinkomster.90 

Kungen erkände att riksgäldskontoret inte kunde låna ut de erforderliga 

resurserna från sin egen kassa, utan att man var tvungen att sälja obligatio

ner på den inhemska marknaden för att få in de nödvändiga medlen. Här 

kunde man dock enligt kungen slå två flugor i en smäll genom att acceptera 

riksgäldssedlar som betalning för obligationerna. Därmed skulle staten få in 

pengar samtidigt som man drog in riksgäldssedlarna. Lånet skulle följaktligen 

inte "rubba penningewerket" och inte heller "öka tyngderne för Kongl. Maj:ts 

trogne undersåtare".97 

Det är intressant att kungen mitt i ett brinnande krig behöll betoningen 

på att myntrealisationen skulle fortsätta och att prisstabiliteten skulle upp

rätthållas, det vill säga att sedelmängden inte skulle ökas kraftigt för att ge 

regimen mer resurser. Förmodligen berodde försiktigheten på politiska om

ständigheter. Eftersom kungen vid riksdagen 1800 hade bundit sig vid att ge

nomföra en myntrealisation och att återskapa stabiliteten i penningväsendet 

var det svårt för honom att plötsligt argumentera för att stabiliteten skulle 

överges. Realisationen var på så sätt en viktig grund för hans legitimitet.98 

Det är också intressant att notera att kungen uppfattade lån som ett relativt 

enkelt sätt att få in resurser utan att öka bördan för invånarna. Lån var således 

lösningen när alternativet att höja skatterna inte var användbart. 

Riksgäldskontorets fullmäktige höll med kungen om att ett inrikes lån 

var det enda som "uti närwarande omständigheter syntes mindst betung

ande för Kongl. Maj:ts trogne undersåtare". De argumenterade därför för 

att "till alla delar ingå" i vad kungen hade föreslagit och att "genast" betala 

96. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

97. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

98. Alm (2002), s. 299—311 betonar hur viktigt begreppet trygghet var för kungens legitimitets

strävanden. 
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ut 500 000 riksdaler till statens behov. Man formulerade också en kungörelse 

där erbjudandet om obligationer offentliggjordes för allmänheten. I kungö

relsen berättades att obligationerna gavs ut i jämna tiotal och att den minsta 

accepterade summan var 50 riksdaler. Man berättade också att löptiden var 

fem år och att den årliga räntan uppgick till fem procent. Vidare kungjordes 

att insättningar accepterades i såväl riksgäldssedlar som riksbanksmynt. Om 

sedlar användes skulle dessa beräknas som riksbanksmynt till två tredjedelars 

värde." 

Kungörelsen fick den effekten att både enskilda personer och olika in

stitutioner som till exempel kyrkor och sjukvårdsinrättningar satte in medel 

i riksgäldskontoret. Obligationsförsäljningen tog följaktligen fart efter att i 

praktiken ha legat nere under flera års tid. Från den 3 augusti till den 3 sep

tember inflöt till exempel närmare 88 000 riksdaler fördelade på totalt 126 

obligationer. Insättningarna från allmänheten fortsatte sedan under de föl

jande månaderna så att riksgäldskontoret den 3 mars 1809 hade gett ut totalt 

315 obligationer sedan kungörelsens offentliggörande.100 

Även om försäljningen inte nådde upp till de summor som kungen hade 

hoppats på visar obligationsutgivningen att regimen dels försökte vända sig 

till en bredare allmänhet för att söka finansiellt stöd för den förda krigspoli

tiken, dels att många invånare faktiskt litade på kungens och riksgäldskonto

rets löften och satte in sina pengar i riksgäldskontoret. Eftersom insättning

arna, till skillnad från skatteuppbörd eller utskrivningar, skedde på frivillig 

basis kan man tolka insättningarna som ett tecken på att många invånare 

hyste ett förtroende för regimen och dess politik.101 Obligationsförsäljningen 

ger sålunda en annan bild av kungens legitimitet än vad tidigare forskning 

har betonat vad gäller uppfattningarna om kungen. Enligt Sten Carlsson och 

99. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 28/7 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

100. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1806—1809, vol. 8277 och 8278, Boksluts

kontoret, Riksgäldskontoret, RA. 

101. Jämför här Niall Fergusons diskussioner om hur utrikespolitiska händelser påverkade inves

terares agerande under 1800- och början av 1900-talet. Niall Ferguson, "Political risk and the 

international bond märket between the 1848 revolution and the outbreak of the First World 

War", Economic History Review, vol. 59 (2006). Se även Anne L. Murphy, "Dealing with 

Uncertainty. Managing Personal Investment in the F.arly English National Debt", History, 

vol. 91, no. 302 (2006). 
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flera med honom var förtroendet för kungen borta, inte minst bland ämbets

män och officerare.102 

Obligationsförsäljningen, krigsgärden och lantvärnet var del av ett sam

manhängande system som regimen försökte etablera. Systemets huvudupp

gift var att mobilisera mer personella och finansiella resurser till statens och 

krigets behov genom att få med sig i princip hela befolkningen på den förda 

politiken. Dessa åtgärder legitimerades framförallt med hjälp av ett nöd

lägesresonemang som gick ut på att alla invånare skulle ställa upp för att 

hjälpa fäderneslandet i den svåra situation som det hade hamnat i. Genom 

de förordningar och kungörelser som spreds till allmänheten kommunicera

des följaktligen en bild av en överhet som var mån om invånarnas säkerhet 

samtidigt som överheten behövde invånarnas aktiva stöd. Stödet associerades 

emellertid inte med några politiska rättigheter, som att skicka representanter 

till en riksdag. Det svenska systemet var således annorlunda än exempelvis 

det amerikanska eller brittiska resurssystemet där skattebetalare och obliga

tionsinnehavare var representerade i ett parlament som regelbundet träffades 

för att överlägga och besluta om centrala frågor. I Sverige betydde det poli

tiska arrangemanget att den förda politiken främst legitimerades genom hän

visningar till gamla beslut, vilket innebar en tydlig begränsning för regimen 

eftersom det blev svårare att anpassa sig till förändrade omständigheter som 

till exempel ett omfattande krig mot en av Europas stormakter. 

Obligationsförsäljningen och de ökade skatterna ledde till att det inflöt 

mer resurser i riksgäldskontorets kassa. Ansträngningarna räckte dock inte till 

krigets behov. Inte minst förlusterna i Finland gjorde att ytterligare resurser 

behövdes. Kungen vände sig därför i november 1808 till riksgäldskontoret för 

att be om ytterligare lån. Han betonade krisläget genom att påpeka att de 

svenska arméerna kunde bli "blottställde för brister af den swåraste beskaffen

het" om inte mer medel tillkom och att det efterfrågade lånet skulle användas 

till rikets "hägn och förswar".103 

Riksgäldskontorets fullmäktige blev bekymrade av den fortsatta efterfrå

gan på medel. De menade att de många förskotten och lånen hade medtagit 

kontorets tillgångar så pass mycket att dess kredit "möjeligen skulle kunna 

102. Se till exempel Carlsson (1944). 

103. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 24/11 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvud

arkiv, RA. 
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äfwentyras". De framhöll också bland annat att den ryska ockupationen av 

Finland minskade kontorets inkomster, samt svårigheterna med riksgälds

sedlarnas "ordenteliga inlösen" och att den pågående obligationsförsäljningen 

var för obetydlig för att kunna ge ett "synnerligt understöd". Allt detta gjorde 

att fullmäktige inte trodde att de kunde ge några fortsatta lån till krigets 

behov. Trots dessa principiella överväganden erkände de dock det "angeläg

na behof" som medlen skulle användas till, vilket gjorde att de inte kunde 

"undgå att i möjeligaste måtto" gå kungen till mötes och ge ett ytterligare lån 

på 500 000 riksdaler.104 

Även om man till slut gav ett lån var budskapet från riksgäldskontorets 

fullmäktige relativt klart att kungen i längden inte kunde förlita sig på kon

torets lån, det vill säga att han var tvungen att försöka lösa krigets finansiering 

på ett annat sätt än vad han hittills hade gjort. Det fanns således en gräns för 

det stöd som kontoret kunde ge. Fullmäktige pekade också implicit på det 

faktum att kontorets svaga kassa innebar att utbetalningarna till krigets be

hov i praktiken riskerade att öka utgivningen av riksgäldssedlarna, vilket ho

tade att omkullkasta myntrealisationen och den legitimitet som kungen hade 

byggt upp kring sin förmåga att etablera och upprätthålla ett stabilt pen

ningväsende. Som Karl Åmark har framhållit hade mängden riksgäldssedlar i 

cirkulation ökat till omkring 4,5 miljoner i slutet av 1808. Krigsfinansieringen 

hotade följaktligen en grundval i Gustav IV Adolfs ekonomiska politik.105 

Många forskare har framhållit att sedelstocken ökade kraftigt under år 1808 

på grund av att riksbanken slutade lösa in riksgäldssedlar i enlighet med reali

sationsplanen.106 Någon extrem ökning av sedelutgivningen genomfördes dock 

inte, vilket inte minst visade sig i den relativt stabila växelkursen gentemot 

de hamburgska och brittiska valutorna.107 Det var mycket problematiskt för 

regimen att öppet driva igenom en ökning av likviditeten via sedelpressarna. 

Det var således svårt att upprepa Gustav III:s politik från perioden 1788—90. 

Att man inte kraftigt ökade likviditeten visade sig också i de klagomål som 

104. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 24/n 1808, vol. 4078, Riksgäldskontorets huvud

arkiv, RA. 

105. Åmark (1961), s. 299. 

106. Se till exempel Grönberg (1936), s. 21-29 och Ahlström (1989), s. 111. 

107. Se Håkan Lobells sammanställning över valutakurser i Sverige 1800-1914: http://www.riks-

bank.se/upload/D0kument_riksbank/M0netar_hist/ExchangeRates1800_1914.xls#'Table 

I'!AI. 
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framfördes från de högsta militära befälhavarna i januari och februari 1809. De 

pekade på att det saknades medel till truppernas underhåll, vilket hotade att 

leda till svält och undergång. Som ett svar på den desperata underhållssituatio

nen bestämde sig befälhavaren över den södra armén, Johan Christopher Toll, 

att förbjuda lokala ämbetsmän i Skåne att remittera insamlade skattemedel till 

Stockholm. De lokala resurserna skulle istället användas till truppernas under

håll. Åtgärden innebar att riksgäldskontoret inte fick sina inkomster från om

rådet, vilket hotade kontorets betalningsförmåga. Fullmäktige skickade därför 

en skrivelse till kungen där de påpekade att åtgärderna skulle resultera i de 

"mäst wådelige påföljder" för kontorets kredit och bestånd.108 

Att en regimvänlig person som Johan Christopher Toll vidtog sådana 

drastiska åtgärder visar att det inte endast var fråga om ett byråkratiskt upp

ror mot kungen där ledande ämbetsmän och officerare överbetonade hur 

svår situationen var i riket i syfte att begränsa kungens handlingsutrymme. 

Det fanns helt enkelt en brist på resurser. Bristen var bland annat ett resultat 

av att regimen försökte hålla fast vid myntrealisationen trots att läget krävde 

en kraftig ökning av tillgängliga resurser. En lösning på resursbristen hade 

varit att ta ett stort lån utomlands, som till exempel Gustav III hade gjort 

i början av 1790-talet, men en sådan utväg var inte möjlig på grund av det 

kärva läget på den internationella kreditmarknaden. Det fanns helt enkelt 

inga investerare i Europa som var intresserade av att låna ut sina pengar till 

de krigförande staterna. Den enda lösningen i ett sådant läge var att försöka 

höja skatterna och ta upp lån inom riket, vilket regimen också försökte. De 

summor som kom in var emellertid alltför obetydliga för att verkligen kunna 

förändra situationen. 

Innan kungen hann reagera på de initiativ som lokala befälhavare hade ta

git för att lösa de mest akuta försörjningsproblemen samt utforma nya vägar 

att mobilisera resurser, gjorde sig missnöjet bland officerare och ämbetsmän 

påmint på ett mycket påtagligt sätt. Västra arméns befälhavare, den före detta 

publicisten och oppositionsmannen Georg Adlersparre, organiserade ett upp

ror, som innebar att armén tågade till Stockholm. Samtidigt greps kungen vid 

Stockholms slott den 13 mars 1809 av ett antal officerare. Militärerna avsatte 

108. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 6/2 och 9/2 1809, vol. 4079, Riksgäldskontorets 

huvudarkiv, RA. 
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kungen och gjorde hans farbror, hertig Karl, till riksföreståndare.109 Åtgärden 

förklarades i en skrivelse, som bland annat nådde riksgäldskontorets fullmäk

tige. De nya makthavarna hävdade att man skulle "återwinna inwärtes och 

utwärtes lugn samt handel och näringar deras länge aftynande lif". Dessutom 

skulle riksdagen samlas för att överlägga om de mått och steg som skulle tas 

till svenska folkets välfärd.110 

Det var således främst det bristande förtroendet för regimen hos de le

dande ämbetsmännen och officerarna som låg bakom det gustavianska en

väldets fall. Regimen lyckades inte få med sig dessa viktiga grupper i den 

mobilisering som gjordes för att bemöta de militära hoten från Danmark och 

Ryssland. Även om tidigare forskning har tenderat att förbise det stöd som 

kungen faktiskt hade och som bland annat uppenbarade sig i riksgäldskon

torets obligationsförsäljning går det inte att förneka att många framförallt 

militärer var skeptiska till att låta kungen fortsätta leda riket. De eftersträvade 

därför en regimförändring. 

En förklaring till varför militärerna och obligationsköparna tolkade den 

politiska situationen på olika sätt kan vara att det var fråga om två olika 

grupper, det vill säga att de revolterande militärerna inte ägde några obli

gationer. En genomgång av de personer och institutioner som köpte de 680 

obligationer som såldes år 1804 visar att gruppen militärer var liten och att 

inga av de ledande revoltmännen var representerade. Det närmaste vi kom

mer en framträdande militär är amiralen Johan Gustaf Lager b jelke som köpte 

tre obligationer detta år. Andra militärer, som till exempel kaptenen Johan 

Westin, hade lägre grad. Den största gruppen obligationsinnehavare tjänst

gjorde istället som kamrerer, bokhållare, sekreterare, notarier, assessorer och 

kommissarier. Innehavarna tillhörde därmed ett lägre ämbetsmannaskikt i 

samhället som i många fall skötte den dagliga administrationen av statlig eller 

privat verksamhet. Flera av investerarna var också kvinnor, som till exempel 

Ingrid Olofsdotter och Margareta Hackman. Andra insättare var olika insti

tutioner som exempelvis fattigkassor.111 

Det finansiella stödet för kungamakten kom sålunda främst från ett lägre 

109. Se Hemström (2005) och Sundin (2006), s. 47—75 och där anförd litteratur. 

110. Riksgäldskontorets fullmäktiges protokoll 20/3 1809, vol. 4079, Riksgäldskontorets huvudar

kiv, RA. 

in. Insättningar på femprocentslånet år 1804, Riksgäldskontorets bokslutskontors koncepthu

vudbok vol. 7014 och huvudbokens verifikationer vol. 7232, RA. 

119 



ämbetsmannaskikt som genom att köpa obligationer säkrade en kontinuerlig 

årlig inkomst åt sig själva samtidigt som de stödde finansieringen av regimens 

underskott. Denna grupp var knappast oberoende av de ledande ämbetsmän

nen och förmådde inte heller artikulera egna politiska alternativ. På så sätt var 

obligationsinnehavarna en svag politisk grupp. Ankor och lägre ämbetsmän 

hade således inte någon möjlighet att sätta sig emot de ledande ämbetsmän

nen och officerarna när de valde att agera mot kungamakten. 

För regimen var det ett misslyckande att de inte hade lyckats bredda kret

sen av obligationsinnehavare. En breddning hade resulterat i en ökning av till

gängliga resurser samtidigt som beroendet av utländska lån och riksgäldssed

lar hade minskat. Istället för att bredda obligationsmarknaden hade regimen 

koncentrerat sig på att minska mängden riksgäldssedlar och upprätthålla ett 

stabilt penningvärde, vilket minskade likviditeten i samhället och de resurser 

som var användbara i ett krisläge. Stabiliteten prioriterades följaktligen mer 

än tillgången på likvida medel. Även om det fanns resurser i samhället och 

riksgäldskontoret hade en säker inkomst från bevillningen förmådde man 

inte omvandla detta till en långsiktig statsskuld som involverade en stor del 

av befolkningen. För att åstadkomma en sådan statsskuld krävdes dock sä

kerligen ett ökat politiskt inflytande, som både von Asp och Adlersparre hade 

påpekat i debatten runt år 1800, för de ledande grupper som investerade eller 

kunde tänkas investera i den. Kungamakten skulle därmed ha varit tvungen 

att dela på makten, vilket kungen inte var villig att göra. 

Här fanns således ett svårlösligt problem: å ena sidan krävdes ett ökat 

politiskt inflytande för fler grupper för att staten skulle kunna låna upp mer 

pengar på långsiktig basis och för att kunna konkurrera på den utrikespolitis

ka arenan. Å andra sidan innebar kungamaktens ambition att behålla makten 

en ovilja att kalla in riksdagen och bredda dess representation samt ge den ett 

ökat inflytande över rikets centrala angelägenheter, vilket i sin tur begränsade 

den form av statsskuld som staten kunde ha. Visserligen främjade kungen 

insyn i riksgäldskontorets räkenskaper och man kommunicerade behovet av 

att alla invånare ställde upp för riket, men det var inte tillräckligt för att skapa 

ett statsskuldssystem som det amerikanska eller brittiska där stora delar av be

folkningen ägde obligationer. Stabiliteten bedömdes följaktligen i slutändan 

vara viktigare än förändring. 

Det gustavianska enväldet måste därmed ses som ett system som försökte 

göra två huvudsaker samtidigt, nämligen dels bevara den ekonomiska och 
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sociala stabiliteten i samhället samt den politiska ordning där kungamakten 

spelade en central roll, dels, precis som de allra flesta ledande europeiska 

stater vid denna tid, delta på den utrikespolitiska arenan och konkurrera om 

inflytande över framförallt Östersjöregionen. Denna senare ambition krävde 

en krigsmakt och en förmåga att mobilisera samhällets resurser till krigets be

hov. Bland annat fordrades möjligheten att finansiera stora differenser mellan 

tillgängliga inkomster och nödvändiga utgifter. Den ekonomiska och poli

tiska grunden till det system som försökte uppnå dessa mål hade lagts fast vid 

riksdagen 1789 då i synnerhet kungamaktens roll och statsskuldsproblemati

ken hade behandlats. 

Under Napoleonkrigen ställdes nya krav på mobiliseringens omfattning, 

eftersom ledande stater som Frankrike och Storbritannien hade börjat in

volvera i princip alla sina invånare i kampen om världsherravälde. Denna 

situation krävde också förändringar av det svenska ekonomiska och politiska 

systemet, även om man inte hade ambition eller förmåga att på egen hand 

stå emot till exempel Frankrike. Först gällde det emellertid att lösa de brister 

som var förknippade med 1789 års system, nämligen mängden riksgäldssedlar 

och de växelkursproblem som följde av dem. När realiseringen väl hade på

börjats 1803 höll regimen sedan fast vid denna linje, vilket innebar stabilitet, 

men samtidigt en indragning av resurser och en minskning av obligations

försäljningen. Man byggde således inte upp en ekonomisk kapacitet för att 

kunna möta nya militära hot och kraftigt ökade utgifter. När Ryssland an

grep Finland 1808 fick man svårt att ställa om till en total resursmobilisering. 

Försök gjordes visserligen att sälja obligationer till allmänheten och att skriva 

ut ett lantvärn, men det politiska stödet för dessa åtgärder var för svagt. Den 

politiska ledningen med kung Gustav IV Adolf i spetsen lyckades således inte 

omvandla resurssystemet så att de som antingen bidrog eller kunde tänkas bi

dra med resurser i form av investeringar i statsskulden också fick ett politiskt 

inflytande, vilket hade stärkt legitimiteten för systemet. Viljan att behålla 

makten och att bevara saker och ting som det en gång hade bestämts vid 

riksdagen 1800 ledde följaktligen till det gustavianska enväldets fall. 

Den nya regimens hanterande av statsskulden 

Frågan är dock hur det gustavianska resurssystemet och då i synnerhet stats

skuldens organisering förändrades i och med kuppen 1809. Fortsatte den 
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gamla linjen eller skapades istället någonting nytt då en ny politisk ordning 

etablerades? Den regeringsform som antogs av den sammankallade riksdagen 

i Stockholm innebar bland annat att riksdagen skulle sammanträda regel

bundet och att den fick ett större inflytande över statens finanser än tidigare. 

Kungen kunde följaktligen inte genomföra en bevillning utan tidsgräns som 

exempelvis Gustav III och Gustav IV Adolf hade gjort. Samtidigt togs de 

restriktioner bort som hade förhindrat ett mer öppet offentligt samtal om 

centrala frågor, vilket ledde till en kraftig ökning av antalet utgivna pamflet

ter och tidningar. En annan viktig förändring var att riksdagsledamöterna 

använde ett tydligt patriotiskt språk där man beskrev sina handlingar som 

styrda av ett patriotiskt nit för fäderneslandets bästa. Det betonades också att 

det var en grupp medborgare som hade samlats i Stockholm för att överlägga 

om rikets framtid.112 Flera av dessa ändringar antyder att man därmed hade 

skapat de politiska förutsättningarna för ett system som kunde mobilisera 

mer resurser än det gamla gustavianska och då framförallt genom att sälja 

obligationer till en bredare krets invånare. 

Det nya politiska systemet visade sådana tendenser tämligen omgående. 

Redan innan riksdagen hade samlats i huvudstaden i maj 1809 publicerades 

nämligen två kungliga brev till allmänheten om att invånarna skulle låna ut 

sina medel till fäderneslandets räddning. Det ena kom den 20 mars, det vill 

säga en vecka efter det att Gustav IV Adolf hade blivit arresterad, och det 

andra kungjordes den 30 mars. Denna upplåning kallades för patriotiska lån 

och erbjöd insättarna sex procents ränta, vilket var en procentenhet över de 

vanliga femprocentobligationer som hade erbjudits och fortfarande erbjöds 

till allmänheten. Kapitalet började flyta in i enlighet med det första erbju

dandet den 23 mars och i enlighet med det andra den 6 april. Totalt såldes 

det 453 respektive no patriotiska obligationer under år 1809, vilket inbringade 

350 678 riksdaler.113 

Samtidigt fortsatte riksgäldskontorets reguljära erbjudande om att köpa 

obligationer med fem procents ränta. Från den 17 mars till den 30 december 

1809 sålde riksgäldskontoret 53 sådana obligationer och under hela året 1810 

112. Sundin (2006), s. 73-74. 

113. Patriotiske lån, Avräkningsböcker över obligationer för andra särskilda inrikes lån, vol. 8300, 

Bokslutskontoret, Riksgäldskontoret, RA. 
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avyttrades 157 obligationer. År 1811 köpte allmänheten 516 obligationer till ett 

värde av totalt 313 128 riksdaler och år 1812 såldes 743 obligationer till ett värde 

av 686 785 riksdaler. Den största investeraren 1812 var den nya kronprinsen 

Karl Johan, som köpte 19 obligationer till ett totalt värde av 190 000 riksdaler. 

Därefter minskade obligationsförsäljningen: år 1813 såldes till exempel 244 

obligationer och år 1815 köpte allmänheten 260 obligationer."4 Försäljningen 

fortsatte på ett liknande sätt de följande åren med en topp år 1819 då 614 obli

gationer såldes. Under 1820-talet minskade sedan försäljningen dramatiskt så 

att det år 1830 endast fanns ett fåtal av riksgäldskontorets obligationer kvar 

ute på den inhemska obligationsmarknaden."5 

Samtidigt som obligationsförsäljningen ökade efter kuppen 1809 steg 

också den totala sedelstocken, det vill säga den utelöpande mängden riks

banks- och riksgäldssedlar. Utgivningen av sedlar ledde till att det totala se

delkapitalet fördubblades mellan 1807 och 1812. En orsak till ökningen var att 

den nya regimen valde att ålägga riksbanken att varje vecka betala ut 200 000 

riksdaler till statskassan mot en förskottsränta på en halv procent, vilket inne

bar en kraftig likviditetsökning i samhället."6 En konsekvens av den ökade 

sedelmängden blev att växelkursen stadigt försämrades från och med april 

1809 till mars 1811. På våren 1811 skedde det en viss stabilisering, men kursen 

låg kvar på en betydligt högre nivå än under slutskedet av Gustav IV Adolfs 

regeringsperiod."7 

Ökningen av sedelmängden och försämringen av växelkursen resulterade i 

inflation, vilket var negativt för alla kontantavlönade ämbetsmän, men samti

digt blev det goda tider för både jordbruket och handeln. Prisförändringarna 

ledde till en intensiv offentlig debatt om hur den ekonomiska situationen 

skulle tolkas och vem som egentligen gynnades av den. Tidningar och pam

fletter var således fyllda med olika åsikter om vilka åtgärder som man borde 

114. Avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1809-1817, vol. 8278-8282, Bokslutskonto

ret, Riksgäldskontoret, RA. 

115. Se till exempel avräkningsböcker över obligationer för inrikeslån 1830—1831, vol. 8293, Bok

slutskontoret, Riksgäldskontoret, RA. 

116. Grönberg (1936), s. 40-44. 

117. Se Håkan Lobells sammanställning över valutakurser i Sverige 1800-1914: http://www.riks-

bank.se/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/ExchangeRatesi8oo_i9i4.xls#'Table 
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vidta vid rådande omständigheter. Precis som under perioden 1799-1801 var 

det växelkursen, dyrheten och möjligheten att realisera de många sedlarna 

som dominerade diskussionen, men också statsskulden och de olika finans

operationerna fick utrymme på tidningarnas sidor.nS 

Sedelemissionen fortsatte under hela 1810-talet, men det skedde några 

viktiga förändringar under decenniet som påverkade statsskulden. 1815 fick 

riksgäldskontoret ett kreditiv i riksbanken som möjliggjorde en obegränsad 

inväxling av riksgäldssedlarna, vilket i praktiken innebar att riksgäldssed

larna blev en del av bankens sedelstock. I och med att pappersmyntfoten 

antogs av riksdagen 1818 och man accepterade den obegränsade inväxlingen 

av riksgäldssedlarna 1823 hade man de facto skrivit av den del av statsskulden 

som bestod av riksgäldssedlar under 1820-talet. 1834 genomfördes sedan en 

myntrealisation, som innebar att man åter övergick från pappersmyntfot till 

en silvermyntfot och att sedelmängden minskades."9 Avskrivningen av stats

skuldens sedeldel skedde således graduellt, vilket gör att man inte kan koppla 

åtgärderna till ett enskilt riksdagsbeslut. Resultatet av politiken var dock tyd

ligt i början av 1830-talet. Då hade den svenska statsskulden via medvetna 

politiska beslut i praktiken avskaffats. 

Den svenska statsskuldsutvecklingen mellan 1809 och 1830 visar att den 

nya regimen först behövde öka upplåningen för att dels avsluta kriget mot 

Ryssland och dels finansiera deltagande i koalitionen mot Napoleon. Upplå

ningen främjades av den legitimitet som hade uppnåtts i och med riksdagens 

sammankallande och skapandet av en ny författning. Denna ökade legitimi

tet kan följas i det växande antalet obligationer som såldes till allmänheten. 

Den nya regimen lyckades följaktligen sälja fler obligationer än Gustav IV 

Adolf förmådde i slutet av sin regeringsperiod. Samtidigt ökades likviditeten 

i samhället genom att mängden riksbankssedlar tilläts växa kraftigt. På så sätt 

lyckades man finansiera de fortsatta krigsoperationerna. 

När sedan fred uppnåddes i Europa efter 1815 uppfattades det inte längre 

vara nödvändigt att ha kvar någon statsskuld. Likvideringen kunde emel-

118. Grönberg (1936), s. 105-141. 

119. Göran Ahlström, "Riksgäldskontoret och Sveriges statsskuld före 1850-talet" i Erik Dahmén 

(red.), Upplåning och utveckling. Riksgäldskontoret 1789-1989 (Stockholm 1989), s. 111-112; 

Anders Ögren, Empirical Studies in Money, Credit and Banking. The Swedish Credit Märket 

in Transition under the Silver and Gold Standards, 1834-1913 (Stockholm 2003), s. 67-73. 
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lertid inte ske vid ett samlat tillfälle, eftersom det skulle uppfattas som en 

statsbankrutt. Istället valde man att målmedvetet och med de små stegens po

litik avskaffa både den inhemska och den utländska skulden under 1810- och 

1820-talet. Därmed minskades möjligheterna för en opposition att framföra 

negativa omdömen om statsskuldens avskaffande. Det förekom visserligen 

kritik mot avskaffandet och det artikulerades även åsikter om att Sverige 

borde skaffa ett fonderat statsskuldssystem som i Storbritannien, men dessa 

individer var i minoritet.120 Uppfattningen att statsskulden var någonting ne

gativt som endast i nödfall skulle användas för att täcka nödvändiga statliga 

behov var följaktligen dominerande i Sverige efter Napoleonkrigen. Härmed 

framförde de flesta svenska politiker liknande uppfattningar som deras ame

rikanska kollegor artikulerade i kongressen under 1820- och 1830-talet. 

Från stabilitet till likvidation 

Sammanfattningsvis kan man se utvecklingen av den svenska statsskulden 

och de åsikter som framfördes om den under perioden 1800—1830 som en 

kontinuerlig strid mellan å ena sidan ekonomisk och politisk stabilitet och 

å den andra en ökad likviditet och förmåga att mobilisera tillräckligt med 

resurser för krigets behov. I ekonomiska termer handlade konflikten om hur 

man kunde möta efterfrågan på resurser samtidigt som man upprätthöll en 

stabil växelkurs och beständiga priser, och i politiska termer om hur man 

kunde upprätthålla den politiska ordningen, försvara rikets gränser och säkra 

att statsapparaten fick tillräckliga resurser på samma gång som ämbetsmäns, 

skattebetalares och statsskuldsägares insyn och intressen tillgodoseddes. Vid 

vissa tidpunkter var det stabiliteten som hade överhanden och vid andra till

fällen var det ett mer expansionistiskt och förändringsbenäget agerande som 

dominerade. 1808—1809 försökte regimen åstadkomma båda ytterligheterna 

på samma gång, vilket inte var möjligt i den ekonomiska och politiska situa

tion som då rådde. Konsekvensen av detta försök att göra det omöjliga blev 

regimförändring. Statsskuldsperspektivet har därmed lyft fram ett annat sätt 

120. Per G. Andreen, Politik och finansväsen. Från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut. 

Del 11815-1818 (Lund 1958), s. 125-483; Ahlström (1989), s. 100-105,116-128; Franzén (1998), 

s. 241-265. 
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att tolka regimens åtgärder och svårigheter än vad som har varit vanligt i 

tidigare forskning. 

Flera aktörer under perioden uppfattade att Storbritannien, med dess 

fonderade statsskuldssystem, hade lyckats lösa konflikten mellan expansion 

och stabilitet, det vill säga de kunde mobilisera omfattande resurser utan att 

det politiska systemet hotades eller att priserna rakade i höjden. Hur detta 

uppnåddes förklarades i detalj i både handskrivna texter och offentligt publi

cerade artiklar och böcker. Beskrivningarna var överlag positiva, även om till 

exempel Pehr Olof von Asp också pekade på de potentiella risker som fanns 

inbyggda i systemet. Brittiska statsskulden uppfattades därmed inte som 

någonting avskräckande, utan snarare som en modell att i alla fall indirekt 

sträva efter. Den politiska eliten måste således ha varit väl medveten om vilka 

åtgärder som skulle vidtas för att åstadkomma något liknande i Sverige. 

Ett införande av det brittiska systemet skulle dock ha inneburit politiska 

konsekvenser som knappast kunde tillfredsställas inom ramen för det gusta

vianska enväldet. Visserligen kunde kungamakten mycket väl acceptera och 

driva idén om stående skatter utan tidsgräns för att betala för statsskuldens 

räntor och att ha långsiktiga lån, men det var svårare att svälja de regelbundna 

riksdagssammankomsterna för att besluta om nya skatter eller att ge obli

gationsinnehavare och skattebetalare ett ökat inflytande över statsfinansiella 

frågor. Riksdagen kunde nämligen lätt bli motsträvig och försöka begränsa 

kungens handlingsutrymme istället för att stödja en expansionistisk politik. 

Gustav IV Adolf försökte visserligen skapa insyn i riksgäldskontorets verk

samhet genom att årligen publicera dess räkenskaper, men längre än så var 

han inte villig att gå. 

Det var följaktligen främst politiska skäl som hindrade en utveckling mot 

ett brittiskt statsskuldssystem. Ekonomiska begränsningar som till exempel 

bristen på handelskapital kunde också ha en betydelse, men erfarenheten från 

andra europeiska stater visar att en stor merkantil sektor eller omfattande 

likvida tillgångar inte nödvändigtvis ledde till att det uppkom en fungerande 

marknad för statsobligationer. Som Pehr Olof von Asp framhöll räckte det 

inte enbart med ekonomiskt kapital, utan det krävdes även de rätta politiska 

institutionerna för att en sådan marknad skulle blomstra. 

Istället för ett brittiskt system fick den svenska statsledningen använda 

utländska lån och försäljning av så många obligationer som möjligt till all

mänheten samt reglering av likviditetstillgången genom att ge ut olika typer 
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av sedlar. Under Gustav IV Adolf försökte man begränsa användningen av 

detta tredje verktyg eftersom det lätt ledde till klagomål från invånarna och 

hotade den ekonomiska och politiska stabiliteten. Resursmobiliseringen och 

den viktiga krigföringen skulle följaktligen ske inom de snäva ramar som 

detta system uppsatte trots att rikets existens var hotat. 

Efter statskuppen och antagandet av den nya regeringsformen 1809 öpp

nades det upp möjligheter att ändra det gustavianska statsskuldssystemet och 

flytta de existerande gränserna för vad som var möjligt att åstadkomma i re-

sursväg. Riksdagen fick en ökad insyn i statsfinansiella angelägenheter, vilket 

kunde ha inneburit ett första steg mot en ökad obligationsförsäljning. Vis

serligen ökades försäljningen, men inte tillräckligt mycket för att undvika att 

staten åter blir tvungen att ta till sedelutgivning för att täcka existerande un

derskott. Man förde således en expansionistisk politik. Det stod dock klart, 

efter det att fred hade uppnåtts, att den nya regimen inte var intresserad av att 

fortsätta konkurrera på den utrikespolitiska arenan. Därför avskaffade man 

successivt både den inhemska och utländska skulden. Besluten innebar att 

man avsade sig den utrikespolitik som hade präglat mycket av svenskt 1600-

och 1700-tal. Istället försökte man fokusera den statliga politiken på att gynna 

infrastruktur och inhemsk uppodling. Det saknades dock krediter, vilket be

gränsade den ekonomiska utvecklingen och de medel som fanns till statens 

förfogande. Den högsta maktens verkningskraft hade följaktligen försvagats. 
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