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1. Inledning 

1.1 Förord 

 

Fyra tusen mörka gastar 

Liksom obegrafvna lik 

Med gevär af påkar, qvastar 

Klubbor, liar, knivar, spik 

Under spel av djefledansen 

Fanor av det sämsta slag 

Sådan är den Puissancen 

Som vill ge vårt rike lag.
1
 

 

 

Ovanstående dikt skrevs av Olof von Dalin kring sommaren 1743. De ”gastar” han talar om var de 

fem tusen man som under 1743 marscherat mot Stockholm. Från Falun drog män ut ur huse för att 

driva igenom sin vilja. Officiellt fick händelsen namnet ”Det stora dalupproret”. Dalin lyckades 

dock sätta ett annat namn på rörelsen. Mer känt är det under namnet ”Den stora daldansen” från 

just ”Under spel av djefledansen” som ses här ovanför. Idag används båda termerna.
2
 

 

Upproret var en viktig händelse under frihetstidens mitt. Allmogens nederlag befäste adelns makt 

fram till Gustav III. Ändå har upproret inte i stor utsträckning fyllt historieböckernas sidor. Det törs 

sägas att det fallit i glömska. 
3
 

 

Om upproret nu glömts bort, varför återupptäcka det igen? För att svara på det behövs en 

genomgång av den historiska kontexten. Dalkarlarnas marsch räknas som vårt sista stora 

bondeuppror. För att förstå varför fem tusen män drog sig mot Stockholm måste vi fördjupa oss i 

den historiska situation som fick dem att ta till vapen. 

 

Den 30:e november 1718 avled Karl XII i Fredrikshald i Norge. Efter hans död avslutades Sveriges 

stormaktstid, och med dess avslutande inleddes den period som brukar kallas för frihetstiden. Från 

                                                 
1
 Claës Lundin, August Strindberg, Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor, Joe Seligmann & 

Ci:s förlag: Stockholm s.528 http://runeberg.org/gsthlm/0600.html (/21/5 2018).  
2
 Martin Stugart, ”Upprorsmän år 1743”, Dagens Nyheter 19/6 1993, https://www.dn.se/arkiv/pa-stan/upprorsman-ar-

1743/ (21/5 2018). 
3
 Börje Sandén (red.), ”Register över tryckta historiska handlingar ” Vad hände egentligen? Volym 3 Den stora 

daldansen Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut: Kungsängen 1993. 

http://runeberg.org/gsthlm/0600.html
https://www.dn.se/arkiv/pa-stan/upprorsman-ar-1743/
https://www.dn.se/arkiv/pa-stan/upprorsman-ar-1743/
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1718-1777 präglades Sverige av en annorlunda maktperiod där riksdagen fick ökad makt och en ny, 

mäktigare adel trädde fram. 
4
 

 

1741-1743 förde Sverige krig mot Ryssland, man led ett förkrossande nederlag och tvingades av 

tsarinnan Elisabeth I att erkänna Adolf Fredrik av Lübeck som svensk kronprins. 
5
 

 

Omständigheterna kring nederlaget i det ryska kriget och de ökade handelstullarna till Norge ledde 

till ett stort missnöje bland allmogen i västra Sverige. Adelns ökade inflytande i riksdagen gjorde att 

bönderna som stånd inte hade samma inflytande som tidigare. Det här tillsammans med det stora 

antalet män som stupat eller skadats under kriget ledde till att en politisk rörelse började formas. 

Redan i februari 1742 samlades en samling av dalallmogen i Siljan socken för att förbereda en 

protest mot det pågående kriget. I juni 1742 startade ett regemente i Dalarna myteri. Dessa 

händelser mynnade ut i ett uppror. I maj 1743 samlades hundratals bönder och deras deputerade för 

att formellt förklara en marsch mot Stockholm. De ville få sina krav igenom.
6
 

 

Marschen kom till sitt slut den 30 juni 1743 vid Norrmalmstorg i Stockholm. De ungefär tretusen 

dalkarlar som samlats vid Norrtull omringades av armén. Allmogen fick ett val: kapitulera eller bli 

beskjutna. Kring 150 dalkarlar sköts ihjäl, och över 3000 togs till fånga. Efter upproret 

dömdes ”ledarna” för upproret (de män som undertecknat de ursprungliga försändelserna), och 

dalallmogens riksdagsmän, till döden. Resten av de deltagande benådades och skickades hem igen 

med tvånget att de aldrig skulle åta sig något liknande igen.
7
 

 

Under 1900-talet svarade så historiker på frågan ”Varför återupptäcka detta?” För att tusentals 

människoöden förändrades. Frihetstidens politik formades av upprorets misslyckande. Historikerna 

har uppmärksammat upprorets betydelse för den svenska historien. I de historiska verken nämns 

självklart det dalkarlarna sade och skrev.
8
 Däremot saknas en analys av hur dalkarlarna genom rent 

diskursiva metoder försökte framhäva sin sak.  

 

En retorisk analys av allmogens diskurser har potentialen att visa vilka retoriska verktyg som 

användes av just den. En sådan analys har också möjlighet att ge oss insikt i hur en allmoge 

konstruerar sin retorik överhuvudtaget. Rent krasst är ämnet viktigt för att det helt enkelt saknas ett 

                                                 
4 Sandén 1993, s.11. 

5 Sandén 1993, s.11. 

6 Sandén 1993, s.12-15. 

7 Sandén 1993 ,s.70-80. 
8
 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan, (diss.Uppsala) Gidlunds förlag: Södertälje 2000, s. 1-5. 
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retoriskt perspektiv på en av 1700-talets viktigare händelser.  

 

Utöver detta är det också viktigt att inse att det mest är segrarnas retorik som tagit plats i 

skolböckerna och tidens annaler. Kronan använde sig av all sin makt för att sprida sin tolkning av 

händelserna till eftervärlden. Statskyrkan fungerade som ett användbart sätt för kronan att ge sin 

tolkning stort utrymme. Allmogen demoniserades. Deras version blev något för senare forskare att 

tolka och återupptäcka.
9
 

1.2 Tidigare forskning 

 

Forskning om upproret under 1900-talet började med Bjarne Beckmans Dalupproret 1743 och 

andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet.
10

 Beckmans forskning kom att bli 

betydande för senare forskning kring upproret. 

 

Karin Sennefelt har i sin avhandling Den politiska sjukan beskrivit dalupproret utförligt. Hon går i 

detalj in på de deltagande, deras mobilisering, och deras hållning gentemot kung och stat. Även om 

Sennefelt avhandling är utförlig så utgår den inte ifrån ett retoriskt perspektiv när den nämner de 

skrifter och tal som dalallmogen höll inför och under marschen. Sennefelt diskuterar och analyserar 

allmogens sätt att skapa stöd för sin sak, men det rör sig snarare om en sociologisk analys över 

samhället. Sennefelt lägger betoningen på en analys om de materiella grunderna för den politiska 

mobiliseringen. 
11

  

 

Även Peter Reinholdssons forsking är värd att nämna. Reinholdsson arbetar med en tidigare period i 

svensk historia, men är viktig för synen som han presenterar på uppror kontra resningar. 

Reinholdssons avhandling ”De värjde sin rätt” omvärderar upprorens roll under den svenska 

medeltiden, och postulerar att det istället rör sig om legitima resningar mot oförrätter. 

Reinholdssons utveckling av de svenska upprorens dynamik är värd att ha i åtanke när det kommer 

till att utvärdera Den stora daldansens uppkomst, och den retorik som följde.
12

 

 

Karin Sennefelt nämner Reinholdsson som en influens. Sennefelts betydelse för den här uppsatsen 

är stor, eftersom att hennes avhandling är det största allmänna verket om Den stora daldansen. 

                                                 
9
 Börje Sandén (red.) Vad hände egentligen? Volym 3 ”Den stora daldansen” ”Register över tryckta historiska 

handlingar ” Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut: Kungsängen 1993 s.1-10. 
10

 Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet (diss.)Göteborgs 

universitet: Göteborg 1930. 
11

Sennefelt 2000. 
12

 Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar? – samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige (diss.) 

Uppsala universitet: Uppsala 1998. 
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Därför är det också värt att nämna Reinholdssons roll i Sennefelts tolkning. Sennefelt utgår precis 

som Reinholdsson inte från att allmogens marsch mot Stockholm var ett uppror, utan ser istället på 

de historiska underlag som finns.  

  

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut har i ledning av Börje Sandén upprättat en volym 

i serien Vad hände egentligen enbart dedikerad till Den stora daldansen. Från volymen hämtas allt 

det material uppsatsen bygger på, och verket argumenterar också varför Daldansen förtjänar att 

undersökas närmare.
13

 

 

Två verk som behandlar frihetstidens retorik (om än inte dalupproret specifikt) är Kurt 

Johannessons Svensk retorik och Ann Öhrbergs Vittra fruntimmer.  

 

Svensk retorik är ett introduktionsverk i just svensk retorik. Texten behandlar kort retorikens roll 

och historia i Sverige från Stockholms blodbad till det nutida Almedalen. Johannesson nämner hur 

retoriken fungerade från 1600-talets mitt till romantikens intåg under 1800-talet.
14

 

 

Öhrbergs Vittra fruntimmer är en avhandling skriven om kvinnliga författares författarroller och 

retorik under frihetstiden. Öhrberg förklarar vilken situation som rådde i samhället för kvinnliga 

författare. Med detta följer att hon också ger exempel på hur språket användes under 1700-talets 

mitt. 
15

  

 

Stina Hanssons Svensk brevskrivning är ett översiktsverk över det svenska brevskrivandets historia. 

Hansson förklarar vilka skrivnormer som rått under Sveriges historia. 
16

 Verket är användbart 

för att introducera läsaren till brev och meddelandeformer som trots deras popularitet under 1700-

talet inte förekommer idag. Därför är det självklart nödvändigt att förstå dem för att kunna förstå 

vilka former allmogens retorik utformades under. Det är nog vedertaget att brevskrivande skiljer sig 

från att tala, men 1700-talets rigida formaliteter är värda att förklara ytterligare. Detta för att hjälpa 

läsaren att förstå analysens underlag. 

  

1.3 Material 

 

                                                 
13

 Sandén 1993, s.1-10. 
14

 Kurt Johannesson, Svensk retorik, Norstedts: Stockholm 1983. 
15

Ann Öhrberg, Vittra fruntimmer – författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, (diss.Uppsala) 

Gidlunds förlag: Södertälje 2001. 
16

 Stina Hansson, Svensk brevskrivning, Uppsala univeristet: Uppsala 1988. 
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Det materiella underlaget för analysen består av budkavlar, brev, postulator, tal, eller delar av tal 

som skrivits ned. Allt material har hämtats från antologin Vad hände egentligen? 1743 års 

Daluppror ”Den stora daldansen”. I antologin presenteras texterna renskrivna och Börje Sandén 

har också valt att översätta flera av texterna till en mer ”modern” svenska. Sandén har själv 

transkriberat texterna från originalen som går att återfinna i Riksakrivets volymer och socknarna i 

dalarna som tidigare tillhörde Kopparbergs län.
17

 

 

För att förstå texternas form behövs först en förklaring över vad termerna Postulata, Memorial, och 

Budkavle betyder.  

 

 Postulata är en äldre term från latinet som ungefär betyder fordran eller anhållan.
18

 I det här fallet 

rör det sig alltså om en sorts anhållan som allmogen presenterar till kronan. 

 

En budkavle är ett trästycke av bestämd form, oftast i form av en vedkavle. Budkavlen försågs 

ursprungligen med ristningar direkt på träet. Under 1700-talet rörde det sig dock om håligheter i 

träet där ett kort meddelande eller brev förseglades. Kavlen fördes via bud till mottagaren, därmed 

namnet.
19

 

 

Med memorial menas en form av protokoll som fördes vid möten för att nedteckna vad som sades.
20

 

Memorialen som analysen använder sig handlar om protokoll från möten där allmogen träffats och 

diskuterat. 

 

Följande texter är skrivet material som Börje Sandén presenterar där allmogen själva figurerar och 

citeras. För att hjälpa läsaren att bättre förstå materialet presenteras situationen som de uppstod i 

och de deltagande kortfattat här nedanför. 

 

Dalkarlarnes Postulata vid Landstinget 1742
 

Dokumentet skrevs den 23 juli 1742 efter att ett landsting i Falun sammankallats. Ett 60-tal 

dalkarlar samlades och kom överens om en lista med tjugo punkter med önskningar och klagomål 

som skulle överlämnas till riksdagen. 
21

 

 

Tibble-dokumentet 

                                                 
17

 Sandén 1993. 
18

”Postulat”, Svenska akademiens ordbok https://svenska.se/saob/?id=P_1433-0395.4ML4&pz=7  (21/5 2018). 
19

 ”Budkavle”, Svenska akademiens ordbok https://svenska.se/saob/?id=B_4445-0103.6S8k&pz=7 (21/5 2018). 
20

 ”Memorial”, Svenska akademiens ordbok https://svenska.se/saob/?id=M_0577-0309.Owy3&pz=7 (21/5 2018). 
21

 Sandén 1993, s. 156. 

https://svenska.se/saob/?id=B_4445-0103.6S8k&pz=7
https://svenska.se/saob/?id=M_0577-0309.Owy3&pz=7
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 Dokumentet har fått sitt namn från att det skrevs på Tibblegästgivargård den 19 juni 1743. Efter att 

den 18 juni samma år mottagit en sändelse från hovet om krav på besvärspunkter. Därför samlades 

ledarna för dalallmogen i gården för att sammanställa ytterligare en lista på sex punkter. Det 

material som behandlas utgörs av Börje Sandéns renskrivning av det ursprungliga dokumentet. 

Dokumentet skulle senare framkomma i kronans officiella berättelse om upproret, då i censurerad 

form.
22

 

 

Original protokollet vid samma tillfälle (ett allmogemöte i Dalarna den 22 juni 1743), sådant 

som det justerat framlämnades till Lantsmarskalken 

 

Ett protokoll skrivet efter det att stridigheterna vid Norrtull i Stockholm ägt rum. Närvarande vid 

tillfället var alla de deputerade från allmogen tillsammans med deras riksdagsman Johan Persson. 

Protokollet beskriver allmogens krav för att upprätta ”fred” med kronan. I Perssons 

minnesanteckning som bifogades med protokollet framgår att han vägrat att skriva ned vissa av 

allmogens krav, och att han skrev det han gjorde motvilligt.
23

 

 

Extract av landshövdingen Wennerstedts vid dess hitkomst undergivna underdåniga brev och 

relation, utan dato. 

 

Ett extrakt ur ett brev skrivet av landshövdingen Wennerstedt som presenterades under förhöret 

med dalkarlarna. Wennerstedt beskriver ett kort tal som Per Andersson från Mora ska ha hållit inför 

allmogen.
 24

 

 

Uppå de ifrån Grangärdes socken hitkomna deputerades begäran varda följande puncter 

lämnade till efterrättelse vid det allmänna uppbrottet 

 

En lista av punkter som överlämnades från deputerade från Grangärdes socken till allmogens 

ledarskap. Listan innehåller önskemål om de marscherande bönderna ska hålla sig i schack. För 

Grangärdeallmogen innebär detta att bönderna inte ska stjäla, förstöra, eller annars töra den allmoge 

de möter på vägen till Stockholm.
 25

 

 

 

                                                 
22

 Sandén 1993, s. 83-87. 
23

 Sandén 1993, s.199-202. 
24

 Sandén 1993, s. 175-176. 
25

 Sandén 1993, s. 171-172. 
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Budkavlar bifogade ur Landshövdings Wennerstedts brev, den 2 juni 1743 

En serie budkavlar, bifogade av Landshövding Wennerstedt till kronan den 2 juni 1743. Det rör sig 

om budkavlar som spridits bland allmogen i Kopparbergs län och Västmanlands län under perioden 

1742-1743.
26

 

 

Deputerades Memorial till Bondeståndet  

Ett memorial överlämnat av deputerade från dalallmogen till bondeståndet i riksdagen den 23 mars 

1743. 
27

 

 

Koncept till Dalkarlarnes m.fl Deputerades andragande hos Riksens Ständers Kommission i 

Stockholm 

Ett skrivet koncept till ett tal som skulle hållas av dalkarlarnas deputerade i riksdagen 22 juni 1743. 

Tar upp tidigare missnöjen ber om ståndets förståelse och hjälp i dalallmogens svårigheter. Bifogad 

tillsammans med den berättelse Johan Persson skrev ”icke få år efter händelsen” (dalupproret).
28

 

 

Underdånigst memorial 

Ett memorial skrivet av skräddaren Johan Kihlberg från dalarna den 4 mars 1743. Här presenteras 

dalkarlarnas åsikter och önskemål. Memorialet var skrivet för att tas med av fullmäktige från varje 

socken i Dalarna till Stockholm. 
29

 

 

1.3.1 Materialets problematik 

 

För vissa av texterna har Börje Sandén inte angett vilka som undertecknat dokumenten. Där 

underskrifter saknas förklarar Sandén hur många som deltagit, vart texten är riktad, och hur den 

skrevs. 

 

Det finns ett större material att tillgå än de texter som valts här. Anledningen till att dessa förbisetts 

är helt enkelt för att uppsatsens författare saknar kunskap i paleografi. Att sätta sig in i handstilen 

som rådde under 1700-talets mitt skulle vara för tidskrävande för uppsatsens skrivperiod. Det är 

min åsikt att ämnet fortfarande går att utforska med de texter som finns i renskriven version, 

nedtecknade av Börje Sandén. Texterna som återges i Vad hände egentligen? ger en tillräcklig 

utgångspunkt för att göra en retorisk analys av detta omfång. Karin Sennefelts avhandling hänvisar 

                                                 
26

 Sandén 1993, s.168-171. 
27

 Sandén 1993, s. 160-161. 
28

 Sandén 1993, s. 237. 
29

 Sandén 1993, s. 158-159. 
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flera gånger till dessa texter i deras arkivform. De texter som finns i riksarkivet var oläsliga för mig. 

Jag ville fortfarande analysera ämnet och såg det som intressant. Alltså blev det en kompromiss. Jag 

känner mig dock säker på att materialet kommer ge en tillräckligt stark grund för analys och 

utredning. 

 

Ytterligare är det viktigt att påpeka att Vad hände egentligen är utgiven och producerad av 

Upplands-Bros Kulturhistoriska Forskningsinstitut. 
30

 Det här innebär rent konkret att Upplands-

Bro står i centrum för verkets forskning. Att tackla ett större skeende genom ett lokalt perspektiv är 

dock inte ett stort problem. Tvärtom kan det fungera som en bra ingångspunkt för ytterligare 

forskning och tolkning. Materialet som behandlas är främst skrivet i Dalarna, och förutom ett 

dokument av Vittingeallmogen är allt författat av dalkarlar.  

 

Slutligen bör också problemet om skrift- och läskunnighet behandlas. Under 1700-talet var läs- och 

skrivkunnigheten hos allmogen låg. Därför är de som författat texterna oftast skrivkunniga som 

sedan läst upp verket för de deltagande. Det finns inga uppgifter på hur många som kunnat syna 

författarens text, eller om det som angavs alltid är korrekt nedtecknat från allmogens mening. Det 

här är ett ofrånkomligt problem när det kommer till en analys av de lägre klasserna fram till den 

allmänna skolplikten. Allmogen har som skribent valt antingen Länshövdingen Johan Persson (en 

man som inte tillhörde allmogen) eller skräddaren Johan Andersson (medlem av allmogen och en 

del av marschens ledning).
31

 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att få klarhet i vilka verktyg dalallmogen använde för att övertyga kronan 

om sin sak. Analysen ämnar svara på hur de gick tillväga för att få krav och önskemål att verka 

legitima. Vad talade de om? Hur talade de om det? Varför talade de om det? Hur etablerade de ett 

samförstånd mellan sig själva och mottagaren?  

 

För att svara på detta ämnar uppsatsen att analysera dalallmogens tal och skrifter. Detta innefattar 

brev med krav som skickades till kungen, och deras budkavlar som skickades internet. Analysen vill 

svara på detta genom ett burkianskt perspektiv användande den dramatiska pentaden. Genom att 

använda Burkes pentad är det möjligt att se var tyngden i dalallmogens retorik låg. Att jämföra hur 

de framställde sig inför konungen och staten med hur de framställde sig inom den egna kretsen.  

                                                 
30

 Sandén 1993. 
31

 Sandén 1993, s.158-237. 
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Uppsatsen vill analysera hur en allmoge överhuvudtaget kan företa sig att argumentera med en kung. 

Vad var strategierna med vilka de ville lyckas med detta? Vilken av Burkes fem punkter är viktigast 

för allmogens retorik? 

 

1.5 Teori  

 

I A Grammar of Motives presenterar Kenneth Burke sina teorier om mänskligt handlade och om hur 

det mänskliga symbolspråket fungerar. Burke tolkar mänskliga motiv enligt sin teori om 

dramatismen. Burke menar att mänskliga motiv går att förstå som ett drama. Att mänskliga 

handlingar går att tolka genom att föreställa sig aktörerna som skådespelare på en scen.
32

  

 

Burkes tolkning utgår från fem termer: act, scene, agent, agency, och purpose. Burke menar att man 

i en välrundad tolkning av motiv måste skriva något om vad som skett, antingen i tanke eller 

handling (act) och en annan som nämner i vilken situation handlingen utfördes (scene) ; att en 

analys måste indikera vem som ligger bakom handlingen, eller vilken sorts person som ligger 

bakom den (agent) och med vilka medel personen utförde handlingen (agency). Slutligen måste en 

utredning av motiv innehålla en tolkning av syftet (purpose).
33

 

 

Burke skriver att varje fullständigt påstående om motiv måste erbjuda någon form av svar på 

följande frågor: ”vad skedde (act), när eller var skedde det (scene), vem utförde det (agent), hur 

utförde personen detta (agency), och slutligen varför skedde det (purpose)”.
34

 

 

Burke har utöver dramatismen också bidragit med den retoriska termen identifikation. I A Rhetoric 

of Motives ger Burke sin tes på hur människor skapar samförstånd med varandra. Enligt Burke 

försöker retorer att övertyga sin publik genom att skapa konsubstantialitet. Hos Burke innebär 

konsubstantialitet en slags tankevärldens gemensamhet eller medförståelse. Denna medförståelse 

skapas genom att agenten pekar på gemensamma nämnare mellan sig själv och sin publik. Agenten 

visar att denne också har egenskaper, egendomar, eller andra ting som publiken har.  

 

Det kan tänkas självklart att 5000 män ur bondeståndet inte tillhörde frihetstidens toppskikt. Ändå 

kände sig allmogen och dess representanter manade att framföra tal och handling som riktade sig 

mot män från högre stånd än dem. Genom att använda oss av Kenneth Burkes tankar om hur 
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retorisk identifikation fungerar är det möjligt för oss att få en inblick i hur allmogen framställde sig 

själva som undersåtar samtidigt som de önskade att förändra det rådande tillståndet.
35

 

 

Kenneth Burke menar att människan är en varelse som kommunicerar via symboliska handlingar. 

Genom våra handlingar skapar vi mening. Detta menar Burke inte endast gäller fysiska handlingar. 

Han räknar talakten till ett sätt för oss att bygga mening och konkretisera vår omvärld. Människan 

skiljer sig från andra djur genom att våra diskurser kantas av symboler.
36

  

 

I Retoriken identifierar Aristoteles tre arter av övertygning. Den som nämns ovan, ethos, definieras 

som följande i Johanna Akujärvis översättning: ”när talet framförs på ett sådant sätt att talaren 

framstår som trovärdig”.
37

 Att förstå hur allmogen ”framstår som trovärdiga” i förhållande till 

kronan och adeln är väldigt relevant för oss och den kommande analysen. Att förstå retoriken i ett 

bondeuppror kräver en genomgång av hur bönderna ställer sig själva i förhållande till överheten. 

Burkes tankar om identifikation lämpar sig väl för en tillämpad analys av ethos. 

1.5 Metod 

 

För Kenneth Burke utgör de fem dramatistiska termerna den dramatistiska pentaden. En 

tolkningsmetod som Burke i A Grammar of Motives hoppas kunna utgöra en enkelhet som genom 

utveckling kan bli mer komplex.
 
En tolkningsmodell som inbjuder till ytterligare utveckling och 

redogörande. 
38

 

 

För uppsatsens ämne passar Burkes teori väl. Genom att tolka aktörerna i det ”drama” som var 

Dalupproret genom Burkes modell uppstår förhoppningsvis klarhet i rörelsens retorik. Genom att 

utgå från Burkes pentad skapas en förståelse över de olika aktörerna och deras handlingar. 

Allmogens tal- och skrifthandlingar kan inte förstås genom en snäv, isolerad analys. Deras retorik 

måste sättas i en kontext, förklaras genom att redogöra för de dåtida rådande diskursiva 

förhållandena.  

 

Pentaden visar oss var diskursens tyngdpunkter ligger. Det hjälper oss att svara på uppsatsens 

frågeställningar. Genom pentaden kan analysen (förhoppningsvis) svara på hur allmogen valde att 

framställa sig, hur deras representanter valde att framföra argumenten. Den skapar ett verktyg för att 
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visa allmogens framställning och för att försöka analysera deras faktiska syfte bakom denna 

framställning.  

 

Burkes pentad består inte av fem enskilda punkter som aldrig sammanspelar. Tvärtom menar Burke 

att vi får en ökad förståelse för retorik genom att analysera pentadens ratio. Detta innebär att vi 

jämför till exempel ration scene-act för att se hur de olika fälten fungerar med varandra. Tar någon 

av dem större plats, hur stor påverkan har scenen på handlingen? Genom att jämföra i vilken mån de 

olika punkterna på pentaden påverkar varandra ökar situationens klarhet.  

Burkes tankar om förhållandet mellan punkterna på pentaden hjälper oss att förstå hur retorikens 

parter samspelar. Med detta menas hur förutsättningarna för diskurser påverkas av retorernas 

handlingar, och vice versa.
39

 

 

2. Analys 

Analysens angreppspunkt blir att analysera varje objekt var för sig. Genom att utgå ifrån ett närmare 

perspektiv sedan resultaten slås ihop för att skapa en helhetsbild.  

2.1 Brev 

2.1.1 Postulata vid landstinget 1742 

 

Postulata vid landstinget 1742 är en av de tidigare texterna som allmogen författar gemensamt. Här 

uppstod formuleringen av en handlingsplan och en Postulatans inleds med en kort förklaring över 

antagandet av ett antal besvärspunkter. Inledningen kallar memorialiet för det ”underdånigst 

ödmjuka”. Det handlade om medborgare från södra och västra Dalarna som med kronans tillåtelse 

samlat ett landsting i Falun. Inledningen avslutas med att förklara att allmogen känner sig tvingade 

till detta. Allmogen ansåg sig ”nödtvungna att i djupaste ödmjukhet andraga” sina punkter.
40

 

 

Allmogen förklarar vid den första punkten att den önskar leva efter ”Carl XI:s glorvördigast i 

åmminelse, hälsosamma förordringar”
41

. Karin Sennefelt menar att denna punkt är svårtolkad. Hon 

påpekar dock att det kan vara ett uttryck för allmogens rojalism. Sennefelt tolkar allmogen som 

positivt inställda till ett envälde. Allmogen skulle enligt denna tolkning ha gynnsammare 

förhållanden under en mäktig konung. Deras egendom skulle skyddas bättre. Adelns minskade 

inflytande under enväldet skulle innebära en ökad ekonomisk ställning för allmogen. Den växande 
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borgarklassen skulle då inte heller ha samma ekonomiska makt. En totalitär kung skulle alltså 

skydda allmogens intressen bättre än frihetstidens mångstyre.
42

  

  

Karl XI:s välde kännetecknades av en svag adel. Adelns ställning i slutet av 1600-talet innebar att 

den inte på ett säkert sätt kunde monetisera sina ägor. Många ägor ”reducerades”, vilket innebär att 

kronan köpte upp ägorna och återtog gods i statlig förvaltning. För allmogen var detta positivt 

eftersom att de fick behålla mer av sina grödor och andra produkter. Att kronan ägde markerna var 

mer ekonomiskt gynnsamt. 
43

 

 

Karin Sennefelt tolkar allmogens uppror 1743 som en konsekvens av att man känner sig utanför den 

politiska processen. Sennefelt menar att kronans skydd innebär ett samhällskontrakt som bröts av 

kronan under frihetstiden. Allmogen stod i tjänst till kronan. Den försedde denna med män för 

militära företaganden. Den stod också för att producera rikets livsmedelsprodukter. I utbyte mot 

detta förväntade sig allmogen att bli beskyddade. Allmogens ekonomiska ställning behövde hållas 

säker. Den kunde inte bli för hårt beskattad. Om allmogen blev utsatt för bördor som inte 

inräknades i det ursprungliga implicita samhällskontraktet uppstod problem. Om kontraktet bröts 

från kronans sida så kände sig inte allmogen tvungen att följa det. Sennefelt menar att det vid 

sådana tillfällen uppstår uppror. Upproren var ett sätt för allmogen att hävda sin makt och 

återetablera kontraktet på godtagbara termer.
44

 

 

Om vi utgår ifrån Sennefelts tolkning är allmogens postulata förståelig. Dalkarlarna inleder med att 

förklara sig som undersåtar av kronan. Därmed är också riksdagen inte någonting som den ansåg sig 

bunden till. Bondeståndet där kunde inte representera dem eftersom att de aldrig valde dem. 

Konungen valdes däremot av gud, och var också den andra parten i deras samhällskontrakt. Genom 

att de presenterade sig på det här sättet skapades en identifikation direkt med kronan. Man förklarar 

att man ville kungens bästa. Ökad makt för allmogen innebar också ökad makt för kungen, och vice 

versa.  

 

Allmogen betonar utöver enväldets vikt också tronföljdsfrågan och de militära förlusterna under 

finska kriget. Det skall påminnas att allmogen förlorade många män till kriget. Allmogen verkar 

inte ha sett kriget som särskilt nödvändigt. Kriget drevs trots allt inte på av kronan själv utan 

riksdagsmännen som fått allt större makt. Kriget var därför inte legitimt, och nederlaget gör det 

ännu värre.  
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När de presenterade sig som trogna undersåtar etablerar de ett starkt ethos. Genom att förklara att de 

egentligen vill inte bara rikets utan kronans väl ställde de sig mot adeln. Deras retorik vände adeln 

och riksdagen mot kungen och skapar en antagonism mellan dem. Deras första postulata är ett 

försvar av allmogens agency. De kan handla som de gör eftersom att samhällskontraktet ger dem 

legitima skäl till detta. Kungen blev på ett sätt en fånge under adelns styre. Allmogen ville motverka 

detta och ge kungen medel för handling tillbaka. De skapade en konsubstantialitet mellan sig själv 

och kronan. Att implicit peka på riksdagens skuld i krigsnederlaget gjorde dem till kämpar för riket. 

Adeln är fienden som både kronan och allmogen behövde besegra, tillsammans.  

 

I postulatan erbjöds också ett alternativ till enväldet. Allmogen lade fram som önskemål att deras 

representanter i riksdagen ska komma från allmogen själv. Männen skulle svära trohetsed inför 

allmogen. Detta är i och för sig inte något som behöver utesluta kronans ökade makt. Allmogen 

förklarade, som vi påpekat, sig kronan trogen. Om allmogen då fick ökad makt jämfört med adeln 

och borgarskapet blev kronans makt också säkrad. Allmogens sätt att vända sig först direkt till 

kronan är en skicklig strategi. Genom detta betonade den att riksdagen inte utgör en legitim makt i 

riket. 
45

 

  

Postulatans scene så får den sägas vara en speciell sådan för allmogen. Det rörde sig om ett 

landsting där hundratals människor samlats för att diskutera frågor rörande sin egen status i riket. 

Samlingen bestod av en samling män från hela Dalarna. De hade kallats dit via budkavle, där ett 

kort men sakligt meddelande lades in. Denna kavle färdades via budbärare till socknar och gårdar 

över hela länet. Scenen blir speciell för att en så stor samling dalkarlar tagit sig dit.
46

 

 

Scenen blir platsen där dalkarlarna bedriver politik. När scenen är så pass annorlunda från deras 

vanliga liv blir också deras handlingar påverkade av den. Där skapades en tydlig ratio mellan scene-

act. Eftersom att scenen var speciell och högtidlig måste också deras diskurser vara det. Inlednigen 

är därför högtidlig och artig som tidigare nämnts. Allmogen är mån om att skapa bilden av detta 

som ett legitimt politiskt möte. Allmogen blev genom denna retorik inte längre en hop som inte 

deltar i rikets affärer. Istället presenterade den sig som en del av rikets framtida politik. Märk väl att 

allmogen fortfarande betonade sin position som undersåte. Samtidigt var ju detta inte ett hinder för 

att också delta i rikets politik. Både adel och borgerskap deltog i mycket högre grad än allmogen i 

politiken. Trots detta var både adeln och borgerskapet i alla fall nominellt undersåtar av kronan. 
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Postulatan utgjorde startskottet för allmogens formulering av en ekonomisk politik. I postulatan 

frågar allmogen varför deras utskickade soldater sänt brev hem och klagat. Den ville att kronan 

skulle förklara varför deras 12 riksdaler i kopparmynt inte använts till det som sagts. Utöver sådana 

frågor lades också vikt på handeln med Norge. Allmogen menade att den kommer att ruineras om 

varor från Norge inte tillåts. Allmogen pekade på att den kommer att lida nöd om inte tullarna med 

Norge minskar eller upphör. 
47

 

 

Med tullfrågan befäste allmogen sin rätt till handling igen. Den ville inte handla på det här sättet, 

men den behövde det. Detta eftersom att de ekonomiska svårigheterna ansågs för stora.  

 

Slutligen, för att förstå detta allmogens manifest, bör vi ta upp krigsfrågan igen. Allmogen ville råda 

i frågorna kring Finland, veta vad pengarna gick till. Att få veta i god tid när marsch skall ske, så att 

man kunde förbereda sig ordentligt. Att få tre månaders frist från skatt för att skaffa ordentliga 

mannar som kunde byta av de som gått i krig. Soldaterna skulle tjäna för den första roten så länge 

de förmådde. De skulle inte behöva slösa med sina pengar. Allmogen befäste i dokumentet också 

sin position som trogna undersåtar. Detta genom att den bad om att det inte endast ska vara 

allmogen som ska förse krigsmakten med soldater. Dalkarlarna var noga med att påpeka att adeln 

och prästeståndet inte försåg soldater. Det ber de i postulatan ”ödmjukast” om att de skall göra i 

framtiden.
48

 

 

I de punkter som rör krigsmakten blir allmogens strategi som klarast. Den cementerade att medlen 

för handling utgick från tidigare handlingar. Den presenterade sig inte endast som undersåtar utan 

också som aktiva deltagare i rikets fortgång. Detta trots att den inte ansåg sig ha tillräcklig 

representation. Den krävde sin rätt för att ha slagits och dött för kronan. Underförstått i punkterna 

om soldatfrågan är att adeln och prästståndet inte handlat för rikets väl. Här menade man att adeln 

och prästståndet också borde ha stridit för landet om de menat väl. Argumentet blir därför att 

allmogen egentligen var den klass som hade mest rätt till att utföra politiska handlingar. Den är 

ståndet som mer än någon annan fyllde sitt anlete med svett för rikets välbefinnande. Deras agency 

kom från deras tidigare handlingar. Deras medel till handling bestod av en sorts påpekande av deras 

tidigare handlingar i kronans tjänst. 

 

Eftersom att de ansåg sig ha gjort så mycket vill de också ha ledigt framöver. Dalkarlarna ansåg att 
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de behövde få vila på de utsatta apostladagarna. Dessa dagar bad de om att få ha gudstjänst. I det 

här fallet skapade de också identifikation med kronan. Allmogen förlitade sig på kungens kristna tro. 

Allmogen tänkte sig att kungen som en del av kristenheten skulle förstå deras önskan att tillbe gud. 

Genom att framställa detta som ett krav blev de också mer övertygande. Deras önskningar eller krav 

måste ha varit från god vilja (eftersom att de var kristna). Om de var så måna om att få dagar att 

tillbe herren på så framstår de andra kraven i en annan dager. 

 

2.1.2 Tibble-dokumentet 

 

Dokumentet är skrevs i Tibble 1743, inget exakt datum anges. Eftersom att det rör sig om Tibble i 

Upplands-Bro var allmogen vid det här laget en bit på väg. Den var nära Stockholm men hade fått 

order av kronan att vänta i Tibble. Kungen hade skickat bud med order om specificering av 

allmogens krav. Allmogen samlades i socknens gästgivarstuga för att formulera en ny lista med 

punkter.
49

 

 

Vid den här tidpunkten hade allmogens tankar om Finlandskriget specificerats. I Tibble-dokumentet 

kräver man att generalerna som förlorade kriget ska straffas. Ytterligare hade allmogen blivit mer 

intresserade av tronföljden. Kungen har vid den här tidpunkten ingen arvinge och därför var frågan 

väldigt aktuell. Allmogens favorit i frågan var den danske kronprinsen. Man ansåg att han 

hade ”svenskt blod i ådrorna” och därför skulle representera riket väl.
50

 

 

Stegringen av situationen märks av. Dalkarlarna ville att kungen besökte dem. Dessutom ville de 

inte tvingas vara kvar i Tibble för länge. Förhållandena var sådana att det också gavs en önskan om 

att inget våld skulle begås mot den samlade allmogen. 
51

 

 

Dokumentet är mycket kortare än postulatan som skrevs vid landstinget. Här finns ingen inledning 

och inte heller någon slutkläm utöver den avslutande punkten. Den sista punkten, där man ber om 

konungens besök, fungerar istället som en artighetsgest. Här ville man visa sin stora vördnad för 

konungen, och betona att man trots situationen är honom trogen. Ytterligare ethos befästs inte i 

dokumentet.  

 

Om vi ser till Burkes pentad kan dokumentet delas in på följande vis: scene är gästgivargården i 
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Tibble; act är skrivandet av dokumentet; agent är i det här fallet de tolv män från allmogen som 

undertecknat dokumentet. Purpose och Agency är i det här fallet lite svårare att avgöra.  

 

Tibble ligger knappt fem mil utanför Stockholm. Allmogen var, som tidigare nämnts, en god bit på 

väg till Norrmalmstorg. Tibblegästgivargård som scene är intressant eftersom att mötet tog plats så 

nära allmogens mål. Att allmogen dessutom fått order om att stanna på platsen gör den också 

anmärkningsvärd. Ett sorts dödläge uppstod. Allmogen verkar inte heller ha varit särskilt nöjda med 

att bli uppehållna. På punkt fem står det att ” Finner Almogen alldeles obeqwämt och till tijdens 

utdrägt ländande, att göra Hallt Här wid Stäket”. Dokumentets act bör därför i högsta grad ha 

påverkats av dess scene.  

 

Burke skriver att agency är ”hur någon gjorde någonting”. Den rent fysiska handlingen i 

tibbledokumentets fall är ju att skriva ned något på ett papper. Till det krävs ju någon som kan läsa 

och skriva, bläck, och en fjäderpenna. Egentligen är den fysiska akten inte intressant i det här fallet. 

Det som tål att analyseras är vilka medel allmogen använde för att kunna utföra handlingen. Medel 

betyder alltså något mer än materialet. Gällande det här dokumentet går det att anta att kronan tog 

allmogen på allvar. Det verkar som att kronan vid det här laget såg allmogen som värd att förhandla 

med. Vid tiden för postulaten vid landstinget rörde det sig som högst om hot från kronans håll. 

Alltså går det att urskilja en förändring i kronans kommunikation med allmogen. Det som skiljer 

tidpunkterna åt (mellan postulatan och tibble-dokumentet) är att allmogen fysiskt är närmare 

Stockholm.  

 

Purpose är lätt att översätta till syfte. Den del av dokumentet som är närmast ett ”syfteserkännande” 

är punkt ett. Den lyder följande: 

 

Är Orsaken till Almogens rörelse, att med Succeions-Saken så långt på tijden ankommit, twert emot 

Allmogens förr giorde och ännu oföränderliga påstående, thet måtte Cron-Printzen af Dannemarck, blifwa 

förklarad till Successor på Svenska Tronen. 

 

Här skriver allmogen alltså att ”successions-saken” är orsaken till dess rörelse. Även om allmogen 

skriver ut ett ”syfte” behöver det inte nödvändigtvis vara det viktigaste. Att succesionen tagit 

prioritet för allmogen kunde ha flera anledningar. Det kan ha varit så att allmogen identifierat de 

andra, mer ”ekonomiska” aspekterna som svåra att uppnå. I sådant fall kan de ha skiftat till en 

retorik mer betonad på saker som inte påverkat kungen lika mycket. Det kan också ha varit så att 

den danske kronprinsen varit populär även bland de andra stånden. Allmogen kan alltså ha haft 

gehör för denna fråga utöver sitt eget skikt. Något stöd för de ekonomiska frågorna fanns inte 
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utanför den egna klicken. Ett annat alternativ är att allmogen möjligen ville försköna sin retorik en 

aning. Detta genom att lägga frågan om successionen, alltså den med mest stöd, först. Genom detta 

lindar de in resten av kraven och gör dem enklare för kronan att acceptera. Det är svårt att avgöra 

vad kronan faktiskt såg som sitt främsta mål utöver vad de skrivit. Som tidigare nämnts var dock 

kronfrågan inte det viktigaste vid tiden för landstinget. Alltså kan allmogens syfte ha skiftat. Att 

deras primära syfte skulle ha skiftat känns dock tveksamt. Kanske kan det ha rört sig om ett skifte 

av det omedelbara syftet. 

 

Det verkar som att dokumentets scene påverkade dess purpose i allra högsta grad. I alla fall det som 

skrivs explicit. Att allmogen var nära sitt mål måste ha påverkat syftet.  

2.1.3 Uppå de ifrån Grangärdes socken hitkomna deputerades begäran varda följande 

puncter lämnade till efterrättelse vid det allmänna uppbrottet 

 

Dessa punkter lämnades för att förbereda allmogen från andra län för att delta i upproret. I 

dokumentet betonar man att dalkarlarna gått till Stockholm för att straffa de ”svåraste landets 

förrädare”. Alla män uppmanades att göra sig marschfärdiga med gevär så snart bud Falun från 

kommer. 

 

1:o Att de så snart bud lämnas från Falun göra sig marschfärdiga med tillböriga gevär, som de i sådan hast 

kunna anskaffa; att sätta förståndiga och beskedliga män till föreståndare, vilka de bör vara lydiga och visa 

samma vördnad, som soldaten är skyldig att visa sina officerare. 

 

2:o Vid marschen genom landsorten till Stockholm skola alla så skicka sig så att ingen gör den andra förnär, än 

mindre skola de i landsorterna ge sig till att röva och göra våldsverkan; brott härmot sonas med 40 par spö; är 

det stort straffas till livet. 

 

3:o Observeras granneligen att ingen skada får göras på åker och äng, så mycket möjligt är, där trupperna 

komma att gå fram, varken för ovän eller vän; om lifsmedel skulle tryta skola de söka förskaffa sig et på gott 

manér, antingen till skänks eller för billig betalning. 

 

4:o Alla skola, såsom sagt är, vara sina förmän lydiga, vilka härmed gives makt att belägga de motsträviga med 

straff efter omständigheterna. 

 

5:o De som göra grova förseelser skola gå i arrest till dess socknarna sammankomna, då de sitt förtjänta straff 

böra utstå, och om någon socken eller del därav sätter sig emot, skola vi väl för dem i sinom tid finna råd.
52
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Det här dokumentet visar att allmogen också hade regler för hur man skulle handla i det egna ledet. 

Punkternas purpose verkar vara att förbereda för marsch och att se till att männen höll sig i skick. 

Det är rimligt att allmogen inte skulle få mycket stöd om de plundrade. Därför etableras regler mot 

plundring, stöld, och våldsverkan. Genom detta etableras också en  

 

2.1.4 Original protokollet som det justerat lämnades fram till Lantsmarskalken 22 juni 1743 

 

Här rör det sig om ett protokoll som är tänkt att lämnas till lantmarskalken. Som titeln anger är det 

skrivet den 22 juni 1743. En dag innan skotten vid Norrmalmstorg. Allmogen hade kommit fram till 

Stockholm och läget var oroligt.  

  

Detta protokoll är mer likt postulatan vid landstinget. Här presenterades tio punkter som 

överlämnades till konungens deputerade och den närvarande lantsmarskalken. Upproret var i sitt 

slutskede. Allmogen upprättade följande lista: 

 

1.Att ej allenast rätta orsakerna måtte tydligen och omständeligen uppgivas så väl till krigsfolkets avsändande 

till Finland år 1739 och i början av år 1741, som det samma år påföljde verkliga kriget, med flera sådana vid 

bägge de sista riksdagarna skedda eftertänkliga och skadliga författningar; utan även en kommission förordnas 

att skyndsammeligen och allrasist inom 8 dagar rannsaka och döma över dem vilka allt detta åstadkommit. 

 

2. Att domen över 2:ne i fängelse sittande generaler genast och medan allmogen är här i staden bliver ställd i 

verklig fullbordan, varefter allmogen strax skall begiva sig till sina hemvister. 

 

3. Att även de som på ett eller annat sätt varit vållande till krigets olycklig autgång, eller ock annars begått 

något fel därvid, måge därför, utan uppehåll, varda ställda under laga rannsakning, samt dömda och straffade. 

 

4. Att tullarrendet måtte genast upphöra och bevakningen sättas uti sitt förra skick och stånd, samt under 

Kronans betjäning efter förra förordningar förvaltas. 

 

5. Att en friare handel må tillåtas, helst med de varor vilka antingen icke eller ock otillräckligt här i landet 

tillverkas, men likväl för allmogen äro alldeles nödvändiga. 

 

6. Att för alla de riksens medel, vilka så här i Sverige som uti Finland under detta kriget utgått, må göras en 

noga redo och räkning, samt dessa räkenskaper till den ändan avslutas, utan tillåtelse av någon lång tids 

utdräkt. 

 

7. Att samteliga vederbörande likadeles måge eftertryckligen förpliktas till skyndsamhet och riktigt 

redogörande för manufaktur och landshjälpsmedlen, som i alla de förvekne åren blivit utdelte. 
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8. Att allmogen under dessa svåra tider, samt i anseende till deras utarmade tillstånd, må på några år i nåder 

befrias från lön och betalnings-avgiftens erläggande. 

 

9. Att med apostla och de mindre helgdagars firande må efter förra vanligheten förhållas, och 

 

10. Att allmogen hvarken nu eller i framtiden, måtte underkastas förvitelse, ansvar och tilltal för deras nu 

företagna rörelse och hitkomst, emedan sådant ingalunda skett uti någon ond avsikt, utan allenast att, sedan de 

av elände och tvång funnit sig för mycket tryckta, välment efterfråga vilka det förorsakat, samt att söka rättelse 

och ändring därutinnan, så väl som att förekomma, så att sådant icke måtte vidare övergå dem i framtiden.
53

 

 

Den retoriska strategin har skiftat. I protokollet betonas situationens allvarliga läge. Allmogen är 

rädd för att bestraffas. Deras utarmade tillstånd fungerar som ett sätt att skapa identifikation. 

Dessutom vill de framhäva sig som offer för att få till en amnesti.  

 

Allmogen har vid det här laget inte mycket hopp om att situationen ska lösas till dess fördel. Trots 

att så många samlats verkar man ha räknat med att marschen skulle få kungen att ge med sig 

tidigare. Retoriken här vittnar om att man nu försöker framhäva sig ännu mer som trogna undersåtar. 

Allmogen blir här inte lika mån om att rikta kritik mot hela adeln, eller att be om mer representation. 

Istället lägger den fram konkreta krav för att säkerställa ekonomisk säkerhet.  

 

Det är rimligt att scene och agency spelat en stor roll i att påverka protokollets act. Platsen för 

dokumentet är Stockholm. Allmogens medel för att skapa protokollet var helt enkelt deras närvaro i 

staden.  

 

2.2 Budkavlar 

Följande budkavlar bifogades med Landshövdingen Wennersteds brev till rättegången för upproret. 

Att de bifogats för att användas som bevis mot allmogen gör att urvalet kan ifrågasättas. Det är 

möjligt att andra budkavlar också cirkulerat. Dessa budkavlar skulle i sin tur kunnat ha haft en helt 

annan framhållning. Dessa har inte överlevt.
 54

 Därför är det helt enkelt nödvändigt att använda 

bevismaterialet för att granska allmogens interna kommunikation. Med det sagt är det självklart att 

Wennerstedt kan ha valt ett väldigt representativt urval. Det är dock värt att ha i åtanke vart 

materialet är hämtat ifrån för följande analys. 

2.2.1 Budkavle utfärdad i Mora den 30 maj 1743 
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Vi förenar oss samtliga socknar att utmarschera, bönder lika med soldater, allmänt i vår gård, de som 

någorlunda kunna gå, för att marschera den långa vägen åt Stockholm. Alla socknar ovan om Falun – 

Älvdalen, Orsa, Ore, Mora, Leksand, Rättvik, Bjursås, Ål och Gagnef – skall infinna sig i Falun den 8 juni; 

bönderna med sina fanor, liksom soldaterna, medtagandes de gevär som finnas i vår gård, och att göra några 

goda och förståndiga män i vår by till anförare. 

 

Mora 30 maj
55

 

 

Budkavlen saknar anteckning. Det får antas att det rör sig om män från dalallmogen eftersom att 

den utfärdades från Mora. Att den är en del av Wennerstedts brev betyder att den förmodligen 

skrevs av medlemmar av allmogen. Kavlens agent blir alltså icke-namngivna allmogemän. Scene är 

Mora den 30 maj 1743. Budkavlen är en uppmaning till upprustning och samling i Falun. Det får 

också sägas vara dess huvudsakliga syfte. Det ges tydliga instruktioner om hur och när allmogen 

ska infinna sig. Agency är intressant att se både ur ett materiellt och också ett ”icke-materiellt” 

perspektiv. En budkavles begränsade utrymme innebär att kavlens act, dess innehåll, måste vara 

kort och koncist. Själva texten anpassas därför till medlen. Samma materiella agency gäller även för 

de följande budkavlarna som analysen tar upp och behöver inte upprepas. Det går att anta att 

kavlens befallande retorik innebär att den skrivits av ledande figurer i rörelsen. Ledarnas medel är 

att de är just ledare. Därför kan kavlen ha en befallande ton. Budkavlens scene har förmodligen inte 

påverkat skriften utöver att det rör sig om en kavle spridd i dalarna. Ur ett tidsmässigt perspektiv 

kan det ha spelat en viss roll dock. Detta eftersom att marschen var på väg att inledas.  

2.2.2 Budkavle utfärdad i Stora Tuna den 4 juni 1743 

 

Våra dalamäns vilja och befallning är att gästvivar skjuts och håll (=hållhästar) blir indragen, om någon 

resande kommer skall han tagas i arrest, gäller också brevdragare; allt gevär som finnas i husen göres färdiga; 

tvenne ur er fjärdring skall utses till fullmäktiga, som skall vara oss till mötes med dalkarlarna i Falun 

nästkommande onsdag, som är den 8 juni kl 12; de övriga skall göra sig mangrant färdiga och invänta vidare 

order från Falun. 

 

Stora Tuna socken den 4 juni. 

 

Fullmäktigen Erik Olsson Garwin i Fagerbacken.
56

 

 

Syftet med budkavlen var att begränsa rörelsemöjligheten för okända. Okända män kunde 

tillhöra ”fienden” eller fientligt inställda aktörer. Om länsmän fritt kunde vistas i området skulle det 

kunna leda till att marschen krossades i vaggan. Ett andra syfte är också att återigen uppmana till 
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mobilisering. Som fullmäktige bör vi anta att Erik Olsson Garwin bar en viss tyngd hos allmogen. 

Hans plats inom allmogen bör ha påverkat meddelandets utforming.  

 

Kavlens agency får sägas bero på Olsson Garwins plats inom allmogen. Eftersom att han var 

fullmäktig var han vald som representant av allmogen. Till skillnad från de länsmän som 

representerade allmogen i ståndsriksdagen var de fullmäktiga valda (i någon mån) av folket.
57

 

 

Att kaveln är skriven i Stora Tuna kan inte tänkas ha påverkat meddelandet särskilt mycket. Utöver 

att det är riktat internt och inte till aktörer utanför allmogen. Tidsmässigt är det nära till utmarsch 

och det bör ha påverkat textens retorik.  

 

2.2.3 Anföraren Gustaf Schedins uppmaning till socknarna nedan Falun. 

 

Alla socknar nedan om Falun beordras vara i full marschberedskap så snart vi lämnar staden, varifrån vi 

utmarschera den 11 juni. Alle man, så många som är dugliga att marschera, så att hela hövdingedömet möter 

upp vid Brovallen. 

 

Falun den 9 juni. Gustaf Schedin.
58

 

 

Gustaf Schedin, anföraren för den marscherande allmogen, skickar en budkavle den 9 juni 1743. 

Kontentan är att alla skall vara redo att marschera när hären lämnar Falun den 11 juni 1743. 

Schedins ton är sådan att situationens allvar betonas. Här talar man om att allmogen ska gå ut i strid. 

Allmogens sak skall stridas för oavsett om det kostar män. Syftat är en mobilisering och 

fastställandet av det slutgiltiga datumet för marschens början. Att Gustaf Schedin är anförare gör att 

agent och agency påverkar artefaktens act. Som anförare hade han kontroll över allmogens militära 

makt. Hans position som detta gör att han bara behöver skriva några korta rader, och att hans namn i 

sig skapar tyngd. Kaveln behöver därför inte vara särskilt lång, och han behöver inte nämna något 

utöver sitt namn. Att kaveln är skriven två dagar innan marsch påverkar textens längd och betoning. 

Den tidsmässiga scenen har således en inverkan här. 

 

2.2.4 Budkavel till välaktad länsman Hindrick Haffel 

 

Länsman kan inhämta av Kungl.Maj:t order att Dalregementet ej skall marschera till Gävle; nu haver en 

Fullmäktig ifrån Malung Pehr Andersson varit till Falun och kommit överrens med Österdalarna, Västerdalarna 
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och Järnbergslagen att en bonde och soldat nu strax skall avmarschera efter de andra bönder och soldater. 

Därför anbefalles Eder av samtlige allmogen i alla socknar att Ni nu straxt avsänder (”avskaffe” edra soldater 

och en bonde för varje soldat, så framt 

Ni vilja bliva vid Edert liv behållne. 

 

Den 11 juni 1743. 

 

Till vittnes Lars Nilsson, Allmogens Fullmäktig 

länsman efter order Pehr Andersson i Ytterwoling
59

 

  

Agenten för denna kavle är Lars Nilsson, men kavlen är nedskriven efter order av Pehr Andersson. 

Andersson var som tidigare nämnts en av ledarna, eller frontfigurerna, för upproret. Det ligger 

därför ytterligare tyngd bakom Nilssons skrift. Agency i det här fallet kommer alltså från att kavlen 

är skriven på order av en av marschens ledare. Act bör ha påverkats av agency. Det är svårt att 

avgöra i vilken mån scene påverkat artefaktens act. Scene namnges inte, vi får anta att det rör sig 

om innanför dalarna dock. Syftet med texten är att slutligen befästa allvaret bakom marschen. Att 

avsluta en text med ”så framt Ni vilja bliva vid ert liv behållne” är inte direkt ett kall till ro.  

2.2.5 Vittinebornas syn på ”denna tidens fördärvliga och förvirrade tillstånd” 

 

Samtliga undertecknande hava såväl å egna, som alla de övriga sockenmännens vägnar utrustat och 

befullmäktigat trenne av våra sockenmän, nämligen Erik Diedriksson i Klinta, Erik Jönsson i Skräddarbo och 

Johan Hansson i Gillberga, att nästkommande vecka infinna sig i Stockholm, för att i alla delar stödja den 

församlade Dalallmogen, såväl angående tronföljdsvalet, som ock mycket annat, som vid denna tidens 

fördärvliga och förvirrade tillstånd prövas nödigt. Vilket med våra namns och bomärkens undersättande 

bekräftas av Vittinge sockenstuga den 17 juni 1743.
60

 

 

 

Männen fungerade som representanter för Vittinesocken och var en del av landets allmoge. 

Eftersom att Dalmännen tidigare sagt sig rikta uppmaningarna till alla i Sveriges allmoge så hade 

Vittineborna rätt att delta i marschen. Budkaveln visar alltså att allmogen från dalarna fick stöd 

också av andra delar av landets allmoge. Börje Sandén skriver under dokumentet 

endast ”namnundsrkrifter och bomärken”. Det innebär att avsändaren inte kan avläsas (eftersom att 

uppsatsen bygger på Sandéns transkriberade material).  

 

Syftet med texten verkar vara att att uttrycka solidaritet med Dalallmogen och meddela tydligt att 
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man tänker delta (i alla fall med en del män). Budkavlen verkar vilja visa Vittinebornas stöd till 

dalallmogens marsch. Budkavlens scene är Vittines sockenstuga. Det är svårt att avgöra i vilken 

mån de olika punkterna påverkat varandra. Agency har förmodligen påverkat act i det här fallet. 

Kavlens form och vittinebornas inbjudan till marschen bör ha påverkat textens innehåll. Dessutom 

kände sig vittineborna tvungna att handla som ett resultat av ”denna tidens fördärvliga och 

förvirrade tillstånd”. Hur de utförde deras act blir alltså en kombination av budkavlens 

begränsningar och det rådande klimatet i landet. Deras icke-materiella agency, deras motivering till 

handling, var situationen för allmogen i landet. Namnteckningar saknas även här. Det går som 

tidigare att anta att det rör sig om högt stående män inom Vittines allmoge. Språket bör delvis ha 

påverkats av detta. Om man representerar en grupp krävs också en viss decorum.  

2.3 Tal  

2.3.1 Deputerades Memorial till Bondeståndet 

 

Ett memorial över ett tal som hålls till Bondeståndet i riksdagen. I memorialet berättar man att de 

deputerade skickats till Stockholm på grund av nederlaget i det finska kriget. Man vill att 

grundorsakerna till krigets uppkomst ska undersökas. De utsända talar om att freden inte bröts av ett 

anfall utan att den bröts av folk från de egna leden. De deputerade säger att ryktet om detta gått i 

landet, och att det kanske delvis är ogrundat, men att det ändå måste undersökas. Riksdagen ska 

redan ha fått information om detta, men nu vill de deputerade att man ska dela med sig om 

kunskapen bakom krigets bakomliggande orsaker till alla människor i Sverige. De vill veta 

omständigheterna bakom kriget mot Ryssland och de som fattade beslutet att gå i krig. Man menar 

att de ansvariga skulle hyllas om det fanns goda orsaker till detta, men fängslas om det inte funnits 

en tillräcklig stark casus belli. 
61

 

 

Eftersom att dalmännen börjat marschera sågs problemet som allvarligt av kronan och bondeståndet. 

Om allmogen förklarade resning så riskerade bondeståndet att förlora en del av sin legitimitet. Det 

kunde vid dåtidens läge representera en befolkning som de inte hade någon kontakt med eftersom 

att läget var lugnt. Om läget förvärrats skulle dock riksdagsmännen riskera att hängas ut och inte 

längre kunna sitta kvar i riksdagen. De var därför måna om att inte förarga dalallmogen och se till 

att den hölls i schack. Detta ledde i sin tur till att dalallmogen ändå kunde bli lyssnad på i någon 

mån. Hotet om att ta till vapen sträckte sig tillräckligt långt för att man ska ta den på allvar. 

 

Allmogens omdelbara purpose i det här fallet verkar ha varit att få till en kommission över det ryska 
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kriget. Allmogens deputerade säger föjande: ” Våra hemmavarande medbröder, menige allmogen i 

Dalarna, har i på grund av det svåra ödet i det olyckliga kriget sänt oss i ett välment uppsåt hit till 

Stockholm[…]”Deras högtidliga språk verkar vara ett resultat av memorialets scene. Eftersom att 

det rörde sig om ståndsriksdagen måste viss decorum följas. Därför påverkas också språket. 

Memorialets agent nämns inte, men det går att anta att allmogen valt skickliga oratorer. Inför ett 

möte skickas oftast inte mediokra talare. Själva talet, alltså artefaktens act, måste som sagt ha 

påverkats av dens scene. Ståndsriksdagen krävde annan retorik än kronan som krävde annan retorik 

än inom den egna gruppen etc. Memorialet skiljer sig från andra av allmogens dokument genom att 

det rätt och slätt fokuserar på nederlaget i det ryska kriget.  

 

Allmogens agency är i det här fallet dess rätt att bli lyssnade på. Bondeståndet i ståndriksdagen, om 

än endast nominellt, stod trots allt i beroendeställning till landets allmoge. Dalarna är en stor del av 

Sverige idag, och Kopparbergs län var ett stort län 1743. Om ståndsriksdagen inte lyssnar på 

allmogens deputerade riskerar de alltså att förlora en del av sin makt. Allmogens stora nummer, och 

det faktum att kriget inte var okontroversiellt bland riksdagsmännen gav dem större chans till att 

tala. De deputerade behövde inte hävda sin rätt till handling. Ståndriksdagen förstod att de hade rätt 

till att tala. 

 

2.3.2 Extract av landshövdingens Wennersteds vid dess hitkomst avgivna underdåniga brev 

och relation, utan dato 

 

Landshövding Wennerstedt från Dalarna citerar i brev Pehr Andersson från Mora. Andersson var en 

av de män som kom att leda allmogen under marschen. Andersson ska ha sagt följande under ett 

möte där Wennersted närvarade: ” Freden är väl god, men en neslig fred vilja vi inte hava. Är det 

icke så bröder?”
62

 

 

Tvärtemot allmogens framställning i postulatorna framstår den här inte alls som fredsälskande. 

Andersson betonar vikten av att freden sker på allmogens villkor. Antingen sker den på dalkarlarnas 

villkor eller så sker den inte alls.  

  

Börje Sandén skriver inte var, när, eller i vilket sammanhang Pehr Andersson ska ha sagt detta. Det 

blir därför svårt att avgöra scene i det här fallet. 
63

 Talet hölls bland allmogen, en allmoge som 
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förmodigen var vänligt inställd till Andersson. Det här kan antas eftersom att Andersson kallar dem 

för ”bröder”. Därför bör också Anderssons act och dess familjära ton ha varit påverkad av 

artefaktens scene. Syftet med Anderssos tal kan ha varit att motivera allmogen till att få sina 

ursprungliga mål igenom. Det rådde redan fred i landet efter nederlaget i ryska kriget. Därför kan 

Andersson ha menat att marschen måste få med sig något mer än freden. Om allmogen begett sig på 

marsch, varför inte få igenom mer än bara reparation för kriget? Andersson framträdde tidigt som 

en av marschens ledande figurer. Hans agency i det här fallet var därför hans roll som ledare. Hans 

medel bör även ha påverkat själva handlingens utformning. Det är svårt att tänka sig en lika familjär 

ton om Andersson inte varit bekant med allmogen. 

2.3.3 Underdånigst memorial 

Ett memorial som skrevs i Falun den 2 Mars 1743. Johan Kihlberg står som undertecknare. 

Kihlberg var en fullmäktig som valdes av allmogen för att föra fram deras sak. Allmogen önskade 

få insikt i hur krigsväsendet sköts. De framförde också en önskan om att någon av svenskt blod 

skulle väljas till tronföljare. I talet framgår också att man inte vill ha en ”tysk eller utländsk man” 

som tjänstgör inom regementena. Talet betonar starkt att ingen utlänning bör inneha något befäl 

eller officerspost.
64

  

 

Inledningen av memorialet förklarar en del om dess syfte och utgångspunkt: 

 

” Eftersom vi, samtliga invånare här i ”Dalelagen”, nu på sex månaders tid, ända sedan riksdagen begyntes, 

inte fått vetskap om resultatet av fredsförhandlingarna eller om något beslut fattats beträffande generalerna 

som anförde svenska armén uti Finland, och eftersom vi för största delen av Dalarna endast avsänt en 

fullmäktig till pågående riksdag, och denne inte kan bedriva allt så skyndsamt som sig bör, så har samtlige 

allmogen nu förenat sig i ett beslut att avsända en fullmäktig från varje socken att vara våra redlige 

herrdagsmän till hjälp och biträde.[…]”
65

 

 

Syftet med memorialen verkar ha varit att påpeka sitt intresse i frågan om det ryska kriget. 

Memorialets scene är Falun med allmogens ledarskap samlat. Artefakten skrevs åtta månader efter 

landstinget 1742. I det här fallet bör scenen ha spelat en roll för handlingen, men inte en enorm 

sådan. Istället är det kanske scenen för mottagandet som är det intressanta. Alltså att språket 

anpassats för att lämnas över till ståndsriksdagen. Det är inte ett för långdraget antagande. 

Allmogen förklarar sitt handlande genom raden ”[…] inte fått vetskap om resultatet av 

fredsförhandlingarna eller om något beslut fattats beträffande generalerna som anförde Svenska 

armén uti Finland […]”. Allmogen kunde alltså skicka ett sådant här memorial eftersom att de inte 
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fått delta i processerna kring kriget. Allmogen hade laglig rätt att få veta något om processerna 

kring kriget. Därför kan de också skriva en sådan här text. Deras agency grundar sig alltså i rätten 

till en viss insikt i affärerna kring kriget. Allmogen försedde riket med flest soldater av alla stånd, 

och kan därför anses ha haft en legitim anledning till att rota i krigets orsaker. Johan Kihlberg som 

agent är intressant eftersom att han var en av allmogens få skrivkunniga representanter. Börje 

Sandén skriver att han var skräddare.
66

 

 

Kihlberg diskuteras egentligen inte i artefakten som sådan. Han är där som undertecknare eftersom 

att han skrivit ned dokumentet och valts att representera allmogen i Stockholm. Hans position bland 

allmogen är annars ointressant. I alla fall för ståndsriksdagen.  

 

2.4 Diskussion 

 

Analysen har visat att allmogens retorik främst lägger punkten på att förklara hur deras handlingar 

kan genomföras. Med vilken rätt de har att genomföra dem. Det blir därför tydligt att det rör sig om 

en retorik främst inriktad på agency.  

 

Även om allmogens retorik ändrades under upprorets gång är det ändå tydligt att de konstant 

motiverar varför deras retorik var möjlig. Det rör sig alltså om en förklaring för kronan varför 

allmogen tagit på sig uppgiften att etablera ordning i rikets affärer. De motiverade detta genom att 

peka på det de tidigare erbjudit riket. Detta är underförstått från hur deras postulator och memorior 

läggs upp. Genom att betona vad adeln, borgerskapet, och prästståndet inte gjort visar de vad de 

som allmoge har gjort. De svor trohet till kronan för att som tidigare påpekats befästa sig som en 

legitim politisk makt.  

 

Karin Sennefelts tes om det brutna samhällskontraktet förklarar varför allmogen lade fram sin 

retorik som den gjorde. Genom att försöka identifiera sig med kronan försöker den också bilda en 

politisk allians med den. En politisk allians som skulle innebära att allmogen antingen återfår sin 

ekonomiska trygghet eller får mer makt än tidigare.  

 

 Dalkarlarnas framställning av sig själva kommer från missnöje med representation. Avsaknaden av 

en representant som står för allmogens värderingar leder till en prekär retorik. Allmogen behövde i 

sin retorik betona att de är värdiga att representera sig själva. Från detta leder allt till denna betoning 
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av dess egna medel till handling. Inneboende i all allmogens retorik finns ett stort mått av 

motivering. De måste hela tiden motivera varför de är förmögna att utföra sin retorik. Genom att 

den betonar medlens plats ger den också sig själv ett existensberättigande som politisk kraft. Om 

allmogen hade valt en annan väg hade de förmodligen inte tagits på lika stort allvar av kungamakten.  

 

När dalkarlarna och deras allierade marscherade mot Stockholm blev deras ord bevingade. 

Bevingade på det sättet att det gav dem själva kraft att hävda sig rent fysiskt mot övermakten. För 

att återgå till Burkes symboliska handlande: deras tal och skrift blev en symbol för vad de hade 

makten att åstadkomma.  

 

Allmogens underförstådda agency är det som slutligen ledde dem fram. Ja deras agency, deras 

medel, samspelade med plats, syfte, och handling också. Men själva handlingen drevs framåt av 

hävdandet av medlens potens. 

  

Upproret var slutligen ett misslyckande. De sköts ned och allmogen fick med huvudena nedsänkta 

återvända hem till bygden. Trots detta sänktes skatterna året efter och tullarna lindrades. 

Dalallmogen hade med upproret visat att de var att ta på allvar.  

 

Upproret var det sista av sitt slag, men det satte märken i historien och hos allmogens efterkommor. 

Under 90-talet tog arbetare vid Saab i Falun makten i sina händer. Förargade över försämrade 

lönevillkor tog de till handling. Arbetarna startade ett ”dalupprop” i protest. 1993 var ett år i 

budkavelns tecken och återigen spreds dalarnas rop över landet. 100 000-tals budkavlar samlades in 

med meddelanden för att protestera mot rådande politik.
67

 

 

Det kan tyckas onödigt att inflika med ett sådant sidospår. Det är dock relevant för att visa på 

kraften i dalupprorets retorik. 250 år efter dalkarlarnas nederlag lever deras anda kvar. En anda som 

för oss endast går att förstå genom deras ord och skrifter.  

 

Dalkarlarnas retoriska medel var tillräckliga för att påverka samhället i modern tid. Det om något 

visar på en retorisk tyngd. Till sist lämnas vi med något som inte endast har relevans ur en historisk 

synvinkel. Deras retorik lever än, som en pulserande åder. För trots att männen dött för länge sedan 

finns deras ord kvar. Deras symboliska handlingar ger oss en insikt i vilka de var och vilka de ville 

bli. Allmogens ord marscherade med dem och de har satt sina spår. 
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3.0 Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar lyder följande: 

 

”Syftet med uppsatsen är att få klarhet i vilka verktyg dalallmogen använde för att övertyga kronan om sin sak. 

Analysen ämnar svara på hur de gick tillväga för att få krav och önskemål att verka legitima. Vad talade de om? 

Hur talade de om det? Varför talade de om det? Hur etablerade de ett samförstånd mellan sig själva och 

mottagaren? […] 

 

[…] Uppsatsen vill analysera hur en allmoge överhuvudtaget kan företa sig att argumentera med en kung. Vad 

var strategierna med vilka de ville lyckas med detta? Vilken av Burkes fem punkter är viktigast för allmogens 

retorik?” 

 

Frågan blir alltså då om uppsatsen uppnått syftet eller inte. Svaret på det är att den till viss mån 

uppnått syftet. Att i en retorisk uppsats svara exakt på de frågeställningarna som presenterats är 

svårt. Uppsatsen borde ha använt sig av mer öppna frågor. Det historiska materialet möjliggör inte 

ett definitivt svar på frågorna ”Varför talade de om det? Hur talade de om det?” etc. Det som 

framgått av uppsatsens analys är att allmogen verkar ha betonat sina medel för handling. Allmogen 

verkar ha fokuserat mycket på att motivera varför de har rätt eller möjlighet att handla. Eftersom att 

allmogen betonat sina medel, eller rätt, till handling verkar agency vara den viktigaste punkten för 

allmogens retorik.  

 

Analysen visar även att allmogen försökte skapa konsubstantialitet med kronan genom att 

presentera sig som trogna undersåtar. Analysen visar även att allmogen betonade den gemensamma 

religionen. Allmogens önskemål om ledighet på ”aposteldagarna” för bön och vila visar analysen är 

ett försök att skapa konsubstantialitet med kronan genom religion.  

 

Att svara på varför allmogen gjorde något är svårt. Om vi ser det ur ett historiskt perspektiv kan det 

förklaras ur ekonomiska aspekter. Det är dock svårare att se till allmogens retoriska verktyg. Den 

som framkommer av analysen är allmogen försökte särskilja sig från de andra stånden. Allmogen 

betonade sina arbetsmässiga insatser. Genom att nämna insatser i krig och ekonomiska uppoffringar 

skapas en skillnad mellan allmogen och de andra stånden. Allmogen positionerade sig genom detta 

som de enda ”legitima” undersåtarna i riket.  

 

Uppsatsens största brist beror på författarens bristande kunskaper i paleografi. En historiker skolad i 

både paleografi och retorik skulle förmodligen kunna forska vidare och fördjupa ämnet. Till detta 
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går det även att tänka sig en kompletterande analys av kronans retorik under perioden. En uppsats 

av större omfång skulle även kunna tänkas bestå av en kronologisk retorisk analys av den svenska 

allmogens upprorsretorik. Den ”historiska” delen av uppsatsen är lite för långtradig, och det är 

möjligt att en skickligare författare skulle kunna ge en bättre överblick av allmogens retorik. Det 

lämnar jag åt framtiden. 
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