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The dissertation deals with political culture in the Age of Liberty as it is manifested 
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toire used by the peasants—a combination of utilisation of political institutions 
and different forms of protest such as tax boycotts and a march from Dalarna to 
the capital. Emphasis has been placed on the interactive aspects of the movement. 
Thereby, the repertoire used by central authorities to suppress the movement is 
equally important. Results show that the peasants formed their actions in close 
connection with the reactions they were met with by the authorities. Initially, the 
attempts to demobilise the peasants’ movement actually facilitated its mobilisa-
tion.

As the peasants’ political repertoire is uncovered, it has been possible to study 
the movement’s mobilisation process through the use of mobilising structures, poli-
tical opportunities, and interpretative processes. Hence, the significance of the 
uprising to the protesters is clarified. The protesters viewed their actions as part 
of an ongoing political debate, legitimised by the government’s neglect of its obli-
gations towards the people, rather than as a subversive uprising.
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Tack

Det verkar som att jag överlevt avhandlingsskrivandet utan att drabbas av 
näringsbrist, att mina blommor dött eller min familj och mina vänner inte 
längre känner igen mig. Myterna om att skriva färdigt sin avhandling sade 
inte hur roligt det var att se sitt virrvarr av tankar bli en pappersbunt och 
en bok. Jag är skyldig många personer stort tack för deras bidrag till mitt 
arbete och deras stöd under tiden jag utfört det.
 Sedan jag börjat på forskarutbildningen har Maria Grahn-Farley stän-
digt påmint mig om vilken förmån det är att få forska om det man är 
intresserad av. Magnus Johansson var resesällskap på min första dalaresa 
och har sedan dess välvilligt erbjudit mig sovplats på arkivresor till Stock-
holm. Mina föräldrar har fungerat som låneinstitut när inte CSN gjort det, 
de har bjudit på många middagar och framför allt en fristad från allt vad 
uppror heter. Tack allihop!
 Jag vill tacka alla doktorandkollegor på S:t Larsgatan och S:t Olofsga-
tan för den goda gemenskap som rått hos oss och doktorandföreningen 
för mina praktiska lärospån i att protestera. Särskilt tack Jenny Björkman, 
Kristina Tegler Jerselius och Sofia Ling för fikarasterna på Riksarkivets bal-
kong som varit (väldigt långa) välbehövliga pauser från den dammiga delen 
av forskningen. Stort tack också till min framingkompis Silke Neunsinger 
som i forskningsvardagen alltid varit beredd att höra långrandiga redogö-
relser för forskningsframsteg och bakslag.
 Kimmo Katajala skall ha tack för att jag fick vara del av hans projekt om 
bondeuppror i Norden och därmed fått vidga mina vyer utöver det dryga 
år i historien som mitt eget arbete behandlat. Tack också Åsa Karlsson för 
mångahanda råd om hur man banar sig väg i den akademiska snårskogen.

Inte alla förunnas så goda handledare som jag haft. Under större delen 
av min tid som doktorand har Jan Lindegren och Anders Florén varit mina 
handledare. Janne har riktat in sig, och mig, på väsentligheter samtidigt 
som han varit den som begeistrats mest av dalallmogens förehavanden till-
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sammans med mig. Till detta har han varit frikostig med uppmuntran och 
stöd, särskilt när svårigheter har tillstött. Anders var generös med sin tid, 
goda idéer, hejarop och visade inte lite förtroende för vad jag ville göra oav-
sett hur bräcklig grund jag stod på. Att skriva färdigt efter hans bortgång 
har varit fyllt av både saknad och forskningsglädje som han inspirerat till.

Jag var inte halvt handledarlös länge. Stort tack till György Nováky som 
trädde in som biträdande handledare en dryg sommar före avhandlingen 
skulle gå i tryck och genast grep tyglarna. Stellan Dahlgren var min huvud-
handledare under mitt första doktorandår och jag blev åter påmind om 
hans lärosatser i noggrannhet när han läste mitt manus. Tack Stellan!

Tack också till alla ni andra som läst och kommenterat hela eller delar av 
manuset: Hanna Hodacs, Jenny Björkman, Johan Sjöberg, Karin Jansson, 
Kristina Tegler Jerselius, Linda Oja, Maria Wallenberg Bondesson, Marie 
Lennersand, Peter Reinholdsson, Samuel Edquist, Silke Neunsinger, Sofia 
Ling, Torkel Jansson och Örjan Simonson.

Slutligen, tack för det ekonomiska stöd för avhandlingsarbetet jag fått 
från Dalarnas forskningsråd, Sederholms nordiska resestipendium och 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Tack också till Karl Staaffs fond för frisin-
nade ändamål och Sparbanksstiftelsen Dalarna för bidrag till tryckningen 
av avhandlingen.

Uppsala i augusti 2001
Karin Sennefelt
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Dalupprorets kronologi 1741–1744

  juli Sverige förklarar Ryssland krig.
  augusti Slaget vid Villmanstrand, stort nederlag för svensk-

arna.
  november Drottning Ulrika Eleonora dör.

 maj Kungl. Maj:t sänder rapportörer till Dalarna för att 
övervaka allmogens sinnelag.

  maj Upplopp i Stockholm av rekryter från Dalregemen-
tet.

  juni Kallelse till riksdag publiceras i Kopparbergs län.
 juli Doktor Erik Alstrin reser till Dalarna på Kungl. Maj:ts 

uppdrag för att tala allmogen till rätta.
 – juli Landsting i Falun där allmogen i Kopparbergs län 

formulerar besvär och väljer riksdagsmän.
  augusti Riksdagens öppnande.
  augusti Den svenska armén kapitulerar i Helsingfors.
 oktober Karl Peter Ulrik av Holstein-Gottorp väljs till tron-

följare av riksdagen, men utses snart till tronföljare 
i Ryssland. Kronprins Fredrik av Danmark lanseras 
som ny kandidat av bondeståndet.

  november Carl Gustav Wennerstedt blir landshövding i Kop-
parbergs län efter Albrekt Lindcreutz.

 ,  mars Deputationer från Dalarna kommer till riksdagen 
och pläderar för att kronprinsen av Danmark ska 
väljas till tronföljare, han väljs av bondeståndet.

 – april Landsting i Leksand där allmogen i Kopparbergs 
län diskuterar huruvida man ska lyda Kungl. Maj:ts 
befallning om att låta soldater avmarschera.
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  maj Varningsbrev från Kungl. Maj:t till dalallmogen läses 
upp i kyrkorna.

  maj Generallöjtnant Henrik Magnus von Buddenbrock 
döms till döden för nederlaget vid slaget vid Villman-
strand.

  maj Möte i Lisselby, Mora socken. Budkavlar sänds ut med 
uppbåd till samling i Falun och marsch till Stockholm.

  juni Upprorshären samlas i Falun.
  juni Adel, präster och borgare beslutar att skjuta upp tron-

följarvalet till 21 juni.
  juni Upprorshären lämnar Falun och övernattar i Vika 

strand.
  juni Upprorshären går via Skedvi till Hedemora, upprors-

män från Säter och Stora Tuna ansluter.
  juni Marschen går från Hedemora till Brunnbäck, upp-

rorsmän ansluter från Husby, Garpenberg, Grytnäs, 
Folkare och By.

  juni Marschen når Sala och möts av Kungl. Maj:ts och 
ständernas deputation.

  juni Preliminärfred sluts med Ryssland i Åbo. Dalkarlar-
nas marsch når Gästre där övernattning sker.

  juni Upprorshären når Bålsta.
  juni Upprorshären går över Stäket och möts av Kungl. 

Maj:ts deputation. Beskedet om preliminärfred i Åbo 
når fram till Stockholm.

  juni Dalkarlarna går in i Stockholm. Ständerna får besked 
om freden och den antas av riksdagen. Dödsdom faller 
över Charles Emile Lewenhaupt, överbefälhavare i det 
finska kriget.

  juni Förhandlingar pågår mellan dalallmogen och repre-
sentanter för regeringen.

  juni Förhandlingar mellan dalallmogen och regeringen 
fortsätter. Kungl. Maj:t lämnar ett ultimatum om att 
dalallmogen skall lämna Stockholms stad. Upproret 
slås ner på Norrmalmstorg.

  juni Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp väljs till svensk 
tronföljare. Rättegången mot upprorsmännen inleds.

  juli En kommendering under befäl av överste Lagercrantz 
reser iväg för att bevaka gränsen mellan Kopparbergs 
och Västmanlands län. Trupperna lämnar området i 
mitten av augusti.
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  juli De första av de fängslade dalkarlarna får gå hem från 
Stockholm.

  juli H. M. von Buddenbrock avrättas.
 augusti De första domarna mot upprorsmännen faller, rann-

sakningar pågår hela hösten.
  augusti C. E. Lewenhaupt avrättas.
  augusti Slutlig fred med Ryssland sluts i Åbo.
 september Riksdagens möte avslutas.
 oktober– Lagercrantz återkommer med en kommendering för
 november att bevaka gränsen mot Norge och övervaka dalall-

mogens kontakter med danskarna.

 januari Rättegången mot upprorsmännen avslutas.
  januari Upprorsledarna Gustav Schedin, Skinnar Per Anders-

son, Holberts Anders Ersson, Smeds Anders Matts-
son, Gisslar Erik Hansson och Carl Beronius avrät-
tas.
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1. Uppror och politik

Vill man förstå vad dalupproret 1743 betydde för dem som deltog kan 
man lyssna till Lars Hansson i Fors från Leksands socken. Han var med 
bland de 5  män som deltog i upprorets stora manifestation, ett välord-
nat tåg från Falun till Stockholm i juni samma år. Väl i huvudstaden samla-
des ledarna för rörelsen, bönder från Dalarna, Uppland och Västmanland, 
i bondeståndets lokaler i Gamla stan för att förhandla med regeringen. 
Resultatet av förhandlingarna blev att allmogen godkände Sveriges färska 
fredsavtal med Ryssland och att den gick med på att hertig Adolf Fredrik av 
Holstein-Gottorp skulle väljas till tronföljare dagen därpå. Sedan de höga 
herrarna lämnat mötet uttryckte Lars Hansson sin besvikelse över förhand-
lingarnas gång. Han sade att han inte alls var nöjd med fredsavtalet och att 
han inte tänkte skriva under det.1

Lars Hansson i Fors var inte riksdagsman, han hade ingen formell auk-
toritet att göra sådana avgöranden för landets räkning och det var ingen 
som begärde hans underskrift på fredsavtalet. Han fann, såsom represen-
tant för allmogen i Leksands socken, allmogen i Dalarna och kanske till 
och med allmogen i hela landet, att han hade rätt att säga nej till freden. 
Upprorsmännen ansåg att de var representanter för allmogen i landet och 
att de därmed hade rätt att vara med och avgöra Sveriges politik.

Lars Hansson visar en anmärkningsvärt självsäker inställning till sin 
egen roll i samhällets angelägenheter, och det är just detta som är kärn-
punkten i dalupproret . Upproret var en utmaning mot det politiska 
etablissemanget och det handlade om vem som hade rätt att delta i det 
politiska livet. Vem hade rätt att fatta beslut som gällde rikets och befolk-
ningens säkerhet? Vem hade rätt att inträda på den politiska arenan och 
med vilka medel?

De första tecknen på att uppror var på gång kom , då missnöje 
yppades bland allmogen i Dalarna om det nödlidande man fick utstå till 
följd av missväxt och förluster av soldater i kriget mot Ryssland. När kal-
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lelse kom till riksdagens möte i augusti  ordnade den missnöjda dalall-
mogen sina klagomål i sina riksdagsbesvär. Riksdagen drog emellertid ut på 
tiden och de frågor som engagerade dalallmogen främst lämnades olösta. 
Missnöjet ökade. En bojkott av Dalregementets utmarsch till Västerbotten 
genomfördes. Slutligen samlades dalbönderna till möte i Lisselby den  
maj . Därifrån utgick en budkavle med bud om allmänt uppbrott för 
marsch till Stockholm. Man skulle till Stockholm för att påverka tronföl-
jarvalet och genomdriva att de generaler som fört befäl i kriget skulle straf-
fas. Marschen till Stockholm gick via Falun och Sala och nådde Stock-
holm den  juni. Dalkarlarna behärskade huvudstaden ett par dagar, men 
kunde inte utnyttja tillfället för att genomdriva sina egna frågor. Regerings-
trupper hann mobilisera mot dalkarlarna, och den  juni slogs upproret 
ned med vapenmakt på Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg).

Frihetstiden är en speciell period i svensk historia då det kungliga enväl-
det tillfälligt ersattes av ett riksdagsvälde. Enväldets slut  hade lämnat 
drottningen, och senare kungen, uppgiften att enbart vara symbol för riket 
och den fortsatta ordningen i samhället. Makten i riket förflyttades till riks-
dagen och riksrådet. De nya grundlagarna i vilka regeringssättet stadgades 
var respekterade, till och med högaktade, och riksdagen hölls för oklander-
lig.2 Riksdagsväldet innebar att fler fick tillgång till den politiska debatten 
jämfört med tidigare – ständernas ökade betydelse förde med sig en stärkt 
ställning också för bönderna.3 Särskilt adeln, men också prästerna och bor-
garna vädrade morgonluft och tog tillfället i akt att utnyttja sina nya star-
kare positioner som makthavare. Det tog längre tid för bondeståndet att 
hämta sig från enväldets fall, rojalister som de var, men även bönderna bör-
jade allt mer se att frihetstiden innebar en stärkt position i det politiska 
livet också för dem.4

Inledningsvis var emellertid bondeståndets roll i det nya regeringssättet 
tvetydig, inte minst för ståndet självt. Man tyckte fortfarande att ståndet 
gynnades mest av en enväldig monark och man tvingades också utkämpa 
hårda strider för att försvara sina rättigheter.5 Allt eftersom riksdagens makt 
befästes ökade böndernas inflytande när de mer aktivt deltog i beslutsfat-
tandet, även om det fortfarande var det minst inflytelserika ståndet. Ett 
genombrott för en mer aktiv politik från böndernas sida kom i och med 
riksdagen – och vid frihetstidens slut är det tydligt att bönderna 
hade ett betydligt större politiskt självförtroende och fäste större betydelse 
vid riksdagens möten.6

Den tidiga frihetstiden präglades av politisk försiktighet under Arvid 
Horn, som var både riksråd och kanslipresident. Han hade med hjälp av 
skickligt hanterad fraktionspolitik styrt riket bort från den förkrossande 
förlusten av stormaktsvärdigheten och inriktat landet på fred och återupp-
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byggnad. Riksrådet var starkt under hans ledning. Det fanns dock de som 
med tiden allt mer ivrade för en djärvare politik, ekonomiskt och utrikes-
politiskt. Dessa såg till att Arvid Horn avsattes  och därigenom skapa-
des också det partisystem som frihetstiden ofta förknippas med – hattarna 
som strävat mot Arvid Horns politik och senare mössorna som motsatte 
sig hattarna.7 När frihetstiden passerat sitt tjugonde år, , bestod det 
politiska livet i Sverige av ett myller av människor och åsikter.8

Partierna skapade nya möjligheter och tillfällen i det politiska livet. 
Omröstningar i riksdagen var inte längre alltid kategoriskt uppdelade efter 
ståndsskrankor utan allt oftare spelade partisympatier in. Anhängare vär-
vades med mutor och middagar och i den politiska diskussionen deltog 
fler än vad som hade varit fallet under det kungliga enväldet.9 Här fanns 
bönder från Dalarna med – på krogar i Stockholm drack de med bönder 
från resten av landet och de bjöds på middagar av höga politiker.10

Utifrån de efterlämnade källorna till dalupproret kan man utläsa vad 
allmogen själv ansåg om politiskt ansvar, om dess egen roll i politiken och 
om de medel som var lämpliga för att föra fram sina åsikter. Upproret ger 
möjlighet till inblick i allmogens ideologi, hur den argumenterade, hur 
den protesterade, hur den såg på de politiska institutionerna och dem som 
regerade i riket. En undersökning av dalupproret  kan kasta nytt ljus, 
inte bara över upproret i sig, utan också över frihetstidens politiska kultur 
och hur dessa två företeelser förhåller sig till varandra. Min poäng är att 
upproret säger något om bönders politiska agerande i allmänhet under fri-
hetstiden. Syftet med avhandlingen är därför att skapa en helhetsbild av 
upproret och att analysera det som ett uttryck för en politisk kultur.

Dalupproret omtalas ofta som Sveriges sista stora bondeuppror och 
därmed den sista stora folkliga utmaningen mot centralmakten under 
tidigmodern tid.11 Frågan är om man verkligen kan hålla med daluppro-
rets främste uttolkare Bjarne Beckman om att upproret ger ”intryck av 
underliga gengångare” i det frihetstida politiska livet.12 Eva Österberg gör 
dalupproret  till ett lite oförklarligt undantag hos en annars sedan 
-talet kontinuerligt lugn allmoge i det svenska riket, medan Heikki 
Ylikangas finner att dalupproret var obetydligt i förhållande till de stora 
bonderesningarnas tid vid sekelskiftet .13

Politisk kultur

Politisk kultur är ett begrepp som använts flitigt inom historieforskningen 
under de senaste decennierna. En vanlig definition, som jag också ansluter 
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mig till, är att politisk kultur består av de normer, värderingar och sym-
boler som omger, samt de praktiker som används i, den politiska inter-
aktionen. Detta gäller både interaktionen mellan överhet och undersåtar 
och inom lokalsamhället eller centralmakten.14 Denna interaktion kan 
vara konfliktladdad eller ske i full samstämmighet. Det som är viktigt att 
poängtera är att politisk interaktion inte är bunden till de politiska institu-
tionerna utan kan ske på en mängd olika arenor och sätt.15

Underförstått i användandet av begreppet politisk kultur ligger en upp-
fattning om vad kultur är. Kultur ser jag som en särskild del av det sociala 
livet, ett system av betydelser som är ständigt föränderligt och oupphörli-
gen produceras och reproduceras. Kulturen begränsar visserligen männis-
kors handlingsutrymme till stor del, men den skapas och återskapas genom 
praktiker vilket gör att kulturen har en inneboende förändringspotential. 
Betydelser i detta system kan alltså uppfattas som statiska och oföränder-
liga men de kan tvistas om och omstöpas till nya betydelser. Kultur som 
struktur och praktik ser jag som intimt sammankopplade och komplet-
terande begrepp. Den ena förutsätter den andra: att använda en kulturell 
praktik innebär att man använder existerande kulturella symboler för ett 
särskilt syfte. För att jag ser kultur som ett system av betydelser innebär 
det inte att detta system har fullständig inre koherens. Snarare är kulturen 
full av inre motsägelser, konflikter och komplexiteter. Politisk kultur är en 
konkretisering av en kultur, en särskild och speciell sfär av betydelser.16

Det jag särskilt vill betona här är praktikens betydelse för en politisk 
kultur. Centralt för Nicholas Demertzis bygge av begreppet politisk kultur 
är just betoningen på praxis. Han vill förena värderingarna som omger 
handlandet med den politiska praktiken. Med praktik menar han alla de 
handlingar som har att göra antingen med rättfärdigande eller ifrågasät-
tande av politisk makt.17 Detta innebär att man inte begränsar sökfältet till 
hur människor har använt politiska institutioner för att nå inflytande. I 
stället inbegrips alla former av politiskt handlande, även protest och mot-
stånd, i definitionen, liksom centralmaktens värderingar och handlande.

Det är emellertid inte alldeles självklart att man skall inkludera alla 
former av politisk praktik i begreppet politisk kultur. Enligt Eva Öster-
bergs tongivande definition beskriver begreppet trögrörliga mönster för 
kollektivt handlande, inte politisk taktik. Hon tillerkänner dock kulturen 
en viss förändringspotential genom att praxis ständigt skapar och återska-
par den politiska kulturen.18

Hur skall ett enskilt uppror passa in i ett sådant sammanhang? Proble-
met med att införliva protester i begreppet politisk kultur består, enligt 
Sidney Tarrow, i att forskarna haft en övertro på la longue durée; att kultur 
är en konstant medan protester snarare tillhör det korta perspektivet. Detta 
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har lett till att folkiga protester setts som uttryck för motstånd mot föränd-
ring eftersom den folkliga kulturen ansågs ha en sådan kontinuitet. Folk-
liga protester har därför sällan framstått som aktiva utan som reaktioner 
på statliga åtgärder eller ekonomiska förhållanden, medan aktiva rörelser 
med nya symboler har varit svåra att förklara. Tarrow finner summa sum-
marum att man studerat vad människor ansåg var legitima former för poli-
tiskt handlande snarare än handlandet i sig.19

Politisk kultur är emellertid inte bara politikens etos och praxis till var-
dags, den är också exceptionella handlings- och tankesätt som kommer till 
uttryck i speciella situationer. Även extraordinära handlingar har en grund 
i en kulturell struktur, det är bara det att metoden inte används så ofta – 
kanske till och med, som i fallet med upproren i det svenska riket, med 
hundrafemtioåriga mellanrum. Man skall heller inte bortse från samban-
den mellan olika typer av politiskt handlande, exempelvis hur institutio-
nell politik och upprorisk politik har samverkat. Att man protesterar mot 
ett system innebär ju exempelvis att man erkänner systemets centrala bety-
delse.20

Avgörande blir därför vad som definieras som politik. Jag ser politik 
som samhällelig fördelning och utövande av makt – en strävan efter kon-
troll. Med politik avses särskilt de sätt på vilka makt- och auktoritets-
relationer, förhållanden av över- och underordning, skapas och upprätt-
hålls.21 Dess maktrelationer präglas av ständigt pågående förhandling eller 
samtal.22 Således är exempelvis både en riksdagsdebatt och ett upplopp 
politik. Uppror har ofta betraktats som något annat än politik, som skilda 
från den vardagliga och därmed mera ”verkliga” politiken. De har uppfat-
tats som irrationella fenomen som inte alls har med den institutionalise-
rade politiken att göra. Men uppror är en politisk handling, det är politik 
med ovanliga medel.23

Härvid är det också viktigt att markera att alla typer av politiskt hand-
lande är avgörande i samband med uppror, inte bara de mest extrema. Flera 
protestforskare har kritiserat uppdelningen av folklig politik i olika avdel-
ningar för att studera exempelvis uppror, upplopp, vardagligt motstånd 
och bönders deltagande i politiska institutioner var för sig. Genom den 
sedvanliga indelningen i olika former av protester kommer folkligt poli-
tiskt agerande i bakgrunden och överskuggas av den form som använts. 
Uppdelningar av olika former för politik får till följd att forskarna tenderar 
att reducera folkligt inflytande på den politiska processen och inte se den 
betydelse interaktionen mellan överhet och undersåtar haft, inte bara inom 
politiken, utan även i förhållande till statens utveckling. Kontrasten mellan 
vardaglig politik och exceptionell protest implicerar också att allmogen i 
tider utan öppna protester varit relativt medgörlig. Protester ses då inte 
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i ett sammanhang av andra typer av politiskt arbete och handlandet blir 
svårt att förklara. I själva verket är det så att våld har varit avslutningen på 
en lång process av opinionsbildning, politisk och ekonomisk mobilisering, 
diplomati och förhandling – de viktigaste elementen i det vardagliga poli-
tiska livet.24

Utvecklingen går också mot studier av folkligt politiskt inflytande och 
bort från kategoriseringar av antingen protester eller institutionell politik. 
Exempel på svensk forskning inom detta område är Harald Gustafssons 
slutrapport på projektet Centralmakt och lokalsamhälle på –talet som 
behandlar politiskt inflytande i -talets Norden. Bönders inflytande 
i olika europeiska länder sätts i förhållande till statsbyggnadsprocessen i 
antologin Resistance, Representation, and Community under redaktion av 
Peter Blickle, och Wayne te Brake undersöker hur ”vanligt folk” påverkat 
europeisk politik under tidigmodern tid.25 

Man skulle kunna säga att om något har studerats om frihetstidens his-
toria, så är det de politiska praktikerna. Det är sant, ”frihetstiden” är ju i 
sig en beteckning på en period i svensk politisk historia. Att redovisa all 
frihetstidsforskning är därför omöjligt, jag ska i stället göra ett par nedslag 
med anknytning till avhandlingens syfte. Uppenbart är att uppdelningar 
mellan olika former av politiskt handlande och politiska institutioner har 
dominerat denna historieskrivning.

De politiska institutionerna har varit basen för tidigare studier av poli-
tisk kultur i Sverige under tidigmodern tid. Detta gäller särskilt forsk-
ningen om bönders politiska inflytande. De formella formerna för bonde-
ståndets arbete har klargjorts av Ragnar Olsson, som särskilt lagt tonvikten 
vid valen till bondeståndet.26 Böndernas faktiska arbete och inflytande i 
riksdagen har studerats av Kalle Bäck i hans avhandling Bondeopposition 
och bondeinflytande under frihetstiden. Han visar hur bondeståndet arbe-
tade aktivt och lyckades påverka riksdagsbeslut i frågor som låg ståndet 
nära, såsom brännvinsfrågan, skogspolitiken och storskiftesfrågan.27 Erland 
Alexandersson behandlar bondeståndets agerande i perspektiv av den så 
kallade ofrälse anstormningen under senare delen av frihetstiden.28 Nils 
Erik Villstrand har visat hur bönder har agerat för att försöka påverka 
beslutsprocessen med hjälp av supplikväsendet. Han lägger härvid vikt vid 
formerna och villkoren för böndernas handlande utifrån deras läs- och 
skrivkunnighet.29

Medan forskningen om böndernas inflytande vid riksdagen har beto-
nat det politiska arbetet, har värderingarna bakom det politiska agerandet 
varit av större intresse hos de som fokuserat på de lokala politiska insti-
tutionerna. Här har Eva Österberg spelat en framträdande roll. Hon har 
framhållit sockenstämman och häradstinget som viktiga arenor för allmo-
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gen att påverka sin tillvaro. I hennes efterföljd har Peter Aronsson studerat 
sockenstämman som social arena där han visat hur bönderna fick en själv-
medveten hållning till sitt politiska arbete i sockenstämman. Bönderna 
insåg också med tiden möjligheterna att påverka rikspolititiken vid riksda-
gen, något som var särskilt framträdande under frihetstiden.30 Bönderna 
framstår som självständiga politiska subjekt. Tyngden ligger dock på det 
formella politiska systemets betydelse för den politiska kulturen.

När allmogens informella politiska handlande har studerats har det ofta 
varit i form av så kallat vardagligt motstånd. Det är alternativa, oorganise-
rade sätt att försöka påverka beslutsfattandet som går utanför de politiska 
kanalerna, men utan att ta till drastiska metoder såsom uppror. Exempel 
kan vara arbetsvägran, vägran att betala skatt, eller flykt undan militär-
tjänst.31

Politik utanför de formella politiska institutionerna under frihetstiden 
har annars studerats främst utifrån hovets, adelns, borgarståndets och de 
utländska ambassadörernas agerande. De många studierna av partilivet 
brukar integrera denna informella del av det politiska livet med den 
dagspolitiska debatten. Andra samhällsgruppers inverkan på den politiska 
utvecklingen har emellertid lämnats därhän.32 Bönders utomparlamenta-
riska politik under frihetstiden har förlänats en större studie, Bjarne Beck-
mans avhandling om dalupproret .

Dalupproret i tidigare forskning

Bjarne Beckman, som skrev avhandlingen Dalupproret  och andra sam-
tida rörelser inom allmogen och bondeståndet , förklarade att hans främ-
sta bidrag till upprorets historia låg i en omsorgsfull detaljforskning. Han 
ämnade genom sin noggrannhet och utförlighet förena krav på källkritik 
med en levande skildring av upproret, samtidigt som han särskilt ville 
påtala de ”imponerande och upphöjda sidorna av bonderörelsen”.33 När 
Beckmans avhandling kom hade det gått femton år sedan Fredrik Lager-
roths omvärdering av frihetstiden i mera positiva termer i Frihetstidens för-
fattning. Beckman menade i sitt förord att frihetstidsforskningen befann 
sig i ett kritiskt skede och att det enda sättet att uppnå någon form av 
enighet i de omstridda frågorna var att studera detaljerna.34 Följdriktigt 
gick han på närmare  sidor igenom i stort sett varje händelse som doku-
menterats under dalupproret och citerade dessutom intressant källmate-
rial utförligt. Att ge sig i kast med dalupproret i Beckmans efterföljd inger 
ödmjukhet inför den stora forskningsuppgift han utfört.
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Beckman kallade dalupproret en revolution och ansåg att revolutionära 
syften anfördes av flera ledare av upproret. Revolution innebar enligt Beck-
mans terminologi att en ny enväldig kung skulle tillsättas, det vill säga 
en förändrad regeringsform. Han lade stor vikt vid hur den frihetstida 
författningen genom centralregeringens försvagning nästan uppmanade 
bönder till att tillvarata sina intressen själva då den ökande byråkrati-
seringen förde med sig ämbetsmissbruk och korruption. Detta, menade 
han, gynnade uppkomsten av landskapspartikularistiska rörelser. Medan 
Arvid Horn ännu satt kvar vid makten hotades inte böndernas intressen 
som under det påföljande hattstyret, menade Beckman. Den partipolitiska 
kampen under perioden – och den därmed sammanbundna utländ-
ska inblandningen i svensk politik, genom de främmande sändebuden i 
Stockholm, var också en viktig faktor i Beckmans analys av dalupproret. 
Han menade att det fanns ett missnöje i Dalarna efter den svenska arméns 
nederlag vid Villmanstrand i augusti , då ”allmogens tålamod spändes 
över bristningsgränsen”, som sedan kom att utnyttjas av olika uppviglare. 
Dalallmogen själv var inte aktiv, utan utomstående agitatorer satte igång 
rörelsen. Dalupproret blev därmed ett led i en kamp mellan hattar och 
mössor – med benäget bistånd av danskar och ryssar – om makten i Sverige 
under en tid när regeringssättet var bristfälligt och landet som mest sår-
bart. Genom regeringssättets brister kunde allmogen inte få hjälp i dåliga 
tider vilket, enligt Beckman, framstår som särskilt tydligt i jämförelse med 
samma period i Norge som ännu låg under danskt envälde.35

Frågan är då hur upproret överhuvudtaget kunde ske. Beckman fann att 
det var det frihetstida regeringssättet och de samtida konjunkturerna som 
gjorde dalupproret möjligt med dess karakteristiska rikspolitiska målsätt-
ningar. Regeringsmakten var mycket svag och kunde inte mobilisera mili-
tära resurser. Beckman menade dessutom att den sittande hattregeringen 
i princip paralyserades av regeringssättets impopularitet och av partisplit. 
Till detta kom den lokala byråkratins totala sammanbrott då de lokala 
tjänstemännen saknade resurser och auktoritet för att hindra upproret. 
Dalallmogen höll fast vid riksdagsmännens ansvar inför sina valmän och 
visade därmed, enligt Beckman, sin misstro inte bara mot regeringssättet 
utan även mot sina egna riksdagsmän.36

En del av Beckmans förklaringar är svåra att ansluta sig till eftersom 
han kopplade samman flera olika faktorer som inte alltid går att förena. 
Anledningen till att just dalallmogen gjorde uppror var en kombination av 
dess styvsinthet och upprorstradition, dess lättrogenhet och danskvänlig-
het. Likaså kan man fråga sig om dalallmogen verkligen, såsom Beckman 
påstod, syftade till att både återinföra kungligt envälde och idka maktdel-
ning i demokratisk anda.37
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Resultatet av Beckmans detaljforskning blev inget bidrag till omvärde-
ringen av frihetstiden, snarare anslöt han sig till en konservativ tradition 
av att betrakta frihetstiden som ”splitets dar, som allt försökt och ingen-
ting fullkomnat”. Denna tolkning gällde även för hur upproret fungerade 
menade Beckman. Bönderna vågade sig på ett företag som var stort tänkt 
men fumligt utfört och därför blev till ett stort slöseri med kraft.38 Som 
kartläggning av vad dalallmogen och centralmaktens representanter har 
gjort har den sin självklara plats, men den brister i tolkningen av dessa 
handlingar.

Dalupproret hade studerats även före Beckmans noggranna undersök-
ning. Carl Gustaf Malmström ägnade stort utrymme i del  av Sveriges 
politiska historia från Karl XII:s död till statshvälfningen , först utgiven 
, åt riksdagen –, tronföljarvalet och dalupproret. Här låg, inte 
oväntat, de politiska förvecklingarna vid riksdagen i fokus och Malmström 
kritiserades senare för att ha förlitat sig allt för mycket på officiella källor. 
Också Bjarne Beckmans kritik mot Malmström gick längs denna linje – 
Malmström hade bara använt de mer lättillgängliga källorna till daluppro-
ret i sin forskning.39

En icke föraktlig mängd lokalhistoriska artiklar för diverse hembygds-
föreningars årsböcker, liksom artiklar i dagstidningar har skrivits efter 
Beckmans avhandling. Det mesta bygger i stort på Beckman – något som 
är fullt görligt tack vare hans utförlighet – och skall inte redovisas närmare 
här. Upproret har även inspirerat till skönlitterära verk såsom historiska 
romaner och pjäser.40 Ny forskning om dalupproret har varit mer sällsynt, 
men med dalupprorets -års minne  utkom några böcker i ämnet 
med vetenskapliga ambitioner. 

I Femtusen man från dalorten sprang, redigerad av Maths Isacson och 
Gunnar Ternhag, anläggs ett lokalhistoriskt perspektiv på upproret. Fyra 
yrkeshistoriker och fyra lokalhistoriker har fått ge bidrag till dalupprorets 
historia där tanken varit att producera lättillgängliga sockenundersök-
ningar på vetenskaplig grund. Syftet med boken är att undersöka om det 
har funnits lokala anledningar att göra uppror och om socknarna har agerat 
olika samt hur följderna har sett ut i olika socknar. Dessutom vill man 
bidra till diskussionen av centralt och lokalt i historien och om vilken roll 
historiska händelser spelar för dagens människor.41

Samma år utkom även i Upplands-Bros kulturhistoriska instituts serie 
Vad hände egentligen? en bok som kombinerar en beskrivning av upproret 
med tryckt källmaterial. Särskild tonvikt läggs på Upplands-Bros roll i 
upproret, som mestadels fungerade som genomfartsort för marschen. Med-
verkar med kortare artiklar gör bland andra historikerna Lars Ericson och 
Pär Frohnert. Dalupproret och den frihetstida politiska historien är inte 
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tillräckligt kända bland allmänheten menar Börje Sandén, projektledare, 
som i likhet med Beckman också framhåller det rikspolitiska samman-
hanget.42

Årsminnet  var däremot knappast en viktig faktor i utgivandet 
av Pär Frohnerts avhandling Kronans skatter och bondens bröd detta år. 
Dalupproret står heller inte i fokus utan utgör bakgrund till en delun-
dersökning i avhandlingen om hur den lokala förvaltningen fungerade i 
Säters fögderi under upprorsperioden –. Bland annat studeras hur 
de lokala ämbetsmännens uppgifter förändrades, vilka maktresurser de 
hade och hur deras relationer till allmogen och länsstyrelsen påverkades 
av upproret. Frohnert finner att myndigheternas legitimitet undergrävdes 
kraftigt genom hanterandet av frågan om hungersnöd i landet och kriget 
med Ryssland. Han menar att dalallmogens goda sammanhållning och 
organisation tack vare ett väl utvecklat lokalt bondesjälvstyre gjorde att 
upproret kom igång.43 

Forskningsläget om dalupproret  kan alltså lite drastiskt reduceras 
till en sjuttio år gammal vetenskaplig studie av upproret ur rikspolitiskt 
perspektiv samt några moderna studier med lokala perspektiv. Daluppro-
rets normer, värderingar, symboler och praktiker är således inte analyse-
rade, trots den mängd skrifter som finns om upproret.

Forskning om uppror
Den klassiska frågan vid forskning om uppror och revolutioner har varit 
varför, en fråga som i sin tur genererat en mängd teorier och förklaringar. 
Forskare har försökt fastställa ett antal faktorer som har varit utlösande 
för att människor har rest sig i protest. Härvid har forskningen inriktats 
mindre på hur de upproriska har resonerat i dessa sammanhang och mer 
på vilka externa förhållanden som har påverkat gruppen. Faktorer har 
vanligen varit ekonomiska, vare sig det har gällt krav från en överhet 
eller omständigheter utanför mänsklig kontroll. Inriktningen på generella 
orsaksförklaringar har kritiserats på flera olika plan. Kritiken gäller för det 
första att människor betraktas som automater som reagerar på ett visst sätt 
under vissa förhållanden, för det andra att man fokuserar ensidigt på för-
hållanden inom upprorsgruppen. Slutligen har generella teorier för upp-
rorsorsaker visat sig allt för bräckliga när de konfronteras med empirin.44

I en modern framställning konstateras uppgivet att:

there is, and can be, no theory of revolutions and collective violence in general 
that, in particular, does not show itself to be trivially true, unsupported by cre-
dible evidence, or obviously false.45
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Rod Aya går i sin bok Rethinking Revolutions and Collective Violence till 
angrepp på bred front mot vad han kallar den vulkaniska modellen av 
upprorsteori. Denna teoretiska inriktning ersätter specifika klagomål med 
generellt missnöje och ersätter specifika grupper med anonyma massor. 
Dessutom finns luckor i logiken i utvecklingen från sociala och ekono-
miska förutsättningar till missnöje och från missnöje till revolt, där man 
egentligen inte bevisar att missnöje faktiskt orsakar revolt eller att det är 
samma människor som är missnöjda som också revolterar.46 Aya poäng-
terar också att bara för att en mängd olika händelser benämns likadant 
(exempelvis uppror eller revolution) betyder det inte att orsakerna är 
desamma.47

Att fungerande generella teorier om uppror är svåra att finna har inte 
hindrat att det har varit upprorens orsaker som har stått i fokus för fors-
karnas intresse. Orsakerna till bondeuppror i Europa under tidigmodern 
tid brukar ofta diskuteras i förhållande till statsbyggnadsprocessen. Bonde-
upproren har spelat en viktig roll för statsmaktens centraliserings- och legi-
timitetssträvanden, det vill säga reformer av rättssystemet, effektivisering 
av beskattningen, skapandet av en stående armé och territoriell integra-
tion. Bondebefolkningens protester har uppfattats som reaktioner på stats-
maktens allt större krav på inflytande över lokalsamhällets angelägenheter. 
Statsbyggnadsprocessen har haft inflytande på protesternas målsättningar, 
organisation och tidpunkten för protesten. Dessa faktorer har i sin tur 
påverkat de sätt man valt att protestera på.48 Tendensen inom svensk och 
finsk forskning om folkliga protester och uppror under tidigmodern tid 
har varit densamma. Statsbyggnadsprocessen har legat i fokus så till vida 
att mycken diskussion har handlat om förhållandet mellan den allt starkare 
centralmakten och det självstyrande lokalsamhället. Förhållandet har fått 
förklara framför allt bristen på uppror och förekomsten av andra strategier, 
legala eller illegala, för att hantera centralmaktens ökande krav.49

Det finns emellertid en forskningstradition som hellre har framhållit 
de kulturella aspekterna på uppror och protester. George Rudé framförde 
 i The Crowd in History, - att det var viktigt att se till den 
protesterande gruppens handlingar i detalj, att studera dess sociala sam-
mansättning, dess mål och dess underliggande föreställningsvärld. I detta 
ställningstagande har han haft otaliga efterföljare. Tillsammans med E. P. 
Thompson och Natalie Zemon Davis har Rudé lagt grunden för den 
inriktning av studier av folkliga protester där föreställningsvärldar och vär-
deringar hos de protesterande har tillmätts ett lika stort förklaringsvärde 
som socio-ekonomiska förutsättningar.50 Ett annat exempel är Emmanuel 
Le Roy Ladurie som i Karnevalen i Romans vill sätta in protesten i ett 
större sammanhang och, som han säger, studera protestens intrig. Därvid 
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undersöker han ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden 
omkring det uppror som skedde i Romans . Syftet är att finna protes-
ternas inre kulturella mekanismer och hur lokala kulturella praktiker över-
sattes till politisk handling.51

Den starka reaktionen mot studiet av socio-ekonomiska orsaker till 
uppror och revolutioner har lett till att forskarna allt mer placerat avgöran-
det hos de inre förutsättningarna hos gruppen som protesterar. Det är inte 
hur verkligheten såg ut, utan hur människor har tolkat sin tillvaro som 
varit avgörande för protesters uppkomst. Också de protesterandes förstå-
else av sin egen handling måste göras tydlig för att protesten skall kunna 
göras begriplig. Först genom studier av subjektiva uppfattningar och före-
ställningar om identiteter, skyldigheter och rättigheter kan man komma 
närmare den betydelse protesten har haft för de protesterande.52 Således 
har forskning om uppror ägnats åt organisation, målsättningar, handlings-
mönster och föreställningar hos de upproriska i syfte att fastställa uppro-
rens orsaker.53

Det är dock, uppmaningar till trots, väldigt få som faktiskt försökt stu-
dera böndernas subjektiva bedömning i samband med uppror. En anled-
ning har säkerligen varit att källmaterialet ofta är tunt.54 Ett undantag är 
Steven Justice bok Writing and Rebellion. För Justice är syftet att visa att det 
fanns en politisk kultur hos de upproriska i England , och att denna 
låg till grund för upproret. Han visar bland annat hur bönderna omarbe-
tade texter utifrån en politisk kultur som skapades självständigt i lokalsam-
hället, ibland genom modifieringar av överhetens ideologi.55 David Martin 
Luebke har också gjort ansatser i boken His Majesty’s Rebels till att ringa in 
böndernas uppfattning om sin egen roll i samhället och hur de uppfattade 
de protester de deltog i. Hans studie handlar om hur fraktioner bildades 
i ett lokalsamhälle i Österrike när bönderna inte kunde enas om hur man 
skulle bemöta ett hot från överheten. Luebke visar att de olika fraktionerna 
gärna uppfattade sig som representanter för hela lokalsamhället och att man 
hade klart utarbetade ideologiska ståndpunkter som man agerade utifrån.56

I ljuset av avhandlingens syfte – att skapa en helhetsbild av dalupproret 
 och att analysera det som ett uttryck för en politisk kultur – är det 
tveksamt om en undersökning av upprorets orsaker verkligen skulle kunna 
tillföra forskningen något. Undersökningens huvudfråga är i stället: hur 
gjorde dalallmogen uppror ? Denna frågeställning innebär en förskjut-
ning från utlösande orsaker till att i stället se upproret som en politisk pro-
cess. Avhandlingen fokuserar på politisk handling, argumentation, ideo-
logi och symbolik. Dessa handlar alla om att förmedla politik, och jag 
studerar de sätt som dalallmogen använt samt hur dalallmogen bemöttes 
av representanter för centralmakten. 
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Mobilisering

Hur dalallmogen gjorde uppror  är i stort en fråga om hur allmogen 
mobiliserades. Vid en första anblick kan man tro att mobilisering rörde 
sig om att bönder var missnöjda, man skickade runt en budkavle och så 
var upproret mobiliserat. Men naturligtvis fungerade det inte så enkelt. 
Det som ofta avfärdas med banala förklaringar av övergången från ”allmänt 
missnöje” till att folket ”fått nog” är i själva verket en nyckelfaktor för att 
förstå inte bara hur uppror sker utan också varför de sker.57 Att studera 
mobilisering innebär att kollektivet problematiseras. Särskilda kollektiv är 
inte ständigt formerade för att göra uppror. Snarare måste gruppen ”bli 
till” som protesterande grupp.58 Historieforskningen har inte mycket att 
tillföra här. I stället har jag hämtat teorier om mobilisering från sociolo-
gin. Teorierna har utarbetats för moderna sociala rörelser såsom miljörörel-
sen, kvinnorörelsen eller amerikanska medborgarrättsrörelsen. Dessa teo-
rier gör det möjligt att sammanföra dagsaktuell politik, kulturella politiska 
uttryck och formeringen av den grupp som skall handla.

Sociala rörelser har definierats som en konsekvent och självmedveten 
utmaning mot myndigheter eller kulturella koder av ett fält av aktörer 
(organisationer eller nätverk), av vilka somliga använder utominstitutio-
nella medel för att nå inflytande.59 Ett tidigmodernt uppror kan, enligt 
dessa kriterier, också ses som en social rörelse. Syftet här är emellertid inte 
att visa att dalupproret i själva verket var en social rörelse. Syftet är enbart 
att visa att de metoder och inriktningar som används för forskning om 
sociala rörelser också kan användas på dalupproret .

Mobilisering är en process. Det är hur förutsättningarna för en rörelse 
skapas utifrån en social och politisk struktur för att sedan översättas i 
handling. Detta sker genom de politiska möjligheter och tillfällen som ger 
utlopp för kollektiv handling. Mobilisering sker även genom de sociala 
och politiska nätverk i vilka individer och grupper samlas kring gemen-
samma mål och genom skapande och strukturerande av värderingar och 
idéer. Dessa tre faktorer – politiska möjligheter och tillfällen, mobilise-
rande strukturer och skapande av samlande tolkningsramar – konstituerar 
mobiliseringsprocessen.60

Mobiliseringsprocessen är komplex, det är inte så enkelt att de tre fak-
torer som räknats upp här snällt radar upp sig till en linjär utveckling av 
en rörelse, utan de samverkar och påverkar varandra, händelser överlappar 
varandra. Mobiliseringen kan dock delas upp i faser där man kan se spår 
av de mobiliserande faktorerna, tillfälle, struktur och tolkningsprocess, i 
varje fas. Bert Klandermans har delat upp mobilisering i tre faser. Den 
första fasen är ett slags förmobilisering som han kallar formering av konsen-
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sus. Inom många sociala sammanhang förekommer formering av konsen-
sus när människor söker bekräftelse av information genom att jämföra och 
diskutera sina egna tolkningar av olika saker med varandra. Oftast före-
drar folk att föra de här diskussionerna med andra som har liknande åsik-
ter. Formering av konsensus sker därför inom ganska homogena grupper, 
bland människor som befinner sig inom samma täta sociala nätverk och 
mer av en händelse än genom planering. Processen leder till att man skapar 
kollektiva definitioner av situationen och därmed en sammanhållning som 
också kan upprätthållas.61

Den andra fasen är mobilisering av konsensus, något som formeringen 
av konsensus förberett jordmånen för. Medan diskussionerna och sprid-
ningen av åsikter under formeringen av konsensus var riktad inåt gruppen 
handlar mobilisering av konsensus om att sprida dessa åsikter och defi-
nitioner till andra. För att göra detta måste man ta hänsyn till hur sam-
hället ser ut och vilka värderingar som råder. Också sociala förhållanden 
måste tas med i beräkningen när man söker sprida sin definition av situa-
tionen.62

Den sista fasen är mobilisering till handling. I denna fas gäller det att få 
personer som sympatiserar med rörelsen att delta i aktioner som rörelsen 
ordnar – att aktivera individer för att delta i till exempel en manifestation. 
För att mobilisera till handling måste rörelsens målsättningar anses vara 
instrumentella för att lösa det problem man utsett. Det innebär att målen 
för handlingarna och deras konsekvenser måste vara kända för deltagarna. 
Av den anledningen är en av de viktigaste förutsättningarna för mobilise-
ring återigen spridning av information om logistik, målsättningar och så 
vidare. På ett liknande sätt måste man för att mobilisera till handling över-
tyga om att det handlingssätt som valts är det lämpligaste och att många 
andra kommer att delta. Dessa två typer av mobilisering, konsensusmobi-
lisering och handlingsmobilisering, kan vara svåra att skilja från varandra 
i praktiken. Det faller sig naturligt att om man ser mobilisering som en 
process samverkar flera olika faktorer under rörelsens förlopp. Mobilisering 
av konsensus är emellertid en förutsättning för att handlingsmobilisering 
skall komma igång.63

Jag menar att ytterligare en fas bör läggas till de ovan nämnda, nämli-
gen demobilisering. Detta innebär hur en rörelse avvecklas, vare sig det sker 
frivilligt eller genom repression. Uppror har ofta har slutat i en eller flera 
militära konfrontationer mellan de upproriska och deras motståndare och 
utgången har också oftast varit upprorsmännens nederlag. Därefter har det 
skett ett rättsligt efterspel där upprorsmännen straffats för sin delaktighet 
i upproret.64 Demobiliseringen innebär att de element som varit vitala för 
mobiliseringen, politiska möjligheter och tillfällen, mobiliserande struktu-
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rer och samlande tolkningsramar, blir obrukbara. Under tidigmodern tid 
har detta oftast skett genom att repressiva åtgärder som syftat till att avvärja 
politiska möjligheter, förhindra utnyttjandet av sociala och politiska struk-
turer och ge alternativa tolkningsramar.

Oppositionell politik innebär mobilisering av två parter – dem som 
utmanar och dem som försvarar. Därför är det viktigt att se till interak-
tionen mellan de upproriska och centralmakten för att förstå hur rörelsen 
mobiliseras. Interaktionen mellan de olika parterna driver på mobilise-
ringen av både rörelsen och dess motståndare. För att förstå mobilisering 
av en rörelse är det därför lika viktigt att se till omgivande faktorer som 
rörelsens interna strävanden och interaktionen mellan interna och externa 
faktorer. Det motstånd rörelsen möter varierar i styrka och omfång, vilket 
i sin tur påverkar hur rörelsen skapas och utvecklas.65 Motmobilisering är 
inte tillnärmelsevis lika väl utrett i tidigare forskning som de protesterandes 
mobilisering. Hur försvararnas mobilisering sett ut i förhållande till Klan-
dermans modell över mobiliseringens faser får därför bli en empirisk fråga 
som besvaras i avhandlingens resultat.

Tolkningsramar och tolkningsprocesser
Upprorsforskarna har alltså stannat vid att det är upprorsmännens sub-
jektiva bedömningar av sin situation som är avgörande för att förstå hur 
uppror uppstår och mobiliseras. Här står man emellertid inför ett analy-
tiskt gap mellan kultur, ideologi och faktisk handling. Hur förhåller sig 
politisk kultur och politisk handling till varandra? Frågan är hur den upp-
roriska gruppens bedömningar egentligen fungerar och hur människor 
som deltar i rörelsen ger innebörd åt sitt handlande. Denna tolkningspro-
cess kallas framing.66

Rörelser tar aktiv del i att skapa och förmedla idéer och övertygelser. 
Man försöker ge rörelsen en innebörd för de egna deltagarna, men också 
inför antagonister eller åskådare. Framing, eller tolkningsprocess, är ett 
begrepp som syftar till att beskriva hur rörelser ger innebörd till och tolkar 
händelser och förhållanden för att mobilisera potentiella deltagare, för att 
samla stöd hos åskådare och demobilisera motståndare. Rörelser skapar 
tolkningsramar som ger händelser en särskild innebörd. Tolkningsramarna 
ordnar erfarenheter och ger ledning för hur man skall handla. En tolk-
ningsram består av specifika metaforer, symboler och igenkännbara tecken 
som används för att tolka händelser och handlingar och som föreskriver 
handlingsalternativ.67 Tolkningsprocessen kan alltså sammanfattas som de 
medvetna strategiska försöken hos grupper att skapa en gemensam förstå-
else av världen och av sig själva och som legitimerar och motiverar kollek-
tivt handlande.68
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För att aktörernas tolkningsram skall fungera mobiliserande måste den 
ha en resonansbotten i den gemensamma politiska kulturen och i män-
niskors erfarenheter. Enskildheter skall kunna tematiseras så att de fram-
står som att de stöder och upprätthåller rörelsen.69 En mobiliserande tolk-
ningsram undviker att ställa upp skarpa gränser mellan föreställningar som 
inryms i ett politiskt eller socialt system och föreställningar som trotsar det. 
I stället vilar tolkningsramens mobiliseringspotential på att man appelle-
rar till gemensamma värderingar. På det sättet får motståndare till rörelsen 
svårare att misskreditera den än om rörelsen satte upp helt nya tolkningsra-
mar.70 Det ligger alltså i den framgångsrika tolkningsramens natur att den 
appellerar till en gemensam politisk kultur.

Politiska och sociala strukturer och politiska tillfällen och möjligheter 
måste filtreras genom tolkningsramen för att de ska fungera mobiliserande. 
I sig är politiska institutioner och tillfällen bara förutsättningar som inte 
är mobiliserande. De måste tolkas på ett visst sätt för att människor ska 
mobilisera kring dem.71

Det här innebär att politiska och sociala strukturer kan användas, kom-
bineras och utvecklas för att befrämja rörelsens utvidgning. För att utnyttja 
institutioner (under tidigmodern tid exempelvis sockenstämman och riks-
dagen) handlar det inte bara om att begagna sig av dem, det gäller för 
rörelsen att tolka institutionernas betydelse och omdefiniera dem så att de 
fungerar i enlighet med rörelsens syften.72 Man måste vara uppmärksam 
på att formella institutioner starkt påverkar de sätt som människor väljer 
att protestera på och hur politiska rörelser ser ut – det är just dessa insti-
tutioner som protesterna konfronterar. Men inte bara handlingsmönstren 
hos de protesterande påverkas. Man definierar sina krav i förhållande till 
de rättigheter man tillerkänns av institutionerna och de värderingar man 
omhuldar formas i förhållande till dem som de centrala institutionerna 
värnar om.73

Också vardagliga sociala sammanhang som egentligen inte är ämnade för 
att mobilisera till protest kan bli mobiliserande genom att tolkas på ett visst 
sätt. Exempel på detta kan vara familje- eller hushållsband, samt nätverk av 
vänner och organisationer. Kopplingen mellan informella strukturer i var-
dagslivet och mobilisering av rörelser har ofta påtalats. Det finns också mer 
formellt organiserade grupper inom institutioner eller organisationer som 
har samma funktion, som exempelvis byar, rotar eller arbetslag.74

Det politiska tillfället eller den politiska möjligheten är också den ett 
objekt för tolkning från rörelsens sida. Tillfället tas till vara eller skapas av 
rörelsen. Poängen med att tala om tematisering av ett politiskt tillfälle är 
att man integrerar en analys av de interna processerna i rörelsen med den 
samhälleliga kontexten. De politiska möjligheterna kan öppnas i strukturer 
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som förändras mycket långsamt, som de institutioner som står till buds och 
den politiska kulturen. Andra tillfällen är betydligt mer flyktiga, beroende 
av händelser och aktörer.75

Det finns en viktig skillnad mellan skapandet av en tolkningsram av 
ett politiskt tillfälle och vad som ibland kallas för en lämplig konjunktur 
för att protestera.76 Att tala om en politiska konjunktur innebär att man 
betraktar den som en yttre faktor som möjligen kan påverka en rörelses 
mobilisering. Med tematiseringen av tillfället visar man i stället hur aktö-
rerna är aktiva i översättningen av händelsen och beslutar hur den skall 
utnyttjas. Man studerar hur aktörerna uppfattar tillfället och vad de gör av 
det, eller hur aktörerna skapar tillfället själva – en tolkningsram som sedan 
kan nyttjas för mobilisering. Säger man att det fanns en lämplig politisk 
konjunktur för att protestera gör man samma misstag som så ofta påtalats 
om ekonomiska förutsättningar: man antar att människor är automater 
som reagerar på politiska stimuli utan att för den sakens skull visa att de 
protesterande känt till denna politiska konjunktur.

I mobiliseringen mot en rörelse fungerar tolkningsramarna på samma 
sätt som inom rörelsen.77 Strävan att försvara den rådande ordningen mot 
utmaningar är också del av en tolkningsprocess. Försvararna använder 
institutioner eller informella vägar för att tolka vad som händer och man 
nyttjar politiska möjligheter och tillfällen för att föra fram sitt eget bud-
skap. Eftersom mobilisering är en interaktiv process är det minst lika vik-
tigt, menar jag, att studera de tekniker försvararna av samhällsordningen 
använde för att tolka sitt och andras handlande, i syfte att demobilisera 
rörelsen.

Kommunikation och legitimitet
Jag skall vrida perspektivet, från de processer (mobilisering och tolkning) 
som är del av upproret till att diskutera vad de egentligen består av. Det 
finns två aspekter som jag vill lyfta fram som särskilt viktiga för att förstå 
hur allmogen gjorde uppror . Den ena är kommunikation och den 
andra är legitimitet.

Mobilisering fungerar genom att människor kommunicerar med varan-
dra för att vinna stöd för sitt handlande. En protest innebär i sig att man 
söker göra andra medvetna om sina åsikter.78 Det kan ske med en mängd 
olika medel. Här finns naturligtvis de mer raka formerna för kommunika-
tion i form av brev och tal. Man kan använda politiska institutioner, men 
även symbolik, ritualer, åtbörder och manifestationer är sätt att kommuni-
cera inom och utom rörelsen. Manifestationer synliggör ett kollektiv för 
omvärlden. De har således en dubbel funktion, dels att skapa inre sam-
manhållning i gruppen och dels att presentera kollektivet för omvärlden.79 
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Kommunikationen riktar sig alltså både inåt rörelsen och utåt, till mot-
ståndarna och eventuella åskådare.

Begreppet interaktion lanserades av Eva Österberg för att karakterisera 
den politiska praktiken på sockenstämmor och häradsting. Dessa institu-
tioner var arenor för interaktion mellan centralmakt och lokalsamhälle. 
Hur interaktionen sett ut har varit beroende av faktorer som statens utveck-
ling, den lokala ekonomiska och sociala strukturen samt vilket sakområde 
beslutsfattandet gällt. Österberg menar interaktionen kan ha tagit form av 
både kompromiss och konflikt.80

Österberg utesluter emellertid implicit en mängd former för politiskt 
handlande ur interaktionsbegreppet genom att begränsa uttrycket till de 
etablerade politiska kanalerna. Jag vill inte göra någon begränsning av den 
form interaktionen tar eller vilka arenor som används för denna interak-
tion. Interaktion används här som ett brett begrepp som innefattar alla 
handlingsmönster som används i relationen mellan centralmakt och lokal-
samhälle.81

Den form en protest tar är ett kommunikativt redskap i sig. Den flora av 
handlingsalternativ som står till buds för en grupp brukar kallas dess pro-
testrepertoar. Peter Burke, Charles Tilly och James C. Scott har alla använt 
denna teateranalogi för att förklara kopplingen mellan kollektiva protester, 
vardagligt motstånd och uppror.82 Det kan översättas till att man studerar 
kommunikationen inte bara inom rörelsen, utan också mellan rörelsen och 
dess motståndare. Det relationella perspektivet på politik är därmed cen-
tralt.83

Begreppet repertoar innebär att en protest inte är någon improviserad 
uppvisning som skapas i stunden. Snarare har människor olika val hela 
tiden, även om valen är begränsade – man har en repertoar för kollektiva 
protester. En protestrepertoar omfattar inte bara hur man handlar i pro-
testsituationen, den rymmer även kunskapen om hur man kan handla och 
hur andra förväntar sig att man skall handla. Den protestform som används 
väljs därför inte slumpvis. Repertoaren är inlärd av de protesterande; ibland 
är den till och med planerad och inövad. För de protesterande är det cen-
tralt att bestämma vilken form man skall använda för att protestera, när 
den är lämplig att använda och under vilka förhållanden den är legitim 
att använda. Det enklaste valet för de protesterande är förstås att använda 
konventionella former, men det innebär inte att det inte sker innovationer 
i repertoaren. Det finns alltså utrymme för kreativitet och innovation och 
de nya formerna kan mycket väl så småningom bli konventionella. Innova-
tiva protestformer kan också uppkomma vid kulmen av en protest när det 
verkar som att allt är möjligt och att världen kan förändras. Nya protestfor-
mer skapas i interaktionen med motståndarna.84
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Precis som de protesterande måste lära sig formen, måste objektet för 
protesten lära sig att förstå den. Formen som protesten tar är ett budskap i 
sig och de protesterande syftar naturligtvis till att föra fram detta budskap. 
Formen återverkar också på tolkningsramen som strukturerar de proteste-
randes värderingar och idéer, och bidrar därmed till en kollektiv identitet i 
och med att protestformen definierar gruppen som en särskild grupp med 
ett särskilt handlingssätt. Ibland kan den kommunikativa aspekten vara 
hela vitsen med protesten. Den form man väljer har också stort inflytande 
på hur protesten uppfattas.85

Utifrån interaktionsbegreppet menar jag att motståndaren också har en 
svarsrepertoar som motsvarar protestrepertoaren. Medan de protesterandes 
repertoarer har varit föremål för många studier har centralmaktens reper-
toar för att motarbeta protester inte rönt något större intresse.86 Jag förut-
sätter dock att samma sak gäller för centralmaktens repertoar som för de 
protesterande; den består av särskilda former för kommunikation som är 
väl beprövade och välkända för de protesterande. Det sätt som de protes-
terande bemöts på sänder ett budskap om hur överheten ser på protesten 
och hur konflikten skall lösas. På samma sätt som manifestationer kan vara 
viktiga för att göra en rörelse känd för utomstående kan svarsrepertoaren 
sända budskap till utomstående om hur protesten och centralmakten skall 
uppfattas. Naturligtvis står helt olika resurser till buds för de två parterna, 
vilket gör att centralmakten har ett betydligt större manöverutrymme än 
de protesterande. Det är därmed viktigt att inte bara se på centralmaktens 
agerande som maktutövning, utan också som kommunikation.

Det andra viktiga begreppet i studiet av en rörelses mobilisering och 
tolkningsprocesser är legitimitet. Legitimitet är en av de viktigaste kom-
ponenterna i en politisk kultur eftersom det ger samhällsordningen giltig-
het och kraft.87 Legitimitet är auktoritet som anses vara eller uppfattas som 
giltig av ett flertal inom samhället eller inom en grupp. Eftersom legitimi-
tet i grunden handlar om hur makten uppfattas är dess bärande element 
idémässiga. En maktordning har en legitimerande ideologi som grundas i 
en kulturell struktur. Denna ideologi kan uttryckas i många former, såsom 
symbolik, ritual eller i diskurs. Den idémässiga grunden gör dock de sty-
randes legitimitet sårbar. Hävdvunnet legitimitetsskapande symboler, ritu-
aler eller diskurser kan användas av både de styrande och de som utmanar 
de styrande. Antingen reproduceras de styrandes legitimitet eller så konsta-
teras de styrande vara illegitima. Legitimitet kan också erövras av andra.88

Ur ett samhälleligt perspektiv är legitimiteten viktig. En regering måste 
vara legitim för att kunna styra, det var en grundförutsättning för att beslut 
skall åtlydas och respekteras. Statsmakten ställdes inför utmaningen att 
uppfattas som legitim av så stor del av samhället som möjligt. Det sätt 
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som staten strävade efter att skapa och upprätthålla sin legitimitet var 
betingat av den politiska kulturen.89 Varje regim hade en legitimerande 
tolkningsram som gav undersåtarna eller medborgarna anledning att hålla 
sig lugna.90 Bondeupproren hade en viktig del i hur denna tolkningsram 
formades – de framtvingade ett behov av att ständigt legitimera statsmak-
ten.91

Det fanns också enligt dåtidens politiska teori tillfällen då folket hade 
rätt att göra uppror. John Locke, som hade stort inflytande på politisk teori 
i Sverige på - och -talet, manade att om en styrelse inte ansågs 
legitim av folket hade det rätt att göra uppror för att skaffa en ny. Legitimi-
teten hos de styrande vilade på att den politiska makten innehades av dem 
som verkligen hade rätt till den och att makten användes till det allmänna 
bästa. Rätten att bestämma huruvida styrelsen var legitim hade folket.92

En protest eller ett uppror är i vidaste bemärkelse en kamp om den 
rådande regimens legitimitet och tillit till de politiska institutionerna. 
En proteströrelse handlar därför om att konfrontera regimens legitimitet. 
Samtidigt är rörelsens egen legitimitet inte given utan måste skapas eller 
erövras eftersom den är en avgörande faktor för att mobilisering skall 
lyckas. Mobiliseringen vilar nämligen på att deltagarna och människorna 
de representerar uppfattar de beslut som fattas av rörelsen som legitima. 
Exempelvis måste handlandet uppfattas som proportionerligt till det pro-
blem man anser sig stå inför, att rörelsens budskap uppfattades som lämp-
ligt i förhållande till det problem man vill lösa och att ledarskapet för 
rörelsen har utkristalliserats på ett sätt som uppfattas ge dem en giltig 
maktställning.93

Frågans precisering
Kommunikation och legitimitet är alltså centrala element för att förstå hur 
mobiliseringen av dalupproret och mobiliseringen mot allmogens rörelse 
gick till. Samtidigt är det viktigt att fånga in de tolkningsprocesser som 
ägde rum som ett led i mobiliseringen. Huvudfrågan, hur allmogen gjorde 
uppror, är inte tillräcklig för att genomföra avhandlingens syfte. Utifrån 
de teoretiska och metodiska utgångspunkterna kan mer preciserade frågor 
ställas om hur man gjorde uppror år :

· Vilka handlingar ingick i allmogens/centralmaktens politiska repertoar?
· Hur utnyttjades mobiliserande strukturer för mobiliseringen/

demobiliseringen?
· Hur nyttjades politiska tillfällen och möjligheter i mobiliseringen/

demobiliseringen?
· Hur formade allmogen/centralmaktens tolkningsprocessen?
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Dessa delfrågor ställs till varje undersökningskapitel och skall relateras till 
den fas i mobiliseringsprocessen som studeras. I slutkapitlet kommer tolk-
ningsprocessen, mobiliserande strukturer samt politiska tillfällen och möj-
ligheter att diskuteras i förhållande till frihetstida politisk kultur.

Källor och avgränsningar

Till skillnad från många andra forskare som sysslar med folkliga protester 
är den som forskar om dalupproret  lyckligt lottad – källmaterialet 
är rikt och varierat. Ofta är förhållandet det motsatta, och forskare har 
fått försöka tolka hur allmogen resonerat och handlat utifrån hur dåtida 
överhetspersoner beskrivit vad som hänt. Från dalupproret finns däremot 
många dokument och andra direkta avtryck av dalallmogens handlande 
som inte passerat överhetens tolkningsfilter.

Därmed inte sagt att källmaterialet inte domineras av handlingar som 
efterlämnats av centralmakten. Det gäller i synnerhet Svea hovrätts förhör 
med dem som ansågs vara mest skyldiga. Till detta har både hovrätten och 
justitierevisionen (dåtidens högsta domstol) samlat på sig allehanda hand-
lingar som haft med dalupproret och upprorets förhistoria att göra. Det 
är bland dessa handlingar som allmogens egna dokument finns. Det rör 
sig mest om brev som skickats mellan bönder i Dalarna eller från bönder 
på besök i Stockholm. Här kan även budkavlar räknas in. Också en del 
material som behandlar upprorets organisation finns bland Svea hovrätts 
handlingar. Vad gäller de skrifter som dalallmogen lämnat in till olika 
institutioner finns dessa i respektive institutions arkiv, samt i många fall 
även som kopia bland Svea hovrätts eller justitierevisionens handlingar. 
Allmogens olika besvärsskrifter finns inlämnade till riksdagen, till ständer-
nas kommission angående orsakerna till krigets olyckliga förlopp i Finland 
– och till bondeståndet.

Svea hovrätts handlingar och justitierevisionens utslagshandlingar inne-
håller framför allt samtida rapporter från lokala tjänstemän i Dalarna och 
Västmanland som berättar om dalallmogens förehavanden. Efter uppro-
ret fick många tjänstemän och präster lämna in berättelser om upprorets 
händelser och upphov. Även dessa har samlats in och ligger bland hand-
lingarna. En del av de samtida breven från tjänstemännen finns också kvar 
bland landshövdingarnas brev till Kungl. Maj:t eller bland tjänstemännens 
brev till landskanslierna i respektive län.

Allmogens agerande och motåtgärder mot det har ofta diskuterats på 
högre nivå, i riksdagen eller i rådet. Därför har rådsprotokollen för peri-
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oden och sekreta utskottets protokoll och handlingar samt riksdagspro-
tokollen kommit till användning. Då även den bild som centralmaktens 
propaganda utmålade av upproret studeras kommer politisk litteratur och 
kungliga förordningar att användas.

Ett par år efter att dalupproret stillats tillsattes en kommission för att 
särskilt undersöka de lokala tjänstemännens roll i upproret. Här finns 
bland annat förhör med förrymda upprorsmän som inte var med vid den 
första rättegången och originalhandlingar från upprorsperioden som främst 
härstammar från lokala tjänstemän. Till detta kommer en del memoarer i 
vilka dalupproret omnämns. Dessa är ofta skrivna många år efter att upp-
roret skedde. Som alla källor som uppkommit en tid efter händelserna 
måste detta material hanteras med stor försiktighet.

För att komma åt den politiska verksamheten på lokal nivå har källma-
terial som sockenstämmo- eller kyrkorådsprotokoll använts. Källmaterialet 
är dock mycket begränsat och det är bara i ett fåtal av Dalarnas socknar 
som det verkligen finns bevarade sockenstämmo- eller kyrkorådsprotokoll 
från undersökningsperioden.

Det finns även källmaterial till dalupproret som är tryckt. Det gäller 
riksdagsprotokollen för adeln, prästeståndet, borgarståndet och bonde-
ståndet samt de kungliga förordningarna. Dessutom har ett stort material 
tryckts i serien Handlingar rörande Skandinaviens historia från början av 
-talet. Här finner man exempelvis bonderiksdagsmannen Jan Perssons 
berättelse om upproret och flera av dalallmogens viktigaste dokument.

Alla dessa olika typer av material har sina källkritiska problem. Viktigt 
är naturligtvis att ta hänsyn till den tendens som kommer till uttryck i 
beskrivningar av händelseförloppet. Tendensen i de olika parternas utlå-
tanden kan emellertid också vändas till en fördel eftersom de olika par-
ternas syn på olika skeenden och det egna handlandet är en del av mitt 
studieobjekt. Källkritiskt komplicerade kan böndernas uttalanden i rätt-
tegångarna vara, liksom diverse ”spionrapporter” skrivna av lokala tjänste-
män vilka ofta återger andra- eller tredjehandsuppgifter. I båda dessa fall 
måste uttalanden viktas och jämföras med andra för att pussla ihop en 
sammansatt bild av de främsta idémässiga rättfärdigandena för upproret 
och hur man praktiskt gick till väga. Genom en jämförelse av samstäm-
migheten mellan de frågor som tas upp i rapportörernas brev och uppgif-
ter både från bönderna själva och från centralmakten direkt kan slutsatser 
dras. Likaså kan en större sannolikhet i resultaten åstadkommas genom att 
uppgifterna är spridda geografiskt liksom vad gäller tidpunkt och uppgifts-
lämnare.

En undersökning av tolkningsprocesser leder även den till vissa kompli-
kationer. Eftersom efterhandsuppgifter ofta redogör för resultatet av tolk-
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ningsprocesser snarare än dess faser kan man få en missvisande bild av hur 
mobiliseringen fungerat. Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som 
är möjligt använda samtida material för att avgöra tolkningsramens bety-
delse i mobiliseringen.

Då Bjarne Beckman redan genomfört det stora kartläggningsarbetet 
av dalupproret vilar tyngden i min avhandling på analys hellre än att ge 
en heltäckande bild av upprorets alla händelser. Jag avgränsar undersök-
ningen till vad man kan kalla rörelsens centrum. Det är hur dalupproret 
uppkom, fungerade, upprätthölls och slutligen gick under som intresserar 
mig främst, inte hur dess spridning har sett ut eller hur andra mindre 
rörelser har förhållit sig till huvudrörelsen. Därför gör jag en geografisk 
avgränsning till Kopparbergs län, och särskilt till socknarna kring Siljan 
som var mest aktiva i upprorets uppkomst. Anknytande rörelser i Häl-
singland, Södermanland, Uppland och Västmanland kommer att beröras 
när de har betydelse för hur den centrala rörelsen skapades och upprätt-
hölls.

Den tidsperiod som avhandlingen spänner över är beroende av de 
utgångspunkter som satts för undersökningen. I enlighet med frågeställ-
ningen hur man gjorde uppror inleds undersökningen med dalallmogens 
första handlingar i som kan anknytas till upproret. Det är då fråga om den 
tolkningsprocess som sattes igång efter utbrottet av kriget mot Ryssland 
och det katastrofala slaget vid Villmanstrand på sensommaren . Kriget 
och särskilt förlusten vid Villmanstrand var något som senare återkom 
åtskilliga gånger i dalallmogens argumentation och efteråt började lands-
hövdingen i Kopparbergs län, Albrekt Lindcreutz, rapportera till Kungl. 
Maj:t om missnöje och ryktesspridning i länet. Undersökningen sträcker 
sig fram till slutet av januari  då ledarna för upproret avrättades, och 
rörelsen därmed också slutgiltigt gick i graven. I och med rättegången och 
avrättningarna avslutades regeringens akuta demobilisering av allmogen 
som nu åter lovade trohet till kungen och regeringen.94

Avhandlingens disposition
För att studera mobiliseringsprocessen i dess enskildheter har det varit 
nödvändigt att plocka sönder upprorets förlopp för att sedan passa ihop 
det igen. Det innebär att avhandlingen inte är strikt kronologisk i sin dis-
position. Visserligen finns ett yttre ramverk från missnöje i Dalarna under 
våren  till ledarnas avrättning i januari , men upproret är mer 
än en serie händelser uppradade efter varandra. Som framgått av avhand-
lingens frågeställningar inriktar jag mig på att undersöka hur dalallmogen 
kommunicerade och legitimerade sitt handlande och hur centralmakten 
svarade. Mitt fokus är på processen och på analys av de element som upp-
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träder i denna process. Avhandlingen skall undersöka hur den statliga legi-
timiteten bröts ned och återupprättades, hur upproret skapade sin egen 
legitimitet och dynamik och hur det mobiliserades och demobiliserades. 
Denna process blir tydligare om den avgränsas och struktureras tematiskt. 
För att underlätta för läsaren finns en uppställning över upprorets utveck-
ling längst fram i boken. I parenteserna nedan anges de tidsperioder som 
varje kapitel behandlar.

Kapitel två (hösten  – maj ) handlar om de första tecknen på 
missnöje som yppades av dalkarlar drygt ett år före upproret. Ryktessprid-
ning och pratande på värdshus och krogar analyseras som protestformer 
och led i mobiliseringsprocessen. Här diskuteras också de värderingar som 
kom till uttryck i protesterna. I kapitel tre (vårvintern  –  maj ) 
studeras centralmaktens reaktioner på denna ryktesspridning. Där skall 
linjerna för den officiella ideologiska hållningen klargöras och sättas i för-
hållande till dalallmogens inställning samt till mobiliseringsprocessen. I 
kapitel fyra (juni  –  maj ) följs mobiliseringen via de institutio-
ner och protester som allmogen nyttjade samt hur man skapade en rörel-
seidentitet. Kapitlet avslutas med att behandla författandet av budkavlen 
som manade till uppbåd i juni . Kapitel fem ägnas ungefär samma 
period (juli  –  juni ) med betoning på hur allmogen nyttjade 
det politiska tillfället i formuleringen av sin politik, men också hur den 
nyformulerade tolkningsramen möjliggjorde demobiliseringen av rörelsen. 
Marschen till Stockholm såsom manifestation och protestform är ämnet 
för kapitel sex ( maj –  juni ). Kapitlets andra hälft handlar om 
centralmaktens åtgärder mot denna nya protestform. Det sista empiriska 
kapitlet, kapitel sju, behandlar demobiliseringen av dalallmogen ( juni 
 –  januari ). Här är det framför allt centralmakten som kommer 
till tals i fråga om hur allmogen skulle hanteras och vilket minne som skulle 
efterlämnas av upproret. I kapitel åtta sammanfattas och analyseras hur 
dessa delar skall förstås som en helhet och dalupprorets förhållande till fri-
hetstida politisk kultur diskuteras.

Teknikaliteter
Vid citering och nothänvisning ur källorna har stavning och interpunktion 
genomgående moderniserats och användningen av stor bokstav reducerats 
medan ordformen i regel har bibehållits. Även namn på personer ur allmo-
gen har normaliserats. För tryckt källmaterial gäller samma principer som 
ovan, med undantag av nothänvisning, där originalstavningen i regel har 
bibehållits.

Uttrycket Kungl. Maj:t syftar i avhandlingen på kungen och rådet 
medan Hans Maj:t syftar på kungen personligen.95 När uttrycket reger-
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ingen används syftar det på riksrådet.96 Ständerna syftar på riksdagens fyra 
stånd som helhet.97

Slutligen några ord om hur jag har hänvisat till Bjarne Beckmans 
Dalupproret  och andra samtida rörelser inom allmogen och bondestån-
det i mitt arbete. Då Beckmans uttalade syfte var att göra en detaljbeskriv-
ning av upproret har han använt mängder av källmaterial för att genomföra 
detta. Mitt eget syfte är att tolka dalupproret i förhållande till en politisk 
kultur, vilket visserligen grundas på Beckmans utredning av händelseför-
loppet, men inte hade kunnat göras utan en nytolkning av samma källma-
terial som Beckman använt. Dessutom har jag lagt tyngdpunkter på andra 
saker än Beckman, vilket gör att jag i vissa fall är mer utförlig än han. Detta 
gäller särskilt de inledande faserna av upproret under  och upprorets 
efterräkningar. 

Av denna anledning har jag följt några enkla principer för hänvisning 
till Beckman. Nothänvisning till Beckman har endast skett då jag använt 
hans arbete som källa eller då min tolkning skiljer sig från hans, vilket i så 
fall markeras med ”jfr Beckman ”.

Noter, kapitel 1

1 Gustav Schedin / , fol. , SHP. Allmogen definieras här som den del 
av befolkningen som levde på landsbygden och som huvudsakligen försörjde sig 
på eget arbete inom jordbruket. Här inbegrips skatte-, krono- och frälsebönder, 
obesutten lantbefolkning samt soldater. S. Carlsson  s. –.

2 Fahlbeck a s. –; Roberts  s. ; Roberts  s. , , –, 
–.

3 Bäck  s. –; Gustafsson a s. ; Melkersson  s. ; Nordin 
 s. .

4 R. Olsson  s. –, –; Alexandersson  s. ; Roberts  s. , 
, .

5 R. Olsson  s. , ; Lennersand  s. –.
6 Beckman  s. ; Ryman  s. –; Ericsson & Petersson  s. ; 

Bäck  s. –, ; Aronsson  s. ; Frohnert  s. .
7 Nilzén  s. –; Metcalf b s. –; Metcalf  s. –; 

Roberts  s. –.
8 Ett exempel på detta är att den politiska litteraturen och propagandan, både 

tryckt och otryckt, ökade kraftigt i omfattning i och med riksdagen –. 
Inte förrän på -talet ser man en motsvarande ökning i samband med tryck-
frihetsförordningen. I. Carlsson  s. –, , –.

9 Thanner  s. ; I. Carlsson  s. –; Metcalf  s. ; Roberts  
s. –.
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10 Beckman  s. –.
11 Beckman 1930 s. 432, 442; Carlsson & Rosén 1961 s. 138; Myrdal 1999 s. 201. 

I definitionen av centralmakt följer jag Nils Erik Villstrand: ”det svenska rikets 
statsorgan – kung, råd och riksdag – samt den byråkratiska apparaten som 
avgjorde och styrde rikets agerande utåt i förhållande till andra statsbildingar 
och som gjorde sitt inflytande gällande och utövade sin makt inåt. Detta age-
rande subjekt hävdade ensamrätten till legitimt våld och stod som en garant 
av ordning och säkerhet i riket och därmed samhällets fortsatta existens.” Vill-
strand 1992 s. 6. Med tidigmodern tid åsyftas perioden ca 1500–1800. 

12 Beckman  s. .
13 Österberg  s. ; Ylikangas  s. .
14 Hunt  s. ; Demertzis  s. –; Österberg  s. –.
15 Österberg  s. ; Gustafsson a s. –.
16 Biernacki  s. ; Sewell  s. , –.
17 Demertzis  s. ; Aronsson  s. –. Se även Ortner  s. .
18 Österberg 1987 s. 323; Österberg 1989 s. 76. Österberg vänder sig i Annales-

skolans efterföljd särskilt mot ”händelsehistoria”.
19 Tarrow  s. –, , .
20 Aronsson  s. ; Swidler  s. , ; Harnesk  s. –; McAdam 

 s. , ; Sewell  s. –.
21 J. W. Scott  s. , ; Wrightson  s. –.
22 Reddy  s. ; Gustafsson b s. ; te Brake  s. –, .
23 Schulze  s. ; Ortner  s. –, ; te Brake  s. ; McAdam 

 s. –.
24 Blum  s. ; J. C. Scott  s. , ; Luebke a s. –; te Brake 

 s. –.
25 Gustafsson a; Blickle red. ; te Brake .
26 R. Olsson ; R. Olsson .
27 Bäck .
28 Alexandersson .
29 Villstrand .
30 Österberg ; Österberg ; Österberg ; Aronsson  s. , – 

och passim.
31 Österberg ; Florén  s. –; Villstrand ; Frohnert ; Linde 

; Thoré .
32 Se t.ex. Brolin ; G. Olsson ; Nilzén ; Metcalf a; Metcalf b; 

I. Carlsson ; Hammarlund .
33 Beckman  . IX–X.
34 Beckman  s. XI. Se även Lagerroth  s. –. Lagerroths avhandling 

var till stor del ett politiskt verk. Hans uttalade syfte var (bl.a.) att återupprätta 
frihetstiden och visa att frihetstidens parlamentarism vilade på urgamla svenska 
frihetsidéer. Valentin  () s. –.

35 Beckman  s. –, –, citat s. .
36 Beckman  s. –. Det skall emellertid påpekas att Beckman sällan 

kan visa att de samtida konjunkturer som utmärktes av ståndsutjämning och 
demokratiska ideal faktiskt har omhuldats av allmogen – den skall ha tagit 
intryck av tidens strömningar i allmänhet. Se t.ex. s. –. Dessa tankar 
utvecklas ytterligare i Beckman . Vad gäller lokalförvaltningens samman-
brott, jfr Frohnert  s. .
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37 Beckman  s. –, –, –, –. Se även not s. . 
Dalupprorets orsaker kommer hädanefter inte att diskuteras eftersom avhand-
lingens syfte och frågeställningar inte berör dessa frågor.

38 Beckman  s. . Citatet härrör från Esaias Tegnérs Sång den  april , 
citerad i Valentin  s. .

39 Valentin  s. –; Beckman  s. VIII.
40 För en bibliografi över dalupproret , se Wingborg .
41 Isacson & Ternhag  s. –.
42 Sandén  s. –, .
43 Frohnert  s. , –.
44 Bristerna i den ”spasmodiska skolans” teorier påpekas av Thompson  () 

s. – (citat s. ). Se även Österberg  s. –, –; Burke  s. 
–; Bøgh  s. –, , –; Aya  s. –; Luebke a s. –.

45 Aya  s. . För ännu ett exempel se s. .
46 Aya  s. –, –.
47 Aya  s. , –.
48 Blickle  () s. , –, –; Tilly  s. –, , –; Schulze 

 passim; Imsen  s. ; Ylikangas  s. –.
49 Larsson  s. –, –; S. Carlsson  s. ; Österberg  s. 

–; Österberg  passim; Lindegren  s. , –; Ylikangas  
s. –; Ylikangas  s. –, –; Katajala  s. –, –; 
Villstrand  s. –; Linde  s. , –.

50 Rudé  s. –; Desan  s. –; Schulze  s. –; Dickinson 
 s. –; te Brake  s. . Till denna skara kan även Yves-Marie Bercé 
hänföras i det att han talat om bondeuppror som en kulturell handling. Se 
Schulze  s. –. På svensk botten har de kulturella aspekterna av de 
medeltida upproren (eller resningarna) diskuterats av Peter Reinholdsson som 
framför allt inriktat sig på de värderingar som omgett det politiska handlandet. 
Reinholdsson .

51 Le Roy Ladurie  () passim och s. .
52 Thompson  () s. –; Österberg  s. ; Bercé  () s. 

ix–x; Hunt  s. –; Bøgh  s. , –; Florén  s. ; Sewell  
s. ; Justice  s. , –, , –; Harrison  s. –; Rein-
holdsson  s. –. Frågan diskuteras även inom sociologin. För en över-
blick av detta forskningsläge, se McAdam  s. vii–xlii.

53 Schulze  s. –.
54 Reinholdsson  s. –.
55 Justice  passim.
56 Luebke a passim.
57 Aya  s. –, , , –.
58 Melucci  s. .
59 Gamson & Meyer  s. . ”A social movement is a sustained and self-con-

scious challenge to authorities or cultural codes by a field of actors (organiza-
tions and advocacy networks), some of whom employ extrainstitutional means 
of influence.”

60 Klandermans & Tarrow  s. ; Klandermans  s. ; Snow & Benford 
 s. ; McAdam, McCarthy & Zald  s. –. På engelska används 
uttrycket political opportunity, vilket på svenska måste uttryckas både som möj-
lighet och tillfälle. Klandermans och Tarrow inkluderar i sin definition att 
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mobilisering måste ske i kapitalistiska samhällen. Denna modell för mobilise-
ring av sociala rörelser har kritiserats av Doug McAdam för att vara allt för 
stelbent. McAdam –xv.

61 Klandermans  s. .
62 Klandermans  s. , , ; Klandermans & Tarrow  s. –.
63 Klandermans  s. –, –; Klandermans & Tarrow  s. –, 

.
64 Würtz Sørensen  s. –.
65 Voss  s. ; McAdam  s. xiv, xvii, xxvii, –, –, –. 
66 Tarrow  s. –, , , , ; McAdam  s. xxii, –.
67 Snow & Benford  s.  och not; Tarrow  s. –. Se även Zald  

s. .
68 Gamson  s. –; McAdam, McCarthy & Zald  s. ; McAdam  

s. –.
69 Snow & Benford  s. , ; Johnston & Klandermans  s. ; Gamson 

 s. .
70 Tarrow  s. –. Se även ett liknande resonemang hos J. C. Scott  s. 

–. Detta innebär emellertid inte att det inte skulle gå att mobilisera utan att 
hänvisa till en gemensam politisk kultur, utan bara att det är mycket svårare.

71 McAdam  s. .
72 McAdam  s. xxv.
73 Swidler  s. –, . Se även Klandermans & Tarrow  s. .
74 McCarthy  s. , . McCarthy exemplifierar dock med bönegrupper, 

studiegrupper och idrottslag.
75 Gamson & Meyer  s. –; McAdam  s. .
76 Jfr Beckman  s. ; Lindegren  s. – och Linde  s. –, 

–, .
77 McAdam  s. xxii.
78 Definitioner efter NEOB, uppslagsord protest och motstånd. Protest skall skiljas 

från motstånd som är att aktivt söka motverka en påtvingad utveckling.
79 Klandermans  s. ; Thörn  s. .
80 Österberg  s. –; Österberg  s. , , ; Österberg  s. . Se 

även Aronsson  s. .
81 Villstrand  s. –, –; Frohnert  s. , , . Se även Katajala 

 s. .
82 Burke  s. ; Tilly  s. ; Tilly ; J. C. Scott . För ett senare 

exempel på Charles Tillys inflytande på studier av kollektiva protester och 
användning av repertoarbegreppet, se Hanagan, Moch & te Brake red. .

83 Tilly  s. –; Hanagan, Moch & te Brake –xvii.
84 Tilly  s. –; Tarrow  s. –, –, –, –; ’t Hart 

 s. . För exempel på studier av protestrepertoarer, se Maier a, Tilly 
; och ’t Hart .

85 Maier b s. ; Reddy  s. ; Tilly  s. ; Kertzer  s. –; 
Clemens  s. –; Thörn  s. , ; Tarrow  s. –; Hana-
gan, Moch & te Brake  s. xvii.

86 Ett undantag är Beik , ssk. s. –.
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2. Rykten och mummel

Rykten och pratande på krogar och landsvägar var de första tecknen på att 
folk från Dalarna tyckte att allt inte stod rätt till i världen. Betänk följande 
scen: några dalkarlar och bergsmän satt och språkade på en krog i Sala, i 
maj . De talade om att de var färdiga att gå ut för att fråga efter vilka 
som var landets fördärvare. Allmogen var fattig och hindrades av herrarna 
från att försörja sig, sade de. Någon gång skulle man bli tvungen att kasta 
av sig dessa bördor, och sättet att göra det på var att tåga till Stockholm. På 
andra sidan väggen, i en kammare, satt kronobefallningsmannen Lorentz 
Schultz och lyssnade försiktigt. Han hade kommit in på stället och sökt 
krögaren, som inte var hemma, och medan han väntade råkade han höra 
männens samtal.1

Ett par månader tidigare hade ryktesspridningen och det oförblomme-
rade pratet kommit igång. I början av april  reste landshövdingen i 
Kopparbergs län, Albrekt Lindcreutz, från Stockholm till Falun och kunde 
konstatera att det rådde ”någon bekymmersamhet och missnöje” bland all-
mogen. I ett brev till Kungl. Maj:t berättade han om tillståndet i länet. Han 
hade hört hur företrädesvis druckna dalkarlar under sina resor, på krogar 
och andra ställen, utbrustit i vad han fann vara oanständiga utlåtelser, där 
de klagade på sitt armod och hur svårt det var att skaffa nya vargeringskar-
lar. De sade att de inte skulle klara sig om fler svårigheter tillstötte. Då 
skulle de vara nödsakade att ”gå åstad, man utur huset”. Landshövdingen 
trodde inte att dessa tankar var utbredda bland allmogen. Bönderna hade 
hört ryktas att vargeringskarlarna, det vill säga reserven i armén, skulle 
sändas ut genast tillsammans med de ordinarie soldaterna. Det skulle inne-
bära att varje rote skulle sända ut två karlar, något folk inte alls hade råd 
med. Men efter att dessa rykten dementerats från centralmaktens sida så 
hade allmogen gett sig till freds, tyckte landshövdingen.2

Detta var över ett halvår efter den svenska arméns förkrossande nederlag 
vid Villmanstrand. Hattpartiets revanschkrig mot Ryssland hade knappt 
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börjat när svenskarna den  augusti  förlorade Villmanstrands fäst-
ning och omkring   man dog, bland dem  soldater som tillhörde 
Dalregementet.3 Det hade varit lugnt i länet under den följade hösten och 
soldater gick att uppbåda, även om allmogen inte alltid verkade skicka sina 
bästa män.4

Det var med våren och herrarbetarnas återkomst till länet som missnöje 
bland allmogen kom till Lindcreutz kännedom och han skaffade i all tyst-
het underrättelser om det var fler bland allmogen som uttryckt oro. Det 
verkade vara så att en del ”stortaliga personer” hade uttalat sig om saker 
som sedan andra obetänksamma personer hade upprepat.5

Former och platser för muntlig kommunikation

I detta kapitel diskuteras hur mobiliseringen av dalallmogen började. 
Inledningen avslöjar att det hade med muntlig kommunikation att göra, 
men det är ändå viktigt att undersöka mer noggrant de sätt allmogen 
använde för att kommunicera motstånd och protest. Således ägnas kapitlet 
åt allmogens politiska repertoar under denna första fas i mobiliseringspro-
cessen, under formeringen av konsensus. Genom att prata med varandra 
om saker som bekymrade och om vad som var fel i landet fick man reda på 
vilka som tyckte likadant och en sorteringsprocess skedde där man vaskade 
fram en gemensam hållning i vissa frågor. Detta är en viktig procedur i 
formerandet av en proteströrelse; man etablerar en gemensam värdegrund 
som man sedan kan utgå ifrån vid den fortsatta mobiliseringen. Därför 
är ryktesspridning och informella samtal avgörande delar av formering av 
konsensus. Inom informella sociala nätverk bekräftas information genom 
att den diskuteras och tolkningar jämförs med andras. Oftast sker detta 
i ganska homogena grupper, och man formar gemensamt en tolkning av 
situationen. Konsekvensen blir att konsensus skapas och upprätthålls inom 
dessa nätverk.6

Fokus kommer att ligga på de faktorer som konstituerar mobilisering 
– mobiliserande strukturer, politiska möjligheter eller tillfällen och hur 
dalallmogen har format tolkningsprocessen.

Samtal mellan människor är flyktiga. Hur skall vi kunna veta vad männis-
kor, sedan länge döda, mumlade om på krogar och på landsvägen mellan 
Dalarna och Stockholm? Samtalen har överlevt och omvandlats till skriftlig 
form för att det fanns personer som lyssnade, eller till och med tjuvlyss-
nade, på dem och som sedan skrev ned vad de hört. Det enda sättet att 
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följa dessa samtal idag är att lyssna genom tjuvlyssnare, rapportörer eller 
förhörsledare. Det är bara genom andras öron vi kan höra vad allmogen i 
Dalarna sade. Naturligtvis har det sina svårigheter. Vad är det som säger att 
allt verkligen rapporterades? Hur kan vi veta att allt som står nedtecknat 
verkligen är sant? Det kan vi inte. Genom att jämföra de olika rapporterna 
om samtal går det att skapa en något så när sammanhållen bild av vad som 
egentligen sades i samtal mellan folk på vägarna och på krogarna. Ett aber 
finns dock kvar. Man får förmoda att tjänstemän och nitiska undersåtar i 
rikets tjänst bara rapporterade in det som de trodde att myndigheterna ville 
höra. Det var rykten som var subversiva, samtal som klandrade överheten, 
som nådde tjuvlyssnarna och myndigheterna. Det är bara detta tal som når 
oss.

Samma problem möter man med brev från dalkarlar hem till de sina. 
Att breven står forskaren till buds idag beror på att de beslagtagits av myn-
digheterna. Man har brutit upp en hel del brev och behållit dem som 
haft ett skadligt innehåll. I breven finns emellertid brevskrivarens egna ord 
bevarade eller såsom de nedtecknades av någon skrivkunnig. De har alltså 
inte passerat ett myndighetsfilter.

Det var framför allt med hjälp av muntlig kommunikation som kon-
sensus formerades under våren och sommaren  – genom ryktessprid-
ning och samtal mellan dalkarlar eller tal till en åhörarskara. Hur allmogen 
talade om saker avspeglar hur man har sett på den värld man levde i. Man 
kan även få en fingervisning om hur samhället såg ut genom det sätt som 
människor har talat med varandra, med vilka de har talat och när de har 
talat. Talet var också ett medel för individer eller grupper att kontrollera 
andra. Av barn, tjänstefolk, kvinnor och andra som sorterade i de undre 
delarna av den sociala hierarkin förväntade överhetspersoner sig ett undfal-
lande tal. Genom att bryta mot undfallenheten och till och med vara trot-
sig kunde man alltså göra motstånd mot kontroll och underordning, bara 
genom sin ton eller sina ord.7 Tystnaden var också betydelsefull. Vuxna 
män var exempelvis tysta i närvaro av främlingar, särskilt om främlingen 
frågade ut dem om deras angelägenheter. Tystnad kunde vara ett sätt att 
visa vördnad inför sina överordnade, men också ett sätt att skydda sig i 
relationer till människor utanför sin egen krets.8

Hotelser hade sin egen repertoar. De framfördes ofta i en utomstående 
persons närvaro inför en konflikt. Mindre ofta uttalades hot öga mot öga.9 
I samband med uppror kunde hot, eller undsägelser, ha en avgörande bety-
delse som deklaration att man inträdde i en konflikt. Undsägelsen var 
under senmedeltiden ett formaliserat sätt att förvarna motståndare och 
offentliggöra ett fientligt förhållande. Detta kunde meddelas per brev, eller 
som i böndernas fall, genom att säga upp trohet till överheten på tinget 
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och sända ut budkavlar.10 Genom att vägra att svära trohetsed till överheten 
kunde bönder i Tyskland sätta styrelsens rättmätighet i fråga och inleda en 
konflikt med överheten.11

Ryktet, å sin sida, befinner sig i gränslandet mellan offentligt och privat. 
Det är något som sägs ansikte mot ansikte, som sprids i förtroende medan 
ingen vet exakt varifrån ryktet kom. Rykten kan med fördel utnyttjas som 
motståndsform. Det omtalas ibland till och med som en universell och 
nödvändig bärare av motstånd, och så grundläggande för ett uppror att det 
aldrig sker utan att ha föregåtts av ryktesspridning.12 James C. Scott talar 
om rykten som en del av det vardagliga motståndet. De var verktyg för att 
insinuera kritik mot makten medan man samtidigt kunde skydda sig i ano-
nymitet eller det dubbeltydiga i ens handlingssätt. Anonymiteten var en 
av de stora fördelarna med ryktesspridning som motståndsform, även om 
budskapet var öppet. Likaså kunde man genom ryktet framföra ett bud-
skap och kanske ändå hålla sig innanför lagens gränser.13 Det var innehål-
let som avgjorde om ett rykte skulle betraktas som oförargligt eller olagligt. 
Gränsen för vad som fick spridas ryktesvägen gick i  års lag vid sådant 
som rörde rikets säkerhet eller orsakade allmänt ”buller och oväsende”. 
Ryktesspridning kunde då vara förenat med dödsstraff.14

Anledningen till de svåra straffsatserna för ryktesspridning var förstås 
att det var ett sätt att kringgå den officiella nyhetsförmedlingen. Ryktes-
spridning var väldigt svår att förhindra. Det enda sättet att bekämpa dem 
var egentligen att hindra människor från att prata. Dessutom var rykten 
en form av kommunikation i mycket praktisk mening; sannolikheten var 
stor att många människor snabbt skulle nås av budskapet i protesten, vilket 
gjorde att mobilisering förenklades.15

Ryktena och mumlandet skapade en samstämmighet och organiserade 
människor. Samtidigt kunde de ha en sonderingsfunktion – man kunde 
sprida rykten för att se hur andra reagerade på dem och för att undersöka 
om det finns stöd för de egna åsikterna.16 Men de uppgifter och rykten som 
spreds emanerade inte alltid ur privata situationer. Med en förvånansvärd 
öppenhet talade dalkarlar om vad som sades i Dalarna och spred rykten så 
att säga offentligt på krogar, på kyrkbackar och landsvägar.

För att organisera motstånd var det av avgörande betydelse att nå folk 
i stora områden. Då krävdes kontakter som sträckte sig långt utanför 
den egna byns gränser.17 Sociala relationer över stora områden är inte ett 
modernt fenomen.18 Snarare har resande varit en nödvändighet även för 
bönder under tidigmodern tid. Man reste till släktingar, till tinget eller 
gjorde marknadsresor för att sälja gårdens överskottsproduktion eller för 
att köpa nödvändiga varor. Ibland kunde myndigheter kalla bönder inom 
ett stort område till möten vilket föranledde resor och möten med gelikar. 
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Också de av staten pålagda skjutsningarna innebar att skjutsbonden kom 
på resande fot.19 Leveranser av mastträd eller kol som infordrades till 
kronan eller till Stora Kopparberget var en annan orsak till resande för all-
mogen i Kopparbergs län. Trafiken brukade vara livlig mellan Siljansområ-
det och Falun eller Avesta i januari och februari då kol skulle levereras till 
hyttorna; hundratals körkarlar och hästar färdades på då vägarna.20

Särskilt viktiga att beakta är de resor som masar och kullor från 
-talet till -talets början gjorde från Dalarna på så kallade herr-
arbeten. Herrarbetena var säsongsvisa arbetsvandringar och de hade stor 
betydelse för spridningen av information och desinformation bland dalall-
mogen.21 Man gick iväg för att få arbete i andra regioner där man kunde 
försörja sig med något slags lönearbete under en längre tid, ibland större 
delen av ett år. Man gick till bruk eller herresäten, till gruvan i Falun, 
till Hälsingland eller till Stockholm för att arbeta åt herrskapsfolk. Herr-
arbeten företogs även från andra delar av landet, särskilt Västergötland, 
med andra mål än Stockholm. Männen tog arbeten såsom vedhuggning, 
sågning, dikning och skogsarbete. Kvinnorna kom att delta i herrarbete i 
större skala först mot slutet av -talet och sysslade då ofta med kard-
ning och spinning eller trädgårdsarbete. Herrarbetet var ett komplement 
till det egna jordbruket. Det var de besvärliga förhållandena för jordbruket 
i övre Dalarna och den förhållandevis stora befolkningen som gjorde att 
personer reste iväg för att dryga ut sin försörjning. Och det var många som 
reste. Från Mora socken gick varje år över  personer i väg vid mitten 
av -talet, fler om det var nödår.22 

Oftast gick man iväg på våren, helst så snart det blivit snöfritt. Kom 
hem gjorde man till den egna slåttern och skörden, och sedan iväg igen 
på en andra termin på hösten. Vid jul var herrarbetarna vanligen hemma 
igen. Resorna organiserades med hjälp av en huvudman eller förman som 
höll i kontakterna med arbetsgivaren. Det finns också uppgifter på att man 
på söndagarna hemma i socknarna diskuterade organiseringen av arbetet. 
Väl på väg samlade sig framför allt Stockholmsfararna i flockar och gick  
tillsammans från flera olika byar eller olika socknar. Ibland hände det 
att spelmän ackompanjerade vandringen. Under sommarmånaderna sov 
de på enkla ställen under sina resor, i lador, kojor eller under ett träd. 
Vägen mellan Siljansområdet och Stockholm tog ungefär en vecka att till-
ryggalägga, om man gick den vanliga sträckan av – mil om dagen. Vägen 
som gick till Stockholm var så frekventerad att den kallades Dalkarlsvä-
gen.23

Folket från Dalarna som var på herrarbete samlades gärna på sönda-
garna på stamställen i trakten där de arbetade. Det hände också att man 
då skrev gemensamma brev hem. Det skall ha funnits en stark gruppkänsla 



49

hos arbetskarlarnas arbetslag i och med likheten i klädsel, språk och verk-
tyg. Den sociala gemenskapen var viktig och gruppen utövade också en viss 
kontroll över sina medlemmar. Trots att det var många av socknens män 
som rest iväg på arbete behövde bortavaron inte innebära att man förlo-
rade i inflytande i lokala angelägenheter. År  deltog herrarbetare nere 
i Stockholm i kampen för att få Per Wollenius tillsatt som kyrkoherde i 
hemsocknen Mora. De hemvändande spred också nyheter och rykten från 
andra orter.24

Rykten, samtal och skryt
I Mora florerade våren  rykten om vad som egentligen skett vid neder-
laget vid Villmanstrand. Det sades att Dalregementets soldater dött genom 
förgiftning och att general Buddenbrock hade haft hemliga underhand-
lingar med fienden vid ryssarnas anfall på Villmanstrand. Hertigen av 
Holstein, den tronpretendent som dalkarlarna föredrog, skulle också ha 
kommit med några skepp till Stockholm, men inte blivit insläppt. Det ryk-
tades om brev mellan riksråden som talade om att de skulle återta provinser 
med soldaternas blod.25

Vid slutet av maj samma år cirkulerade rykten om att dalkarlarna skulle 
göra uppbrott och att det skulle ske om ungefär en vecka. Landshövding 
Lindcreutz hade vid det här laget hört så många rykten att han sade sig 
inte veta vad han skulle tro. Flera Leksandskarlar på genomresa i Falun 
hade antytt att de skulle hålla sig beredda på att resningen skulle ske. När 
upprorshären var i Falun skulle staden plundras och man skulle ta med sig 
landshövdingen, sade ryktet. Lindcreutz skickade med anledning av ryktet 
expressbrev utöver den ordinarie posten ut i länet för närmare underrät-
telser.26 Från Leksand meddelades att ju längre upp i landet man kom desto 
större orsak fanns det för oro, om än bara i form av rykten.27 Att upprors-
prat låg i luften visar också ryktet om en spikklubba, en vanlig symbol för 
uppror. Denna spikklubba, som ingen visste vem den tillhörde, hade läm-
nats in på en gård i Älvdalens socken.28

Rykten gick också om att dalkarlarna snart skulle bryta upp. Doktor 
Erik Alstrin som var utsänd av Kungl. Maj:t för att lugna stämningarna i 
Dalarna fann att det också fanns en del oenighet inom allmogen. En grupp 
äldre, och enligt Alstrin förståndigare, män hade kommit fram till honom 
och beklagat de ungas raseri. De hade blivit hotade med att om de inte 
gjorde ett med dem skulle de bli hängda. Männen trodde emellertid att om 
Alstrin höll ett förmaningstal till allmogen så skulle även de hetsigaste bli 
omvända. De hetsigaste hade varit några Leksandskarlar som varit i Stock-
holm under vintern och sågat ved. Alstrin tyckte sig också märka att de 
som hade det någorlunda väl ställt inte hade del i oron, medan de som var 
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mest drabbade av fattigdom var mest oroliga.29 Också prosten Nordman 
i Leksand menade att de oroligaste var de karlar som varit i Stockholm 
under vintern och sågat ved. De var dock bara ett fåtal, den största delen 
av allmogen var emot oroligheterna.30 I slutet av juni berättades det att dal-
karlarna på väg från Stockholm försökte övertyga alla som kom i deras väg 
att hålla med dem. Bland annat skulle de ha hotat folk som inte ville följa 
med dem på ett tåg till Stockholm med att de då skulle bli ihjälslagna.31 

Samtidigt började arbetskarlarna försöka undvika Sala eftersom de visste 
att deras rörelser bevakades. De gick antingen på bivägar eller reste om 
natten medan kärror med deras saker fraktades genom staden på dagtid. 
Inte heller fick krogarna inne i Sala besök av dalkarlar.32

I Västmanlands län lade man märke till dalkarlarnas rörelser och deras 
pratande. Överstinnan Katarina Roos berättade personligen för landshöv-
ding Johan Cederbielke om några dalkarlar, den ene med vita, den andre 
med svarta kläder, som passerat förbi hennes hus. Hon hade gått ut och 
frågat dem varifrån de kom, varpå de svarat att de kom från Stockholm. 
När hon informerade sig vidare om vad som hänt i Stockholm, med tanke 
på det myteri som rekryter från Dalregementet gjort, bekräftade männen 
att några dalkarlar satt i arrest, men att deras kamrater skulle nog snart 
hämta ut dem. Överstinnan hade som vana att alltid bjuda in dalkarlar i 
sitt hus för att bjuda dem på en sup, men dessa två tackade nej och tog sig 
skyndsamt därifrån.33

Annat dalfolk passerade genom Sala, bland andra några Morakarlar som 
befann sig där för att sälja skidor. De berättade att det var först sedan 
de passerat Hedemora på väg söderut som de börjat höra rykten om att 
dalklarlarna, och däribland Morakarlarna, skulle gå man ur huse och bege 
sig mot Stockholm. Uppe i Mora hade det inte alls pratats om det. De hade 
vid denna tid på året alltid gått vägen nedåt landet för att sälja skidor. Johan 
Cederbielke konstaterade att ingen orolighet kunde märkas ifrån Dalarna, 
utan bara ett ”allmänt tal och rykte”.34

Rapportören Anders Schönberg i Östervåla i Västmanlands län, läm-
nade mycket noggranna redogörelser till Kungl. Maj:t om dalkarlarnas 
förehavanden. I mitten av juni  verkar talet ha kulminerat, inte bara 
bland dalkarlarna utan också bland allmogen i Västmanland. Han berät-
tade att det löpte så mycket tal om vad dalkarlarna tänkte göra, att han inte 
hann minnas allt. Vart man än kom i staden eller på landet hade folk saker 
att berätta som de hört av och om dalkarlarna. Talet var så välkänt, menade 
Schönberg, att hans rapporter var överflödiga.35

I informations- och desinformationsspridningen var också soldater del-
aktiga. De soldater som vandrade vägen mellan Dalarna och Stockholm 
begav sig ut på en väl upptrampad rutt. Samlingsplatsen var ofta gästgive-
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riet i Brunnbäck nära gränsen till Västmanlands län, som verkar ha varit 
en viktig knutpunkt i Kopparbergs län.36 En så lång marsch som det rörde 
sig om mellan exempelvis Falun och Stockholm gav naturligtvis deltagarna 
gott om tillfällen att prata med varandra. Så i ännu högre grad när inga 
officerare var med på marschen, såsom var fallet i april . Soldaterna 
som lämnade Dalarna hade varken officerare eller vapen med sig. Lands-
hövdingen instruerade de äldre soldaterna att öva med de yngre på mar-
schen till Stockholm. De omkring  rekryterna skulle fylla på efter de 
förluster Dalregementet gjort efter slaget vid Villmanstrand och av sjuk-
dom som härjat i regementet.37

Soldater som kommenderats till Stockholm skrev brev hem till sina 
anhöriga och berättade om vad som hände dem. En del soldater sände lite 
pengar, andra skickade hem sina gamla kläder sedan de fått munderingen i 
Stockholm. Breven skickades vanligen med personer som var på väg uppåt 
landet, inte med den ordinarie posten. Samma person verkar ha skrivit ett 
flertal av breven; texten är ofta likalydande. Ibland har brevet underteck-
nats av soldaten själv och adressaten kan vara en annan än den som brevet 
är riktat till. Breven skulle med all sannolikhet läsas högt. Det som ansågs 
skadligt i breven, och som ledde till att de beslagtogs innan de nådde adres-
saten, var att soldaterna beskrev vad som skedde i Stockholm: man hade 
ännu inte fått sina munderingar och man lydde inte befallningar.38

Eftersom Dalregementets soldater inte fått sina munderingar eller vapen 
vägrade de att gå ombord på skeppen som skulle föra dem till Finland. 
Efter att hot riktats mot dem och ett veritabelt upplopp skett gav dalrekry-
terna efter. Snart fick de sina munderingar, men de fick vänta ännu ett slag 
på avresan. Medan de väntade skrev de brev hem. I breven skrivna 
före tumultet syns att ett visst motstånd hade formerats; ett brev beskriver 
det som skedde som en stor strid. Ett annat talar om att man varit i stor 
träta med överheten och att man stått på sig som bra karlar. Tack vare 
det motstånd man bjöd menade en soldat att ”överhet och officerare blivit 
modfällda för oss”. Överheten var emellertid svår att nappas med, trots 
det motstånd rekryterna bjöd. Att sitta och vänta på order gav både tid att 
prata ihop sig och en god grogrund för ryktesspridning och någon menade 
att det talades så mycket att det var svårt att få någon rätsida på.39

När en del rekryter fängslats fick de andra vänta ytterligare på avresan 
till Finland, utan att veta hur länge det skulle bli. Breven fortsatte att 
strömma hemåt Dalarna. De som satts i arrest efter upploppet hade satts 
dit ”för ingenting” menade en soldat. En annan sade att de arresterats för 
att de talat sanning till överheten.40 Rykten gick bland soldaterna om vad 
som skedde i Dalarna medan de väntade i Stockholm. Det sades att dalkar-
larna skulle komma till Stockholm, och en soldat undrade om det var sant 
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att dalkarlarna hade spikat fast landshövdingen vid svinhon i Falun.41 Efter 
det att de mest upproriska rekryterna straffats med gatlopp gick rykten om 
att en av dem skulle ha dött vid straffets utförande, något som emellertid 
inte stämde.42 Från Tuna meddelades att en Morakarl varit i farten och 
pratat en hel del om rekryterna som tagits i arrest i Stockholm.43

Upprördheten spred sig när allmogen hemmavid fick besked om vad 
som hänt i Stockholm då dalrekryterna skulle sändas till Finland. En 
del hetsighet kunde prosten Nordman i Leksand märka, men under sock-
enstämman sades ingenting om det som skett. I stället såg han hur bön-
derna talades vid på kyrkvallen och i gästgiverigården.44 Allmogen tog också 
andra mötestillfällen i akt. På bröllop och andra tillställningar pratade man 
om att man förlorat så många soldater. Snart måste de nog gå ut själva.45

Öppenhet och självsäkerhet präglade somliga av dalkarlarnas uttalanden. 
Det hände att arbetskarlar tydligt deklarerade inför sina husbönder och 
deras tjänstefolk saker som uppfattades som både hotfullt och oroväck-
ande. Vid Sätra brunn lade några dalkarlar märke till en kapten som var 
brunnsgäst. En av dem pekade finger åt kaptenen och sade ”sådant ogräs 
borde intet vara ibland vetet”, allt medan en lagman, en häradshövding och 
den församlade allmogen såg på.46

I Sala träffade kronobefallningsman Hurtzell dalkarlar som sade att de 
måste gå man ur huse eftersom de inte hade råd att sända ut vargeringskar-
larna. Hurtzell berättade om när dalkarlarna senast gått man ur huse på 
Gustav Vasas och Sigismunds tid varpå han drog slutsatsen: ”Vad är det att 
gå man av husu, ej annat än att ruinera sig och andra”, och dalkarlarna sade 
att de höll med honom.47 Men det var inte så ofta som de dalkarlar som 
pratade offentligt lät sig avskräckas av att de fick mothugg. Från Salberget 
berättades om arbetsdalkarlar på väg hem från Stockholm som sade att de 
snart skulle besöka Stockholm igen. En hustru hade sagt att de då skulle 
ruinera landet. Dalkarlarna svarade att bönder och borgare skulle de inte 
göra något ont, men ”adelsman och prästen vill vi gästa hos”, och pratade 
vidare på ett sätt som ingöt fasa i de närvarande.48

Så talade några arbetsdalkarlar från Mora till en länsman och en fjär-
dingsman i Västmanland om att det inte spelade dem någon roll om andra 
visste vad de pratade om. De visste mycket väl att vad de hade i sinnet 
diskuterades i rådskammaren i Stockholm, men det gjorde ingenting. Vad 
de hade att säga om vargeringskarlar, allmänt uttåg och armodet i Dalarna 
kunde sägas till den högste herre de träffade, om det så var kungen själv. 
Länsmannen svarade att han inte kunde tro det, och frågade vem det skulle 
ha varit som framfört detta till rådet. Dalkarlarna svarade att det hade de 
själva gjort.49
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Kanske utgör Skinnar Per Anderssons samtal med prästen Pratenius i 
Västerås det tydligaste uttrycket för den självsäkerhet som präglade dal-
karlarnas prat, även om det bör anmärkas att Pratenius inte genast avslö-
jade sin identitet för Skinnar Per. Skinnar Per Andersson från Sollerön, 
Mora socken, talade med mycket stor visshet om vad som egentligen 
hade skett i Stockholm med dalrekryterna. Regeringen hade enligt Skinnar 
Per ställt upp mannar emot dem, fullt beväpnade, och hotat dalkarlarna 
med yttersta fördärv om de inte lydde. Förfarandet hade upprört honom 
ordentligt. Skinnar Per menade att dalfolket alltid hade fått beröm för sin 
trohet och tapperhet och att slaget vid Villmanstrand hade gjort denna tap-
perhet odödlig. Ändå hade de i Stockholm hotats med kanoner och svärd 
av sina egna landsmän, något som skulle komma att uppröra nationen så 
till den grad att den skulle resa sig och fråga efter Skinnet.50

Trots att Skinnar Per Andersson sade sig veta att ingen hade skadats 
under myteriet så menade han ändå att det inte var svårt att samla folk 
och gå till Stockholm – så mycket folk som det var stenar på gatorna. Pra-
tenius påpekade att det ju var mycket farligt att ge sig på det äventyr som 
ett uppror och inbördeskrig med   à   dalkarlar skulle vara. Per 
Andersson undrade då om han inte trodde att de skulle kunna samla fler än 
 –  man? Skulle inte nationen själv samla fler? Det hade sagts på 
många håll att det skulle göras ett med dalkarlarna, bara de började. Och 
när de började skulle de straffas som hade varit orsak till det stora lidandet 
i landet.51

Dalkarlarna nyttjade sina resor och sin talförhet för att göra motstånd. 
Det var heller inte så att det bara var själva ryktena eller pratet som var 
oroande utan hur det sades och inför vem. Västmanlänningarna utsattes 
för ett formligt ordsvall från dalkarlarna om vad som var fel och hur det 
skulle åtgärdas. Yttrandena föll på kyrkvallar och krogar, inför tjänstemän 
och husbönder och fick därmed en dubbel effekt. Det var knappast fråga 
om ett motstånd i det tysta, men det var ännu en angelägenhet bara för 
bönder, även om dalkarlarna ville och visste att deras prat skulle vidarebe-
fordras. Inte bara yttrade man sig kraftigt om vad som tyngde allmogen, 
utan man gjorde det på ett sätt som visade likgiltighet och ibland till och 
med ärerörighet för sociala hierarkier. Till råga på det spreds dalkarlarnas 
ord långt.
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Brutna kontrakt

Pratets omfattning tyder på att dalkarlarnas syn på relationen till sin över-
het inte var konfliktfri. I det följande skall undersökas vad det egentligen 
var dalkarlarna sade i sitt vidlyftiga tal. David Martin Luebke har ställt upp 
ett antal grundläggande element i bönders syn på sin överhet. Förhållandet 
karakteriserades av ömsesidighet, exklusivitet och styrelsen skulle baseras 
på ett tänkt kontrakt.52

Samhället var under -talet till sin karaktär korporativt, människors 
identitet var beroende av den gemenskap de tillhörde. Genom privilegier 
delades rättigheter och skyldigheter. Varje gemenskap hade sina uppgifter, 
de var lemmar i samhällskroppen utan vilka samhället inte kunde fung-
era. Samhällskroppens huvud hade att råda över helheten. Ömsesidighet 
och samhörighet mellan samhällets alla delar var nödvändigt för att åstad-
komma det allmänna bästa – det mål som samhället skulle styras mot. 
Detta innebar även en tydlig hierarkisering av samhället där treståndsläran 
var avgörande för att definiera vilken plats man som individ hade i samhäl-
let. Undersåtarna fick en underordnad roll där deras främsta uppgift var 
att lyda, att underkasta sig för att bevara säkerhet och harmoni. Överhe-
ten hade att styra för det allmännas bästa, att ta hand om och vårda sina 
undersåtar som en fader. Furstens allra främsta uppgift var att trygga de 
underlydandes säkerhet. Reciprociteten innebar att också allmogen kunde 
ställa krav, i dess fall på att bli omhändertagen av en faderlig överhet och 
att den inte skulle hotas av andra grupper i samhället.53

Underordningen och ömsesidigheten i kombination kunde också accep-
teras av allmogen, för vilken den viktiga relationen var mellan kungen 
och folket, medan adel och lokala tjänstemän snarare fungerade som stör-
ningsmoment. Samtidigt gav ömsesidigheten allmogen vissa möjligheter 
att handla. Överhetens handlingsmöjligheter begränsades genom att för-
hållandet mellan folk och överhet definierades i formen av en relation 
mellan fader och barn. Allmogen kunde hävda en rätt till kritik genom att 
en god husfader alltid lyssnade till råd från sina underlydande.54

Överhögheten skulle också utesluta andra överheter, den skulle vara 
exklusiv. Allmogen ville inte vara underlydande till fler herrar än en i 
taget.55 En god förutsättning för att den svenska allmogens intressen skulle 
tas till vara, tyckte man, var att kungen var enväldig och inte kunde påver-
kas eller förledas av adeln – förutsättningar som inte fanns under frihets-
tiden. Med det nya regeringssättet var det riksdagen som var allmogens 
egentliga överhet.56

Ömsesidigheten mellan överhet och folk tänktes ofta i form av ett kon-
trakt. Kontraktet upprätthölls så länge dess villkor hölls av båda parter. 
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Den hierarkiska eller patriarkala sidan av detta system fungerade alltså i 
samverkan med principer om reciprocitet mellan överhet och undersåtar.57 
Uttrycket kontrakt kan vara missvisade, som om alla i samhället kände 
till och accepterade dess innehåll. Snarare var det så att både överhet och 
underlydande hela tiden prövade omfattningen av ömsesidigheten. Man 
testade gränserna för lydnad och olydnad, och ingen visste exakt var grän-
sen gick utom genom praktisk erfarenhet.58 I kontraktsidén fanns också 
fröet till rätten att göra motstånd mot överheten. Principer om ömsesidiga 
förpliktelser mellan statsmakt och folk kunde fungera som argument för 
att uppror var den enda lämpliga lösningen om överheten ansågs ha brustit 
i sina förpliktelser.59

Att utse ett problem i sin tillvaro är det första steget i formering av kon-
sensus. En händelse eller ett förhållande i samhället måste uppfattas som 
problematiskt och i behov av att åtgärdas. Gruppen måste ha en lösning på 
problemet och uppmana till handling för att lösa det.60 Ofta var det relativt 
lätt i en socialt homogen grupp att skapa samsyn omkring vad som var 
ett problem. Men det räckte inte med detta, man skulle även anvisa skuld 
till att läget såg ut som det gjorde. Fienden som utsågs skulle fungera som 
motbild till de egna åsikterna och helst reagera på ett förväntat sätt som 
förstärkte de egna åsikternas rättfärdighet. Detta bestämmande av vad som 
var orsaken till problemet påverkade hur man sedan ansåg man skulle gå 
till väga för att lösa det. Det gällde även att enas om strategier, taktik och 
mål.61

När företeelser eller situationer tolkades som problem konstituerades ett 
nödläge – en förutsättning för mobilisering. Ett allvarligt nödläge skapades 
av brott mot det mest vitala i ömsesidigheten mellan folket. När ett nöd-
läge var definierat framtvingade det åtgärder, det krävde att samlade försök 
gjordes för att avhjälpa och bemästra det. Nödläget kunde bara konstitu-
eras av dem som var i stånd att genomdriva sin definition, därför kunde 
heller inget uppror ske förrän det var förankrat i hela lokalsamhället med 
riksdagsmän, nämndemän och sockenkungar.62

Det var folkets privilegium att gå till direkt handling, en företrädesrätt 
det inte fick, utan tog sig. När ett kontraktsbrott definierats blev de svikna 
behöriga att åtgärda felet. Att göra uppror var alltid möjligt, men det kräv-
des att man var behörig för att det skulle vara rättfärdigat. Av det skälet 
blev konstaterandet av ett nödläge nödvändigt för att mobilisering skulle 
komma till stånd. Genom en definition av ett nödläge kunde ett hand-
lande som annars var förbjudet eller ansågs orättfärdigt bli just legitimt 
och till och med lämpligt. Den springande punkten var när man faktiskt 
tog sig makten att definiera detta nödläge och därmed gjorde sig behörig 
att handla på ett visst sätt. Således handlar definierandet av nödläget om 



56

subjektiva bedömningar. Likaväl som definierandet av nödläget baserades 
på en subjektiv bedömning, så gjorde också den åtgärd som följde på defi-
nitionen.

Överlevnad
Folkets överlevnad har setts som dess främsta rättighet, det absolut vik-
tigaste att försvara. Det finns också forskare som menar att uppror inte 
skedde om inte bönderna ansåg sin överlevnad hotad.63 Överlevnadens, 
eller subsistensens, vikt som orsak till uppror och protester har också påta-
lats av många forskare. E. P. Thompson har visat hur det fanns en sam-
stämmighet hos folket om vad som var legitimt och illegitimt handlande 
när det gällde frågor om försäljning av matvaror, malning och så vidare. 
I det ömsesidiga förhållandet mellan folket och överheten fanns föreställ-
ningar som gällde folkets subsistens, ett slags moralisk förutsättning som 
han kallar de fattigas moraliska ekonomi. Föreställningarna grundades i 
överhetens patriarkala ideologi, en ideologi som folket kunde vända mot 
överheten om kraven inte uppfylldes. De krav som de protesterande ställde 
baserades på korporativa anspråk. Generellt kan man säga att folket förvän-
tade sig beskydd från överheten i och med att den överordnade ansågs ha 
ett ansvar för sin underordnades liv. Om inte statsmakten eller överheten 
uppfyllde de skyldigheter som folket menade att de hade påtog sig folket 
ansvaret för att saker och ting skulle göras på ett rättvist sätt.64

Då människor i hela samhället var beroende av tillgång på spannmål var 
det inte underligt att frågan alltid var brännande för den fattiga majorite-
ten. Svält var ett påtagligt hot och produktionen osäker, kommunikationer 
och transporter besvärliga och spannmålen kunde inte konserveras på ett 
säkert sätt – subsistensen var en faktor som ofelbart ledde till oro och ängs-
lan.65

Armodet var spritt i Dalarna under det tidiga -talet. Missväxt omta-
lades ha förekommit i Västerdalarna i – år.66 Skörden slog heller inte 
väl ut under  och det var så ont om sädesfrö att man befarade att det 
inte skulle sås något alls under .67 Dalkarlarna som reste genom Väst-
manland beklagade ofta sin hungersnöd. Från Västerdalarna kom folk som 
berättade att de inte haft någon säd under  och visade upp barkbröd 
som var det enda de hade med sig hemifrån.68 Det rapporterades att det 
rådde ”ett allmänt trångmål”. Det var brist på mat, det var svårt att handla 
med Norge när man måste gå omvägar för att gå igenom tullen, skatterna 
var för höga och det var tungt att behöva sätta upp soldater med den frek-
vens man gjort.69

Den nyligen införda inskränkningen av handeln med Norge kritiserades 
i Leksand. Allmogen menade att detta hade lett till att spannmålen blivit 
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mycket dyrare under året samt att de redan fattiga fick det ännu svårare att 
försörja sig genom handeln såsom det varit tidigare. I stället för att hjälpa 
allmogen anklagades överheten för att stödja manufakturer och liknande. 
Detta var också ett av de främsta klagomålen i Mora, där man menade 
att genom tullen på handel med Norge förvägrades allmogen sitt livsup-
pehälle. När handeln blivit så dyr kunde allmogen inte förstå annat än att 
de skulle svälta och förgås. Klagan i Mora gällde även hur gränsridarna, de 
beridna tulltjänstemän som patrullerade landets gräns, skötte sina uppgif-
ter. De var alldeles för rigida och gick in i folks hus och visiterade källare 
och visthus i jakt på smuggelgods.70

Handelns inskränkning sågs som en rejäl tillbakagång. När missväxt 
dessutom inföll utestängdes folket i Västerdalarna från att handla med 
Norge eftersom man bara fick handla för egen förbrukning. Förr hade man 
kunnat resa till Norge och byta till sig varor också åt sina fattiga grannar. 
Många var så fattiga att de inte hade möjlighet att åka till Falun och köpa 
varor och de hade heller inte pengar att handla för. Tidigare kunde de fat-
tigaste köpa varor av sina grannar och betala genom dagsverken, men nu 
hade grannarna inget att sälja.71

Inte heller blev det bättre, menade dalkarlarna, när man lämnade Dalarna 
i försök att dryga ut sin försörjning. Det var inte enkelt att skaffa sig arbete 
när man var på arbetsvandring. Dalfolk som varit i Stockholm beklagade 
sig över att de inte fått arbete och undrade hur det var fatt med herrarna 
som inte ville de dem arbete. Hur allvarligt detta egentligen var är svårt att 
avgöra, några karlar från Gagnef menade att de hade sin utkomst ändå.72

Allmogens klagomål rörde även kriget. Det var alldeles för dyrt att 
utrusta och låta visitera soldater och vargeringskarlar. Man ansåg också att 
krig satts igång innan riket varit i stånd att klara av det. Dalregementets sol-
dater hade övergivits vid Villmanstrand, och inget uträttades heller i kriget 
i Finland. Soldaterna svalt bara bort i stället för att delta i strid.73

Kontraktet mellan överhet och folk var i vissa fall ett verkligt kontrakt, 
knektkontraktet. Således skedde också ett brott mot detta när vargerings-
karlarna utkommenderades innan det var dags att ersätta en ordinarie rote-
soldat, tyckte allmogen. Tills den ordinarie fallit ifrån menade sig bön-
derna ha rätt till vargeringskarlen: ”…efter ingen hade större rätt till dem 
än de själva”.74 Detta kontraktsbrott påtalades också i Mora. Där menade 
man att knektkontraktet frångåtts eftersom bönderna fått brev från solda-
terna under kriget där de bett om strumpor, skor och skjortor trots att bön-
derna betalt soldaternas kläder varje år. Som ytterligare ökning på bördan 
var de tvungna att sända vargeringskarlarna på visitation i Falun och dess-
utom betala en avgift för att få en visitationsattest. Allmogen i Dalarna 
bad därför att få bli befriad från att behöva skaffa vargeringskarlar.75 Men 
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det var inte bara vargeringskarlarna som bekymrade allmogen i Dalarna. 
Soldaterna i sig kostade mycket pengar att utrusta och under kriget blev 
det många. Under krigsåren fick dalallmogen sammanlagt utrusta mellan 
två och fyra soldater per rote.76

Det var när dalkarlar resonerade kring vargeringskarlar och soldater som 
de kom fram till att om de måste sätta upp fler, vilket de inte hade råd 
med, var det lika bra att ”gå man av husu”.77 Brofogden Winge i Östervåla 
menade att dalkarlarna klagade mest över att de måste sätta upp vargerings-
karlar, han sade att det hade gått ett rykte att om några vargeringskarlar 
togs från dalkarlarna skulle hela hopen följa med.78

Skatter hotade även de allmogens överlevnad. Särskilt under svåra tider 
innebar skatterna en ytterligare börda utöver dåliga skördar och soldatre-
krytering. Lokala ämbetsmän riskerade att bli syndabockar för skatteut-
taget eller kritiserades för att handla godtyckligt gentemot lokalbefolk-
ningen.79 Av denna anledning är det anmärkningsvärt att trots protester 
mot för höga skatter och soldatutskrivningar före och under dalupproret 
protesterades det inte i sig mot fogdarna utan mot dem som hade fattat 
beslut om skatterna och utskrivningarna. Än mer anmärkningsvärt är att 
skattebetalningsmoralen, oaktat ett dyrt krig och upprorstendenser, var 
hög under .80

Att folkets överlevnad var säkrad ansågs vara den viktigaste uppgiften 
för de politiska makthavarna. Försörjningen av undersåtarna var ett av de 
absolut viktigaste faktorerna för en kungs legitimitet.81 Kungen var den 
sista tillflykten i fråga om bröd åt folket, och hans främsta skyldighet gen-
temot folket var att måna om dess överlevnad. Om kung och regering inte 
agerade snabbt om spannmålsbrist uppkom, var det i det närmaste ett bevis 
för att det låg en komplott bakom bristen.82

Steven L. Kaplan har kallat rykten om att adeln smitt ränker för att 
undanhålla folket mat för ”the famine plot”. Genom ryktet mobiliserades 
människor från många olika håll. Det började ofta med en kraftig och lång-
varig brist på bröd och säd, och många började ifrågasätta orsakerna till 
nöden. Man fann att skörden hade varit mycket bättre än vad som sagts 
från officiellt håll och att det förekom en del kriminell verksamhet inom 
handeln med spannmål. Inte heller regeringen skötte sig som den skulle. 
Slutsatsen blev att nöden hade skapats medvetet, och att den inte var orsa-
kad av olyckliga omständigheter. Bovarna i dramat var alltid högt uppsatta 
personer eftersom logiken i ryktet sade att en sådan farlig komplott inte 
kunde ledas av vilka som helst.83

Det samtal som Lorentz Schultz avlyssnade på en krog i Sala handlade i 
grunden om allmogens överlevnad. Bönderna och bergsmännen talade om 
att de var färdiga att gå ut för att ta reda på vilka som var landets fördärvare. 
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Det verkade emellertid som om de redan hade en uppfattning om vilka 
det var. Goda skördar hade de haft i landet, men trots det hade allmogen 
inte tillräckligt med säd. Priserna bara höjdes på spannmålen. Det hela var 
adelns och prästernas fel. De smidde planer som gjorde att allmogen och 
borgarna alltid fick betala oskäliga priser. Nu togs i stället näringarna och 
rätten att försörja sig ifrån de fattiga. Detta, menade karlarna på krogen, 
skulle leda till att landet gick under. Någon gång skulle man bli tvungen att 
kasta dessa bördor av sig, och sättet att göra det på var att tåga till Stock-
holm.84

Rykten i Mora sade att spannmålsinförsel i landet hade förbjudits av 
herrarna. I Stockholm, sades det, kastade man hellre spannmål i sjön än lät 
bönder köpa det till låga priser. Tanken var att stegra priset på spannmålen 
så att bonden måste göra sig av med sin fasta egendom för att försörja sig 
och slutligen bli herrarnas slavar.85

”Svältkomplotten” var en levande del av människors föreställningsvärld 
under tidigmodern tid. Överlevnad blev därigenom en politisk fråga med 
vilken folket kunde mäta regeringens engagemang. ”Svältkomplotten” 
avslöjade överhetens förräderi och den kunde därmed inte längre kräva 
samma underkastelse och underdånighet som tidigare. Den ömsesidiga 
relationen mellan kung och folk var inte längre den samma.86

Subsistensproblematiken ledde för allmogen i Dalarna till att krav ställ-
des på överheten. Det var inte allmogens ansvar att lösa problemen, bara 
att påtala dem – allmogens tillstånd var därtill för bedrövligt. I ett brev från 
allmogen i Västerdalarna till landshövding Lindcreutz med begäran om ett 
extra landsting i juni  illustreras böndernas övertygelse om överhetens 
ansvar när deras överlevnad hotades. De skrev att tiden var så svår i Väster-
dalarna att

vi antingen allmänt av gevärstvång måste då och försmäkta; eller emot vår 
vilja fatta några högt skadliga tankar, så framt vi ej inom kort skulle få en 
nådig anledning uti åtskilliga publika mål, varigenom vår ruin och undergång 
härrör.87 

Västerdalsallmogen åberopade ett förutsatt kontraktsbrott som innebar att 
om överheten inte hotat dess överlevnad hade den heller inte varit tvungen 
att börja fundera på att avvika från sin påbjudna lydnad mot överheten. 
Allmogen var utan ansvar, den hade egentligen bara att inhösta frukterna 
av överhetens skyldigheter gentemot den i denna svåra tid. Brevet kan ses 
som en varning från dalallmogen till överheten. Överheten hade chansen 
att reparera den skada den gjort innan bönderna gick till handling.

Uppfattningen om att man led nöd var nog så viktig, men det var 
inte denna uppfattning som fungerade mobiliserande. Nödlidandet måste 
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tematiseras kring skuld och åtgärder. Det var när man ansåg sig ha påtalat 
sitt armod men inte fått hjälp – när man hade svikits av den som skulle 
ta en om hand – som överlevnaden blev en avgörande faktor i formeringen 
av konsensus och ett element i ett kontraktsbrott. Härmed länkades allmo-
gens överlevnad med hur den uppfattade den hjälp den fick eller inte fick 
av överheten, och med vem den faktiskt uppfattade som sin överhet.

En kung och en gud
Tidigmoderna bönder har i allmänhet setts som rojalistiska. Ömsesidighe-
ten mellan kung och folk ansågs vara en direkt relation mellan parterna, 
inte en relation via ombud. Kungen ansågs rättfärdig och allsmäktig, han 
var garant för att allmogens intressen skulle bevakas gentemot de andra 
stånden, och då främst adeln. Visserligen kunde kungen inte alltid uppfylla 
sina skyldigheter, men det kunde enligt allmogens sätt att se bero på att 
han var omgiven av onda rådgivare, vilket gjorde att han inte alltid kände 
till allmogens tillstånd och kunde hjälpa den.88 Den statliga propagandan 
syftade till att folket skulle se statsstyrelsen som en unik källa till auktoritet 
och initiativ, som allsmäktig. Överheten hade alltså att förutse och lösa pro-
blem, enligt folket, och det var därmed överhetens fel om något gick fel.89

Naiv monarkism, ett slags oskyldig tro på att fursten var allmogens 
beskyddare, har ofta ansetts vara det som har hindrat bönder från att skapa 
revolutionära målsättningar. Men rojalismen har fungerat som ett sätt att 
framföra sina klagomål som inneburit relativt liten risk för repressalier.90 
Bönderna kunde använda rojalismen för sina egna syften. Den var inte 
bara en naiv tro på kungen som deras frälsare från ondo. I Ryssland mani-
pulerade upproriska livegna sina rannsakare genom att hävda att de hand-
lat av en måttlös hängivenhet till tsaren, en försvarsstrategi som gjorde att 
de i stort förskonades från straff. Detta kunde fungera genom att överheten 
hade vissa föreställningar om de livegnas sätt att vara – naiva, godtrogna 
och lättförledda – föreställningar de upproriska utnyttjade i sitt försvar. 
Folket kunde nyttja sin rojalism som en ursäkt om deras protester miss-
lyckades.91 David Martin Luebke har visat hur bönder använde denna, inte 
särskilt naiva, monarkism mycket medvetet för att rikta kritik mot över-
heten. När bönder i Österrike under -talet tolkade sina hävdvunna 
rättigheter lade de också bördan att legitimera regeringsmakten på de sty-
rande. Tolkningen av hävdvunna rättigheter ledde i förlängningen till ett 
fundamentalt förkastande av all auktoritet, även den kejserliga. På så sätt 
kunde bönders monarkistiska ideologi fungera som ett allomfattande för-
svar mot övervälde.92

Tilltron till kungen som garant för att allt skulle lösas till allmogens 
bästa gav dalrekryterna uttryck åt när de vägrade stiga ombord skeppen till 
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Finland våren . En delegation soldater vid dalregementet hade varit 
uppe hos kungen tre gånger där de frågat om kungen var vid så pass god 
vigör att han skulle vilja följa med dem i fält.93 En soldat skrev lugnande 
hem till sin familj när han hade gått ombord. Hans kamrat hade talat med 
kungen som sagt att de inte skulle bli borta länge.94 I domen som följde på 
upploppet i Stockholm påtalas också att rekryterna velat att kungen per-
sonligen skulle vara deras anförare, samt att kronan och spiran också skulle 
tas med.95

Problemet med det frihetstida regeringssättet var, enligt allmogen i 
Dalarna, att kungen inte hade möjlighet att handla i enlighet med de skyl-
digheter han hade gentemot allmogen, och detta ansvar axlades heller inte 
av adeln när kungen inte var förmögen att göra det. Det kunde då vara lika 
bra att inte ha någon kung alls: ”vad ska vi göra med en kung som intet 
rår eller kan göra allmogen någon hjälp”, sade en dalkarl i förtroligt samtal 
med några bergsmän.96

Morafolket menade att herrarna hade undanhållit deras besvär från hans 
majestäts nådiga ögon. Om kungen sett besvären skulle han ha behandlat 
dem rättvist. Kungen var nog nådig, men han ägde inte den makt som 
Sveriges kungar ägt i forna tider, och som allmogen ansåg att han borde 
äga. I stället menade allmogen att det var så många andra som ville råda 
och regera, nästan lika många som bar peruk i Stockholm.97

På en sockenstämma i Floda klagade bonden Johan Jonsson över att 
kungen inte hade fullkomlig makt att göra som han ville. Kyrkoherden för-
hörde sig vidare vem de trodde hade tagit makten från kungen och Johan 
Jonsson svarade: ”Herrarna och adeln nedtrycka allmogen!” De församlade 
blev dock svarslösa när kyrkoherden frågade dem om någon kung någon-
sin regerat utan riksråd eller om något skett som stridit mot regeringsfor-
men.98

Folk konstaterade att det var alldeles för många kungar och att ”her-
rarna göra allt och kungen råder intet”.99 Som ett slagord blev frasen ”en 
gud, en konung” när dalrekryterna var församlade i Stockholm inför avfärd 
till kriget i Finland. De skulle inte resa iväg förrän de fick veta vem de 
skulle tjäna ”under kungen eller  riksråden”. Ingen skulle heller svära 
fanan förrän de fick veta vilken kung de hade.100 En Leksandskarl vid namn 
Hjerp Olof Larsson i Djura på besök i Mora sockenstuga talade om att det 
var Leksandskarlarnas önskan att ha ”en gud och en konung”. Den därstä-
des närvarande kaplanen Dicander frågade den församlade allmogen om 
den verkligen hade mer än en gud och en kung. De svarade att så inte var 
fallet och att den heller inte ville ha fler.101 Uppenbarligen uppstod en viss 
definitionsproblematik, för medan allmogen inte kunde tillstå annat än att 
den egentligen bara hade en kung, så var han ingen verklig kung i dess 
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ögon. I stället menades att rådet och adeln agerade som om de trodde att 
de var kungar, men det var ingen legitim överhet.102

Det hände också vid andra tillfällen, när allmogen ansåg att kungamak-
ten hade brister, att man sade att man inte hade någon kung, alternativt 
hade för många. ”Vi har ingen kung” sade bönderna i Vadsbo , när 
de vägrade uppbådas att gå till Skåne.103 Man menade således inte att det 
inte fanns en kung, utan att den som regerade inte uppfyllde kungavärdig-
hetens alla kriterier.104

Det var för många kungar i landet, klagade folk från Dalarna. Adeln 
hade suveräniteten och kunde göra som den ville, därför förstod man 
att den inte önskade någon suverän kung. Nu ville i stället alla som bar 
peruker regera. Allmogen menade att den inte hade någon överhet alls när 
den inte hade någon kung värd namnet.105

Dalkarlarnas resonemang ledde vidare in på hur bristen på en verklig 
överhet skulle hanteras. De talade förment ödmjukt om att de skulle till 
Stockholm för att utröna huruvida de hade en kung eller tolv. Andra und-
rade med syftning på riksrådet om  kungar eller en skulle regera.106 En 
Morabonde vid namn Rykert Erik Mattsson, på besök på gästgiveriet i 
Östervåla, sade att uppe i Dalarna gick ett tal om att de hade två kungar.107 
Det talades även mer explicit om att saker och ting skulle åtgärdas i Stock-
holm. Tåget skulle gå dit för att se till att de skulle få en kung, och inte så 
många som det var nu. Adeln skulle förmås att göra vad dalallmogen ville, 
i Stockholm skulle man se till att begränsa adelns makt.108

Att just adeln sågs som fienden av dalkarlarna är tydligt. Det talades i 
olika sammanhang om herrarna som ”ogräs bland vetet”, eller de ges epite-
tet ”de onda”.109 En dalkarl resonerade på en kyrkbacke vid Sätra brunn att 
en del av herrarna ju var goda, men ”så voro en del mycket onda, och att 
Gud måtte då bevara överheten”. Han menade att det stod i bönetexterna 
för året att Gud skulle straffa och fördärva det folk som inte bättrade sig 
från sin ondska. Dalkarlen trodde inte att denna bättring skulle gå särskilt 
fort, utan syndafallet skulle snart följa.110 Andra talade med hänvisning 
till ståndspersoner som att många och stora fiskar skulle fångas på vägen 
nedåt Stockholm, eller att man skulle gästa hos adeln och prästerna på 
vägen. Talet gick om att inget skulle bli gott förrän herrarna förlorade sin 
makt. Herrarna och prästerna skulle också få stå för dalkarlarnas matsäck 
på vägen nedåt landet och ville inte någon av herrarna leda dem skulle de 
nog kunna skaffa anförare från Danmark.111

Efter den barnlösa Ulrika Eleonoras död i november  var tronföljds-
frågan aktualiserad. Även om den regerande kungen inte var så mycket att 
lita på kunde den nye tronföljaren bli någon som stod på allmogens sida – 
det gällde alltså att se till att rätt person valdes. I Dalarna diskuterades 
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frågan mycket flitigt och dalkarlarna påstod att de skulle gå till Stockholm 
för att se om de inte kunde få en kung som var svensk och som såg till 
sina undersåtars bästa. Eller om kungen skulle vara som den nuvarande var, 
borde han åtminstone få mer makt så att han kunde göra något gott.112

 Man var också övertygade om att om allmogen och borgarna hade fått 
råda hade det inte varit några problem att se till att den nya kungen, som 
skulle efterträda Fredrik I, skulle bli enväldig.113

Även specifika kandidater till tronföljden diskuterades. Uppe i övre 
Dalarna sade några karlar att de föredrog hertigen av Holstein (Karl Peter 
Ulrik av Holstein-Gottorp) som de kallade svensk och värdesatte för att 
han hade svenskt kungablod i sina ådror. Alternativet, som kallades Björ-
kenfelt (Kristian, hertig av Pfalz-Birkenfeld), var inte lika intressant. Man 
konstaterade också att överheten (”de”) nog ville ha hertigen av Holstein 
till kung också, men inte som enväldig kung. Dalkarlar som var i Stock-
holm besökte också under våren det holsteinska sändebudet Johan von 
Pechlin då frågan om tronföljden och vilken kandidat man föredrog dryf-
tades.114

När Jan Mattsson i Dyviken i Skedvi inför invändningar om att bön-
derna hade att lyda sin överhet svarade: ”Vi hava ingen överhet”115 var det 
inte ett uttryck för en frihets- eller demokratisträvan. Snarare innebar det 
ett konstaterande av att man inte kunde lyda när det inte fanns någon legi-
tim överhet. En legitim överhet hade antingen varit en enväldig kung eller 
ett råd som ansågs se till allmogens bästa. Steget från bristen på en riktig 
kung till att behöva ta till handling för att ordna saken var inte långt därför 
att denna relation var den mest grundläggande i förhållandet mellan stats-
makt och folk. Dalkarlarna pratade ihop sig, formerade konsensus, om att 
det fanns ett nödläge som orsakats av överhetens kontraktsbrott. Allmogen 
visste att utnyttja det tänkta kontraktet mot överheten för att rättfärdiga 
sitt motstånd. Att ingen åtagit sig kungens beskyddande uppgifter, varken 
kungen själv eller adeln i allmänhet, passade på ett utmärkt sätt in nödlä-
get i en gemensam referensram. Därmed blev dalkarlarnas monarkism inte 
naiv alls, utan mycket pragmatisk och den användes till att mobilisera.

Riksdagens ofullkomlighet
Allmogen hade ändock sina egna riksdagsmän som skulle företräda dess 
intressen, men också relationen mellan riksdagsman och valkår var proble-
matisk. Tanken om ett kontrakt var manifest i relationen mellan en riks-
dagsman och de som utsåg honom. Riksdagsmännen var bundna av ett 
fullmaktsformulär som fastställdes i  års riksdagsordning, utan vilket 
den fullmäktige inte kunde vinna inträde i sitt stånd. Innan dess hade 
riksdagsmännens fullmakter inte haft någon enhetlig utformning vilket 
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gjort att riksdagsmän ibland inte kunnat fatta beslut i vissa frågor eftersom 
de inte var befullmäktigade i dem hemifrån. Den nya fullmaktformuläret 
ålade riksdagsmannen att se till att besvären, förslagen på åtgärder från val-
kretsen, behandlades rättvist. Han hade dock inte rätt att gå emot grundla-
gar, ståndsprivilegier eller den rätta religionen.116

Även om fullmaktsformuläret var ämnat att frigöra riksdagsmannen 
från åsikterna hos dem han representerade – från det så kallade imperativa 
mandatet – kom det i praktiken att fungera tvärtom eftersom besvären 
till riksdagen i stället kom att anses vara fullständigt bindande för riks-
dagsmannen. Det ledde i bondeståndet till att man fastslog att riksdags-
mannen bara var bunden av dessa åsikter i fråga om enskilda besvär; 
allmänna besvär hade riksdagsmannen rätt att lämna in efter egen bedöm-
ning. Enskilda besvär var de som skrevs i den egna valkretsen, medan de 
allmänna besvären var krav från hela ståndet. Under riksdagarna var repre-
sentanten öppen för fler instruktioner hemifrån. En livlig korrespondens 
förekom mellan allmogen på lokalplanet och dess riksdagsmän och de 
direktiv som kom under riksdagen ansågs lika viktiga att följa som en full-
makt. Det imperativa mandatet var omstritt därför att det gjorde att beslut 
ständigt förhalades när riksdagsmän måste konsultera sina valmän i frågor 
de inte fått direktiv om. Dessutom stod detta principiellt mot riksdagens 
egen suveränitet eftersom det innebar att beslut inte kunde fattas av riks-
dagen allena. Bondeståndet höll dock kvar vid mandatet; fullmakten och 
arvodet till riksdagsmannen uppfattades som ett kontrakt.117

Ur det imperativa mandatet utvecklades principalatsläran under riksda-
gen – i samband med tronföljdsfrågan då riksdagsmannen ansågs 
fullständigt bunden av åsikterna hos dem de representerade. Principa-
latsläran fördömdes under riksdagen – eftersom den ansågs strida 
mot grundlagen. Fördömandet gjorde att riksdagsmännen ansågs bundna 
endast av lagen, makten låg åter hos riksdagen och inte utanför den. Lokal-
samhället hade nu bara till uppgift att välja personer att utöva riksdagens 
makt. Samma öde rönte dock inte det imperativa mandatet som levde kvar 
ännu en tid.118 Fullmakter användes inte bara i fråga om riksdagsmän, alla 
personer ur allmogen som skulle representera härader, socknar eller fjär-
dingar måste ha fullmakter med sig för att deras talan skulle bli hörd.119

Tilltron till vad riksdagsmännen kunde uträtta var inte stor i Dalarna 
vid tiden för riksdagarna – och –. Riksdagsmännen trodde 
man inte hade något vidare handlingsutrymme; så litet att det inte var 
någon idé att sända någon herredagsman till ständermötet. En dalkarl 
menade att det spelade ingen roll om de sände någon till riksdagen, och 
om de gjorde det kunde det lika gärna vara en gammal kärring.120 Det 
anmärktes även i Mora att det inget tjänade till att sända någon fullmäk-
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tig till riksdagen: dels hade häradshövdingen strukit några av deras besvär, 
dels hade deras besvär bara ignorerats när de väl kom till riksdagen, vilket 
man skyllde på sina riksdagsmän.121 Dalkarlar på resa genom Västmanland 
sade att de inte ville sända några fullmäktiga till riksdagen eftersom riks-
dagsmännen ändå inte hade lov att tala utan ”måste stå bakom dörren och 
samtycka till allt vad de andra vilja kasta fram”. Istället ville de gå samman 
allihop.122

Dalfolkets inflytande över riksdagsarbetet blev inte bättre av att man 
bodde långt från riksdagen. Det klagades över att man inte fick veta vad 
som hände vid ständermötena.123 På en sockenstämma i Floda menade 
Johan Jonsson att allmogen varken fick veta vad som avhandlades eller 
beslutades vid riksdagarna, så det var inte att hoppas på att deras besvär 
skulle åtgärdas till deras fördel.124 Det gjordes också tydligt att synen 
på kungens roll hängde samman med hur riksdagsarbetet fungerade. I 
Malung sades det att eftersom man inte hade någon kung var det ingen 
idé att utse någon riksdagsman – det spelade ingen roll om de skickade 
någon eller ej ”emedan de ingenting förmådde, icke heller Konungen för 
det överflödiga adelskapet”.125

Några Morakarlar på genomresa i Lövsta exemplifierar hur fast man höll 
vid det imperativa mandatet. De sade att de inte skulle släppa ut mer än ett 
regemente vargeringskarlar från Dalarna, annars skulle de följas åt allesam-
mans (till Stockholm). Länsmannen i Lövsta replikerade att detta var en 
bevillning vilket deras riksdagsmän liksom alla andras hade varit med och 
beslutat om. I Lövsta hade man redan skaffat vargeringskarlar. Men Mora-
karlarna hade svarat att de inte hade samtyckt till detta beslut och menade 
att de därför inte var bundna av det.126

Det komplicerade riksdagsarbetet och svårigheten att få igenom besvär 
var inget nytt. När allmogens egna riksdagsmän inte längre var att lita på 
var läget däremot mer kritiskt. Vid landstinget i Falun i juli  fram-
fördes ett krav att riksdagsmännen, förutom fullmakten, skulle avlägga 
trohetsed inför höga vederbörande och socknens äldste innan de fick sitt 
arvode.127 Missnöje med och misstänksamhet mot riksdagsmännen hade 
varit utbrett sedan krig förklarats mot Ryssland under riksdagen –. 
Bland de soldater som gjorde upplopp i Stockholm i maj  fanns de 
som särskilt skyllde kriget på bonderiksdagsmännen: hade det inte varit för 
Gatu Erik Ersson i Tällberg, som varit riksdagsman när krig förklarades, 
hade soldaterna inte behövt åka, menade Håkan Andersson Yr, det hade 
kungen själv sagt.128

Missnöjet med riksdagsmännen var utbrett i landet och det kom också 
till uttryck vid riksdagens början. Hösten  gick ett rykte i landet att det 
hade varit bondeståndet som först hade förklarat sig vara för krigsförkla-
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ringen vid den förra riksdagen och att det var bondeståndet och prästerna 
som var skuld till kriget. Inte ens de nya riksdagsmännen var säkra på hur 
det hade gått till och vände sig till sin talman, Olof Håkansson, för att höra 
efter hur beslutet hade gått till.129

Ur dessa resonemang kom folk i Dalarna att sluta sig till att det enda som 
kunde åtgärda riksdagens felaktiga och rättsvidriga beslut var att gå ned till 
Stockholm allesammans. Också detta sades i ett antytt hot om uppror: de 
skulle bli fler herredagsmän än tidigare, när alla tågade till Stockholm.130

I frågan om riksdagsbeslutens och riksdagsmännens legitimitet låg också 
en kritik av den politiska praktiken, inte det politiska systemet i sig. Det 
fanns en vilja att veta och vara med och påverka de beslut som fattades i 
riksdagen. När besluten gick dalallmogen emot ansåg den sig heller inte 
vara bunden av dem. Under vissa omständigheter ansågs dessutom riksda-
gen och de egna representanterna avvika från sitt ansvar gentemot allmo-
gen. Bonderiksdagsmännen borde fatta beslut som ländade till allmogens 
bästa. När man inte var säker på deras trohet mot allmogen förlorade man 
ännu en instans som borde haft allmogens beskydd i åtanke. Här knöt all-
mogen i Dalarna an till föreställningar om vems ansvar det var att skydda 
den. När bönderna då uppfattade också sina egna riksdagsmän som kon-
traktsbrytare lades ytterligare ett element till det som var ett nödläge. När 
allmogen stod ensam och själv måste ta tillvara sina intressen definierades 
ett nödläge, man stod inför ett problem som inte kunde lösas på annat sätt 
än genom ett uppror.

Ett nödläge definieras
Allmogen i Dalarna och dalkarlar ute på arbetsvandring höll sina klagomål 
inom en klassisk ram grundad på föreställningen om kungen som allmo-
gens beskyddare. Allmogens överlevnad var i grunden kungens ansvar, men 
missväxt, svårigheter att få herrarbete, tull på handel med Norge, soldatre-
krytering, utsändande av vargeringskarlar och krig samt en svältkomplott 
med syfte att hindra allmogen från att få mat var allt tecken på att varken 
kungen eller någon annan överhet tog sitt ansvar. De som skulle kunna 
inträda i kungens ställe, regeringen exempelvis, utgjordes av adelsmän som 
knappast hade allmogens bästa i åtanke. De egna riksdagsmännen var inte 
heller till någon hjälp, utan hade mot allmogens vilja gått med på krigsför-
klaringen. De legala vägar allmogen hade för att påverka sin egen överlev-
nad och landets styrelse var satta ur spel. I riksdagsarbetet ansåg man att 
bondeståndet utestängdes eller allmogens besvär ignorerades. Suppliker till 
kungen var lönlösa om kungen inte hade några befogenheter att åtgärda 
problemen. Detta är en sammanhållen tolkningsram vars element är bero-
ende av varandra.



67

Således hade dalkarlar som vandrade på vägarna mellan Dalarna och 
Stockholm, soldater som var på väg att skeppas över till kriget i Finland 
liksom folket som var kvar hemma i socknarna skaffat sig en rudimentär 
enighet om att det fanns ett problem och vem man skulle skylla på. Orsa-
kerna och skurkarna i dramat tolkades på så sätt att de fungerade mobilise-
rande. I sina samtal och sitt offentliga prat förde alltså dalkarlar fram för-
klaringsmodeller som bönderna kunde enas om inbördes. Men man talade 
också om vad man skulle göra. Den logiska slutledningen var att snart 
skulle ett stort manskap infinna sig i Stockholm, så många som det fanns 
stenar på gatorna. Detta var så berättigat att hela nationen skulle enas i 
frågan och många andra skulle göra ett med dalkarlarna och följa med.

En rättfärdigande terminologi

När folk från Dalarna under  talade om vad de hade för avsikt att göra 
i detta nödläge är även uttrycket för handlingen belysande för den situa-
tion allmogen menade att den och riket befann sig i. Bönder, drängar och 
soldater använde en terminologi med konnotationer till försvaret av hela 
landet mot en utomstående fiende.

Dalkarlarna, både de som vandrade mellan Stockholm och Dalarna och 
de som befann sig hemma, omtalas vid upprepade tillfällen ha talat om 
att ”gå man ur huset” eller att ”gå åstad man ur huset”.131 Folk i Floda 
och Mora sade att de skulle ”gå åstad allesammans” om de var tvungna att 
skaffa fler vargeringskarlar.132 Också utanför Dalarna användes samma ter-
minologi för att beskriva vad dalkarlarna ämnade göra. En Gästrikebonde 
som varit på gästgiveri i Sala och mött några dalkarlar hade frågat dem om 
det var sant det som sades i Gästrikland ”att dalkarlarna nu resa sig och gå 
man ur huset”. Dalkarlarna hade inte svarat på detta utan skyndat sig från 
gästgiveriet.133 Rykten talade om att ”dalkarlen reser sig” eller om Mora 
sockens ”uppresning”.134 Även på andra håll i landet talades det om att gå 
man ur huse till Stockholm för att få fram sanningen om hur soldaterna 
behandlades i Finland.135

Här var det fråga om ett legitimerande uttryckssätt som associerade till 
uppbåd till landets försvar. Riket var hotat och det måste räddas genom 
en stor sammanslutning av folk. Uttrycken är desamma som användes 
när man fruktade att fienden snart stod i landet.136 Nödläget som definie-
rades var alltså inte bara dalallmogens eller ens allmogens utan en angelä-
genhet för hela landet och alla stånden. Med hjälp av terminologin poäng-
terades det att det dalallmogen tog sig för gjorde den av ansvar för landet, 
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dess handlande var därigenom rättfärdigat. Detta är ett särskilt sätt att tala 
omkring upproret som hör samman med dess mobilisering. När man väl 
definierat nödläget och bestämt hur man skulle handla krävdes också att 
man fann sig vara kapabel att handla, en förvissning om att man kunde 
handla. Självsäkerheten hos dalkarlarna är påtaglig, samtidigt som de sökte 
legitimitet hos andra bönder i stöd för sin sak framhöll de att andra inte 
heller hade något val.

När man inte använde konnotationer till militära nödlägen talade all-
mogen i Dalarna svepande om vad man ämnade göra. Det sades att man 
skulle komma allesamman ned till Stockholm. I stället för att sända ut var-
geringskarlarna som beordrats hade dalkarlarna för avsikt att gå nedåt alli-
hop. På så sätt kunde man få slut på allt elände på en gång: ”hellre följas åt 
allesammans så kunde det bliva ända på en gång.”137 Karlar från Morkarlby 
i Mora socken som var på väg hemåt från Stockholm talade om att de snart 
skulle tåga tillbaka.138 Dalkarlarna skulle manstarka bege sig till Stockholm 
för att hälsa på. Eller så skulle man tillbaka till Stockholm för att se efter 
hur läget var.139

Ibland låg ett hot om våld bakom det sagda. I hemlighet sades det att 
man beväpnade sig i Dalarna. Till huvudstaden skulle man eftersom ”intet 
bliver gott av förrän man runkat perukerna på herrarna i Stockholm”. 
Andra sade att inget skulle bli gott förrän det blev inbördeskrig.140 Bruks-
patron Christiernin träffade vid midsommartid  en dalkarl som arbe-
tat för honom tidigare och som nu undrade om Christiernin hade arbete åt 
honom också detta år. Vid jakande svar menade dalkarlen att de nog skulle 
komma rätt många nedåt landet men Christiernin trodde sig inte ha plats 
åt dem alla. Dalkarlen pratade om färden nedåt landet utan att egentligen 
beröra vad som skulle ske. Han sade att brukspatronen var en bra karl som 
nog skulle få stanna hemma när de drog förbi. De skulle heller inte alla gå 
samma väg, utan ”som en not draga ut kring landet till Stockholm”.141 Dal-
karlarna uttalade dock inte alltid hoten högt, erfor Abraham Sahlstedt på 
sin resa genom Dalarna. När han frågade dem vad de tänkte göra i Stock-
holm svarade de att de ville ”söka lindring hos kungen uti sin tunga och 
understöd i sin fattigdom”. Men han hade hört att det dalkarlar emellan 
talades om att de skulle ”gå och klippa vingarna på adeln” så att den skulle 
göra som allmogen ville.142

Ett annat sätt att tala om vad som skulle göras var att säga att tiden var 
mogen för uppror. Marschens oundviklighet påtalades för de västmanlän-
ningar som inte ville följa med dalkarlarna på deras anmodan. Dalkarlarna 
menade att det inte spelade någon roll vad folk tyckte, när väl hopen kom 
skulle de tvingas följa med. På förmaningar svarades att de inte brydde sig 
om några invändningar, de skulle ändå göra som de ville.143



69

När dalbönder under  tillfrågades om de trodde att de skulle få 
någon uppslutning sade de också att de skulle vara lika många som ste-
narna på gatorna i Stockholm. Samma uttryck användes av Skinnar Per 
Andersson i samtalet med en prästen Pratenius i Västerås, medan dalkarlar 
på besök i Uppland talade om att de trodde de skulle bli fler än  .144 
Detta var inte bara fråga om tomt skryt, att göra optimistiska beräkningar 
på hur stor uppslutning man kunde få för en aktion var också ett medel 
som kunde underlätta mobilisering.145

Medan dalkarlarna sökte uppslutning både inom och utanför Dalarna, 
berättades att dalallmogen var färdig att resa sig. Bara ett fåtal förutsätt-
ningar uppfylldes så skulle tåget gå nedåt Stockholm. Ett antal rapporter 
omtalade att dalkarlarna väntade på något innan de gick man ur huse. 
Det fattades mat, eller en anförare, och någon omtalade att upproret redan 
skulle ha skett om det inte var så att det ännu var oenighet i Dalarna då 
särskilt folket i Leksand var emot.146

Redan efter sådden  hade dalallmogen velat marschera till Falun 
för att skaffa sig proviant, menade hovpredikanten Magnus Troilius i efter-
hand. Det fanns flera anledningar till att det inte skedde. Allmogen var 
inte ense inom en enda socken och kunde därför inte komma överens 
mellan socknarna. Inte heller hade man något till matsäcken eller någon 
anförare.147

Dalfolkets uppbrott var redan fastställt, rapporterades i slutet av maj 
. De hade vapen; handspjut, spikklubbor, bågar, påkar och piskor. Det 
var heller inga problem att skaffa fler kulor än de redan hade. Det enda 
som saknades var en anförare och att de skulle få något att stoppa i mat-
säcken.148 Baron Funck som varit på genomresa i Dalarna i maj  berät-
tade att han sett att dalkarlarna var färdiga till uppbrott, och inget fattades 
annat än en anförare och litet mer att ha i matsäcken. Han hade sett att 
de hade vapen färdiga, dalpilar med spjut på, men när han frågade om dem 
svarade dalkarlarna bara att de var bra att ha när man var ute i skogen för 
att försvara sig mot odjur.149

Tidpunkten bedömdes vara lämplig för att resa sig. Dalkarlarna var vana 
att vandra vägen mellan Dalarna och Stockholm så de visste att en sådan 
marsch var möjlig att genomföra. Det fanns en uppfattning om vem som 
var motståndaren i Stockholm, men inte så mycket om vad man skulle göra 
när man väl kom dit.

Upprorets nödvändighet var inte bara en fråga om att ha organisation, 
beväpning och matsäck klar. Det fanns andra tecken som tydde på att tiden 
snart var inne för att resa sig. Efter att gudstjänsten avslutats i kyrkan i 
Sätra brunn och herrarna gått medan allmogen ännu stod kvar på kyrk-
backen, tog en dalkarl till orda. Han frågade dem om de hört talas om hur 
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många dalpilar de gjorde uppe i Dalarna varvid någon svarade att de inte 
kände till det. Dalkarlen berättade då att det hade gjorts en stor mängd och 
de var inlagda i en öde kyrka. På kyrkan fanns det ett litet torn och i tornet 
fanns en liten klocka som redan ringt av sig själv två gånger. När klockan 
ringde för tredje gången var det tid att marschera till Stockholm, det skulle 
vara ett tecken från Gud att det var tid att hämnas på de onda herrarna.150

Dalkarlarna sökte stöd och legitimitet genom att försöka förankra sina 
planer sinsemellan och på hemmafronten. Även i de områden de passe-
rade igenom nåddes allmogen av dalkarlarnas preliminära planer. De ska-
pade sig en uppfattning om vilka som skulle bli deras anhängare och vilka 
som skulle bli motståndare. Det hade funderats över matsäck och anförare, 
saker som man ansåg sig kunna ordna. Pratandet om vad som skulle göras 
rymde dock många motsägelser. Fanns det mat till matsäckarna eller inte? 
Vem skulle egentligen vara anförare? Rådde det egentligen någon enighet 
socknarna emellan? De många olika buden tyder på att så inte var fallet. 
”Tiden är mogen” och andra pregnanta uttryck om vad som skulle ske med 
adeln sedan man begav sig till Stockholm liknar snarast skryt eller kanske 
sådant som landshövdingen menade att ”stortaliga” personer spred. Det 
skrytsamma talet var förstås ett sätt att mobilisera. Man överdrev sin egen 
styrka och talade sturskt om det begränsade motstånd man skulle möta 
för att skapa enighet i de egna leden. Talet om att tidpunkten var den 
rätta innebar heller inte att man såg tillfället som taktiskt väl valt eller att 
det fanns stora möjligheter just vid denna tidpunkt. Talet var just ett sätt 
att formera konsensus genom att appellera till en föreställning om vilken 
åtgärd som var svar på det nödläge man befann sig i. 

Nödläget som tolkningsram

Man skulle kunna få uppfattningen att dalkarlarnas prat inte ledde någon-
vart. I själva verket hade man satt igång en mobiliseringsprocess och medlet 
man använde i första hand var den muntliga kommunikationen; samtal, 
rykten och offentliga deklarationer. Rykten kunde också spridas skriftligen 
genom att de refererades i brev. Pratandet som skedde inför centralmaktens 
representanter kunde ibland vara ett sätt att visa vanvördnad för sociala hie-
rarkier, men det kunde lika gärna vara ett sätt att fjädra sig inför gelikar.

Slutsatsen man kan dra av allmogens prat är att allmogen ansåg sig ha 
hamnat i ett nödläge som fordrade handling för att man skulle komma 
ur det. Efter svek av kungamakten, adeln och till och med de egna riks-
dagsmännen hade allmogen råkat i armod. Allmogens själva överlevnad var 
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hotad på grund av att den försummats och bördor lagts på den. Folket fick 
inte något beskydd vilket var grundbulten i relationen mellan kung och 
folk. Ett brott i kontraktet var begånget av överheten vilket försatte allmo-
gen i ett nödläge. Tolkning av det läge man befann sig i anknöt till den roll 
som överheten generellt ansågs ha gentemot allmogen, allmogens främsta 
beskyddare. Härmed förhöll sig dalkarlarna till vedertagen politisk kultur.

Uttalandena tyder på att dalkarlarna såg sig själva som offer som tvinga-
des ta saker i egna händer. De talade alltså inte om sig själva som tagande 
en aktiv del i rikets angelägenheter annat än av nödtvång. Uttrycken för 
vad som skulle göras visade antingen på kopplingar till att landet befann 
sig i en krissituation och att alla måste dra sitt strå till stacken, eller också 
gjordes lite svepande omskrivningar av att våld skulle komma att brukas 
mot adel och präster.

Det viktiga var att pratet i första hand appellerade till annan allmoge 
genom skryt om vad man skulle åstadkomma eller vilka som skulle utsät-
tas för allmogens vrede. Det var inte fråga om att övertyga alla om att man 
befann sig i ett nödläge och att man måste handla, utan andra bönder. 
Uttalandet om att man skulle rensa ogräset bland vetet syftade inte till att 
övertyga kaptenen om dalkarlarnas tolkningsföreträde, utan allmogen som 
stod runtomkring på kyrkvallen.

Herrarbetarna som reste mellan Dalarna och Stockholm var de som 
spred budskapet om att allmogen befann sig i ett nödläge. Också solda-
terna som kommenderades till Stockholm hade del i åsiktsspridningen. 
Med en blandning av interna samtal och prat, ibland inför representanter 
för centralmakten, skedde formeringen av konsensus. I detta skede var de 
informella samtalen viktiga. Ofta hölls de inom relativt homogena grup-
per, herrarbetarna och soldaterna nyttjade de sociala nätverk de var del av 
för att prata med varandra och annan allmoge. Kyrkvallar, krogar, landsvä-
gen och soldaternas inkvarteringar var mobiliserande strukturer där män-
niskor ur allmogen träffades och där man kunde samtala med sina likar.

Likaså nyttjades särskilda händelser eller tillfällen för att mobilisera. 
Slaget vid Villmanstrand översattes till ett tillfälle då Dalregementets solda-
terna svikits och offrats av befälhavarna i ett onödigt krig. Ett annat viktigt 
tillfälle som blev föremål för tolkning var dalrekryternas myteri i Stock-
holm i maj . Inte nog med att en febril ryktesspridning kom igång 
i samband med händelserna, ryktena sade att rekryterna hade behandlats 
illa och centralmakten framstod i dålig dager. Nödläget blev än större när 
dalkarlar i rikets tjänst hanterades illa av sina överordnade. Händelserna 
tolkades på ett sådant sätt så att de passade in i den tolkningsram som höll 
på att etableras där herrarna framstod som svekfulla och ansvarslösa och 
förtjänta av att mötas med våld.
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Formeringen av konsensus hade börjat, men man riktade sig inte till 
alla. Pratandet och ryktesspridningen var en första fas av mobiliseringen, 
men inte mer. Ännu hade allmogen i Dalarna inte börjat organisera sig och 
hålla möten, man hade inte utsett ett särskilt tillfälle som särskilt lämpligt 
eller sagt mer exakt vad det var man skulle göra. Däremot hade de resande 
dalkarlarna och de personer de träffade borta och hemma skapat en mobi-
liserande tolkningsram kring att man befann sig i ett nödläge. Man hade 
enats om vad som var problemet. Nästa steg blev att börja organisera sig, 
allt medan centralmakten gjorde vad den kunde för att hindra mobilise-
ringen. I första hand använde centralmaktens representanter samma medel 
som dalkarlarna använt; prat bemöttes med prat.
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94 Erik Mattsson Alvik till sin familj / , JR I.
95 KM:ts dom över myterister från Mora / , KM:ts skrivelser och brev, 

MKA. Se även Olof Israelsson Spik till sin husbonde odat., JR I.
96 Schultz till KM:t odat., ank. /  (citat), Alstrin till KM:t / , JR I.
97 Alstrin till KM:t / , JR I.
98 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc.
99 J. Torslunds rapport odat., ank. / , fol. –, SHHc.
100 Andreas Österberg till sin bror / , Johan Westeen till sin mor /  

(citat), JR I; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB; Se även 
I. Carlsson  s. . Riksråden skulle vara  till antalet enligt RF  § . 
Frohnert  s. .

101 Lindborg till Lindcreutz /  fol. –, SHHc; Querela Dalekarlorum, 
HSH  s. –.

102 Schönbergs rapport / , JR I.
103 Bolmskog  s. .
104 Mullett  s. –, .
105 Schultz till KM:t odat., ank. / , JR I; Querela Dalekarlorum, HSH  

s. .
106 Schönbergs rapport / , JR I.
107 Schönbergs rapport / , fol. –, SHHc.
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108 Abraham Sahlstedts rapport / , fol. –, SHHc; Cederbielke till 
KM:t / , JR I.

109 Schönbergs rapport / , JR I; Schönbergs rapport odat., ank. / , 
fol. –, SHHc. Se även Smedberg  s. – som dock behandlar 
frälsebönder som ju hade ett närmare förhållande till och beroende av adeln än 
vad allmogen i Dalarna hade som till största delen bestod av skattebönder.

110 Schönbergs rapport / , JR I.
111 Schönbergs rapport odat., ank. / , fol. –, SHHc; Schönbergs 

rapport , / , Schultz till KM:t odat., ank. / , JR I.
112 Abraham Sahlstedts rapport / , fol. –, J. Torslunds rapport odat., 

ank. / , fol. –, SHHc.
113 Schultz till KM:t odat., ank. / , JR I.
114 Lorentz Schultz till KM:t odat., ank. /  (citat), JR I; Abraham Sahlstedts 

rapport / , fol. –, SHHc; Beckman  s. , – och not, .
115 Olofsson a s. .
116 Lagerroth  s. –; Vuorensola  s. .
117 Roberts  s. –; Vuorensola  s. –; Frohnert  s. .
118 Malmström  s. –, –, ; Lagerroth  s. –, –, 

–; Vuorensola  s. –.
119 Om fullmakters betydelse se t.ex. Lindcreutz till KM:t , / , JR I och 

Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc.
120 Schönbergs rapport / , JR I.
121 Lindborg till Lindcreutz / , fol. –, SHHc; Alstrin till KM:t / 

, JR I.
122 Cederbielke till KM:t / , JR I.
123 Schönbergs rapport / , fol. –, SHHc.
124 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc.
125 Olof Ersson i Myckelbyn till Lindcreutz / , fol. –, SHHc.
126 Schönbergs rapport / , JR I.
127 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –.
128 Håkan Andersson Yr till Mats Persson / , JR I.
129 Beckman  s. ; Ström  s. .
130 Schönbergs rapport / , JR I.
131 Schönbergs rapport / , Hurtzell till Lagerberg / , Lindcreutz 

till KM:t / , Cederbielke till KM:t / , JR I; Schönbergs rapporter, 
odat. ank. /, / , fol. –, J. Torslunds rapport odat., ank. / 
, fol. –, Olof Ersson i Myckelbyn till Lindcreutz / , fol. 
– SHHc; Wennerstedt till KM:t / , Fontin till Wennerstedt / 
, KLh brev. Se även uttryck i Bolmskog  s. .

132 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc; Wollenius till 
Lindcreutz / , JR I.

133 Schönbergs rapport / , JR I.
134 Schönbergs rapport / , Cederbielke till KM:t / , JR I; J. Tors-

lunds rapport odat., ank. / , fol. –, SHHc.
135 SU protokoll / .
136 Schartau  s. –; Beckman  s. . Se även Lindcreutz till KM:t 

/ , JR I.
137 Schönbergs rapport , / , citat /, Cederbielke till KM:t , / 

, JR I.
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138 Schönbergs rapport / , JR I.
139 Anders Ternström till Cederbielke / , Schultz till KM:t odat., ank. / 

, Schönbergs rapport , / , JR I.
140 Schönbergs rapport odat., ank. / , fol. –, citat fol. , SHHc. 

Se även Anders Ternström till Cederbielke / , Cederbielke till KM:t 
/ , Alstrin till KM:t / , JR I.

141 Schönbergs rapport / , JR I.
142 Abraham Sahlstedts rapport / , fol. –, citat fol. , SHHc.
143 Schönbergs rapport odat., ank. / , fol. –, Abraham Sahlstedts 

rapport / , fol. –, SHHc; Schönbergs rapport , /, / , 
JR I.

144 Schönbergs rapport odat., ank. / , fol. –, Abraham Sahlstedts 
rapport / , fol. –, SHHc; Pratenius till Cederbielke / , 
JR I.

145 Klandermans  s. .
146 Schönbergs rapport / , JR I.
147 Magnus Troilii berättelse / , ÄK :. Se även Schönbergs rapport / 

, fol. –, Olof Ersson i Myckelbyn till Lindcreutz / , fol. 
–, SHHc; Schönbergs rapport / , JR I.

148 Abraham Sahlstedts rapport / , fol. –, SHHc; Schönbergs rap-
port / , JR I.

149 Schönbergs rapport / , JR I.
150 Schönbergs rapport / , JR I.
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3. Överheten gestaltar sig själv

Harmoni och sämja skulle råda i samhället. Medan allmogen i Dalarna 
började tala om att den svikits av överheten och att man måste gå ut man 
ur huse för att saker skulle bli bra igen, oroades myndighetspersoner från 
länsmän till riksråd. Våldet och upproret som allmogen antingen implice-
rade eller talade öppet om kunde i värsta fall vara ett hot mot hela samhäl-
lets grundvalar. Allmogens handlingar måste bemötas, mobiliseringspro-
cessen avbrytas.

Det allra viktigaste för en kung och regering att sträva efter var, enligt 
tidens sätt att se, att alla samhällets delar fyllde sin uppgift för det gemen-
samma bästa. Samhällskroppens alla beståndsdelar var viktiga, men de 
hade olika uppgifter. Vissa styrde och vårdade faderligt dem som stod lägre 
ned på den sociala rangskalan. Det stora flertalet skulle arbeta och lyda. 
Det allmänna bästas primat innebar i första hand ett krav på de allra 
flesta att foga sig. Genom samhörighet och ömsesidighet inom hierarkin 
skulle det allmänna bästa, harmoni och sämja kunna uppnås.1 Uppror och 
annan oenighet och olydnad var därför fasansfullt, det hotade alla grund-
läggande principer i samhällssynen; ömsesidigheten skulle gå förlorad, hie-
rarkin skulle undermineras, säkerheten och stabiliteten i samhället hotas, 
Gud trotsas.2

Hierarki- och harmoniidealet var inte annorlunda under frihetstiden än 
under det föregående kungliga enväldet, även om särskilt upphöjandet av 
harmonin kan verka paradoxalt. För att uppnå det allmänna bästa hade 
den historiska erfarenheten visat vikten av att kung och folk förenades 
och strävade efter samma mål, resonerade man även under ständerväldet. 
Rådde oenighet i landet kunde man inte uppnå målsättningen eftersom 
man då var splittrad av (företrädelsevis) utländska intressen. I förläng-
ningen hotade rikets undergång – split inte bara befordrade inrikes sam-
mansvärjningar och uppror, utan även rikets utrikespolitiska säkerhet sattes 
i fara. Enskilda intressen skulle komma att gynnas medan det allmänna 
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bästa hamnade i skymundan. Därför var partiväldet fullkomligt förkastligt, 
vilket är motsägelsefullt med tanke på dess nyckelroll i det frihetstida poli-
tiska livet. Enighet var själva grunden för en fungerande statsmakt menade 
även de ivrigaste partipolitikerna. Carl Otto Lagercrantz, hängiven hatt, 
konstaterade  att: ”de nu utsådde frö av partier bära frukt i revolutio-
ner och inbördes fördärv”.3 Riket hade också mycket riktigt råkat i olycka 
under det tidiga -talet. Kungen sade i rådet att inget rike i Europa hade 
så snabbt hamnat i ett så förvirrat tillstånd som Sverige. Den viktigaste 
orsaken var ”tvivelsutan […] oenigheten, som hindrar allt det goda som jag 
eljest ser här ännu göras och åstadkommas”.4

Individens förhållande till överheten var ambivalent under frihetstiden: 
var det kungen man var skyldig trohet eller riket i första hand? Uttrycket 
undersåte syftade på den enskildes relation till kungamakten, men det 
var inte det enda uttryck i bruk som betecknade individens roll i sam-
hället. Begreppet medundersåte kom i svang under -talet och beteck-
nade, liksom medborgarbegreppet under andra halvan av frihetstiden, sna-
rare förhållandet mellan kungens undersåtar. Dessa nya begrepp hindrade 
emellertid inte att individens främsta plikt var lydnaden för överheten. 
I stället sammanfogades lydnaden med det politiskt gångbara begreppet 
frihet.5

Det karolinska enväldet hade legitimerats med teokratiska argument – 
kungen hade sin makt direkt av Gud och var ansvarig bara inför honom. 
Frihetstidens statsteori byggde i stället på att kungen visserligen hade sin 
makt av Gud, men via folket, som överlåtit makten på kungen på kon-
traktsliknande grunder. Kungens makt var inskränkt i enlighet med det 
avtal som fanns mellan överhet och folk i form av regeringsformen , 
riksdagsordningen  och Fredrik I:s kungaförsäkran, vilka tillsammans 
utgjorde fundamentallagarna. Kungen hade heller inte rätt till riket genom 
arv utan var bunden av successionslagarna. Kronan tillhörde alltså riket, 
inte kungen. Rikets rätt var detsamma som ständernas rätt.6 Och stän-
derna, det var folket.7

Den konstitutionella komplikation som det frihetstida regeringssättet 
innebar i förhållande till enväldets genererade problem när makten skulle 
legitimeras inför undersåtarna. Bönderna ansågs vara opålitliga anhängare 
av det frihetstida regeringssättet, och det finns exempel på att central-
makten ville upprätthålla en bild av kungen som något annat än han var 
enligt lagen gentemot landets allmoge. Kungens främsta uppgift var, enligt 
grundlagarna, att låna sitt namn åt det som rådsmajoriteten beslutade och 
att sprida glans åt den svenska monarkin utåt. Det kunde emellertid vara 
vanskligt att kunskapen om kungens marginella betydelse i rikets styrelse 
omfattades av alla. Vid riksdagens möte – uttrycktes oro i sekreta 
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utskottet över att allmänheten kunde få veta att kungen var beroende 
av majoriteten i rådet, vilket man trodde skulle kunna väcka missnöje.8 
Medan kungen rent konstitutionellt skulle vara en symbol för riket fördes 
kungamaktens viktigaste uppgifter över på ständerna. Bland dem var rollen 
som allmogens beskyddare.9

Ryktesspridningen, det oförblommerade pratet om att gå till Stockholm 
och rensa ogräs, hoten om att vägra låta uppbåda soldater var i överhetens 
ögon ett brott mot fördraget mellan folk och överhet eftersom bönderna 
frångick endräkten och satte sig upp mot den hierarkiska ordningen. Men 
hur skulle centralmaktens hållning framföras till bönderna? Hypotetiskt 
verkar det som att det frihetstida regeringssättet ställde speciella krav på 
vad som sades till allmogen, inte minst i legitimeringen av maktordningen 
i samhället. Budskapet måste formuleras så att allmogen skulle vara mot-
taglig för det och avstå från den påbörjade mobiliseringen. Centralmakten 
måste helt enkelt använda sig av en egen tolkningsram för att kunna mobi-
lisera mot allmogen. Dess ställningstaganden måste liksom allmogens ha 
en grund i en gemensam politisk kultur för att vinna anslutning.

Ämnet för detta kapitel är hur centralmakten formade tolkningsproces-
sen som stod mot dalkarlarnas och hur man använde den för att mobilisera 
mot allmogen. Härvid undersöks vilken svarsrepertoar som centralmakten 
använde och hur man nyttjade politiska strukturer eller social organisa-
tion för att demobilisera allmogen. Hur användes särskilda politiska tillfäl-
len för att demobilisera dalallmogen? Kapitlet behandlar en relativt lång 
period under vilken allmogen gick från spridda missnöjesyttringar till att 
vara mycket välorganiserad. Detta skall också tas med i beräkningen över 
centralmaktens agerande. Metoderna man använde för att demobilisera 
allmogen var inte oviktiga. Även om den stormaktstida kontrollapparaten 
stod till förfogande behövde ju inte piskan och megafonen vara det effek-
tivaste sättet att prångla ut centralmaktens bild av hur samhället skulle vara 
beskaffat till allmogen. William Beik har pekat på det dilemma som myn-
digheterna befann sig i vid ett uppror eller en revolt: det fanns inget gott 
slut på upproret för myndigheterna, inget bra sätt att hindra en revolt. 
Exempelvis hade man inte några större fördelar av att använda repression. 
Lyckades man slå ned en revolt var det ändå bara en begränsad seger efter-
som skulden skulle falla på myndigheterna i folkets ögon, oavsett vad de 
gjorde. Beik menar att särskilt lokala myndigheter därför såg det som sin 
främsta uppgift, förutom att försvara egendom och auktoritet, att upp-
rätthålla sin prestige och demonstrera utåt att man hade gjort vad man 
kunnat.10 

Källorna till detta kapitel är av samma typ som till det föregående. Här 
tillkommer handlingar från central nivå, diskussioner om lämpliga hand-
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lingsvägar i rådet och i sekreta utskottet. Dessutom har olika prästers berät-
telser och sockenstämmoprotokoll använts i den mån de finns. Medan rap-
porterna från tjänstemännen användes för att vaska fram vad allmogen 
sagt, skall de nu användas för att se hur representanter för centralmakten 
handlat, uttalat sig och försökt lugna allmogen på olika sätt. Detta innebär 
nya källkritiska problem. Det gäller att ge akt på den tendens som brevskri-
varna ger uttryck för i sitt yrke. Man kan förmoda att ingen tjänsteman, 
hög eller låg, ville framstå inför sina överordnade som passiv eller illojal 
när centralmakten utmanades. Därför kan det finnas anledning att betänka 
att deras utsagor lika gärna kan avspegla det tjänstemännen trodde var de 
argument som centralmakten ville att de skulle framföra som vad som fak-
tiskt sagts till dalallmogen. En anledning till vaksamhet är att tjänstemän-
nen ofta verkar ha varit mer angelägna att framföra vad de själva sagt än 
vad allmogen sagt. Det medför dock inga problem vid analysen av den 
tolkningsram som låg bakom centralmaktens hållning och heller inget pro-
blem om man skall studera det faktum att tjänstemännen talat med dalall-
mogen.

Spioneri, information och beskydd: 
centralmaktens åtgärder

Landshövdingens i Kopparbergs län, Albrekt Lindcreutz, rapporter till 
Kungl. Maj:t, liksom de lokala tjänstemännens till honom, var del av de 
kommunikationskanaler mellan lokalsamhälle och centralmakt som hade 
utvecklats under -talet. Genom dessa funktionärer inhämtades regel-
bundet information till statsmakten om allmogens sinnesstämning och 
dess eventuella klagomål. Därmed blev landshövdingen den som personli-
gen blev ombud för Kungl. Maj:ts beskyddarroll, samtidigt som han hade 
till uppgift att genomdriva Kungl. Maj:ts påbud och att föra ut kungö-
relser. Längre ned på lokal nivå var det kronofogdarna och länsmännen 
som förde ut påbud och upplysningar till allmogen på sockenstämmor eller 
ting. Samtidigt var det oftast här, på lokal nivå som striderna stod om 
den statliga kontrollen över människorna. Det var de lokala tjänstemännen 
som i egenskap av indrivare av skatter och meddelare av påbud om solda-
trekrytering som blev det påtagligaste uttrycket för centralmaktens krav.11

Under -talet utvecklades i Sverige många metoder för centralmak-
ten att kontrollera och kommunicera med allmogen. Det kanske vanligast 
anförda exemplet är statskyrkans förmedling av överhetens ideologi och 
den lutherska ortodoxins primat. Hustavlans lära om hierarki och att bli 



82

vid sin läst lärdes ut till alla rikets invånare. Prästerskapet var också ålagt att 
läsa upp kungörelser från Kungl. Maj:t i kyrkorna efter avslutad predikan. 
Under -talet blev kungörelserna allt fler och prästerskapet klagade 
ibland över att kungörandet tog så lång tid. Till detta kom att många kun-
görelser skulle läsas upp årligen.12 Också de lokala politiska institutionerna, 
sockenstämman framför allt, blev arenor för kommunikation mellan över-
het och undersåtar.13

Att man hade färdiga kanaler mellan överhet och undersåtar innebar inte 
att myndigheterna genast var helt på det klara med hur dalallmogens miss-
nöje skulle hanteras . Anders Lindborg som var kronobefallningsman i 
Ovansiljans fögderi, var rådvill om hur han skulle göra för att stilla allmo-
gens sinnen och bad om instruktioner från landshövdingen.14 Lindcreutz 
efterträdare som landshövding, Carl Gustav Wennerstedt, var också osäker 
på om de åtgärder som vidtagits var tillräckliga och om de behagade Kungl. 
Maj:t. Han skrev brev till Kungl. Maj:t där han berättade om de åtgärder 
han hade vidtagit sedan han kommit till länet. Rådet fann att Wennerstedt 
inte hade kunnat göra annat i den kritiska situation han befann sig i och 
lämnade därför sitt godkännande av hans insatser.15 Instruktionerna från 
centralt håll var heller inte alltid till någon hjälp. Wennerstedt bad om för-
hållningsregler för hur han skulle agera om det utbröt oroligheter bland 
allmogen, officerarna eller under kommenderingarna. Rådet gav inte tydli-
gare instruktioner än att landshövdingarna skulle försöka förekomma och 
dämpa all oro på alla sätt. Om Kungl. Maj:ts befallning ledde till orolig-
heter skulle rådet meddelas per expressbrev.16 Detta skall emellertid inte 
tas som intäkt för att centralmakten inte hade någon svarsrepertoar. Visst 
måste man deliberera om den lämpligaste vägen, men när man väl hand-
lade var det oftast, precis som med allmogens protestrepertoar, i former 
som var välkända och som motståndaren förstod.

Med örat mot marken
En av centralmaktens främsta åtgärder när oroligheter utbröt var att hålla 
uppsikt över allmogens ”sinnelag”. Man ville veta om bönder och soldater 
hade yppat missnöje och vilken grad av upprördhet missnöjet nått. Tjäns-
temän i Kopparbergs län fick regelbundet begäran från Kungl. Maj:t om 
att lämna besked om hur stämningen var bland allmogen. Så skedde exem-
pelvis när den tillförordnade befälhavaren för Dalregementet, Jonas Adler-
stråle, reste upp till Falun för att börja sin tjänst i april .17 Landshöv-
ding Johan Cederbielke i Västmanlands län höll också rådet informerat om 
dalallmogens rörelser och uppmanade kronobetjänterna att gå fram med 
hövlighet och beskedlighet under sin förrättning. Ingen oskyldig person 
fick antastas.18
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Landshövding Lindcreutz sökte många gånger med ”all flit, dock i största 
tysthet” upplysningar om huruvida allmogen gjort någon överenskom-
melse sinsemellan att gå man ur huse som den hotat med. Uppgifter skulle 
samlas in om allmogens sinnesstämning, om hot hade uttalats eller satts 
i verket. Lindcreutz undersökningar visade att allmogen hade beklagat sig 
när  man rapporterats döda i kriget. Ett par bönder från Rättvik hade 
gjort obetänksamma utlåtelser, men en utfrågning av dem skulle dröja 
eftersom de lämnat länet och befann sig på herrarbete på en gård utanför 
Uppsala.19

På efterfrågan från landshövdingen rapporterade kronobefallningsman-
nen i Ovansiljans fögderi, Anders Lindborg, i början av maj  att allt var 
lugnt och att han inte alls hade märkt någon upproriskhet. Möjligen kunde 
någon gaptrut ha utlåtit sig på ett oanständigt sätt sedan han druckit, men 
sådant uppsåt försvann med ruset. Allmogen var ”alldeles tillfredsställd”, 
berättade han.20 Inget hördes heller ifrån Bjursås varifrån det rapporterades 
att inte ”ett gry blivit nämnt”.21 Prosten Johan Nordman i Leksand kunde 
heller inte rapportera någon oro.22 Inget besynnerligt hade skett, och lands-
hövdingen trodde inte att de hotelser som man ändå hörde bland dalkar-
larna skulle komma att sättas i verket. Rykten om ett förestående uppbrott 
var därmed inte grundlösa, skrev Lindcreutz, även om de inte heller gick 
att bevisa. Han lovade arbeta för att ett sådant skadligt förfarande som 
denna oro antydde skulle avvärjas.23

Även om Lindcreutz gärna talade om lugn i sina brev till Kungl. Maj:t 
påtalas i de bifogade breven från kronofogdarna att missnöje och oro fak-
tiskt var spritt i länet. Johan Fontin, som var kronobefallningsman i Ned-
ansiljans fögderi, menade att allmogen var i ett förvirrat tillstånd, trots 
att både han och prosten Nordman ofta försökte lugna den.24 Uppgifter 
om rykten inkom till landshövdingeämbetet men kunde dementeras efter 
efterforskningar.25

När väl informationen om dalrekryternas upplopp i Stockholm hade 
nått Dalarna ägnades stora ansträngningar åt att utröna hur det påverkade 
allmogens missnöje. Även om det pratades mycket bland de som Lind-
creutz kallade storskrytare, särskilt storskrytare från Mora, så märkte han 
ännu inget av att allmogen skulle ha gjort någon sammangaddning eller 
förberedelse för uttåg. Det var bara rykten, för varken budkavlar eller brev 
från rekryterna hade heller påträffats.26 Det gick återigen rykten i slutet av 
maj  om att dalkarlarna skulle marschera ut om ungefär en vecka.27 
Och när nyheten om dalrekryternas myteri nådde hemorten märktes en 
del ”hetsighet” i Leksand.28

Opinionen bland allmogen bevakades av tjänstemännen i Kopparbergs 
län även genom att ta in personer för regelrätta förhör. Efter efterforsk-
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ningar, gjorda av kronobefallningsmannen Lindborg i Nedansiljans fög-
deri, kunde Lindcreutz kalla till sig en bonde från Mora som varit i 
Stockholm under vintern. Bonden, vid namn Sticko Erik Mattsson, hade 
tidigare berättat att dalallmogen var beredda att gå åstad, man ur huse, om 
också vargeringskarlarna måste ut. När bonden kom inför landshövdingen 
nekade han heller inte till att ha sagt detta. Lindcreutz varnade bonden att 
hålla sådant tal för sig själv, och sade att det var nesligt och skadligt för hela 
länet och måste dämpas och underkuvas. Sticko Erik Mattsson bedyrade 
att han aldrig hade talat på det viset, möjligen kunde sådant prat höras 
från andra Morakarlar som sedan gammalt var gapetrutar. Lindcreutz fann 
bonden beskedlig och pålitlig, så han förmanade honom och bad honom 
hjälpa till med att kväsa allt tal som var skadligt och skamligt för dalallmo-
gen, vilket Erik Mattsson också lovade.29 Ett flertal andra personer frågades 
också ut av Lindcreutz, men han fann dem oftast beskedliga och inte vara 
personer som hade förmåga att ställa till med besvär.30

Vid övergången mellan Västmanlands och Kopparbergs län, vid 
Broddbo, togs en misstänkt soldat fast för förhör. Den avskedade soldaten 
av Dalregementet Olof Mickelsson Roos reste hem från Stockholm unge-
fär en vecka efter dalrekryterna gjort myteri och misstänktes föra brev med 
sig. I förhör som bevistades av landshövding Cederbielke och hovjägmäs-
tare Anders Schönberg berättade Roos att han hade varit med rekryterna i 
Stockholm men blivit kasserad och erkände att han var budbärare. Roos 
fick berätta om vad han kände till om sinnesstämningen i Dalarna och 
om kriget i Finland. Ett utförligt förhör gjordes också om vad som skett 
under dalrekryternas myteri. Kronobetjänterna tog chansen att ge lug-
nande besked om åtgärder som Kungl. Maj:t hade vidtagit för att hjälpa 
krigsfolket i Finland. Roos förväntades berätta vad som sagts honom vid 
förhöret för sina hemmavarande: mer proviant hade sänts till soldaterna i 
Finland och sjukdomarna hade avtagit, men att det var heller inte så under-
ligt bland så mycket folk att några dog.31

I ett brev till landshövding Cederbielke i Västerås illustreras den balans-
gång som kronobetjänterna hade att gå mellan att införskaffa information 
om vad dalkarlarna hade för sig och att hålla förmaningstal om den rätta 
troheten och hörsamheten gentemot sin överhet. Prästen Carl Johan Prate-
nius ordnade ett möte med Skinnar Per Andersson som han tidigare skri-
vit till Cederbielke om. Pratenius gick in i samtalet med dalkarlen med 
yttersta noggrannhet, sade han själv, och han beskrev hur detta detektiv-
arbete tvang honom att använda alla sina förståndsgåvor. Eftersom dal-
karlens slughet eller snarare ”illfundighet” kunde vara ett stort hinder för 
att nå kunskap om nationens sanna tankar, så fann sig Pratenius ibland 
tvungen att säga att han hade en annan mening än den han i själva verket 
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hade och visa sig sympatisk till vad dalkarlen sade. Samtidigt, skrev han, 
var det mycket viktigt att inte verka uppmuntra de idéer Per Andersson 
ventilerade och synas vilja stärka honom ”i dess fördärvliga principer”. Mot 
slutet av samtalet fann dock Pratenius det allt svårare att inte säga emot 
Per Andersson, och han försökte därför övertyga honom med alla tänkbara 
skäl han i hastigheten kunde komma på om faran i dalkarlarnas förgripliga 
framfart. Pratenius sade själv att han blivit olycklig av vad han hört.32

Ett annat sätt att övervaka allmogen i och från Dalarna var att ge olika 
personer uppdrag som stämningspejlare. Efter upproret var det inte ovan-
ligt att sända ut stämningspejlare i landet. Under riksdagen  erhöll 
hattpartiets ledare informationer från Sydsverige om opinioner i landet och 
om samtal mellan meningsmotståndare. Missnöje ute i landet inrapporte-
rades ånyo vid årsskiftet –, då pålitliga män i landsorten ombads 
redogöra för sinnestämningarna och undersöka varifrån ryktena härrörde. 
Likaså smiddes planer för att fånga de ryktesspridare och uppviglare som 
spred oron i landet.33

Hovjägmästaren Anders Schönberg hade under våren  ett hemligt 
uppdrag från rådet som rapportör av allmogens förehavanden och sin-
nesstämning från sin gård Aspnäs i Östervåla socken i Västmanlands län. 
I området däromkring inhämtade han uppgifter om vad genomresande 
dalkarlar sade och vidarebefordrade det i noggranna redogörelser. Schön-
berg hade själv lagt märke till det intensiva pratande som förekom bland 
resande dalkarlar under våren  och rapporterade saken först till lands-
hövdingen som vidarebefordrade det till ett av riksråden. Efter att Schön-
berg hade föredragit vad han hört för ett par rådsherrar beslöts att hans 
uppdrag inte skulle bli formellt. Därför finns dessa samtal bara bevarade 
som hemliga rådsprotokoll. Schönberg fick skriva sina rapporter direkt 
till riksrådet Lagerberg. Rapporterna är numrerade och daterade, men de 
saknar alltid adressat och är heller inte undertecknade – allt för att garan-
tera rapportören och hans uppdragsgivare anonymitet. Han fortsatte sin 
verksamhet till början av sommaren.34

Schönbergs källor var många. Han hade kontakter med lokala militärer 
och tjänstemän, han talade med den lokale brofogden och med gästgivare. 
Hela tiden var han ute efter vad som sagts, och av vem. I eftersökningarna 
av namn på dalkarlar som passerat genom området var han också nitisk och 
han redovisade utförligt de samtal han haft med sina informatörer och de 
samtal som informatörerna återgav för honom.35

Så blev brofogde Winge i Sala utfrågad flera gånger om de dalkarlar 
som hade hållit till hos honom på sin resa mellan Stockholm och Dalarna. 
Winge hade inte känt igen karlarna, men hade för sig att en av männen 
hade hetat Blylod och varit avskedad soldat från Mora. Dagen därpå åter-



86

kom Schönberg efter att ha sett Winge från sitt kammarfönster tillsam-
mans med en dalkarl med långt grått skägg. Även dennes uttalanden och 
namn fick Schönberg rätt på.36

Det blev, bland annat genom Schönbergs rapporter, uppenbart för myn-
digheterna att dalkarlarna spred oro i landet. Detta föranledde att en hel 
grupp rapportörer sändes upp till Dalarna för att pejla stämningarna. Det 
var Abraham Sahlstedt, Magnus Troilius och J. Torslund som fick uppdra-
gen. Denna gång var saken inte fullt så hemlig, utan redogjordes för i det 
ordinarie rådsprotokollet.37 Däremot var det viktigt att inte allmogen fick 
reda på vad som skedde. Rapporterna som sändes till Stockholm fick inte 
uppsnappas av fel personer och innehållet nå allmänheten. Ett par brev 
som sändes till Kungl. Maj:t visar tydligt att det som står där inte var till för 
allas ögon. Delar av breven är skrivna på italienska.38

Rapportörerna hade alla anknytning till Dalarna. Abraham Sahlstedt 
var son till prosten Magnus Sahlstedt i Stora Tuna. Vid denna tid var han 
kanslist, hade nära kontakter med hattledaren Carl Gyllenborg och hade 
redan utfört rekognosceringsuppdrag i Dalarna åt sekreta deputationen 
. Sahlstedt fick även senare specialuppdrag som spion, kurir och stäm-
ningspejlare. År  återvände han till Dalarna i samma syfte.39

I sin rapport redogör han för samtal som han haft med allmogen, fram-
för allt i övre Dalarna eftersom han menade att allmogen i den södra delen 
av länet var lugn. Samtalen redovisas dock inte med samma detaljrikedom 
som hos Schönberg. Sahlstedt var också han angelägen om att hans namn 
inte skulle bli förknippat med denna informatörsverksamhet. Han fruk-
tade att repressalier skulle drabba hans far som ju skulle bli kvar i länet 
sedan sonen återvänt till Stockholm.40 Också J. Torslund, som var lantmä-
tare född i Stora Skedvi, rapporterade utförligt för Kungl. Maj:t om vad 
allmogen i Kopparbergs, Upplands och Västmanland län talade om och 
vad dess främsta klagomål var.41

I maj  reste magister Magnus Troilius, som var hovpredikant och 
född i Husby, i länet på regeringens uppdrag. Hans främsta uppgift verkar 
ha varit att fyra-fem dagar efter rekryternas upplopp i Stockholm se om 
folket i Dalarna fått nyheten om vad som skett. Efter en del efterforsk-
ningar och utfrågningar kom han fram till att dalallmogen ännu inte hört 
talas om detta. Han beskrev därpå det stora armodet i länet, en ”obeskriv-
lig fattigdom och hungersnöd” i det att tiggare vandrade ned från norra 
delarna av länet, varför han drog slutsatsen att armodet där måste vara 
ännu större än i de södra delarna där han befann sig.42 Troilius blev efter ett 
tag trött på allt resande, som dessutom skedde på nätterna. Han menade 
att han ådragit sig halsfluss och huvudvärk och lade ned underrättelseverk-
samheten.43
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De rykten som löpte genom landet omtalades ofta av rapportörer och 
tjänstemän som orsaken till allmogens oro. Ibland var det till och med 
rikets undergång som hotade genom de rykten som gick. Därför var en 
viktig del i att få fatt i vilka rykten som spreds, och för att förhindra vidare 
oro var det nödvändigt att avvärja kommunikationen mellan Dalarna och 
andra delar av landet, särskilt Stockholm. Sekreta utskottet nåddes hösten 
 av informationen att hela landet surrade av rykten om tronföljden. 
Det sades att om man valde Karl Peter Ulrik av Holstein-Gottorp så skulle 
Sverige få fred i kriget mot Ryssland. En ledamot önskade Guds hämnd 
över dem som hade spritt ryktena och en annan menade att om det inte 
fanns ”örnetasslare” skulle man slippa mycket ont i världen.44 I bondestån-
dets plenum lovade ledamöterna också att inte låna sina öron till det tal om 
tronföljden som förekom på alla håll.45

När idén om ett landsting för att sammanställa besvären för riksdagen 
spreds i Kopparbergs län tyckte prosten Wollenius i Mora sig veta att det 
var en Leksandskarl som hade spridit tanken till Mora. Dessutom var en 
man från Sollerön utsänd av ”de oroliga” på väg nedåt Rättvik, Leksand, 
Gagnef och Stora Tuna för att inhämta allmogens åsikter om saken. Han 
trodde också att bara de nedre socknarna inte hetsade upp folket i Mora 
så skulle inget bli av all denna oro. Det rapporterades likaledes till Kungl. 
Maj:t att det var söderut i Bergslagen som dalkarlarna fick sina skadliga 
idéer, främst i trakten kring Köping.46

I Västmanlands län ägnade landshövding Johan Cederbielke också en 
hel del tid åt att kartlägga dalkarlarnas rörelser. Han hade märkt att dal-
karlarna inte bara gick över Brunnbäck utan gick även från Stockholm via 
Nora och Östervåla för att sedan korsa Dalälven och komma in i Kop-
parbergs län. Han skickade därför order till kronobetjänterna i de nämnda 
socknarna att vara på sin vakt. Han själv skulle ta sig från Sala, där han 
skrev brevet, till Broddbovägen där en gård vid namn Nykrogen låg. Här 
delade sig vägen, den ena gick till Brunnbäck och den andra gick till Wig-
garens gästgivaregård och sedan via Avesta gästgivargård in i Kopparbergs 
län. Dessa vägar var de främsta lederna till och från hövdingedömet. Efter 
denna rekognosceringsresa skulle han bege sig tillbaka till Västerås för att 
fortsätta med sina ämbetssysslor.47

Cederbielkes order till kronobefallningsmännen var mycket tydliga. 
Om någon dalrekryt passerade igenom Nora och Östervåla socknar skulle 
länsmännen ”dem genast […] låta fast taga, samt igenom natt och dag dem 
hit till Sala försända”. Om någon arbetsdalkarl befann sig i området skulle 
han förhöras om sitt ärende samt tillfrågas om han hade några brev med 
sig. Brev skulle genast omhändertagas och läggas i kuvert och sändas till 
Cederbielke, namn på adressater nedtecknas och upplysning ges om att 
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breven skulle finnas att hämta hos landshövdingen i Falun. Skulle någon 
ertappas med en budkavle skulle denne under fängsligt förvar sändas till 
Sala.48

Illavarslande var den rikliga brevmängden från Stockholm ut i landsor-
ten de dagar då den ordinarie posten gick. Rapporter från Stockholm sågs 
som tillfällen för undergrävande av enigheten och sämjan i riket.49 Detta 
blev ännu viktigare efter dalrekryternas myteri. Soldaterna skrev brev hem 
och många av dessa beslagtogs på Kungl. Maj:ts order på vägen upp till 
Dalarna. Till gästgiveriet söder om Brunnbäck på gränsen mellan Koppar-
bergs och Västmanlands län sändes fältväbeln Thomstéen och två korpraler 
för att bevaka de resande. Alla som förde budkavlar med sig skulle häktas 
och sändas till Västerås. Thomstéen hann kränka brevhemligheten och för-
höra många personer innan han lämnade området, men lyckades ändå inte 
avvärja kommunikationen mellan Dalarna och Stockholm helt.50

Lindcreutz berättade för Kungl. Maj:t. under veckorna omkring upp-
loppet att han beslagtagit ett femtiotal brev med adressater i Dalarna. De 
flesta var riktade till föräldrar, hustrur, syskon och rotebönder och rörde 
sig mest om hushållning och hälsningar.51 Breven utan skadligt innehåll 
skickades vidare till dem som skulle ha dem. I vissa fall fick adressaterna 
själva hämta dem hos landshövdingen i Falun. Brev med innehåll som inte 
borde spridas vidare till Dalarna beslagtogs däremot. Inga budkavlar, som 
ryktet sade hade skickats från rekryterna i Stockholm, påträffades emeller-
tid.52

Christopher Karth reste runt i sitt fögderi i Hedemora och sökte efter 
brev som landshövdingen meddelat kunde vara på väg uppåt landet. En 
bonde från Leksand vid namn Lars Enrot hade stoppats med en del brev 
och byltor med kläder. Karth efterspanade också eventuella budkavlar hos 
de resande genom orten. Han hade dessutom pratat med postinspektören 
i Hedemora som lovade att han genast skulle ge Karth alla brev som såg 
suspekta ut.53

Likaså gick jakten på brev från soldater som befann sig i Finland. För-
hållandena vid fronten var eländiga, sjukdom härjade och soldaterna levde 
ofta under mycket svåra förhållanden. På våren  hade tal hörts, bland 
annat i Dalregementet, om att lägga ned gevär. Detta var inget man ville ha 
förmedlat till de hemmavarande som skulle sända ut nya soldater. Några 
brev infångades i Bjursås, men deras innehåll var heller inte sådant att det 
ledde till några åtgärder.54

Riksdagsledamöterna i Stockholm oroades mer av politiska skrifters 
spridning. Eventuell spridning i resten av landet undersöktes också. Jan 
Persson beskrev hur skrifter hade kommit till Dalarna och orsakat ”mycken 
galenskap däruppe, och bragt allmogen i den villervalla, att de ej vetat vad 
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de velat”. Särskilt allvarligt sågs på den skrift som nådde rådet och sekreta 
utskottet i december . Paskillen räknar upp alla saker som gått fel 
under Fredrik I:s regeringstid, och den innehåller smädelser mot kungen, 
rådet, ständerna och andra makter. Lantmarskalk von Ungern-Sternberg 
menade att den var ämnad att stifta uppror i landet. Den visades exempel-
vis för riksdagsmän från Dalarna. För att förebygga det missnöje som man 
trodde att en sådan skrift skulle orsaka sändes brev till alla landshövdingar 
om att stoppa den eller dra in den vilket man också lyckades med.55

Trakteringar av bönder i Stockholm ansågs lika farliga. Dessa bjudningar 
syftade oftast till att knyta till sig politiska anhängare. Fabrikören Hedman 
höll trakteringar dagligen för – personer och det var allmänt känt att 
han gjorde det för danska pengar. En undersökning borde göras av Hed-
mans verksamhet, tyckte man i sekreta utskottet, liksom av andra som höll 
trakteringar för mestadels bönder. Saken måste dock hållas tyst eftersom 
man inte ville stöta sig med bondeståndet.56 Det utmålades som att dal-
karlarna kom till Stockholm och hamnade i en politisk häxkittel. En Lek-
sandskarl berättade för Wennerstedt på vårvintern  att när han rest till 
Stockholm för att köpa säd och tobak hade han genast hamnat i sällskap 
och blivit trakterad. Han hade fått många olika bud om vad han skulle 
tycka, sade han; den ene viskade honom en sak i örat och en annan andra 
saker. Två dalkarlar på herrarbete sökte upp sekreta utskottet efter att ha fått 
en skrift om tronföljden när de var i Stockholm. Eftersom de var arbetskar-
lar menade de att de inte hade med saken att göra och tyckte att det var 
misstänkt att de hade fått den. Kanske innehöll skriften något farligt. På 
samma sätt menade flera andra bönder att det var när de var i Stockholm.57

Övertalning
Kontrollen av information har sin pendang i centralmaktens strävan att 
sprida rätt information. Detta skedde merendels medelst övertalning. 
Talandet till rätta var en uppgift för alla som var socialt överordnade all-
mogen. Det var ett pedagogiskt uppdrag för alla som på något sätt arbe-
tade i Kungl. Maj:ts tjänst att visa på det rätta sättet att tänka och att 
ingripa när bönder och allmoge uttryckte saker som motsade den sociala 
ordningen. Detta är inte minst tydligt i det flitigt brukade uttrycket ”före-
ställning”, man gjorde allmogen riktiga föreställningar, vilket innebar över-
talning med en tydligt pedagogisk överton.58

Övertalning var ett av prästerskapets tjänsteåligganden. Det var så man 
vanligen gjorde och det var många, inte bara präster, som försökte bringa 
allmogen i Dalarna till mer undersåtliga och fogliga tankar.59 I Nås för-
manades allmogen av kyrkoherden om faran med deras ”upproriskhet”.60 
Prosten Thurelius i By använde, enligt egen utsago, både ”tjänliga och 
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rörande varningar och förmaningar” på en sockenstämma i slutet av mars 
 för att dämpa allmogens missnöje. Han kallade också Erik Eriksson 
i Strandmora hem till sig efter en sockenstämma i maj samma år och var-
nade honom för det envisa och djärva sinnelag som han visat på flera sock-
enstämmor tidigare under våren då han gett sig i kast med att diskutera 
rättmätigheten i Kungl. Maj:ts påbud med prosten.61

För prästerna var förmaningarna de främsta bidragen till att uppnå lugn 
i länet. Predikningarna utgjorde utmärkta tillfällen att påtala hur en god 
undersåte skulle förhålla sig till överheten, och det framhölls att det var 
prästernas plikt och undersåtliga skyldighet att se till att oväsendet stillades 
i länet.62 När upprorets mobilisering kommit igång var det åter aktuellt att 
låta hela landets prästerskap få allmogen att tänka på sin roll som under-
såtar.63 Per Wollenius i Mora berättade  hur han i sina predikningar, 
predikoförhör och i kyrkorådet uppmuntrade till kärlek, tro, hörsamhet 
och tillgivenhet till överheten. Han hade heller inte sett att någon i försam-
lingen under predikan skulle ha motsatt sig detta.64 Varje tillfälle hade han 
tagit i akt för att sprida budskapet, så till exempel under vinterns katekes-
förhör. I varje by hade han

sökt inplanta hos alla en undergiven lydno och uppriktig trohet för vår krönta 
konung och allernådigaste överhet; och fast än något skulle synas svårt för 
denna fattiga orten, så tillkommer det oss allenast att lyda och göra som befalles 
så framt vi vilja vänta Guds välsignelse och framgång i våra saker. Har ock intet 
annat funnit än att sådana föreställningar haft sin goda verkan hos folket65

Efter att ha varit frånvarande under en sockenstämma där upproriskt tal 
yppats, såg Wollenius till att tala enskilt med bönderna när han kom till-
baka och tyckte sig därmed ha stillat den oro som väckts.66

Det hände att prästernas insatser betraktades som retoriska bragder, 
även om man inte alltid lyckades i uppsåtet att förmå allmogen att lugna 
sig. Den tillförordnade chefen för Dalregementet Jonas Adlerstråle inty-
gade att prosten i Gagnef, Wallman, fick sina åhörare att gråta under pre-
dikan. Detta oaktat var sockenborna oberörda av hans ord när de kom till 
sockenstugan efteråt. Orden som framfördes av kyrkoherden i Folkärna 
hade kunnat röra stockar och stenar när han talade om de upproriskas före-
havanden, enligt sockenbon Erik Eriksson. Men de hade ingen verkan när 
budkavlar manade sockenborna till uppbåd.67

Att prästerna inte alltid lyckades i sina strävanden hindrade inte att 
deras försök att skapa lugn uppfattades positivt. Prästerskapet i Dalarna 
berömdes i februari  i sekreta utskottet för sina insatser som övertalare. 
Utan deras insatser hade allmogens motspänstighet kunnat ha gått betyd-
ligt längre, menade man.68
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Opinionspejlare var inte de enda som sändes ut i landet av Kungl. Maj:t, 
också sändebud med särskilda budskap förekom. Inte heller detta var ovan-
ligt under frihetstiden.69 Således var landshövding Cederbielke i Västman-
land gärna behjälplig i att söka lugn i Kopparbergs län medelst ett sände-
bud. Han menade att någon borde sändas upp till Dalarna för att göra 
allmogen på det klara med hur en undersåte borde förhålla sig till sin över-
het. Till uppdraget föreslog Cederbielke i första hand generalmajor Carl 
Henrik Wrangel som, enligt Cederbielke, var älskad i hela landet för sin 
tapperhet. Om inte Wrangel reste dit skulle det helst vara någon med en 
”vältalig tunga”, född i Dalarna och känd och älskad både i riket och på 
orten. Vidare skulle han gärna vara prästman av distinktion och anseende 
och ha förtroende bland prästerskapet i Dalarna. Han skulle också känna 
till dalkarlarnas humör och veta att umgås med dem med försiktighet och 
vältalighet.70 Uppdraget gavs pastor primarius i Stockholm (kyrkoherde i 
Storkyrkoförsamlingen) doktor Erik Alstrin, före detta kyrkoherde i Lek-
sand, sedermera biskop i Växjö. Alstrin var omtyckt i Leksand, han hade 
vunnit tjänsten där i hård konkurrens och med stöd av socknens befolk-
ning. Kanhända hade han då nytta av att hans far tidigare varit innehavare 
av samma tjänst. Alstrin var känd för att ha ett milt väsen och deltog i par-
tilivet som mössa. Han var således en ypperlig person för uppdraget som 
övertalare av dalallmogen.71

En del av Alstrins uppdrag var att sprida tanken om lugn, enighet och 
endräkt, och han hade en detaljerad instruktion från Kungl. Maj:t att 
utgå ifrån.72 Från Leksand berättade han att där varit en viss orolighet, bland 
annat hade en budkavle sänts till Mora, men prosten Nordman hade lyck-
ats stilla det hela genom att försäkra allmogen att den skulle kunna framföra 
alla sina besvär på den instundande riksdagen. Oroligast menade Alstrin 
det var i Mora socken, på Sollerön och i Garsås. Han själv deltog också i 
förmaningen av folket, inte bara genom att tala från Leksands kyrkas kor, 
utan också genom att delta i ett björnskall på inbjudan av Näsbygge fjär-
ding och där framföra sitt budskap under mer informella former.73 Han 
tyckte sig märka hur de uttalanden han gjorde för allmogen i Leksands 
kyrka om undersåtens plikt gentemot sin överhet accepterades. Åhörarna 
lyssnade uppmärksamt på honom och blev så rörda att deras ögon fylldes 
med tårar. Efteråt kom många fram till honom och tackade för att han 
kommit till dem med en sådan god lärdom och förmaning. Hos folket i 
Leksand fanns inte annat än kärlek, lydnad och undergivenhet för Kungl. 
Maj:t rapporterade Alstrin.74 Också i Mora tyckte Alstrin sig ha nått all-
mogen under samtal och förtroligt umgänge.75 I sin slutsats sade Alstrin 
att dalallmogen nu var lugn och stilla, mycket tack vare prästernas ihärdiga 
förmaningar.76
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Bland Alstrins uppgifter var att beta allmogen en del föreställningar den 
haft om olika saker. Rykten skulle dementeras. Alstrin skulle också för-
medla att Kungl. Maj:t lovade att inga vargeringskarlar skulle utkommen-
deras så länge riket inte attackerades av en utomstående fiende.77

Alstrin fortsatte med sitt uppdrag även efter att ha lämnat Dalarna. 
Han berättade i sekreta utskottet att han hade träffat en Leksandskarl på 
arbete i Stockholm och då passat på att fråga om allt var lugnt uppe i 
Dalarna och om man hade låtit rekrytera soldaterna. Mannen svarade att 
man hade rekryterat, men att allmogen nog inte skulle låta någon avmar-
schera. Alstrin framhöll att de fick lova att göra det när kung och överhet 
befallde det, men mannen sade att de inte skulle gå förrän de visste vem 
som skulle kommendera trupperna. Alstrin försökte beröva honom denna 
uppfattning och bad mannen hälsa sina kamrater i Leksand och be att de 
skulle tro på honom såsom deras gamla kyrkoherde.78

Inte bara prästerna tog del i övertalningskampanjen. En kapten förma-
nade en Rättvikskarl som var på herrarbete på hans gård när denne talade 
om att dalkarlarna bestämt att de skulle gå till Stockholm.79 Också de 
lokala tjänstemännen drog sitt strå till stacken. Wennerstedt höll snart efter 
sin ankomst till Kopparbergs län i mars  ett möte i Brunnbäck med 
fyra äldste från vardera socknarna Hedemora, By, Grytnäs och Folkärna, 
alla del av Folkare kompani, för att förankra en kungörelse med Kungl. 
Maj:ts befallning om Västmanlands regementes uppbrott. Det gällde att 
se till att de hemmavarande i socknarna ansåg sig bundna till lydnad av 
beslutet att delar av kompaniet gick iväg på kommenderingen. Genom 
samtal skulle allmogen bringas till att förstå sanningen i stället för att tro 
på falska rykten, tänkte sig Wennerstedt. Dagen före mötet, den  mars 
– samma dag som kungörelsen om uppbrottet lästes upp – var han på ett 
förberedande besök i Folkärna sockenstuga. Landshövdingen höll ett tal 
med vilket han hoppades övertyga sockenmännen om att det vore bäst 
att släppa iväg regementets soldater. Socknen övertygades av Wennerstedts 
resonemang och lovade göra honom, och Kungl. Maj:t, till viljes.80

På mötet i Brunnbäck dagen därpå använde han ”alla upptänkliga orda-
sätt och kraftiga föreställningar, som vid detta tillfället av mig kunde åstad-
kommas”. Måhända var hans uttryck ett sätt att framhålla för Kungl. Maj:t 
att han verkligen hade lagt ned möda på sina övertalningsförsök, för trots 
hans ansträngningar lyckades han inte fullständigt i sitt uppsåt. Närva-
rande var nämligen inte bara de som kallats till mötet, utan också den 
hemvändande riksdagsmannen Skinnar Per Andersson tillsammans med 
en deputation av dalkarlar vilka alla var kritiska till soldaternas uttåg.81

Landshövdingen fortsatte sina övertalningsansträngningar vid lands-
tinget i Leksand några veckor senare, i april . Själv tyckte han att lands-
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tinget kunde vara ett bra tillfälle att meddela den allmoge som roterades 
under Dalregementet att det kommit avmarschorder från Kungl. Maj:t. 
Till en början var det vänlig stämning i Leksands sockenstuga när Wenner-
stedt anlände. Han sade också till de församlade att han ville överlägga med 
dem och höra deras åsikter om soldaternas uppbrott. Därefter såg lands-
hövdingen det som sin uppgift att övertyga allmogen om lydnad för över-
heten. Han höll ett långt tal i vilket han framförde alla skäl som allmogen 
hade till att låta soldaterna gå iväg på sin kommendering. De närvarande 
svarade att de hade förtroende för Wennerstedt och att de inte klandrade 
honom för att han framfört Kungl. Maj:ts befallning. Men de sade också 
att de inte ämnade låta soldaterna avtåga. Efter tre timmars försök fann 
landshövdingen att det var ett fruktlöst företag att övertala allmogen vid 
mötet och han lämnade det.82 Även vid andra tillfällen ansträngde lands-
hövdingen sig för att förmana länets allmoge och kronobetjänterna fort-
satte försöken att förmå allmogen att lyda de kungliga befallningarna.83

Wennerstedt blev allt mer uppgiven i sina ansatser att blidka allmogen 
i Dalarna allt eftersom dalallmogens mobilisering fortskred. Den var obe-
veklig, tyckte han, och lyssnade inte till de förmaningar som han ”så oför-
skräckt och ofta till dem gjort”. När han talade med en eller ett par bönder 
lät de alltid sig övertygas av hans framställningar. De beklagade sitt öde 
och föreställde sig gråtande vilken bedrövlig utgång allt kunde få. Däremot 
fann Wennerstedt det omöjligt att påverka folket när det var församlat i 
större grupper som i sockenstugan. Uppviglare hade å andra sidan mycket 
lätt att vinna böndernas gehör, menade landshövdingen. Någon tycktes 
ha intalat dalkarlarna till olydnad.84 Även landssekreterare Neuman fann 
att de som var mest benägna till motstånd var de som förblev oberörda av 
tjänstemännens ansträngningar, även om han också tyckte att utomstående 
uppviglare alltid hade allmogens öra.85 

Frågan är om inte landshövdingars och kronobetjänters nit i själva 
verket bidrog till att sprida de idéer man helst av allt ville hindra.86 Doktor 
Alstrins resa genom länet hade inte helt den goda verkan rådet helst velat 
se. Prosten Nordman berättade för Lindcreutz att allt sedan Alstrin varit 
i Leksand hade allmogens misstankar över att allt inte stod väl till ökat  
eftersom en sådan fruktan visats från överhetens sida. Nordman misstänkte 
att Alstrin kanske kommit upp i ärende att uppvigla allmogen men hop-
pades ”Gud give att han aldrig kommit hit i sådant ärende”.87

Kungörelser eller publikationer var ett annat viktigt medel för att nå all-
mogen med överhetens budskap. Det kom propåer i sekreta utskottet om 
uppläsning av publikationer från Kungl. Maj:t i kyrkorna varmed man 
tydligen ansåg att mycken oro kunde stillas.88 Publikationer kunde dock 
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inte framföras när som helst. Det gällde att välja rätt läge, då allmogen 
skulle vara mottaglig för budskapet. När läget var mycket känsligt var det 
därför en bedömning som måste göras av den lokala tjänstemannen.89 Så 
fort Wennerstedt kom upp till Kopparbergs län lät han sända ut en som 
han kallade det, beveklig men allvarsam, publikation att läsas upp i kyr-
korna den  mars . Publikationen syftade till att övertyga allmogen 
om att soldaterna skulle få avtåga på den kommendering som beordrats av 
Kungl. Maj:t.90

Landstinget i Leksand och Wennerstedts rapport därifrån väckte oro 
i Stockholm. Wennerstedts redogörelse av mötet nådde sekreta utskottet 
och alla ståndens talmän fick läsa det och de bilagor Wennerstedt inklude-
rat. Allvaret fordrade att saken överlämnades av rådet till nedre justitierevi-
sionen för ett betänkande. Till svar inkom den i slutet av april  med en 
allvarlig förmaning till dalallmogen som den hade författat.91

Nedre justitierevisionen föreslog att Kungl. Maj:t låta en ”allvarlig före-
ställning” avgå till dalorten angående allmogens förehavande där dess ofog 
klargjordes. Rådet överlade om saken och kom fram till att man skulle sända 
en varning, men att den varning som nedre justitierevisionen föreslagit var 
för detaljerad och vidlyftig och skulle kunna ge upphov till skadligt självs-
våld och provokationer. Revisionssekreteraren fick i uppdrag att författa en 
kortare version som inte bemötte vart och ett av dalallmogens klagomål.92

Att sekreta utskottet lämnade över frågan om varningen till Kungl. 
Maj:ts gottfinnande hindrade inte utskottet från att ha åsikter om vissa 
uttryck i varningen verkligen var lämpliga. Man bekymrade sig över att 
skriften vid kopiering kanske inte skulle skrivas av korrekt. Ord vägdes på 
guldvåg. Olof Håkansson, bondeståndets talman, påpekade att tidpunkten 
för varningens publicering var mycket viktig. Om man väntade några dagar 
skulle allmogen säkerligen vara lite lugnare och mer mottaglig. Dessutom 
borde skriften kortas och uttrycken lindras. I detta fick han medhåll av 
bland andra riksdagsman Jan Persson från Stora Tuna. Håkansson menade 
att allmogen säkerligen inte skulle finna sig i ett så långt tal, utan skulle ha 
glömt vad som lästs upp när man kommit till hälften. Och när man kom till 
slutet ”äro de i Confusion så att de omöjl[igen] rätteligen kunna fatta inne-
hållet”. Därtill skulle de kunna påstå att de inte fått svar på det de begärt.93

Ordvändningarna mildrades av rådet i den slutliga versionen. Wenner-
stedt skulle uppmana prästerna att göra föreställningar om underdånig 
trohet mot överheten i samband med uppläsningen av varningen. Vad 
dalallmogen gjort hittills omtalades som grova förbrytelser.94

Dokumentet i sin slutliga version var en varning i vilken kungens namn 
hade sin vanliga legitimerande funktion. Den lästes upp i kyrkorna i Kop-
parbergs län den  maj . Det var Wennerstedt som fick välja den lämp-
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ligaste tidpunkten för uppläsningen av varningen.95 Prästerna följde också 
upp varningen med förmaningar. På sockenstämman i Rättvik uppmanade 
kyrkoherden allmogen att avstå från all olydnad och uppstudsighet mot sin 
överhet, utan att lyckas särskilt väl.96

Övertalning var den mest brukade metoden för att stilla dalallmogens oro 
under  och . Hela tiden var det också så att Kungl. Maj:t före-
drog denna metod ända fram till upproret hotade huvudstaden.97 De åtgär-
der Wennerstedt vidtagit gillades av rådet, man tyckte inte han kunde 
göra annat i den kritiska situationen.98 Men övertalningen blev allt mindre 
framgångsrik. När det gällde att övertala dalallmogen att släppa ut sina sol-
dater trodde inte ens W. G. Wrangel, major vid Dalregementet och bosatt 
i Tibble i Leksand, att det skulle vara möjligt i maj  – om så ängeln 
Gabriel predikade för dem skulle de ändå bli kvar vid sin mening att inte 
släppa ut sitt manskap.99 Det var svårt att veta om orden haft någon verkan. 
Jan Persson, riksdagsman från Stora Tuna och motståndare till upproret, 
berättade efteråt att det under denna period pratades en hel del, men ”med 
ett ords motsägelse sådant tycktes dämpas”.100

En del kronobetjänter vågade till slut inte ens visa sig vid allmogens 
sammankomster av rädsla för våldsamheter, än mindre framföra uppbygg-
liga budskap. Landssekreteraren Neuman blev villrådig när han inte kunde 
utföra sina sysslor. Också Wennerstedt var brydd och undrade om Kungl. 
Maj:t hade några förslag på vad som kunde göras för att återbörda dalall-
mogen till en erforderlig lydnad.101 Han skrev till kronobefallningsman-
nen Bihlfeldt i Grangärde och uttalade sitt och Kungl. Maj:ts stöd för kro-
nobetjänterna. Var och en som gick med kungens bud var beskyddade i 
överhetens hägn och skulle inte behöva sätta sig i fara för att utföra sina 
uppgifter. Samtidigt var det viktigt att tjänstemännen inte gick längre än 
vad deras ämbeten tillät. Avvägningen att avgöra när allmogens sinnelag 
var tillräckligt lugnt för att vara mottagligt för överhetens budskap utan att 
tjänstemannan själv råkade i fara lämnade landshövdingen till sin underly-
dande.102

Eftergifter och beskydd
Parallellt med ansträngningarna i form av övertalning kom undsättning 
för allmogens armod. Livsmedelsförsörjningen sågs som en av de viktigaste 
uppgifterna för överheten. Empati och förståelse för bönders problem samt 
begränsningen av de ekonomiska bördornas tyngd var sätt för statsmaktens 
att visa omvårdnad för undersåtarna.103 Spannmålstillgången förväntades 
ha inverkan på om dalkarlarna skulle resa sig eller ej, men om det var brist 
eller överflöd som skulle ha denna effekt gick åsikterna isär om.104
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”Spannmålsundsättning”, eller lån som det egentligen var fråga om, var 
det främsta sättet att visa att allmogens nöd inte gick de styrande obe-
märkt förbi. Under  och  diskuterade rådet och sekreta utskottet 
otaliga gånger undsättande av allmoge med spannmål i Uppsala, Väster-
bottens, Österbottens, Nylands och Tavastehus, Västernorrlands, Åbo och 
Björneborgs, Göteborgs- och Bohus, Savolax och Kymmenegårds, Närke 
och Värmlands, och förstås, Kopparbergs län. Det rörde sig antingen om 
spannmål för förbrukning eller till utsäde när såningstiden inträdde.105

Lindcreutz var bland de många landshövdingar som skrev till Kungl. 
Maj:t och berättade om den hungersnöd som rådde i hans hövdingadöme 
. Spannmål sändes till Västerås varifrån det var Lindcreutz uppgift att 
ordna transporter. Lindcreutz tvivlade på att alla skulle kunna återgälda 
pengarna till hösten, vilket han också berättade för rådet. Rådet höll emel-
lertid fast vid sitt krav om återbetalning.106 I september samma år berättade 
Lindcreutz att frosten hade tagit större delen av skörden i Västerdalarna 
och i delar av Österdalarna. Han bad återigen om understöd för allmogen. 
Rådet hade tagit intryck av att folk inte kunde betala för den spannmål 
man fått under våren, och lät Lindcreutz vänta med att utkräva betalning 
av de fattigaste.107

Nöden var stor även under våren  och det kom ansökningar från 
Kopparbergs län till Kungl. Maj:t om nya spannmålslån.108 Alltifrån det att 
Carl Gustav Wennerstedt tillträtt tjänsten som landshövding efter Albrekt 
Lindcreutz hade han lagt märke till det armod som rådde i länet. På våren 
 klagades över att man inte hade sädesfrö. Landshövdingen skrev beve-
kande till Kungl. Maj:t om att det var bedrövligt att se de fattiga gå från hus 
till hus efter bröd, och säkerligen skulle det bli ännu värre om jorden inte 
såddes för då skulle det inte finnas något bröd till hösten. Å allmogens vägnar 
bad han därför om spannmål till utsäde och att den skulle sändas till Västerås 
så att allmogen kunde hämta den. För att ytterligare förstärka sina ord påta-
lade han att allmogen kunde ta till allehanda okloka tilltag i sin nöd.109

Trots att han stod inför ett hotande uppror i slutet av maj , upp-
hörde inte Wennerstedt att försöka lindra armodet i länet eftersom han 
ansåg det intimt länkat till allmogens missnöje. Det fanns flera saker som 
gjorde folkets situation så svår; kriget hade allmogen känt av genom att 
man måst sända iväg allt från två till fyra soldater på roten under krigs-
åren, missväxt hade drabbat länet liksom en tidig frost som gjort att säden 
frusit bort och nu var det många som gick med tiggarstaven. Kungl. Maj:ts 
spannmålsunderstöd hade räddat de flesta, skrev han, men det var ännu 
omöjligt för folk att betala för det man fått. Han ansökte också om lindring 
från de extraskatter som kommit, eftersom nu var det knappt att man kla-
rade den ordinarie skatten.110
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Tullarna på handel med Norge lindrades efter att bland andra Alstrin 
och Lindcreutz hade informerat om att det var bland dalallmogens främ-
sta klagomål. Två av de hatade gränsridare som bevakade varors in- och 
utförsel i Dalarna återkallades till Stockholm.111 Kungl. Maj:ts omsorger 
kom inte bara till uttryck i praktisk handling. Den godhet som visats all-
mogen från Kungl. Maj:ts sida påtalades också noggrant för den, så att 
inget tvivel skulle finnas om vem som var mest angelägen om allmogens 
väl.112

Eftergifter gjordes också på de krav som Kungl. Maj:t ställde om solda-
ternas uppbrott. Rådet beslöt att sedan Dalregementets vargeringskarlar 
under  hade blivit ordinarie soldater skulle inte fler soldater uppsät-
tas.113 När uppbrottsorderna för kompanierna av Västmanlands regemente 
och Dalregementet möttes av protester gjorde man stora ansträngningar 
för att övertala allmogen att släppa ut soldaterna. Soldater och bönder pro-
testerade när Bergskompaniet skulle avmarschera och Wennerstedt före-
slog för Kungl. Maj:t att man inte skulle genomdriva det hela, utan vänta 
tills nästa uppbrottsorder kom, vilket också skedde. Vid landstinget i Lek-
sand fattade dalallmogen beslut om att inte låta soldaterna avtåga förrän 
de generaler som fört befäl i kriget i Finland hade straffats och den danske 
kronprinsen hade valts till tronföljare. Som ett led i att blidka allmogen 
beslöts att ändra Dalregementets kommendering från Västerbotten till det 
närmare belägna Gävle. I förstone fanns också planer på att låta kompani-
erna avtåga var för sig, för att förebygga eventuella vidare oroligheter. Detta 
kunde emellertid ge anledning till ytterligare missnöje eftersom dalallmo-
gen flera gånger påtalat att den hade löfte om att Dalregementet inte skulle 
splittras vid en kommendering. Därför föll valet på att hålla samman Dal-
regementet vid kommenderingen.114

Ett annat sätt att söka förmå allmogen att sända iväg soldaterna var att 
minska på de utgifter som utmarschen innebar för allmogen. Exempelvis 
lovades att soldaterna skulle få sin förplägnad av kronan när de avmar-
scherade och om man inte hade råd att utrusta soldaten skulle det ombe-
sörjas. Vid en sockenstämma i Mora sade de närvarande att de ville ha 
vapen och mundering till soldaterna också.115 Det blev också som bön-
derna begärde. Munderingar, vapen och ammunition som saknades på 
rotarna eller i ammunitionsförråden skulle man få i Gävle efter ankomsten 
dit.116 Datum för avmarsch passerades utan att några soldater kom till sam-
lingsplatserna, och nya datum fastställdes.117 Efter många månaders soldat-
bojkotter under våren 1743 gav Kungl. Maj:t slutligen efter, freden var nära 
förestående eller också skulle tronföljdsfrågan avgöras, så soldaterna kunde 
skickas hem till sina rotar. Uppbådet var inställt.118
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Bondeståndet var mycket drivande i riksdagen allt sedan mötet öppnat i 
augusti . Detta var till stor del tack vare att ståndet utnyttjade regering-
ens och de andra ståndens oro för missnöje bland allmogen, vilket ledde till 
att politiska eftergifter gjordes för bondeståndet. I borgarståndets plenum 
sade borgmästare Cervin att: ”För min del vill jag väl foga mig i allt till 
bondeståndets nöje i dessa grannlaga tider”. Han var inte ensam om att ta 
sådan hänsyn till böndernas sinnesstämning.119

Enligt uttalanden i sekreta utskottet borde bondeståndet inte få befatta 
sig med politik eller ekonomi över huvud taget. Därför var också bonde-
ståndet utestängt från utskottet – det verkliga maktcentrat under frihetsti-
den – som fattade beslut å ständernas vägnar i alla frågor som ansågs vara så 
viktiga att de var hemliga såsom utrikes-, försvars-, inrikes- och finanspoli-
tik.120

Saken hade inte varit annorlunda vid riksdagen – då böndernas 
tillfälliga medverkan i sekreta utskottet hade som enda syfte att legitimera 
utskottets beslut om krigsförklaring mot Ryssland.121 När bondeståndet 
återigen ville ha inträde i utskottet vid riksdagen  användes den tidi-
gare medverkan som skäl. Bönderna fick tillåtelse att närvara och att vara 
med i beslutsfattandet i frågor som rörde bondeståndet eller försvarspoliti-
ken. I utskottet fruktade man att om inte bönderna fick kännedom om vad 
som skedde i utskottet skulle alla bondeståndets ledamöter bege sig hemåt 
för att sedan mangrant komma tillbaka till Stockholm. Bondeståndet var 
emellertid inte nöjt med att gå in och ut under utskottets förhandlingar, 
uteslutna vid vissa överläggningar, men inte andra.122

För bondeståndets ledamöter i sekreta utskottet blev ryktesspridningen 
om tronföljden i landet en anledning att få vara med under alla sekreta 
utskottets överläggningar, inte bara vissa. Ryktena sade nämligen att tron-
följdsfrågan behandlades när bönderna inte var med i utskottet.123 Efter 
ständermötets juluppehåll återkom bondeståndet med sina ansökningar i 
samma ärende. Man ville ha ständigt säte i utskottet och därmed vara med 
under hela förhandlingarna i alla ärenden. Argumenten mot böndernas 
deltagande var konstitutionella; det gick mot fundamentallagarna att bön-
derna skulle sitta i sekreta utskottet. Någon menade att det till och med var 
olagligt för bondeståndet att ens ansöka om inträde.124

Gamla argument för att utesluta bondeståndet rekapitulerades, till 
exempel att bondeståndet i själva verket inte var ett riktigt stånd historiskt 
sett. En annan anledning som framhölls till att just bondeståndet hade ute-
slutits tidigare var att man ville att förhandlingarna inte skulle nå offentlig-
heten. Dock, påpekade borgaren Gustav Kierman, hölls det tyst om det 
som sades i bondeståndets plenum medan det var allmänt känt vad sekreta 
utskottet hade på dagordningen. Ytterligare ett argument var att om bön-
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derna fick tillträde till sekreta utskottet skulle de säkerligen vilja sitta i alla 
utskottets deputationer, och det väckte farhågor för att inget område skulle 
vara fredat från bönderna.125

Dock, man kunde göra ett undantag när rikets tillstånd var så illa 
som det var på vårvintern . På flera håll konstaterades ”salus populi 
suprema lex” – folkets väl är högsta lag, eller att fäderneslandets beskydd 
var högsta lag.126 Landshövding Wennerstedt uttryckte en vanlig åsikt på 
Riddarhuset när han sa:

Draga vi nu ut tiden innan vi lämna bondeståndet säte i sekreta utskottet, lärer 
deras misstroende emot oss allt mer och mer tilltaga, vilket torde hava med sig 
skadligare sviter än vi oss nu kunna föreställa.127

Därmed blev bondeståndets säte i sekreta utskottet en fråga om att väga 
grundlagen mot nödvändighetens lag. Riket befann sig i ett så allvarligt 
tillstånd att detta tilläts bli ännu ett av de undantagsfall när bondeståndet 
fick tillträde till utskottet. Genom böndernas medverkan hoppades man 
stävja ryktesspridning i landet om att de andra stånden dolde saker för 
bondeståndet, utan att bönderna för den delen skulle sprida vad som fak-
tiskt sades i det hemliga utskottet. Förhoppningen var att förtroendet för 
de tre andra stånden skulle stärkas av åtgärden, både i bondeståndet och 
i landsorten och oroligheter kunna förhindras. Bönderna fick rätt att vara 
med under hela förhandlingarna. De hade inte ansökt om att få stämma i 
utskottet vilket de heller inte fick.128

Ett annat exempel på politiska eftergifter för bönderna mot bakgrund 
av oroligheterna är tillsättandet av en ständerkommission över de generaler 
som fört befäl i kriget och påskyndandet av dess arbete. Några generaler, 
Charles Emile Lewenhaupt och Henrik Magnus von Buddenbrock, hade 
kallats hem från fronten vid riksdagens början i augusti . De ställdes 
inför en generalkrigsrätt eftersom kriget inte utvecklat sig som optimis-
men vid krigsförklaringen hade förespeglat. När anfallet ledde till förluster 
av landområden var det många som yrkade på att orsakerna till krigsför-
klaringen skulle utredas, därav generalernas hemkallande och generalkrigs-
rätten. Saken hänsköts från generalkrigsrätten till ständerkommissionen i 
december efter att bondeståndet ställt en undersökning av krigets orsaker 
som villkor för rekrytering av soldater och godkännande av skatter.129

Ständerna försökte flera gånger påskynda kommissionens arbete, som 
inte satt igång förrän i slutet av februari . Efter nyheten om landstinget 
i Leksand i mitten av april blev det ännu mer brådskande att döma gene-
ralerna. Om man hade ett slutdatum då kommissionen skulle ha avslutat 
sina förhandlingar kanske man kunde lugna allmogen med det. Eftertan-
kens kranka blekhet spred sig bland politikerna i Stockholm: hade general-
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krigsrätten fått fortsätta sitt arbete hade den redan avslutat sitt arbete.130 
Om man hade låtit fredsförhandlingarna kopplas samman med tronföljds-
frågan tidigare hade måhända saken redan varit avgjord och bönderna hade 
inte haft några fler klagomål att framföra.131 När väl dödsdomen föll över 
den ene av generalerna, von Buddenbrock, var centralmaktens tillskyndare 
inte sena att tala om det för allmogen i hopp om att dess planer på att tåga 
till Stockholm skulle avvärjas.132

Kungl. Maj:ts och ständernas åtgärder var på det hela taget präglade av 
försiktighet. Det urval av åtgärder som vidtogs av centralmakten för att 
förmå allmogen i Dalarna att avstå från motspänstighet och missnöje inbe-
grep inte några rättsliga åtgärder, förutom rannsakningen av myteristerna 
från Dalregementet. Dessa gjordes det å andra sidan exempel av. Avstraf-
fandet skedde på Skeppsholmen bara några få dagar efter att domen fallit. 
Fartygen där de flesta av dalrekryterna satt skulle också placeras så att solda-
terna kunde se sina kamrater straffas. De tre som löpt gatlopp skulle sedan 
föras till skeppen där de tillsammans med dem som ännu inte svurit fanan 
skulle göra det. Därefter skulle skeppen avsegla till Finland så snart som 
möjligt.133

Frågan om att göra rättssak mot dalallmogen var uppe i riksdagen 
under hösten . Kungl. Maj:t meddelade sekreta utskottet att man hade 
brukat all allvarsamhet och genom försiktiga och milda steg försökt före-
komma de allvarliga påföljder oron kunde föra med sig. Ryktesspridningen 
och pratandet hade berört rikets fundamentallagar, hävdade Kungl. Maj:t, 
och var därför av särskilt allvarligt slag. Däremot tyckte sekreta utskottet 
att frågan visserligen var viktig, men det fanns andra mer brådskande 
frågor att ägna sig åt än att rannsaka händelserna i Dalarna under våren och 
sommaren . Handlingarna som samlats in i samband med sommarens 
händelser kunde sparas till efter riksdagens slut då man antingen kunde 
ge allmogen en ”generalåtvarning” eller så kunde sekreta utskottet ta upp 
frågan igen.134

Frågan blev aktuell igen under våren . Nedre revisionen kom med 
förslag att man skulle genomföra en rannsakning av de förbrytelser som 
skett i samband med landstinget i Leksand. Frågan var dock om det var 
lämpligt att ge sig på en sådan rannsakning medan allmogen ännu var så 
upprörd. Nedre revisionen underställde saken Kungl. Maj:t men menade 
dock att det vore bäst om Kungl. Maj:t höll inne med sitt rättmätiga beiv-
rande och istället lät påskina sin faderliga nåd och omsorg för att genom 
milda steg återföra undersåtarna till sin rätta lydnad och underdånighet.135 
Inga rättsliga åtgärder vidtogs heller denna gång.

Centralmaktens försök att avvärja dalallmogens mobilisering skedde 
med hjälp av den administrativa apparat som stod den till buds. Kyrkan 
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användes som kanal för regeringens budskap genom predikningar, uppläs-
ning av kungörelser och övertalning. Lokala fogdar och landshövdingeäm-
betet bistod med rapporter om sinnesstämningar, bevakning och försök att 
tala allmogen till rätta. Förvaltningen ordnade med spannmålsunderstöd 
för allmogen. Militären fick bistå med att bevaka gränser och öppna för-
sändelser. Också rättsapparaten kom till användning för att rannsaka de 
upproriska dalrekryterna, men brukades annars i liten utsträckning. Även 
informella kanaler nyttjades för att bringa allmogen till rätta i form av sän-
debud och stämningspejlare.

Samhällsordningens bevarande: 
övertalningens innehåll

Den bild som centralmakten frammanade som kontrast till dalkarlarnas 
uppfattning av överheten som en svikare var mycket väl sammanhållen. 
Tolkningsramen hade som syfte att samordna alla diskrepanser som all-
mogen påtalat till en samlande enhet i vilket samhällssystemet såg ut att 
fungera.136 I stället för att låta allmogen skilja ut rådet, annan adel och 
vissa bönder som fiender, föreställdes allmogen Kungl. Maj:t (kungen och 
rådet), riksdagen och folket i en harmonisk enhet som inte hade annat 
för ögonen än allmogens väl. Här skulle fundamentallagarnas motsägelser 
sammanföras i en okränkbar enhet.

Typisk är den promemoria Erik Alstrin fick av Kungl. Maj:t med utför-
liga instruktioner i elva punkter om vilka medel som skulle nyttjas vid 
dämpandet av den oro som uppstått i Dalarna – punkter som skulle använ-
das som argument ”vid givet tillfälle”. Vad Kungl. Maj:t ville ha spritt kan 
delas upp i ett antal centrala frågor som centreras kring hierarki och enig-
het; en strävan efter harmoni, påtalande av allmogens plikt gentemot riket 
och dalallmogens solidaritet med annan allmoge. Kungl. Maj:t ville också 
att Alstrin skulle framföra dess uppfattning av sanningen som motvikt till 
de rykten som var i svang. Han skulle beskriva regeringssättets förträfflig-
het och förklara vilken underordnad roll bönderna borde spela i det poli-
tiska livet.137

Hierarki
Det främsta budskap prästerskap, tjänstemän och andra övertalare hade att 
förmedla till undersåtarna kan sammanfattas som att tänka på den plikt, 
lydnad och vördnad de var skyldiga sin överhet samt att inte låta sig förle-
das av de ogrundade rykten som löpte genom landet.138 Allmogen uppma-
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nades till den hörsamhet och undersåtliga plikt som de var skyldiga sin 
lagkrönte kung.139

Prosten Johan Thurelius i By använde de allra mest grundläggande argu-
menten för allmogens lydnad. I sockenstämmoprotokollet skriver han att 
han hänvisat sockenmännen till ”Rom. : etc.” Där står det att varje män-
niska skall underordna sig all den överhet hon har över sig och om hon inte 
gör det går hon mot Guds ordning.140 Detta var den uråldriga religiösa legi-
timeringen av en hierarkisk samhällsordning.141 Prosten förklarade dess-
utom det fjärde av tio Guds bud, om att hedra sina föräldrar, vilket även 
kunde vara tillämpligt på olydiga undersåtar. Sockenstämmoprotokollet 
förtäljer att alla var nöjda när de skildes åt.142

Thurelius är utförlig i sin beskrivning av de övertalningsknep han tagit 
till för att förmå allmogen att lyda Kungl. Maj:ts befallningar. När Erik 
Eriksson i Strandmora på ett annat av stämmans möten beklagade sig över 
att soldaterna skulle skickas iväg, hade Thurelius en arsenal av förebråelser 
och svar. Han sade att det inte stod i någon undersåtes makt att sätta sig 
upp mot höga överhetens befallningar eller hindra soldaternas utkommen-
dering. Erik Eriksson tyckte att det var kungens och rådets fel att så många 
soldater dog i kriget och i sjukdomar. Thurelius invände ”banna icke kon-
ungen i ditt hjärta eller ordom”, och sade att kungen och rådet var helt 
oskyldiga till Erik Erikssons anklagelser.143

Prosten Thurelius talade också om konsekvenserna av att tala mot över-
heten. Det banade vägen för landsfördärvande uppror och myteri. Det var 
en vederstygglig synd som inte bara ogillades starkt av Gud, utan hade 
också belagts med hårda straff i lagen.144

Kyrkoherde Sevallius bad Rättviksborna att ändra sitt förrädiska age-
rande i tid, och fortsätta att såsom de alltid gjort, att bevisa att de var rediga 
undersåtar genom att vara trogna och lydiga. Han varnade för överhetens 
vrede och Guds straff samt påtalade den fara som de försatte sig i genom sin 
olydnad. Inga appeller till mötesdeltagarna fungerade. Församlingsmed-
lemmarna svarade att de inte ämnade ändra vad de föresatt sig, och att kyr-
koherden inte borde förebrå dem detta. Sina själars eviga välfärd oroade de 
heller sig inte för, utan sade att de försatte dem i fara på eget ansvar.145

Kungens namn hade auktoritet i sig, liksom hänvisningarna till Gud. 
Hedemora stad som visat sig motspänstig till soldaternas uttåg fick besök 
av Wennerstedt. Han höll en sammankomst i häradshövding Rüdkers hus 
och talade då strängt till de församlade. Det hade ingen verkan, men när 
han några timmar senare hotade med att skicka ett expressbrev till Kungl. 
Maj:t om att Hedemoraborna var olydiga – ett brev som säkerligen skulle 
bedröva kungen – blev allmogen lättare att tas med och vek sig slutligen 
för hans argument.146
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 I Kungl. Maj:ts varning till dalallmogen påtalades ett kontraktsbrott 
från allmogens sida; om allmogen inte lydde befallningar, var motvillig 
mot att släppa ut soldater och inte bistod kungen så bröt den mot det löfte 
som den gett kungen i hans valakt och i regeringsformen. Allmogen kon-
staterades alltså brustit i sina skyldigheter gentemot överheten och därmed 
ha brutit kontraktet mellan folk och överhet. Kungl. Maj:t ansvarade inte 
för följderna av ett sådant handlande. Det antogs dock att följderna skulle 
vara svåra och skapa olägenheter för alla.147

Varningen till dalallmogen sade att kungen hade svårt att förstå varför 
allmogen i Dalarna vägrade låta sina soldater avtåga, eftersom inget mer 
hade begärts av allmogen än det som var i enlighet med knektkontraktet. 
Det var än underligare då riket verkligen var i behov av soldaterna. Dal-
böndernas kontraktsbrott hade inte bara drabbat överheten, utan hela 
riket. Allmogen i resten av landet hade ställt upp och tidigt sänt iväg sina 
soldater. Dessa soldater hade rest iväg villigt, och till och med fastän bön-
derna inte alltid hade råd att utrusta dem. Det frågades retoriskt hur det 
skulle gå om allmogen i resten av landet hade hållit inne med sina solda-
ter såsom dalallmogen gjort. Kungl. Maj:t svarade att riket skulle ha blivit 
invaderat av fienden och landet ödelagt. Då skulle allmogen inte undgått 
att drabbas. Eftermälet av dalallmogens handlande skulle i detta ljus bli 
särskilt skamligt:

Vi lämna till Edert eget närmare eftersinnande, om I vid sådana omständighe-
ter vele vara de sista, eller om I viljen att I skolen i alla tiders Historier bliva 
utmärkte med den skam och nesa att I undandragit Eder att fullgöra Eder skyl-
dighet, då rikets tillstånd Edert villiga biträde så högeligen behövt148

Medan allmogen inte uppfyllt sina skyldigheter, hade överheten inte gjort 
annat än visat omsorg för undersåtarna i allmänhet och dalallmogen i syn-
nerhet, intygade prosten Thurelius i By för sockenmännen. Kungl. Maj:ts 
faderliga ömhet för sina undersåtar ledde till att alla åtgärder vidtogs som 
kunde lända till deras välfärd och som var till säkerhet för deras liv och 
egendom.149 Det skulle också framhållas för allmogen vilken stor nåd som 
Kungl. Maj:t hade visat för hela nationen. Kungen hade också alltid känt 
att undersåtarna hade stor kärlek och nit för honom.150

När sockenmännen i Floda tog upp frågan om att soldater blev förin-
tade i kriget på sockenstämman vederlade kyrkoherde Rabenius detta som 
ett fördömd osanning. I stället framhöll han vilken omsorg kungen drog 
om sina soldater. Andra exempel på kunglig omsorg var den spannmål som 
sänts upp till Dalarna och lindringar av skatten. Därtill hade allmogen 
inte annat, menade Rabenius, än att visa sin trohet gentemot överheten.151 
Lindcreutz sände besked till Karth om att han skulle berätta för allmogen 
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om den stora fara som fäderneslandet svävade i, och att det var därför som 
Kungl. Maj:t hade känt sig tvungen att begära fler män. Kungl. Maj:t ville 
inte alls vara rotarna till last med matsäck, utan det skulle Kungl. Maj:t stå 
för från den dag vargeringskarlen bröt upp från roten.152 Beskyddarrollen 
uppfylldes alltså fastän nya pålagor kom från Kungl. Maj:t.

Den hierarkiska samhällsordningen gav alla skyldigheter att uppfylla. 
Exempel gjordes av rekryterna av Dalregementet, som fick illustrera hur 
otacksamma undersåtar betedde sig. Enligt Kungl. Maj:ts dom hade solda-
terna förplägats ordentligt sedan de anlänt till Stockholm. De hade också 
fått nya munderingar och värjor. Rekryterna hade således inget att klaga 
över. När soldaterna skulle borda skeppen till Finland hade de blankt 
vägrat att gå ombord förrän de fick kappor och fick igenom alla sina oskä-
liga krav. Därvid hade soldaterna visat ohörsamhet, olydnad och en hel del 
hade dessutom uttalat sig förgripligt, enligt domen. När soldaterna ändå 
hade fått framföra sina krav inför Kungl. Maj:t i rådskammaren hade det 
påtalats för dem att de redan hade behandlats rättvist, men det hade inte 
hjälpt utan soldaterna hade varit fasta i sin olydnad. Den  maj hade de 
vägrat gå ombord på skeppen och därvid ”större delen låtit deras hård-
nackenhet och ondska igenom varjehanda förövat överdåd och straffbart 
oväsende förspörja” vilket gjort att Kungl. Maj:t hade varit tvungen att 
ta till allvarsamma medel. Vilka dessa medel egentligen hade varit specifi-
cerades inte i domen som sändes till socknarna, annat än att femton per-
soner fängslades. Kungl. Maj:t påtalade också att soldaterna uppsåtligen 
hade begått denna straffbara ohörsamhet mot överheten eftersom solda-
terna hade varnats ett flertal gånger.153

Det var särskilt viktigt att påtala att kungen själv lämnat allt ospart för 
att vara allmogen och riket till hjälp. I och med att kungen lånade sitt 
namn till alla publikationer framställdes kungen personligen som besviken 
på allmogen, eller hysande omsorg om sina undersåtar. Kungl. Maj:ts var-
ning konstaterade att ”vi” egentligen hade rätt att straffa de undersåtar som 
visat olydnad på landstinget i Leksand. Men eftersom motståndet förutsat-
tes ha varit orsakat av ”örnetasslare” och obetänkta personer och Kungl. 
Maj:t alltid hade varit angelägen om att grunda sin regering i undersåtarnas 
hjärtan genom att använda nåd och mildhet för att återföra de olydiga i 
fållan igen, sände Kungl. Maj:t i stället ut en förmaning till allmogen att 
sända ut sina soldater.154 Fredrik I hade också ett visst inflytande över hur 
han framställdes i skriften. Han bad att få tillagt till varningen att han alltid 
funnit en särskild kärlek för sin egen person hos dalortens invånare.155

När landssekreterare Neuman försökte förrätta taxering och rekrytering 
av soldater i Norrbärke möttes han vid sockenstugan av hårt motstånd. 
Efter att de församlade började larma, stampa i golvet och vägrade låta 
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Neuman utföra sina sysslor fick han ordet länge nog för att framföra ordent-
liga förmaningar och reprimander till menigheten. Han sade att om deras 
talan var välgrundad, vilket han tvivlade på, skulle det anses helt annor-
lunda om de betedde sig så oregerligt som de gjorde. Det var därför bäst 
att foga sig efter överhetens befallning. De som kommit till sockenstugan 
i Norrbärke skulle veta att befallningen syftade till det allmänna bästa, lan-
dets nytta och rikets försvar. Han försökte också blidka Norrbärkesborna 
genom att hävda att de som skulle avtåga inte var omistliga i hemmans-
bruket. Därmed gjorde han en markering av hierarkin i samhället, fast för 
ovanlighetens skull nedåt. Det var bara ”lösdrivare, lättingar och onödiga 
brödätare” som var socknarna till mer last än nytta som överheten nu ville 
skulle avtåga på kommenderingen, sade han. Neuman tog ett exempel från 
ett par år tillbaka när Söderbärkes socken hade befriats från några stora men 
oregerliga karlar och menade att det nog fanns liknade onyttiga personer 
även hos dem. Att framställa soldatrekryteringen som en tjänst från Kungl. 
Maj:t snarare än en pålaga hade emellertid ingen gynnsam effekt. Snart 
utbröt mer oväsen och Neuman lämnade sin syssla för dagen.156

Uppdelningen av rättigheter och skyldigheter måste också specificeras 
på det politiska området för att undvika allmogens kannstöperi. Politiken 
var en sfär där allmogen (och bondeståndet) förväntades hysa förtroende 
för att Kungl. Maj:t och riksdagen styrde till det allmänna bästa. All-
mogen skulle helt enkelt ha förtröstan om att överheten visade erforderlig 
omsorg om den – allmogen skulle inte delta själv i den politiska diskussio-
nen. Prästernas övertalning i socknarna borde därför, enligt ett uttalande 
i sekreta utskottet, förutom att uppmana allmogen till lydnad, också för-
mana den att inte ”melera sig uti det, som dem intet angår”.157

Skulle allmogen väcka frågan om tronföljden så skulle Alstrin instruera 
den att det var en sak för riksdagen, och mellan riksdagarna var det förbju-
det att diskutera den över huvudtaget. Samma sak gällde regeringsformen, 
riksdagsordningen och ständernas beslut.158 Sålunda hade allmogen att lita 
till regeringssättet utan att för den sakens skull diskutera det.

Frågor som inte ansågs höra hemma i samtal mellan bönder kunde 
man också försöka avvärja genom att mana till lugn. Wennerstedt sade till 
dalallmogens deputerade till riksdagen i mars  att de inte borde för-
hasta sig med sådana viktiga frågor som tronföljden. De borde överväga 
alla påföljder som förnuftigt folk. I stället borde bönderna överlägga med 
de andra stånden. Samarbete var viktigt eftersom deras barns och deras 
efterkommandes välfärd var beroende av hur frågan så småningom löstes, 
och när beslut fattats kunde det inte ändras.159

Wennerstedt ville också skilja soldaternas avtåg från de frågor som all-
mogen kopplat samman dem med, tronföljden och avstraffandet av gene-
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ralerna. Rikets försvar måste komma i första hand, menade han.160 Kungl. 
Maj:ts varning sade att allmogen inte var i stånd att bedöma hur landet 
skulle försvaras. Inte heller var allmogen behörig att yttra sig om arméns 
kommendering. Allmogen hade berört flera viktiga och svåra frågor som 
den inte hade någon ordentlig kunskap om. Allmogen borde i stället hysa 
tillförsikt och förtroende för att Kungl. Maj:t och ständerna skulle sköta 
alla riksvårdande ärenden på ett sätt som ländade till undersåtarnas väl-
färd.161

Alstrin skulle tala med dalallmogen om regeringssättet som det ”sällaste 
och säkraste ibland alla nationers, önskandes alla att få njuta och nyttja en 
så härlig regeringsform”. Mer makt åt kungen var alldeles onödigt. Kungen 
hade själv varit med och utarbetat regeringsformen, sade Kungl. Maj:t 
genom Alstrin, och han ville inte ha mer makt än han redan hade i under-
såtarnas hjärtan och kärlek. Genom en logisk kullerbytta skulle det förkla-
ras att kungens makt inte alls var inskränkt, men den hade vissa begräns-
ningar: han hade full frihet att göra gott, men hade inte makt att göra 
ont. Kungen kunde göra undersåtarna all nåd och beskydd. Däremot hade 
kungamakten fråntagits rätten att göra undersåtarna våld och orätt. Han 
fick inte avhända undersåtarna deras egendom genom odrägliga pålagor, 
förklara krig eller annat utan undersåtarnas medgivande. Dessutom var 
kungen en alldeles för god konung för att ens vilja äga den makt som all-
mogen menade att han skulle ha. Alstrin hade i uppdrag att falskeligen 
framställa det som att bondeståndet hade lika stor makt som adeln i riks-
dagen. Rådet hade inte att göra annat än att efterleva de befallningar som 
riksdagen beslutade om. Rådets ansvar inför riksdagen skulle också påta-
las.162

Kyrkoherde Rabenius ryggade inte för att föra ett långt resonemang om 
kungamakten och fundamentallagarna på sockenstämman i Floda. Rabe-
nius frågade de församlade vad det var som var orsak till den upprörda 
stämningen på mötet och lovade därtill att ge allmogen råd om de verkli-
gen hade något att klaga över. Rabenius sade vidare att om allmogen ville 
klaga så skulle den göra det vid riksdagen. Vad som avhandlades vid riksda-
gen fick inte allmogen veta, sade Johan Jonsson i Holsåker, och kritiserade 
att kungen inte hade fullkomlig makt att göra som han ville. På detta för-
klarade Rabenius, liksom Alstrin, att ”Hans Kungl. Maj:t hade fullkomlig 
makt fast den intet vore alldeles oinskränkt”. Vidare frågade han mötesdel-
tagarna retoriskt vem som hade tagit makten ifrån kungen. Johan Jonsson 
utropade att det var herrarna och adeln som förtryckte allmogen. Rabe-
nius fortsatte pedagogiskt att ställa frågor: Hade något skett som stred mot 
regeringsformen, vilken alla ständer hade samtyckt till? Hade någon svensk 
kung någonsin regerat utan att ta hjälp av rådet? Ingen svarade.163
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Den olydiga allmogen lämnades också en öppning i Kungl. Maj:ts var-
ning att ångra sig och åter inlemmas i överhetens hägn. Den kunde hänvisa 
till att den hade förletts till att politisera. Länets allmoge karakteriserades 
annars som i grunden hederlig, allvarsam, ärbar och stadig, det var bara 
en del bland den som lånat sina öron åt illsinnade uppviglare. Dessa perso-
ner var förledda, enfaldiga och okunniga och det var därför de var olydiga, 
enligt varningen.164 Således kunde allmogen, om den ville, skylla på att 
man trampat in i det politiska reviret av oförstånd.

Det politiska reviret bevakades både genom att förhindra att allmogen 
nåddes av den politiska debatten och genom att uppmana den från att 
avhålla sig från att delta. Och när allmogen ville delta i det politiska 
samtalet påbjöds en snävt definierad handlingsrepertoar. Mest talande är 
kanske Johan Nordmans försök att förmå dalallmogen att stanna hemma 
sedan samlingen i Falun hade aviserats och bönderna förberedde sig för 
avmarsch. Han bad några bönder besinna sig och stanna hemma. En av 
dem svarade honom: ”vi vela intet övervåld göra, men om vi ej hava gevär, 
så akta de oss intet”. Nordman replikerade att ”nödställda undersåtars 
gevär böra vara bönen och tårar, men ej bössor och spikklubbor”.165

Enighet
Lika viktigt som den sociala hierarkins bevarande var enigheten inom riket. 
Härvid användes kriget som argument och ryssen som det hot som hela 
riket måste förena sig för att stå emot. Eftersom dalallmogens protester ofta 
rörde rekrytering av soldater till kriget i Finland är det inte förvånande att 
många av centralmaktens argument berörde allmogens skyldighet att för-
svara fäderneslandet. Instruktionen till Alstrin stadgade att dalkarlarna förr 
alltid varit redliga och ståndaktiga svenska män. De skulle, för det första, 
bringas till klarhet om vad som kunde hända om man utomlands fick 
reda på den inre oenighet som rådde i Sverige. Oenighet var något som 
kunde förstöra de största länder, medan svaga länder tjänade på det. Oron 
skadade dalkarlarnas fosterland, som dessutom befann sig mitt i krig mot 
”dess grymma och barbariska fiende”. Detta kunde utnyttjas av fienden 
eftersom modet hos armén måste falla då de fick reda på att man hemma 
ville förgöra sitt eget land.166

När den nye landshövdingen kom upp till Kopparbergs län på våren 
 visade han, enligt egen utsago, stor omsorg för att stilla de oroligas 
sinnen och föra in dem på sunda tankar. I den publikation han sände 
ut den  mars ville han framhålla för allmogen hur dess vägran att rekry-
tera soldater var en farlig gärning och hade oroat Kungl. Maj:t. Andra 
undersåtar i landet hade fullgjort sin plikt och allt måste göras för att 
få fred. Det krävdes enighet och solidaritet, ”förenade hjärtan”, för att 
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inte några med olydnad skulle förstöra det som andra försökte åstad-
komma.167

Argumenten som Wennerstedt använde vid landstinget i Leksand för 
att övertyga allmogen att släppa ut soldaterna från Dalregementet gick ut 
på att den skulle tänka på sin Gud och lyda höga överhetens nådiga befall-
ning, samt att den skulle tänka på fäderneslandets försvar. Mötesdeltagarna 
skulle veta att de skulle få leva med skulden av att inte ha gripit till vapen 
och försvarat riket när andra fick ge sina liv för det: oskyldigas blod skulle 
ropa på sina medbröder. De oskyldiga var de som skulle komma att drab-
bas av mordeld och brand när landet, implicerade han, invaderades av 
fienden.168 Enighet var nödvändigt även för att kriget skulle gå som efter-
strävades eftersom det var ett sätt att tillförsäkra sig om Guds nåd. Allmo-
gen uppmanades av Kungl. Maj:t att erkänna kungens kärlek för riket och 
undersåtarna vilken han gett uttryck för genom att erbjuda sig att själv 
anföra armén. Hur det skulle gå i kriget låg i Guds hand, men hans välsig-
nelse skulle säkerligen underlättas om gudsfruktan, god ordning, enighet 
och lydnad rådde i armén och fienden möttes med mod och tapperhet.169 
Implicit kunde därför skulden falla på dalallmogen om kriget gick illa.

Dalallmogen omtalades som splittrad i kontrast till alla andra rikets 
undersåtars enighet, och skillnad gjordes mellan dem som ville göra uppror 
och lejonparten av dalallmogen som var trogna undersåtar. Det kunde, 
enligt Kungl. Maj:ts varning, helt enkelt inte undanhållas från de trogna 
undersåtarna i länet hur en del av deras medbröder vid landstinget i Lek-
sand inte bara hade visat ohörsamhet mot Kungl. Maj:ts påbud utan också 
utbrustit i förgripliga uttalanden. Det var ett dubbelt brott eftersom allmo-
gen på mötet inte bara hade vägrat att lyda, utan också argumenterat för 
varför den inte gjorde det. Varningen sade till och med att man kände till 
att större delen av allmogen i Dalarna hyste avsky och fasa inför det som en 
del av allmogen hade gjort på mötet i Leksand.170 Intrycket centralmakten 
eftersträvade var av en splittrad allmoge i Dalarna. Härmed skapades en 
motbild till dalkarlarnas bild av den söndrade överheten – i själva verket 
var det dalallmogen som inte kunde enas inbördes och som lät sig påverkas 
av en mindre grupp rötägg.

Historiska exempel fick visa att enighet åstadkommit det allmänna 
bästa. Exemplen var emellertid inte särskilt specificerade. Lindcreutz sade 
i ett instruktionsbrev till kronobefallningsman Karth i Näsgårds läns fög-
deri att allmogen alltid tidigare hade visat sådan ståndaktighet och trohet 
mot överhet och fädernesland – det vore synd om folket skulle lämna detta 
berömvärda förfarande.171 När Wennerstedt upplyste om dag för uppbrott 
och marschrutt för Dalregementet, gick han också in på de historiska argu-
ment som ofta kom fram när det gällde dalallmogen. Allmogen i Dalarna 
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var känd sedan alla tider, sade han, för att med mandom gripa sin kung 
under armarna till rikets försvar.172

De historiska argumenten användes även vid enskild övertalning. Ett 
led i övertalningen av en Leksandskarl i Stockholm var att hänvisa till 
dalallmogens historiska roll och ”huru villiga och lydiga dalkarlarna varit 
till att lyda och efterkomma överhetens befallningar, samt i alla tider vist 
tapperhet att försvara riket”. Leksandskarlen såg annorlunda på saken och 
sade att om det var så att de skulle försvara riket så skulle de gärna gå man 
ur huse.173

Landssekreterare Neuman påtalade för Norrbärkesborna vilken vanhe-
der som skulle falla över dem om de framhärdade i sin olydnad och på 
sockenstämman i By varnades det för att domen skulle bli sträng över oly-
diga undersåtar, både i tiden och i evigheten.174 Inte nog med att bli för-
dömda i evighet, allvarliga konsekvenser väntade i denna värld för den oly-
diga dalallmogen. Missgärningsbalkens kapitel om att tala förklenande om 
kungen eller rådet och om myteri och uppror lästes upp för Bys kyrkoråd 
och äldste i kyrkans sakristia under påskdagarna . Prosten bad de äldste 
att avråda sina grannar från allt som stred mot lagen och berättade om de 
påföljder som uppror och tvedräkt hade. Han lånade också ut sin lagbok 
till länsman Frans Gram så att han kunde läsa på för de tillfällen då särskilt 
Erik Eriksson i Strandmora kom till honom och sade obetänkta saker.175

Om inte lagen var avskräckande nog, kunde man hänvisa till att uppror 
aldrig hade någon lycklig utgång, vartill Rabenius gav många exempel.176 
En Rättviksbonde på arbete hos kaptenen och livdrabanten Strutz i Lövsta 
socken blev förmanad på detta sätt av sin arbetsgivare. Kaptenen frågade 
vad det var för ett ogudaktigt tal bonden förde, och påminde honom om 
vad som skett vid liknande tillfällen och ”huru de dyrt nog fått umgälla när 
de gjort något uppror”. Dalkarlen hade blivit häpen och lovat att inte tala 
mer om saken.177

En parallell till -talet användes också för att försöka övertyga dalkar-
larna om att gå man ur huse inte var någon bra idé. Då gick det bara illa, 
såsom det gjort när dalkarlarna gjorde upplopp vid Stora Tuna prästgård 
och i ond vilja slog ihjäl några förnäma herrar och en fogde, och dalkar-
larna sedan straffades.178

Konsekvenserna var alltså svåra inte bara för de upproriska själva utan 
i förlängningen för hela rikets allmoge. Därmed hänvisades dalallmogen 
till att vara solidarisk mot resten av allmogen i landet som annars förmo-
dades få lida mycket för dalallmogens tilltag. Oenighetens skadliga verkan 
gjordes ytterst tydlig, och det sades vara dalallmogens egen skuld om något 
skulle hända.
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Den milda överheten i ord och handling

Mildhet och nåd var ledorden för centralmaktens svarsrepertoar gentemot 
allmogen. Mildheten innebar inte att man i Stockholm inte såg med stort 
allvar på dalallmogens rörelse, men försiktighet föredrogs framför provo-
kativ repression. Så sent som efter landstinget i Leksand ansågs det viktigt 
att vara försiktig, och hellre bruka milda medel än att ta till krafttag mot 
allmogen. Det var efter känd modell resonemangen gick: allmogens mot-
ståndskraft mot uppviglare ansågs vara försvagad genom nödlidande och 
ogrundade rykten. Därför var det nödvändigt att saken hanterades försik-
tigt ”så att man ej upptänder alldeles en eld som begynner att brinna, då 
den sedan svårligen står att släckas.”179

För att hindra att missnöje och rykten spreds övervakades allmogen 
i Dalarna och Västmanland för att varenda upprorsgnista skulle kunna 
upptäckas i tid. Allmogen betraktades som lättpåverkad och farlig, varför 
man försökte kontrollera den information som nådde allmogen i Dalarna 
genom att övervaka resande och öppna folks brev. Övervakningen kunde 
verka provocerande på allmogen, så det var viktigt att den hölls hemlig. 
Samtidigt gällde det att sprida rätt information till allmogen i andra frågor, 
vilket ledde till att övertalning blev det mest använda medlet för att försöka 
hindra allmogens mobilisering.

Övertalningen var ett sätt att möta legitimitetsproblemen direkt. De lokala 
prästernas och tjänstemännens auktoritet i lokalsamhället utnyttjades som 
motmakt till den allt mer mobiliserade allmogen. Anledningen till övertal-
ningen var inte bara att framföra ett ideologiskt budskap. Man avstod också 
från att ge rörelsen bränsle genom att inte låta reaktionen spela de proteste-
rande i händerna. Genom att myndigheterna undvek våld så länge som möj-
ligt fick dalallmogen färre argument.180 Övertalningen och de många utsända 
personerna blev det främsta medlet att hindra dalallmogen från att gå ned 
till Stockholm och välja tronföljare åt riksdagen. Därför är det viktigt att inte 
betrakta övertalningen som ett svaghetstecken. Att präster stod i prediksto-
larna och på sockenstämmorna och talade bevekligt till allmogen om den 
milda överheten var en välbeprövad strategi baserad på tidigare erfarenheter.

För att förstärka regeringen i sin roll som beskyddare av allmogen, som 
motbild till den svikande överheten som allmogen frammanat, gjordes också 
en mängd beskyddande åtgärder och eftergifter till allmogen. Således sändes 
spannmål till Dalarna, soldater lovades munderingar och ordentliga mat-
säckar, politiska eftergifter gjordes både för dalallmogen och för bondestån-
det som helhet. Eftergifterna var del i den av försiktighet präglade svarsreper-
toaren; man gjorde allt för att inte provocera allmogen. För att genomföra 
denna svarsrepertoar nyttjades hela förvaltningsapparaten i försöken att 
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demobilisera dalallmogen. De institutioner som användes för spridning av 
statsmaktens propaganda kom till användning också denna gång.

Den tolkningsram som centralmakten skapade hade ett allt överskug-
gande syfte – att mobilisera mot de missnöjda inom allmogen. Främst var 
avsikten att nå allmogen i Dalarna. Man kan säga att centralmakten förde 
en kamp om alla de som ännu inte var del av dalallmogens rörelse. Mobi-
liseringen av rörelsen tog lång tid och under denna utveckling stod striden 
om de som inte hade bestämt sig vilken sida de skulle stå på. För att nå alla 
dessa personer använde centralmakten en tolkningsram som hänvisade till 
statsbärande ideologiska element.

Överheten använde en övertygelsestrategi som byggde på ett försvar 
av den rådande sociala ordningen och hänvisade till grundläggande vär-
deringar i den politiska kulturen. I detta sammanhang var det centralt 
att allmogen omtalades som undersåtar, de var inte medundersåtar med 
rådet eller riksdagsmännen. Centralmakten försökte passa in allmogen i 
en ganska snäv handlingsram i enlighet med ett traditionellt hierarkiskt 
förhållande mellan folk och överhet.

Medan bönderna hade skapat en bild av en splittrad överhet som utgjor-
des av en maktlös kung, ondskefull adel och svikande riksdagsmän målade 
centralmakten i stället upp ett allomfamnande Kungl. Maj:t som inbe-
grep kungen och rådet och som mer än väl uppfyllde rollen som allmo-
gens beskyddare. Kungen personligen lyftes ibland fram som den allmogen 
hade vänt sig mot.

Sammanhållandet av begreppet Kungl. Maj:t var ett sätt att upprätthålla 
den vanskliga legitimiteten i regeringssättet gentemot bönderna; kungen 
kunde inte avskiljas från rådet och därför var allmogens fiende inte så tydlig 
som böndernas rykten och prat utmålade det som. Hur man skulle förklara 
kungens enbart symboliska roll för bönderna var dock problematiskt, vilket 
uttalanden om att kungens makt var fullkomlig, men inte oinskränkt vitt-
nar om. Överheten tematiserade liksom dalallmogen situationen som ett 
nödläge, men försökte förflytta nödläget från en splittrad och maktgirig 
överhet till en oenig, olydig och hotfull dalallmoge. Överheten utmålade sig 
själv som ansvarsfull, mild och beskyddande av allmogen och kungen var 
överhetens främste representant. Allmogen kunde förlita sig på regeringen 
och på att regeringssättet skulle nyttjas för att uppnå det allmänna bästa.

Väl att märka är att centralmakten inte utmanade allmogens tolkning av 
att den befann sig i ett nödläge, snarare tvärtom med tanke på alla uppma-
ningar om att lita på Kungl. Maj:t. Det nödläge som allmogen definierat 
och börjat mobilisera kring accepterades av centralmakten. Svarsrepertoa-
ren tyder på att centralmakten tagit allmogens klagomål på allvar utan att 
utmana allmogens tolkning av sin situation. Visserligen gav centralmakten 
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intrycket av att allmogen hade begått ett kontraktsbrott mot fundamental-
lagarna genom att vara olydig, men att olydnaden stammade från legitima 
grunder ifrågasattes knappast.

Centralmaktens tolkningsram skulle vara entydig för att inte kunna 
misstolkas av allmogen. Informationen till allmogen skulle vara enkel och 
svårförvanskad. Man lade sig vinn om att inte bemöta alla allmogens kla-
gomål utan försökte förskjuta klagomålen till att bli en fråga om lojalitet 
och lydnad av överheten.

Överheten tematiserade sina argument på ett traditionellt sätt i sina 
försök att demobilisera dalallmogen. Oavsett vad dalallmogen gjorde 
bemöttes den på samma sätt. Tolkningsramen baserades säkerligen på tidi-
gare erfarenheter av hur man skulle hantera allmogens missnöje och var 
vanligen en lyckad strategi. Utan att föregripa de kommande kapitlen kan 
konstateras att svagheten i centralmaktens tolkningsram var att den var 
trög och inte anpassades när allmogen i sin tur omarbetade nödlägesdis-
kussionen till mer dagspolitiska krav. Detta kan också förklara varför det 
finns en anmärkningsvärd kontinuitet i centralmaktens svarsrepertoar mot 
allmogens varierande protester.

Centralmaktens acceptans av nödläget ledde till att allmogen kunde 
uppfatta det som att Kungl. Maj:t såg dess klagomål som legitima, vilket 
eftergifterna förstärkte. Att Kungl. Maj:t engagerade sig i allmogens miss-
nöje måste också ha gett klagomålen än större dignitet. Övertalningskam-
panjen kan också ha haft andra effekter än centralmakten hade önskat. 
Landshövdingar, kronobetjänter och präster sådde själva fler frön än de var 
medvetna om genom sina flitigt återkommande förmaningar och utfråg-
ningar, något som också Nordman antydde om Alstrin. Att ständigt för-
manas att inte göra uppror kunde inte annat än ge idén att sådana tankar 
måste ha yppats på något annat håll. Allmogen kan inte ha varit omedveten 
om att dess förfarande i själva verket vållade oro hos överheten. Upprors-
idéernas spridning var alltså inte bara allmogens eget verk, den hade god 
hjälp av utforskande och oroliga kronobetjänter och präster.

Noter, kapitel 3

1 Peterson  s. ; Englund  s. –, –, ; Ågren  s. ; Öst-
erberg  s. –; Karlsson  s. ; Blickle, Ellis & Österberg  s. ; 
Melkersson  s. –, –, , .

2 Paulinus Gothus  s. –; Richardsson  s. ; Wennerstedt  s. ; 
Runeby  s. , ; Melkersson  s. .
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3 I. Carlsson  s. –, – (citat s. ); Lennersand  s. ; Hall  
s. –, –. Se även Nordin  s. –. En mildare attityd till par-
tisystemet utvecklades dock under senare delen av frihetstiden, även om endräkt 
var ett ledord under hela perioden.

4 Rådsprotokoll i utrikesärenden / .
5 Thanner  s. ; Melkersson  s. , ; Nordin  s. –, –, 

. Det första belägget för uttrycket medundersåte är enligt SAOB från , 
upplagsord medundersåte.

6 Fahlbeck a s. –; Lagerroth  s. , –, , ; Thanner  
s. –, –, ; Roberts  s. –. Ett exempel på den villkorade relatio-
nen mellan överhet och folk är att ständerna förklarade sig ha rätten att upplösa 
det band som förenat överhet och undersåtar i samband med det rojalistiska kupp
försöket . Lagerroth b s. . Jfr dock Roberts  s.  som menar att det 
varken fanns ett implicit eller explicit kontrakt mellan kung och folk i RF  efter-
som kontraktet bara kunde omförhandlas av ständerna, inte kungen. Den främsta 
källan till denna tolkning är Mindre sekreta deputationens betänkande om irriga 
begrepp rörande regeringsformen från , tryckt hos Malmström  s. –.

7 Fahlbeck a s. –; Lagerroth  s. ; Roberts  s. , .
8 Fahlbeck b s. –; Lagerroth  s. , . Se även Villstrand  

s. .
9 Lennersand  s. , –.
10 Beik  s. . Se även Reinholdsson  s. .
11 Lindegren  s. –; Frohnert  s. –; Frohnert  passim; S. A. 

Nilsson  s. ; Linde  s. –, –.
12 Lindegren  s. ; S. A. Nilsson  s. ; Villstrand  s. , –; 

Bergström  s. –, ; Linde  s. –.
13 Österberg  s. ; Österberg  s. .
14 Lindborg till Lindcreutz / , fol. –, SHHc.
15 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
16 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; KM:t till Wennerstedt / , Kungl. 

brev, KLKA.
17 Se t.ex. KM:t till Wennerstedt / , Kungl. brev, KLKA; Rådsprotokoll i 

krigsärenden / .
18 Rådsprotokoll i utrikesärenden / ; Cederbielke till Hurtzell / , 

JR I.
19 Lindcreutz till KM:t / , JR I. Se även t.ex. Lindcreutz till KM:t /, / 

, Lindcreutz till Lagerberg / , JR I.
20 Lindborg till Lindcreutz / , JR I. Se även Lindborg till Lindcreutz / 

, Wollenius till Lindcreutz / , JR I.
21 Lundwald till Fontin / , JR I.
22 Nordman till Lindcreutz / , JR I.
23 Lindcreutz till KM:t / , JR I.
24 Fontin till Lindcreutz / , JR I.
25 Lindcreutz till KM:t , / , Lindborg till Lindcreutz / , JR I.
26 Lindcreutz till KM:t , / , JR I.
27 Lindcreutz till KM:t / , JR I.
28 Nordman till Lindcreutz / , JR I; Johan Schedin till Fontin (?) 7/6 1942, 

fol. 745, SHHc.
29 Lindborg till Lindcreutz / , Lindcreutz till KM:t / , JR I.
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30 Lindcreutz till KM:t /, / , JR I. Även lägre tjänstemän höll förhör med 
bönder, se Jacob Bihlfeldts relation / , fol. –, SHHc.

31 L. F. Papes rapport / , fol. –, SHHc.
32 Pratenius till Cederbielke / , JR I.
33 Malmström  s. 436–438; I. Carlsson  s. –.
34 Gjörwell  s. –; Beckman  s. – och not, ; Schönbergs rap-

port / , JR I.
35 Se t.ex. Schönbergs rapporter, odat. ank. /, / , fol. –, SHHc.
36 Schönbergs rapporter , / , fol. –, SHHc.
37 Beckman  s.  och not.
38 Jacobi till KM:t / , Troilius till Gyllenborg / , JR I.
39 Alvin  s. , , ; I. Carlsson  s. .
40 Sahlstedts rapport / , fol. –, SHHc. Ett rykte om Sahlstedts 

uppdrag nådde emellertid Lindcreutz. Lindcreutz till Lagerberg / , JR 
I.

41 J. Torslunds rapport odat., ank. / , fol. –, SHHc.
42 Troilius till Gyllenborg , / , JR I; Västerås stifts herdaminne s. .
43 Troilius till Gyllenborg / , JR I.
44 SU protokoll /, , /, / , / , citat / .
45 BdP / .
46 Wollenius till Lindcreutz / , JR I; Querela Dalekarlorum, HSH  s. .
47 Cederbielke till KM:t / , JR I. Se även Cederbielke till KM:t / , 

JR I.
48 Cederbielke till Hurtzell / , JR I.
49 SU protokoll / .
50 Beckman  s. , –.
51 Lindcreutz till KM:t / , JR I.
52 Lindcreutz till KM:t , , / , Karth till Lindcreutz / , Fontin 

till Lindcreutz / , JR I.
53 Karth till Lindcreutz / , JR I. Se även Lindborg till Lindcreutz / , 

JR I.
54 Lundwald till Fontin / , JR I; Malmström  s. –, . 
55 SU protokoll / , , /, / , citat / ; Beckman  

s. –, . Kalmeters skrift finns i F , UUB.
56 SU protokoll , / .
57 SU protokoll /, , / ; Beckman  s.  och not. 
58 SAOB, uppslagsord föreställning; Linde 2000 s. 82–83.
59 Nordman till Lindcreutz / , JR I; Johan Lexelii memorial / , fol. 

, P. J. Erdtmanns berättelse / , fol. , Nicolaus Borlings berättelse 
/ , fol. , Erik Moells berättelse odat., fol. , Erik Agorelii berät-
telse / , fol. , SHHb; Johan Schedin till Fontin (?) / , fol. , 
SHHc; By sockenstämmo- och kyrkorådsoprotokoll,  i fastan (/), palmsön-
dagen (/) , ULA; Rättviks sockenstämmoprotokoll / , RKA; Vill-
strand  s. ; Linde  s. –.

60 Anders Schedin till Lindcreutz / , fol. , SHHc.
61 By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/) , helga 

tref. dagen (/) , ULA.
62 Troilius till Gyllenborg / , Lindcreutz till Lagerberg / , Nord-

man till Lindcreutz /, / , Cederbielke till KM:t / , JR I. 
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Lindcreutz var nöjd med prästerskapets bidrag till lugnet i länet. Även Alstrin 
ansåg att prästerskapet gjorde stora ansträngningar. Alstrin till KM:t / , 
JR I.

63 SU protokoll / .
64 Lindborg till Lindcreutz / , Wollenius till Lindcreutz / , JR I.
65 Wollenius till Lindcreutz / , JR I.
66 Wollenius till Lindcreutz / , JR I; Wollenius berättelse / , fol. , 

SHHb.
67 Jonas Adlerstråle / , fol. –, Erik Eriksson / , fol. , SHP.
68 SU protokoll / .
69 G. Olsson  s. , , –.
70 Cederbielke till Lagerberg / , JR I.
71 Västerås stifts herdaminne s. ; Växjö stifts herdaminne s. –; Ryman  

s. ; I. Carlsson  s. . Alstrin utnämndes till biskop i Växjö / . 
Rådsprotokoll i inrikes civilärenden / ; Beckman  s. .

72 Pro Memoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. –.
73 Alstrin till KM:t , / , JR I.
74 Alstrin till KM:t / , JR I.
75 Alstrin till KM:t / , JR I.
76 Alstrin till KM:t / , JR I.
77 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. , –.
78 SU protokoll / .
79 Pro Memoria odat., ank. / , fol. –, SHHc.
80 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Wennerstedt  s. –; Beck-

man  s. . Socknarna i den södra delen av Kopparbergs län tillhörde 
Västmanlands regemente. Folkärna, By och Grytnäs socknar samt en del av 
Hedemora socken utgjorde Folkare kompani medan Norrbärke, Söderbärke 
och Grangärde var del av Bergskompaniet som även innehöll en rad socknar i 
Västmanlands län. Grill  s. –, –, .

81 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Wennerstedt  s. –.
82 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Wennerstedt  s. –.
83 Wennerstedt till KM:t / , Lindborg till Wennerstedt , / , KLh 

brev.
84 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
85 Neuman till Wennerstedt odat., bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh 

brev.
86 Se även Beckman  s. .
87 Nordman till Lindcreutz / , JR I.
88 SU protokoll /, / .
89 Wennerstedt till Bihlfeldt / , Brevkoncept, KM:t till Wennerstedt / 

, Kungl. brev, KLKA.
90 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
91 Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; SU protokoll / .
92 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; SU protokoll / . Se även Len-

nersand 1999 s. 261–262.
93 SU protokoll / ; Rådsprotokoll i justitieärenden / .
94 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
95 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , Kungl. 

Maj:ts berättelse, / ; KM:t till Wennerstedt / , Kungl. brev, KLKA.
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96 Rättviks sockenstämmoprotokoll / , RKA.
97 Jonas Adlerstråles memorial / , ÄK :.
98 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
99 W. G. Wrangel till Adlerstråle / , ÄK :. Se även Jonas Adlerstråles 

memorial / , ÄK :.
100 Jan Perssons berättelse s. .
101 Wennerstedt till KM:t /, / , Neuman till Wennerstedt odat., bilagd 

Wennerstedt till Kungl. Maj:t / , KLh brev.
102 Wennerstedt till Bihlfeldt / , Brevkoncept, KLKA.
103 Peterson  s. ; Englund  s. –, –; Karlsson  s. ; 

Lennersand  s. , .
104 Schönbergs rapport /, / , Lindcreutz till KM:t / , Alstrin till 

KM:t / , JR I.
105 Rådsprotokoll i inrikes civilärenden /, /, , /, , , , , , , /, 

, ,  (citat), /, , /, /, /, , , , , , /, , , , /, 
, , /, / ; SU protokoll / , /, /, / . Det bör 
anmärkas att Kopparbergs län under hela -talet var beroende av spann-
målsinförsel från andra delar av landet. Ågren  s. .

106 Rådsprotokoll i inrikes civilärenden /, / ; Lindcreutz till KM:t / 
, JR I. Se även Troilius till Gyllenborg , / , JR I.

107 Rådsprotokoll i inrikes civilärenden / . Statskontoret lämnade också ett 
förslag om hur nödlindandet skulle lindras i framför allt Västerdalarna. Bland 
annat ville man sänka priset på spannmålen, vilket rådet biföll. Mer spannmål 
skulle också sändas till Västerås och man gjorde eftergifter på lön- och betal-
ningsavgiften. Rådsprotokoll i inrikes civilärenden / ; SU protokoll 
/ .

108 SU protokoll / .
109 Wennerstedt till KM:t /, / , KLh brev.
110 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev. Se även Torslunds rapport odat., 

ank. / , fol. –, SHHc.
111 Lindcreutz till KM:t / , JR I. Se även Malmström  s. .
112 Alstrin till KM:t / , JR I.
113 Beckman  s. .
114 Lindcreutz till KM:t / , Karth till Lindcreutz / , JR I; Bihlfeldt 

till Lindcreutz / , Lindcreutz till KM:t / , JR III; Wennerstedt 
till KM:t / , KLh brev; Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; SU 
protokoll / ; KM:t till Wennerstedt / , Kungl. brev, KLKA.

115 Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev.
116 Mörner till Adlerstråle / , ÄK :.
117 Wennerstedt till KM:t /, / , Neuman till Wennerstedt odat., bilagd 

Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; KM:t till Wennerstedt / , 
Kungl. brev, KLKA.

118 KM:t till Adlerstråle / , fol. , SHHc; Beckman  s. .
119 BgP /  (citat); Malmström  s. .
120 Naumann  s. –; R. Olsson  s. , , ; Lagerroth a s. , ; 

Frohnert  s. ; Lennersand  s. –.
121 Malmström  s. –; Beckman  s. .
122 Bondeståndets extraktprotokoll /  om säte i sekreta utskottet, bilaga  

BdP; SU protokoll , , , , , / .
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123 SU protokoll , / .
124 Bondeståndets extraktprotokoll /  om ständigt säte i sekreta utskottet, 

bilaga  BdP; SU protokoll , / ; RAP / .
125 SU protokoll / .
126 SU protokoll / ; RAP /  (citat).
127 RAP / .
128 SU protokoll , , / ; BdP / ; BgP , / ; PrP , , / 

; RAP , , / . Bönderna hade emellertid inte ständigt säte egent-
ligen eftersom ståndet var utestängt från bankoärenden eftersom de ansågs 
kräva hemlighållande.

129 Malmström  s. –, –. Se även BdP / .
130 BdP / ; RAP / ; SU protokoll / ; Malmström  

s. –; Beckman  s. –.
131 SU protokoll / .
132 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
133 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
134 SU protokoll / .
135 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
136 Se även Sewell  s. .
137 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. – (citat s. ).
138 Se t.ex. SU protokoll / .
139 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 

Kungl. Maj:ts berättelse, / .
140 By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/) , ULA; 

Johan Thurelii berättelse / , fol. –, SHHc; Rom :–.
141 Se även Vogler  s.  om hur upproriska bönder under det tyska bonde-

kriget tolkade detta bibelställe.
142 By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/) , ULA.
143 By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll,  i fastan (/) , ULA; Johan 

Thurelii berättelse / , fol.  (citat), SHHc.
144 Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc.
145 Rättviks sockenstämmoprotokoll / , RKA.
146 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Wennerstedt  s. –.
147 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 

Kungl. Maj:ts berättelse, / .
148 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 

Kungl. Maj:ts berättelse, / .
149 Johan Thurelii berättelse / , fol. –, SHHc.
150 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. .
151 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. –, SHHc.
152 Lindcreutz till Karth / , JR I.
153 Rådsprotokoll i justitieärenden , , / ; KM:ts dom över myterister 

från Mora /  (citat), KM:ts skrivelser och brev, MKA; Promemoria 
(KM:t till Alstrin), HSH  s. . 

  Vid landstinget i Falun, när allmoge från hela länet var samlad, läste Lind-
creutz upp Kungl. Maj:ts dom över rekryterna, och de deputerade till lands-
tinget lät förstå att de aldrig trott att rekryternas brott varit så grovt och att 
rekryterna nog förtjänade de straff de fick. Lindcreutz till KM:t / , 
JR I.
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154 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 
Kungl. Maj:ts berättelse, / .

155 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref 
til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , Kungl. Maj:ts berättelse, / .

156 Neuman till Wennerstedt odat., bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh 
brev.

157 SU protokoll / . Se även Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-
Allmogen, dat. then  Maij , Kungl. Maj:ts berättelse, / .

158 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. .
159 Rådsprotokoll i utrikesärenden / .
160 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
161 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 

Kungl. Maj:ts berättelse, / .
162 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. – (citat s. ); Alstrin till 

KM:t / , JR I.
163 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc.
164 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 

Kungl. Maj:ts berättelse, / .
165 Johan Nordmans berättelse / , ÄK :.
166 Promemoria (KM:t till Alstrin), HSH  s. .
167 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
168 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev. Se även Wennerstedt till KM:t / 

, KLh brev; Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. –, 
SHHc.

169 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 
Kungl. Maj:ts berättelse, / .

170 Kongl. Maj:ts Nådige Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , 
Kungl. Maj:ts berättelse, / .

171 Lindcreutz till Karth / , JR I.
172 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev. Se även Wennerstedt till KM:t / 

, KLh brev; Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Kongl. Maj:ts Nådige 
Warnings Bref til Dal-Allmogen, dat. then  Maij , Kungl. Maj:ts berättelse, 
/ .

173 SU protokoll / .
174 Neuman till Wennerstedt odat., bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh 

brev; By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/) , 
ULA.

175 Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc;  års lag MB V, VI.
176 Rabenius & Lundborg till KM:t / , fol. , SHHc.
177 Pro Memoria odat., ank. / , fol. –, SHHc. Också Lindcreutz 

förhörde denna bonde när han var på väg hem till Dalarna, men då nekade 
han bestämt till att ha fört något sådant tal. Lindcreutz till KM:t / , 
JR I.

178 Hurtzell till Lagerberg / , JR I.
179 SU protokoll / .
180 Se McAdam  s. , –.
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. Skapandet av ”vi samtliga allmogen”

Ryktesspridningen och pratet på krogar som försiggick under en längre 
tid var ett sätt för allmogen i Dalarna att förmobilisera, eller formera kon-
sensus. Då handlade det om att sondera terrängen för en vidare protest 
och man uttryckte sig ofta i slutna sällskap och inför likasinnade. Man 
formulerade värderingar om rättvisa och rätt i samhället, om förhållandet 
mellan överhet och undersåtar och de skyldigheter och rättigheter som 
borde omfattas av det förhållandet. I kraft av detta kunde dalkarlarna kon-
statera ett nödläge – man hade fastställt ett problem och vem som bar skul-
den. Man hade också kommit fram till att man måste handla.

Efter detta måste man komma överens om hur man skulle handla 
och det är den fortsatta mobiliseringsprocessen som det här kapitlet hand-
lar om, att mobilisera konsensus. Dels gäller det de inre processer som 
avgjorde att det var dalallmogen som skulle handla. Dels handlar det om 
att sprida åsikterna till en bredare grupp som inte alls var lika homogen. 
Resultaten av konsensusmobilisering bestäms inte bara av ansträngning-
arna hos gruppen själv. Den måste också ta hänsyn till den sociala verklig-
heten, till vad det är som händer utanför rörelsen.1

Hur mobiliseras då konsensus? Hur enas en grupp, större än det enskilda 
sociala nätverket, att utgå från när man genomför en större protest? Det 
sker genom den repertoar för politiskt handlande som står gruppen till 
buds. Det kan röra sig från att hålla tal, lämna in brev och skrifter till myn-
digheter, offentliga uttalanden, symboler, slagord och offentliga möten, till 
dramatiska manifestationer såsom marscher och demonstrationer. Ofta är 
det så att aktioner som riktas mot vissa institutioner i själva verket försöker 
nå en bredare publik. Protestformen i sig kan ha som enda syfte att nå 
utomstående åskådare, snarare än institutionerna man protesterar mot.2

En del av tolkningsprocessen är skapandet av en politisk identitet.3 Poli-
tiska identiteter formas alltid i relation till andra. De är också alltid kol-
lektiva. De förändras när politiska nätverk, tillfällen och strategier föränd-
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ras. Därför vilar politisk identitet inte bara på en känsla av solidaritet med 
andra, utan också på en delad relation till en fiende, eller snarare till en 
individ eller organisation som kontrollerar tvångsmedel. Situationer såsom 
val uppvisar och styrker politiska identiteter. En politisk identitet måste 
också få bekräftelse. Detta sker genom interaktion med andra grupper, som 
antingen accepterar eller förkastar gruppen och dess krav.4

Dalallmogens identitet förutsätts nästan alltid ha varit av ett särskilt 
slag, skild från andra orters. Bjarne Beckman tog det som en självklarhet. 
Han talade om allmogen i Kopparbergs län som styvsint, uppfylld av 
minnen av forna dagars storhet – något som står i kontrast till resten av 
landets allmoge som hade lydnaden i blodet. Minnena fyllde, enligt Beck-
man, dalkarlarnas sinnen med stolthet och självmedvetande.5 Man måste 
dock fråga sig om det var denna identitet som dalupproret  vilade på. 
I varje fall skall den inte tas för given.

Frågorna till detta kapitel är desamma som för de andra: Vilka hand-
lingar ingick i allmogens politiska repertoar? Hur använde allmogen poli-
tiska strukturer för mobilisering av konsensus? Såsom kapitel två har visat 
var de sociala nätverken betydelsefulla för formeringen av konsensus: hur 
använde sig allmogen av den sociala organisationen för att driva mobili-
seringen framåt? Hur nyttjades manifestationer och politiska tillfällen för 
mobiliseringen? Hur formade dalallmogen tolkningsprocessen?

Kapitlets disposition följer de kategorier som har ställts upp för att 
analysera allmogens mobilisering från landstinget i Falun i juli  till 
beslutet om uttåg i slutet av maj . Det blir emellertid svårt att följa 
denna tematik rätt igenom kapitlet eftersom det blir uppenbart att mobili-
seringen under våren har framskridit så pass att rörelsen har en inre dyna-
mik som gör att händelser utvecklas ur varandra. Därför har jag försökt 
kombinera kronologi och tematik i kapitlet. Kapitel fem behandlar samma 
period utifrån samma frågor, men undersökningarna skiljer sig åt i det 
att de tar upp olika element i allmogens politiska repertoar. Detta kapitel 
kommer främst att fokusera på allmogens möten. Källmaterialet till under-
sökningen är en kombination av samtida brevväxling mellan myndigheter 
och kommunikationer mellan medlemmar av allmogen. Till detta fogas 
en del berättelser om händelseförloppet som tillkommit efter att upproret 
slagits ned. Dalkarlarnas nyttjande av sockenstämmor, riksdagen och andra 
politiska institutioner kan också följas i respektive institutions protokoll.

De politiska och sociala institutionernas betydelse för mobilisering av 
protester har också påtalats i tidigare forskning. Den lokala självstyrelsens 
organ var platserna där de viktiga besluten fattades i lokalsamhället. Uti-
från dessa institutioner upprätthölls kontakter med centralmakten och 
protester mobiliserades.6
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Eva Österberg lägger stor vikt vid att de officiella politiska kanalerna 
mellan centralmakt och lokalsamhälle har ansetts legitima och accepterats 
av båda parter. Samarbete var enkelt, det fanns redan redskap för det. Från 
detta drar dock Österberg slutsatsen att institutionerna i sig endast använ-
des för samverkan mellan stat och allmoge och att de hindrade mobilise-
ring av större protester: ”Manifest och våldsam konflikt skulle däremot 
kräva större insatser av arbete, påhittighet, risktagande. Väpnad konflikt 
krävde en ny organisation varje gång.”7 Problemet med ett sådant påstå-
ende är att man inte tar hänsyn till hur mobilisering fungerar. Befintliga 
institutioner och organisationer utgör inte hinder i mobiliseringen av pro-
teströrelser genom att erbjuda effektiva alternativa handlingsvägar, utan 
de underlättar och befordrar mobilisering. Institutioner erbjuder färdiga 
utgångspunkter för organisering och skänker också legitimitet åt hand-
lingar som sker via dem. De protesterande formulerar krav utifrån de rätt-
tigheter de tillerkänns i de politiska institutionerna och slutligen är institu-
tionerna ofta det som de protesterande baserar sin kollektiva identitet på.8 
Det är alltså inte avgörande för mobiliseringen vems institutionen är, utan 
hur den används.9 Ett fögderi kan exempelvis användas för mobilisering 
mot överheten, men den kan fungera mer eller mindre väl beroende på hur 
den används.

Olika institutioner och organisationer har använts för mobilisering till 
protest genom tiderna. Landstinget – det som allmogen i Kopparbergs län 
kallade det möte som hölls i Falun för att skriva besvär till riksdagen – 
var ursprungligen medeltida ting på regional nivå som sysslade med rätts-
skipning, förvaltning och upprätthöll kontakter med kungamakten. Under 
medeltiden var de betydande maktfaktorer och allmogen hade ett relativt 
stort inflytande på de beslut som fattades där. Landstingen försvann emel-
lertid under -talet och ersattes med lagmansting eller häradsting.10 
Tinget var ett forum som användes av allmogen under -talet för att 
organisera uppror. Så skedde exempelvis under Klockupproret och Dacke-
upproret. Tingens viktiga roll i upprors organisering visar också att allmo-
gen uppfattade institutionen som legitim.11 Mästersmeder vid Jäders bruk 
använde skråorganisationen för att formera protester på -talet och 
bönder i Kexholms län använde vid slutet av -talet lokala självstyrelse-
organ för att organisera skattebojkotter och besvärsskrivelser till kungen.12

I dalupprorets fall har Harald Gustafsson tidigare talat om hur dalallmogen 
har använt de politiska institutionerna för att organisera sig, och att det 
visar att man ansåg dessa institutioner vara legitima.13

Mobilisering av en social rörelse i vårt demokratiska och individuali-
serade samhälle handlar om att förmå individer, om än länkade i sociala 
gemenskaper, att delta i en rörelse. Man har som individ ett val om man 
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vill delta eller ej, och om man skall göra likadant som resten av gruppen 
eller ej.14 Teorier om moderna proteströrelser kan inte direkt översättas till 
tidigmoderna förhållanden. Idag agerar vi som enskilda och kan göra indi-
viduella val för deltagande i politiskt arbete. Under tidigmodern tid var 
den minsta politiska enheten kollektivet – hushållet, byn, socknen, hära-
det, länet, ståndet – och individens ställningstaganden var underordnade 
kollektivets. Detta gällde särskilt allmogen.15

Man bör därför akta sig för att projicera våra föreställningar om själv-
vald medverkan på tidigmodernt deltagande i uppror och protester. Beslu-
tens legitimitet vilade inte på frivillighet vid valen utan på enhällighet.16 
Därmed inte sagt att det kollektiva agerandet inte kan ställas i fråga. Att 
exempelvis socken- eller bykollektivet alltid uppfattades också som en poli-
tisk aktör skall inte tas för givet. Snarare är det skapandet av den politiska 
aktören som är intressant här. Den processen kunde ta många vägar, både 
formella och informella.17

Ett så kallat landsting

Efter månader av rykten, pratande på krogar och informationsspridning 
började allmogen i Kopparbergs län allt mer ta till handling i början av juni 
 i och med att en kallelse gick ut att riksdagen skulle mötas i augusti.18 
När man senare i juli samlades i Falun syntes tecken från de allra flesta 
socknarna i länet på hur allmogen, från att ha varit en splittrad grupp som 
protesterade relativt oordnat, till att nu ha formerats som en enhet. Mötet, 
eller landstinget som man kallade det, hölls för att enas om vilka besvär 
som skulle sändas till riksdagen som började i augusti.

Tidiga tecken av denna nya samling hos allmogen kom i början av juni 
. Då reste bonden Hjerp Olof Larsson från Djura kapell i Leksands 
socken till Rättvik och Mora på uppdrag av några bönder i socknen. Sedan 
han kommit hem från herrarbete i Stockholm under vintern hade han 
märkt att diskussioner fördes i hemsocknen. Grannarna hemma höll råd-
slag om vad de borde göra.19

Han gjorde ett försök under sockenstämman att förmå allmogen i Mora 
att följa med till Stockholm, men fick avslag. Hans argument gick ut på att 
vägen mellan Stockholm och Brunnbäck var befäst för att ta fast alla Mora-
karlar som satt på fria hemman och att brevväxling och postgång hade 
hindrats. Han sade att Leksandsborna ville ha ”en Gud och en konung”. 
Mötesdeltagarna svarade att han borde ha haft något skriftligt med sig, 
vilket de tyckte hade varit lämpligt om han ville tala i socknens namn. Då 
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blev Hjerp Olof i Djura arg och sade att han hade varit en skälm om han 
hade sådant skriftligt med sig och kallade därpå en Morabonde för skälm. 
Också Rättviksborna fick besök av Hjerp Olof i samma ärende.20

En deputation bönder från Mora kom till landshövding Albrekt Lind-
creutz i Falun strax därefter med förslag om att hålla landsting, för vilket de 
behövde Kungl. Maj:ts tillstånd. Bönderna från Mora som begärde lands-
ting var beskedliga, ansåg Lindcreutz, och de frågade landshövdingen om 
huruvida det Hjerp Olof sagt om stämningarna i Leksand var sant. Lind-
creutz intygade att det inte var sant och passade på att göra förmaningar 
om trohet och lydnad gentemot överheten som bönderna lovade att de 
också skulle sprida till sina medbröder.21

Landshövdingen fick också besök av en deputation befullmäktigade 
bönder från Leksand bara någon dag efter det att deputationen från Mora 
kommit som bad om ett landsting där de skulle överlägga om sina besvär 
till riksdagen. Prosten Nordman berättade i ett följebrev till deputationen 
att han försökt avråda från landstinget men det hade inte fungerat. Lind-
creutz försökte under mötet med Leksandskarlarna hänvisa till konventio-
nella metoder för att lämna in riksdagsbesvär, att häradshövdingen skulle 
hjälpa dem på tinget. Att förfara på något annat sätt stred mot Kungl. 
Maj:ts förordningar. Leksandsbönderna sade dock att de ville samman-
träda om besvären med landshövdingen, inte med häradshövdingen, dess-
utom var det fler socknar som ville göra samma sak. Lindcreutz övertyga-
des om att framföra deras begäran till Kungl. Maj:t.22

Något senare samma månad mötte av en händelse Jan Göransson från 
Norrbärke en del Leksands- och Västerdalkarlar i Falun. Han var där för 
att uträtta ett ärende på Kungsgården. Där kom han i samspråk med dal-
karlarna och de frågade honom om han ville vara med och begära ett lands-
ting. Jan svarade att han inte visste vad det var för något men följde ändå 
med dalkarlarna till skrivaren Kihlberg som bodde vid Nybron. Efter ett 
kort samtal skrev Kihlberg ned vad dalkarlarna ville ha sagt. Jan Görans-
son fick med sig en kopia och han ombads kungöra dess innehåll på sock-
enstugorna i alla tre socknar i Västerbergslagens fögderi. Jan Göransson 
reste hem, men han tappade bort skriften och hans uppdrag utfördes inte 
med mer nit än att han talade om det med folk i hemsocknen. Emellertid 
kunde dalkarlarnas syfte ha uppnåtts ändå, för en och annan i Norrbärke 
tyckte att det kunde vara bra att vara med på ett sådant möte som ett lands-
ting.23

En deputation från Västerdalarna sökte upp Lindcreutz i samma ärende 
som de andra. De hade dock inga fullmakter med sig varför landshöv-
dingen inte godtog deras begäran.24 Sedan besked kommit att landstinget 
beviljats hade också en deputation från Rättvik varit hos landshövdingen 
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för att plädera för denna form av sammankomst. En skräddare hade också 
uppsatt en skrivelse för att begära ett landsting för Västerbergslagens all-
moge.25

Intressant är att Jan Persson, som valdes till riksdagsman under lands-
tinget, i sin berättelse om upproret, liksom landshövding Lindcreutz, talar 
om ett ”så kallat landsting” som en nyhet.26 Liknande möten hade skett i 
länet under stora nordiska krigets slutskede. År ,  och  hölls 
möten i Falun sammankallade av landshövdingen med syfte att förmå all-
mogen att prestera manskap till kriget. Till mötena kom befullmäktigade 
representanter från samtliga socknar i Kopparbergs län.27

Den  juni beviljade Kungl. Maj:t ett landsting där allmogen kunde 
överlägga om sina besvär, under vissa förutsättningar. Häradshövdingarna 
skulle enligt praxis vara närvarande och uppta och iordningställa besvä-
ren.28 Landstinget aviserades att börja den  juli i Falun med Nedansil-
jans fögderi, och fortsätta den  med Ovansiljans. Så skulle man fortsätta 
med alla fögderierna på varsin dag. Lindcreutz oro för landstinget ökade 
ju närmre det kom. Från Mora fick han höra att allmogen där utsett de 
största ”gapetrutarna” till sina företrädare.29 I Leksand hölls en socken-
stämma efter det att riksdagskallelsen kommit där man diskuterade sina 
besvär. Orsaborna förberedde en förteckning över sina besvär att ta med 
ned till Falun.30

När väl landstinget skulle börja visade det sig att de deputerade inte kom 
i den ordning som landshövdingen beordrat. Genom budkavlar mellan 
socknarna hade man meddelat sig mellan fögderierna och beslutat att 
alla skulle komma på en gång, nämligen den  juli. Till Falun anlände 
inte bara de deputerade från Nedansiljans fögderi utan också Ovansiljans, 
Västerdalarnas och även några från de övriga fögderierna, sammanlagt 
omkring – personer. De deputerade bad redan första dagen om upp-
skov med att lämna in sina besvär eftersom de ville hinna överlägga 
sinsemellan. Besvären iordningställdes av de deputerades egen skrivare, 
Johan Kihlberg som var skräddargesäll i Falun, inte av kronobetjänterna. 
Lindcreutz beviljade dem uppskov två gånger, om än motvilligt. De som 
kommit från Mora till denna sammankomst var till största delen oförskämt 
folk, och de bullrade mest, ansåg landshövdingen. Han godkände heller 
inte den som de utsett till sin riksdagsman. Moraborna hade valt Lars 
Eriksson i Bergkarlås i Mora som under riksdagen  hade bestridit reger-
ingsformens giltighet. Han dömdes då till fjorton dagar på vatten och bröd 
och sändes genast från riksdagen.31

När postulaterna, som det hade samråtts om i flera dagar, äntligen 
lämnades in var de undertecknade å Öster- och Västerdalarnas samtliga 
invånares vägnar och visade sig innehålla  punkter. Alla punkter lästes 
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upp och diskuterades. En del frågor hade redan beslutats till dalallmogens 
fördel, kunde kronobetjänter och landshövding berätta, andra kunde inte 
antas under enskilda besvär utan krävde hela riksdagens överläggande. 
Vissa punkter som myndigheterna helst sett hade utelämnats kom dock 
med i besvären. Detta vågade Lindcreutz emellertid inte säga något om 
eftersom han inte ville väcka misstänksamhet och illvilja.32 Med detta lät 
de flesta deputerade nöja sig och Lindcreutz fann dem denna dag mycket 
”tractable”. Snart anlände också Säters fögderis representanter och med-
delade att de var nöjda med de besvär som satts upp.33

Vid samma tillfälle skulle allmogen också välja sina riksdagsmän. Ovan-
siljans, Nedansiljans, Västerdalarnas fögderier och Gagnefs socken fören-
ade sig kring en riksdagsman, Skinnar Per Andersson från Sollerön i Mora 
socken. De omnämnda fögderiernas representanter reste därefter hem. Ett 
par fögderier från södra delen av länet återstod ännu att höra: Koppar-
bergs och Näsgårds län samt Västerbergslagen.34 Besvären utökades då till 
 punkter. Kopparbergs fögderi gjorde gemensam sak med fögderierna 
omkring Siljan och valde också det Skinnar Per Andersson till sin herre-
dagsman.35 Vilka personer som valdes till riksdagsmän var ofta samman-
kopplat med vilka besvären var. Allmogen ville sända representanter som 
var insatta i de ärenden som besvären rörde.36

Den här konstellationen av valkretsar för riksdagsmännen för Koppar-
bergs län var ovanlig. Länet, som inte hade några härader att utgå ifrån vid 
riksdagsmannaval som i södra delen av landet, delades i stället upp i sju val-
kretsar efter fögderierna.37 Under hela början av frihetstiden hade Österda-
larna, det vill säga Ovan- och Nedansiljans fögderier, bara förenats kring en 
riksdagsman vid ett tillfälle tidigare, riksdagen . Vid alla andra tillfäl-
len sände de iväg varsin riksdagsman. Troligen skedde samarbetet  av 
ekonomiska skäl. Riksdagen  hade slutat bara sju månader innan nästa 
riksdag började och det är sannolikt att man enades om en riksdagsman 
för att man inte hade råd med fler. Vid  års riksdag var den sedvanliga 
ordningen återställd igen. Inte heller under den resterande delen av fri-
hetstiden delade Ovan- och Nedansiljans fögderier på riksdagsmannen 
som skedde , utan de sände alltid varsin representant.38 Näsgårds län, 
som alltid haft en egen herredagsman vid riksdagarna utom just , 
sände  Hans Andersson från Hedemora socken. Samma förhållande 
gäller för Västerbergslagen som denna gång valde Anders Larsson från 
Grangärde.39 Inledningsvis ville Näsgårds län också ha Skinnar Per Anders-
son som sin riksdagsman, men han ville inte ta på sig för många uppgif-
ter.40

Jan Persson från Stora Tuna, den ende av dessa riksdagsmän som återval-
des, representerade en decimerad valkrets vid riksdagen –. Den här 
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gången var det bara Stora Tuna och Säters socknar som valde honom till 
skillnad från riksdagen innan då han representerat inte bara Tuna Utom-
bron och Säters socken utan också Torsång och hela Västerdalarna. Han 
möttes också av en del ovett vid landstinget och deputerade från de andra 
socknarna undrade hur ens Säter och Stora Tuna kunde välja honom igen. 
Efter upproret ökade förtroendet åter för Jan Persson och Kopparbergs läns 
fögderi, Säters fögderi samt Floda, Järna, Nås och Gagnefs socknar valde 
honom till herredagsman till de tre påföljande riksdagarna.41 Det var ovan-
ligt som i det här fallet, att det område riksdagsmannen företrädde inte 
sammanföll med häradsgränser eller i Dalarnas fall, fögderigränser.42

Skolmästaren i Leksand, Erik Agorelius, såg i efterhand landstinget i 
Falun som utgångspunkten för när oroligheterna tilltog allt mer. Försöken 
från prästerskapet och landshövdingen att lugna allmogen verkade frukt-
lösa.43 Riksdagens annalkande hade dock en viss lugnande effekt. Troilius 
tyckte att allmogen gjorde halt i sitt företagande under hösten .44 
Från och med landstinget användes andra former för protest jämfört med 
tidigare. Landstinget blev ett formerande tillfälle där allmogen utnyttjade 
riksdagskallelsen för sina egna syften. Genom allmogens samarbete blev 
landstinget i Falun en manifestation av gemenskap som den fortsatta 
mobiliseringen byggde vidare på.

Ledarskap och auktoritet 
bland socknar och sockenbor

I socknarna fanns det personer som hade förtroende hos allmogen mer än 
andra. Skinnar Per Andersson var långt ifrån den ende som hade dalallmo-
gens förtroende. Dessa personer, som ofta hade förtroendeuppdrag i sock-
narna var också viktiga i mobiliseringen. Ledarna för protester och uppror 
har ofta varit personer med förtroendeuppdrag i lokalsamhället eller infor-
mella ledare av något slag.45

Vid en jämförelse mellan dem som varit med på fyra olika möten (lands-
tinget i Falun, deputationen till Stockholm, landstinget i Leksand och 
mötet i Lisselby) visar det sig att de mindre socknarna gärna använde en 
och samma person som representant medan de större socknarna använde 
många fler personer i samma syfte. Leksands socken använde sammanlagt 
 olika personer för dessa olika uppdrag, och då har inte landstinget i Lek-
sand räknats in eftersom mötet skedde i Leksand och det finns uppgifter 
om att flera hundra personer var närvarande.46 Resultaten får dock ses som 
tentativa, vad gäller landstinget i Leksand finns inte deltagarna uppteck-
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nade som vid de andra mötena. De nedre socknarna i länet var inte med på 
mötet i Lisselby varför man naturligtvis inte heller kan finna representanter 
därifrån i källorna. Beckman anmärker att undertecknarna av viktiga skrif-
ter under senare skeden av upproret verkar ha kallats ur massan för att sätta 
sitt bomärke under någon skrift å sin sockens vägnar.47

De som undertecknade olika skrifter behöver alltså inte vara desamma 
som hade störst auktoritet i socknarna. Ofta upprätthölls sträng disciplin 
inom socknarna eller på bystämmorna även om det kunde förekomma 
skarpa fejder mellan olika grupperingar. De mäktigare bönderna i socknen, 
så kallade sockenkungar, hade stort inflytande över de andra. I Leksand var 
Mats Danielsson i Västanvik en sådan, och Mora hade exempelvis Holberts 
Anders Ersson från Garsås. Den senare var avsatt fjärdingsman.48 I Ore var 
det Mats Persson i Östansjö och Olof Olsson i Dalby som var sockenför-
män.49 Olof Danielsson, Erik Ersson och Lars Hansson i Fors hade främsta 
ordet bland Leksands allmoge.50 Från andra socknar omtalas ”huvudmän”. 
Huvudmännen hade inflytande nog för att kunna övertala och hota andra 
att delta i rörelsens olika aktioner.51

Ett flertal av dem som var deputerade för sina socknar hade också förtro-
endeuppdrag. Till mötet i Lisselby sände Leksands socken den i Västbygge 
fjärding och i hembyn länge betrodde Anders Ersson i Tasbäck, tunnlags-
karl och uppsyningsman. En tunnlagskarl var föreståndare för tunnlaget. I 
övre Dalarna hade man en uppdelning i tunnlag som var unik i Sverige. Det 
var en sammanslutning av hemmansinnehavare för att fördela skattepåla-
gor. Leksands socken bestod av  tunnlag som utgjordes av åtta rotar.52

Fjärdingsman Lasses Anders Andersson i Mora socken var herrarbetare 
och reste ofta ned till Stockholm. Han hade tidigare varit huvudman för 
socknen då han skaffade sig fullmakt från några hundra Morakarlar och 
åtog sig att befordra kaplanen i S:t Maria i Stockholm Per Wollenius till 
pastoratet i Mora. Han var också med i den delegation som gick upp 
till kungen sedan dalallmogens marsch hade nått Stockholm.53 Fjärdings-
männen var länsmännens medhjälpare och traditionellt också under sock-
nen, vald som han var vid sockenstämman. Fjärdingsmannen upprätthöll 
ofta kontakterna mellan sockenmenigheten och myndigheterna.54 Esbjörn 
Larsson från Nås som var med både på landstinget i Falun och i deputatio-
nen till Stockholm var också nämndeman. En annan betrodd person i Nås 
var Lars Olsson i Storbyn. Han hade mycket att säga till om och besökte 
allt som oftast Leksand.55 Olof Gustavsson i Hörnbo sändes som deputerad 
till Stockholm för att folk hade ett stort förtroende för honom i hans hem-
socken Hedemora.56

Vilken betydelse dessa personer har haft i sina roller som förtroende-
valda är dock svårt att avgöra. Även om de hade stort inflytande syns det 
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bara undantagsvis i beslutsfattandet. Enhällighet var det som eftersträvades 
på mötena, men hur man uppnådde det är svårt att avgöra. Det blev under 
rörelsens gång dock allt tydligare att enhälligheten vilade på en beslutsord-
ning som var långt ifrån präglad av samförstånd.

Under tiden som mobiliseringen pågick förlorade riksdagsmannen Jan 
Persson auktoritet i Stora Tuna socken. Allmogen i socknen dolde sina 
avsikter för honom och kan därmed inte ha betraktat honom som repre-
sentant för dess åsikter. Under en sockenstämma den  maj  verkade 
han ha övertygat allmogen om att det vore farligt att inte släppa ut sol-
daterna, att armén kunde vändas mot dem om oroligheter började. Men 
dagen efter sände socknen en man till Leksand för att fråga hur de skulle 
göra med soldaterna.57

I Siljanssocknarna lyssnade allmogen hellre på Skinnar Per Andersson. 
Vid påsk , i slutet av mars, var han hemma i Dalarna och sade till all-
mogen att den inte skulle släppa ut soldaterna förrän han sade till. Hans 
bud som riksdagsman hade större dignitet hos allmogen än Kungl. Maj:ts 
order om uppbrott eller dess varningsbrev. Trots att andra uttryckt mot-
satt åsikt gjorde allmogen som Per Andersson sade. När kronobetjänterna 
försökte utverka en utmarsch på sockenstämmorna sade bönderna att de 
väntade besked från sin riksdagsman innan några soldater släpptes ut.58

Precis som vissa personer i socknarna hade mer att säga till om än andra 
var det vissa socknar som alla andra lyssnade till. Betecknande är hur några 
personer från den lilla socknen Stora Skedvi talade om socknar som Stora 
Tuna och Leksand: de kallade dem för ”storsocknar”.59 De stora socknarna 
hade därför större inflytande över vad hela länet skulle göra än de mindre. 
Under stora nordiska kriget hänvisade länets mindre socknar till de större 
när de ombads fatta beslut om att rekrytera tremänningssoldater.60 Lek-
sands sockens beslut hade en särskild vikt för hur dalallmogen skulle agera 
som helhet. I ett brev skrev Hans Andersson i Översätra från Stora Skedvi 
att ”nu som förr hela dalorten syftar på Leksands sockens utlåtelse”. Brevet 
innehåller en begäran att andra socknar skall ge till känna hur de vill göra 
i fråga om soldaternas utsläppande, men ställer ändå Leksands beslut i 
särställning.61 Järnbergslagsborna ville ha med Leksand i sin vägran att 
släppa ut soldater eftersom Leksand var den största socknen och låg mitt i 
länet.62

Den lilla socknen Ål hade kanske släppt ut sina soldater om de andra 
socknarna hade gjort det.63 I Nås väntade man på klartecken från Öster-
dalarna att släppa ut soldaterna. Orsaborna väntade också de på att de 
större socknarna skulle släppa ut sina soldater innan Orsa kompani släpp-
tes iväg. Även Älvdalen avvaktade vad de andra socknarna skulle göra.64 
När Kungl. Maj:ts publikation kom till Husby med besked om utmarsch 
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var det också dalallmogens utlåtelse i saken, det vill säga de större sock-
narna, som avgjorde huruvida allmogen skulle lyda befallningen.65 De 
stora socknarna ägde auktoritet i förhållande till de andra, mindre sock-
narna och det är uppenbart att man väntade på att höra vad de hade att 
säga. Tydligt är också att man tänkte i större enheter än socknar när man 
planerade rörelsen.

Möten i sockenstugor och på andra ställen

Strax efter att dalupproret hade stillats och regeringen var i full gång med 
att finna dem som varit upphovsmän, skickade landshövding Wennerstedt 
ett brev till Kungl. Maj:t där han beskrev vad han menade var orsak till 
att upproret hade kommit igång. Det var inte budkavlarna som var skul-
den till upprorets uppkomst, ansåg Wennerstedt, utan de möten allmogen 
hållit:

…hava likväl uti de större socknarna föregått sammankomster i sockenstu-
gorna, inte en, två eller tre gånger, utan flera resor, innan allmogen blivit ense att 
utfärda sådana befallningssedlar eller budkavlar, så att berörda sammankoms-
ter varvid upphovsmännen, menigheten ovetande, göra sina hemliga överlägg-
ningar, äro grunden, ej allenast till budkavlarna, utan också till allmänna rörel-
sen…66

Det var möten som låg till grund för den mobilisering som gjorde dalall-
mogens marsch till Stockholm möjlig, även om man knappast kan hålla 
med Wennerstedt om att mötena varit hemliga eller att besluten hade fat-
tats utan menighetens vetskap.67 På mötena hade allmogen organiserat sig, 
man hade genom diskussion, men också med våld och hot, enats om hur 
man skulle handla och i vilka frågor. Det var genom dessa möten som 
pratandet kanaliserades till den välorganiserade aktion som marschen till 
Stockholm var.

Siljanstrakten, och kanske även Dalarna i stort, hade goda förutsätt-
ningar för politisk och militär mobilisering. Detta för att den politiska och 
sociala samhörigheten sammanföll särskilt väl. Socknarna var folkrika, det 
fanns ingen större social skiktning som kunde leda till intressekonflikter. 
Den lokala självstyrelsen var ett starkt inslag i den politiska kulturen och 
en faktor att räkna med för mobiliseringsförmågan.68 Forskning på områ-
det har dock visat att en välutvecklad lokal självstyrelse inte alltid behövt 
innebära social samhörighet eller medföra att institutionerna fungerat som 
säkerhetsventiler för protester. Lika väl kunde de gemensamma institutio-
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nerna bli platser där social polarisering och ökat statsinflytande kom till 
uttryck och där konflikter frodades.69 

Det formella politiska systemet under frihetstiden erbjöd en flora av 
institutioner för allmogen att söka påverka beslutsfattandet. Den minsta 
enheten för allmogens deltagande i styrelsen var byn. Där fattades beslut 
om sådd, skörd, skog, betesmark och fiskevatten som var gemensamma 
angelägenheter för hela byn. Byn skulle också välja en ålderman som skulle 
vara ordförande vid bystämmorna och föra protokoll. Inga representanter 
för kronan fanns på bynivå.70

Centralmaktens representanter fanns däremot i socknen. Här skulle det 
hållas sockenstämma minst två gånger om året enligt stipulation i präste-
ståndets privilegier från . Prästen var ordförande och mötena obligato-
riska för sockenmännen, annars hade de ingen rösträtt. Hur röstförfaran-
det skulle ske i sockenstämman reglerades vagt i prästeståndets privilegier. 
Där omtalades att ”alla sockenmän utan någon endskyllan och med all 
talans förlust, om någon utan laga förfall utebliver”. Förutom bönderna 
brukade pigor, drängar, torpare och soldater vara närvarande vid socken-
stämman under tidig frihetstid. Rösträttsreglerna i sockenstämman änd-
rades emellertid  och övergick från att vara baserade på principen 
en man – en röst till att vara beroende på hur mycket jord man ägde. Stäm-
man skötte socknens räkenskaper, förvaltade gemensam egendom såsom 
fattighus, sockenmagasin, kyrkobyggnader och prästgårdar och var dom-
stol i mål rörande kyrkotukten. På sockenstämman valdes också förtroen-
demän i församlingen såsom kyrkvärdar och sexmän.71

I sockenstämman diskuterades inte bara lokala angelägenheter. Man 
valde elektorer som blev befullmäktigade att delta i valet av riksdagsman 
och man diskuterade de besvär som skulle sändas med riksdagsmannen till 
riksdagen. Riksdagsmannen, som under frihetstiden i över hälften av alla 
fall var nämndeman, fick med sig besvären och en fullmakt från det härad 
eller de härader som valt honom.72 Sammantaget innebär detta att det fun-
nits en vana att diskutera politiska frågor på sockenstämman, även om det 
exempelvis vid utformningen av besvären mest borde ha gällt relativt lokala 
frågor.73

Sockenstugan skulle vara ett privilegierat rum, enligt Prästeståndets pri-
vilegier. Smädades eller bars hand på prästen eller församlingens äldste 
i sockenstugan skulle saken lämnas till dömande myndigheters gottfin-
nande. Om andra kom i slagsmål där skulle det straffas dubbelt jämfört 
med annars, på samma sätt som om ett brott begicks på tinget var det en 
försvårande omständighet.74 Det var dock inte alls alltid så att en präst eller 
kronobetjänt var närvarande på sockenstämmorna, även om det var stad-
gat så i reglerna.75
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Beslutsfattandet vid sockenstämmor under tidigmodern tid har ofta 
karakteriserats som baserat på ett konsensusideal. Inte bara har individen 
spelat en mindre roll än hon gjort under senare perioder, utan över mötena 
rådde en anda av konsensus i den politiska kulturen som präglade alla 
göranden och låtanden i det lokala självstyret. Vikten av full enighet i 
beslutsfattandet har ofta påtalats – den som inte var med på mötet var 
heller inte bunden av stämmans beslut. Detta gällde även om stadgandet 
var otydligt i lagstiftningen.76 Frågan är dock om man kan dra konsekven-
serna så långt som till ett konsensusideal.77 Man kan konstatera, med Peter 
Lindström, att beslut som fattades inom sockensjälvstyret krävde enighet 
för att de skulle efterlevas av alla. En majoritet kunde inte självklart binda 
en minoritet vid ett beslut, eller tvärtom. Att dra slutsatsen att besluten 
därmed skulle vara demokratiskt förankrade vore en anakronism. De spår 
av protester och split som trots allt träder fram då och då gör det troligt 
att påtryckningar och oenighet förekom vid beslutsfattande i lokalsam-
hällets politiska institutioner. Konsensusprincipen som framskymtar vid 
stämmorna kan alltså snarare vara en fråga om källmaterialets utformning 
än avspegla en faktisk politisk praktik.78

I lokalsamhället fanns även andra strukturer att falla tillbaka på vid 
organiseringen av uppror. Soldatrotarna fungerade i Österdalarna som 
folkliga lagbildningar, rotarna blev en fast del av samhällsstrukturen och 
hade flera olika funktioner. De har karakteriserats som det mest genom-
gripande kommunala organet i Siljanssocknarna. Medan det var ont om 
odlad jord i Leksand men gott om folk ställde oftast någon av rotemännen 
upp som soldat, något som var ovanligt i resten av landet. Ibland kunde 
det till och med vara rotens huvudbonde själv som var soldat. Rotarnas 
uppgifter i Leksand, förutom att försörja en soldat, var att delta i socknens 
gemensamma arbeten och utgifter.79

Kompanierna sträckte sig över den civila administrativa indelningen 
och utgjorde därför goda kontaktförmedlare mellan socknarna. Dalrege-
mentets sockenkompanier motsvarade inte sockenindelningen. Majorens 
kompani var exempelvis inte avdelat efter Leksands sockengränser utan  
av dess rotar tillhörde kompaniet, de övriga  rotarna i socknen tillhörde 
Rättviks kompani. Majorens kompani kompletterades dessutom med sju 
rotar i Åls socken.80

Dalupproret har satt en del spår i ett par sockenstämmoprotokoll från 
perioden. Det är dock inte hur allmogen har agerat eller åsikter och beslut 
om upproret som relateras. I stället innehåller protokollen vad gäller By 
socken utförliga referat av de förmaningar som prästen framfört på socken-
stämman och i kyrkorådet.81 På stämman i Rättvik säger protokollet nästan 
ingenting om hela förspelet till upproret. Bara en gång, den  maj , 
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framkommer allmogens inställning till protesterna. Kyrkoherde Sevallius 
talade om hur viktigt det var att allmogen lyssnade till Kungl. Maj:ts var-
ningsbrev. Han förmanade den att avstå från all olydnad och uppstudsighet 
mot sin nådiga överhet. Bönderna svarade att de ”ingalunda vilja ändra sitt 
fattade uppsåt, och för övrigt att herr prosten ej borde tilltala dem härom”. 
Prosten fortsatte att förmana, men allmogen lät sig inte bevekas. Stämmans 
ledamöter sade till prosten att de själva var ansvariga för sina handlingar, 
oavsett konsekvenserna.82 Den politik som för övrigt avspeglas i socken-
stämmoprotokollet är av välkänt slag: man talade om disciplinfrågor som 
ungdomens syndiga beteende utanför kyrkan, påminde om pengar till lag-
ning av kyrkans tak och andra reparationer, gav pengar till fattigvården och 
försökte hindra tiggeri.83

Sockenstämmornas möten drog inte bara till sig folk från socknen. De 
som ville veta vad andra socknar tyckte reste gärna till andras stämmor. 
Skinnar Per Andersson tog tillfällena i akt när han reste hem från riksda-
gen att besöka sockenstämmorna och avrapportera vad som hände i Stock-
holm. Det hände också att han besökte andra sockenstämmor än sin egen i 
Mora.84 Också Jan Persson besökte både sin egen sockenstämma och andra 
socknars när han var hemma från riksdagen.85 Gustav Schedin, som var 
från Ål, var ofta på sockenstämman med Leksandsborna och rådgjorde 
med dem.86

Några män som sade sig vara från Västerbergslagen kom resande upp 
till Leksand i slutet av mars , eller som Johan Schedin sade vid slutet 
av vinterföret, för att söka råd. De deputerade, Staffan Nilsson i Gänsen 
i Grangärde socken och några andra, representerade Bergskompaniet av 
Västmanlands regemente och hade fått uppbrottsorder. Efter att ha sökt 
upp länsman Johan Schedin berättade de att de ville ha Leksands socken 
instämd till sockenstämma. Där ville de rådgöra med Leksand, såsom den 
största socknen i länet, om de skulle släppa ut soldaterna av Bergskompa-
niet. Sockenstämma utlystes till söndagen den  mars, men länsmannen 
ville absolut inte låta dessa karlar gå dit. Han hotade med att sända dem 
till Falu arrest om de försökte. Männen från Västerbergslagen dröjde dock 
kvar till efter stämman när sockenmännen lämnade mötet och talade med 
dem då.87

Allmogen verkade inte ha haft allt för stor respekt för prästers, krono-
befallningsmäns eller andra ståndspersoners auktoritet på stämmorna. I 
Husby var det bonden Carl Beronius som presiderade över sockenstäm-
man i stället för prästen. Medan Kungl. Maj:ts order lästes upp i kyrkan 
av prästen lästes dalallmogens order upp i sockenstugan av Beronius allt 
medan officerare och kronobetjänter stod handfallna. Alla brev och bud-
kavlar som nådde honom spred han vidare till hela socknen.88 Prästerna 
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i Husby förbjöd slutligen Beronius att hålla egna sockenstämmor med all-
mogen i sockenstugan. Därför kom mötena att hållas på hans egen gård 
eller kyrkvallen i stället.89 Fänriken Erik Melin menade att bönderna också 
i Stora Tuna hade hållit sina sammankomster själva, utan att några myn-
dighetspersoner varit närvarande.90 Det var till och med så att man ansåg 
att det bara var bönder som hörde hemma på mötena.91

Sockenstämmorna blev allt oroligare under våren . Egentligen fick 
de ju inte hållas utan att en präst eller tjänsteman var närvarande, men allt 
oftare vågade inte kronobetjänterna visa sig vid mötena av oro för allmo-
gens ilska. Sockenstugan kunde till och med bli en farlig plats att vara på 
om man inte delade de andras åsikter. Således uttryckte sig Jan Persson för-
siktigt när han kom hem under pingsthelgen och besökte stämman i Stora 
Tuna, fast han tyckte att det var nödvändigt att soldaterna gick ut.92

En annan viktig samlingsplats i socknarna var kyrkvallen, socknens 
gemensamma centrum. Vallen kunde vara en alternativ mötesplats till 
sockenstugan. I Leksand var det på kyrkvallen på Noret som vägarna från 
Stora Tuna, Ål, Falun, Mora och Rättvik löpte samman. Där samlades 
socknens allmoge vid marknader och sockenstämmor, det var här herr-
arbetare rekryterades och Majorens kompani hade sin samlingsplats. Dess-
utom låg Leksands gästgiveri inte långt borta.93 Gustav Schedin inställde 
sig inte bara på sockenstämman i Leksand, utan han besökte ofta också 
kyrkan.94 Kyrkvallen var också det ställe där man efter det att budkavlen 
skickats från Lisselby beslutade att ta med sig vapen.95 I Rättvik rådgjorde 
man om eventuell beväpning på en plats vid sockenstugan.96

Också gästgiveriet i Leksand utnyttjades för att hålla möten. Där läste 
Gustav Schedin upp en skrift han författat till den danske envoyén. Vid 
detta tillfälle var sockenmän från Rättvik, Ål, Gagnef och Nås närvarande 
efter att man budat efter dem.97 I februari  skickades ett brev runt i 
Dalarna och när det kom till Husby gick det runt mellan fjärdingarna. Det 
lästes också upp för allmogen av länsmannen vid gästgiveriet.98

Under hela denna period forsatte de resande att vara källor till infor-
mation och opinionsspridning. Resande mellan Stockholm och Dalarna 
framställdes ibland som grunden till upproret.99 De herrarbetande från 
Dalarna hade spridit information om händelserna i Stockholm vid många 
tillfällen och det visade sig också att de var intressanta att sprida propa-
ganda till. Några vedsågare i Stockholm fick en skrift om tronföljden från 
kanslisterna Abraham Sahlstedt och Andreas Rydelius, som båda arbetade 
för hattintressen. Arbetskarlarna sökte sedan upp sekreta utskottet och 
meddelade vad som skett. Det ledde så småningom till att Sahlstedt och 
Rydelius ställdes inför en ständerkommission där de fick svara för inne-
hållet i de handlingar de spred.100 Från Stockholm reste i februari  
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två Morakarlar, Sticko Erik Ersson och Daniel Larsson i Noret. När de 
kommit hem talade de med de andra om det farliga tillstånd som riket 
befann sig i och om hur det skulle befrias.101

Även resandet mellan socknarna och andra län fortsatte på vårvintern 
.102 Två karlar från Hälsingland var i Leksand vid något tillfälle  
och då var det mycket buller.103 Utskickade personer från Hälsingland var 
i Leksand två – tre gånger under vintern – och hade med sig skrifter. 
De reste genom Ore och Rättviks socknar ned till Leksand där de försökte 
få uppslutning kring frågorna om en ändring av regeringssättet och en boj-
kott av soldatrekryteringen. Det sades att hälsingebönderna ville att dalall-
mogen skulle göra ett med dem i att vägra lyda uppbrottsorder.104

Riksdagen och Stockholm som mobiliseringsarena
Allmogen i Dalarna hade en utvidgad mötesverksamhet som inte begrän-
sades till de politiska arenorna i hemorten. Resande kom till Dalarna, men 
också dalkarlar reste till andra områden för att sprida sina idéer och ta 
intryck från andra. Ett flertal socknar sände ett par deputationer till Stock-
holm våren  för att besöka sin riksdagsman, Skinnar Per Andersson.

Inledningen till en av deputationernas avresa till Stockholm var som 
brukligt samtal och personer som sändes mellan socknarna. Några hälsinge-
karlar kom till Rättvik och uppmanade allmogen att sända deputerade till 
Stockholm.105 De övre dalasocknarna höll en sammankomst i Leksand i 
slutet av februari. Från Leksand gick ett bud med kallelse av fullmäktiga 
till ett möte i Falun den  mars. Brevet gick vidare till Stora Tuna, Säter, 
Hedemora och Grytnäs trots att kronobetjäningen försökte stoppa det.106

Syftet med resan var att säkra informationsflödet från Stockholm. Det 
var ett tillfälle att skaffa sig direkt information om händelserna i huvud-
staden och besluten vid riksdagen. Samtidigt kunde man skapa kontakter 
med andra bönder från andra delar av landet och kanske även personer 
från andra grupper i samhället. Deputationer till maktcentra var inte bara 
ett sätt att söka kontakter med andra grupper, det var också ett medel för 
att se till att konflikter inte förblev lokala. Man förde upp sina besvär på 
regional eller nationell nivå. Delegationerna innebar också att protesterna 
legitimerades och ledarna fick prestige.107

Allmogen hemmavid var inte ovetande om vad som skedde vid riks-
dagarna. Brevväxling mellan riksdagsmännen och deras valmän förekom 
regelbundet under frihetstiden. Riksdagsmannen skrev hem och berättade 
om vad som hände och bad om direktiv om hur han skulle handla i fort-
sättningen.108 Så gjorde också Kopparbergs läns riksdagsmän under riksda-
gen – och det var genom dessa brev som bönderna fick anledning att 
resa till Stockholm för att höra efter hur det stod till vid riksdagen.109
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Den breda samling socknar som Skinnar Per Andersson representerade 
som riksdagsman började nämligen allt mer förlora förtroendet för honom. 
Deputationen till Stockholm är ett tecken på detta. Han ansågs inte ha fört 
fram dalallmogens sak tillräckligt väl. Deputationen motiverade också sin 
avresa med Skinnar Pers otillräcklighet som riksdagsman. Den ville biträda 
herredagsmannen som ”ensam emot förra vanligheten åtagit sig för många 
socknar”.110 Eventuellt kan Per Anderssons svårigheter att få riksdagspeng-
arna från alla socknar vara ett tecken på det sjunkande förtroendet för 
honom.111

Åtta fullmäktiga kom till Falun den  mars tillsammans med åtskilliga 
andra ur allmogen. De som reste hade alla fullmakter med sig från sina 
hemsocknar och skulle få betalt för sina tjänster. De hade ett memorial 
med sig och förklarade på landskansliet att de å sina och sina medbröders 
vägnar ville resa till Stockholm för att biträda sin herredagsman med en 
skrift som hade sju punkter. På landskansliet var man ovillig att ge de full-
mäktiga pass för en resa till Stockholm som fordrades för inrikes resor. I 
stället fick de med sig en attest från landssekreterare Neuman där det kon-
staterades att de hade anmält för landskansliet att de ämnade resa till Stock-
holm. Dock måste de visa upp sina punkter för landshövding Wennerstedt, 
som befann sig i Stockholm, innan de företog sig något.112

De deputerade anlände till Stockholm på kvällen den  mars och 
besökte genast Skinnar Per Andersson.113 Landshövdingen i Kopparbergs 
län, Wennerstedt, träffade också de deputerade när de var i Stockholm och 
de hade visat upp sin kravlista för honom. Han hade talat varmt om att 
lyda och att vara hörsam till Kungl. Maj:ts befallningar om manskapets 
uppbrott och han fann de deputerade ganska medgörliga. De sade att de 
hade tänkt resa hem dagen därpå och lovade att ställa allt till rätta.114

Ytterligare en deputation reste ned till Stockholm från Dalarna, bara 
ett par dagar senare än den första som varit på landskansliet. En kväll tog 
Skinnar Per Andersson med de deputerade från Kopparbergs län från deras 
kvarter och gick uppför Drottninggatan till den danske envoyéns bostad 
och träffade envoyén Gustav Grüner. Skinnar Per Andersson hade sagt 
vad deras ärende var: att fråga om den danske kronprinsen ville bli kung 
i Sverige efter den nuvarande kungen. Grüner svarade att när kronprinsen 
var vald ”så skall vi gärna unna er honom” och gick därefter ifrån dem. En 
betjänt kom in och gav dem allihop pengar, ett par dukater var.115

De deputerade från Dalarna trakterades också med mat och vin flera 
gånger hos fabrikören Hedman vid Järntorget tillsammans med några leda-
möter av bondeståndet. Omkring – bönder var där. Medan bönderna 
satt i en stor sal och åt middag, åt deras värd och värdinna i en kammare 
intill tillsammans med några adelsmän. Värden kom in under middagen 
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och frågade dem hur de mådde och bad dem hålla tillgodo. Vid en annan 
middag hos Hedman hade han bett de närvarande, bland annat de depu-
terade från Dalarna, att stå fast vid den danske kronprinsen, vilket alla 
lovat.116

Lars Olsson från Nås berättade när han kom hem att han hade varit 
på åtskilliga middagssammankomster i Stockholm. Mats Danielsson, från 
Västanviks by i Leksand, berättade att han som deputerad hade varit på 
middag hos general Stenflycht, biskop Alstrin och häradshövdingen Odhe-
lius.117 Skinnar Per Andersson, som befann sig i Stockholm under riksda-
gen, trakterades hos fabrikören Hedman fem gånger, bjuden av två bönder 
från Skåne och en riksdagsbonde från Västergötland.118

Trakteringarna ansågs i allmänhet vara ett gissel som följde med parti-
livet under frihetstiden. De var tillfällen då utländska eller partiintressen 
försökte vinna över riksdagsmän till sin sida. Bondeståndet kom strax efter 
att riksdagen hade börjat överens om att ingen av dess ledamöter skulle 
tillåtas att gå i en främmande envoyés hus eller umgås med hans husfolk 
eller föra samtal med dem, oavsett omständigheter. Den som bröt mot 
detta skulle vara ovärdig att vara ledamot av bondeståndet.119 Uppenbarli-
gen hindrade förbudet varken Skinnar Per Andersson eller de deputerade 
från Dalarna.

En deputation hälsingebönder hade kommit som representanter för  
socknar till bondeståndet redan i februari för att begära den danske kron-
prinsen till tronföljare. I Stockholm samarbetade de med deputationerna 
från Dalarna – hälsingebönderna skrev bland annat under det memorial 
som dalkarlarna lämnade in till bondeståndet den  mars.120

Naturligtvis uträttades också ärendet som de deputerade hade haft 
med resan till Stockholm. Man besökte bondeståndet och överlämnade 
ett memorial angående tronföljden. Den första deputationens deltagare 
besökte också ständerkommissionen över Lewenhaupt och Buddenbrock, 
där bland andra Skinnar Per Andersson var ledamot, för att överlämna en 
skrift och berätta att inget manskap från dalorten skulle släppas ut förrän 
dom fallit över de arresterade generalerna. De meddelade också att de hop-
pades att det inte skulle dra ut allt för länge på tiden med de frågor de 
engagerade sig i.121

De deputerade från Dalarna beviljades också en audiens hos kungen 
strax innan de reste hem, tack vare Jan Perssons förmedlande. Kungen 
hade, enligt dalkarlarna, varit mycket nådig och gett dem varsin dukat. 
Därefter bjöds de på middag av Jan Persson på riddarhuskällaren. Deputa-
tionen tillsammans med Jan Persson bjöds också på en avskedsfest av bon-
deståndets talman Olof Håkansson på källaren Hoppet innan de reste hem 
den  mars.122
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Medlemmarna av deputationen meddelade troget vad som uträttats och 
vad som sagts i Stockholm till sina hemmavarande medbröder. När Bero-
nius kom hem från Stockholm läste han upp skrifter han fått med sig 
och berättade hur bondeståndet ställde sig. Lars Olsson i Storbyn som var 
deputerad från Nås var nöjd med de svar man fått i Stockholm.123

Ser man till allmogens agerande sedan de deputerade till landstinget i 
Falun lämnade residensstaden skedde mobilisering på både lokal och riks-
nivå. Sockenstämmornas verksamhet togs ibland över av bönderna. De blev 
träffpunkter för bönderna inte bara i de vardagliga politiska göromålen, 
utan också för mobiliseringen av upproret. Bönder reste runt till grann-
socknarna för att besöka varandras stämmor. Vid riksdagen lämnade man 
in ett memorial till bondeståndet och besökte ständerkommissionen mot 
Lewenhaupt och Buddenbrock. För övrigt ägnades tiden i Stockholm åt 
att odla kontakter med bönder från andra delar av landet och andra poli-
tiska kontakter. Det var i mindre sammanhang, och ofta informella, som 
mobiliseringen av konsensus skedde. Från det de deputerade återvände från 
Stockholm kompletterades böndernas handlingsmönster med stormöten.

Möte i Brunnbäck

Under tiden deputationen var i Stockholm pågick rekryteringen av solda-
ter i södra delen av Kopparbergs län. Möten som ordnades av centralmak-
tens representanter för att blidka bönderna blev tillfällen för att mötas och 
samråda för folk från olika socknar.

På väg tillbaka från Stockholm kom Wennerstedt den  mars till gäst-
giveriet i Brunnbäck strax innanför länsgränsen. Hans första uppdrag var 
att se till att soldaterna av Västmanlands regemente verkligen marscherade 
iväg. En publikation gick ut ett par dagar efter hans ankomst i vilken han 
påtalade Kungl. Maj:ts oro över de olydiga undersåtarna. I publikationen 
angavs också den nya uppbrottsdagen, den  april, och fyra äldste från varje 
socken som var del av Västmanlands regemente kallades till möte i Brunn-
bäck den  mars. Tanken var att de deputerade skulle upplysas om hur 
avmarschen skulle gå till.124 Prosten i By utsåg själv de fyra, som det hette, 
mest beskedliga och ärliga bönderna att delta samt reste för säkerhets skull 
med till Brunnbäck.125

Innan bönderna från socknarna kom till Brunnbäck hann de depute-
rade som varit i Stockholm fram till samma gästgiveri tillsammans med 
riksdagsmannen Skinnar Per Andersson. Bönderna som kallats dit av Wen-
nerstedt lyssnade gärna på vad Per Andersson och hans resekamrater hade 
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att säga om soldaternas utmarsch.126 Prosten i By såg emellertid till att de 
deputerade från socknen inte fick tillfälle att språka varken med de depu-
terade som just återvände från Stockholm eller ”illvilliga” deputerade från 
andra socknar. Erik Eriksson i Strandmora från By socken bodde inte så 
långt från Brunnbäck och sökte upp tre av Bys deputerade och samrådde 
med dem.127

De som kommit för att diskutera Västmanlands regementes utmarsch 
lät sig inte övertygas av Wennerstedts tal. De ville inte låta soldaterna av 
Västmanlands regemente gå ut utan ämnade avvakta vad dallaget sade 
det skulle göra. Det var bara By sockens representanter, övervakade av 
sin prost, som sade att de skulle lyda Kungl. Maj:ts order. Så småningom 
anslöt sig även Folkärna och Grytnäs till Bys ståndpunkt. Återstod endast 
Hedemoras utsända som höll fast vid att inte låta soldaterna gå ut; i prin-
cipalatslärans anda menade de att de inte kunde fatta ett beslut som gick 
emot de hemmavarandes vilja.128

I samtal med landshövdingen påtalade Per Andersson att dallaget hade 
löfte från Karl XI att Dalregementet inte skulle splittras vid en kom-
mendering. Han menade också att socknarna i Kopparbergs län som till-
hörde Västmanlands regemente inte borde behöva gå ut förrän Dalrege-
mentet gjorde det. Allmogen hade heller inte haft tid att samråda med 
sina medbröder i saken. Därför tyckte Per Andersson att länets allmoge 
borde beviljas ännu ett landsting.129 Wennerstedt sade att han tänkt sig att 
resa omkring i länet, men de deputerade ville hellre ha en allmän samman-
komst i Leksand dit alla socknar kunde sända sina fullmäktiga.130 Ännu 
hade dock ingen uppbrottsorder kommit för Dalregementet, så samtalet 
handlade om order som dalallmogen väntade sig.131

Wennerstedt tyckte att sådana möten som Skinnar Per begärde var både 
otjänliga och skadliga och ville helst inte att det skulle hållas något lands-
ting alls. En viss möjlighet fanns dock för myndigheterna att utnyttja 
mötet – där skulle övertalningskampanjen kunna fortsätta. Landshöv-
dingen gick med på att fyra till fem personer från varje socken kunde få 
komma till landstinget, på utsatt datum den  april i Leksand, för att sam-
råda i kärlek och förtroende.132 När väl uppbrottsorder för Dalregementet 
kom såg Wennerstedt landstinget som ett tillfälle att framföra kungörelsen 
till allmogen. Han gav kronobetjänterna order om att inte fler än fyra–fem 
personer fick komma till landstinget från varje socken.133

I Brunnbäck hade de deputerade begärt att landshövdingen skulle vara 
med på mötet. I förstone nekade Wennerstedt, men övertygades sedan om 
att komma.134 Begäran om landshövdingen skulle närvara vid mötet är 
intressant. Kravet på hans närvaro var säkerligen en legitimerande åtgärd, 
men det var också ett sätt att se till att mötet attraherade så många som 
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möjligt. Om landshövdingen skulle dit måste kallelse gå ut i alla socknar, 
och dalallmogen kunde indirekt nyttja centralmaktens alla kontaktvägar 
för att hela allmogen skulle nås av budet.135

Landstinget i Leksand
Så utlystes ett nytt landsting, denna gång i Leksand. Förtroendevalda 
utsågs och sändes till Leksand. Olof Gustavsson var deputerad till lands-
tinget för att folk hade förtroende för honom i hans hemsocken Hede-
mora. Därifrån reste också Erik Andersson i Hamre.136 Från Ore kom en 
av socknens förmän, Mats Persson.137 Stora Skedvi sände Jan Mattsson i 
Dyviken som sin fullmäktig, förutom Hans Andersson i Överstätra som 
också varit deputerad till Stockholm. Hans Andersson uppmanades av sin 
hemsocken att höra efter om de stora socknarna skulle släppa ut sina sol-
dater på kommenderingen till Västerbotten.138 Från Stora Tuna kom riks-
dagsman Jan Persson i Enbacka, Johan Andersson i Årby och Per Ersson 
från Ovanbron till mötet i Leksand.139 Gustav Schedin var närvarande på 
mötet men gjorde inget större väsen av sig. Från Mora kom nämndeman-
nen Bråmå Jöns Olofsson och Skinnar Per Andersson.140 Husby sände sin 
vanliga deputerade, Carl Beronius, samt Olof Ersson som också fick en 
fullmakt med sig till mötet.141

På morgonen den  april kom Wennerstedt till sockenstugan i Leksand 
där han hälsades vänligt av de församlade. Det var betydligt fler samlade 
än det fåtal personer från varje socken som Wennerstedt hade räknat med i 
sina order till kronobetjänterna. Det var fullt i stugan, folk satt i fönstren, 
stod på borden och huset var omgivet av människor på alla sidor. Folk 
hade också kommit från socknar som inte tillhörde Dalregementet, och 
därmed inte varit kallade, och en stor grupp herrarbetare på väg från Mora 
hade stannat till i Leksand. Wennerstedt höll ett tal där han bad om besked 
om vad allmogen ämnade göra angående uppbrottsorderna. Allmogen ville 
inte alls släppa ut soldaterna förrän generalerna som fört befäl i kriget straf-
fats och den danske kronprinsen förklarats till tronföljare. Stämningen blev 
allt mer laddad och det blev allt svårare att höra vad folk sade.142 Under 
förhandlingarna hade landshövdingen uppmanat de fullmäktiga att stiga 
fram, men allmogen hade trängt på och inte släppt fram dem eller låtit 
dem tala med utlåtandet: ”fullmäktigarna talt förr, vi skola nu tala”.143 Att 
allmogen inte ville släppa fram enskilda representanter gjorde mötet till en 
utpressning mot landshövdingen: han kunde inte förhandla med ett kol-
lektiv. Skränet vid mötet var alltså ett sätt att manifestera sig som kollektiv 
och upprätthålla rörelsens enighet.

Skinnar Per Andersson hade med sig en spikklubba. Landssekreterare 
Neuman, som var på mötet tillsammans med landshövdingen, intygade att 
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det var den största spikklubba han någonsin sett. Under tiden landshöv-
dingen försökte förmå allmogen att släppa ut sina soldater och lyda över-
heten plockades spikklubban fram och någon högg fast den i taket mitt 
för ögonen på landshövdingen. Neuman frågade Skinnar Per Andersson 
vad detta skulle betyda och han svarade att han hade velat visa med klub-
ban vilka vapen som fanns i Dalarna och som dagligen tillverkades.144 Spik-
klubban hade manat andra att delta, enligt Holberts Anders Ersson, oron 
hade ökat sedan Skinnar Per tog med den till Leksand.145

Sorlet på mötet i sockenstugan blev allt mer högljutt. Wennerstedt 
kunde inte göra sin stämma hörd över huvudtaget. Skinnar Per Andersson 
fick inte heller gehör som ordförande på mötet, utan lämnade över ansva-
ret till Mats Danielsson från Västanvik i Leksand. De församlade försökte 
också hindra landshövdingen och hans underlydande från att lämna mötet 
genom att tränga sig framför dem när de ville gå, men slutligen släpptes de 
iväg.146

Samma dag, då Jan Persson lämnade kaplanens hem där han ätit 
middag, såg han hur en del folk samlats kring den förre riksdagsmannen 
från riksdagen –, Gatu Erik Ersson i Tällberg från Leksands socken, 
och dragit honom i håret. Några hade också kommit mot Jan Persson 
och sagt att allmogen var församlad på gästgivargården och ville tala med 
honom. Jan Persson gick dit, men när han kom in i stugan sade ingen 
något till honom utan man lämnade bara rum åt honom. Jan fann att de 
inte hade något att säga honom, så han gick ut på gården igen. Då hade han 
hört att folk började viska att de skulle gripa honom och en del knuffade 
honom, någon ropade ”ta i honom, häv ut honom”. Jan Persson blev illa 
hanterad; han blev luggad, slagen i ansiktet och sparkad. Därefter kastades 
han i tingsrättens arrest, eller kistan som de sade.147 Efter ett tag hade några 
av allmogens deputerade till Stockholm kommit ut och sagt att han hade 
skrivit åt dem och hjälpt dem och därför borde de inte hantera honom på 
det sättet. Det hade stillat folk en del och så småningom kom en fjärdings-
man och släppte ut honom ur kistan.148

En sällsam demonstration skedde mot Wennerstedt när han på kvällen 
lämnade Leksand tillsammans med bland andra landssekreterare Neuman. 
Utanför sockenstugan stod Skinnar Per Andersson tillsammans med vad 
Wennerstedt uppskattade till ett hundratal andra bönder. Landshövdingen 
lutade sig ut ur sin vagn och bad dem god natt, men ingen besvarade häls-
ningen. Alla behöll sina hattar på och sade ”varken ont eller gott”. Bön-
derna följde efter vagnen en bit på vägen för att sedan stanna.149 Landshöv-
dingens auktoritet erkändes inte längre, medan allmogen stod enad.

Vid landstinget författade allmogen det som kom att kallas dalebrevet 
och senare också ett brev till den danske envoyén Grüner. De underteck-
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nades å ”samtliga menige allmogen” respektive ”uppå samtliga allmogens 
vägnar över hela Dalarna”.150 Planer fanns också på att sända någon till 
Danmark för dalallmogens räkning, men det strandade på att det var allde-
les för dyrt.151

Sedan dalebrevet var underskrivet och överlämnat till Wennerstedt 
ställde sig Skinnar Per Andersson på en bänk och bad allmogen lova att inte 
släppa ut soldaterna förrän han gav dem besked. Brev som levererades av 
andra än arbetskarlar skulle allmogen också vara skeptiska till, sade han.152

Mötet i Leksand var inte bara ett tillfälle för att sprida information. 
Det utvecklades till en manifestation av dalallmogens enighet och av vad 
man var i kraft att göra. Genom landstinget befästes rörelsens legitimitet. 
Allmogen hade kört Jan Persson och landshövdingen på porten, och man 
hade visat upp den styrka som allmogen gemensamt besatt – både genom 
den stora uppslutningen och genom Skinnar Pers förevisande av spikklub-
ban, upprorssymbolen. Mötet i Leksand blev på det sättet också en mani-
festation mot centralmakten med landshövdingen och de lokala tjänste-
männen som publik.153

På sedvanligt sätt spreds information om vad som skett i Leksand vidare 
till dem som stannat hemma från mötet. Den utskickade från Stora Skedvi, 
Hans Andersson i Översätra, återrapporterade till sina sockenmän sedan 
han kommit tillbaka från Leksand. Han hade ett skriftligt svar med sig, 
uppsatt av sockenskrivaren i Leksand, som bland annat undertecknats av 
Stora Skedvis fullmäktig Jan Mattsson i Dyviken. Svaret lästes upp i sock-
enstugan.154

Soldatbojkott
Ett tecken på att allmogens mobilisering fortskred i och med landstinget 
var den välorganiserade protest som sattes igång strax efter mötesdeltagar-
nas hemkomst från Leksand: en bojkott mot soldatrekrytering. Olof Gus-
tavsson och de andra fullmäktiga från Hedemora hade exempelvis bud 
med sig till socknen från landstinget där de mindre socknarna skriftligen 
uppmanades att inte släppa ut sina soldater på den befallda kommende-
ringen.155 I Hälsingland genomfördes en liknande bojkott som också hade 
sin början i ett gemensamt möte, i detta fall i Järvsö, för alla socknar som 
berördes av Hälsinge regementes uppbrottsorder. Bojkotten hade börjat i 
mars, men avbröts när några bönder gick ur överenskommelsen och gick 
med på centralmaktens krav.156

Bojkotten mot soldatrekryteringen i Dalarna under våren  var inte 
den första. Redan i början av augusti , det vill säga snart efter lands-
tinget i Falun, hade protester mot soldaternas avmarsch börjat i socknarna 
som tillhörde Västmanlands regemente, bland annat i Näsgårds läns fög-
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deri. På en allmän sockenstämma i Hedemora vägrade man låta varge-
ringskarlarna delta i kommenderingen till Stockholm. Kronobefallnings-
manen Karth trodde också att de andra socknarna i Näsgårds län skulle 
bli av samma åsikt, så fort de fick veta att Hedemora vägrat.157 Mycket rik-
tigt spreds bojkotten av soldatutskrivningar även till Västerbergslagen som 
var inroterat i Bergskompaniet som tillhörde Västmanlands regmente. Där 
sade soldaterna vid kungörelsen om uppbrottet att de inte tänkte lämna 
stället förrän de fått ut hela sin lega av rotarna. Bönderna å sin sida sade 
att de inte var skyldiga att betala någon lega eftersom ingen pålaga förband 
dem till det. Dessutom ville bönderna inte betala för en ny soldat så länge 
den ordinarie soldaten levde. Liksom på andra håll sade bönderna sig vara 
ovilliga att släppa ut några soldater så länge inte dalkarlarna kom med.158

Soldater kom hem från kriget under hösten och vintern  och kunde 
berätta om de eländiga förhållandena och om befälets klena insats. Trots 
det, rapporterade länsmannen i Leksand, Johan Schedin, hade allmogen 
skaffat fram nya soldater, men det hade inte skett godvilligt. Allmogen i 
Leksand sade ofta att om soldaterna som vid tidigare krig hade fått delta 
i strid mot fienden hade de inte haft något att erinra mot att skaffa fram 
nya soldater utan dröjsmål. I ett sådant fall hade man gärna, sades det, gått 
ut mangrant till landets försvar om det behövdes.159 Implicit, däremot, var 
budskapet att denna gång ansåg man inte att soldaterna skulle utnyttjas i 
strid, varför man heller inte ämnade släppa dem.

Sorl och gny mötte prosten i By, Johan Thurelius, när han den  mars 
 bad allmogen på sockenstämman att hämta munderingarna som sänts 
till socknens  soldater. Avmarsch var satt för dessa soldater av Västman-
lands regemente till den  samma månad. Särskilt protesterade Erik Eriks-
son i Strandmora, som menade att det inte var någon idé att hämta mun-
deringarna eftersom man inte tänkte låta soldaterna avmarschera. Efter 
en lång diskussion med prosten där denne förfäktade att man skulle lyda 
Kungl. Maj:ts befallningar, frågade Erik Eriksson länsman Gram om pro-
sten skulle ta över länsmans arbete eftersom han lade ut sig så för kungen 
och herrarna. Han tillade att länsman borde kasta ut prosten ur sockenstu-
gan så att allmogen fick göra och råda som den ville.160

Sedan besked kommit att rotarna skulle hålla soldaterna av Västman-
lands regemente klara gick en budkavle från Folkärna som uppmanade 
två personer från varje rote i By och Grytnäs att komma till Lunds gästgi-
veri i Folkärna. Där skulle man diskutera om man skulle låta soldaterna 
avmarschera. Prosten i By lyckades hindra de allra flesta bönderna från sin 
socken, utom en tre–fyra stycken, från att delta i mötet.161

Efter samlingen kom den något berusade Per Månsson i Gåsbo till pro-
sten Thurelius den  mars. Han berättade att han blivit hemsänd från 
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samlingsplatsen i Igeltjärna i Folkärna efter att allmogen sammanträtt där. 
Man ville att länsmannen skulle sammankalla folk från varje soldatrote 
med budkavle till Igelkärna för att ta hem socknens soldater. Det hade 
länsmannen inte velat göra, så nu ville Per Månsson att prosten skulle 
sända iväg budkavlarna i stället. Inte helt förvånande vägrade prosten med-
verka till att soldaterna gick hem igen. Per Månsson invände att karlarna 
från By skulle få stryk av bönderna från Hedemora, Grytnäs och Folkärna 
om så inte skedde. Nästa dag kom de  soldaterna druckna tillbaka till 
By och avlossade sina musköter när de anlände till kyrkbyn.162 Oftast kom 
ändå soldaterna slutligen iväg, såsom efter Wennerstedts övertalningsinsats 
efter mötet i Brunnbäck.163

Vid landstinget i Leksand var soldaternas uppbrott en av de viktigaste frå-
gorna som diskuterades.164 Bojkotterna blev efter sammankomsten betyd-
ligt bättre organiserade och involverade mot slutet av april större delen av 
länet. När uppbrottsorderna för Dalregementets avmarsch till Västerbot-
ten nådde socknarna ledde det därför genast till protester. Från Orsa kom-
panis samling rapporterade löjtnant Elfving att allmogen med otidigheter 
hade hindrat honom från att efterkomma Kungl. Maj:ts befallningar. All-
mogen hade inte bara vägrat soldaterna tågmatsäck, skjuts och drickspen-
ningar (en viss summa pengar soldaten fick från roten till sin förplägnad) 
utan också tagit i beslag alla soldaternas munderingar och större delen 
av deras vapen. Dessutom hade soldaterna rent fysiskt hindrats från att 
komma till samlingsplatsen.165

Likadant skedde i Floda där soldaterna tillhöriga Västerdals kompani 
hade fråntagits sina vapen och munderingar med våld när de skulle bege sig 
till samlingsplatsen. Karlarna hölls kvar vid rotarna så att de inte kunde gå 
därifrån, och inga soldater kom till samlingsplatsen förutom korpralerna 
och några gamla soldater utan mundering eller beväpning.166

På liknande sätt gick det till när andra kompanier skulle samlas. Till 
samlingsplatsen i Stora Skedvi kom inte en enda av socknens  soldater. 
Fänriken som hade hand om samlingen togs fast av allmogen och fick sin 
rock söndersliten innan han lyckades fly till prästgården. I Hedemora kom 
de flesta till samlingsplatsen, men utan munderingar. Dessutom kom två 
till tre bönder för varje soldat till mötet, och bönderna kastade glåpord 
efter officerarna. Därefter tog de soldaterna och deras vapen med sig 
hem. På samlingsplatsen för soldaterna i Smedby i Husby socken hade 
soldaterna varken med sig tågmatsäck eller pengar. De hade heller inte 
fått ut sina munderingar av rotarna så de kom i egna kläder.167 Kungl. 
Maj:ts befallningar om regementets uppbrott hade på riktigt sätt lästs upp 
från predikstolen. Men sedan hade allmogen samlats i sockenstugan och 
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där hade Carl Beronius läst upp budkavlar från dalallmogen som sade 
precis tvärtom, att inga uppbrott skulle ske. Allmogen sade att såsom 
dalallmogen gjorde, gjorde också den. Därmed hade uppbrottet förhin-
drats.168

På sockenstämman i Mora bråkades det och soldaterna kom utan mun-
dering eller vapen till de aviserade samlingarna. Löjtnant Hertz fick besök 
vid sitt boställe av allmoge – med störar i händerna – som talade om att den 
inte skulle släppa ut några soldater. Soldaterna inställde sig mycket slarviga 
till paraden och avmarschen, så pass att marschen fick ställas in. Det före-
kom även hot från rotebönderna att dra in soldaternas årspenningar om de 
lydde kompanichefernas order.169

Kyrkparaderna gav tillfälle att protestera mot soldaternas utsläppande. 
Kyrkparaden var en återkommande inspektion av soldaterna som skedde 
på söndagarna, oftast på kyrkbackarna.170 Soldaterna och hela kyrkparaden 
i Leksand omringades en söndag av allmogen efter gudstjänsten. Inga sol-
dater skulle släppas ut och vapnen togs från dem. I Rättvik gick kyrkpara-
den till på liknande sätt.171

På ett möte i Leksands sockenstuga deklarerades högt att man inte 
skulle släppa ut soldaterna, oavsett vad chefen för Dalregementet Adler-
stråle sade om tillgängliga munderingar och liknande. Fors Lars Hansson 
skall för att ytterligare höja motivationen för protesten ha påtalat att annan 
allmoge tänkte göra ett med dalkarlarna. Men efter mötet sökte några 
bönder upp Adlerstråle och sade till honom att de beklagade sina medbrö-
ders uppstudsighet. De själva ville gärna låta soldaterna avmarschera, allt 
var i beredskap, men de fick inte det för de andra. Varken i Stora Tuna, 
Säter, Gagnef eller Ål kom alla soldater till samlingarna och i de frånvaran-
des ställe kom en mängd allmoge som inte ville låta dem avmarschera.172 
I Säter lade man dessutom beslag på nyckeln till kyrkan, så att inga fanor 
skulle kunna hämtas därifrån.173

Att soldaterna inte dök upp på samlingsplatserna, eller kom utan sina 
munderingar utgjorde knappast något vardagligt motstånd. Uteblivanden 
var annars ett vanligt sätt att göra motstånd, mer eller mindre dolt, mot 
exempelvis höga skatter.174 Dessa uteblivanden, eller snarare bojkotter, var 
välorganiserade protester som leddes av bönderna. Det krävde samarbete 
mellan socknarna och att överenskommelsen från landstinget i Leksand 
hölls. Exemplen ovan kommer från alla Dalregementets kompanier – ett 
tecken så gott som något på den spridning och uppslutning mobiliseringen 
av konsensus hade nått. Från den situation man befann sig i ett år tidi-
gare, då det omstörtande talet hade härskat bland folket på landsvägen 
mellan Stockholm och Dalarna, hade rörelsen nu nått en omfattning som 
den aldrig haft tidigare. I princip hela länet berördes av upprorsrörelsen på 
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sockennivå. Det var inte längre bara representanter som framförde allmo-
gens protester, hela socknar gjorde det. 

I samband med bojkotten av Dalregementets uppbrott i april  skedde 
också en skattebojkott där särskilt skatten på fönster angreps. Hela socknar-
nas allmoge kom till uppbördsmötena, men väl där påtalade den sin fattig-
dom och vägrade låta räkna antalet fönstergluggar. Både i Grangärde och 
i Norrbärke undvek man att betala skatt. Kronofogdarna kallade till upp-
bördsmöten men där var det oroligt och folk sorlade.175 Allmogen proteste-
rade mot införandet av skatten på fönster och folk frågade räntmästaren och 
kronobetjänterna om de inte unnade allmogen fönstergluggar att se igenom. 
I Säters fögderi lyckades man också hindra att fönsteravgiften togs ut.176

Soldatbojkotten fortsatte med oförminskad kraft i maj när förnyade 
uppbrottsorder kom, fastän kommenderingen ändrats till Gävle i stället 
för Västerbotten. Grangärdes och Norrbärkes socknar, som tillhörde Väst-
manlands regemente, meddelade sig med varandra för att sprida motstån-
det mot rekrytering av nya soldater. Efter att ha försökt övertala allmogen 
i Grangärde att skriva ut soldater åkte landssekreterare Neuman till Norr-
bärke och fann att allmogen redan hade meddelats om hans ärende. I 
sockenstugan besvarade allmogen hans övertalningsförsök med högljutt 
motstånd. När han, överröstad, lämnade mötet såg han hur skrivaren som 
skulle anteckna vilka soldater som skulle ut knuffades mellan folk och 
drogs i håret. Allmogen avtvingade skrivaren listan, gick till gästgiveriet 
och rev sönder den i småbitar. Det uttalades också hot mot den från-
varande kronofogden – hade han varit närvarande, sade några personer, 
skulle han ha hängts eller slagits ihjäl.177 Major Wrangel rapporterade också 
att allmogen i de övre dalasocknarna inte ämnade låta sina soldater gå 
förrän Morakarlarna kom marscherande.178

I Stora Tuna kyrka var folk spotska när de nya publikationerna lästes 
upp och det var en hel del bråk i sockenstugan när de lästes upp ytterli-
gare en gång. Jan Persson hade tagit mod till sig och förordade soldaternas 
utmarsch. Allmogen tycktes ha stillats när han varnade för att armén kunde 
vändas mot den om den gick ut gemensamt.179 Inte heller kom soldaterna 
till samlingsplatserna med munderingar eller vapen, trots strängt formule-
rade kungörelser. Däremot var det som vanligt många andra som kom till 
samlingsplatsen och ibland kom det också till handgemäng för att hindra 
soldaternas avmarsch. Löjtnant Elfving av Orsa kompani bemöttes med 
skällsord och hotades. Hans kollega fänrik Lannerstierna stöttes, rycktes 
och hotades av bönderna i Älvdalen när han kom för att leda utmarschen 
av  soldater från socknen.180

Skinnar Per Andersson var väntad när han kom till Dalarna under 
pingsthelgen . Folk i Dalarna visste vad han hade för budskap till all-
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mogen – att låta soldaterna avmarschera i enlighet med uppbrottsorderna – 
och försökte därför hindra att detta nådde fram. Anledningen till Skinnar 
Pers omsvängning var att han hade haft ytterligare ett samtal med den 
danske envoyén Grüner i Stockholm. Skinnar Per hade frågat om den 
danske kronprinsen ville bli tronföljare i Sverige. Envoyén svarade att allt 
låg i Guds hand, men att om han skulle komma ville han ha stöd av alla 
stånd, inte bara bönderna. På tillfrågan sade Grüner också att dalallmogen 
borde låta soldaterna avmarschera eftersom den danske kronprinsen inte 
ville komma till ett skövlat land.181 Skinnar Per verkar alltså ha sett utsläp-
pandet av soldaterna som ett sätt att befrämja den danske kronprinsens 
tillträde på den svenska tronen, medan de som befann sig hemma i Dalarna 
snarare har sett en bojkott som det främsta taktiska medlet för att genom-
driva sin politik.

Hans Andersson i Översätra, även kallad Telle Pelle, var bland dem 
som försökte hindra att Skinnar Per reste runt i Dalarna oemotsagd. Hans 
Andersson var känd i bygderna som en radikal person och hade rest mycket 
mellan socknarna med bud och beslut. Skinnar Per anlände till Stora Tuna 
från Stockholm på morgonen tredjedag pingst för att övertala allmogen att 
släppa ut soldaterna. Hans Andersson såg till att vara på kyrkvallen och bad 
allmogen att inte tro på vad Skinnar Per sade.182

Skinnar Per Andersson möttes av en kompakt motvilja när han slutligen 
kom hem till Mora. Vid ett möte i sockenstugan fjärdedag pingst försökte 
han tillsammans med kronobefallningsman Lindborg förmå allmogen att 
släppa ut soldaterna till den kommendering som nu ändrats till Gävle. 
För att ytterligare sätta kraft bakom sina ord läste han upp lagrummet om 
uppror som sade att var tionde man skulle straffas med döden. Sockenall-
mogen klandrade Skinnar Per för att han tidigare uppmanat dem att vägra 
och nu sade att var tionde av dem skulle dö. Angående soldaternas utsläp-
pande sade de att ”det skall aldrig ske, utan som du förr förbjudit oss att 
släppa soldaten och nu dömer var tionde från livet, så skola vi hellre gå man 
av huset”. Skinnar Per Andersson straffades handgripligen av allmogen för 
att han vacklat i frågan.183 Den misstänkte att han förrått den och hans 
förtroende som riksdagsman var förbrukat efter hans omsvängning.184

Hans Andersson följde med Per Andersson till sockenstugorna både i 
Leksand och Mora och återvände sedan till sin hemort Stora Skedvi via 
ett besök i Vika. När han kom hem igen kunde han berätta att i Leksand 
och Mora hade allmogen, trots Skinnar Pers övertalningsförsök, beslutat 
att inte släppa ut soldaterna. Hotfulla uttalanden från sockenborna i Lek-
sand och Mora förmedlade han också.185
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Splittring leder fram till Lisselby
Trots de storartade uttalandena vid landstinget i Leksand var inte enighe-
ten i socknarna eller bland allmogen om att inte släppa ut soldater så total 
som många gärna ville göra gällande. Landshövding Wennerstedt träffade 
på en del allmoge som han ansåg ”välsinnad” och benägen att lyssna på 
hans föreställningar. Men när folk kom samman i större grupper talade han 
för döva öron. När de samlades i sockenstugan så måste ”de goda emot 
deras vilja sjunga samma visa som de uppstudsiga”.186

 Inte heller var det klart vad som skulle ske. Skinnar Per Anderssons 
rundresa ökade osäkerheten i frågan. Hans Andersson i Översätra sände ut 
en förfrågan till socknarna norr och söder om Leksand den  maj. Han 
lät Leksands sockenskrivare skriva att alla väntade på att veta vad Leksand 
skulle säga, särskilt när det gällde ett så viktigt ärende som soldaternas 
utmarsch till Gävle. Han bad de andra socknarna berätta vad de ansåg om 
soldaternas utmarsch och om kraven på rikets förrädares undergång och 
dalortens val av den danske kronprinsen till tronföljare. Så länge de två 
senare kraven inte genomfördes, sade han, skulle inga soldater släppas ut.187 
Även folk i Stora Tuna undrade vad Leksandsborna skulle göra. Erik Olofs-
son Gerwin skickades därifrån till Leksand för att höra efter om socknen 
skulle släppa ut sina soldater. Han återkom med nekande svar.188

Splittringen var utbredd i Mora om soldaternas utsläppande. Medan de 
unga ville fortsätta bojkotten av utmarschen var de äldre mer benägna att 
låta soldaterna gå ut. Skinnar Per Andersson utnyttjade denna splittring för 
att få igenom ett beslut om avmarsch för kompaniet. Redan samma dag 
som allmogen i Mora uttryckt misstroende mot Skinnar Per kontaktade 
han några mer moderata förtroendemän i socknen för att få ett beslut om 
soldaternas utmarsch. Folk från byarna sökte upp löjtnant Hertz, krono-
befallningsman Lindborg och Skinnar Per Andersson som alla var i präst-
gården, och berättade att byarna var beredda att släppa ut sina soldater. 
Sålunda bestämdes den  juni till uppbrottsdag för Mora kompani.189

Landshövding Wennerstedt lät prästerna meddela i sina predikningar 
att Mora socken beslutat sig för att låta soldaterna avmarschera, i hopp 
om att andra socknar skulle följa exemplet. Mora sockens ställning i länet 
skulle säkerligen leda till att de andra socknarna under Dalregementet lät 
sina soldater gå. Regementschefen hade också fått höra att Leksandsborna 
var för en avmarsch. Wennerstedt hade även hört ryktas att om socknarna 
sände iväg soldaterna skulle allmogen följa med.190

Opinionen hade inte svängt i Mora, trots Per Anderssons försök. Det 
var till och med så att folk i socknen tyckte illa om att några personer 
hade fattat ett beslut om avmarsch utan de övriga sockenmännens tillstånd 
– beslutet var därför inte giltigt.191 Kronobefallningsman Lindborg sam-
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mankallade återigen allmogen i sockenstugan den  maj för att rådgöra om 
hur soldaterna skulle ta sig söderut. I sockenstugan var det upprörd stäm-
ning och de församlade sade återigen att soldaterna inte alls skulle släppas 
ut. Lindborg blev skuffad och tilltalad med hårda ord. Skinnar Per Anders-
son sade att han inte längre ville vara herredagsman och begärde avsked. 
Flera personer ville inte låta honom avsäga sig sitt uppdrag. Lindborg för-
sökte göra en lista över dem som var mot Skinnar Per, men då gick Holberts 
Anders Ersson fram och slog handen i bordet och sade: ”skriv intet”. Lind-
borg protesterade, men Holberts Anders sade återigen: ”skriv intet, eljest 
skriver jag huvudet av dig”. Lindborg blev rädd och bad de församlade skona 
hans liv. Hohl Anders Persson körde ut några löjtnanter, brukspatron och 
bokhållare Flygare under ropet ”ut ert djävulskap!”. På vägen ut blev Lind-
borg sparkad. I en symboliskt laddad misshandel gav bonden Hohl Anders 
Persson och fyra soldater Skinnar Per varsin örfil inne i sockenstugan. De 
anklagade honom för att ha sålt bort soldaterna när han var i Stockholm. 
Genom fördelningen av örfilarna visade de att soldaterna och bönderna var 
av en och samma mening.192 Lindborg antydde dock att enigheten var inte 
fullt så omfattande, ännu var den ena med och den andra mot.193

Hohl Anders Persson berättade senare att han hade slagit Skinnar Per 
Andersson för att han tyckt att det var harmligt att Skinnar Per inte velat 
berätta för allmogen vad han sett och hört i Stockholm och hur tillståndet 
var där. Folk hade varit förargade för att han nu bad dem att släppa solda-
terna. Det verkade som att han var mutad och nu var mot allmogen.194

Med anledning av de olika beskeden om hur Mora socken egentligen 
tänkte göra med soldaternas utmarsch sände socknen ut en dementi av 
landshövdingens uppgifter samma dag som man höll mötet. Man med-
delade tydligt att Mora socken inte skulle släppa ut soldaterna förrän hela 
landshövdingedömet gjorde det. Budkavlen skulle sändas runt i alla sock-
nar så att alla fick veta hur Mora ställt sig i frågan. Saken var brådskande, 
Moraborna ville att de andra socknarnas svar skulle färdas genom natt och 
dag tillbaka till dem.195

Under tiden dessa händelser utspann sig i Siljansområdet lyckades Jan 
Persson övertala Tunaallmogen på en sockenstämma den  maj att lyda 
befallningen om regementets uppbrott och därmed gå emot beslutet som 
fattats av större delen av socknarna i Dalarna. Meningsutbytet vid stäm-
man var dock ganska animerat och det var många som menade att man 
ändå skulle vänta på beslut från de övre socknarna. Förberedelserna bör-
jade för soldaternas avtåg, och Jan Persson reste tillbaka till Stockholm. 
Den  maj började häradstinget i området, och där beslöt allmogen att 
sända en deputerad till Leksand. Han återvände med en budkavle om 
allmän utmarsch.196
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Osäkerheten i frågan gjorde att problemet med soldaternas utsläppande 
sattes på sin spets och andra socknar måste agera. Detta var en kritisk tid 
för rörelsen. Soldatbojkotten manifesterade att Dalarnas socknar var över-
ens. Hade soldaterna av Mora kompani avmarscherat skulle gemenskapen 
ha upplösts och allt gå om intet. Det var detta som tvingade fram nästa 
steg och ett möte. Mora sockens eventuella utsläppande av soldater blev 
ännu en faktor som gav tillfälle till mobilisering – osäkerheten gjorde att 
socknarna återigen måste meddela sig med varandra, ett nytt möte måste 
hållas. Uppenbarligen uppfattade dalkarlarna vid den här tidpunkten det 
som att man måste ha enighet i hela Dalarna innan man fattade beslut om 
uttåg, det anstod inte en socken att fatta beslut själv.197 För att ett uppror 
skulle vara möjligt måste hela Dalarna vara enigt.

Lisselby
De olika buden om vad Mora socken skulle göra var förvirrande. Skulle 
socknen låta soldaterna gå ut enligt kungörelsen, eller skulle man tro sock-
nens eget meddelande där uppgifterna om uttåg vederlades? I både Rättvik 
och Leksand hölls möten där Moras ställningstagande diskuterades.

Wennerstedts kungörelse om att Mora hade gått med på soldaternas 
utmarsch publicerades sista gången i Rättvik på helga trefaldighetssönda-
gen, den  maj. När det ringde andra gången satte sig bland andra Giss-
lar Erik Hansson från Vikarbyn, Sers Anders Hansson från Lerdal och 
Olof Israelsson i Nisjö i en kyrkbåt och rodde till Leksand. Där talade 
de med sockenborna om soldaternas uppbrott. Där hade redan samling 
skett under dagen, samtidigt som Rättviksborna var på väg dit. Den åldrige 
Back Hans Hansson hade sammankallat allmogen på kyrkvallen. I diskus-
sionerna kunde man inte komma fram till ett beslut utan att avhöra Mora-
borna och på kvällen tog  Leksandskarlar och fyra Rättviksbor sjövägen 
över Siljan till Mora och byn Lisselby som låg nära kyrkan. Där uppbådade 
man allmogen i Mora och Orsa till ett möte.198

Några män från Ål som rest till Leksand för att höra efter hur det skulle 
bli med utmarschen följde med Leksandsborna till Lisselby och från Sol-
lerön rodde man över efter att ha fått besked från andra socknar.199 Älvdals-
borna representerades av Erik Svensson i Väsa och Orsa av Jan Jonsson i 
Hagen som en Morakarl hade varit uppe och hämtat.200 De församlade i 
Lisselby kom från sju olika socknar: Leksand, Rättvik, Mora, Orsa, Älvda-
len, Floda och Ål.201 

Holberts Anders Ersson, från Garsås i Mora socken, hotade en del per-
soner när de kom till mötet. Han sade att om de inte kommit snart hade de 
blivit hemsökta. Även från Leksandskarlarna hördes en del hot om hemsö-
kelser av dem som inte höll med.202
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Under mötet rådgjorde Morabönderna och männen från Leksand och 
Rättvik. Morabönderna tillfrågades om de tänkte släppa ut sina soldater 
men de menade att de inte kunde svara förrän de samrått med sina socken-
män, och de ville samråda sinsemellan om saken.203

Under mötet i Lisselby trädde några personer fram som mest drivande 
för att fortsätta bojkotten, Lars Hansson i Fors, Pung Erik Ersson och Giss-
lar Erik Hansson var de som regerade mest. Holberts Anders Ersson förde 
ordet under mötet. Han var storordig och sade att den som inte ville följa 
med till Stockholm skulle de slå och fara illa med. Forslars ställde frågan 
om soldaternas utsläppande å sin fjärdings vägnar. Andra som utmärkte 
sig var Buss Mats Persson och Smeds Anders Mattsson från Mora. Ordet 
verkar ha böljat fram och åter under mötets gång och ingen enskild blev 
mer drivande än de andra. Alla var heller inte närvarande hela tiden, exem-
pelvis var ett par mötesdeltagare i en annan gård ett tag.204

Det rådde långt ifrån någon samsyn om vad som skulle göras: Leksands-
borna var de som ivrade mest för att gå till Stockholm medan Moraborna 
var mer försiktiga.205 Erik Olsson i Östnor, nämndeman i Mora, avvek från 
den vanliga åsikten och sade på mötet att soldaterna borde få avmarschera. 
Han ville heller inte skriva under budkavlen. Det renderade honom inte 
bara hotfulla ord från de andra. Han togs utomhus och slogs blodig av 
några bönder och soldater.206

Troligen var det just våldet mot de motsträviga som ökade benägenhe-
ten att fatta ett gemensamt beslut. Mötesbeslutet blev att man mangrant, 
bönderna och soldaterna, skulle gå till Stockholm och se om generalerna 
blivit straffade och för att få utlagorna sänkta. Det sades också att man ville 
gå och möta ryssarna som förmodades ha fallit in i landet. Det samråddes 
kring om hur marschen skulle gå till.207 En Leksandskarl, kanske var det 
Pung Erik Ersson, hade sagt att de skulle få Gustav Schedin och major 
Wrangel till anförare. Medan Schedins namn nämndes högt, var man mer 
återhållen med att tala om Wrangels medverkan.208

Budkavlen bekräftade beslutet om mangrant uttåg, och talade om att 
allmogen var överens.209 För att skriva den kallades Rättviksbonden Sers 
Anders Hansson in till mötet från Lustig Per Anderssons gård strax intill. 
Tillsammans med fjärdingsmannen Smeds Anders Mattsson i Garsås, 
Mora socken, befalldes han att skriva två likalydande budkavlar. Bud-
kavlarna undertecknades genom att de närvarande vid mötet var och en 
gick fram till skrivarna och sade sitt namn vilket sedan nedskrevs av 
skrivarna. Bara Skinnar Per Andersson och Erik Olsson i Östnor under-
tecknade egenhändigt. Holberts Anders sade till Skinnar Per när han väg-
rade: ”är det icke så godt skriva under budkavlar, efter det är sådant ovä-
sende”.210
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Efter att mötet avslutats i Lisselby söktes löjtnanten vid Mora kompani 
upp och avtvingades nyckeln till ammunitionsboden där bönderna tog 
både vapen och ammunition. Kronobefallningsmannen blev beordrad att 
sända ut budkavlar med besked om att inga soldater skulle bryta upp. Vid 
–-tiden på kvällen kom en skara bönder till prästgården som låg alldeles 
intill platsen där mötet hållits. Där hotades och förolämpades prosten av 
de ganska druckna bönderna. Också en del närvarande bönder fick stryk. 
De upproriska sade att de hade beslutat att nästa måndag, som var den  
juni, skulle de bryta upp och mangrant gå till Stockholm. Prosten befalldes 
att gå med.211 Beslutet från Lisselby spreds i länet och allmogen började 
tömma ammunitionsförråd för att beväpna sig och gå mangrant till Stock-
holm – alla män mellan  och  år skulle med.212

Holberts Anders Ersson menade att mötet i Lisselby bara var en bekräf-
telse på att man inte skulle släppa ut sina soldater. Att man skulle gå till 
Stockholm medan riksdagen ännu höll möte hade beslutats redan på lands-
tinget i Leksand.213 Mötet i Lisselby var en sista bekräftelse på vad som 
skulle göras. Syftet var att bekräfta att Mora höll med de andra socknarna 
om bojkotten av soldatutskrivningarna. När det var klart kom beslutet 
att gå allesamman som en logisk följd. I mobiliseringen var det en av de 
sista pusselbitarna, och en kritisk sådan för att marschen skulle bli av, men 
mötet i Lisselby var inte fullkomligt avgörande. Rörelsen skapades inte 
där.

Väl enad fick dalallmogen inte motsägas. Det beslut som fattats var vis-
serligen långt ifrån demokratiskt eller resonerat fram i samförstånd, det 
var ju inte överallt socknarna hade förberett mötet och sänt auktoriserade 
representanter. Beslutet i Lisselby hade en fullkomlig auktoritet ändå. Här 
sammanföll en mängd av de faktorer som diskuterats tidigare; frågan gällde 
hur en av de stora socknarna skulle agera, om den välorganiserade bojkot-
ten skulle spricka eller ej. På plats var många av de personer som i sina 
hemsocknar hade stor auktoritet, och lyckades man inte få alla att delta i 
beslutet medelst sin auktoritet som förtroendevald eller som socken, drog 
man sig inte att göra det med våld.

Den legitimitet som man förskaffat sig tålde inte något ifrågasättande 
i de egna leden. Strax före att allmogens tåg nådde Falun var Holberts 
Anders Ersson mycket stormodig. Han skröt om vilka framgångar som 
väntade dalallmogen. Den gamle Back Hans Hansson från Leksand före-
brådde honom för att han talade på det sättet. Holberts Anders kallade 
Back Hans yttranden för hädelser och slöt tillsammans med några andra 
en ring om gubben och hotade med straff, men det hela gick inte längre än 
till en varning.214 Rörelsen gick inte att säga emot.
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Redo för avmarsch

Under perioden från landstinget i Falun till mötet i Lisselby skedde en 
genomgripande mobilisering av konsensus hos allmogen i Dalarna. Härvid 
nyttjades en mängd olika medel för att meddela sig med varandra och 
sprida sitt budskap på ett mer formellt sätt. Mobilisering av konsensus 
skedde genom att gruppen sökte kontakt med andra grupper för att nå ut 
med sitt budskap, samtidigt som man befäste en inre enighet.

Sociala band var viktiga på så sätt att det ofta var män med förtroen-
deuppdrag i socknen som reste till mötena. Variationen av deltagare på 
mötena antyder dock att denna auktoritet var begränsad; en sockenkung 
kunde långtifrån bestämma allt. De många mötesdeltagarna var också 
ett sätt att skapa enighet inom rörelsen och sprida på ansvaret för den. 
Därmed blev de beslut som fattades sockenangelägenheter. När Skinnar 
Per och några nämndemän gick emot den sedvanliga beslutsordningen 
möttes de av motstånd och deras beslut var inte giltigt för hela Mora 
socken. Hierarkin mellan socknarna blir också tydlig när de mindre sock-
narna i södra delen av länet väntade på besked och beslut från framför allt 
Mora och Leksand. När vissa beslut hade sådan auktoritet som Mora sock-
ens underlättades mobiliseringen, det fanns många som skulle följa efter.

Lokala och nationella offentliga arenor blev platser där dalkarlarna 
mobiliserade. De politiska institutionerna togs i bruk. Till riksdagen sände 
större delen av länet en man, ett prov på enighet. En deputation reste 
också till riksdagen för att lämna in ett memorial i bondeståndet. Socken-
stämmorna fungerade ibland enligt stadgarna, men ofta togs de över av 
den närvarande allmogen och blev i stället ett tillfälle att manifestera dess 
motstånd mot centralmakten eller för att möta folk från andra socknar. 
På landstingen möttes myndigheternas kontrollsträvanden och en allmoge 
som nyttjade arenan för att mobilisera. Administrativa strukturer som ska-
pats av centralmakten togs till vara för att mobilisera kring, det främsta 
exemplet är bojkotten av rekrytering av soldater hela Dalregementet och 
delar av Västmanlands regemente. De institutionaliserade kyrkparaderna 
erbjöd också en struktur för att organisera mindre protester. Institutio-
nerna omvandlades till rörelsens egna.

Allmogens rörelse kunde också låna legitimitet från alla dessa institutio-
ner. Ett beslut på sockenstämman betraktades alltså, oavsett om beslutet i 
sig var olagligt, som legitimt om beslutsgången skedde på vedertaget sätt 
och alla sockenmän var kallade och närvarande. Hot och våld var en del 
av den politiska repertoaren på sockenstämman för att uppnå enighet. Det 
var inte så att socknarna utan vidare fattade ett gemensamt och legitimt 
beslut, utan man måste strida inbördes innan man kunde komma fram till 
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detta beslut. När det väl var fattat kunde ingen gå emot kollektivet. Att 
fatta beslut i lokalsamhället var en fråga om makt, inte bara gemenskap och 
solidaritet. Enigheten var alltså resultatet av förhandlingarna i sockenstäm-
morna, det var inte en förutsättning.

Även de informella offentligheterna – sockenstugor, kyrkvallar och 
trakteringar i Stockholm – blev arenor för politik. Sockenstugorna och 
kyrkvallarna var traditionella mötesplatser för allmogen, som fick en poli-
tisk dimension även utan att prästen presiderade. När arenorna nyttjades 
skedde det på ett sätt som indikerar att arenorna ansågs vara böndernas. 
Kronobefallningsmän motades bort, eller möten hölls utan att det ens 
kommit en formell kallelse. Trakteringarna i Stockholm var politiska arenor 
dit dalbönder fick tillträde. Där träffade man likasinnade från bondestån-
det, borgerskapet och adeln. Resorna mellan socknarna i Dalarna, liksom 
mellan Dalarna och Stockholm eller Hälsingland, var fortfarande betydel-
sefulla i för informationsspridning.

Det skedde en utveckling under perioden efter landstinget i Falun från 
små möten och användning av sockenstämmor till att mötena allt oftare 
involverade folk från flera socknar och blir allt större. Samtidigt var det 
viktigt att man hela tiden behöll legitimiteten hemmavid för att kunna 
agera utåt. Det skedde en ständig återkoppling mellan rörelsens aktioner 
och socknarna. Socknarna valde representanter att skicka iväg till möten 
och de deputerade återkom med redogörelser om vad som skett samt upp-
maningar om hur man borde handla. På det här sättet fungerade rörelsen 
enligt principalatslärans principer, och det bättre än vad det gjorde under 
riksdagen. Rörelsens mål legitimerades och implikationerna av vad man 
ämnade göra blev tydligt för alla.

De politiska institutionerna utnyttjades, liksom de politiska möjligheter 
de gav upphov till. Landstingen blev mer än tillfällen för centralmakten att 
framföra sina budskap, här kom folk samman från socknar i hela länet. Till 
båda mötena kom man, mot kallelsernas order, för att hela länets represen-
tanter skulle ses samtidigt. Landstinget gjordes också till en kollektiv mani-
festation genom att vägra låta representanter träda fram för att förhandla 
med landshövdingen. Wennerstedt ställdes i stället i en utpressningssitua-
tion. Mora sockens oklara besked om uttåg eller ej utnyttjades för att all-
mogen skulle sammanstråla ännu en gång och få fullständigt klart vad som 
skulle göras. På riksnivå träffade bönder politiskt likasinnade i Stockholm, 
riksdagsbönder, tillresta bönder från Hälsingland och den danske envoyén. 
Således var dalbönderna medvetna om hur den politiska situationen såg 
ut och översatte dessa tillfällen till mobiliseringsmöjligheter. Sammantaget 
visar dalkarlarnas agerande på ett påfallande sätt hur viktigt det var för 
mobiliseringen att anknyta till den rådande politiska kulturen.
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Soldatbojkotten blev också en manifestation. De yttre tecknen på mot-
stånd mot överheten definierade rörelsen när sockenborna kom till sam-
lingsplatserna och mötte överheten ansikte mot ansikte och lyckades hindra 
soldaterna från att marschera iväg. Ett annat exempel är spikklubban som 
visades upp under landstinget i Leksand. Det var viktigt att mötesdelta-
garna såg spikklubban, denna symbol för uppror som visade att det fanns 
de som funderade på att gå längre än att bara hålla möten. Det var viktigt 
att landshövdingen och tjänstemännen skulle se den och uppfatta det hot 
om våld den implicerade. Slutligen var det viktigt att mötesdeltagarna såg 
landshövdingen se den – landshövdingens förskräckelse var ett tecken så 
gott som något på allmogens makt.

I maj  hade dalallmogens tolkningsram förändrats. Det var inte 
längre fattiga stackare som inte hade mat för dagen som agerade på de for-
mella och informella politiska arenorna, det var självmedvetna bönder med 
en uppfattning om att de agerade legitimt utifrån en enighet som fanns i 
hela Dalarna. Den hade gått från passivt offer till att uppfatta sig själv som 
ett aktivt politiskt subjekt. Särskilt tydligt blir detta om man ser på hur 
allmogen betraktade riksdagen. Under våren  talades det om hur bön-
derna inte hade något att säga till om i riksdagen och utestängdes från de 
viktiga förhandlingarna. Landstinget i Falun visade emellertid vilken tilltro 
man satte till riksdagsmannen Skinnar Per Andersson, och vad han skulle 
kunna uträtta.

När dalallmogen hade formerats som aktivt politiskt subjekt var det ett 
mindre bekymmer om några personer måste övertalas med våld för att 
enighet skulle genomdrivas. Man arbetade sig fram till en position där all-
mogen i Dalarna agerade samfällt. Bojkotten av soldaternas utsläppande 
var ett sätt att visa på den maktbefogenhet en allmoge hade när den tog 
sig för. Tack vare denna tolkningsram brukades sockenstämmorna, lands-
tingen och trakteringarna för upprorsmobilisering.

Mot slutet av maj  fanns en protestidentitet. Särskilt talande för 
detta är avslutningen av det brev Hans Andersson i Översätra skrev för 
att fråga hur socknarna ställde sig i fråga om soldaternas utmarsch. Han 
begärde svar ”om I hållen med Dalarna eller ej”.215 I det här läget av mobili-
seringen hade dalkarlarna utsett ett problem och vem som bar skulden. De 
hade kommit fram till att man måste handla, och nu hade man etablerat att 
det var dalallmogen som skulle agera. Dalarna hade blivit synonymt med 
proteströrelsen.
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Noter, kapitel 4

1 Klandermans & Tarrow  s. –, ; Klandermans  s. , , –.
2 Klandermans  s. .
3 Melucci  s. –.
4 Melucci  s. –, ; Tilly  s. –, .
5 Beckman  s. –.
6 Blickle  s. –; Imsen  s. –; Linde  s. .
7 Österberg  s. –, citat s. .
8 Swidler  s. –, .
9 Aronsson  s. –.
10 Harnesk  s. .
11 Würtz Sørensen  s. –, –; Gustafsson  s. , –; Rein-

holdsson  s. –.
12 Florén  s. ; Katajala  s. –, ; Katajala  s. –.
13 Gustafsson a s. –.
14 Klandermans  s. , .
15 Österberg  s. .
16 Jansson  s. ; Karlsson  s. .
17 Se även Linde  s.  om kombinationen av institutionella och informella 

nätverk för mobilisering.
18 Kallelsen lästes upp i länets predikstolar den /. Lindcreutz till KM:t / , 

JR I.
19 Hjerp Olof Larsson / , fol. –, SHP. Uppdragsgivare var Lars 

Hansson i Fors och Lasses Per Persson.
20 Per Wollenius berättelse / , fol. , Erik Agorelii berättelse / , fol. 

, Olof Forsströms memorial / , fol. , SHHb; Holberts Anders 
Ersson / , fol. , Hjerp Olof Larsson / , fol. –, , Carl 
Flygare / , fol. , SHP; Lindcreutz till KM:t / , Wollenius till 
Lindcreutz / , JR I; Querela Dalekarlorum, HSH  s. –.

21 Lindcreutz till KM:t / , Wollenius till Lindcreutz / , JR I; Per 
Wollenius berättelse / , fol. , SHHb.

22 Lindcreutz till KM:t / , Nordman till Lindcreutz / , JR I.
23 Jakob Bihlfeldts relation / , fol. –, SHHc.
24 Lindcreutz till KM:t / , Västerdalarnas fögderi till Lindcreutz / , 

JR I.
25 Rättviks socken till Lindcreutz / , ÄK :; Lindcreutz till KM:t /, 

/ , JR I; Beckman  s. .
26 Lindcreutz till Lagerberg / , JR I; Jan Perssons berättelse s. .
27 Schartau  s. –, –. 
28 KM:t till Lindcreutz / , JR I.
29 Lindcreutz till KM:t , , / , citat /, JR I. Se även Linde  s. 

.
30 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. , SHHc; S. E. Anders-

son  s. –. Andersson har dock daterat dessa besvär till , vilket inte 
torde stämma, se Beckman  s.  not.

31 Brev från Floda ang. samling inför landstinget / , Rabenius till Lind-
creutz / , ÄK :; Lindcreutz till KM:t / , JR I; Jan Perssons 
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berättelse s. ; S. E. Andersson  s. ; Malmström  s. –; Beck-
man  s.  och not.

32 Lindcreutz till KM:t / , JR I; Lindcreutz till KM:t / , JR III; 
S. E. Andersson  s. –; Jan Perssons berättelse s. –.

33 Lindcreutz till KM:t / , JR I.
34 Lindcreutz till KM:t /  JR I; Skinnar Per Anderssons kontrakt / 

, Handlingar, äldre, Riksdagsmannaval, KLKA; Riksdagsfullmakter, full-
makter från bondeståndet ; Jan Perssons berättelse s. , .

35 Lindcreutz till KM:t / , JR III; Jan Perssons berättelse s. .
36 R. Olsson  s. .
37 R. Olsson  s. -. Den uppdelning som Olsson använder av vilka sock-

nar som hör till vilka fögderier följer dock inte den formella fögderiuppdel-
ningen. Se Lagerstedt . 

38 R. Olsson  s. –; Mårtensson  s. , , –, , , , . Vid 
riksdagen  inlämnade emellertid riksdagsmannen för Ovan- och Nedan-
siljans fögderier varje sockens besvär var för sig. R. Olsson  s.  not. 

39 Riksdagsfullmakter, fullmakter från bondeståndet ; Mårtensson  s. .
40 Jan Perssons berättelse s. .
41 Riksdagsfullmakter, fullmakter från bondeståndet  och ; Mårtensson 

 s. , , , ; Jan Perssons berättelse s. , . Vid riksdagen – 
inkluderades dock inte Floda, Järna och Nås. Det blev också stridigheter 
om Jan Perssons lämplighet som riksdagsman vid denna riksdag och han ersat-
tes av Erik Andersson från Svärdsjö. Malmström  s. ; Mårtensson  
s. . 

42 R. Olsson  s. .
43 Erik Agorelii berättelse / , fol. , SHHb.
44 Magnus Troilii berättelse / , ÄK :.
45 Katajala  s. –, ; Luebke a s. .
46 S. E. Andersson  s. –; BdP , / ; Beckman  s.  not,  not.
47 Beckman  s. .
48 Pro Memoria från Jacob Neuman odat., ank. / , fol. , SHHb; Hol-

berts Anders Ersson / , fol. , SHP; Beckman  s. ; Hedblom 
 s. .

49 Olof Olsson, / , fol. , Anders Mattsson / , fol. –, 
SHP.

50 Anders Ersson / , fol. , SHP.
51 Erik Agorelii berättelse / , fol. , SHHb. 
52 Död- och personaliebok,  e. tref. , LKA; Beckman  s.  not; Gran-

lund  s. , , .
53 Om Lasses Anders Andersson Mora socken, fol. , SHHb.
54 Granlund  s. .
55 Anders Schedin / , fol. , SHP; Beckman  s. .
56 Anders Eriksson / , fol. , Erik Dufmark / , fol. –, Johan 

Andersson / , fol. –, SHP. Olof Gustavsson var bror till ledaren för 
marschen till Stockholm, Gustav Schedin. Olofsson a s. –.

57 Jan Persson / , fol. –, SHP.
58 Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev; Per Wollenius berättelse / 

, fol. –, Erik Agorelii berättelse / , fol. –, SHHb; Hol-
berts Anders Ersson / , fol. , SHP.
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59 Hans Andersson / , fol. , Erik Andersson / , fol. , Lars 
Andersson / , fol. , SHP. Jan Persson uppgav att Tunaborna rättade 
sig efter Dalarna / , fol. , SHP.

60 Schartau  s. –.
61 Hans Anderssons i Översätra brev / , fol. , SHHd; Hans Andersson 

/ , fol. ; Beckman  s. –. 
62 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. , SHHc.
63 Olof Persson / , fol. , SHP.
64 Jon Jonsson / , fol. , Hans Jonsson / , fol. , Anders Sche-

din / , fol. , SHP.
65 Carl Olofsson Beronius / , fol. –, SHP.
66 Wennerstedt till KM:t / , JR III. Se även rådsprotokoll i justitieärenden 

/ .
67 Se även Rådsprotokoll i krigsärenden / .
68 Frohnert  s. –; Simonson  s. ; Linde  s. –.
69 Luebke a s. –; Luebke b s. –.
70 Frohnert  s. –.
71 Prästeståndets privilegier  § ; Frohnert  s. –; Gustafsson  

s. , –, .
72 Frohnert  s. ; R. Olsson  s. –.
73 Aronsson  s. –. Se även Blickle  s.  som talar om lokalsamhäl-

lets institutioner som platser där bönderna mognade politiskt.
74 Prästeståndets privilegier  § ; Johansson  s. –.
75 Beckman  s. ; Tiscornia  s. , .
76 Frohnert  s. ; Jansson  s. ; Gustafsson  s. ; Karlsson  

s. .
77 Se Lindström  s.  och där anförd litteratur.
78 Lindström  s. –, , –.
79 Granlund  s. , –, . Soldaten i Dalarna skilde sig alltså inte från 

bonden i gemen. Rosander  s. . Detta stämmer väl överens med Birgitta 
Genberg Härners resultat att det inte varit så stora skillnader mellan de soldater 
och bönder som deltagit i dalupproret vad gäller materiella villkor eller bild-
ningsnivå. Genberg Härner  s. –.

80 Grill  s. –; Granlund  s. . Se även Linde  s.  om 
kompanier och regementen som grund för organisation av motstånd och pro-
test.

81 By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/), helga tref.-
dagen (/) , ULA.

82 Rättviks sockenstämmoprotokoll / , RKA.
83 Rättviks sockenstämmoprotokoll  e. tref. ,  e. Kristi omskärelse,  e. tref., 

 e. tref. , / , / , RKA; Österberg  s. ; Gustafsson  
s. –, –, –.

84 Gustav Schedin / , fol. , Holberts Anders Ersson / , fol. , 
Jan Persson / , fol. , Gisslar Erik Hansson / , fol. , SHP; 
Erik Agorelii berättelse / , fol. –, SHHb.

85 Jan Perssons berättelse s. .
86 Gustav Schedin / , fol. , Per Ersson / , fol. , Per Olsson 

/ , fol. , Olof Persson / , fol. , Mats Danielsson / , 
fol. , SHP.



158

87 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Johan Schedins berättelse odat., 
ank. / , fol. –, SHHc; Beckman  s. –.

88 Erik Dufmark / , fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. , , 
, SHP.

89 Anders Kilander / , fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. 
–, SHP.

90 Erik Melin / , fol. , SHP.
91 Hohl Anders Persson / , fol. –, SHP.
92 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Jan Persson / , fol. , 

SHP.
93 Björklöf  s. –, , ; Ersgård  s. . Se även Villstrand  s. .
94 Gustav Schedin / , fol. , SHP.
95 Nils Andersson / , fol. , SHP.
96 Gisslar Erik Hansson / , fol. , SHP.
97 Knuts Anders Andersson / , fol. –, Gustav Schedin / , fol. 

–, SHP.
98 Carl Olofsson Beronius / , fol. –, SHP.
99 Se Buss Mats Persson / , fol. , SHP.
100 SU protokoll / ; Beckman  s. .
101 Jan Perssons berättelse s. .
102 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. , SHHc.
103 Erik Eriksson Tillman, / , fol. , SHP.
104 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. , SHHc; Beckman 

 s. –.
105 Skinnar Per Andersson / , fol. , SHP.
106 Brev från samling i Leksand ang. Stockholmsresan –/ , fol. , Erik 

Carlbaum till Frans Gram / , fol. , SHHd; Beckman  s. .
107 Luebke a s. , –, –; Luebke b s. .
108 Vuorensola  s. –. Ett exempel är bonderiksdagsmannen Jon Ersson 

i Västanvik, från Närkes och Värmlands län, som skrev hem till sina valmän 
och frågade om de ville ha den danske kronprinsen till tronföljare. Allmogen 
diskuterade saken vid ett särskilt möte för Kils härad. SU protokoll / 
; Mårtensson  s. . Otto Olofsson Agorelius hade t.ex. fått skriftliga 
instruktioner från sina valmän under riksdagens juluppehåll. BdP / . 

109 Hans Andersson / , fol. , SHP.
110 Jakob Neumans intyg angående Stockholmsresan / , fol. , SHHc; 

Dalallmogens brev till Grüner (koncept), fol.  (citat), SHHd. Se även 
S. E. Andersson  s. .

111 Skinnar Per Andersson till Anna Mattsdotter / , fol. , SHHd.
112 Jakob Neuman till Wennerstedt / , fol. –, SU handlingar vol. ; 

Jakob Neumans intyg angående Stockholmsresan / , fol. , SHHc; 
Rådsprotokoll i utrikesärenden / . De deputerade var för Leksand Mats 
Danielsson och Nils Jonsson, för Mora Bråmå Jöns Olofsson och Per Persson, 
för Venjan och Älvdalen Länsmans Per Ersson, för Orsa Sundbäcks Anders 
Andersson, för Gagnef Johan Ersson och för Västerdalarna Lars Olsson från 
Nås. Beckman  s. . Ang. de deputerades fullmakter, se BdP , / .

113 Rådsprotokoll i utrikesärenden / .
114 Carl Olofsson Beronius / , fol. –, SHP; Rådsprotokoll i utrikesä-

renden / ; Rådsprotokoll i krigsärenden / .
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115 Olof Gustavsson / , fol.  (citat), Hans Andersson / , fol. 
–, Carl Olofsson Beronius / , fol. –, Anders Schedin / 
, fol. , Skinnar Per Andersson , / , fol. –, –, 
SHP. I den andra deputationen ingick för Husby Carl Beronius, för Rättvik 
Daniel Olsson och Sers Anders Hansson, för Skedvi Hans Andersson i Över-
sätra, för Stora Tuna Johan Andersson i Årby och Erik Ersson i Våbäck, för 
Hedemora och Grytnäs Olof Gustavsson i Hörnbo, för By Erik Eriksson i 
Strandmora och för Folkärna Erik Eriksson i Utsundsbodarna. Beckman  
s. .

116 Hans Andersson / , fol. –, Skinnar Per Andersson / , fol. 
, Mats Danielsson / , fol. –, SHP.

117 Anders Schedin / , fol. , SHP. Se även Carl Olofsson Beronius / 
, fol. –, , SHP.

118 Skinnar Per Andersson / , fol. , SHP.
119 BdP / ; I. Carlsson  s. –, –. Trakteringar och liknande 

möten förklarades olagliga . Norberg  s. .
120 BdP / , Dalallmogens deputerades memorial om successionen / 

, bilaga , BdP.
121 BdP , , / ; Kommissionen ang. orsakerna till krigets olyckliga för-

lopp, protokoll /, , / ; Beckman  s. –.
122 Anders Schedin / , fol. , SHP; BdP / ; Jan Perssons berättelse 

s. –; Beckman  s. –. 
123 Carl Olofsson Beronius / , fol. , Anders Schedin / , fol. , 

SHP.
124 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Beckman  s. –.
125 Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc; By sockenstämmo- och 

kyrkorådsprotokoll, palmsöndagen (/) , ULA; Beckman  s. .
126 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Beckman  s. .
127 Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc.
128 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
129 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Beckman  s. .
130 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP.
131 Beckman  s. – not.
132 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
133 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev. KM:ts uppbrottsorder för Dal-

regementet till Västerbotten kom den / .
134 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
135 Ingen officiell kallelse gick ut, men kronobetjänterna tillsades att varje socken 

fick välja ett par representanter att sända till Leksand. Beckman  s. .
136 Daniel Eriksson / , fol. , Olof Gustavsson / , fol. , 

, Erik Dufmark / , fol. –, Johan Andersson / , fol. 
–, SHP.

137 Olof Olsson / , fol. , SHP.
138 Jan Mattsson i Dyviken / , fol. , Erik Ersson / , fol. –, 

Erik Andersson / , fol. , Hans Andersson / , fol. , SHP.
139 Hans Hansson / , fol. , Jan Persson / , fol. –, SHP.
140 Jan Persson / , fol. –, SHP.
141 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP; Husby sockens fullmakt åt 

Carl Beronius och Olof Ersson / , fol. , SHHc.



160

142 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev; Carl Olofsson Beronius / , 
fol. , SHP; Wennerstedt  s. –; Beckman  s. –.

143 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP.
144 W. G. Wrangel / , fol. –, Skinnar Per Andersson , / , fol. 

, –, Holberts Anders Ersson / , fol. , SHP; Pro Memo-
ria från Jacob Neuman odat., ank. / , fol. , SHHb. Neuman köpte 
spikklubban av Per Andersson efter mötet och sålde den senare vidare till Wen-
nerstedt.

145 Holberts Anders Ersson / , fol. , SHP.
146 Wennerstedt  s. –, , –.
147 Jan Persson / , fol.  (citat), SHP; Wennerstedt  s. –; Beck-

man  s. . Gatu Erik Ersson i Tällberg hade varit med vid riksdagen 
– då krig hade förklarats mot Ryssland. Mårtensson  s. .

148 Jan Persson / , fol. , SHP; Wennerstedt  s. –, som menade 
att det var hans förtjänst att Jan Persson släpptes. Se även SU protokoll / 
.

149 Wennerstedt  s. –, citat s. .
150 Dalebrevet, tillägg till dalebrevet /  (citat), bilagda Wennerstedt till 

KM:t / , KLh brev; Dalallmogens brev till Grüner (koncept) odat., fol. 
, SHHd; Aarsberetninger s. – not.

151 Gustav Schedin , / , fol. –, , Back Hans Hansson / , 
fol. –, SHP.

152 Beckman  s. .
153 Möjligen eftersträvade Gustav Schedin samma effekt när han senare under 

våren framträdde på kyrkvallen i Ål med en spikklubba. Han visade upp klub-
ban för de församlade och uppmanade dem att skaffa likadana. Olof Persson 
/ , fol. , Erik Danielsson / , fol. , SHP.

154 Erik Andersson / , fol. , Hans Andersson / , fol. –, 
SHP.

155 Olof Gustavsson / , fol. , , Per Andersson / , fol. , 
SHP.

156 Beckman  s. –.
157 Lindcreutz till KM:t / , Karth till Lindcreutz / , JR I.
158 Lindcreutz till KM:t / , Bihlfeldt till Lindcreutz / , JR III.
159 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. –, SHHc.
160 Johan Thurelii berättelse / , fol. –, SHHc.
161 Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc.
162 Johan Thurelii berättelse / , fol. , –, SHHc; Wennerstedt till 

KM:t / , KLh brev; Beckman  s. . Se även Bihlfeldt till Wen-
nerstedt / , KLh brev.

163 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
164 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
165 Elfving till Adlerstråle / , ÄK :. Just att vägra soldaterna deras mun-

deringar var inte svårt. Soldatens mundering förvarades i en kista hos rotens 
huvudbonde. Granlund  s. .

166 Mörner till Adlerstråle / , ÄK :.
167 von Rosen till Adlerstråle / , ÄK :; Carlbaum till Wennerstedt / 

, KLh brev; Anders Riare / , fol. , SHP.
168 Carl Olofsson Beronius / , fol. –, SHP; Johan Lexelii memorial 
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/ , fol. , Erik Dufmark och Johan Anderssons berättelse / , 
fol. , SHHb.

169 Lindborg till Wennerstedt , / , KLh brev; Blidberg till Adlerstråle , 
/ , ÄK :; Soldaten Dubblare / , fol. , SHP.

170 Ericson  s. .
171 W. G. Wrangel till Adlerstråle /, , ÄK :. Se även Fontin till Wen-

nerstedt / , KLh brev; Back Hans Hansson / , fol. –, SHP. 
Majorens kompanis samlingsplats var Leksands sockenkyrka. Granlund  s. 
.

172 Jonas Adlerstråle / , fol. , SHP; Theander till Adlerstråle / , 
Breitholz till Adlerstråle / , ÄK :; Jakob Berg till Wennerstedt / 
, Skrivelser från övr. myndigheter, KLKA; Frohnert  s. .

173 Jakob Berg till Wennerstedt / , Skrivelser från övr. myndigheter, 
KLKA.

174 Frohnert  s. , ; Karlsson  s. – och not s. ; Linde  
s. –. Se även Lindborg till Wennerstedt / , Skrivelser från övr. 
myndigheter, KLKA.

175 Neuman till Wennerstedt odat., bilagd Wennerstedt till KM:t / , Wen-
nerstedt till KM:t / , KLh brev; Wennerstedt till KM:t / , JR 
III; Wennerstedt till Bihlfeldt / , Brevkoncept, KLKA; Hans Anders-
son / , fol. , SHP.

176 Jonas Adlerstråle / , fol. , SHP; Frohnert  s. , .
177 KM:t till Wennerstedt / , Kungl. Brev, KLKA; Neuman till Wennerstedt 

odat., bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
178 W. G. Wrangel till Adlerstråle / , ÄK :;
179 Armfelt till Adlerstråle / , ÄK :; Jan Persson / , fol. –, 

SHP.
180 Breitholz till Adlerstråle / , Elfving till Adlerstråle / , Lanner-

stierna till W. G. Wrangel / , ÄK :. Se även W. G. Wrangel till 
Adlerstråle / , fol. , SHHd; Wennerstedt till KM:t / , KLh 
brev.

181 Skinnar Per Andersson , / , fol. –, , SHP.
182 Hans Andersson / , fol. –, –, SHP; Pro Memoria från 

Jacob Neuman odat., ank. / , fol. , SHHb. Hans Andersson sände 
ut en begäran om ersättning från Skedvi socken för hans besvär under mobili-
seringen. Se Hans Anderssons i Översätra brev / , fol. , SHHc, där 
han ber om ersättning för sitt omak med att befordra budkavlen.

183 Hertz till W. G. Wrangel / , ÄK :; Wennerstedt till KM:t / , 
Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev; Per Wollenius berättelse / 
, fol. , Pro Memoria från Jacob Neuman odat., ank. / , fol.  
(citat), SHHb; Holberts Anders Ersson / , fol. , SHP.

184 Hertz till W. G. Wrangel / , ÄK :; Erik Agorelii berättelse / , 
fol. –, SHHb.

185 Gustav Schedin / , fol. , Erik Andersson / , fol. –, 
Lars Andersson / , fol. , SHP.

186 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
187 Hans Anderssons i Översätra brev / , fol.  (citat), SHHd; Wenner-

stedt till KM:t / , KLh brev; Pung Erik Ersson / , fol. , SHP; 
Beckman  s. –.
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188 Jan Persson / , fol. , SHP.
189 Hertz till W. G. Wrangel / , ÄK :; Lindborg till Wennerstedt / 

, KLh brev; Per Wollenius berättelse / , fol. , SHHb; Gustav 
Schedin / , fol. , SHP; Beckman  s. –.

190 Wennerstedt till KM:t /, / , Lindborg till Wennerstedt / , 
KLh brev; Adlerstråle till W. G. Wrangel / , fol. , SHHd.

191 Carl Flygare / , fol. , Holberts Anders Ersson / , fol. , 
SHP.

192 Hertz till W. G. Wrangel / , Hertz till Adlerstråle / , ÄK :; 
Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev; Carl Flygare / , fol. 
–, SHP; Beckman  s. . Se även Würtz Sørensen  s.  om 
straffande av bönder som inte velat delta i uppror.

193 Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev.
194 Hohl Anders Persson / , fol. –, SHP.
195 Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev; Mora socken till Rättviks 

socken / , fol. , Mora socken till Vika socken / , fol. , 
W. G. Wrangel till Adlerstråle / , fol. , SHHd.

196 Frohnert  s. .
197 Mora socken till Rättviks socken / , fol. , Hans Anderssons i Över-

sätra brev / , fol. , Mora socken till Vika socken / , fol. , 
SHHd.

198 Holberts Anders Ersson / , fol. , Olof Persson / , fol. , 
Gisslar Erik Hansson / , fol. –, Pung Erik Ersson / , 
fol. , , Per Olsson / , fol. , Olof Persson / , fol. , 
Nils Andersson / , fol. , Erik Ersson / , fol. , Kollax Per 
Larsson / , fol. , Lasses Olof Ersson / , fol. , Mats 
Larsson / , fol. , Sers Anders Hansson / , fol. –, Per 
Olsson / , fol. , Back Hans Hansson / , fol. , SHP; Olof 
Forsströms memorial / , fol. , SHHb; Gustav Schedins berättelse 
odat., ank. / , fol. , SHHc. Hertz till Adlerstråle / , 
ÄK :; Lindborg till Wennerstedt / , KLh brev; Beckman  s.  
not.

199 Rull Pers Anders Persson / , fol. , Anders Eriksson / , fol. , 
SHP.

200 Jon Jonsson / , fol. , Hans Jonsson / , fol. , SHP.
201 Beckman  s.  not.
202 Krång Mats Mattsson / , fol. , Buss Mats Persson / , fol. 

, Erik Lars Mats Olsson / , fol. , Olof Hindersson / , fol. 
–, SHP.

203 Pung Erik Ersson / , fol. , Sers Anders Hansson / , fol. , 
SHP. 

204 Holberts Anders Ersson / , fol. , , Smeds Anders Mattsson / 
, fol. , Ol Anders Persson / , fol. , Toms Mats Larsson / 
, fol. , Buss Mats Persson / , fol. , Rull Pers Anders Persson 
/ , fol. , Pung Erik Ersson / , fol. , Gisslar Erik Hansson 
/ , fol. , Nils Andersson / , fol. , Kollax Per Larsson / 
, fol. , Anders Eriksson / , fol. , Sers Anders Hansson / 
, fol. –, SHP.

205 Erik Lars Mats Olsson / , fol. , SHP.
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206 Knuts Anders Andersson / , fol. , Krång Mats Mattsson / , 
fol. –, , Holberts Anders Ersson / , fol. , , Anders Olsson 
Falk / , fol. , Peter Ekorn / , fol. , Skinnar Per Andersson 
/ , fol. , SHP.

207 Holberts Anders Ersson / , fol. –, Smeds Anders Mattsson / 
, fol. –, Rull Pers Anders Persson / , fol. , Pung Erik 
Ersson / , fol. , Kollax Per Larsson / , fol. , Mats Larsson 
/ , fol. , SHP.

208 Holberts Anders Ersson , / , fol. , – SHP.
209 Rull Pers Anders Persson / , fol. , SHP.
210 Holberts Anders Ersson / , fol.  (citat); Krång Mats Mattsson / 

, fol. –, Mårts Pers Anders Mattsson / , fol. , Gisslar Erik 
Hansson / , fol. , Sers Anders Hansson / , fol. –, 
SHP.

211 Per Wollenius berättelse / , fol. , SHHb; Ol Anders Persson / 
, fol. , Anders Olsson Falk / , fol. , Gudmund Norström 
/ , fol. , SHP. 

212 Adlerstråle till KM:t / , fol. –, SHHd.
213 Holberts Anders Ersson / , fol. , SHP.
214 Back Hans Hansson / , fol. , SHP; Pro Memoria från Jacob Neuman 

odat., ank. / , fol. –, SHHb.
215 Hans Anderssons i Översätra brev / , fol. , SHHd.
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5. Allmogens formering kring en politik

Skinnar Per Andersson, nyvald riksdagsman för större delen av Koppar-
bergs län, verkade mycket nöjd med de frågor som han satts att föra fram 
vid riksdagen. Under , när han reste runt i länet, brukade han ha med 
sig en kruttaska som han bar en lista med allmogens besvär i. Var han än 
kom slog han handen på den och sade ”här ligger det som skall rätta”, med 
hänvisning till oegentligheterna i landet.1

Skinnar Per Anderssons tilltro till de frågor som dalallmogen väckt illus-
trerar hur viktiga de var för rörelsens mobilisering. Under den tid då ryk-
tena florerade i landet uttryckte sig allmogen i termer som visade på de 
legalistiska krav som låg bakom allmogens missnöje. De grundläggande 
idéerna om överlevnad och överhetens omvårdande skyldighet var inte till-
räckliga för att mobilisera kring. För att allmogen skulle kunna samlas 
kring ett gemensamt mål krävdes att det fanns något konkret att enas 
kring, men samtidigt något som vilade på en bred samsyn hos allmogen. 
Rörelsen måste ha symbolfrågor att stödja sig på.

I Beckmans beskrivning av upprorets utveckling är det snarast agita-
tion och propaganda från danska intressen som dominerar bilden av hur 
allmogen har formulerat sina krav. Hur han menar att denna process har 
gått till är oklart. Han säger exempelvis att allmogen inte var förmögen att 
samla sig själv utan hade letts av den danska agitationscentralen. Det var 
brytningar och kamp om inflytandet över allmogens sinnen av agitatorer 
och uppviglare som beredde vägen för upprorets slutskede. Han talar också 
gärna om hur agitatorer utnyttjade andra som sina redskap för att sprida 
agitationscentralernas budskap.2 Att det var just dalallmogen som gjorde 
uppror förklarar han med att befolkningen där visade tillräcklig hänsyns-
löshet för att dra konsekvenserna av de idéer de insupit samt hade till-
räcklig inbördes sammanhållning för att inte påverkas av yttre inflytande. 
Böndernas politiska ställningstagande karakteriserar han på följande sätt: 
”Utom förbittringen över de vanskliga ekonomiska förhållandena var det 
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efter allt att döma fr.a. lusten att ’utrota skälmar och förrädare’ och att få 
en ny konung, som besjälade bönderna”.3

Att de politiska frågorna var betydelsefulla för rörelsen råder inget tvivel 
om. De har i Beckmans efterföljd beskrivits som det kitt som höll rörelsen 
samman.4 Däremot vore det vanskligt att förutsätta att bönderna i princip 
förde fram andras politik som sin egen, om man skall tolka Beckmans själv-
motsägelse så. För att kunna mobilisera kring kraven måste de tolkas av 
dalbönderna själva.

När bönder i Europa vanligen ställde krav på överheten var de legalis-
tiska, baserade på ett normsystem som talade om vad som var rätt och rim-
ligt. Huvudpoängen var ofta att påtala att en orätt begåtts mot dem och att 
detta kunde styrkas av urgammal hävd eller utifrån föreställningar om vad 
som var rättvist. Ofta har det faktum att allmogen uttryckt krav som syftat 
till att skydda dess egna intressen lett till att böndernas krav har betraktats 
som reaktioner på någon åtgärd från myndigheternas sida, och deras pro-
tester eller motstånd har därmed karakteriserats som defensivt. Det kunde 
vara en skattehöjning, uttag av soldater eller klagomål mot fogdar som 
klämde folk på mer pengar än de skulle betala. Bönderna var inte för-
mögna att se bortom sina egna intressen och hade inte en tanke på att för-
söka öka sitt inflytande på nationell politik.5 Det är höga krav man därmed 
ställer på de tidigmoderna bönderna för att tillerkänna dem en aktiv poli-
tik; de måste formulera revolutionära krav på grundläggande samhällsom-
vandlingar. Med en sådan karakteristik skulle de välkända ”tolv artiklarna” 
från Oberschwaben under det tyska bondekriget – vara ett lysande 
undantag med sina explicit religiöst legitimerade utmaningar mot feodal 
exploatering.6

Mot denna inriktning kan man rikta ett par anmärkningar. Den första 
gäller omfånget av de krav som bönder har ställt. Bönders förmenta kon-
servatism har sin förklaring i ett pragmatiskt handlande från böndernas 
sida. ”Innovationer” från statsmaktens sida brukade innebära försämrade 
ekonomiska och sociala villkor för bönderna vilket det vore underligt om 
bönderna stödde.7 Det var heller inte så att det bara var bönder som legiti-
merade sina krav med sedvana och den gamla goda tiden. Snarare omfatta-
des detta synsätt av många samhällsgrupper.8 Dessutom har statsbyggnads-
processen bevisligen påverkat de krav som bönder har ställt vid protester. 
Charles Tilly har för fransk del visat att ju mer statens centralisering tilltog, 
desto mer kom folkliga protester att inriktas på nationella frågor i stället för 
lokala problem.9 Upprorsmän i Norge visade exempelvis under –talet 
en nationell politisk medvetenhet. Planer gjordes på hur det utrikespoli-
tiska läget skulle kunna utnyttjas för de upproriskas syften.10

För det andra har upprorsforskningen visat att bönder inte instinktivt 
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reagerar med motstånd och protest på yttre påfrestningar såsom höjda skat-
ter eller missväxt, utan att det är böndernas egna uppfattningar av dessa 
påfrestningar som är instrumentella för upprors uppkomst. Med denna 
förutsättning vore det missvisande att framställa bönders politik som reak-
tiv när det i själva verket behövs en aktiv tolkning av situationen för att 
protester ska komma till stånd. Motståndsrörelser är inte bara reaktioner 
på socioekonomiska förändringar, de är delaktiga i skapandet av tolknings-
ramar av händelser och förhållanden i samhället, och på det sättet produ-
cerar de betydelser och idéer.11

Som tidigare visats gav delar av allmogen uttryck för en tolkningsram 
i de rykten som spreds och i samtal på krogar och värdshus under den 
period då konsensus formerades. Allmogen tolkade sin eländiga situation 
som föranledd av överhetens svek. Man kom också fram till att man måste 
handla för att lösa problemen med regeringens legitimitet, men handling 
var långt ifrån möjligt. Det visar inte minst de avbrutna planerna på att gå 
till Stockholm i juni .

Mobiliseringen av konsensus handlade om att sprida sina åsikter till en 
större, mer heterogen grupp för att man skall kunna nå sina mål. Konsen-
susmobilisering diskuterades i kapitel fyra utifrån de möten som allmogen 
höll. Denna undersökning behandlar idéinnehållet i allmogens kravformu-
lering och hur det har fungerat mobiliserande, inte bara för att mobilisera 
konsensus, utan också för att aktivera människor som sympatiserade med 
rörelsen att delta i de aktioner som rörelsen ordnade (handlingsmobilise-
ring).12

I detta kapitel undersöks hur allmogen formade tolkningsprocessen 
under perioden från landstinget i Falun i juli  till mötet hos bonde-
ståndet den  juni . På vilket sätt var denna tolkningsram mobilise-
rande? Vilken politisk repertoar använde allmogen? På vilket sätt nyttjades 
politiska strukturer, social organisation och politiska möjligheter i mobili-
seringen?

Materialet som används är de dokument som varit centrala för dalall-
mogens rörelse. Listor med besvär var det absolut vanligaste sättet att fram-
föra klagomål och krav i samband med uppror.13 Oftast rör det sig om för-
arbeten till eller inlämnade besvär, memorial som lämnats in till riksdagen 
eller kravlistor som lämnats in på anmodan av regeringen.

Texter spelade stor roll i alla samhällsområden under tidigmodern tid, 
oavsett om man var läskunnig eller inte. Också -talets svenska poli-
tiska värld var i högsta grad förskriftligad med allt vad det innebar av pro-
tokoll, skrivelser och dokument. För att en person skulle kunna delta i det 
politiska livet krävdes att man var politiskt litterat. Detta behövde dock 
inte innebära att man kunde läsa och skriva själv, bara att man hade tillgång 
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till kunskapen. Nils Erik Villstrand skiljer på possessiv läs- och skrivkun-
nighet utgående ifrån individens färdigheter och ett accessivt perspektiv 
där det viktiga var att en person, eller vanligare, en grupp hade tillgång till 
dessa färdigheter. Genom en accessiv läs- och skrivkunnighet kunde perso-
ner och grupper som inte annars var litterata få tillgång till den politiska 
sfären genom att förlita sig på en förmedlare.14

Skrivare var betydelsefulla för bönder när de skulle lämna in suppliker 
till Kungl. Maj:t eller memorial till ständerna. Man eftersträvade en välfor-
mulerad text där de rätta hälsningsfraserna och ordvändningarna använ-
des. Således var det sällan som bönder författade sina egna skrifter, även 
om de var skrivkunniga. I samtiden uppfattades emellertid skrivarna som 
potentiella uppviglare som förledde enfaldiga bönder. Bönderna ansågs 
inte förmögna att förstå det som stod skrivet i deras subversiva skrifter. Vid 
riksdagen – sades det också att bönderna gick andras ärenden när de 
lämnade in memorial i ståndet.15

Som en motsvarighet till den tidigare undersökningen om ryktessprid-
ningen i upproret har också muntliga uttalanden undersökts under denna 
mobiliseringsfas. Materialet är, liksom för tidigare undersökningar av ryk-
tesspridning och prat, varierat. Tjänstemäns brevväxling och efterhandsbe-
rättelser har kommit till användning, liksom utsagor i rättegången efter 
upproret i Svea hovrätt. Källorna till pratet har sina speciella problem, 
framför allt därigenom att de till största delen är efterhandsuppgifter. Det 
kan därmed vara svårt att urskilja någon utveckling av tolkningsprocessen i 
dessa uttalanden. Däremot har de sitt värde just i jämförelse med uttalan-
dena från våren . Har man talat om upproret på samma sätt hela tiden, 
eller ändrades talet under hand? Det är viktigt att i så hög grad som möj-
ligt använda material som användes som en del i själva tolkningsprocessen. 
Efterhandsberättelser kan vara svåra att lita till eftersom berättaren kan ha 
varit påverkad av den färdiga tolkningsramen när utsagan gavs. Därmed 
skulle tolkningsramen framstå som statisk, fastän den i själva verket för-
ändrades under mobiliseringens gång.

Dalallmogens postulater 
och Kopparbergs allmoges besvär

Landstinget i Falun i slutet av juli  blev inledningen till att Koppar-
bergs läns allmoge framförde gemensamma krav. Mötet resulterade i att 
större delen av länets socknar lät sig representeras vid riksdagen av Skinnar 
Per Andersson från Mora. Ett liknande samarbete hade inte skett tidigare. 
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I denna nya samarbetsanda sammanställdes också en lista med besvär av 
representanter för de socknar som stödde Per Andersson. Skriften, kallad 
dalkarlarnas postulater (dalkarlarnas anhållanden), var ett förarbete till 
mötet med landshövding Lindcreutz om de besvär som skulle lämnas till 
den instundande riksdagen.

Frågornas prioritering hade särskild betydelse. När besvär vanligen sam-
manställdes ordnades de oftast i ordning, från de mest allmänna besvären 
till de mest specifika.16 Främst bland postulaterna var att samtliga invånare 
i östra och västra Dalarna önskade att få leva efter ”Konung Karl XI:s häl-
sosamma förordningar”.17 Denna första punkt är minst sagt vagt formule-
rad och det är därmed svårt att dra några slutsatser om vad man egentligen 
åsyftade. Kravet skulle dock kunna tolkas som ett uttryck för böndernas 
rojalism och önskan om ett återinförande av enväldet. Det som talar för 
denna tolkning är dels att frågan ligger i linje med allmogens tolkningsram: 
en enväldig kung skulle kunna skydda allmogen mycket bättre än vad 
som var fallet med den maktlöse frihetstida kungen. Dels ströks frågan 
ur besvären som lämnades in till riksdagen, vilket skulle kunna uppfattas 
som att den ansågs strida mot grundlagen. Ständerna, som ju skulle ta upp 
besvären till behandling, var enligt riksdagsordningen från  förbjudna 
att beröra frågor som stred mot grundlagen, vilket införande av kungligt 
envälde gjorde i allra högsta grad.18

De följande frågorna sorterades i enlighet med temat om sveket mot all-
mogen. Allmogens överlevnad hade hotats på olika sätt, framför allt genom 
de kostnader som kriget dragit på den. Inte heller hade allmogen fått det 
beskydd den hade att förvänta sig av de regerande. Den andra punkten 
i postulaterna säger att man vill att soldater och krigsmakt skall få följas 
åt. Förmodligen är detta en hänvisning till det löfte dalallmogen ansåg sig 
ha från Karl XI att Dalregementet inte skulle splittras vid en kommende-
ring.19 Det var viktigt att vara på ett ställe, sade postulaterna, eftersom en 
splittring av armén ofelbart ledde till nederlag i kriget vilket fattiga och 
utmattade skattedragare skulle lida mycket av. Man exemplifierade med 
slaget vid Villmanstrand hur illa det kunde gå och sade att omständighe-
terna kring slaget måste utredas.20

De närmaste punkterna vidareför samma resonemang om hur krig och 
soldatutskrivningar på olika sätt har förorsakat lidande för allmogen. Man 
framhåller att orsakerna till dessa missförhållanden måste undersökas och 
vidare vill man veta vart pengar till soldaternas kläder och besparingsmedel 
man betalat in har tagit vägen. Man vill bli befriad från att ordna varge-
ringskarlar, det vill säga reserver till de ordinarie soldaterna. Man tycker 
att adeln och prästerskapet bör underhålla soldater i krigstid likaväl som 
allmogen.21



169

Ytterligare punkter som hade med subsistensen att göra var kritiken av 
tullar på handel, men dessa frågor prioriterades lägre. Exempelvis ledde, 
enligt postulaterna, det armod som förorsakats av tullen på handeln med 
Hälsingland, Värmland, Härjedalen och Norge till att allmogen fattade 
”oanständiga tankar”. Man ville därför befrias från tullen.22

Ett par punkter i postulaterna syftar till att försäkra sig om att det verk-
ligen var rätt saker som framfördes vid riksdagen från Kopparbergs läns all-
moge, och anknöt därmed till den misstro som fanns mot riksdagsmännen. 
Allmogen ville ha tillstånd att deras valda riksdagsmän skulle få avlägga 
en trohetsed i höga vederbörandes och socknarnas äldstes närvaro. Detta 
skulle alltså ske innan herredagsmannen reste till riksdagen och avlade sin 
ed där.23 Det var ett ytterligare stärkande av principalatsläran allmogen var 
ute efter. Dessutom ville dalallmogen ha en egen talman vid riksdagen, 
men hur det skall gå till är inte närmare beskrivet. Syftet anges vagt att 
denne person skulle ha klart för sig dalortens beskaffenhet och nödvändig-
heter.24 Dessa två anhållanden beror på den misstänksamhet som uppkom 
mot herredagsmännen vid den förra riksdagen då kriget beslöts, och stär-
kandet av principalatslärans principer skulle kunna hindra beslut att fat-
tades som inte godkänts av allmogen på lokal nivå.25

I allmänna ordalag vill allmogen dessutom att landsförrädare alltid skall 
straffas med döden och man vill avhjälpa förräderi genom att hindra att 
utländska personer får högre tjänster. Detta är förmodligen en hänvisning 
till generalerna som förde befäl under kriget i Finland. Generallöjtnant 
Henrik Magnus von Buddenbrock var född i Livland, men hade varit i 
svensk tjänst länge. Han hade varit tillförordnad överbefälhavare i kriget 
mot Ryssland under tiden för slaget vid Villmanstrand. Han blev hemkal-
lad från armén i slutet av juli  tillsammans med general Charles Emil 
Lewenhaupt.26

Upprördheten över vad som skett under rekryternas myteri i Stockholm 
kom också till uttryck i postulaterna. Det gick samtliga ”hårt till sinnes” 
att deras soldater hade blivit ”attackerade med laddade gevär” när de var i 
Stockholm för att försvara land och rike. Man ville veta vad som egentligen 
skett vid dessa händelser.27 Den sista av postulaternas punkter anknöt till 
vårens flitiga ryktesspridning och brevväxling mellan Dalarna och Stock-
holm. Det hade blivit tydligt att brevhemligheten hade kränkts många 
gånger, när brev uppbröts av myndigheter i jakt på ryktesspridare.28

Postulaterna undertecknades av  personer från  socknar i Öster- och 
västerdalarna och överlämnades därefter till landshövding Lindcreutz.29 
Punkterna förhåller sig direkt till den tolkningsram som spårats i allmogens 
prat under den föregående våren och försommaren. Postulaterna handlar 
om förhållandet mellan kung och folk, om överhetens plikt att skydda all-
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mogen och hur denna plikt har svikits. Allmogens överlevnad har hotats 
av de hårda tullarna, av krigets alla pålagor och av det dåliga kommandot 
som gjort att soldatliv offrats i onödan. Man tar också upp frågor som 
rör riksdagsmännens ansvar inför sina hemmavarande och man försöker 
utverka att det lokala inflytandet i riksdagen skall bli större. Argumen-
tationen är till största del legalistisk. Vid många tillfällen hänvisas till 
äldre förordningar. Förutom syftningen på Karl XI:s förordningar anknyts 
till löften från samme kung om att Dalregementet inte skall splittras vid 
en kommendering. Angående kostnader för fältskärer hänvisas till en reso-
lution från , angående tull på handel hänvisas till en förordning 
från  och angående kyrkospannmålen hänvisas till Karl X:s nådigaste 
bifall.30

Allmogens besvär hade generellt sett, när de väl lämnades in till riksda-
gen, en ganska formell form som gärna höll sig inom en ideologisk och 
praktisk ram. Orsaker härtill kan vara den påverkan som häradshövdingar 
och landshövdingar torde ha haft på deras slutliga formulering, även om 
påtryckningar på allmogens besvärsskrivande var förbjudna.31

Vid landstinget i Falun skedde en omarbetning av postulaterna och 
de socknar som varit frånvarande när de skrevs inkom med sina besvär. 
De besvär som slutligen lämnades in till bondeståndet var för hela Kop-
parbergs läns allmoges räkning och ser annorlunda ut än de postulater 
som majoriteten av socknarna stod bakom. I enlighet med författningens 
bestämmelser saknas den första punkten från postulaterna om envälde i 
besvären. Besvären inleds i stället av en begäran om undersökning av vad 
som hänt vid Villmanstrand då så många soldater under Dalregementet 
förlorats. Som andra punkt kommer frågan om söndring av Dalregementet 
vid kommenderingar. Man ber att det inte skall ske och hänvisar till tidi-
gare resolutioner, utan att specificera dem.32

För övrigt sammanfaller många av punkterna i besvären med dem som 
allmogen tagit upp i postulaterna. Skillnaden är att formuleringarna är för-
siktigare och att flera punkter sammanförts till en. Omkring tolv av pos-
tulaternas krav finns med bland besvärens . Frågan om att också präs-
terskap och adel skall utrusta manskap i krigstider finns exempelvis med 
i besvären, men har flyttats ned från elfte till :a plats. Den här priorite-
ringen är också symptomatisk för besvärens utformning. Från att frågor 
om den nöd, det besvär och elände som kriget orsakat hade dominerat i 
postulaterna, var de till numerären inte särskilt många i besvären.33

I besvären överväger i stället specifika ekonomiska frågor som berör sär-
skilda socknar eller fögderier; det handlar om övergrepp av salpetersjudare, 
kronotiondesäden och ved till Falu gruva.34 Detta kan delvis förklaras med 
att postulaterna ju inte innehåller besvären från Säters län, Näsgårds län 
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eller Västerbergslagens fögderier.35 Att besvär ofta undergick en omdaning 
under tjänstemännens inflytande kan också vara en orsak.

Inget missnöje med hur överheten skött sina skyldigheter gentemot en 
nödlidande allmoge anas i besvären. Ett exempel är den punkt i postula-
terna som gällde avskaffande av tullen på handel med Norge och gräns-
landskapen. Där hade man talat om de oanständiga tankar som allmogen 
hade tvingats till på grund av nöden. Denna punkt har helt ändrat karak-
tär. I besvären tackar allmogen i Kopparbergs län för de spannmålsförskott 
som kommit länet till godo under missväxten genom Kungl. Maj:ts nådiga 
försorg. Man ber enbart att man skall få ytterligare lindring genom att 
tullen togs bort eller åtminstone sänktes. Resonemanget fortsätter med att 
Tullarrendesocietetens tjänstemän tillfogar allmogen stor olägenhet. I pos-
tulaterna formuleras samma problem som att allmogen förtrycks av dessa 
tjänstemän.36

Beckman frågar sig om hela proceduren med ett landsting verkligen 
varit nödvändig för att nå det resultat som besvären innebar.37 Ställer man 
samma fråga som Beckman, det vill säga om allmogen i Kopparbergs län 
lyckats få iväg sådana besvär som den ansåg skulle lösa allmogens främsta 
klagomål, blir svaret nej. Besvären knyter inte alls på samma sätt direkt 
an till de element som var viktiga i allmogens tolkningsram. Men om 
man i stället tar postulaterna som ett tecken på allmogens mobilisering 
blir bilden en annan. I postulaterna har tolkningsramen lämnat ett tydligt 
avtryck; om överhetens ansvar och skyldigheter, allmogens överlevnad och 
riksdagsmännens svek. De visar att det fanns ett starkt stöd bakom tolk-
ningen av allmogens problem i och med att så många socknar enades 
bakom dem.

Formuleringarna av frågorna i postulaterna var emellertid inte sådana 
att de uppmanade till direkt handling. Därtill var postulaterna för vaga 
och besvären för perifera. Det gick inte att uppbåda allmogen kring en 
sådan allmän begäran som att återinföra enväldet. Där fanns det ingen 
implicit handlingsrekommendation. Men riksdagen nalkades, och dalbön-
derna kunde hoppas att en del av dessa frågor skulle komma upp där. Än så 
länge var postulaterna bara dalkarlarnas. Om man skulle få ytterligare stöd 
vid riksdagen var ännu osäkert.

Vid riksdagen

Strax efter riksdagens öppnande i augusti  ställdes generalerna Lewen-
haupt och Buddenbrock inför en generalkrigsrätt där de skulle svara för sitt 
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agerande under kriget. Kritiken av Lewenhaupt och Buddenbrock ökade 
också. Bondeståndet bad om och om igen i januari och februari  att en 
ständerkommission skulle tillsättas för att rannsaka dem.38

Tronföljdsfrågan var annars den stora frågan vid riksdagen under hösten. 
Bondeståndet kom den  oktober överens om att man inte skulle ”lämna 
sina öron eller blanda sig i de diskurser” som förekom överallt angående 
successionen. Man kunde inte vara säker på vad landets grannar hade i 
sinnet och därför vore det äventyrligt för riket att ta frågan lättvindigt och 
att inte se till att dra den största fördel och nytta av valet.39 Detta hindrade 
inte riksdagen från att under hösten välja en tronföljare, Karl Peter Ulrik av 
Holstein-Gottorp. Valet omkullkastades dock snabbt av att han redan valts 
till successor till den ryska tronen.40

Successionsfrågans initiering i politiken var, enligt Jan Persson, det som 
väckte allmogen i Dalarna. Frågan var uppe i ständerna, och det uttryck-
tes många åsikter i frågan. I och med julferierna spreds resonemangen om 
tronföljden till de hemmavarande vars åsikter riksdagsmännen ville höra i 
frågan. Invigandet av allmogen ute i landet i tronföljdsfrågan välkomnades 
av somliga. När Jan Persson reste hem till julen gav en auditör i Stockholm 
honom ett släktträd över Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. Vilken kandi-
dat som föredrogs i Dalarna efter Karl Peter Ulrik var inte klart. Redan före 
jul hade det talats det i Dalarna om en prins som skulle vara nära kronan 
genom något gammalt släktskap. Kronprinsen av Danmark, Fredrik, blev 
intressant men också Kristian, hertigen av Pfalz-Birkenfelt och Adolf Fred-
rik av Holstein-Gottorp hade sina anhängare.41

Vid tjugondedag jul återkom Jan Persson till riksdagen och fann då 
att hela bondeståndet stödde den danske kronprinsens kandidatur. Opi-
nionen för honom stärktes allt mer i Stockholm, men i övre Dalarna var 
hertigen av Pfalz-Birkenfelt den som föredrogs.42 I ett försök att stävja 
informationsspridning föreslogs i sekreta utskottet i februari att bonderiks-
dagsmannen Jon Ersson från Närke och Värmlands län skulle arresteras för 
att ha skrivit hem om successionen. Men förslaget bemöttes med påståen-
det att om man skulle ta fast alla som talat om tronföljden, så måste nästan 
hela landet arresteras.43

De tre kandidaterna till tronföljden understöddes av utländska intres-
sen och pengar, och de hade många anhängare bland svenska politiker. 
Den danske kronprinsen hade stöd främst hos bönderna och Kristian av 
Pfalz-Birkenfelt hos de högre stånden. Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp 
blev framför allt aktuell som kandidat i och med att Rysslands fredsvillkor 
sändes till Stockholm. De angav Adolf Fredriks val som villkor för att 
Sverige skulle få behålla Finland.44
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Deputationen till Stockholm
Dalallmogens deputerades resa till Stockholm i mars  förbereddes med 
möten både i Leksand och på landskansliet i Falun. Orsa socken hade i 
förväg specificerat vilka frågor som deras deputerade hade lov att samråda 
om vid mötet i Falun. En fråga gällde vilka som varit främsta orsaken 
till nederlaget i kriget i Finland. Ärendet kopplades till att man inte ville 
släppa ut något manskap förrän man visste att man hade en duglig kom-
mendör för armén. Den tredje punkten rörde kortfattat ”succession till 
svenska tron”.45 Efter det förberedande mötet i Leksand gick en skrivelse 
söderut till ”de älskliga vänner och redliga dannemänner” där man avise-
rade att man ämnade träffas i Falun den  mars för att förbereda besvär att 
ta med till Stockholm. De fullmäktiga som kom till Falun skulle ha sina 
besvärspunkter med sig. I skriften var det redan uttalat vad dessa besvär 
skulle bestå i.46 ”Förnämligast” borde vara

:mo att noga efterfråga vilken är huvudman till all den olycka och avsaknad 
som skedde i Finland, och för det andra att vi ej vilja utsätta någon soldat på 
krigståg förrän man kan vara försäkrad om en redlig och trogen kommendör 
för manskapet att de ej genom oriktighet måge bliva förlorade, och för det dje 
påstås en suverän kung på svenska tronen.47

De två kravlistorna gäller inte precis samma frågor, även om de är påtag-
ligt närbesläktade för att vara förarbeten. Medan Orsaborna bara påtalar 
att man vill veta vem som var ansvarig för nederlaget i kriget, ville den 
större gruppen socknar i stället veta vem som var ansvarig för att kriget 
hade börjat. Dessa frågor hade olika politisk räckvidd. Medan ansvaret för 
nederlaget just hade börjat undersökas i ständerkommissionen mot Lewen-
haupt och Buddenbrock, gällde ansvaret för krigsförklaringen potentiellt 
hela den förra riksdagen –, men främst delar av adeln som ivrat för 
krig.

Den andra punkten behandlas betydligt mer lika i de båda fallen, även 
om det är först här som de samlade socknarna implicit nämner bristerna 
hos krigsbefälet. Man förklarar att bönderna inte ämnar släppa ut några 
soldater så länge man inte litar på befälets trohet. Här har man uttryckt 
sig som i en utpressningssituation, man sätter villkor för sin egen uppfyl-
lelse av sina skyldigheter och villkoret är att befälet uppfattas som legitimt 
av allmogen. Hot om bojkott var visserligen inget nytt, men det hade inte 
tidigare satts i samband med andra politiska frågor på det här sättet. For-
muleringarna om utsläppande av soldaterna som villkorade är intressant i 
förhållande till de krav som lämnades in senare i Stockholm. Under tiden 
som dessa frågor formulerades var soldater på väg hem från Finland. De 
berättade att det fortfarande inte gjordes något motstånd mot fienden. I 
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stället dog de många soldater som sänts från Dalarna i hunger och vansköt-
sel, sade de, allt medan fienden tilläts lägga beslag på svensk proviant.48 
Skinnar Per Andersson var hemma från riksdagen vid jul och sade dess-
utom till folk att de inte borde släppa ut soldaterna förrän dalallmogen 
kom till Stockholm.49

Ännu mer stöd för att hålla tillbaka soldaterna kom vid kyndelsmässoti-
den, omkring början av februari, då flera skrivelser till Dalarna från Häl-
singland kom där allmogen uppmanades att hålla kvar sina soldater. Bönder 
från Hälsingland sökte också upp allmogen i Dalarna för att överlämna en 
skrift angående Hälsinge regementes soldaternas utmarsch och regeringssät-
tet. I förstone verkade allmogen i Dalarna inte så intresserad av deras propå 
och de fick inte annat svar än att Leksandsborna inte skulle göra något 
innan de hört av de andra socknarna i länet. Hälsingebönderna uppmanade 
allmogen att vägra släppa ut sina soldater förrän de brottsliga generalerna 
hade bestraffats och en säker och god anförare valts till tronföljare.50

Den tredje frågan har också en del nyansskillnader i de olika skrifterna. 
Medan Orsaborna ville att tronföljdsfrågan skulle lösas, talas i de gemen-
samma besvären om kungligt envälde. Som nämnts var det olagligt att 
lämna in besvär till bondeståndet som förespråkade förändringar i reger-
ingssättet, men nu ämnade alltså en deputation göra det.

De fullmäktiga reste från mötet i Leksand till landskansliet i Falun där 
de träffade deputerade från socknar söder om residensstaden. Memorialet 
som formulerades i Falun lämnades till landssekreterare Neuman för att få 
pass för resan till Stockholm. Det innehöll sju punkter.51

Den nya skrivelsen tog främst upp kriget, medan kravet på envälde hade 
plockats bort. I stället för envälde sattes ett villkor i den andra punkten 
på vem man kunde tänka sig som tronföljare, det måste vara någon av 
svenskt blod. Vem dalkarlarna syftade på är svårt att fastställa eftersom ett 
flertal kandidater skröt med sitt svenska blod.52 För övrigt gäller punkterna 
främst krigsbefälet och insynen i det. Bönderna ville ha insyn i Krigskol-
legiets verksamhet angående krigsväsendet. Hur regementscheferna hade 
skött sina tjänster under kriget borde undersökas noggrant med tanke på 
att ”inget motstånd gjordes, utan försatte en så stor armé”. Denna rannsak-
ning borde också ske skyndsamt, varvid man hänvisade tillbaka till den 
första punkten i sina riksdagsbesvär. Den specifika rannsakningen av gene-
ralerna Lewenhaupt och Buddenbrock borde likaledes nå ett snart slut. 
Inga utländska män skulle heller ha rätt att föra kommando, enligt den 
fjärde punkten, förmodligen ett eko av de utländskt klingande namnen hos 
generalerna. Allmogen både förmodade och anhöll om att inga soldater 
skulle sändas ut på något krigståg förrän man kunde vara försäkrade om att 
kommendörerna var rediga och trogna.53
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I den sista punkten framfördes krav på att dalallmogen skulle få ha en 
egen talman och egen sekreterare i bondeståndet, på egen bekostnad, efter-
som man ansåg sig ha blivit förledda av de nuvarande.54

De deputerade visade upp sina memorial för landshövding Wennerstedt 
som var i Stockholm såsom de lovat Neuman när de fick tillåtelse att lämna 
sitt hemlän. Angående frågan om att få en successor av svenskt blod frå-
gade landshövdingen de fullmäktiga vad de menade med det. De svarade 
att det kunde han se på deras fullmakt. Fullmakten visade också att de hade 
reducerat frågorna till bara fyra. Detta trodde landshövdingen hade skett i 
Stockholm eftersom fullmakten såg nyskriven ut. De fullmäktiga hade sagt 
att Danmark skulle hjälpa ”oss”, det vill säga Sverige, att hålla ryggen fri och 
få tillbaka Finland. Dessutom påpekade de att Sverige och Danmark var av 
samma religion, hade liknande lagar och tungomål med mera.55

Memorialet hade sex punkter när det slutligen lämnades in till bonde-
ståndet den  mars. Det var frågan om att ha egen talman och sekreterare 
som hade strukits och man hade ändrat ordalydelsen av punkten om tron-
följden. Nu talades i stället om att man ville att tronföljaren skulle vara 
en prins från ett grannland som kunde assistera Sverige i kriget med egen 
makt. Bönderna hade helt klart den danske kronprinsen i åtanke.56

Några dagar senare besökte deputationen från Dalarna, tillsammans 
med några Hälsingebönder, ständerkommissionen angående orsakerna till 
krigets olyckliga förlopp, den kommission som rannsakade Lewenhaupt 
och Buddenbrock. Också här överlämnades en skrift där, inte förvånande, 
det främsta kravet är en skyndsam undersökning och dom över de förbry-
telser som begåtts under kriget i Finland. Förbrytelserna bestod framför 
allt i att soldaterna, som bönderna hade utrustat och lejt under mycket stor 
omkostnad, hade förlorats så plötsligt. Utan motstånd hade Finland över-
lämnats i fiendens hand. Detta, tillsammans med hungern i landet som 
förorsakats av att så mycket spannmål hade fördärvats, var en ”himmelskri-
ande blodsynd” för landet.57

Känsloargument fördes fram för att motivera varför allmogen inte ville 
sända ut några fler soldater. Kärleken lade hinder i vägen för att man skulle 
vilja låta sina anhöriga dra i fält bara för att förgås – fadern älskade sina 
barn, hustrun sin man, barnen sin far. De hemmavarande skulle inte släppa 
ut sitt manskap innan dom och avstraffande skett av de brottsliga. Härvid 
framförde de deputerade bara de hemmavarandes åsikter, sade deras skrift, 
deras medbröder hade lagt orden i mun på dem. De hoppades därför att 
kommissionen inte skulle ta illa upp att de hade blandat sig i kommis-
sionens göromål.58 Deputationen utlovades och fick ett skriftligt svar från 
kommissionen att visa sina hemmavarande där den förklarade hur långt 
dess arbete fortskridit.59
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Medan deputationen var i Stockholm valde bondeståndet den danske 
kronprinsen Fredrik till tronföljare, den  mars. De andra stånden väntade 
emellertid med sina val. Detta väckte en del oro i rådet som beslöt att valet 
ännu inte fick bli känt utomlands, de utländska ministrarna skulle inte få 
avsända några expresser.60 Frågan var dock oerhört viktig för bönderna vid 
riksdagen och man visste att frågan bevakades av de hemmavarande. Skin-
nar Per Andersson sade i bondeståndets plenum att om de andra stånden 
inte valde den danske kronprinsen till svensk tronföljare så kunde han lika 
gärna åka hem, eftersom det hade varit hans hemmavarandes vilja att kron-
prinsen skulle bli vald.61 Bondeståndets talman Olof Håkansson försvarade 
ståndets val av den danske kronprinsen till svensk tronföljare med att den 
politiska debattens häftighet hade drivit bönderna att träffa sitt val:

men sedan det begynte blåsa, väder än här ifrån än där ifrån, haver ståndet 
ej kunnat annat, till undvikande av sådant ifrån alla sidor stormande väder, 
kunnat göra, än söka kung.62

Tronföljdsfrågan var central för dalkarlarna, och de var övertygade om att 
regeringssättet inverkade på allmogens ställning och välstånd i samhället. 
Det var en fråga som människor var engagerade i, över sociala gränser. 
Beronius menade till och med att just tronföljden var taktiskt betingad. 
Frågan var ett medel för att få skatten sänkt då allmogen inte orkade med 
fler utlagor. Klagomål genom de vanliga, etablerade kanalerna hade näm-
ligen varit fruktlösa, men en enväldig kung kanske kunde avhjälpa proble-
men.63

Beronius hade varit med de deputerade till Stockholm på socknens upp-
drag . När han kom hem till Husby igen läste han upp de skrifter han hade 
med sig och kunde inte undgå att berätta att bondeståndet valt den danske 
kronprinsen. Memorialet som lämnats in till bondeståndet uppskattades 
av de hemmavarande. När länsmannen läste upp det på sockenstämman 
”hade socknen, då det blivit uppläst varit så kär däråt, som åt smör på 
mjukt bröd”.64

Dalebrevet och brevet till Grüner

Nya skrifter författades vid landstinget i Leksand. Också den här gången var 
de deputerade förberedda i vilka frågor de skulle föra fram. Husbybornas 
fullmakt till sina deputerade till landstinget i Leksand ger vid handen att 
vilka frågor som skulle diskuteras redan var utrett. De fullmäktiga skulle
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andraga att ingen soldat måtte utkommenderas på något krigståg innan straff 
efter förbrytelser med herrar generaler som [i] Finland anfört vår armé, och så 
illa hanterat vårt manskap och landet blödsligen plundrat65

Inför mötet hade kronprinsen av Danmark nämnts i Venjans sockens full-
makt för sin representant vid landstinget, Per Ersson. Tronföljden tas upp 
som tredje punkt, och hänvisningen går till att kronprins Fredrik redan var 
vald av bondeståndet. Dessutom var det den kandidat som de deputerade 
till Stockholm och deras medbröder ville ha. I denna skrivelse beror solda-
ternas utsläppande på utfallet av rättegången mot generalerna – soldaterna 
kommer att släppas ut på krigståg när dom och straff fallit.66 Fullmakten 
för representanterna från Grangärde nämner inte mer än att deras uppgift 
är att bevaka socknens rätt.67

Själva landstinget i Leksand ägnades främst åt Dalregementets utmarsch. 
För deras utsläppande ställde allmogen två krav: att generalerna skulle 
straffas för kriget i Finland samt att kronprinsen av Danmark förkla-
rades till arvtagare till den svenska tronen. Dessa två krav skulle uppfyllas 
inom en vecka, annars ”skulle allmogen gå man ur huse till landets för-
svar”.68

Allmogen ville också lämna en skriftlig redogörelse till Kungl. Maj:t. 
Den skrevs den  april. Under tiden den förre riksdagsmannen Gatu Erik 
Ersson från Tällberg blev misshandlad samlades under mer ordnade former 
de deputerade från socknarna i sockenstugan och satte ihop skriften. Sock-
enskrivaren nedtecknade allmogens önskemål. Den undertecknades strax 
och Skinnar Per Andersson lämnade den till landshövding Wennerstedt 
med anmodan att befordra den till Kungl. Maj:t och ständerna. Senare 
skrevs också ett tillägg som daterades den  april. Också det överlämna-
des till landshövdingen.69 Att en sockenskrivare lånat sig till de upproriskas 
syften är inte så underligt när man betänker att han var i socknens tjänst 
och tvungen att skriva det han ombads göra.70

Dalebrevet, som skriften kom att kallas, innehåller tre viktiga stadgan-
den. Den första gällde ”generalernas skyndsamma slut och dess förbry-
telser”, den andra handlar om soldaternas uttåg på oriktigt kommando 
och om otrogna anförare. Den tredje och sista punkten gällde tronföljden. 
Efter punkterna följer ett resonemang om hur dessa frågor hör ihop. Dal-
bönderna säger i förstone att de är medvetna om att kungen och många 
andra herrar regerar utan falskhet och att man vet att det är deras undersåt-
liga plikt att lyda dem. I brevet markeras att allmogen mycket väl vet vad 
överheten förväntar av den, men man uttalar sig ändå, och det gör man 
för att många andra undrar vad allmogen i Dalarna anser i dessa frågor. 
Dalallmogen är i själva verket skyldig att uttala sig.71
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Tronföljden tas upp sist, men samtidigt är det en central del i allmo-
gens resonemang. Det specificerade kravet är att den danske kronprinsen 
skall väljas till tronföljare och valet sätts som villkor för att soldaterna från 
Dalarna skall släppas iväg på krigståg.72 I tillägget till dalebrevet togs tron-
följden upp återigen. Efter dateringen trycker man än en gång på att man 
efter enhälligt samråd har kommit fram till att den danske kronprinsen 
skall bli svensk tronföljare ”varifrån vi ingalunda gå utan fast förbliva”.73

Krigets misslyckande och den börda det varit för allmogen har ”gjort 
oss öppna ögon att vi enfaldiga kunna se litet”, enligt detta brev till Kungl. 
Maj:t. Allmogen har tvingats att tillvarata sina egna intressen, och den ville 
inte längre bara lyda blint. Man gör hänvisningar till det trängda läge man 
befunnit sig i, det är armodet och lidandet som drivit fram allmogens pro-
tester. Orättvisan i att varken adeln eller prästerskapet bidragit till försvaret 
av landet såsom rikets bönder har gjort påtalas, och man framhåller att 
adeln och prästerskapet tidigare har utrustat manskap till krig. Såsom vill-
koret lyder säger dalallmogen att så fort den får nyheten om den danske 
kronprinsens val till tronföljare så är den beredd att inte bara skicka iväg 
soldaterna, dalallmogen kan gå ut själv också.74

I ett tillägg till dalebrevet läggs ytterligare en punkt till de övriga tre. 
Dalkarlarna vill att krigets upphov skall undersökas noggrant så att de får 
veta av vilken anledning det börjats. Man säger också att den som befinns 
vara orsaken till kriget skall ersätta skadan med liv och gods, så långt det 
räcker.75

De krav som framfördes i dalebrevet var drastiskt annorlunda i jämfö-
relse med postulaterna skrevs vid landstinget i Falun. Intrycken från det 
politiska läget vid riksdagen har lämnat avtryck i dalebrevet. Dels var 
det förstås enkelt att föra fram den danske kronprinsen som tronföljare 
sedan han faktiskt var vald av bondeståndet. Detta sattes som villkor för 
att dalallmogen skulle uppfylla de krav som Kungl. Maj:t hade ställt på 
den, ett slags utbytesförhandling mellan undersåtar och överhet. Dessutom 
bad man kommissionen mot generalerna att skynda på med sitt arbete. 
Därmed hade allmogen formulerat en slagkraftig treenighet i sina krav där 
essensen av postulaterna bevarats.

Vid landstinget hade de deputerade talat om att skriva till den danske 
envoyén Grüner för att höra efter vad man kunde förvänta sig för stöd 
från danskt håll. Ett par veckor efter landstinget förfärdigades skriften av 
Gustav Schedin.76 Anders Andersson i Brednäs från Ål och Lars Hansson 
i Fors från Leksand hade tillsammans med en mängd andra från Leksand 
bett honom göra det. De begärde också att han skulle läsa upp skriften vid 
Leksands kyrka när den var klar. Sedan hade Schedin lämnat skriften till 
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Olof Olsson i Åkerö, Leksands socken, och han hade sett till att den hade 
blivit underskriven av andra socknar.77

Syftet med brevet till Grüner var att be om råd och stöd i dalallmogens 
företagande. I brevet redovisas beslutet från landstinget i Leksand: att 
dalallmogen inte skulle låta sina soldater avtåga förrän den danske kron-
prinsen valdes till tronföljare och blev anförare över hela armén. Härvid 
erkänner allmogen att den har gått emot kungens order och landshövding-
ens befallning när den vägrade att låta soldaterna gå i fält. I och med att 
allmogen gjort detta ställningstagande ber den Grüner om råd och frågar 
om det verkligen var lämpligt med ett tronföljarval så snart. I stället vore 
det bättre att vänta med valet till dess man kunde vara övertygad om hur 
ställningen såg ut i stånden i frågan. Allmogen ger också en fingervisning 
om varför just den danske kronprinsen vore en så lämplig tronföljare; 
han skulle ha konungslig makt att utrota den otro och egennyttighet som 
gjorde att fäderneslandet drabbades av allehanda olyckor. Därför tackade 
dalallmogen den danske envoyén för att ha erbjudit den en så god kung i 
kronprinsen.78

I detta brev lovar dessutom dalallmogen Grüner att understödja den 
danske kronprinsens kandidatur med vapenmakt, om Grüner finner det 
lämpligt. Om Grüner skulle lägga märke till att det sattes hinder i vägen 
för kronprinsens val så undrade dalallmogen om det inte vore rådligt att

straxt gripa hans Kl. Höghet Kronprinsen av Danmark under armarna och följa 
honom allesamman man som kunna draga gevär då vi hoppas näst Guds hjälp 
att ingen kan göra motstånd samt skyndsammast föranstalta det han i nåder 
täcktes antaga regeringen79

Här ligger sannerligen, såsom Beckman påpekar, upprorsbeslutet i ett nöt-
skal.80 Allmogen har alltså inte bara utsett den tronföljdskandidat den stöd-
jer, den har dessutom fattat ett beslut om hur man ska handla för att detta 
ska genomdrivas. Till skillnad från tidigare prat om att gå till Stockholm 
och rensa ogräs innebär brevet till Grüner att dalallmogen har kopplat 
samman sina politiska krav med en ändamålsenlig aktion – man har beslu-
tat vad en aktion skulle syfta till. Därtill var brevet en uttrycklig önskan om 
att skaffa sig mäktiga allierade i tronföljdsfrågan.

Skriften fördes av Morabonden Knuts Anders Andersson till Stockholm 
och den danske envoyén Grüner. Knuts Anders Andersson hade sin dotter i 
tjänst hos envoyén och hade tidigare haft kontakt med honom. När Knuts 
Anders överlämnade skriften hade envoyén ”lett och glisat” åt den och 
frågat vem som skrivit den. Vid sin återresa till Dalarna hade Knuts Anders 
besökt envoyén igen och bett om ett svar. Envoyén svarade att bondestån-
det stod fast vid sitt val av den danske kronprinsen och att dalallmogen inte 
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borde släppa ut sina soldater förrän de hört från Ryssland om det skulle 
bli fred. Det skulle de få veta genom sin riksdagsman Skinnar Per Anders-
son.81 Dalallmogens erbjudande om att använda vapenmakt för att se till 
att kronprinsen skulle bli vald besvarades inte.

Allt mer sammanföll allmogens krav med de frågor som låg på riksda-
gens dagordning. Ständerkommissionen var i full gång med att undersöka 
generalernas ansvar för krigets usla utgång. Adeln prästerna och borgarna 
beslutade i riksdagen i slutet av mars som en konsekvens av bondestån-
dets val och Rysslands fredsvillkor att låta tronföljarvalet vara beroende av 
fredsunderhandlingarna. Bara två kandidater återstod i realiteten, Fredrik, 
kronprins av Danmark och Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. Fredsför-
handlingarna drog ut på tiden trots ständiga propåer av bondeståndet om 
att sätta ett slutdatum för beslutet. Riksdagen fastställde den  juni att 
tronföljdsfrågan skulle avgöras den  samma månad. Således inväntade 
råd och riksdag med spänning resultatet av förhandlingarna i Åbo med 
förhoppning att det skulle komma före successionsvalet.82

Valakten från Falun

När dalallmogen samlades i tusental i Falun den  juni , beredd att 
tåga till Stockholm, författades ett principdokument, ibland kallat valakt, 
i vilket de angav sin politiska linje.83 De såg dessutom till att få stöd för 
sin åsikt av stadens och länets dignitärer. Skriften inledde med att tala om 
att samtliga invånare i Dalarna kommit fram till att den kandidat vid tron-
följarvalet som bäst tjänade deras intressen var den danske kronprinsen. 
Honom hade dalallmogen mest förtroende för och trodde att han skulle 
vara till störst nytta för riket. Allmogen menade vidare att andra grupper i 
samhället – adel och ”oadel”, andliga och världsliga – borde tala om hur de 
stod i denna fråga så att allmogen visste vad den skulle rätta sig efter. Detta 
första stycke är undertecknat den  juni av fullmäktiga från Leksand, Ål, 
Gagnef, Bjursås, Mora, Svärdsjö, Rättvik, Orsa, Nås, Floda och Malung.84

 Tronföljarvalet och den danske kronprinsen har för första gången förts 
upp överst på dagordningen för dalallmogen. I själva verket är det den enda 
frågan man för fram. Det här är ingen slump. Det är ett utmärkt exempel 
på hur dalallmogen genom sin frågeformulering försökte att appellera till 
det som var mest aktuellt och det som man kunde finna mycket stöd för. 
Samtidigt var det naturligtvis så att frågan var av stor symbolisk betydelse 
för rörelsen, och om man skulle nå sitt mål så var det nu handling skulle 
ske. 
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Efter denna första deklaration skrevs ytterligare ett stycke i vilket det 
konstaterades att dalallmogen hade kommit till Falun beväpnad och i 
mycket stort antal och att de undertecknade alla höll med allmogen som 
framhärdade i sin åsikt – man hade undertecknat under hot med andra 
ord. Passagen skrevs av landssekreterare Neuman och ställdes som villkor 
för att dokumentet skulle godkännas av staden. Dokumentet underteck-
nades därefter av  dignitärer i Falun, bland annat landshövding Wenner-
stedt, landssekreteraren, bergmästaren, borgmästaren och några rådmän 
samt officerare från Dalregementet av vilka särskilt kan nämnas Wilhelm 
Gustav Wrangel. Likaså har präster från Falun, Rättvik, Gagnef, Leksand, 
Mora och Bjursås undertecknat skriften. Dokumentet har förts med under 
marschen och i Hedemora den  och i Sala den  juni har städerna genom 
 respektive  underskrifter deklarerat att de samtycker med dalallmogen 
i tronföljdsfrågan.85

Dokumentet gav emellertid dalkarlarna fler möjligheter än att inför 
regeringen i Stockholm styrka enigheten i tronföljdsfrågan. Hela procedu-
ren i Falun kring undertecknandet av skriften visar att det var fråga om 
en manifestation. Sedan landshövdingen, landssekreteraren, bergmästaren, 
Dalregementets chef med flera omringats av dalallmogen på Falu torg ställ-
des de inför frågan om de ville ha den danske kronprinsen till tronföljare. 
Landshövdingen och de andra dignitärerna gick in i ett hus vid torget 
där Wennerstedt höll ett tal till den samlade allmogen. Inne i huset var 
de fullständigt omgivna av bönder och kunde inte ta sig därifrån innan 
de godkänt dokumentets innehåll.86 Inför, bokstavligen, tusentals bönder 
godkändes dokumentet av de främsta representanterna för centralmakten i 
länet och av Falu stad. Dalallmogen skaffade sig härmed en bekräftelse på 
riktigheten i dess politik och rättfärdigheten i dess ansträngningar. Medan 
undertecknandet av dokumentet andades maktdemonstration från dalkar-
larnas sida kan man ändå inte komma ifrån att de också var angelägna om 
ett godkännande från stadens och länets högsta överhetspersoner. Allmo-
gens maktställning var inte tillräcklig för att frågan skulle vinna tillräckligt 
inflytande och man önskade sig en front enad över ståndsskrankor att visa 
upp gentemot riksdagen.

Två deputerade sändes från dalallmogens marsch till Stockholm för att 
överlämna valakten till riksdagen och Kungl. Maj:t. Själva sade de depu-
terade att de kommit för att träffa kungen. Genom dokumentet lyckades 
dalallmogen resa frågan i riksdagen om att ständerna skulle välja den danske 
kronprinsen till reservkandidat om inte fred hunnit slutas före den  juni. 
I det fallet skulle Sverige alliera sig med Danmark mot Ryssland. Dalall-
mogens skrift behandlades i sekreta utskottet och skickades runt i stånden 
medan den ene av de två deputerade, Hans Israelsson i Floda, väntade på 
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svar. Bondeståndet hade ju redan i mars valt den danske kronprinsen som 
sin kandidat till tronföljden och upprepade detta i sitt svar. De andra stån-
den meddelade Hans Israelsson att de gick med på att välja den danske 
kronprinsen till tronföljare om man inte kunde få fred med Ryssland.87

I det här sammanhanget blir det ännu tydligare att valakten passar in 
i mobiliseringsprocessen. Brevet var ett sätt att försöka nå så många män-
niskor som möjligt och så många grupper som möjligt. Allmogen i Dalarna 
och delar av Hälsingland och Västmanland var mobiliserad, men nu ville 
man nå hela landet. Därför riktades brevet till riksdagen och man ville ha 
underskrifter av en mängd dignitärer. Skriftens legitimitet blev ett sätt att 
mobilisera vidare. Allmogens rörelse gjordes till en riksangelägenhet.

I och med denna mycket specifika utformning av sina krav hade dalall-
mogen lyckats skapa band till det aktuella politiska läget. En allmänt hållen 
strävan efter envälde hade omformats till en specifik fråga: man ville att 
riksdagen vid det instundande tronföljarvalet skulle välja den danske kron-
prinsen.

Frågan man valde för att sprida sitt budskap hade också en enorm mobi-
liserande potential; den danske kronprinsens kandidatur till tronen hade 
blivit rörelsens symbolfråga. Den danske kronprinsen besatt alla de goda 
egenskaper en allmoge kunde begära av en kung. Därmed hade man inte 
bara en symbolfråga – man hade en verklig person som fick gestalta allt det 
goda som dalallmogen eftersträvade. De egenskaper som prinsen ansågs 
ha visar tydliga band till böndernas föreställningar om hur en god överhet 
skulle förhålla sig till sina undersåtar. Prinsen skulle som svensk kung upp-
fylla sina skyldigheter mot allmogen, han skulle inte svika den.

Tronföljdsfrågan hade också den fördelen med sig att regeringen egent-
ligen inte kunde säga att allmogen hade fel. Att begära envälde var olagligt, 
men att föredra en viss kandidat till tronen kunde inte regeringen kritisera 
allmogen för – riksdagen kunde ju mycket väl välja just denna kandidat till 
blivande kung. Därmed hade allmogen inte bara lyckats utveckla sin egen 
tolkningsram; man höll sig inom den politiska dagordningen och ingen 
som var del av den kunde säga att dalkarlarna hade fel utan att kritisera 
många andra.

Tronföljdsfrågan hade också en klar tidsbegränsning. Härmed hade 
rörelsen byggt in en uppmaning till handling och man gjorde det mesta 
av det politiska tillfälle som erbjöds. Här ser man hur allmogen genom 
sin tolkning av enväldesfrågan hade mobiliserat inte bara konsensus, utan 
också mobiliserat till handling. Det fanns ett tydligt imperativ för män-
niskor att aktivera sig i rörelsen, och många människor ur olika grupper 
i samhället delade, åtminstone passivt, dalallmogens övertygelse. Det var 
bara att tåga iväg till Stockholm för att vara där när valet skedde.
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Tibblebesvären
Under marschen till Stockholm ombads dalallmogen flera gånger att lämna 
in listor med besvär till Kungl. Maj:t. Dalallmogens krav beskrevs av de 
deputerade som reste för att möta marschen som ”utan ordning och ganska 
många”. De berättade att någon ville att generalerna skulle straffas, någon 
talade om extraskatterna under kriget, andra hade andra frågor de ville föra 
fram. Men ”nästan allmänt hade de låtit förstå, att om de ock kunde få fred 
med Finlands återvinnande, ville de ändå hava kronprinsen av Danmark 
till konung”.88

Under ett uppehåll i Tibble i Uppsala län den  juni sattes i all hast en 
lista med besvär på pränt. Det var på uppmaning av ständernas och Kungl. 
Maj:ts deputerade till dalallmogen som det skedde.89 Besvären är formu-
lerade utifrån vad som var orsaken till, vad man kallar allmogens rörelse. 
Prioriteringen av frågorna följer valakten så till vida att tronföljarvalet är 
den viktigaste punkten. Man konstaterar att valet har dragit ut på tiden 
och att allmogens ”oföränderliga påstående” är att den danske kronprinsen 
skall väljas. Därefter konstateras att man går till Stockholm för att förvissa 
sig om att befälhavarna vid det finska fälttåget skall få vederbörligt straff. 
Allmogen vill ha undersökt hur krigsförklaringen har gått till, vem som 
varit orsaken både till förklaringen och till att kriget gått så illa. Kanhända 
har det begåtts förräderi, och det måste i så fall undersökas. De som begått 
förräderi, sägs det i fjärde punkten, bör förfaras med som lagen stadgar. 
I femte punkten konstaterar allmogen, med anledning av den pågående 
marschen till Stockholm, att det skulle dra för långt ut på tiden om man 
stannade vid Stäket. I stället tänker man fortsätta resan till Stockholm. All-
mogen anhåller i den sista och sjätte punkten att kungen skall besöka dem 
så att allmogen kan betyga sin undersåtliga vördnad.90

Allmogens frågor utökades alltså till antalet igen, tronföljdsfrågan var 
inte fullständigt allenarådande. Förändringen beror sannolikt på att dessa 
besvär, skrivna på Tibble gästgivargård, inte var del av mobiliseringen, utan 
var ett svar på en begäran från Kungl. Maj:t. Denna begäran om att få 
allmogens besvär var ett försök till demobilisering från regeringens sida. 
En lista över besvär tvingade allmogen att börja sin prioriteringsprocess på 
nytt och ta hänsyn till de krav som fanns bland deltagarna, vilka förmod-
ligen var mer diversifierade än vad valakten antyder. Försöket att splittra 
dalallmogen lyckades emellertid inte, måhända för att allmogen inte tog 
listan på så stort allvar. Ett tecken på detta är den fullständiga bristen på 
ceremoni vid dess författande, till skillnad från händelserna i Falun.
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Epilog: mötet hos bondeståndet den  juni

När dalallmogen,   man stark, nått strax utanför huvudstaden, den 
 juni, kom nyheten till Stockholm från Åbo att fred preliminärt hade slu-
tits mellan Sverige och Ryssland. Kriget var över och i fredsavtalet erbjöds 
Sverige en mycket fördelaktig fred med små landavträdelser, men på ett 
villkor. Avtalet sade att freden skulle bli definitiv under förutsättning att 
den svenska riksdagen valde den kandidat till tronen som den ryska kejsa-
rinnan Elisabet förordade: Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp.91

Ständerna hade redan fastställt den  juni till valdag, men i och med 
fredsavtalets färdigställande var det inte längre en öppen fråga vem valet 
skulle falla på. Om freden inte hunnit slutas före den  hade alla stånden 
beslutat sig för att välja den danske kronprinsen till tronföljare. Med ett 
fredsavtal ändrades tronföljdsfrågan till att handla om huruvida man ville 
ha en snar fred i ett krig som kostat riket stora förluster, både i manskap 
och anseende – ett krig som stora delar av befolkningen ville ha slut 
på. Alternativet var att hoppas att den danske kronprinsens val skulle ge 
Sverige danskt stöd i kriget mot Ryssland, medan kriget mycket väl kunde 
fortsätta ett bra tag till.92

När allmogen tågade in i Stockholm den  juni var alltså de politiska 
förutsättningarna helt annorlunda än de varit när man lämnade Falun en 
dryg vecka tidigare. Bland allmogen var många skeptiska till att fredsavtalet 
verkligen var klart. Medan de upproriska behärskade staden gick de in i 
förhandlingar med Kungl. Maj:t och ständerna. Mötena hölls i gillestugan 
vid hörnet av Svartmangatan och Tyska skolgränd där bondeståndet vanli-
gen höll sina sammanträden. Med på mötet var bland annat Skinnar Per 
Andersson och Gustav Schedin. Också en hel del riksdagsmän från bon-
deståndet var med, förutom många deputerade av allmogen från Dalarna, 
Västmanland och Uppland som marscherat till Stockholm. Det var träng-
sel inne i salen.93

Mötet började på eftermiddagen den  och strax efter att allmogens 
deputerade samlats kom även lantmarskalken Mattias von Ungern-Stern-
berg tillsammans med deputerade för alla stånden. Vid detta första möte 
höll lantmarskalken ett långt tal i vilket han förebrådde allmogen att den 
tågat in i Stockholm med fanor, trummor och vapen. Det var oroligt på 
mötet, och de deputerade av allmogen uttalade sig högljutt om det olyck-
liga kriget, om allt det onda i landet, om generalernas dom och bestraff-
ning, om att en kung skulle väljas mot deras vilja samt om skatten på föns-
ter. De sade också att budet om freden var falskt. Någon ropade att de 
ville vara närvarande vid generalernas avrättning, som de tyckte borde ske 
snart.94
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Prästerna försökte övertyga allmogen om att det var sant att man fått 
fred och sade att allt annat tal var en fasansfull lögn från själva helvetet. 
Lantmarskalken blev överröstad när han försökte vederlägga de argument 
som allmogen fört fram och så småningom fann han och de deputerade 
från ständerna att det var bäst att lämna mötet.95

Dagen därpå, den  juni, återupptogs förhandlingarna mellan allmo-
gen, ständerna och Kungl. Maj:t. Denna gång var Jan Persson närvarande 
och Skinnar Per Andersson bad honom skriva protokoll åt dem. Jan Pers-
son invände att det fanns så många herrar närvarande som kunde skriva 
att hans tjänster inte behövdes, men de församlade bönderna insisterade. 
Genast började mötesdeltagarna tala om tronföljden och man uttalade 
tvivel mot att fred verkligen var sluten. Mötet förefaller ha varit ganska 
oordnat; någon sade till Jan Persson att han skulle skriva att den danske 
kronprinsen borde bli tronföljare, men det mötte också invändningar. 
Bönderna på mötet erkände Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp som tron-
följare och lät det införas i protokollet. De tillade dock att de ville ha kvar 
sitt fria val om något skulle hända Adolf Fredrik. Därefter diskuterades 
kriget och den finska kampanjen samt räkenskaper för riksmedel.96

Under mötets gång kom en kapten Apiarius av Södermanlands rege-
mente in tillsammans med  man ur galäreskadern. Han berättade att de 
var mycket nöjda med att få bege sig hemåt, nu när kriget var slut. Han 
undrade vad allmogen var ute efter – om den ville förstöra freden – och räk-
nade upp vilket lidande det var för alla i krigsmakten att återigen behöva gå 
ut i krig. Apiarius sade att militären skulle försvara freden med liv och blod 
till sista man. De  karlarna som följt med honom ropade ja som bekräf-
telse på det. De församlade sade sig vara nöjda med freden, de ville bara att 
landsförrädarna skulle straffas.97 De upproriska konfronterades med sina 
egna argument. Skulle de se till att den finska allmogens överlevnad spolie-
rades och att soldater fortsatte att dö i kriget? De upproriska bönderna blev 
direkt ansvariga för det lidande andra bönder kunde få utstå.

När lantmarskalken kom till mötet vid elvatiden var det åter i sällskap 
av en stor deputation bestående av bland andra biskopen i Kalmar Herman 
Schröder och talmännen från borgar- och bondeståndet Peter Aulævill och 
Olof Håkansson. Också en grupp representanter för finska flyktingar som 
tagit sin tillflykt till huvudstaden var med. Stämningarna var lugnare än 
dagen innan och de upproriska mer benägna till eftergifter. Gustav Sche-
din verkade snarast modfälld och passiv. Återigen höll lantmarskalken ett 
tal om trohet, plikt, vördnad och lydnad. Jan Persson läste upp de punkter 
han antecknat i mötesprotokollet.98

Den renskrivna versionen av protokollet som Jan Persson fört inleds 
med deklarationen att allmogen är nöjd med freden mellan Sverige och 
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Ryssland.99 Man hade önskat att riksdagens val hade fallit på den danske 
kronprinsen ”såsom allmogen i gemen funnit sig hava största kärlek och 
böjelse”, men eftersom fred inte kunnat erhållas på något annat sätt än 
genom att välja Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp och adel, präster och 
borgerskap redan enats om detta ”vill allmogen icke heller vara däre-
mot”.100 Bönderna hade alltså gett upp sin viktigaste fråga.101 I och med att 
fredsslutet kommit var tronföljdsfrågan löst, utan att dalallmogen kunnat 
styra valet åt sitt håll. Tronföljden var den fråga som höll rörelsen samman, 
det var den man fann mest stöd för. Den danske kronprinsen hade blivit 
symbol för vad rörelsen eftersträvade och valet var avgörande för att mobi-
lisera ett tåg ned till Stockholm – man skulle vara med när valet skedde. 
När initiativet, den politiska möjligheten, gled allmogen ur händerna föll 
rörelsen samman. Det blir som tydligast under mötet i gillestugan. 

Därefter följer i protokollet en tiopunktslista över de krav som allmo-
gen ville föra fram. Återigen är det krigets orsaker som hamnar i förgrun-
den, såsom många gånger förr. Allmogen ville dessutom att en kommission 
skulle tillsättas för att inom åtta dagar rannsaka och döma dem som var 
ansvariga för kriget. Undersökning skulle också göras av hur medlen till 
kriget hade använts. Generalerna som redan ställts inför en kommission 
ville man skulle avrättas medan dalallmogen var kvar i staden för att för-
säkra sig om att straffen utmättes.102 Anledningen till brådskan med rann-
sakan var förmodligen att allmogen ville kunna påverka utfallet av kom-
missionens arbete.

Allmogen krävde därefter att tullarrendet skulle upphöra. Man ville ha 
friare handel och veta hur landshjälpsmedlen och medlen till manufaktu-
rer hade använts. De deputerade bad att få befrias från att betala lön- och 
betalningsavgiften och man ville att apostladagarna skulle återinföras som 
helgdag. De flesta av dessa frågor fanns med redan i postulaterna inför 
landstinget i Falun sommaren .103 De var specifika ekonomiska frågor 
som knappast hade någon mobiliserande potential. Den tolkningsprocess 
som skett sedan ett år tillbaka måste börja om. Tolkningsramen stämde 
inte längre med de politiska realiteterna.

Slutligen bad allmogen som tågat till Stockholm om ansvarsfrihet. Det 
intygades att allmogen som företagit resan inte hade haft någon ond avsikt 
och man förklarade att

sedan de av elände och tvång funnit sig för mycket tryckte, välment efterfråga 
vilka det förorsakat, samt att söka rättelse och ändring därutinnan, så väl som 
att förekomma det sådant dem i framtiden måtte vidare övergå104

Lantmarskalken och ständernas deputerade försäkrade allmogen att hjälpa 
den både med att få pardon för sina brott, som kungen lovat den, och att 
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allt som var möjligt och skäligt bland deras punkter skulle genomföras. 
Man diskuterade sedan dalallmogens återtåg. Kyrkoherde Eckman från 
Stora Skedvi tog upp psalmen ”O give Gud vi efter din bud” och alla när-
varande deltog i sången. Med biskop Schröders uppläsning av Herrens väl-
signelse avslutades mötet. Detta gjorde han, liksom många andra närva-
rande, med tårar i ögonen.105

Sedan herrarna hade lämnat mötet i gillestugan omkring halv tolv på 
dagen sade Lars Hansson i Fors att han inte alls var nöjd med freden och att 
han inte ville skriva under den. Bältar Johan Johansson Vingalen slog näven i 
bordet framför Jan Persson och sade: ”du skall ändå skriva danska kronprin-
sen skall bli”. Jan Persson svarade: ”skriv i helvete, din narr, jag skriver icke 
ett ord mer”.106 Långt ifrån alla var nöjda med de punkter man fört fram.

Detta är principalatsläran dragen till sin spets. Eftersom dalallmogen 
inte varit med och påverkat hur fredsavtalet såg ut – den hade inte lämnat 
några instruktioner till sina riksdagsmän i denna fråga, avtalet hade för-
handlats fram i Åbo utan allmogens insyn – gällde inte fredsavtalet dal-
karlarna. Kanske var det ett sista försök att behålla allmogens enighet och 
hindra demobiliseringen.

Därefter upplöstes mötet och de närvarande gick ut i staden för att äta 
middag. Vid halv fyratiden utbröt striden på Norrmalmstorg. 

Talet som mobiliserande faktor

Det var inte bara genom skriftspråket som dalallmogen mobiliserade och 
symbolfrågorna utkristalliserades. Även talet var del av allmogens protest-
repertoar, såsom det varit under våren . Frågan här gäller om det man 
talade om var konstant eller om det förändrades i fas med mobiliserings-
processen, mot en mobilisering av konsensus och handling.

Muntliga uppgifter kan se mycket olika ut beroende på vem det var 
som redogjorde för dem. I källorna är det ibland ytterst olika versioner 
av samma uttalanden som framkommer. Erik Eriksson i Strandmora, By 
socken, erkände exempelvis att han hade sagt ”jag vet ej varifrån denna 
hårda tiden kommer, om herrarna densamma vålla eller ej” på en socken-
stämma.107 Länsmannen gav en annan version av uttalandet. Enligt läns-
man hade Erik Eriksson varit bland en del karlar som sagt att de ville göra 
illa i Stockholm och utrota förrädare. Förrädare var adeln och präster med 
flera. Vidare ville de avskaffa kungen och rådet eftersom de menade att det 
var de som hade varit orsak till allt ont i riket. I stället var de hugade på den 
danske kronprinsen.108
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Ofta förekommer emellertid samma argument muntligt som skriftligt. 
Allmogen på Sollerön sade till kapten Blidberg att den inte släppte ut sina 
barn eller soldater förrän de fått svar från Stockholm. En annan gång kom 
de till honom och sade att de inte skulle släppa ut någon soldat förrän hela 
menigheten i orten var överens därom.109 Kapten Theander av Gagnefs 
kompani tillsades av en folkmassa, som hindrade honom att ta sig till kom-
paniets samlingsplats, att de inte täckte släppa ut soldaterna förrän de fått 
svar från Stockholm och att dalkompanierna kom nedåt så att alla kunde 
slå sig samman.110

De uttryck som användes var ibland förment oskyldiga. Leksandskar-
larna som reste iväg till Lisselby i Mora socken, det möte där budkavlen 
skrevs, sade att de skulle dit för att höra efter om de skulle laga mat åt sol-
daterna.111 Det sades att man skulle gå till Stockholm för att se hur det stod 
till i residensstaden och höra efter hur det kom sig att det drog ut så länge 
på tiden med avstraffandet av Lewenhaupt och Buddenbrock, som gjort av 
med så mycket folk i Villmanstrand.112

Andra talade inte så oskyldigt. Ett par drängar från Hedemora socken 
sade att dalkarlarna sagt att de skulle till Stockholm för att söka sig en 
annan kung.113 Från mötet i Lisselby finns uppgifter om att det sades att 
man skulle gå till Stockholm för att höra efter varför det gått så galet med 
armén i Finland och för att välja kronprinsen av Danmark till tronföl-
jare.114 När Peter Melander hade frågat Tunaallmogen varför den skulle gå 
till Stockholm var det någon som sade ”vi vilja hava en ny konung efter 
denne konungens död”.115 Det gamla slagordet från året innan levde också 
kvar . En ung och mager karl, som kanske var från Häradsbygden, 
kom till Leksand och talade med en annan bonde. De hade sagt att de ville 
ha ”en gud och en konung” och under marschen sade allmogen att den 
ville ha en kung.116

När folk skulle övertygas om att ett allmänt uttåg var rätt sätt att handla 
framfördes försäkringar om förväntad uppslutning som inte förekommer i 
dalallmogens dokument. Lars Hansson i Fors sade inför regementschefen 
Adlerstråle och alla närvarande på sockenstämman i Leksand:

Gott folk, jag har varit i Enköping, Arboga, Västerås, Örebro och allestädes 
omkring, och överallt ville folket göra ett med dalkarlarna, men inga soldater 
ville de släppa ut, utan skulle de följa dem, när de mangrant bröto upp.117

Han inte bara påtalade den speciella roll som dalallmogen hade för andra 
delar av landet, utan också att protesten beträffande soldaterna hade stöd 
i resten av landet. Ett uttågsbeslut var i det närmaste redan färdigt. Han 
hade redan klart hur rörelsen skulle fungera, och hans självsäkerhet var för-
modligen uppmuntrande i sig för potentiella deltagare.
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Till skillnad från det skriftliga materialet förekommer många referenser 
till våld i dalkarlarnas tal. I Stora Tuna sade allmogen vid sockenstämman 
när publikationerna om soldaternas utmarsch kom att de inte skulle ge 
ut sina soldater förrän skälmarnas huvuden var skilda från kropparna. 
Skälmarna var de som offrat deras gamla soldater. Skulle de andra kompa-
nierna avmarschera, då skulle de inte stanna i Tuna.118 Ett sätt att ordna 
landets problem var, som en del personer sa, att avskaffa kungen och mörda 
herrarna.119 En soldat vid Dalregementet hade uttryckt sig på ett liknande 
sätt den  juni, strax innan avmarschen skedde. Till tullnären Wadström 
skall han ha sagt att de skulle ”hantera adeln som de [soldaterna] blev i 
Finland, det är den djävla adeln som gör allt ont”. Wadström, som inte 
avslöjat för soldaten att han var tullbetjänt, frågade vad de ville göra med 
betjänterna. Soldaten svarade ”till helvete med både betjänterna och her-
rarna, förr ha vi allenast två, men nu är här många odjur som suga märgen 
av kronan och allmogen, det gör allt vår adel”.120

Orsakerna till dalallmogens utmarsch kunde gärna reduceras till enkla 
slagord. På tillfrågan sade en bonde i Säter:

Vi skola efterfråga huru många kungar vi ha, och varföre den skälmsadeln för-
stör både land och folk, vi ska se om den inte kan utrotas.121

Tullnären Wadström, som var den som frågat bonden, fick också reda på 
att allmogen höll på att göra en lista över adelsmän och andra som skulle 
straffas. Överskriften löd, enligt hans hågkomst, ”Förteckning över riksens 
förrädare som skola straffas efter överenskommelse oss emellan”. Bland 
dem som stod på listan var, generalerna Lewenhaupt och Buddenbrock, 
greve Gyllenborg, överståthållaren i Stockholm baron Fuchs, ärkebiskop 
Benzelius, biskop Kalsenius, riksrådet Ehrenpreuss, handelsmännen Kier-
man och Plomgren, bondeståndets talman Olof Håkansson, riksdagsman-
nen från Stora Tuna Jan Persson samt alla medlemmar av Tullarrendesocie-
teten. Listan innehöll sammanlagt över  namn.122 Förmodligen var det 
dessa personer man syftade på när man under tåget till Stockholm talade 
om att rensa ut ogräset.123

I talet om upproret och uttåget tillkommer ytterligare en faktor. Den 
ryska arméns eventuella hot mot den svenska kusten blev ytterligare ett 
motiv för att gå till Stockholm. En fjärdingskarl hade sagt till Smeds Anders 
Mattsson vid tiden för mötet i Lisselby ”upp nu, ryssen kommer”.124 Vari-
anterna var flera, inte så oväntat om man betänker att det ryska hotet base-
rades på ett rykte som löpte i Dalarna. Således sade någon att man skulle 
gå för att möta fienden ryssen i Gävle.125 Det var också därför man gick 
beväpnade i tåget till Stockholm. Ryssen sades ibland redan ha fallit in i 
huvudstaden.126
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Ett par aspekter som inte framkommit i dalallmogens dokument kan 
skönjas i dess tal. För det första gäller det Forslasses tal om den förväntade 
uppslutningen. För det andra, det flitiga hänvisandet till att våld skall 
brukas mot adelsmän och förhatliga tjänstemän. För det tredje att den 
ryska armén närmade sig den svenska kusten eller kanske till och med 
redan var i landet. Alla dessa uttryck var mobiliserande, på olika sätt. 
Genom att tala om att många skulle ansluta gjorde man det lättare för de 
mer tvehågsna att fatta beslut om att delta i rörelsens aktioner. Att allmo-
gen skulle bruka våld mot adelsmän kan hänföras till det skrytsamma tal 
som förekom ett år tidigare, och det har ett liknande syfte som uppslut-
ningsuppskattningarna. Man överdrev rörelsens egna krafter och överläg-
senhet allt medan adelsmän, tjänstemän och andra svekfulla personer fick 
förkroppsliga det svaga motstånd som rörelsen skulle möta: bäva månde 
skälmarna när dalallmogen drog genom landet. Den ryska arméns ankomst 
lade en tidsbegränsning för när handling måste ske vilket tillsammans med 
tronföljarvalet talade om att handling var nödvändigt nu. Det är i denna 
sista punkt som talet skiljer sig från hur det låtit ett år tidigare. För övrigt 
är likheterna stora.

En dagspolitisk tolkningsram

Den symbolfråga som utkristalliserats mellan landstinget i Falun  och 
avmarschen från samma ställe ett knappt år senare, valet av kronprinsen 
av Danmark till svensk tronföljare, var nära förbunden med dalallmogens 
tolkningsram kring nödläget. Dessutom kopplade allmogen i Dalarna ihop 
frågan med bojkotten av Dalregementets utmarsch. Frågan var preciserad 
och konkret. Den var formulerad så att den var möjlig att genomföra – det 
förekom inte i den senare fasen av mobiliseringen några hänvisningar till 
oklara målsättningar som Karl XI:s förordningar. Den färdiga tolkningsra-
men var starkt färgad av dagsaktuell politik, den gamla nödlägestolknings-
ramen hade anpassats till den politiska dagordningen under våren .

Det legalistiska elementet, med hänvisningar till gammal hävd och rätt, 
var grundläggande i dalallmogens argumentation under den period då pro-
testerna mest uttrycktes genom rykten och oförblommerat pratande på 
krogar och gästgiverier ett år före marschen lämnade Falun. De krav som 
restes i dalkarlarnas senare politiska dokument är däremot ytterst politiska 
även i dagens mening. Legalistiska argument var ointressanta i det skede 
allmogens protest nått i juni . Tonvikten i synen på det egna handlan-
det hade förändrats, från att ha varit huvudsakligen offer för en utveckling 
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hamnade det aktiva handlandet i förgrunden. Tolkningsramen hade för-
ändrats, från passiva till aktiva aktörer, från legalism till dagspolitik.

Det var också så att denna fokusering på ett begränsat antal frågor 
gjorde mobiliseringen enklare. Dalallmogen hade redan sorterat sina krav, 
inga konflikter kunde uppstå i ett senare skede om att omprioritera dem. 
Man undvek frågor som kunde splittra gruppen. Att kräva in besvär från 
dalallmogen var en viktig strategi för centralmakten. Härigenom kunde 
centralmakten möjligen frammana trätor inom dalallmogen när priorite-
ringar måste göras. Allmogen var emellertid formellt så enig om vad den 
skulle göra i Stockholm att den kunde upprätthålla sin goda mobilisering.

Genom att välja just tronföljdsfrågan och den andra viktiga frågan för 
dalallmogen, generalernas straff, som symbolfrågor säkrade dalallmogen 
sig stöd från vissa håll och fick motstånd från andra. I tronföljdsfrågan 
kunde dalallmogen lita till att stora delar av allmogen i landet stödde den – 
den danske kronprinsen var ju redan vald av bondeståndet. Tronföljdsfrå-
gan var utmärkt att mobilisera kring, den hade en stor potential eftersom 
den sammanfattade och koncentrerade allmogens politiska värderingar och 
gjorde dem möjliga att driva som politiska frågor. Mot sig i denna fråga 
kunde man förvänta sig att man i första hand hade adeln, men även hos 
adeln var åsikterna splittrade. Det visade sig ju snart dessutom att hela riks-
dagen lovade att välja den danske kronprinsen till tronföljare i Sverige om 
freden med Ryssland gick om intet.

En liknande situation ser man med den andra målsättningen om gene-
ralernas avstraffande, inte heller den frågan var särskilt kontroversiell. Det 
var snarare mer en fråga om när generalerna skulle dömas och straffas, än 
om det skulle ske. Den kommission som skötte rättegången mot de två 
bestod av ledamöter ur alla stånd och det fanns en bred politisk enighet 
för att låta Lewenhaupt och Buddenbrock bli syndabockar för det eländiga 
kriget. Däremot ville riksdagen att rättegången skulle ha sin gång, dalkar-
larna bara föregrep rättens utslag. Ärendet appellerade till allmogen genom 
dess betoning på straff för dem som orsakat allmogens lidande.

De frågor som dalallmogen valde ut och mobiliserade kring var alltså 
funktionella i det avseendet att de med hjälp av dem kunde räkna med 
uppslutning från stora grupper. Men eftersom motståndet inte var särskilt 
starkt kunde inte motståndaren, regeringen, mobilisera ett starkt politiskt 
motangrepp. Frågorna var sådana att det var för många som höll med 
dalallmogen för att dalallmogen skulle kunna demobiliseras före den nådde 
Stockholm.

Tronföljden och generalernas straff hade också den fördelen att de inne-
bar ett tydligt ställningstagande och en handlingsrekommendation som 
kunde spridas till andra utanför rörelsen. Om man sade att kungen borde 
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ha mer makt var det inte så mycket man kunde göra för att ändra på det 
och det gick heller inte att få annat än muntlig bekräftelse på att andra 
möjligen höll med. Om man i stället sade att just den danske kronprinsen 
Fredrik borde bli tronföljare i Sverige var det snarare ett förslag på åtgärd 
för att uträtta samma sak. Dessutom hade den ett begränsat tidsperspektiv, 
man måste handla före en viss tidpunkt vilket gjorde att mobiliseringen 
underlättades.

När allmogen talade om vad den skulle göra följde den samma teman 
som syns i dess viktigaste dokument. I talet tillkom också tre inslag som 
inte sattes på pränt. Dels talade man om att man skulle använda våld och 
mörda eller straffa framför allt adeln i Stockholm. Dels talade man om den 
förväntade uppslutningen kring rörelsen. Dessutom spreds ryktet om att 
den ryska armén anfallit huvudstaden. Dessa tre inslag var mobiliserande 
– talet om våld och uppslutning för att det var ett uttryck för den makt man 
ansåg att rörelsen skulle ha, och det ryska anfallet för att det gav ytterligare 
ett skäl (fäderneslandets skydd) att genast, mangrant gå till Stockholm.

Dalallmogens tolkningsprocess var ytterst lyckad i termer av mobilise-
ring. Allmogen förmådde finna ståndpunkter som knöt ihop dess egen 
föreställning kring fördelning av rättigheter och skyldigheter i samhället 
och allmogens rätt till sin överlevnad med dagspolitiska frågor. Därmed 
höll sig allmogens krav, även i dess mest radikala stunder, inom den poli-
tiska kulturen. Den rådande samhällsordningen ifrågasattes inte. Ställ-
ningstagandena var svåra för centralmakten att motsäga och dalkarlarna 
fick medhåll från många andra i landet för att inte tala om bondeståndet 
och potentiellt hela riksdagen. Men med så tydliga symbolfrågor, till och 
med en person som var en symbol, var rörelsen också sårbar. Utan tron-
följdsfrågan och generalernas straff var det omöjligt att hålla ihop den all-
moge som hade mobiliserat kring dem.

Noter, kapitel 5

1 Jan Perssons berättelse s. .
2 Beckman  s. , , , –, se dock s. .
3 Beckman  s. –, , ,  (citat).
4 Isacson  s. .
5 Se t.ex. Sabean  s. , ; Blum  s. ; Blickle  s. ; Blickle  

s. ; Österberg  s. ; Villstrand  s. ; Frohnert  s. ; Neveux 
& Österberg  s. –; Linde  s. .

6 Blickle  s. ; Vogler  s. –. Tyska bondekriget är inte det enda 
undantaget, se Slack  s. , som dock menar att bönders kravlistor inte 
visade någon ideologisk konsekvens.
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7 Katajala  s. .
8 Englund  s. –, , –; Reinholdsson  s. .
9 Tilly  s. –.
10 Sætra  s. –. 
11 Snow & Benford  s. .
12 Klandermans  s. –, –, .
13 Mullett  s. . Se även Slack  s. ; Luebke a s. –, –, 

–.
14 Thomas  s. ; Villstrand  s. , , –.
15 Smedberg  s. , ; Villstrand  s. , –, ; Malmström  

s. .
16 R. Olsson  s. –.
17 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. . Listan 

finns även hos S. E. Andersson  s. –, där den innehåller  punkter i 
jämförelse med  i HSH. Formuleringarna är heller inte exakt likadana. Ori-
ginalet till dessa postulater har inte kunnat återfinnas. Se Beckman  s.  
not.

18 RO  § ; Frohnert  s. .
19 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. . Ang. 

förbud mot Dalregementets splittring vid kommendering, se Wennerstedt till 
KM:t / , KLh brev; SU protkoll / . Krav på ett odelbart regemente 
framfördes i augusti av Näsgårds läns fögderi fastän man var del av Västman-
lands regemente. I stället talades det om att länet skulle vara odelbart vid en 
kommendering. Lindcreutz till KM:t / , Karth till Lindcreutz / , 
JR I.

20 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. .
21 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –.
22 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –, citat 

s. .
23 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –.
24 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. .
25 Beckman  s. . 
26 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. ; Uddgren 

 s. –, –; Beckman  s. –.
27 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –, citat 

s. .
28 S. E. Andersson  s. –; Beckman  s. .
29 S. E. Andersson  s. –; Beckman  s. . 
30 Dalkarlarnes postulata vid allmänna Landztinget , HSH  s. –.
31 R. Olsson  s. –, –, –; Frohnert  s. –; Peterson 

 s. ; Linde  s. , , . Se även Beckman  s.  not.
32 Allmogens besvär, Kopparbergs län .
33 Allmogens besvär, Kopparbergs län .
34 Allmogens besvär, Kopparbergs län ; Beckman  s. –.
35 S. E. Andersson  s. –.
36 Allmogens besvär, Kopparbergs län ; Dalkarlarnes postulata vid allmänna 

Landztinget , HSH  s. –.
37 Beckman  s. .
38 Malmström  s. –, ; Beckman  s. –.
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39 BdP / .
40 Malmström  s. –, .
41 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP; Jan Perssons berättelse 

s. –; Magnus Troilius berättelse / , ÄK :; Beckman  s. , 
.

42 Jan Perssons berättelse s. .
43 SU protokoll / . Jon Ersson omtalas i SU som Jon Olofsson, se dock 

Mårtensson  s. .
44 Malmström  s. –; Beckman s. , , –, –, –, 

–, , , , .
45 S. E. Andersson  s. –, citat s. .
46 Brev från samling i Leksand ang. Stockholmsresan –/ , fol. , 

SHHd.
47 Brev från samling i Leksand ang. Stockholmsresan –/ , fol. , 

SHHd.
48 Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. , SHHc.
49 Holberts Anders Ersson / , fol. , SHP.
50 Olof Forsströms memorial / , fol. , SHHb; Johan Schedins berät-

telse odat., ank. / , fol. , SHHc; Beckman  s. –.
51 Jakob Neuman till Wennerstedt / , fol. –, SU handlingar vol. ; 

Jakob Neumans intyg angående Stockholmsresan / , fol. , SHHc; 
Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP.

52 Underdånigste Memorial, HSH  s. ; Beckman  s. .
53 Underdånigste Memorial, HSH  s. –, citat s. .
54 Underdånigste Memorial, HSH  s. .
55 Rådsprotokoll i utrikesärenden , / .
56 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP; Beckman  s. , .
57 Kommissionen ang. orsakerna till krigets olyckliga förlopp, protokoll / ; 

Koncept till Dalkarlarnes m.fl. deputerades andragande hos Riksens Ständers 
Kommission i Stockholm, HSH  s. –, citat s. . Skriften är författad 
av Jan Persson.

58 Koncept till Dalkarlarnes m.fl. Deputerades andragande hos Riksens Ständers 
Kommission i Stockholm, HSH  s. –.

59 Kommissionen ang. orsakerna till krigets olyckliga förlopp, protokoll , / 
; Beckman s.  not.

60 BdP / ; Rådsprotokoll i utrikesärenden , / ; Malmström  
s. .

61 BdP / .
62 SU protokoll / .
63 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP.
64 Carl Olofsson Beronius / , fol. –, ,  (citat), SHP.
65 Husby sockens fullmakt åt Carl Beronius och Olof Ersson / , fol. , 

SHHc.
66 Venjans sockens fullmakt för Per Ersson / , KLh brev.
67 Grangärdes sockens fullmakt för Anders Månsson och Erik Persson / , 

KLh brev.
68 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
69 Beckman  s. –. Beckman citerar här utförligt skriften.
70 Villstrand  s. .
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71 Dalebrevet, bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
72 Dalebrevet, bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
73 Tillägg till dalebrevet / , bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh 

brev.
74 Dalebrevet, bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh brev. Under det stora 

nordiska kriget hade adeln och prästerskapet bidragit till försvaret genom de 
s.k. ståndsdragonerna. Cavallie  s. –, –.

75 Tillägg till dalebrevet / , bilagd Wennerstedt till KM:t / , KLh 
brev. 

76 Beckman  s. s. –.
77 Knuts Anders Andersson / , fol. –, Gustav Schedin / , fol. 

–, SHP.
78 Dalallmogens brev till Grüner (koncept) fol. , SHHd; Aarsberetninger 

s.  not.
79 Dalallmogens brev till Grüner (koncept) fol. , SHHd.
80 Beckman  s. .
81 Knuts Anders Andersson / , fol. –, citat fol. , SHP.
82 Malmström  s. –, , –.
83 Om uttrycket valakt, se Beckman  s. .
84 Valakten från Falun / , fol. , SHHb.
85 Valakten från Falun / , fol. –, SHHb; Beckman  s. .
86 Wennerstedt till KM:t odat., ank. / , fol. –, SHHa; Valakten från 

Falun / , fol. , SHHb; Beckman  s. –.
87 BdP / ; BgP / ; PrP / ; RAP / ; SU protokoll / 

; KM:ts och ständernas deputerades berättelse / , JR III; KM:t till 
KM:ts och ständernas deputerade / , HSH  s. –; Intyg åt Hans 
Israelsson / , ÄK :; Malmström  s. .

88 Rådsprotokoll i utrikesärenden / .
89 Beckman  s. –.
90 Tibblebesvären / , bland Akter angående dalallmogens uppror , 

KLh brev.
91 Rådsprotokoll i utrikesärenden / ; Malmström  s. –; Beck-

man  s. .
92 BdP / ; BgP , / ; PrP / ; RAP , / ; Rådsproto-

koll i utrikesärenden / ; Malmström  s. –, , –.
93 Original-koncept Protokoll, hållit ibland den upproriske Dal-allmogen, / 

, HSH  s. ; SU protokoll / ; Jan Perssons berättelse s. ; Beck-
man  s. , .

94 Herman Schröders relation odat., JR III; Jan Perssons berättelse s. . Enligt 
Erik Moells berättelse odat., fol. , SHHb, beslöt allmogen redan den  att 
man skulle godkänna fredsavtalet.

95 Herman Schröders relation odat., JR III; Jan Perssons berättelse s. ; Beck-
man  s. –. 

96 Original-koncept Protokoll, hållit ibland den upproriske Dal-allmogen, / 
, HSH  s. –; Jan Persson / , fol. , SHP; Jan Perssons 
berättelse s. –; Beckman  s. –.

97 Original-koncept Protokoll, hållit ibland den upproriske Dal-allmogen, / 
, Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. , –; 
Jan Perssons berättelse s. –.
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98 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. ; Herman 
Schröders relation odat., JR III; Rådsprotokoll i utrikesärenden / ; Jan 
Perssons berättelse s. , ; Beckman  s. . 

99 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. ; Herman 
Schröders relation odat., JR III; Beckman  s. –. 

100 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. –.
101 Beckman  s. .
102 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. –.
103 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. –; Beck-

man  s. –.
104 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. .
105 Original Protokollet vid samma tillfälle, / , HSH  s. ; Herman 

Schröders relation odat., JR III; Gustav Schedin / , fol. , SHP; Beck-
man  s. –. 

106 Original-koncept Protokoll, hållit ibland den upproriske Dal-allmogen, / 
, HSH  s. ; Gustav Schedin / , fol. , Carl Olofsson Beronius / 
, fol. , SHP; Jan Perssons berättelse s.  (citat); Beckman  s. . 

107 Erik Eriksson , / , fol. –, –, SHP. 
108 Frans Gram / , fol. –, –, SHP.
109 Blidberg till Adlerstråle , / , ÄK :.
110 Theander till Adlerstråle / , ÄK :.
111 Anders Eriksson / , fol. , SHP.
112 Anders Göransson / , fol. , SHP.
113 Förhör med Johan Andersson nr , Erik Andersson nr , fol. , SHHa.
114 Gustav Schedin / , fol. , Smeds Anders Mattsson / , fol. , 

Johan Andersson / , fol. , Samuel Jakobsson Brask / , fol. 
, Buss Mats Persson / , fol. , Smitts Anders Ersson / , 
fol. , Erik Lars Mats Olsson / , fol. , Mårts Pers Anders Mattsson 
/ , fol. , Gudmund Norström / , fol. , Olof Persson / 
, fol. , Gisslar Erik Hansson / , fol. , Pung Erik Ersson / 
, fol. , Anders Ersson / , fol. , Tros Hans Persson / , 
fol. , Anders Schedin / , fol. , SHP.

115 Peter Melander / , fol. , Erik Melin / , fol.  (citat), SHP. 
116 Gudmund Norström / , fol.  (citat), Frans Stuch / , fol. , 

SHP.
117 Jonas Adlestråle / , fol. , SHP.
118 Armfelt till Adlerstråle / , ÄK :.
119 Mats Larsson / , fol. , SHP.
120 P. C. Wadströms berättelse / , fol. , SHHb.
121 P. C. Wadströms berättelse / , fol. , SHHb.
122 P. C. Wadströms berättelse / , fol. –, SHHb; Beckman  

s. – not.
123 Anders Olsson Falk / , fol. , SHP.
124 Smeds Anders Mattsson / , fol. , SHP.
125 Toms Mats Larsson / , fol. , Lavas Olof Andersson / , fol. 

, SHP.
126 Abraham Groth / , fol. , Johan Andersson / , fol. , Erik 

Eriksson Vipa / , fol. , Lars Olofsson / , fol. , Jon Jons-
son / , fol. , SHP.
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. Dalallmogens stora armé

Vem äger lust?
Det har var redlig karl

Som nu med nöjda tankar
Alltfort till Stockholm far1

I slutet av maj  hade planer på att marschera till Stockholm ventilerats 
bland dalallmogen i drygt ett år. Arbetskarlar på resa mellan Dalarna och 
Stockholm hade länge rekognoscerat uppslutningen bland allmogen söder 
om Dalarna, och för säkerhets skull hotat dem som inte ville delta. Tåget 
till Stockholm var förberett genom åtskilliga arbetsvandringar, truppmar-
scher och delegationers resor, långt innan dalallmogen tillsammans trädde 
den långa vägen. När marschen väl skedde hade mobiliseringen av allmo-
gen hunnit långt. Det var inte längre fråga om vad man skulle göra, vad 
man var ute efter, eller vilka det var som skulle handla. Det var bara fråga 
om när.

Att man skulle marschera till Stockholm var klart sedan länge, liksom 
att de viktigaste politiska frågorna var utkristalliserade och givna. I första 
hand hade allmogen utsett vilken kandidat den ville ha som tronföljare vid 
den åldrige och barnlöse Fredrik I:s död. Den ville ha den danske kron-
prinsen. Han representerade ett kungligt envälde som allmogen ansåg var 
det styrelseskick som gynnade den mest. Till skillnad från det svenska riks-
dagsväldet skulle en dansk kronprins ha allmogens bästa för ögonen, han 
skulle se till att allmogen fick det beskydd den förtjänade.

Den andra frågan gällde det krig som hattpartiet inlett mot Ryssland 
 och som genast gick illa. Nu hade generalerna Lewenhaupt och Bud-
denbrock ställts till svars inför en ständerkommission. Förhandlingarna 
drog ut på tiden och allmogen i Dalarna ville att domarna skulle falla så 
snart som möjligt så att generalerna kunde straffas med vad de förtjänade, 
döden.
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Det var också redan klart att det var dalallmogen som skulle ta initiativ 
till att handla. Allmogen i Kopparbergs läns olika socknar hade hållit 
möten och samrått tillsammans och ur detta hade man definierat sig som 
samlad grupp; en grupp som dessutom förväntade sig större uppslutning. 
Vilka som skulle leda marschen hade också diskuterats i Lisselby. 

Allt var berett. Under senare delen av våren och försommaren  kom 
dessutom den utlösande kraften: de politiska frågorna som allmogen enga-
gerade sig i fick ett bäst före-datum. Riksdagen hade beslutat att valet av 
tronföljare skulle sättas i samband med fredsavtalet, vilket kunde slutas 
vilken dag som helst. Härmed hade mobiliseringen som pågått under en 
längre tid också nått ett politiskt tillfälle – en tidpunkt då de protesterande 
hade störst möjlighet att påverka händelseförloppet samtidigt som man 
hade chansen att finna allierade.

Mobilisering till handling, när individer ska aktiveras för att delta i 
rörelsens aktioner, är kanske den mest svårbegripliga delen av mobilise-
ringsprocessen eftersom det blir en fråga om avgörande beslut som fattas i 
stunden, tillfällen och möjligheter anas. Allt skulle stämma för att aktionen 
skulle bli av, tidpunkten, sakfrågan, deltagare, motståndare, handlingsplan 
och målsättningar. Allt detta låg fast i och med att dalkarlarnas uttågsbeslut 
fattades i Lisselby. Nu skulle budkavlen sändas ut. Marschen till Stockholm 
uppfattades som det bästa medlet för att lösa de problem som allmogen 
pekat ut. 

När dalupproret har studerats vid andra tillfällen, har det varit just mar-
schen till Stockholm som har tett sig förbryllande. Den passar inte in i 
det sätt som man brukar se på uppror eller folklig politik. Beckman verkar 
osäker på vad man ville åstadkomma med marschen, som att dalallmogen 
borde ha vetat att den skulle misslyckas.2 Harald Gustafsson har uppfattat 
marschen som ett uttryck helt utanför den etablerade politiska kulturen 
eftersom dalkarlarna förmodas inte ha vetat vad de skulle göra när de kom 
till Stockholm.3 

Det är sant att det sätt på vilket dalallmogens protest slutligen yttrade 
sig inte hade använts tidigare i Sverige. Uppror karakteriserades sedan 
medeltiden ofta av krav på rättvisa och rimlighet i bördorna, av ett militärt 
inspirerat handlingssätt och ett betydligt inslag av våld. Upproren spred sig 
oftast inte utanför regionala gränser och sedan senmedeltiden hade inga 
uppror i Sverige-Finland varit direkta hot mot centralmakten.4 Dalallmo-
gens marsch till Stockholm  var något helt annat än de senmedeltida 
resningarna i Sverige, annorlunda också i jämförelse med protester bara ett 
par årtionden tidigare. Dalallmogen marscherade över regionala gränser, 
använde ett minimum av våld och protesten var dagspolitiskt anknuten.
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En marsch till Stockholm var en ny del av protestrepertoaren, en metod 
som var anpassad till det frihetstida politiska systemet. Man bör inte 
betrakta marschen bara som ett sätt att bege sig till Stockholm där beslu-
ten fattades, utan också som en protestmetod som hade en egen betydelse. 
Detta kapitel ägnas åt marschen som del av allmogens politiska repertoar, 
från uppbådet av allmogen till dess genomförande. I denna handlingsfas är 
det också intressant att utröna vilken roll politiska strukturer, den sociala 
organisationen och det politiska tillfället har spelat för mobiliseringen. Hur 
dessa faktorer har använts avspeglar hur dalallmogen format tolkningspro-
cessen.

Marschen skall inte undersökas ensidigt. Den utformades i interaktio-
nen med motståndaren. Därför ägnas kapitlets sista del åt statsmaktens 
reaktioner på den stora dalarméns marsch till Stockholm. Också här ska 
fokus ligga på hur centralmakten nyttjar politiska strukturer, social orga-
nisation och politiska tillfällen för att försöka demobilisera allmogen. På 
samma sätt som för allmogen var dessutom centralmaktens motmobilise-
ring del av en tolkningsprocess som ska utredas här.

Budkavlens betydelse

Det var budkavlen som var medlet och symbolen som visade att en ny 
fas av rörelsen inträtt. På lördagskvällen den  juni återvände Bom Pers 
Anders Ersson till Mora efter att ha varit ute på fäbodarna hela veckan. 
Under tiden han varit borta hade ledarna för upprorsrörelsen haft ett möte 
i Lisselby nära Mora kyrka där de hade beslutat att alla som kunde skulle 
gå tillsammans till Stockholm. Beslutet undertecknades av folk från Mora, 
Rättvik, Leksand, Orsa, Ål, Floda och Älvdalen. För de socknar vars repre-
sentanter undertecknat budkvalen gällde beslutet hela lokalsamhället. Bom 
Pers Anders Erssons far mötte honom med tårar i ögonen när han kom 
tillbaka och sade ”Gud nåde oss, nu måste du följa med”.5 Budkavlen som 
skrevs vid mötet i Lisselby lyder sålunda:

Förenandes vi samtl. alla socknar att ut marschera bonde lika med soldaten all-
mänt i var gård någorlunda de som kunna träda och marschera den långa vägen 
näml. åt Stockholm men alla socknar upp om Falun näml. Älvdalen, Orsa, 
Ore, Mora, Leksand, Rättvik, Bjursås skall änteligen infinnas i Falun d.  juni, 
bonden med sina fanor såsom soldaten samt de gevär som finns var gård att så 
laga i var by i var socken att de göra några goda och förståndiga män i var by till 
anförare i Mora d.  maj .6
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Vid mötet hade det varit svårt att förmå någon som kunde uttrycka sig på 
rätt sätt att skriva budkavlen. Slutligen hade Sers Anders Hansson överty-
gats genom att andra sade att han kunde skriva så gott han kunde, inga 
andra än bönder skulle ändå se budkavlen.7

Budkavlen är undertecknad av  personer främst från Leksands och 
Mora socknar, även om inte alla vilkas namn står under budkavlen var 
medvetna om att deras namn skrevs dit. Budkavlen kopierades i sju exem-
plar, en för varje socken som sänt representanter till mötet.8 Beslutet om 
uttåg spreds på alla möjliga sätt. Budet gick muntligen eller genom bud-
kavlens skriftliga order till socknarna som varit representerade vid mötet. I 
socknarna höll man sedan nya möten i sockenstugorna eller i byarna för 
att sprida budskapet och planera avmarschen. Socknarna skickade ibland 
bud till andra socknar som inte varit med i Lisselby och uppbådsbeslutet 
som gällde för hela Dalarna spreds från socken till socken, gård till gård, 
innan själva samlingen till avfärd skedde. På det här sättet nådde budet om 
dalallmogens uttåg Ore, Nås, Orsa, Älvdalen och Malung.9 Anders Eriks-
son i Holen reste hem till Ål från mötet i Lisselby och överlämnade bud-
kavlen till Gustav Schedin, kopparskrivaren från Ål som valdes till anfö-
rare. Schedin skrev sedan två nya budkavlar och fäste dem vid stickor. 
Därefter skickades en flicka iväg med kavlarna.10

Till utseendet är det exemplar av Lisselbybudkavlen som finns i Svea 
hovrätts samlingar oansenlig. Det är ett enkelt brev på grovt papper utan 
utsmyckningar eller emblem.11 Den är inte alls lik den officiella budkavle 
som användes för att uppbåda folket i Floda mot ett ryskt anfall . 
Denna officiella budkavle består av en brädlapp av furu som det klistrats 
skrivpapper på. Budkavlen är undertecknad av den dåvarande landshöv-
dingen Otto Reinholt Strömfelt och bär hans sigill. Under dalupproret 
användes också en budkavle som i stort sett ser likadan ut. Denna bud-
kavle, som uppbådade Hedemora socken, håller i det närmaste samma 
mått som den legala budkavlen från . Texten är skriven på samma 
sätt och ordalydelsen är i princip densamma; man har bara bytt ut ortnam-
net. Budkavlen från Hedemora saknar emellertid en legitimerande namn-
teckning och ett sigill.12 I Munktorps socken i Västmanland var det en 
bonde som gjorde budkavlar på socknens uppdrag före något uppbådsbe-
sked kommit dit från dalallmogen. Han täljde några stycken av trä och 
skrev kronans märke med bläck på ena sidan. På den andra skrev han 
datum, tid och samlingsplats inför avfärden.13

Ursprungligen var en budkavle just ett trästycke av bestämd form med 
inskurna märken som sändes ut av myndighetspersoner och spreds bland 
allmogen för att uppbåda den till tingssammankomster, landets försvar 
eller liknande. Men budkavlar användes inte bara i officiella eller militära 
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sammanhang. De användes för att sammankalla folk vid skogsbränder eller 
för skallgångar. Det blev också vanligt att allmogen använde budkavlar för 
att sända bud till by- eller sockenmöten eller för att samla folk för att ordna 
lokala angelägenheter som påbjöds av centralmakten.14 Ända sedan tidig 
medeltid hade bönder i Norden även använt budkavlar eller vårdkasar för 
att kommunicera upprorsbudskap. Genom budkavlen eller vårdkasen kal-
lades allmogen till tinget där tingsmenigheten diskuterade överhetens brott 
mot sedvanan och huruvida uppror var den väg man skulle välja. Det var 
mötet vid tinget som var avgörande för hur allmogen skulle handla, beslu-
tet var inte fattat i och med att en budkavle var utsänd. Budkavlen och all-
mogens möte var alltså en väl beprövad – och av centralmakten välkänd – 
metod för att kommunicera och organisera ett uppror.15 Efter dalupproret 
kom också ett förbud vid hot om dödsstraff mot att använda budkavlar 
eller andra typer av meddelanden för att sammankalla allmogen.16

Att Lisselbybudkavlen, den viktigaste budkavlen från dalupproret, ser så 
förhållandevis anspråkslös ut är inte förvånande om man ser till hur ordet 
budkavle användes i samband med upproret. En mängd av vad som kal-
lades budkavlar hade redan varit och kom i omlopp under juni  och 
begreppet användes informellt för att beteckna allt från kallelser till möten, 
till spridande av beslut om tid och plats för själva avmarschen mot Stock-
holm. I Köpings socken i Västmanland skrev man exempelvis vad man 
kallade en budkavle. Denna tummade papperslapp bär en text som upp-
bådade allmogen till ett möte för att diskutera om man skulle gå med dal-
karlarna. Den är rätt typisk för hur budkavlarna såg ut vid upproret. Det 
var emellertid inte alltid så att det behövdes en skriftlig budkavle för att 
uppbåda allmogen; ibland räckte det med att beslutet i Lisselby uppfat-
tades som en order. Budskapet i budkavlarna var viktigare än att efter-
likna officiella budkavlar från myndigheter och med hjälp av yttre attribut 
tillskansa sig legitimitet för sitt handlande. Dalallmogens budkavlar hade 
redan en inneboende legitimitet genom det beslut de vilade på och därför 
dög en skrift undertecknad av befullmäktigade personer. För avmarschen 
var beslutet om uppbåd viktigast, sedan kunde det meddelas genom en 
papperslapp, på ett möte eller spridas muntligen från granne till granne. 
Allmogen hade fattat beslut om uppbåd och det skulle åtlydas.17

När budkavlar kom på villovägar eller inte befordrades som de skulle 
väckte det en del undran och vrede hos bönderna. I By försökte länsman 
Gram konsekvent lägga beslag på de budkavlar som kom till socknen och 
utröna vilken väg budkavlarna måste ha tagit innan de kom till By. När 
han fått tag i dem låste han in dem och gav ibland bönderna avskrifter av 
originalen i stället, utan bomärken. Detta uppskattades inte av bönderna 
i socknen. Erik Eriksson i Strandmora kom till Gram vid ett tillfälle och 
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hotade honom och visade upp en order från dalallmogens anförare Gustav 
Schedin att alla budkavlar skulle fram. När Erik Moell, bokhållare i By, 
tillsammans med en tullnär bestämde sig för att gömma en budkavle för 
att de fann innehållet anstötligt, kunde rykten om dess existens inte tystas. 
Moell uppsöktes av ett tiotal bönder som menade att han gömt undan 
budkavlar för dem. Han svarade dem att han hade sett budkavlarna, men 
att bönderna aldrig skulle få tag i dem. Bönderna var av annan åsikt och 
sedan Moell börjat plocka fram bläck och penna för att anteckna deras 
namn hotade de att när dalallmogen kom fram till By skulle de gå fram 
värre än ryssen. De hotade också Moells person genom att peka på portlid-
ret, och implicerade därmed att de skulle hänga honom i det, varvid Moell 
fann för gott att gömma sig i en kammare tills bönderna gått.18

Obligatoriskt uppbrott
Lavas Olof Andersson från Mora socken befann sig liksom Bom Pers 
Anders Ersson på fäboden när mötet hölls i Lisselby, och också han 
kom tillbaka på lördagskvällen den  juni. Hans grannar sade att alla man-
grant enligt överenskommelsen skulle följa med på måndagen. Lavas Olof 
Andersson ville inte följa med, men han fick inte lov att stanna hemma, 
och han lämnade gråtande sin hustru och sitt enda barn när han gick hemi-
från.19

På samma sätt som Bom Pers Anders Ersson och Lavas Olof Andersson 
kom de flesta av deltagarna i marschen från Siljanssocknarna att följa med. 
Socknens huvudmän hade fattat beslut för hela socknen och det var inte 
möjligt att ifrågasätta huruvida man skulle med eller inte. Skinnar Per 
Andersson, riksdagsman från Mora socken, hade velat avstyra marschen 
under mötet i Lisselby. Men när beslutet väl var fattat använde han i stället 
sin auktoritet hemma på Sollerön för att verkställa det. En bystämma hölls 
på Sollerön där han befallde byborna att gå med.20 De Morabor som inte 
varit med vid mötet i Lisselby fick veta av dem som varit med att de skulle 
iväg, och sedan spreds ordet från granne till granne.21

I Leksand spreds meddelandet om att alla skulle ut först av dem som 
varit med i Lisselby; en pojke gick runt och uppbådade allmogen, grannar 
talade med grannar, och samtidigt gick en budkavle runt i socknen mellan 
byarna. Vid en sockenstämma på söndagen före uppbrottsdagen lästes en 
skrift upp om att fyra man av var rote skulle gå till Stockholm. Gustav 
Schedin var med på mötet och rådde alla att ta med sig två skjortor, en påse 
och något slags beväpning. Någon menade att de visserligen gärna stannat 
hemma, men de var inte missnöjda med själva beslutet.22

När det kollektiva beslutet att gå till Stockholm inte var tillräckligt för 
att förmå alla att följa med till Stockholm tog man ibland till hot. Andra 
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uppfattade ett hot inbegripet om man vägrade gå med – då kunde man 
fråntas sitt hemman av socknen, fastän socknen inte hade några befogen-
heter på det området.23 I Rättvik utfärdade socknen också sanktioner mot 
dem som eventuellt inte ville delta, men här var det en bot på  daler kop-
parmynt som var straffet.24 Hoten om våld verkar inte ha varit så vanliga i 
Siljanssocknarna sedan uttågsbeslutet fattats.25 Hot och våld hade varit en 
verksam del i ett tidigare skede av mobiliseringen då allmogen ännu inte 
enats om vad man skulle göra och i vilka frågor man skulle agera.

När de övre dalasocknarna var på väg mot Falun skickade de bud vidare 
söderut för att båda upp allmogen. Gustav Schedin som valts till anförare 
i Falun skrev en kortfattad budkavle. Den saknar hälsningsfraser eller yttre 
uttryck för Schedins auktoritet. Det är bara undertecknat med datum och 
”G. Schedin”. En liknande budkavle gick från Schedin till Västerdalarna.26 
Socknarna i södra delen av länet sände också deputerade till staden sedan 
allmogen börjat samlas där och de tog med sig budkavlar och muntliga 
order hem igen om att socknarna skulle följa med dalallmogen till Stock-
holm. Sedan anslöt man sig till marschen när den passerade genom sock-
nen.27

Gustav Schedins ord var inte alltid tillräckliga för att vinna anslutning 
till marschen. I socknarna i södra Kopparbergs län och i Västmanlands län 
spelade hoten en mer avgörande roll för uppbådet än vad de gjorde längre 
norrut. Exempelvis uttalades en hel del hot i Stora Tuna socken då personer 
med militär bakgrund anmodades att bli allmogens anförare. Tjänstemän 
blev också hotade.28 Det är dock vanskligt att fastställa den betydelse som 
hoten haft i allmänhet under uppbådet. De källor som finns om uppbå-
det är ofta tillkomna efter upproret då socknar och enskilda var angelägna 
att påtala sin egen oskuld i dalallmogens agerande. Att säga att man varit 
hotad och fruktat för sitt liv kan därför lika gärna ha varit en undanflykt 
för den enskilde som ett faktiskt sätt för dalallmogen att försäkra sig om 
fler deltagare.

När det gällde frågan om vilka personer som skulle gå med ordnades det 
på olika sätt. Alla vuxna män kunde naturligtvis inte följa med av praktiska 
skäl och vanligast var att socknarna enades om att sända iväg fyra man från 
varje rotelag. Vilka det skulle bli ordnades med lottning i Leksand.29 På 
andra orter gick man också efter rotesystemet. I By socken var det däremot 
huruvida man ägde jord som avgjorde om man skulle betala för att utrusta 
en man, och fanns ingen annan man att tillgå fick bonden gå själv. Frans 
Gram, länsmannen, var först tänkt att vara anförare, men eftersom han inte 
ägde någon jord fick han stanna hemma.30

Det var dock bara bönder som kunde befrias från åliggandet till socknen 
genom lottningen. Soldaterna i socknarna ansågs vara socknens soldater, 
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inte kronans, och skulle därför stå till förfogande i de göromål rotebön-
derna önskade. Därför blev det så att de fyra männen på varje rote som 
skulle med till samlingen i Falun inte inkluderade soldaterna. De fick lov 
att följa med allihop. Rotebönderna hänvisade till att man hade lejt sol-
daterna och att de därmed inte kunde göra annat än att lyda. I vissa fall 
hotade rotebönderna att hålla inne med årspenningarna om soldaterna 
vägrade, och rotarna behöll även soldaternas vapen så att de inte skulle 
kunna gå rustade till samlingsplatserna, där centralmakten ännu försökte 
samla de soldater som var kommenderade till Gävle. Det fanns också ett 
annat skäl till att särskilt Siljanssocknarna tog med sig soldaterna. Om 
inte de föregick med gott exempel skulle man inte kunna förmå socknarna 
längre söderut att ta med sig sina soldater.31

Soldaterna var viktiga att ha med, inte bara för att deltagandet ansågs 
vara en del av deras skyldigheter gentemot socknen utan också för att de 
besatt färdigheter i hur man marscherade i rotar och led och andra viktiga 
kunskaper som behövdes för att en marsch skulle kunna hållas i god ord-
ning. Det fanns exercerade soldater att tillgå i socknarna trots att kriget 
ännu pågick. Vid pingst hade Dalregementets tillförordnade chef Adler-
stråle inspekterat soldaterna av Leksands kompani som han högt uttalade 
sin förnöjelse över men som allmogen inte ville släppa iväg. Det fanns även 
hemförlovade krigsveteraner i socknarna och bland dem sådana som också 
hade varit med vid myteriet i maj året innan.32

Orsa sockenmän skrev den  juni en skrift som lades i en kista och läm-
nades i Orsa sockenkyrka innan de anslöt sig till marschen. Brevet ger en 
god inblick i hur folket i socknarna tänkte när gav sig av på marschen. 
Sockenmännen skrev att de skulle marschera ut mangrant med sina med-
bröder i dallaget eftersom de hade fått skrivelse om det. Avsikten med mar-
schen var inte att gå emot kungen, omstörta den kristliga och rättvisa reger-
ingen eller att begå några våldshandlingar, sade de. De ville utforska vilka 
som var orsak till den stora oenigheten och oron i landet och utrota den 
förtvivlan som rådde bland allmogen om det egna välståndet. Deras med-
vetenhet var stor om vad de gett sig in på, och därför påtalades slutligen 
att dokumentet skrevs för att lämna ett ”evärdeligt monument och min-
nestecken på det våra barn och efterkommande se måge i vad utsikt vi före-
tagit denna utresa”.33

Uppbådet i Västmanland
Det var inte bara allmoge från Dalarna som deltog i marschen till Stock-
holm utan också delar av Västmanlands och Upplands allmoge. Utanför 
Kopparbergs län, i de socknar som inte kallats till samlingen i Falun eller 
sände representanter dit, är det svårare att avgöra hur uppbrottet har gått 
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till. Det finns vittnesmål om att dalallmogens ankomst ivrigt emotsågs 
även utanför Kopparbergs län. I Sala socken berättade Erik Larssons gran-
nar efter upproret att han särskilt sett fram emot marschens ankomst. Han 
hade slipat sitt spjut och frivilligt erbjudit sig att gå med för sin rotes räk-
ning istället för att vänta på lottdragningen.34 Ytterligare ett tecken på att 
dalallmogens ankomst inte var ovälkommen var att det inte var något pro-
blem att ordna skjuts för de tågande. Skjutsar erbjöds enligt uppgift i över-
flöd, utan sura miner.35 I övrigt är det för de socknar som låg nedanför 
Falun svårare att fastställa om det var ett gemensamt förpliktigande beslut 
eller tvång under hot som var avgörande.

Betydligt färre personer gick med i tåget från socknarna i Västmanlands 
än från Kopparbergs län.36 När marschen hunnit så här långt verkar det ha 
varit problem med hur mycket folk man skulle uppbåda i socknarna och 
vilka som i så fall skulle gå. Gustav Schedin skrev en order att om det i 
ett hushåll fanns både en husbonde och en duglig dräng så måste enbart 
husbonden ansluta sig till dalallmogens marsch. Drängen kunde få stanna 
hemma för att gården inte skulle försummas.37

Från Falun, och senare Broddbo, sändes delegationer av dalkarlar söderut 
i Västmanland. I Norbergs socken sökte de upp kronobefallningsmannen 
Moses Grahn. Detta var den  juni, och marschen hade sedan delegationen 
avsänts allt mer närmat sig Västmanland. Ytterligare folk anlände till Nor-
berg några dagar senare, denna gång från Västerdalarna, och de hade med 
sig en order om att allmogen skulle uppbådas med budkavle för att göra följe 
med dalallmogen till Stockholm. Grahn vägrade först göra dem till viljes 
och föreslog att Bergslagen i stället för att sända ut folk med dalallmogen 
skulle ge pengar till marschen, men dalarmén behövde folk, inte pengar. 
Grahn tvingades skriva budkavlar som uppbådade Norbergs, Karbenning 
och Västervåla socknar med innehållet att två karlar från varje stor by skulle 
möta de ditresta dalkarlarna. Vid det rådslag dalkarlarna höll med de  
bönder som kom för att möta dem talades det om de skrämmande konse-
kvenserna av att inte göra dalallmogen följe. En diskussion utbröt om hur 
mycket folk man måste sända. Under mötets gång blev allmogen allt mer 
benägen att följa med och Grahn försökte med hjälp av roteringslängden 
ordna att så få som möjligt skulle gå ut. Han lyckades få socknarna och de 
tillresta dalkarlarna med på att sända en man per helt hemman, vilket unge-
färligen motsvarade tre man per rote, som kan jämföras med Siljanssocknar-
nas fyra eller fem. Krav restes också på att alla ståndspersoner, gruvdrängar, 
skräddare och skomakare skulle med, vilket skulle ha resulterat i att närmare 
 man skulle gått ut från de tre socknarna. Också detta avstyrde Grahn, 
som i sådant fall skulle ha blivit utsedd till anförare, och man höll sig till 
roteringslängden vilket resulterade i att  man gjorde dalallmogen följe.38



206

Strömsholms läns fögderi hade inte någon enhetlig plan för hur man 
skulle ta ut deltagarna i marschen och rotarna lottade, tvingade eller lejde 
folk att gå med. Sammanlagt deltog ungefär  personer från Strömsholms 
län, alla bönder.39 Som motivering till att gå med angav Torstuna socken 
den budkavle man fått från Gustav Schedin. Sammanlagt gick  män däri-
från med på det man kallade den ”allmänna utmarschen”.40 Från Nora gick 
 man. Till denna socken kom beskedet om dalallmogens uppbrott inte 
via budkavle utan genom två Norabönder som fått veta att grannsocknen 
Huddunge uppbådats av dalallmogen. Också i Nora hölls möten i socken-
stugan där man enades om hur många som skulle följa med och vilka det i 
så fall skulle vara. Lottning befanns vara det bästa sättet att utse folk, men 
tio man erbjöd sig också att gå med frivilligt, utanför lottningen. Det främ-
sta motivet för socknen att följa med i dalallmogens marsch var inte bara 
dalallmogens uppmaningar utan också att grannsocknarna hade beslutat 
sig för att gå med. Det dröjde emellertid några dagar innan man anträdde 
marschen mot Stockholm. Den  juni avgick männen från Nora, beväp-
nade med bössor, påkar och spjut.41

Planer gjordes upp för hur gårdsbruket skulle fungera medan männen 
var borta. En överenskommelse gjordes i Norrbärke för att se till att gran-
narna hjälpte varandra under upprorsmännens frånvaro. Det var främst 
avsaknaden av husbönderna man ville överbrygga varför de hemmavarande 
skulle sköta och vårda andras hemman och bergsbruk som sina egna under 
tiden. Man skulle, enligt överenskommelsen, skydda dem från röveri och 
”uppror” som säkerligen kunde följa på ett så oroligt tillstånd som landet 
befann sig i. I juni skulle dessutom höet bärgas och därför skulle de hem-
mavarande också se till att alla frånvarandes skördar togs om hand. I Kila 
i Västmanland hade man planerat för att gårdarna vilkas husbönder var 
borta skulle kunna klara jordbruket i tre veckor. Var de däremot borta 
längre skulle roten förse gården med en karls dagsverke om dagen, förutom 
en dag som den bortreste själv fick stå för.42

När upprorshären hunnit till Hedemora uppgick den sammanlagt till 
ungefär   man. Från Dalarna utsändes omkring en man från vart tredje 
hushåll. Därefter uppbådades också Hedemora, Stora Tuna, Folkärna, By 
och Garpenbergs socknar vilket gjorde att styrkan ökade till närmare   
man. Av deltagarna i marschen var majoriteten mellan  och  år och 
ungefär en femtedel var soldater. Den  juni, dagen för slaget på Norr-
malmstorg, bör Stockholm ha varit värd för mellan   och   bönder 
sedan folk anslutit från Uppland och Västmanland. Samtidigt var ytterli-
gare eftertrupper på ungefär   man på väg från Västerdalarna, Väster-
bergslagen och Västmanland mot huvudstaden.43
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Uppbådet av dalallmogen var baserat på ett gemensamt beslut vid möten 
mellan socknarna. Beslutet följdes upp i socknarna på sockenstugorna. Det 
var dalasocknarnas representanter som tillsammans fattade ett beslut som 
gällde hela dalallmogen och beslutet uppfattades som så pass legitimt att 
man inte alltid behövde nås av en budkavle för att känna förpliktelsen att 
delta. Men det var inte så att beslutet som fattades i Lisselby var tillräckligt 
för att avmarschen skulle ske. I stället måste saken resoneras om i varje 
socken och ibland också i byarna för att beslutet skulle äga giltighet och 
organisationen skulle kunna komma igång. I socknarna söder om Falun, 
och särskilt i Västmanland, räckte inte dalallmogens beslut som grund 
för att gå med. Här hänvisade man snarare till solidariteten grannsocknar 
emellan. Dessutom kan hot om repressalier från dalallmogen också ha 
spelat roll, men av källkritiska skäl är det svårt att fastställa om de haft 
avgörande betydelse. Återigen är det sockenstugan som mötesplats som 
varit central för uppbådet.

Allmogen visade i uppbådet hur de lokala politiska institutionerna man 
hade att tillgå, sockenstämman och bystämman, liksom de lokala tjänste-
männen, var viktiga och funktionella också i sammanhang när man låg i 
konflikt med centralmakten. Sockenstämman som politiskt organ formade 
hur uppbådet gick till – det var här lokalsamhällets viktigaste frågor avgjor-
des i vanliga fall, så även beslut om att göra uppror.

Att marschera…

Redan innan budkavlar skickats mellan socknarna i Dalarna använde 
dalallmogen en terminologi med långa traditioner och konnotationer till 
försvar av landet mot en utomstående fiende, till exempel att man skulle 
gå ut allesamman eller gå man ur huse. Definitionen visar dalakarlarnas 
subjektiva bedömning av sina handlingar, men också hur de ville att andra 
skulle uppfatta dem. I budkavlen från Lisselby däremot, talades det om att 
samtliga socknar skulle förenas för att marschera ut, både bonden och 
soldaten i varje gård, alla de som kunde träda och marschera den långa 
vägen till Stockholm.44 Det är i och med att uppbrottet skulle organiseras 
som uttrycket marsch började användas, det gäller både bönderna själva 
och de tjänstemän, deputationer och andra observatörer som rapporte-
rade på vägen.45 Den militära referensen drevs fullt ut av de dalkarlar som 
såsom fullmäktiga besökte Västerås under vägen till Stockholm för att 
hämta proviant åt tåget. De hänvisade till tåget som ”dalallmogens stora 
armé”.46
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Genom formuleringar som marsch och armé gav allmogen uttryck för 
att man såg sitt handlande som välordnat, välorganiserat och disciplinerat. 
Det var en ansvarsfull grupp allmoge med rikets bästa i åtanke som gick 
mot huvudstaden. Denna framställning var särskilt viktig i kontrast till 
hur den samtida schablonbilden av hur ett bondeuppror såg ut – en farlig, 
otyglad hop av löst folk som drog genom landet för att plundra och begå 
våldsamheter mot värnlösa människor.

Det räckte naturligtvis inte med att kalla sig för en armé för att över-
tyga andra om hur välorganiserad rörelsen var och att man handlade i all 
välmening, men betydelsen av ordning i leden skall heller inte underskat-
tas. Rörelsens ledares auktoritet stärktes utåt om man kunde visa att man 
kunde kontrollera deltagarna. Man kunde försäkra sig om att motståndet 
mot marschen skulle vara mindre om dess ankomst till orten inte vållade 
andra skada och kanske väckte man därmed också en del sympatier.

Den betydelse det haft för dalarmén att hålla god ordning och att visa 
upp en välordnad fasad avspeglas inte minst i hur dess deputerade som 
sändes till Västerås stad hanterade några bönders överfall på en kronobe-
tjänts fästmö. Bönderna som utförde överfallet var från Malma socken och 
hade kommit till Västerås för att ansluta sig till marschen. På vägen dit 
hade de överfallit kronobefallningsman Forsbergs fästmö i hennes hus när 
de velat skaffa hästar för att kunna fortsätta sin marsch. Konsekvensen 
av detta, enligt dalarméns deputerade, var att fästmön hade blivit sänglig-
gande och inte förmådde göra någonting. De sade sig ”såsom älskande 
rätt och rättvisa” vilja varna alla medundersåtar och medbröder som passe-
rade genom Västeråsområdet att de skulle avhålla sig från allt våldsamt och 
okristligt handlande. Enligt Guds och naturens lag skulle alla människor, 
både höga och låga, skonas från den ringaste oförrätt vare sig i ord eller 
handling. De som skulle följa dalarmén borde förhålla sig så beskedligt som 
möjligt och handla på ett anständigt maner. Detta var det enda sättet att 
försäkra sig om Guds bistånd till dalallmogens förehavande.47

Men ordningsivern var inte bara för syns skull, snarare var det en nöd-
vändighet för att marschen skulle kunna genomföras och att man faktiskt 
nådde sitt mål att komma fram till Stockholm innan tronföljarvalet.

En lista över förhållningsregler som skulle gälla under marschen ställdes 
upp vid avmarschen från Ovansiljans fögderi till Falun.48 De fem punk-
terna stipulerade att det absolut viktigaste var att gudsfruktan övades av 
alla. Därför skulle alla inställa sig till bön morgon och kväll. Förmannen 
i varje by hade att se till att alla fick veta när tid för bön utsatts och den 
som inte kom skulle böta  öre till byalaget. Bönerna skulle inte bara till-
fredsställa de marscherandes andliga behov, de utgjorde också tillfällen för 
informationsspridning inom gruppen. Efter bönen på kvällen skulle byns 
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förman berätta för sina byamän var de skulle inkvarteras och när de skulle 
inställa sig till bön morgonen därpå. Vid morgonbönen skulle förmännen 
berätta hur snart de skulle göra sig klara att marschera vidare samt tala om 
hur långa etapper de hade att avverka före middagen och ankomsten till 
nattlägret. Förmännen skulle visas hövlighet och lydnad i allt som hade 
med marschens befordran att göra. Det var förbjudet att förtära allt för 
mycket starka drycker så att man under marschen började leva om eller gav 
sig på andra med ord eller slag – brott mot detta skulle antingen sonas med 
 daler kopparmynt eller med kroppsstraff. Slutligen fastslogs i reglerna 
att ingen fick bruka våldsam hand på någon egendom.49 Leksands socken 
hade även straffsatser vid brott mot de fastställda reglerna; spöstraff och i 
allvarliga fall döden.50

Dalallmogens anförare Gustav Schedin hade själv också gjort en del för-
beredelser för organiseringen av marschen fram till ankomsten till Stock-
holm. I Leksand, varifrån han själv utgick, skulle man ordna att en präst 
följde med. Folket skulle ställas upp och en rotemästare utses för var fjärde 
rote, över honom skulle en överrotemästare i socknen råda. Varje rote 
skulle hålla sig lugn och ha med sig en huggyxa och en kittel för var åttonde 
man. Varje man som var med skulle dessutom ha med sig två skjortor, två 
par strumpor, två påsar och så mycket mat som man hade råd till. Alla 
socknar skulle samlas på torget i Falun och där skulle kvarter ordnas av 
överrotemästarna. Vidare skulle alla ”tillsägas att de hålla sig vackert uti 
sina kvarter och icke löpa omkring staden till dess de får order av över-
rotemästaren.” Under marschen angav Schedin att socknarna borde hålla 
sig tillsammans hela tiden så att om någon blev sjuk kunde hans grannar 
hjälpa honom. Väl framme i Stockholm skulle varje landshövdingedöme 
samlas för sig och de skulle utse några som var deras huvudmän. Schedins 
ledarroll var också preciserad i hans anteckningar: när han vinkade med 
sin näsduk skulle det vara tyst. Han konstaterade också senare att när det 
utbrutit oroligheter på torget i Falun så hade en vinkning med näsduken 
haft önskad effekt.51

Trots beskrivningar av dalallmogens marsch som relativt välorganise-
rad, åtminstone för att vara bönder, så var inte ordningen i tåget fullkom-
ligt klanderfri.52 Rådmannen Boudrie klagade inför marschens befälhavare 
major Wilhelm Gustav Wrangel över oordningen i tåget, och kommente-
rade att  vältränade soldater lätt skulle kunna göra slut på dem. Boudrie 
märkte att Wrangel blev stött av hans kommentar och nästa dag var ord-
ningen bättre.53 Många av deltagarna var bönder och hade inte vana att 
marschera i ett tåg. De som var soldater såg till att de andra lärde sig att 
marschera i rotar och led. Dock var inte disciplinen vid vapenhantering 
den bästa och ett vådaskott ledde slutligen till att en samling regler för 
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hela marschen blev nödvändig. Det var major Wrangel som satte upp reg-
lerna som sedan renskrevs av skolmästaren Agorelius från Leksand och 
undertecknades av allmogens fullmäktige. Wrangel frågade landssekrete-
rare Neuman som tvingats med på marschen om reglerna var bra och 
Neuman godkände dem med någon smärre ändring. Reglerna visades 
också för landshövdingen innan Agorelius klev upp på en sten och läste 
upp reglerna för dalallmogen som då varit på marsch i närmare en vecka.54

Marschordningen stipulerade i den första av elva punkter att gudstjäns-
ter och böner skulle hållas på vägen och att närvaro vid dem var obligato-
risk för alla. Förhållandet mellan deltagarna var också viktig att hålla på 
en ordentlig nivå varför förolämpningar och andra personangrepp var för-
bjudna – efterlevnaden vilade dock på var och ens eget samvete. Deltagarna 
skulle också marschera tillsammans med sitt eget fögderi och för att ingen 
socken skulle missunnas skulle socknarna varje dag turas om att gå först. 
Rättvis tilldelning av skjutshästar skulle också ske mellan socknarna. Vidare 
skulle alla livsmedel man fick på vägen delas rättvist mellan de deltagande 
socknarna på så vis att de som hade det sämst fick livsmedel först. Inget 
skjutande fick förekomma i städer och byar eller på viloställen under vägen. 
Eftersom det kunde vara svårt att hålla möten med en så stor grupp sam-
tidigt skulle dessutom varje socken utse sina fullmäktiga huvudmän som 
hade att råda och besluta å sina medbröders vägnar. Huvudmännen och 
ledarna skulle behandlas med hövlighet och lydnad. Var man ohövlig eller 
olydig skulle man straffas, liksom om man opponerade sig mot huvudmän-
nens beslut. Huvudmännen skulle informera sina sockenmän om dagens 
marsch varje morgon så att man kunde skicka ut någon att ordna kvarter 
vid varje nattläger. Alla ståndspersoner som var med på marschen, oavsett 
om de var med frivilligt eller ej, hade också ansvar för att ordningen i tåget 
bibehölls. Detta gällde särskilt Gustav Schedin.55

 Varje socken som deltog i marschen hade en egen organisation. Sock-
narna från Österbergslagen hade valt att låta före detta militärer, vilka till-
delades olika titlar, bli befälhavare för socknarna. Över de indelade fjär-
dingarna kommenderade sedan bönder. För övrigt organiserade man sig 
dock främst efter den civila förvaltningens organisation – man delade in 
sig efter fögderier med underavdelningar i socknar, fjärdingar och byalag. 
Ovansiljans fögderi höll exempelvis ihop under hela marschen, liksom 
Västerdalarna och de tre socknarna By, Folkärna och Garpenberg.56

Uppdraget som ordinarie fjärdingsman i socknen gick oftast i tur årsvis 
bland sockenmännen. Uppgifterna var att se till att lag och ordning upp-
rätthölls, sköta indrivning och utmätning, ha uppsikt över gästgiverier 
samt skjuts och väghållning. Fjärdingsmännen löd under länsmannen, 
men traditionellt också under socknen, vald som han var vid sockenstäm-
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man.57 Under marschen till Stockholm överfördes helt enkelt fjärdings-
manssysslan om att upprätthålla lag och ordning till de krav på ordning 
och disciplin som ställdes under ett stort tåg.58

Mora socken följde den civila administrationens principer i sin orga-
nisation och dess anförare blev många. Bland dem var Holberts Anders 
Ersson, Olof Persson och Knuts Anders Andersson i Kråkberg, kronobe-
fallningsman Lindborgs dräng och bokhållaren Carl Flygare, den senare 
dock inte frivilligt. Dessutom utsågs Bältar Johan Johansson Vingalen till 
kvartermästare.59 Till detta kom de nyvalda fjärdingsmännen eller läns-
männen för marschen. Buss Mats Persson från Sollerön valdes av sin by 
till deras fjärdingsman för marschen. Våmhus by skaffade sig också en sär-
skild fjärdingsman för tåget. Det var Köpman Jöns Jönsson och han valdes 
då den ordinarie fjärdingsmannen var sjuk. Präst Olof Hindersson var fjär-
dingsman för Färnäs by, Erik Lars Mats Olsson för Utmeland. Gagnef 
hade samma uppdelning mellan anförare och fjärdingsmän eller länsmän. 
Fjärdingsmännen hade till uppgift att ordna med inkvartering, se till att 
alla kom till gudstjänsterna och att hålla ordning i leden. De löd alla 
under Gustav Schedin.60 För Åls socken blev det nämndemännen som blev 
förmän.61 Andra socknar skilde inte så mycket på olika uppgifter. Anföra-
ren fick vara den som skulle hålla ordning och se till att männen gick rätt 
i leden.62

Vissa socknar använde sig i stället av en militär organisationsform för att 
hålla ordning på socknen under marschen. Norrbärkesborna ville helst ha 
de officerare som bodde i socknen till anförare, i andra hand dem som hade 
lust och förstod sig på att leda en marsch.63 Leksands och Rättviks socknar 
lät soldater bli korpraler med ungefär samma uppgifter som fjärdingsmän-
nen hade för Mora och Gagnef. Anförare var helt andra personer, förutom 
Gustav Schedin var det Mats Danielsson och Lars Hansson i Fors, två av 
dem som varit mest pådrivande till upproret alltsedan landstinget i Lek-
sand.64 Erfarenhet av militär verksamhet eller tjänst i lokalsamhället ansågs 
alltså vara goda meriter för att fungera som anförare. Det finns flera exem-
pel på länsmän som försökte slingra sig undan att bli valda till anförare, 
men som slutligen tvingades med i någon kapacitet.65

Huvudarméns anförare Gustav Schedins och W. G. Wrangels uppgifter 
skilde sig åt. Schedin förde högsta befäl medan Wrangel var den som stod 
för planläggningen och anordningen av marschen. Detta gjorde att Sche-
din av somliga uppfattades vara den som förde allt befäl eftersom Wrangel 
höll sig mer i bakgrunden. Wrangel fick dock efterhand en mer framträ-
dande roll. Schedins uppgift omtalades inte bara i militära termer, han 
sades ha påtagit sig att genomföra allmogens sak.66
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…till Stockholm
Att marschen gick till huvudstaden kan vid första påseende verka självklart, 
men så var egentligen inte fallet under tidigmodern tid. Under andra euro-
peiska uppror och revolter uppbådades ofta bönder genom bud och mar-
scherade iväg till närmaste stad. Det var det enklaste och mest tillgängliga 
målet, ett lokalt maktcentrum där bönderna hoppades finna en arena för 
att ventilera sitt missnöje.67 De svenska städerna var dock betydligt sva-
gare än sina kontinentala motsvarigheter och att exempelvis stanna i Falun, 
Kopparbergs läns residensstad, hade inte varit tillräckligt för dalallmogens 
syften.

Dalkarlarnas val av destination har snarare sin förklaring i huvudstadens 
roll som politiskt centrum under frihetstiden. Den statliga administratio-
nen var sedan -talet centraliserad och byråkratin välutvecklad medan 
skatterna var basen för statens ekonomi. I slutet av stormaktstiden mins-
kade militärens och krigets tidigare roll för statsbyggnadsprocessen. Efter 
 utvecklades staten vidare i nya former. Statens ansträngningar inrik-
tades på samhällets allmänna bästa med betoning på en stark och välord-
nad ekonomi vilken skulle gynnas genom lagstiftning på områden som 
näringsliv, infrastruktur och välfärd.68 Integration, både politisk och ter-
ritoriell, följde på denna process. Genom den välutvecklade interaktionen 
mellan centralmakt och lokalsamhälle kunde varje undersåte nås av myn-
digheterna och varje undersåte kunde, åtminstone i teorin, nå de centrala 
myndigheterna. Förutom de påbjudna formella politiska kanalerna som 
sockenstämma och riksdagsbesvär sökte sig undersåtarna ofta till centrala 
myndigheter för att framföra klagomål och suppliker.69

Det var särskilt kungen som supplikanterna sökte. Det var hos kungen, 
eller hans ställföreträdare, makten var centrerad. När regenten reste i landet 
flyttades det politiska centrat med honom – om drottning Kristina var i 
Uppsala fick de som ville överlämna suppliker söka henne där och när Karl 
X Gustav var i Strömsholm var det dit man gick för att framföra sina klago-
mål. Bönder i Finland sökte upp generalguvernören eller gjorde den långa 
resan till Sverige för att söka upp kungen eller drottningen.70 När kungen 
under frihetstiden hade en betydligt mer begränsad roll i det politiska livet 
förflyttades rikets politiska centrum från hans person till ständernas möten 
och däremellan till rådet och den centrala förvaltningen som alltid befann 
sig i Stockholm.71

Även om denna Stockholmscentrering inte alltid ansågs önskvärd visar 
försöket att flytta riksdagens möte till Norrköping på Stockholms nyckel-
position i det svenska statslivet. Försöket skedde  efter att frågan dis-
kuterats fram och tillbaka i fyrtio år. Här hoppades man komma undan 
inflytande från utländska ministrar och adelsmän som satt i förvaltningen. 
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Likaså hoppades man att riksdagen inte otillbörligen skulle blanda sig i för-
valtningens detaljer. Dessa förhoppningar kom snart på skam. Alla utländ-
ska ministrar som var intresserade av partikampen infann sig i Norrköping 
och riksdagens arbete kunde heller inte skötas från någon annan stad än 
Stockholm eftersom man var beroende av riksdagsdeputationer i Stock-
holm som inte fick lämna staden. Efter bara ett par veckor i Norrköping 
flyttade riksdagen tillbaka mötet till Stockholm där deputationerna kunde 
utvecklas.72

De politiska partierna hade sina baser i Stockholm eftersom de var så 
intimt sammankopplade med riksdagen och dess verksamhet. Dessutom 
utvecklades en sfär av informella politiska kanaler på krogar och kaffehus 
som också bönderna utnyttjade.73 Allmogen och bönderna var väl med-
vetna om vart det var mest effektivt att vända sig för att protestera. Under 
frihetstiden var det inte längre så viktigt att nå kungen som det varit tidi-
gare, eller som det kom att bli efter  då det kungliga enväldet återinför-
des.74 Även om bönder också under frihetstiden ofta uttryckte rojalistiska 
åsikter och talade om att återinföra enväldet var det ingen tvekan om var 
den verkliga makten låg. Man riktade sin protest mot det politiska centrat. 
Eftersom makten under -talet var samlad hos ständerna i Stockholm 
var det dit dalallmogen vände sig.

Den förändring som skett i upprorshärarnas geografiska rörlighet illus-
treras kanske bäst av en jämförelse av de upproriskas rörelser under Engel-
brektsupproret  och dalupproret . Medan de medeltida bönderna 
marscherade runt i en snirklig bana till olika borgar som de antingen intog 
eller brände gick dalallmogen raka vägen från Falun till Stockholm, längs 
huvudvägen. Inga herrgårdar brändes, inga fästningar intogs förrän man 
kom till Stockholm.75

Tåg och intåg
Nyheten att dalallmogen brutit upp och var i fullt antåg mot Falun nådde 
landshövdingen den  juni . Fler socknar skulle dessutom bryta upp 
följande dag, sade rapporterna. Dalallmogen närmade sig från flera håll 
och major W. G. Wrangel, som utsågs till allmogens anförare först sedan 
allmogen kommit till Falun, sändes att möta allmogen på vägen. Efter-
som han hade allmogens förtroende fick han uppdraget att tillsammans 
med landssekreterare Neuman be allmogen att vända om och gå hem. De 
två återkom med oförrättat ärende eftersom allmogen var på marsch längs 
flera vägar och hade beslutat att inte stanna förrän den kom till Falun. 
Strax efter att Wrangel och Neuman återkommit anlände en budbärare 
från dalallmogen, Nisses Olof Olsson i Åkerö, klockan sex på morgonen 
den  juni till Falun. Han meddelade att allmogen nu hade gjort halt vid 
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Gammelberget utanför staden och hade sänt honom i förväg för att kon-
trollera att inget motstånd var att vänta vid deras intåg.76 Vid Gammelber-
get talade den nyvalde anföraren av dalallmogen, kopparskrivaren från Ål, 
Gustav Schedin, till den församlade allmogen: ”Faren vackert fram gossar 
med det ni begynt”. Han talade om den förestående freden, om en ny 
regering och om kronprinsen av Danmark.77 

Dalallmogen tågade in i Falu stad senare på morgonen samma dag. Intå-
get skedde från två håll, från väster kom delar av Leksands socken, folk från 
Ål, Gagnef, Västerdalarna och förmodligen Mora, Venjans och Älvdalens 
socknar. Från norr kom resten av Leksands socken samt hela Rättviks, Ore 
och Bjursås socknar.78

Vid inmarschen i Falun red Gustav Schedin främst. De marscherande 
gick tio till tolv man i bredd. Bland dem som kom var många gråhåriga 
gubbar och krymplingar menade ögonvittnen – någon hade till och med 
sett en man med träben bland skarorna. Efter dalkarlarna gick horder av 
kvinnor och barn. Allmogen hade verkligen gått man ur huse som man 
lovat. Ungefär   personer var med vid inmarschen, men över   
återvände hem igen under tiden samlingen pågick i Falun. Tågets ankomst 
annonserades av piplekare, trumslagare och minst tre medhavda fanor flög. 
De soldater som var med hade inte på sig uniform utan bar samma kläder 
som bönderna och ingen av dem hade full soldatmundering eftersom värjor 
och bajonetter var borttagna och utdelade bland bönderna. Beväpningen 
i tåget bestod annars av musköter, lod- och hagelbössor, spikklubbor, spjut 
och yxor. Intåget tog flera timmar och allt var inte klart förrän vid mid-
dagstid. Först på eftermiddagen kom Orsa och Svärdsjö socknar till Falun. 
I god ordning gick allmogen till torget där den ställde upp sig och prosten i 
Leksand, Johan Nordman, höll bön i anslutning till  psalmen i Psaltaren, 
varpå nattens inkvartering ordnades hos invånarna i staden.79

De fanor och trummor som dalarmén använde tillhörde inte Dalrege-
mentet. I stället användes i första hand gamla fanor som hade förvarats i 
kyrkorna sedan långt tillbaka. Så var exempelvis fallet i Söderbärke från 
vars sockenkyrka man tog med tre fanor. I vissa fall gjorde man också egna 
av lärft och målade dalpilar på som fördelades bland trupperna. Från Stora 
Tuna togs en uppbådsfana från  och från Stora Skedvi en liknande 
från .80 Erfarna trumslagare hade order att under marschen slå på 
trumman var morgon och kväll för att samla allmogen till möten. Inte 
heller trummorna som togs med på tåget var militära. Snarare har man 
använt bytrummor som vanligen användes för att sammankalla socknen 
till möte.81

Soldaterna som fanns med i tåget var klädda i vanliga bondekläder, inte 
i uniformer. Detta hade dels att göra med att de soldater som hade fått 
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uppbrottsorder till Gävle också skulle få sina munderingar där varför bara 
enstaka äldre soldater kan ha haft någon uniform att tillgå.82 En viktigare 
anledning var dock att redan när beslutet om uppbrott fattades i socknarna 
gjordes också en överenskommelse om att soldaterna skulle ha vanliga bon-
dekläder på sig. Saken diskuterades ursprungligen vid mötet i Lisselby då 
Pung Erik Ersson sagt att det var en order från major Wrangel. Ordern 
hade sedan gått vidare till andra deltagande socknar. Soldater som kom till 
samlingarna till avmarsch iförda soldatmunderingar fick gå hem och byta 
om.83

Somliga deltagare i marschen som inte var bönder klädde ut sig för att 
passa in. Skräddargesällen Kihlberg från Falun som arbetade som skrivare 
åt dalallmogen hade låtit skägget växa och klädde sig i rättviks- eller lek-
sandströja fast med sina vanliga klädesbyxor under.84 Långt hår och skägg 
var bondeattribut, och något som gjorde att bönder var lätt igenkännbara. 
I dalasocknarna klädde man sig också vanligen enhetligt i svarta, grå eller 
vita vadmalströjor. Det gjorde att det gick ganska väl att gissa vilken socken 
en bonde kom ifrån. Klädseln i tåget var dock inte fullt så uniform i och 
med att deltagarna inte bara kom från Siljansområdet eller för den delen 
var medlemmar av allmogen.85

Försöken att ordna en enhetlig klädsel hade ett viktigt syfte. Om solda-
terna hade haft sina uniformer på sig hade de gått ned till Stockholm som 
representanter för den krigförande statsmakten. När de i stället hade sina 
vanliga kläder på sig var de representanter för allmogen. Som det då och 
då påtalades under uppbådet ansågs soldaterna vara socknarnas soldater 
och inte kronans. Detta underströks genom användandet av civila kläder. 
Enhetligheten var ett sätt att visa att det var den samfällda allmogen som 
agerade, inte bönder och soldater som skilda grupper. Samtidigt kunde sol-
daterna mycket väl drabbas av svårare repressalier än civila om de gick mot 
Kungl. Maj:ts order, så skillnaderna dem emellan kunde vara viktiga att 
dölja.

Morgonen den  juni klockan nio ställde dalallmogen återigen upp sig 
på torget, mitt i staden, åtföljda av musik och fanbärare. Där samlades 
var trupp för sig tillsammans med sin anförare och det sades att gevären 
var skarpladdade. Allmogen hade kallat till sig landshövding Wennerstedt 
samt representanter för Falu stad och Dalregementet och man begärde att 
landshövdingen och stadens invånare skulle göra ett med dalallmogen och 
skriva under en begäran att den danske kronprinsen också skulle bli svensk 
kronprins. Wennerstedt försökte göra sig hörd genom att kliva upp i ett 
fönster i en intilliggande byggnad och göra framställningar om tronfölj-
den och freden utan att vinna något vidare gehör.86 Skinnar Per Anders-
son upphöjde därvid sin röst och opponerade sig mot vad landshövdingen 
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hade sagt. Freden var väl bra, menade han, men ”en sådan neslig fred, 
att Ryssland skall tvinga oss en Konung uppå, vilja vi intet hava”, varpå 
han vände sig till den församlade dalallmogen och ropade ”är det icke så 
bröder?”. Och de svarade ja, så att det skall i husen.87

Intåget och mötet på torget i Falun var oerhört viktiga för upprorsrörel-
sen. Rapporterna från Falun berättar hur oro och bävan spred sig bland 
stadens invånare. Allmogens makt demonstrerades och Falun behärskades 
av dalallmogen.88 Böndernas handlingar syftade emellertid inte bara till att 
väcka skräckblandad vördnad hos stadens invånare. Inte minst viktigt var 
att väcka aktning för uppgiften i de egna leden. Här fick man tillfälle att 
verifiera att allmogen faktiskt gått man ur huse, att stödet var stort för det 
företag man gett sig in på. Folk hade kommit från hela Dalarna, och fler 
höll på att uppbådas. Man hade skaffat sig ledare och anförare. Deltagarna 
fick se hur man lyckades behärska en hel stad i flera dagar, trots närvaro 
av allehanda överhetspersoner. Intåget och samlingen på torget var mani-
festationer som gjorde att entusiasm spreds och ökades bland deltagarna 
– dalallmogens styrka blev tydlig i Falun. Här bekräftade dalallmogen för 
sig själv den inslagna vägens riktighet.

Upprorshären ägnade några dagar i Falun åt att förhandla om att få med 
så mycket manskap, pengar, proviant och tobak som möjligt. Allmogen 
lämnade staden den  juni efter att ha lyckats få ut  man kavalleri,   
daler kopparmynt och   rullar tobak samt all Dalregementets ammuni-
tion och nya gevär. Inte minst viktigt var att stadens och länets dignitärer 
var med i tåget. Landshövding Wennerstedt tvingades med, trots sjukdom, 
liksom landssekreterare Neuman och regementets befälhavare Jonas Adler-
stråle. Det var också i Falun som major Wrangel valdes till anförare tillsam-
mans med Schedin. Sedan tidigare hade allmogen också fått med sig office-
rare, underofficerare, samtliga länsmän eller ersättare för dem och en präst 
från nästan varje socken. Avresan skedde på kvällen med hjälp av skjuts på 
bergslagets och stadens bekostnad.89

Det finns få beskrivningar av hur dalallmogens armé såg ut och hur 
marschen fungerade. Det gäller i synnerhet vilka som varit med i trossen. 
Det verkar som om varje socken haft en egen tross i stället för en stor tross. 
Resande som skulle ned till Stockholmsområdet tog också chansen att följa 
med allmogens marsch.90 En uppgift säger att också de präster som tvingats 
följa med marschen gick tillsammans i trossen.91

En person som färdades i vagn längst bak i tåget, i trossen, var lands-
hövdingen och han fick betala sin skjuts själv. Från Broddbo, strax söder 
om gränsen mellan Västmanlands och Kopparbergs län, hade dalarmén 
marscherat med Mora socken främst varefter Leksands och Rättviks sock-
nar följde. Stora Tuna socken gick före och efter som avant- och arriärgarde. 
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Inmarschen i Sala var ämnad att imponera på kungens och ständernas 
deputerade som inväntade dalallmogens ankomst. Dalallmogen ämnade 
därför paradera för dem på sitt eget vis. Tanken var att föra landshöv-
dingens vagn främst i tåget i stället för i trossen. En skrivarpojke som tjä-
nade under Schedin sändes till landshövdingen och berättade om den nya 
marschordningen som Wennerstedt inte hade möjlighet att tacka nej till. 
Wennerstedt bad major Wrangel att han ”för Guds skull” skulle laga att ”de 
ej måtte driva apespel med mig”. Efter en stunds frånvaro kom Wrangel 
tillbaka och sade att Wennerstedt skulle förbli vid sin vanliga plats i tåget, 
och han slapp vara den främste vid intåget i Sala. Dalarmén bröt upp och 
marscherade förbi Wennerstedt i vagnen och tågordningen återställdes.92 

Planen var alltså att tydligt visa upp att regeringens främste representant i 
Kopparbergs län var med i tåget. Wennerstedt föredrog tydligen att stanna 
kvar i trossen – där prostituerade och lösdrivare vanligen färdades under en 
militär marsch – i stället för att förevisas som dalallmogens trofé.

En delegation utsänd av riksdagen och Kungl. Maj:t, som anlänt till Sala 
någon dag före dalallmogen, sände ut ett par män som i hemlighet postera-
des vid en bro utanför staden för att räkna de upproriskas antal. De fann att 
dalarmén bestod av omkring   man. Dalallmogen marscherade sock-
envis med jämna steg in i staden med flygande fanor och trumslag. Intå-
get började vid tiotiden på morgonen och var inte avslutat förrän under 
tidig eftermiddag. Deltagarna var beväpnade med musköter, bössor och 
spikklubbor, och Anders Koskull, en av ständernas deputerade, landshöv-
ding och med en lång militär karriär bakom sig, imponerades av böndernas 
marschordning som skedde i rotar och led: ”bättre än man utav bönder 
förmodade få se”.93

Tåget närmade sig därefter Stockholm och natten till den  juni gick 
dalkarlarna över Stäkets färja – en gigantisk operation som inte var avslutad 
förrän fram emot klockan två på natten. Det stora tåget vilade inte efter 
övergången av färjan utan gick vidare och mötte Livregementet vid Bar-
karby. Livregementets kavalleri retirerade och den främsta delen av huvud-
armén nådde fram till torpet Solbaddet i Solna socken där man gjorde halt. 
De första av dalkarlarnas kunskapare som var del av avantgardet hann dock 
fram till Stockholm redan sent på kvällen den  juni.94

På måndagsnatten den  juni red Axel von Fersen, som var korpral vid 
Livdrabanterna, på kungens uppdrag ut för att se efter hur långt dalarmén 
hunnit och vad den gjorde. Han blev framsläppt ända till Järva krog i Solna 
socken där allmogens högkvarter låg. Därifrån kunde han se hur hela dalar-
mén låg. Backarna var fulla av folk liksom hela landsvägen till Barkarby, så 
långt ögat nådde. Senare på morgonen mötte von Fersen, den här gången i 
sällskap av kungen, täten av tåget i närheten av Solna kyrka. I ledningen av 
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tåget red Gustav Schedin. Visserligen hade von Fersen inte träffat Schedin 
tidigare, men han drog slutsatsen att den ende mannen klädd i borgarklä-
der som satt till häst, med pistoler i sadeln och ett stort svärd i sidan, var 
Schedin.95

Utanför Norrtull släpptes slutligen Wennerstedt av allmogen, men först 
efter att kungen, via riksrådet Åkerhielm talat till allmogen och dessutom 
sänt greve Posse att hämta Wennerstedt. Wennerstedts vakt vägrade emel-
lertid att släppa honom förrän de fick höra av en av Schedins hantlangare 
att det var allmogens vilja att landshövdingen släpptes. Wennerstedt färda-
des åter i sin vagn från trossen längst bak i tåget förbi hela dalarmén och 
in genom Stockholms portar.96 Också chefen för Dalregementet samt de 
andra officerare som befann sig i dalallmogens led lyckades sticka sig undan 
marschen när man kommit fram till Norrtull. Adlerstråle smet genom 
skogen och tog sig till Karlberg varifrån han sedan kom in i staden.97

Gustav Schedin sände Carl Beronius till den danske envoyén för att 
fråga om man skulle hålla fast vid valet av den danske kronprinsen Fredrik 
eller om man skulle acceptera freden och Adolf Fredrik. Grüner hade svarat 
att om allmogen lyckades stanna kvar i staden åtta eller nio dagar till så 
skulle de få svar, men det utlovades ingen hjälp om något gick fel.98

Även om Livregementet hade retirerat hade Stockholm inte lämnats helt 
utan försvar. I närheten av Solbaddet i Solna socken låg  man från Älvs-
borgs regemente med fyra kanoner som en sista försvarsmur mot dalallmo-
gen, men de stod inte emot dess försök att gå in i staden. Dalallmogen 
ryckte framåt ett kort stycke, militären hotade att skjuta men gjorde det 
inte och dalallmogen gick fram lite till. Så småningom var de  man som 
skulle försvara huvudstaden helt omringade av allmogens armé och kunde 
inte börja skjuta. Utan strid erövrade allmogen de kanoner som fanns hos 
trupperna och försökte också få med sig regementsfanorna samt tvinga 
med sig soldaterna, dock utan att lyckas. Därefter gick dalarmén fram mot 
Norrtull.99

Förvirring rådde framme vid tullen. Flera av allmogens anförare yrkade 
ganska häftigt på att bli insläppta i staden. Bältar Johan Johansson Vin-
galen gick omkring med dragen värja och försökte hålla andan uppe hos 
allmogen. Allt medan de militära befälen tvekade att skjuta på allmogen 
lyckades den genom envishet truga sig in i staden sedan man lyckats erövra 
ytterligare två kanoner som uppställts vid tullen och tagit till fånga kanon-
järerna. Carl Beronius återkom från sitt besök inne i staden och talade om 
att man hade den danske envoyén på sin sida. Det ropades att allmogen 
skulle skynda sig in i staden och att den skulle gå på.100

Stärkta av denna första seger började inmarschen i Stockholm. Dalkar-
larna ställde återigen upp sig sockenvis och i rotar och led. Inmarschen 
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leddes av den avskedade regementskvartermästaren Peter Melander från 
Stora Tuna med omkring  till  man. Längst fram förde man de eröv-
rade kanonerna, där gick också Beronius och Bältar Johan Johansson Vin-
galen. Man marscherade från Norrtull nedför Drottninggatan till Norr-
malmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg) i vanlig god ordning, försedda 
med vapen. Major Wrangel red fram och tillbaka bland allmogen allt efter-
som tillfälle gavs. Sedan ställde man upp sig på torgen i staden, och de 
utsedda fjärdingsmännen och kvartermästarna började ordna kvarter åt all-
mogen på Norrmalm, Ladugårdslandet och i Gamla stan. De gick omkring 
i staden och rekognoscerade och satte fanor på husen eller markerade med 
krita hur många som skulle inkvarteras på husen. Under nätterna behärs-
kades Stockholm av allmogen och dess patruller gick omkring på gatorna 
och i kvarteren.101

Marschen var över och dalallmogen var lyckligen anländ till Stockholm. 
Hela marschen hade tagit tio dagar och de upproriska anlände till huvud-
staden med ”uttröttade lemmar och fötter”.102 Beronius bjöd det manskap 
han anfört på dricka vid framkomsten och en väntan på resultat av för-
handlingar med regeringen inträdde.103 Man skrev brev hem och berättade 
hur intrånget och intåget hade varit förenat med livsfara, men att man var 
nu ankommen hel och hållen.104 Det andades en viss optimism bland all-
mogen, glädjekalkyler gjordes på hur många fler bönder var att vänta till 
Stockholm: varje dag sades så många som stjärnorna på himlen anlända, 
hela landet skulle uppbådas och när som helst väntades Västerdalkarlarna 
som gått via Västerås.105 Samtidigt var osäkerheten stor om vad som skulle 
hända, allt låg i Guds händer.106 Bertil Fahlman från Folkärna skrev hem 
till sin granne dagen efter ankomsten att ”det lovas inget gott, men hoppet 
styrker hjärtat”.107

En stor del av dalallmogens målsättning med aktionen var avklarad i 
och med intåget i Stockholm och närvaron i staden. Tåget hade varit ett 
sätt att uppmärksamma centralmakten på allmogens allvar, och på hur den 
uppfattade situationen i riket som kritisk och att något måste göras.108 Det 
var oroade medundersåtar som inkvarterade sig hos stadens borgerskap. 
Marschen var ett sätt att visa att det folkliga stödet var stort för de krav man 
förde fram. Man visade att allmogen var enad i sin politik, och detta accen-
tuerades ytterligare av användningen av sockenfanor, sockentrummor och 
av att alla, även soldaterna, bar bondekläder. Här var det inte fråga om att 
simulera militär marsch och därmed tillskansa sig legitimitet, de militära 
elementen hängde snarare samman med tågets organisation. Legitimitet 
fick aktionen genom att man visade att det var i hela allmogens namn man 
handlade.
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En marsch efter militär modell gav en klart definierad handlingsplan. 
Även om inte alla var medvetna om de politiska implikationerna av tåget 
visste deltagarna vad en marsch innebar i form av organisation och strapat-
ser, man visste vilka man ville ha med och man visste vilket målet var. Detta 
var också nog så viktigt för att hålla samman gruppen under tiden man 
marscherade samtidigt som den symboliska handlingen svetsade samman 
gruppen och skapade en gemenskap i sig.109

Tusentals beväpnade bönder på marsch mot huvudstaden var en nog 
så hotfull anblick. Att sedan våld förekom endast i mycket begränsad 
utsträckning var ytterligare ett tecken på att allmogen agerade av hänsyn 
och omsorg för rikets bästa, inte mot det.110 Aktionen var genomförd. Nu 
väntade man på förhandlingarnas resultat och på nyheter om kriget från 
Finland.

Beväpnade med argument

Medan marschen hade en egen logik och ett eget politiskt uttryck fanns det 
också skriftliga belägg som rättfärdigade marschen. I trossen, i de kistor och 
skrin allmogen förde med sig låg politiska dokument. Ofta förblev kistor-
nas ägare anonyma när Svea hovrätt senare eftersökte ägarna.111 Använd-
ningen av brevliknande budkavlar med skrivna instruktioner skulle kunna 
ses som ett exempel på den allt mer förskriftligade värld som dalallmogen 
var del i. Liksom budkavlen var betydelsebärande både på grund av sitt 
innehåll och det den representerade, så hade de många andra dokument 
och skrifter som deltagarna i marschen förde med sig en betydelse som 
sträckte sig längre än bara den text som stod skriven på dem. Det skrivna 
symboliserade auktoritet.112 Därför är det tydligt att det inte bara var 
genom sina yttre handlingar som deltagarna i marschen till Stockholm gav 
uttryck för sina politiska åsikter och de normer i vilka de grundade sitt 
handlande. Genom de dokument de förde med sig avslöjas i vilka argu-
ment och institutioner de sökte legitimitet och hur de rättfärdigade sin 
aktion.

 De politiska handlingar som enskilda personer tog med sig avspeglade 
dalallmogens politiska verksamhet under den gångna våren. Här fanns en 
kopia av den skrivelse som dalallmogens deputerade lämnade till bonde-
ståndet under sin resa till huvudstaden i mars. Vid samma tillfälle hade de 
deputerade besökt ständerkommissionen mot Lewenhaupt och Budden-
brock och den skrivelse de då överlämnade kopierades och cirkulerade 
sedan bland socknarna i Kopparbergs län innan en kopia fördes med på 
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marschen. Vid besöket hos ständerkommissionen fick de deputerade skrift-
ligt svar, ett svar som också kopierades och togs med i tåget.113 Schedin 
hade en kopia av Carl Gustav Tessins avskedsansökan som riksråd. Där 
fanns även en specifikation på pengar som getts till manufakturerna  
och , en summa som enligt uträkningen uppgick till    daler 
silvermynt eller mellan  och  tunnor guld.114

Carl Beronius, som var huvudman för Husby socken under marschen, 
hade med sig vad man kan kalla ett politiskt referensmaterial för eget bruk. 
Han hade kopierat viktiga dokument vilka han förvarade i sin taskbok. 
Också här är handlingarnas innehåll främst tronföljdsfrågan och generaler-
nas straff. Samma skrivelser som dalallmogens deputerade till Stockholm 
lämnade in till bondeståndet och till ständerkommissionen i mars  hade 
Beronius kopierat. Han hade dessutom skrivit av ännu ett memorial i tron-
följdsfrågan och ett utdrag ur bondeståndets protokoll från den dag det 
lämnades in, den  mars . Alla dessa handlingar rörde specifikt att all-
mogen ville att den danske kronprinsen skulle bli tronföljare samt att krigets 
orsaker skulle utredas och de skyldiga till dess olyckliga utgång straffades.115

Det var inget ovanligt att kopior av officiella politiska handlingar cir-
kulerade i landet. Memorial, protokoll och diverse handlingar produce-
rade vid politiska institutioner spreds genom avskrifter betydligt längre än 
till dem som deltagit i mötena. Ofta handlade det om spridning av hand-
lingar som egentligen inte var offentliga, i syfte att påverka opinionsbild-
ningen.116 Spridningen innebar emellertid att myndigheterna inte längre 
hade kontroll över hur de användes. Bland användarna var dalallmogen.

Dessa beslagtagna dokument gör tydligt att marschen till Stockholm 
inte var en åtgärd som skapades i motsättning till officiell och vedertagen 
politisk kultur. Dalallmogen visade i stället en påfallande konformitet med 
den. Genom att ha med sig skrivelser från olika politiska institutioner 
erkände den dessa institutioners betydelse. Bondeståndet och ständernas 
kommission över kriget i Finland tillerkändes legitimitet genom att dessa 
dokument inte bara bevarades utan också kopierades, cirkulerade inom 
Dalarna och fördes med på denna omfattande aktion. Dalallmogen tog 
inte med sig vilka papper som helst, dessa handlingar hade en särskild sym-
bolisk betydelse. Här framfördes deras främsta argument. De visar på deras 
tidigare fullt legala och berättigade politiska verksamhet och skänkte sam-
tidigt den fortsatta aktionen legitimitet.

Under de senare förhören med Gustav Schedin i Svea hovrätt ägnade 
rätten mycket tid åt en visa som han sades ha skrivit för att uppvigla dalall-
mogen till uppror och som hittades i hans kvarter i Stockholm. I själva 
verket var visan en omarbetning av en visa som skrevs för att underblåsa 
krigsstämningarna inför kriget med Ryssland  vid namn Upmuntran til 
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Barda-Lust. Denna visa rör sig med schablonfraser från tidens propagan-
dadikter. Schedin ändrade en del i visan, bytte ”redlig svensk” mot ”redlig 
dalkarl”, ändrade målet för tåget från Petersburg till Stockholm och skrev 
att dalkarlarna skulle vända med glädje hem igen. Visans språk är nära för-
bundet med dåtidens militära propaganda. Båda versionerna av visan anger 
att syftet är att rädda landet, ”själva himlen” har i båda fall ”befallt att gripa 
till gevär”, och syftet med båda aktioner är att försvara friheten. Schedin 
skrev sin version bara någon dag innan han lämnade sitt hem i Ål för att 
leda marschen från Falun, men visan kom aldrig i omlopp bland dalallmo-
gen; han visade heller aldrig sin skapelse för de upproriska.117

Genom sin något haltande omtolkning av Upmuntran til Barda-Lust 
anförde Schedin inte bara de rättfärdiga anledningarna till att marschera 
till Stockholm där försvaret av Sverige och friheten stod främst. Genom 
omtolkningen av en krigspropagandadikt gjorde han också en parallell till 
en militär aktion med allt vad det innebar av ordning, disciplin och käcka 
och djärva deltagare.

En smädeskrift på vers mot bland andra general Lewenhaupt och Stock-
holms överståthållare Fuchs hittades också bland de handlingar som förts 
med de marscherande. Dikten skrevs redan  och var ett inlägg från 
mösspartiet i propagandastriden inför kriget. Den ansågs så farlig att en 
person dömdes till Marstrands fästning för att ha sjungit den.118 I visan 
berättas hur riket lutade och hotade att ramla omkull, men att ingen ville 
upprätta det. Dessutom klagas över priset på öl i huvudstaden och det 
armod som allmogen befann sig i:

Ja bonden går vid sin plog
han sörjer och han kvider
Var afton han spänner från
han sina händer vrider
Krigsfolket månd han rusta ut
var skall han pengar taga?
O! adelsman tänk däruppå
hur bonden nu blir plågad119

Visan fortsatte med att berätta att en nordisk prins skulle komma och ta 
den svenska kronan och spiran för att bli suverän. Därmed skulle tjuvarna 
drivas ut ur landet – en åsikt som enligt regeringsformen var olaglig att 
uttrycka under ständerväldets dagar.120

Det ligger en stor självmedvetenhet i dessa dokument och hur de använ-
des. Genom skrivandet, kopierandet och i själva dokumenten uttrycktes en 
politisk identitet i vilken de etablerade politiska institutionerna spelade en 
stor roll.121 Alla politiska institutioner på riksnivå som dalallmogen brukat 
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i sin rörelse finns representerade bland de dokument den förde med sig. 
Den legitimitet som omgärdade dessa institutioner kunde allmogen också 
överföra för att politiskt rättfärdiga sin marsch till Stockholm. Till detta 
kommer visor som refererar till tillståndet i landet och påtalar det önsk-
värda att det rådde enighet i landet. De visar att mer subversiva åsikter 
också rymdes inom allmogens agerande.

Förhalning och övertalning

Allt sedan dalallmogen sänt ut budkavlen och brutit upp från Siljanssock-
narna kände regeringen i Stockholm mycket väl till vad som försiggick i 
länet och vilka planer allmogen hade. Wennerstedt skrev den  juni till 
Kungl. Maj:t och rapporterade att allmogen beslutat att marschera med 
soldaterna i stället för att låta soldaterna gå till kommenderingen till Gävle. 
Vid det laget visste Wennerstedt ännu inte om detta var skrämskott eller 
allvar, bara att de unga i socknarna var oroliga och inte lydde de äldres råd. 
Innan han hunnit sända iväg brevet kom nya uppgifter som måste inklude-
ras. I ett postskriptum rapporterade han att allmogen sänt ut en budkavle 
med bud att alla män skulle gå till Stockholm. Eftersom allmogen stoppat 
all postgång var Wennerstedt tvungen att skicka sitt brev till Stockholm 
med särskild kurir.122

Också myndigheterna i Västmanland oroades för vad som skulle hända 
om dalallmogen marscherade genom länet. Landshövdingeämbetet fick i 
uppgift att undersöka dalallmogens antal, beväpning, vilka som var anfö-
rare, vilken väg allmogen ämnade ta till huvudstaden samt om den var 
våldsam. Landshövdingeämbetet sände iväg två pålitliga män för att efter-
forska vad dalallmogen hade för sig. En utskickad spanare från rådet i 
Stockholm lyckades ta sig ända fram till Falun genom att ta skogsvägar och 
stigar i stället för den spärrade huvudvägen. Han frågade några dalkarlar 
vad syftet var med deras aktion och de svarade att de ville ha anförarna i 
kriget i Finland straffade och den danske kronprinsen vald till tronföljare. 
Uppgifter sade att   personer samlats i Falun.123 Andra utskickade 
hann inte lika långt norrut men återkom till rådet med uppgifter om att 
dalallmogen var samlad i Falun och ämnade gå till Stockholm för att lämna 
sina besvär till Kungl. Maj:t och se till att kronprinsen av Danmark blev 
kronprins också i Sverige. Bönderna var beväpnade och deras antal upp-
skattades till   man.124

Stämningen i huvudstaden präglades av väntan. Rykten florerade om 
vad som skulle hända. Framför allt gällde det hur många som egentligen 
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var på marsch mot Stockholm. Den danske ambassadören Berckentin hade 
hört att förutom dalallmogens huvudarmé på   man, av vilka   
var beväpnade med skjutvapen, var ytterligare   man i antåg från 
andra delar av landet. Hans kollega Grüner rapporterade till Köpenhamn 
att armén av dalbönder var mycket väldisciplinerad och bestod av   
man.125 I adelns plenum sades att den antågande dalallmogen uppgick till 
  man vilka marscherade i god ordning och höll korum var morgon 
och kväll.126 På herrgårdarna ute i landet var oron också stor för vad som 
kunde hända. ”[D]alkarlarna är rätt och slätt galna” skrev adelsfröken 
Metta Lillie i sin dagbok: ”här spörjes alltför förskräckl. mycket ont i vårt 
arma land”. Med post hade hon, som befann sig på Hjärtared i Älvsborgs 
län, fått höra att   man var i anmarsch mot Stockholm och hon befa-
rade att oroligheter och inbördeskrig var å färde.127

Ännu diskuterades inte dalallmogens marsch som direkt rättsvidrig vare 
sig i riksdagen eller rådet. Dalallmogen omnämndes i borgarståndet som 
”redliga svenska undersåtar”, som hade goda intentioner och dessutom rätt 
i sak vad gällde krigets orsaker och generalernas skuld. I bondeståndet kon-
staterades att dalallmogen kom som trogna undersåtar med gott uppsåt. 
Man var dessutom övertygad om att bara allmogen fick veta hur läget 
egentligen var i landet så skulle den visa all ömhet om rikets välfärd och 
säkerhet. Det var bara hos adeln som större skepsis och förargelse yppa-
des.128 Visserligen konstaterade rådet att det låg ett visst hot i att dalall-
mogen när den kom in i andra län skulle ”draga landet med sig och växa 
till som en snöboll”, men särskilt kungen, som minst av allt ville se sina 
undersåtars blod utgjutas, var övertygad om att bara man argumenterade 
väl skulle allmogen låta sig bevekas. De flesta rådsherrarna var av samma 
mening som kungen – man skulle möta allmogen med ”tjänliga och vän-
liga” föreställningar.129

Helt klart hade dock dalallmogen i och med att marschen börjat brutit 
mot lagen på ett flertal punkter. Inkrävandet av kyrkomedel och proviant 
och motståndet mot både kungens och hans tjänstemäns befallningar bröt 
mot landsförräderilagstiftningen, förutom det faktum att man spritt rykten 
och samlat sig till uppror.130

Redan innan rapporter influtit från upprorsområdet fattades beslut om 
att Kungl. Maj:t och ständerna skulle sända ut en deputation att möta 
dalallmogen i Sala. Förslaget väcktes först i rådet och Kungl. Maj:t utsåg 
sina egna deputerade och frågade sedan ständerna om inte de också borde 
vara med och möta allmogen. Syftet med de deputerades resa var dels att 
informera dalallmogen om hur tillståndet i landet egentligen var och då 
särskilt om hur fredsförhandlingarna gick. Dels ville man tysta en mängd 
rykten som löpte bland rikets allmoge och spred skadlig misstänksamhet 
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och missnöje. Alla stånd samtyckte också till deputationen denna dag, 
utom bondeståndet där frågan väckte högljudd diskussion.131

Övertalning var ett medel som brukades flitigt av centralmakten och 
dess representanter i syfte att påverka dalallmogen. Landshövdingarna i 
Kopparbergs län, först Albrekt Lindcreutz och sedan Carl Gustav Wenner-
stedt, hade i tal till allmogen i Dalarna sökt förmana, intala och påverka 
den att lyda överhetens bud och krav. Samma sak hade prästerskapet, 
kronotjänstemän och tillresta förtroendeingivande herrar försökt sig på. 
Under större delen av  och  hade det gällt att få allmogen att 
gå med på att utrusta soldater till kriget som pågick i Finland. När nu 
marschen påbörjats mot Stockholm fortsatte man med övertalningen som 
främsta vapen mot allmogen. Övertalningsförsöken var emellertid inte ett 
tecken på statsmaktens flathet gentemot en kraftfull allmoge. Man avstod 
därigenom från att ge rörelsen bränsle genom att låta reaktionen spela 
de protesterande i händerna. Talandet till rätta var en strategi att hindra 
vidare mobilisering. Att centralmaktens representanter huvudsakligen för-
sökte övertala allmogen skänkte inte den någon idealisk (ondskefull och 
våldsam) motståndare att mobilisera mot.132

Hos adelsståndet diskuterades vilka som skulle sändas som ståndets 
representanter med deputationen till Sala. Det konstaterades att det vore 
bäst att sända sådana personer som allmogen inte menade var skyldiga till 
att krig förklarats mot Ryssland. Valet föll på generalmajoren Carl Henrik 
Wrangel. General Stenflycht valdes då han varken varit i landet då beslu-
tet om att gå till krig mot Ryssland fattades eller bar peruk och pråliga 
kläder vilket ståndet menade säkerligen skulle appellera till en allmoge som 
nog i hög grad dömde folk efter utseendet. Revisionssekreteraren Ehren-
malm valdes eftersom han satt i sekreta utskottet och väl kände till de 
argument som skulle framföras till allmogen. Dessutom var han från det 
av kriget hårt drabbade Finland.133 Härmed kunde kanske sympatier för 
de finska undersåtarnas belägenhet under kriget frammanas hos dalkar-
larna. 

Bondeståndet var inledningsvis skeptiskt till förslaget att en deputation 
skulle möta dalallmogen. Det fanns dock ett antal goda anledningar till 
att också bondeståndet skulle vara representerat där: man skulle kunna 
påminna dalallmogen om allt ståndet gjort i de frågor dalallmogen var 
mest engagerad och dalkarlarna hade säkerligen större förtroende för med-
lemmar av det egna ståndet än för de andra stånden. Förutom detta var det 
viktigt att visa utåt att ståndet på intet vis understödde dalallmogens före-
havanden. För bondeståndet var syftet med att delta i deputationen främst 
att övertala dalallmogen att gå hem så att våld kunde undvikas. Ståndet 
valde Jöns Persson från Västmanland, Per Karlsson från Öland och Jan 
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Eriksson från Jönköpings län till sina representanter i ständernas deputa-
tion. Också bondeståndet biföll adelns och prästerskapets förslag om att 
inga våldsamheter skulle brukas mot dalallmogen så länge andra medel, det 
vill säga övertalning, var tillräckliga.134 

Sålunda avreste de deputerade mot Sala. Deras instruktioner angav fyra 
huvudpunkter att ta upp i sina övertalningsförsök. De skulle försäkra all-
mogen om kungens nåd, att å ständernas vägnar höra efter vad allmogens 
främsta klagomål var samt att upplysa allmogen om det verkliga tillståndet 
i landet eftersom allmogen säkerligen förletts av de många falska rykten 
som cirkulerade. Dessa vanföreställningar skulle de deputerade dessutom 
befria allmogen från.135

I den artiga skrivelse som Kungl. Maj:ts och ständernas deputerade 
sände till dalallmogen (som då befann sig i Hedemora) efter sin ankomst 
till Sala hälsades den som ”män och medbröder”. Kungl. Maj:ts budskap 
framfördes och allmogen gavs tillfälle att överlämna sina klagomål. Genom 
skrivelsen gav man allmogen tillkänna att både Kungl. Maj:t och ständerna 
hyste faderlig omvårdnad om undersåtarna, vilket bevisades genom det 
kärleksfulla uppsåt man hade med resan till Sala. De deputerade bad att 
dalallmogen skulle utse sina deputerade för att möta dem i Sala.136

I ännu en skrivelse till dalallmogen sade de deputerade att de var försäk-
rade om att den säkerligen marscherade mot Stockholm i all välmening, 
och de berömde den också för den omsorg och ömsinthet den i alla tider 
haft för rikets välfärd, för vilken den ofta ”villigt liv och blod uppoffrat”. 
Dock var det så att allmogens rörelse snarare skadade riket och dess försvar 
än tvärtom. Man bemötte också några av de främsta argumenten dalall-
mogen hade för marschen. Freden var nära förestående, orsaken till kriget 
var redan utredd och en av generalerna hade redan fått sin dom. Det bästa 
för riket vore därför om dalarmén återvände hem.137 Denna begäran var 
inget dalallmogen tog hänsyn till. Den varken svarade på de deputerades 
skrivelse eller stannade i Hedemora. Dagen efter att brevet skrivits anlände 
hela dalarmén till Sala.138

Förutom de skrivelser som de deputerade överlämnade till allmogen 
försökte man att muntligen övertala och övertyga den om den kungliga 
nåd och faderliga kärlek som kungen kände för dalallmogen samt om skad-
ligheten i deras handlande för hela riket. Särskilt ryktet om att var tionde 
man i dalasocknarna skulle hängas för deras tilltag försökte de deputerade 
skingra. De förhandlingar som utspelade sig i Sala ledde slutligen till att 
Kungl. Maj:ts och ständernas deputerade fick skriva till Kungl. Maj:t och 
meddela att allmogen skulle gå fram till Stäket och överlämna sina besvär 
där. Allmogen ville också ha proviant när den kom fram till Stäket, varför 
de deputerade skrev till berörda landshövdingar och uppmanade dem att 
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förse allmogen med proviant under marschen fram till Stäket, varefter 
staten skulle betala.139

Freden med Ryssland var inte på något vis säkrad i början av juni och i 
och med detta var heller inte tronföljdsfrågan helt löst. Bondeståndet 
ville sätta en sista dag för valet av tronföljare och gjorde propåer hos de 
andra stånden. Adeln och prästerna ville vänta med ett sådant beslut. Val-
dagen föreslogs av borgarståndet till den  juni, men fredsförhandlingarna 
drog ut på tiden och dagen kom och gick utan att en tronföljare utsågs. 
Om fredsförhandlingarna gick bra skulle Rysslands kandidat Adolf Fredrik 
väljas i samband med fredsslutet. Men om ingen fred slöts var man ju ändå 
tvungen att välja tronföljare och andra hänsyn tas. I väntan på resultatet 
av förhandlingarna i Åbo föreslogs av rådet och beslutades av ständerna ett 
nytt slutdatum för val av tronföljare, nämligen den  juni. Vidare beslöt 
ständerna att den kandidat man höll i andra hand, om inte freden med 
Ryssland gick igenom, var den danske kronprinsen – alltså den kandidat 
som bondeståndet redan valt och som dalallmogen höll som främste kan-
didat. Detta meddelades dalallmogen och den uppmanades därför invänta 
den .140

Dalallmogen hade alltså lovat att stanna vid Stäket för att överlämna 
sina besvär. De deputerade som varit i Sala skrev till dalallmogen för att 
påminna om att besvären skulle överlämnas skriftligt. Tonen i brevet är 
betydligt mindre vänlig och mer uppfordrande än vad den varit några 
dagar tidigare. Proviant väntade vid Stäket och man lovade att inga trup-
per skulle anfalla allmogen. Det framhölls också att Kungl. Maj:t och 
ständerna förväntade sig att dalallmogen skulle stanna och avvakta vid 
Stäket.141

Den förre landshövdingen i Kopparbergs län, Albrekt Lindcreutz, och 
Carl von Groth var de enda medlemmarna av en delegation som skulle 
möta dalallmogen vid Stäket på bara Kungl. Maj:ts uppdrag. Deras instruk-
tioner var som tidigare att försäkra allmogen om Kungl. Maj:ts nåd och att 
Kungl. Maj:t var medveten om att den inte ville göra vare sig kungen eller 
rådet något ont. Eftersom det dessutom kommit besked om att allmogens 
styrkor vare sig var så stora som det befarats eller hade ont i sinnet skulle 
de deputerade försäkra den att inga trupper eller kanoner var utplacerade 
vid Stäket eller någon annanstans. Vidare skulle dalallmogen informeras 
om att Kungl. Maj:t gärna skulle höra vad allmogen hade att säga men 
att det var bäst om dalallmogen stannade vid Stäket och fick proviant 
där och bara skickade sina deputerade till staden. Dessa utlovades nådigt 
svar.142 Lindcreutz och von Groth mötte två utskickade från dalallmogen 
vid Stäket vilka snart återreste till huvudarmén med besked om den vän-
tande deputationen. Efter meddelande från huvudarmén lovades att en 
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grupp fullmäktiga skulle möta Lindcreutz och von Groth vid Stäket, men 
i stället kom hela hären. När dalarmén kom fram överlämnades allmogens 
besvär i sex punkter. Trots de övertalningsförsök som gjordes av de depu-
terade förklarade allmogens fullmäktiga att marschen inte kunde inställas, 
utan man ämnade gå ända till Stockholms stadsport. Dalallmogen började 
således sin övergång av färjan och tog inte emot den proviant som erbjöds 
av Kungl. Maj:t.143

Väl framme vid Stockholm möttes dalallmogen av de sista försöken att 
övertala den att inte gå in i staden. Denna gång var det kungen själv som 
stod för övertalningsförsöken. Dagen innan allmogen kom fram till Stock-
holms tullar hade äntligen besked kommit om att fred slutits i Åbo några 
dagar tidigare och regeringens förhandlingsläge var därför stärkt betydligt. 
När så kungen tidigt på morgonen den  red ut till dalarmén som stannat 
vid Solbaddet i Solna socken bad han att få tala med Schedin. Schedin satt 
genast av hästen och följde med kungen medan denne inspekterade hela 
allmogen som ställde upp sig i sockenordning. Kungen talade med folk 
från många socknar och med major Wrangel och förmådde allmogen att 
släppa de ståndspersoner som tvingats med. Därefter höll kungen ett tal till 
dalallmogens fullmäktiga som riksrådet Åkerhielm skrivit. Dalallmogens 
aktion betraktades inte längre så välvilligt. Sedan de marscherande pas-
serat ett antal utsända deputationer och gått över Stäket, som de lovat 
att inte göra, hade de förlorat en del av sitt förtroendekapital. Allmogens 
uppsåt förutsattes inte längre vara gott och kungen sade sig heller inte 
kunna överse med att den genom sin marsch hotat freden och säkerheten 
i landet. Om allmogen sände in sina deputerade skulle dess besvär tas i 
övervägande, men om hela dalallmogen gick in i Stockholm ville kungen 
vara befriad från allt ansvar för den blodsutgjutelse som kunde ske. Överste 
Lagercrantz som förde befäl över trupperna som stod emot allmogen bad 
kungen att få attackera bönderna med detsamma, men både kungen och 
de närvarande riksråden fann det bäst att använda sig av övertalning hellre 
än våld. Dalallmogen sände sina deputerade in till staden tillsammans med 
kungen.144 Övertalningsförsöken hindrade inte dalarmén från att mar-
schera in i staden. Allmogen hade inte hunnit fram innan freden slutits, 
men det var ännu en dag kvar till det aviserade tronföljarvalet.

Att styra våld med våld
Nyheten om dalallmogen var i antågande mot Stockholm ledde inte bara till 
att man ville övertala den att stanna hemma. De beväpnade bönderna var 
ett reellt hot mot huvudstaden och mot riksdagens och rådets makt. Diskus-
sioner började om hur Stockholm skulle försvaras, inte bara mot ryssen vars 
galärer låg hotande nära den svenska skärgården, utan också mot allmogen.
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Ett flertal olika alternativ på hur försvaret av Stockholm skulle se ut dis-
kuterades i rådet. Skulle man gå mot allmogen och göra processen kort, 
eller skulle man först försöka sig på övertalning? Övertalning befanns vara 
det bästa alternativet, men om allmogen inte kunde övertygas var man helt 
på det klara med att möta våld med våld. Med posteringar av artilleri- och 
infanteritrupper på strategiska platser skulle Stockholm kunna försvaras 
både på norra och södra sidan.145

I och med att ständerna beslutat att sända sina deputerade med Kungl. 
Maj:ts för att möta dalallmogen hade man också lämnat över hela proble-
met i regeringens händer. Kungen och rådet hade nämligen ursprungligen 
självständigt beslutat sig för vilka försvarsåtgärder som skulle göras för 
att möta dalallmogen. För att ta detta beslut hade man åberopat reger-
ingsformen där det stadgades att om någon ostyrig och vrångvis inhemsk 
fiende oroade riket så kunde Kungl. Maj:t med råds råde bemöta detta utan 
att först avhöra ständernas åsikt. De konstitutionella implikationerna av 
denna åtgärd från regeringens sida var också något som ständerna var upp-
märksamma på. De lämnade medvetet över ansvaret för hur dalallmogens 
agerande skulle hanteras till regeringen, trots konstateranden att ständerna 
ju var landets högsta makt.146

Innan försvaret mot den upproriska allmogen kunde verkställas nåddes 
rådet av nyheten att ryska galärer närmade sig den svenska skärgården. 
Frågan restes om några förändringar i Stockholms försvar borde göras 
för att försvara staden från sjösidan och i så fall minska de trupper som 
skulle möta dalallmogen. Defensionskommissionen, vars uppgift det var 
att utreda detta, ville trots flera propåer inte uttala sig i frågan. Definitiva 
order efterlystes av militären men rådet ville inte fatta beslut i frågan utan 
kungens stöd. Kungen hade å sin sida dragit sig undan allt ansvar för om 
de egna undersåtarna skulle mötas med vapenmakt med hänvisning till att 
han inte kunde fatta ett beslut som skulle kunna kosta flera tusen av hans 
undersåtar livet. Rådet vände sig således till sekreta utskottet. I utskottet 
reserverade sig borgarståndet, adeln, prästeståndet och bondeståndet med 
hänvisning till att man inte förstod sig på försvarsfrågor. Slutligen fann 
sekreta utskottet att det inte kunde uttala sig i saken sedan ständerna avsagt 
sig allt ansvar för hur staden skulle försvaras mot allmogen. Allt låg i Kungl. 
Maj:ts, det vill säga i kungens och rådets, hand. Rådet vände sig då till 
de fyra talmännen och förklarade det trängda läge man befann sig i. Efter 
en lång diskussion hänvisade talmännen vidare till ständernas plena den 
påföljande dagen. Präster, borgare och bönder fick då majoritet i riksdagen 
för beslutet att det vore bättre att försvara staden mot rikets fiende Ryssland 
än mot medundersåtar som ännu inte gjort något ont. Att rådet befann 
sig i en prekär situation var det dock ingen som hymlade om. Därför 
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beslöts på Riddarhuset att om några olyckliga konsekvenser följa av det 
beslut rådet fattade, vilka de än var, så skulle rådet inte klandras efteråt. De 
veckogamla intrikata planerna för att försvara huvudstaden kom aldrig till 
användning.147

Med råds råde hade Kungl. Maj:t fattat beslut om hur huvudstaden 
skulle försvaras. Trots att den åberopade paragrafen i regeringsformen 
uttryckligen sade att en åtgärd av Kungl. Maj:t med råds råde skulle god-
kännas av ständerna så snart möjligt var, vägrade ständerna ta något som 
helst ansvar för att dalallmogen skulle mötas med våld. Resultatet blev 
att varken kungen personligen, rådet, ständerna, sekreta utskottet, defen-
sionskommissionen eller militären ansåg sig ha ansvar för om dalallmogen 
möttes med vapenmakt. Rådets manövrer för att bli av med ansvaret för 
hur dalallmogen skulle mötas gör saken bara tydligare – man var medveten 
om att man kanske måste skjuta på dalkarlarna och ingen ville stå med 
ansvaret efteråt om något gick fel.

Några dagar senare, den  juni, gick dalallmogen förbi Stäket och fort-
satte mot Stockholm. I riksdagens alla stånd diskuterades dagen därpå ett 
protokollsutdrag från Kungl. Maj:t. Förslaget var att det skulle betraktas 
som våld i fall allmogen försökte tränga sig in i staden och det skulle bemö-
tas med våld. Förslaget bifölls av adel, präster och borgare vilka återigen 
konstaterade att det var Kungl. Maj:t som hade att agera med råds råde. 
Bondeståndet ville inte godkänna förslaget så länge det inte fanns bevis för 
att dalallmogen använt våld. Under tiden som man förhandlade om detta 
kom nyheten att dalallmogen redan var inne i Stockholm. Denna dag, den 
 juni, antogs också fredspreliminärerna av adeln, prästerna, borgarna och 
bondeståndet. Ständerna sköt upp dagen för valet av successor till den  
eftersom läget var så oroligt när dalallmogen var inne i staden.148

Adel, präster och borgare hade alltså på förslag av rådet kommit fram till 
att våld skulle brukas mot dalkarlarna i fall de tog sig in i staden, och detta 
hade de upproriska gjort. Ansvaret för att bemöta allmogen var Kungl. 
Maj:ts. Genom en order från rådet till trupperna utanför tullen att attack-
era allmogen, som strax togs tillbaka av kungen, definierades allmogens 
intrång i staden som en våldshandling.149

Hela Stockholm, från kungshuset till ständerna, bävade, berättade dom-
prosten Rhyzelius.150 Många lämnade staden, särskilt adelsmän, på det sätt 
man kunde, sjöledes, till häst eller med vagn. Flyktingströmmen var så stor 
att det snart inte fanns medel att ta sig ur staden. De utländska sändebuden 
däremot beväpnade sig och förskansade sig i sina hus.151 Olof Dalin, som 
bodde alldeles i närheten av Norrmalmstorg, stängde in sig i sitt hus och 
kom inte ut förrän dalkarlarna slutligen var besegrade.152
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Förhandling präglade de närmaste dagarna. Inne i bondeståndets lokaler 
diskuterade dalallmogens ledarskap med lantmarskalken och representan-
ter för de fyra stånden allmogens krav. Inga resultat nåddes i dessa överlägg-
ningar förrän vid middagstid den  juni då dalallmogen godkände preli-
minärfreden med Ryssland och med vissa förbehåll även Adolf Fredrik som 
tronföljare. Inte nog med att dalallmogen gett upp sina viktigaste politiska 
frågor, när förhandlingarna avslutades hade centralmaktens svaga militära 
position stärkts betydligt. Genom förliga vindar hade trupper på omkring 
  man snabbt återvänt från Finland, trupper som inte kommit i kon-
takt med dalallmogen och därför ansågs vara pålitliga.153

Centralmaktens stärkta position gjorde att man kunde genomdriva att 
dalallmogen skulle lämna staden och få viss ersättning i form av pengar och 
proviant. Trupperna som anlänt till Stockholm drogs samman inne i staden 
vilket väckte en hel del oro bland allmogen. Många av rörelsens ledare satt 
och åt middag efter att förhandlingarna med statsmakten avslutats när de 
hörde hur oroligheter började på gatorna inne i Stockholms centrum. Kor-
pralen Erik Bröms som följt med dalallmogen befallde en trumslagare att slå 
larm för att hindra att regeringstrupperna fick tag i de kanoner som dalall-
mogen tagit i beslag och han vägrade, trots en order från Gustav Schedin, 
att återlämna kanonerna. Trumslagaren gick och slog larm från huset vid 
Kungsträdgården där kanonerna förvarades uppför Drottninggatan, men 
blev nedslagen och fick trumman sönderslagen av några soldater ur regerings-
trupperna. Också på andra håll gick personer omkring och uppbådade dalall-
mogen till Norrmalmstorg. Dit fördes också de beslagtagna kanonerna.154

Under det att oroligheterna spred sig inne i centrum sände Kungl. Maj:t 
ut en publikation i staden i vilken dalallmogen beordrades lägga ned sina 
vapen och lämna staden före klockan fem på eftermiddagen. De som var 
kvar efter detta klockslag skulle betraktas som rikets fiender. Trupperna inne 
i staden försökte hindra allmogen från att samlas på Norrmalmstorg och 
avväpnade så många som möjligt. Allmogen som samlades på torget och 
gatorna där omkring uppgick till ungefär   man, men var illa beväpnad. 
Ungefär hälften hade haft skjutvapen med sig på marschen, och ytterligare 
en tredjedel var beväpnade med andra typer av vapen som spikklubbor, jakt-
spjut och liknande. Bönderna kunde heller inte hantera de kanoner som 
tagits i beslag. Regeringstrupperna var ungefär lika stora, men betydligt mer 
övade i strid och bättre beväpnade. Fram emot halvfyra tiden på eftermid-
dagen gjorde regeringstrupperna försök att skingra dalallmogen genom en 
framstöt och de första skotten föll. Efter ytterligare en framryckning avlos-
sade dalkarlarna en av kanonerna mot regeringstrupperna som stod vid S:t 
Jakobs kyrka, men den tillfångatagne artillerist som riktade kanonen riktade 
den i vädret och kulan gick över huvudena på regeringstrupperna.155
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Dalkarlarnas avfyrande av kanonen blev startskottet för den verkliga 
striden. Inledningsvis hade dalkarlarna initiativet. Till detta kom att Upp-
lands och Västmanlands regementen vägrade skjuta på dalkarlarna. En 
viss villrådighet spreds i truppernas högkvarter, men då dalkarlarna inte 
lyckades utnyttja situationen avfyrades två kanonskott med druvhagel mot 
allmogen. Samtidigt ryckte regeringstruppernas kavalleri fram. Trupperna 
skingrade dalarmén och deltagarna tog till flykten mot Brunkeberg, uppför 
Drottninggatan, tätt förföljda av trupperna. Somliga bönder kastade sig 
i Strömmen. Många dödades och ännu fler tillfångatogs; det hände även 
att tillfångatagna dödades. Dalallmogens förluster uppgick till ungefär  
man och  skadade. Förföljandet och tillfångatagandet av bönderna fort-
satte både innanför och utanför tullarna.156

Sedan dalallmogen gått in i Stockholm var våld den enda lösningen på 
regeringens problem. Det visste man tidigt och det var därför rådet och 
riksdagen försökte undandra sig ansvaret för det. Så länge dalallmogen var 
utanför staden kunde den vända hem och våld hade aldrig blivit nödvän-
digt. Norrtull var en kritisk gräns. Behärskandet av staden, av det politiska 
centrat, krävde att inkräktarna drevs ut med våld.

En nygammal protestrepertoar

Marschen till Stockholm var i allra högsta grad en del av frihetstida poli-
tisk kultur. Genom sin symbolik, destination och argument förhöll den sig 
till och betingades av det frihetstida politiska systemet, av en centraliserad 
stat, ett politiskt integrerat samhälle, och av att den protesterande grup-
pen hade blivit allt viktigare i politiken under -talet som uttryckte ett 
starkt självförtroende i politiska frågor. Det var inte fråga om att allmogen 
inte visste vad den skulle göra när den kom fram till huvudstaden, protes-
tens huvuddel var redan genomförd. Tåget var ett mål i sig.

Att dalallmogen valde att tåga till Stockholm för att protestera skall inte 
bara ses som ett praktiskt sätt att ta sig till landets politiska centrum för 
att påverka beslutsfattandet där. Den kan ses som en symbolisk handling 
i vilken mängder av människor tog del, både som deltagare och åskådare. 
Med närmare   deltagare visade dalallmogen att den hade ett brett stöd 
i landet. Deltagarna fick en starkare gemensam identitet – från de stora 
mötena under våren  till själva marschen manifesterades dalallmogens 
gemensamma mål vilka varje individ var underordnad. Dalallmogen kon-
stituerade sig som politisk aktör genom marschen.

Utåt var gemenskapen också tydlig, för såväl potentiella deltagare som 
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för centralmakten. Den dramatiska form som protesten tog gjorde den än 
mer effektiv. Den blev det yttersta uttrycket för att man var beredd att ta 
till drastiska metoder för att rädda landet undan korrumperade politiker 
och undan fienden Ryssland. För centralmakten visade tåget att den sociala 
oron i landet var utbredd och att ett av centralmakten så fruktat bonde-
uppror med plundring och våld kunde utbryta när som helst. Också sym-
patisörer och potentiella deltagare nåddes av det budskap som låg inbäddat 
i marschens rituella karaktär: en uppmaning till att gå med till Stockholm.

I mobiliseringen till handling togs mängder av sociala, politiska och 
administrativa strukturer i bruk. Ett exempel är budkavlen, ursprungligen 
ett kommunikationsmedel för centralmaktens och lokalsamhällets bråd-
skande angelägenheter, men också traditionell bärare av upprorsbudskapet. 
Budkavlens betydelse verkar i dalupproret främst ha varit som kommuni-
kationsmedel, medan dess symboliska betydelse hade urvattnats genom det 
flitiga bruket av uttrycket budkavle för allehanda meddelanden inom all-
mogen. Det var i stället socknarnas egna beslut att ratificera beslutet i Lis-
selby som var avgörande för att uppbådet kom till stånd. Liksom under 
mobiliseringen av konsensus spelade sockenstämmorna en viktig roll för 
att beslutet skulle gälla hela socknarna. Ibland skedde en liknande process i 
bystämmorna. Sockenstämman manifesterades således som den viktigaste 
politiska arenan i lokalsamhället i alla socknens angelägenheter, lagliga som 
olagliga.

Sockengemenskapen upprätthölls under marschens gång i och med att 
man marscherade tillsammans sockenvis. För valet av anförare till mar-
schen har valet snarast ha baserats på allmogens förtroende för Gustav Sche-
din och W. G. Wrangel. Att man hade formella anförare innebar emeller-
tid inte att inte den sockenbaserade beslutsordningen behölls också under 
marschen. Socknarnas fullmäktiga biträdde Schedin i beslutsfattandet och 
övertog så småningom hans uppgifter.

Den form dalallmogen använde för sin protest byggde på vedertagna 
politiska och administrativa strukturer. Således var den militära marschen 
förebild i och med marscherandet med rotar och led och en tross. Ammu-
nitionsförråd plundrades för att allmogen skulle kunna beväpna sig med 
militärens skjutvapen. Intågen i städerna motsvarar också den militära 
marschen. Soldaterna och andra militärer spelade en viktig roll för att orga-
nisera marschen. Ibland överfördes bara de militära titlarna på en bonde 
för att markera vilken roll han hade under marschen. Den civila adminis-
trationens olika tjänstemän hade motsvarande roll för marschens organisa-
tion, det var (åtminstone till namnet) länsmän, fjärdingsmän och huvud-
män som anförde de olika socknarna, fjärdingarna eller rotelagen. Den 
militära marschen var utgångspunkt för protestens form men komplettera-
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des med civila element som modifierade protestens budskap från att vara 
militärmakt till att avspegla allmogens makt.

Till denna uppmaning att olagligen resa sig kommer dalallmogens kon-
sekventa förhållningssätt till de etablerade politiska institutionerna. Upp-
bådet och marschen gav inte prov på några symboliska uttryck för upp-
ochnedvända världen som var vanligt i karnevalsliknande protester på 
kontinenten.157 Dalallmogen grundade hela tiden sitt handlande i direkt 
relation till den rådande maktordningen i samhället. Man överförde både 
de politiska institutionernas och enskilda makthavares legitimitet på de 
egna handlingarna i stället för att skapa nya symboler och etablera en 
ny och egen legitimitet. Enigheten underströks av att man klädde sig på 
samma sätt, i bondekläder. Utan denna starka identitet hade inte marschen 
ägt rum. Den ansvarsfulla självbilden förstärktes av att man berättigade 
sitt handlande med hjälp av politiska institutioner, den civila förvaltningen 
och enskilda makthavare.

Tillfället var fullkomligt avgörande för mobiliseringen till handling. Det 
fanns flera brådskande ärenden som dalallmogens tåg till huvudstaden 
kunde åtgärda, vilket har redovisats i tidigare kapitel. Tronföljarvalet den 
 juni gjordes till den avgörande möjligheten att påverka hur kungarol-
len skulle utformas i framtiden. Skulle dalallmogen ha inflytande på valet 
måste den befinna sig i Stockholm denna dag, ett nog så starkt imperativ. 
Tronföljdsfrågan bedömdes också som fullt möjlig att påverka vilket bråd-
skan med att hinna fram i tid illustrerar.

Allmogens agerande byggde på översättningar av politiska strukturer, 
social organisation och de politiska möjligheterna som skapades under 
mobiliseringen av konsensus. Under marschen fullföljde den de föresatser 
som satts upp tidigare. Tematiseringen gjorde statsmaktens soldater till 
socknarnas, statsmaktens kommunikationskanaler till allmogens mobili-
seringsarenor och statsmaktens representanter till troféer i allmogens tåg. 
Agerandet ligger således helt i linje med allmogens tolkningsram, präglat 
av ansvarskänsla och medvetenhet om det stora företag man gett sig in på.

Regeringen i Stockholm, som var allmogens egentliga motpart, använde 
länge övertalning för att försöka hindra allmogen att närma sig huvud-
staden och därmed påverka tronföljarvalet. Svarsrepertoaren känns igen, 
den hade använts av lokala tjänstemän sedan dalallmogens missnöje först 
yppades under vårvintern . Övertalningen syftade till att demobi-
lisera allmogen, och man framförde argument som visade att flera av 
allmogens hjärtefrågor snart skulle komma att lösas. Exempelvis påtalades 
före dalallmogen lämnade Sala att Buddenbrock hade fått sin dom, att 
fredsavtalet slutits meddelades allmogen när den kom fram till Stockholm. 
Det var ett sätt att försöka frånta allmogen dess politiska tillfälle och påtala 



235

att allt det som allmogen ville genomföra redan hade skett eller snart skulle 
ske.

De politiska och administrativa strukturer som centralmakten hade 
brukat för att söka demobilisera dalallmogen hade i stort sett tagits över av 
de upproriska under marschen. Präster, lokala tjänstemän och flera militä-
rer var med i tåget och kunde inte sköta en effektiv övertalningskampanj 
medan de var i allmogens våld. Demobiliseringen byggde på utnyttjande 
av en ovillig riksdag. Riksdagen var heller inte behjälplig. Rådet stod i det 
närmaste ensamt i sina försök att hindra marschen. Under marschens gång 
skapade dessutom centralmakten inte tillfällen att demobilisera kring. Så 
länge frågor om fred och tronföljd var olösta kunde man inte bemöta 
dalallmogens starka mobilisering på ett effektivt sätt. Denna brist på struk-
turer och tillfällen att basera demobiliseringen på kan också förklara den 
omsvängning i attityden gentemot dalallmogens rörelse. Marschen bemöt-
tes under vägen till Stockholm som en politisk rörelse.

Det är tydligt att regeringen och representanter för centralmakten för-
stod det budskap som allmogen ville förmedla med tåget till huvudstaden, 
även om protestformen var ny. Inte minst tydligt är det att en så högt upp-
satt samling deputerade sändes för att möta dalallmogen å Kungl. Maj:ts 
och ständernas vägnar därmed erkände att allmogens rörelse var nationell 
till sin karaktär, inte lokal eller regional. Att allmogens budskap gick fram 
kan vara anledningen till att centralmakten in i det sista använde övertal-
ning och det förhållandet att allmogen fick överlämna sina besvär för att 
demobilisera den. Dalallmogen hade lyckats så väl i sin förmedling av sin 
självbild och politik att förhandling verkade vara det mest verkningsfulla 
sättet att hindra allmogens marsch. Allmogens rörelse var politisk och den 
bemöttes också som sådan, snarare än som revolutionär.

Centralmaktens möjligheter förändrades emellertid. Fredsavtalets fär-
digställande utnyttjades genast och det möjliggjorde att militära resurser 
snart stod regeringen till buds. Våldsanvändningen kom vid första möjliga 
tillfälle, när regeringstrupperna var tillräckligt starka för att kunna besegra 
allmogen, men också när alla de stora stridsfrågorna var avgjorda och kung, 
råd och riksdag stod enade bakom valet av Adolf Fredrik. Dalallmogen 
stod ensam medan uppslutningen bakom regeringens hållning hade ökat. 
Således kunde regeringen förvänta sig betydligt mindre politiska repressa-
lier av att allmogen bemöttes med våld.

I och med att centralmakten kunde nyttja krigsapparaten mot dalkar-
larna karakteriserades allmogens handlande återigen i enlighet med över-
hetens traditionella tolkningsram och mobilisering mot dalallmogen blev 
möjlig. Kungl. Maj:t och riksdagen övergick närmast på en eftermiddag till 
att se dalallmogens agerande som ett landsförrädiskt uppror.
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Allmogens förhandlingar med regeringen misslyckades och de viktigaste 
frågorna som man mobiliserat kring, tronföljden och generalernas straff, 
var lösta. Således var allmogen redan politiskt demobiliserad. När slaget 
skedde på Norrmalmstorg hade dalallmogen därför inga nya frågor att 
mobilisera sitt folk kring och slaget hade potentialen att bli det definitiva 
slutet på dalupproret. Genom segern över dalkarlarna återställdes regering-
ens och rikets ära inför rikets inbyggare och de främmande sändebudens 
blickar, och det hade inte kunnat göras på något annat sätt.

Noter, kapitel 6

1 Schedins visa, fol. –, SHHb. Se även I. Carlsson  nr .
2 Beckman  s. .
3 Se Gustafsson a s. .
4 Wittrock  s. –; Bercé  s. –, ; Lundberg  s. ; Würtz 

Sørensen  s. –, –; Harrison  s. –, .
5 Bom Pers Anders Ersson / , fol. , SHP; Lisselbybudkavlen / , 

fol. , SHHb.
6 Lisselbybudkavlen / , fol. , SHHb.
7 Gisslar Erik Hansson / , fol. –, Sers Anders Hansson / , 

fol. –, Skinnar Per Andersson , / , fol. –, –, SHP.
8 Holberts Anders Ersson / , fol. , Krång Mats Mattsson / , fol. 

, Smeds Anders Mattsson / , fol. –, Pung Erik Ersson / , 
fol. –, Sers Anders Hansson / , fol. –, SHP.

9 Olof Olsson / , fol. , Frans Stuch / , fol. , Erik Jonsson 
/ , fol. , Jon Eriksson / , fol. , Anders Mattsson / , 
fol. , Jon Jonsson / , fol. , Hans Jonsson / , fol. –, 
Tros Hans Persson / , fol. –, SHP; Anders Engman till Malmer 
/ , fol. , SHHd.

10 Anders Eriksson / , fol. , SHP.
11 Lisselbybudkavlen / , fol. , SHHb. Se även hur Toms Mats Larsson 

/  och Pung Erik Ersson / , fol. , , SHP talar om budkavlen 
som ”en skrift eller en budkavle”.

12 Svärdström  s. –; Den svenska historien s. .
13 Relation om Strömsholms läns allmoge / , JR V.
14 SAOB, uppslagsord budkavle; BdP / ; Reinholdsson  s. ; Katajala 

 s. ; Linde  s. .
15 Würtz Sørensen  s. –; Reinholdsson  s. . Jfr F. Nilsson  

s.  som menar att budkavlen i sig var det som innehade legitimitet, inte beslu-
tet som den vilade på. 

16 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Budkaflors utskickande och omkring-
bärande i Landsorterne, / ; Katajala  s. .



237

17 Erik Olofsson Gerwins order / , fol. , Nicolaus Borlings berättelse / 
, fol. , Erik Agorelii berättelse / , fol. , Erik Dufmarks berät-
telse / , fol. , SHHb; Gustav Schedins order till socknar nedanför 
Falun / , fol. , Gustav Schedins vidare order till Husby socken / 
, fol. , Budkavlar med tillägg från Stora Tuna / , fol. –, Per 
Andersson till Hindrik Hassell / , fol. , Per Anderssons uppbrotts-
order / , fol. , Johan Thurelii berättelse / , fol. , SHHc; 
Budkavle till Frösthult socken / , fol. , Säters socken till Jakob Berg 
/ , fol. –, Moses Grahns berättelse / , fol. , Budkavle 
från Rasbo och Vaksala härader till Alunda socken , / , fol. , 
Budkavle från Ekeby / , fol. , Budkavle från Köpings, Björkskogs 
och Barkares socknar / , fol. , W. G. Wrangel till Adlerstråle / 
, fol. , Anders Engman till Malmer / , fol. , SHHd; Frans 
Gram / , fol. –, Klockar Anders Persson / , fol. , Hans 
Jonsson / , fol. –, SHP; Dalallmogen samlad i Falun till Norrbär-
kes socken / , JR IV; Leksands socken till Grangärdes socken / , 
HSH  s. –.

18 Frans Gram / , fol. –, SHP; Erik Moells berättelse, odat, fol. 
–, SHHb. För exempel från Uppland se Erik Edling till befallningsman 
Kellander / , fol. , Anna Stina Kellander till sina föräldrar odat., fol. 
, Rasbo och Vaksala häraders budkavle till Alunda socken , / , fol. 
, SHHd.

19 Lavas Olof Andersson / , fol. , SHP.
20 Rull Pers Anders Persson / , fol. , SHP.
21 Smitt Anders Ersson / , fol. , Köpman Jöns Jönsson / , fol. 

, SHP.
22 Olof Persson / , fol. –, Olof Andersson / , fol. , Nås 

Erik Persson / , fol. , Kollax Per Larsson / , fol. –, 
Erik Olsson / , fol. , Lasses Olof Ersson / , fol. , Per Eriks-
son / , fol. , SHP.

23 Olof Andersson / , fol. , SHP.
24 Lars Persson / , fol. , SHP.
25 Några exempel finns det dock: Olof Hindersson / , fol. –, Olof 

Andersson / , fol. , Frans Stuch / , fol. , SHP.
26 P. J. Erdtmanns berättelse 6/7 1743, fol. 503, SHHb; Gustav Schedins order till 

socknar nedanför Falun 9/6 1743, fol. 812, Gustav Schedins order till Västerda-
larna 9/6 1743, fol. 837, SHHc.

27 Anders Göransson / , fol. , Johan Andersson / , fol. –, 
Daniel Danielsson / , fol. , Anders Hansson / , fol. –, 
Anders Olsson / , fol. –, Jan Olsson / , fol. –, Jan 
Mårtensson / , fol. , Olof Karlsson / , fol. , Mats Jansson 
Jäger / , fol. , Erik Karlsson / , fol. , SHP; Dalallmogen 
samlad i Falun till Folkärna socken / , fol. , Erik Moells berättelse 
odat., fol. , Erik Dufmarks berättelse / , fol. , SHHb; Carl Lin-
mans berättelse odat., fol. , Gustav Schedins vidare order till Husby socken 
/ , fol. , SHHc; Dalallmogen samlad i Falun till Norrbärkes socken 
/ , JR IV.

28 Abraham Groth / , fol. –, Peter Melander , / , fol. 
–, –, Anders Mickelsson , / , fol. , , Anders 
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Göransson / , fol. –, , , Göran Göransson / , fol. 
, Mats Knutsson / , fol. , Johan Andersson / , fol. , 
Samuel Jakobsson Brask / , fol. –, Daniel Danielsson / , 
fol. –, SHP; Peter Melanders berättelse odat., fol. , Intyg åt Abraham 
Groth / , fol. , SHHb; Petter Torssmans berättelse / , fol. 
–, SHHc. Se även Frohnert  s. .

29 Pung Erik Ersson / , fol. , Nils Andersson / , fol. , SHP; 
Adlerstråle till KM:t / , fol. –, SHHd; Wennerstedt till KM:t / 
, KLh brev; Beckman  s. . Varje rote utgjordes i Leksand av mellan 
 och  rotlagare, dvs. gårdsbrukare. Granlund  s. . 

30 Erik Moells berättelse odat., fol. , SHHb. Se även Öfverenskommelse 
mellan Invånarne i Norrberkes Socken, HSH  s. .

31 Pers Olof Olsson / , fol. –, Holbert Anders Ersson / , fol. 
, Samuel Jakobsson Brask / , fol. , Anders Andersson Spraxion 
/ , fol. , Hans Eriksson Svart / , fol. , Anders Olsson Falk 
/ , fol. –, soldaten Dubblare / , fol. , Anders Finne 
/ , fol. –, Hans Knapp / , fol. , Erik Thiäder / , 
fol. , SHP.

32 Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; Adlerstråles berättelse / , 
ÄK :. Se t.ex. Erik Eriksson Tillman / , fol. , SHP.

33 S. E. Andersson  s. –.
34 Relation om Norrby och Sala socknar / , JR V.
35 Erik Moells berättelse odat., fol. , SHHb.
36 Beckman  s. –.
37 Gustav Schedins order om vilka som skall gå med / , fol. , SHHc.
38 Moses Grahn till Cederbielke / , fol. –, SHHd.
39 Förteckning på upprorsdeltagare från Strömsholms län, Relation om Ströms-

holms läns allmoge / , JR V.
40 Gustav Schedins budkavle till Torstuna, Härnevi och Österunda socknar / 

, fol. , Torstuna församlings deltagare i marschen / , fol. , 
Sven Hierpes berättelse / , fol. , SHHb; Torstuna härads beslut att gå 
med dalallmogen / , fol. , SHHc.

41 Relation om Nora socken / , JR V. För Norrby, Sala, Huddunge och 
Kila socknar, se Relation om Norrby och Sala socknar / , Relation från 
Huddunge socken / , Relation om Kila socken / , Anders Olofs-
son till Erik Ersson / , JR V.

42 Öfverenskommelse mellan Invånarne i Norrberkes Socken, HSH  s.  
(citat); Relation om Kila socken / , JR V.

43 Beckman  s. –; Genberg Härner  s. –.
44 Lisselbybudkavlen / , fol. , SHHb. 
45 W. G. Wrangel / , fol. , Smeds Anders Mattsson / , fol. , 

Erik Eriksson Tillman / , fol. , Olof Persson / , fol. , Erik 
Olofsson / , fol. , Erik Johansson / , fol. , Pung Erik 
Ersson / , fol. , Per Olsson / , fol. , Olof Olsson / 
, fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP; Gustav Schedins 
fullmakt / , fol. , SHHb; W. G. Wrangels marschordning / , 
fol. –, SHHc; Sören Åkesson till Germund Falkengren / , JR II; 
Johan Brauner till KM:t / , Magistraten i Sala till Cederbielke / , 
Cederbielkes instruktioner till landshövdineämbetet / , Deputerade till 
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Stäket till KM:t / , JR III; Jonas Adlerstråles berättelse / , ÄK 
:; Johan Nordmans berättelse / , Christian Mörner till Adlerstråle / 
, J. Breitholz till Adlerstråle / , ÄK :.

46 Kallur Anders Andersson och Jonas Ersson till Västerås stad / , dalar-
méns deputerades försäkran till Västerås stad , / , JR V. Se även Moses 
Grahn till Cederbielke / , fol. , SHHd.

47 Dalarméns deputerades försäkran till Västerås stad / , JR V.
48 Älvdalen, Våmhus, Venjan, Mora, Orsa och Ore socknar.
49 Marschregler för Ovansiljans fögderi, fol. , SHHb.
50 Leksands socken till Grangärdes socken / , HSH  s. –.
51 Schedins anteckningar om organisationen i Falun och marschen odat., fol. 

–, SHHc; Schedins anteckningar om intåget i Falun odat., fol.  
(citat), SHHd; Gustav Schedin / , fol. , SHP.

52 Se t.ex. Johan Adlerstråle / , fol. , SHP och Koskulls memoarer s. .
53 J. A. Boudrie / , fol. –, SHP.
54 W. G. Wrangel /, / , fol. –, , Jakob Neuman / , fol. 

–, , SHP; Erik Moells berättelse odat., fol. , SHHb.
55 W. G. Wrangels marschordning / , fol. –, SHHc.
56 Abraham Groth / , fol. –, Peter Melander / , fol. –, 

Erik Melin / , fol. –, Anders Mickelsson / , fol. , Anders 
Göransson / , fol. , Hindrik Ersson / , fol. , Anders 
Andersson / , fol. , SHP; Beckman  s. –, , –.

57 Granlund  s. ; Frohnert  s. –.
58 Se även Ylikangas  s. .
59 Lindborgs intyg åt Gudmund Norström / , fol. , SHHb; Bältar 

Johan Johansson Vingalen / , fol. , Klockar Anders Persson / , 
fol. , Köpman Jöns Jönsson / , fol. , SHP.

60 Ol Anders Persson / , fol. , Buss Mats Persson / , fol. , 
Köpman Jöns Jönsson / , fol. –, Erik Lars Mats Olsson / , 
fol. –, Mats Israelsson / , fol. , Germund Norström / , 
fol. , Jakob Olofsson / , fol. , Erik Eriksson / , fol. , 
SHP. För Ore socken se Frans Stuch / , fol. –, SHP.

61 Olof Persson / , fol. , SHP.
62 Johan Beck / , fol. , Jöns Bohlin / , fol. , Mattias Palm 

/ , fol. , Abraham Eriksson / , fol. , SHP.
63 Öfverenskommelse mellan Invånarne i Norrberkes Socken, HSH  s. .
64 Erik Ståthållare / , fol. , Hans Knapp / , fol. , Mats Lars-

son / , fol. –, SHP.
65 Se t.ex. Frans Gram / , fol. , Anders Killander / , fol. –, 

Johan Mattsson / , fol. –, Erik Ersson / , fol. , Erik 
Andersson / , fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. , , SHP.

66 Johan Adlerstråle / , fol. –, Erik Melin / , fol. , Holberts 
Anders Ersson / , fol. , Ol Anders Persson / , fol. , Anders 
Olsson Falk / , fol. , Peter Ekorn / , fol. , Anders Finne 
/ , fol. , Mårts Pers Anders Mattsson / , fol. , Gudmund 
Norström / , fol. , Pung Erik Ersson / , fol. , Per Olsson 
/ , fol. , J. A. Boudrie / , fol. , Hans Andersson / , 
fol. , Hans Jonsson / , fol. , SHP; Wennerstedt till KM:t odat., 
ank. / , fol. , SHHa.
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67 Bercé  s. ; Mullett  s. . Ett undantag är det engelska upproret  
då upprorsmännen gick till London.

68 Frohnert  s. , ; Melkersson  s. –, –, , ; Melkersson 
 s. –. 

69 Frohnert  s. –; Gustafsson c s. –. Att söka kungen med kla-
gomål som kunde behandlas i lägre instanser förbjöds i Sverige genom sollici-
tantplakatet  och då efterlevnaden var dålig förnyades det .

70 Ericsson  s. –; Jameson  s. ; Florén  s. –, ; Katajala 
 s. –, , ; Ylikangas  s. . Samma fenomen ser man under 
-talet i Österrike, se Blum  s. , Luebke b passim och det dansk-
norska riket, se Sætra  s. , –.

71 Se dock Villstrand  s. –, .
72 Lagerroth b s. –.
73 Alexandersson  s. –; Metcalf b s. ; I. Carlsson  s. . 
74 Smedberg  s. –; Lennersand  s. . 
75 Karta bilagd Isacson & Ternhag red. 1993; Biurman 1776 s. 66; Karta hos 

Myrdal 1999 s. 185. För klubbekriget, se Ylikangas 1999 s. XVII, XXVIII. 
Myrdal menar dock att ”på 1740-talet reste sig dalkarlarna åter för att marschera 
till Stockholm och inta huvudstaden. Detta var den sista stora bonderesningen 
och den utformades med minnet av de stora bondehärarnas tid som förebild”. 
Myrdal 1999 s. 201. Se även Isacson 1993 s. 173.

76 W. G. Wrangel / , fol. –, SHP; Wennerstedt till KM:t odat., ank. 
/ , fol. –, SHHa; Beckman  s. –. Flera personer anmärker att 
Wrangel åtnjöt ett stort förtroende hos dalallmogen, se t.ex. Wennerstedt till KM:t 
odat., ank. / , fol. , SHHa; Wennerstedt  s. –; Adlerstråles berättelse 
/ , ÄK :; Allmogens fullmakt till Wrangel / , fol. , SHHc.

77 Anders Olsson Falk / , fol. , SHP.
78 Beckman  s. .
79 Adlerstråle / , fol. , SHP; Wennerstedt till KM:t odat., ank. / , 

fol. –, SHHa; Anonym berättelse om när dalkarlarna samlades i Falun odat., 
Fortelius till Cederbielke / , Jonas Asklund till Västmanlands läns lands-
hövdingeämbete / , Anonym berättelse om när dalkarlarna samlades 
i Falun, JR III; Anonym ögonvittnesskildring av dalkarlarnas intåg i Falun, 
Dalasamlingen, Falu stadsbibliotek; Anonymt brev om samlingen i Falun, Sven 
Hofs samling, Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Brevet i Sven Hofs samling 
är enligt Beckman  s. – not, från landskamrer Halldin i Falun. 

80 W. G. Wrangel / , fol. , Jonas Larsson / , fol. , SHP; Öfve-
renskommelse mellan Invånarne i Norrberkes Socken, HSH  s. ; von Fer-
sens skrifter s. ; Lenk  s. –, –; Olander  s. . Redan 
vid avmarschen från socknarna hade det förekommit att man paraderade med 
fanor och spel, se Samuel Jakobsson Brask / , fol. , SHP; Peter 
Melanders berättelse odat., fol. , SHHb.

81 Erik Eriksson Tillman / , fol. , Hans Törnbom / , fol. , 
SHP; Lenk  s. –; Olander  s. .

82 Adlerstråles berättelse / , ÄK :; Blidberg till Adlerstråle / , 
Carl Mörner till Adlerstråle /, / , ÄK :.

83 Holberts Anders Ersson / , fol. , Olof Olsson / , fol. , Lars 
Näsvis / , fol. , Olof Persson / , fol. , Anders Schedin / 
, fol. , SHP.
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84 Carl Mårtensson Lindman / , fol. , Erik Dufmark / , fol. , 
Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP; Anonym lapp med upplys-
ningar odat., fol. , SHHc. 

85 Erik Johansson Risberg / , fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. 
, SHP; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB; Tersme-
dens memoarer s. ; von Fersens skrifter s. . I Västmanland kunde man 
uppenbarligen avgöra om någon var dalkarl eller ej på deras klädsel, se Schön-
bergs rapport / , fol. , SHHc och Cederbielke till KM:t / , 
JR I. 

86 Holberts Anders Ersson / , fol. , Smitts Anders Ersson / , 
fol. , Anders Hansson / , fol. –, Anders Olsson / , fol. 
–, SHP; Wennerstedt till KM:t odat., ank. / , fol. –, SHHa; 
Dalallmogens anmodan till ståndspersoner att möta dem på Falu torg / , 
fol. , Claes Nyströms berättelse / , fol. , SHHc; Anonym berät-
telse om när dalkarlarna samlades i Falun, JR III.

87 Buss Mats Persson / , fol. –, SHP; Wennerstedt till KM:t odat., 
ank. / , fol. , SHHa; Pro Memoria från Jakob Neuman, odat., ank. / 
, fol. , SHHb. 

88 Se Kertzer  s. , .
89 Gustav Schedin / , fol. –, SHP; Wennerstedt till KM:t odat., ank. 

/ , fol. –, SHHa; Falu stads och bergslags intyg om utlämnat folk 
och varor / , fol. , SHHb; Dalallmogens begäran att Wennerstedt, 
Neuman och Wrangel skall med / , fol. , SHHc; Beckman  
s. –. Om dalallmogens verksamhet i övrigt i Falun se Beckman  kap. 
.

90 KM:ts och ständernas deputerades berättelse / , JR III; Protokollsutdrag 
ur Stockholms norra förstads kämnärsrätt /  ang. Kristina Mattsdotter 
Tallqvist, fol. , SHHc.

91 Carl Linmans berättelse odat., fol. , SHHc.
92 Wennerstedt till KM:t odat., ank. / , fol. –, SHHa; Peter Melander 

/ , fol. , SHP; Wennerstedt  s. –, citat s. ; von Fersens 
skrifter s. .

93 KM:ts och ständernas deputerades berättelse / , JR III; Koskulls memo-
arer s. .

94 Beckman  s. –.
95 von Fersens skrifter s. –.
96 Wennerstedt  s. –.
97 Jonas Adlerstråle / , fol. , SHP; von Fersens skrifter s. .
98 Carl Olofsson Beronius / , fol. , , –, SHP.
99 Beckman  s. –, –, –.
100 Sven Lundberg till Greta Abrahamsdotter / , fol. , SHHb; Bältar 

Johan Johansson Vingalen / , fol. , Carl Linnman / , , , 
Carl Olofsson Beronius / , fol. , Carl Fredrik Pechlin / , fol. 
–, Gustav Johan Curté , / , fol. –, , SHP; Krigs-
kollegii protokoll / , KrA; Beckman  s. .

101 W. G. Wrangel / , fol. , Abraham Groth / , fol. , Peter 
Melander /, / , fol. , , –, Erik Melin / , fol. 
–, , Anders Mickelsson / , fol. , Bältar Johan Johansson 
Vingalen /, / , fol. , –, Gudmund Norström / , fol. 
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, Erik Eriksson / , fol. , Anders Johansson Risberg / , 
fol. , Lars Salvius / , fol. , Jonas Larsson / , fol. , 
Gustav Johan Curté , / , fol. , Jakob Neuman / , fol. 
, SHP; Gustav Schedin till J. Stenflycht odat., ank. / , fol. , 
SHHc; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB; Aarsberet-
ninger s. ; von Fersens skrifter s. –. Se även Rosander  s. .

102 Erik Andersson till sin hustru / , fol. , SHHb.
103 Carl Olofsson Beronius / , fol. , SHP.
104 Per Olofsson till Olof Jansson / , fol. , Erik Andersson till sin hustru 

/ , fol. , Anders Jönsson till sina föräldrar / , fol. , Erik 
Persson till Anna Johansdotter, odat. (ca / ), fol. , SHHb.

105 Kamrer Gries / , fol. –, Peter Melander / , fol. , 
SHP; Per Olofsson till Olof Jansson / , fol. , Erik Andersson till 
sin hustru / , fol. , Bertil Fahlman till sin familj / , fol. , 
SHHb.

106 Sven Lundberg till Greta Abrahamsdotter / , fol. , Anonymt brev, 
odat. (ca / ), fol. , Per Olofsson till Olof Jansson / , fol. , 
Anders Jönsson till sina föräldrar / , fol. , Erik Persson till Anna 
Johansdotter, odat. (ca / ), fol. , SHHb.

107 Bertil Fahlman till Hans Olofsson / , fol. , SHHb.
108 Se även Ylikangas  s. .
109 Kertzer  s. , ; Fine  s. . 
110 Se Beckman  s.  om omfattningen av dalallmogens våldsamhet.
111 Förteckning över innehållet i kistor och skrin dalallmogen fört med sig / 

, fol. –, SHHc. 
112 Fox  s. ; Villstrand  s. .
113 Dalallmogens deputerades memorial ang. successionen och orsaken till krigso-

lyckan, fol. , Dalallmogens deputerades skrivelse till ständerkommissionen 
om kriget, odat., fol. –, Utdrag ur ständerkommissionen om krigets 
protokoll / , fol. –, SHHc. Se även Ständernas kommission ang. 
orsakerna till krigets olyckliga förlopp i Finland, protokoll , / .

114 C. G. Tessins avskedsansökan till KM:t, fol. –, Specifikation på pengar 
som getts till manufakturerna, fol. , SHHb. Den kopia som Schedin hade 
på Tessins avskedsansökan saknade datum och underskrift, men en kopia finns 
i F , UUB, där dessa inkluderas. Se även Beckman  s. – not. 
Varför Schedin skulle ha nytta av detta brev är emellertid oklart, Beckman 
anger endast att det kunde användas ”vid behov”. Det är dock möjligt att skrif-
ten sågs som ett tecken på att den engelske envoyén Guydickens hade rätt när 
han kritiserade krigsbeslutet. Det var denna kritik som fick Tessin att lämna in 
sin avskedsansökan. Malmström  s. .

115 Förteckning över handlingar funna hos Beronius, fol. , Dalallmogens 
deputerades memorial ang. successionen och orsaken till krigsolyckan / 
 (den version som Beronius förde med sig innehöll de ursprungliga 
sju punkterna), fol. , Utdrag ur bondeståndets protokoll / , fol. 
, Dalallmogens deputerades memorial om successionen /  (sic, 
memorialet lämnades in den / , se BdP /  samt bilaga ), 
fol. –, Dalallmogens deputerades memorial till ständerkommissionen 
om kriget odat., fol. –, SHHc; Carl Olofsson Beronius / , fol. 
–, SHP.
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116 I. Carlsson  s. –; Hansson  s. –; Love  s. –, .
117 Schedins visa, fol. 650–651, SHHb; Hansson 1956 s. 299–307 ssk. s. 304–305; I. 

Carlsson 1967 nr 466. Jfr Beckman 1930 s. 234–236, 444–445 (visan är tryckt på 
s. 476) som menade att visan var Schedins eget verk. Detta tog han emellertid 
tillbaka efter Hanssons artikel men framhöll ändock att visan både uttryckte 
Schedins egna känslor (”[de är] gnistor från den eld, som brann inom Gustav 
Schedin på tröskeln till hans livs största och ödesdigraste äventyr”) och hade 
potential att väcka känslor hos eventuella åhörare. Beckman 1960 passim, citat 
s. 6. 

118 I. Carlsson  nr ; I. Carlsson  s. . Jfr Beckman  s.  och not.
119 Smädeskrift på vers, fol. , SHHc.
120 Smädeskrift på vers, fol. , SHHc; I. Carlsson  s. –.
121 Se även Justice  s. .
122 Wennerstedt till KM:t / , KLh brev.
123 Moses Grahn till Cederbielke / , Cederbielkes instruktioner till lands-

hövdingeämbetet / , Västmanlands läns landshövdingeämbete till KM:t 
/ , Jonas Asklund till Västmanlands läns landshövdingeämbete / 
, Jean Henrik Herweyks rapport / , Bengt Fortelius till Ceder-
bielke / , JR III; Rådsprotokoll i krigsärenden / .

124 J. D. Duwalls rapport / , JR III; rådsprotokoll i krigsärenden , , / 
.

125 Aarsberetninger s. –, ; SU protokoll / .
126 RAP / .
127 Lillies dagbok s. –; Sjöblad  s. –, –. Se även Tersmedens 

memoarer s. .
128 BdP / ; BgP / ; RAP / .
129 Rådsprotokoll i krigsärenden , , , / , citat /, /.
130  års lag MB IV, VI.
131 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; BdP / ; BgP / ; PrP / 

; RAP / .
132 McAdam  s. , –.
133 RAP , / . De utsedda av borgarståndet var kommissarie Urlander från 

Norrköping, borgmästare Cervin från Karlshamn och häradshövding Hagert 
från Finland. BgP / . Prästeståndet representerades av biskop Jakob 
Benzelius, kyrkoherden Mikael Hermonius och prosten Mattias Ramzelius. 
PrP , / ; KM:ts fullmakt till KM:ts och ständernas deputerade / 
, HSH  s. .

134 BdP , / .
135 KM:ts fullmakt till KM:ts och ständernas deputerade / , Till Wester 

Fernbo och Berg, / , HSH  s. –, –.
136 Till samtel. Allmogen i Dalarne och Fahlu Lähn, / , HSH  s. –.
137 Deputerades föreställning till Dahle Allmogen, / , HSH  s. –, 

citat s. . Domarna mot Buddenbrock och Lewenhaupt föll den /  
resp. den / . Malmström  s. –; Uddgren  s. ; Jäger-
skiöld –b s. .

138 KM:ts och ständernas deputerade till KM:t / , KM:ts och ständernas 
deputerades berättelse / , JR III.

139 KM:ts och ständernas deputerades berättelse / , JR III; Deputerades 
bref till Landshöfdingarne i Westerås och Upsala Län, / , Allmogens 
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försäkran, / , HSH  s. –; BdP / ; BgP / ; 
RAP / . Ang. dalallmogens förehavanden i Sala, se Beckman  
s. –.

140 BdP /, / ; BgP , /, , / ; PrP /, / ; RAP /, 
, / ; KM:t till KM:ts och ständernas deputerade / , Väment 
Svar till Inbyggarne i Dalarne, / , Deputerades föreställning till Dahle 
Allmogen, / , HSH  s. –, –. Malmström  s. –, 
.

141 Kongl. Majts och Riksens Ständers Deputerades påminnelser till […] Dahl 
Allmogen, / , HSH  s. –.

142 KM:ts instruktion till de deputerade till Stäket / , JR III.
143 Deputerade till Stäket till KM:t / , JR III; Gustav Schedin / , 

fol. , Carl Olofsson Beronius / , fol. –, SHP; Beckman  
s. –. Ryktet gick bland allmogen att provianten var förgiftad, se W. G. 
Wrangel / , fol. , Jakob Neuman / , fol. , SHP.

144 Kungens tal till dalallmogen / , JR III; Carl Otto Lagercrantz / , 
fol. , SHP; von Fersens skrifter s. –; Lagercrantz berättelse, HSH  s. 
–; Wennerstedt  s. –; Beckman  s. –. Se även KM:ts 
meddelande till dalallmogen om freden / , fol. , SHHb.

145 Rådsprotokoll i krigsärenden , , , , / ; Malmström  s. .
146 RF  § ; BdP , / ; BgP , / ; PrP / ; RAP , / 

; SU protokoll / .
147 Defensionskommissionen till KM:t odat., JR III; Rådsprotokoll i krigsärenden 

, , / ; BdP / ; BgP / ; PrP / ; RAP / ; 
SU protokoll , / ; Malmström  s. .

148 BdP / ; BgP / ; PrP / ; RAP / . Bondeståndet 
antog dock inte fredspreliminärerna förbehållslöst. Man förklarade att ståndet 
var nöjt med freden, men man kunde inte godkänna freden annat än med 
villkor att Danmark var tillfredsställt eftersom ståndet inte kunde gå emot sitt 
val av den danske kronprinsen.

149 Beckman  s. – not. 
150 Rhyzelii anteckningar s. .
151 von Fersens skrifter s. –, .
152 von Vegesack  s. .
153 Beckman  s. –, –.
154 Gustav Schedin / , fol. , Peter Melander / , fol. , Erik 

Melin / , fol. , Gudmund Norström / , fol. , Karl Karls-
son , / , fol. , , Anders Jansson Graf / , fol. –, 
Erik Persson Bröms , / , fol. , Erik Eriksson Tillman / , 
fol. –, Hans Törnbom / , fol. , Anders Johansson Risberg 
/ , fol. , Carl Dalberg / , fol. , Erik Johansson / , 
fol. –, Per Andersson / , fol. , Anders Larsson / , fol. 
, Frans Stuch / , fol. –, Jonas Larsson / , fol. , SHP; 
Beckman  s. –, –.

155 Carl Dalberg / , fol. , SHP; Erik Moells berättelse odat., fol. 
–, SHHb; von Fersens skrifter s. –; Tersmedens memoarer 
s. –; Beckman  s. –, .

156 von Fersens skrifter s. –; Tersmedens memoarer s. ; Beckman  
s. –. Om var tillfångatagandet skett, se W. G. Wrangel / , fol. 
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, Gustav Schedin / , fol. , Abraham Groth / , fol. , , 
Peter Melander / , fol. , Erik Melin / , fol. , Anders Mick-
elsson / , fol. –, Anders Göransson / , fol. –, Daniel 
Danielsson / , fol. –, Anders Hansson / , fol. , Anders 
Olsson / , fol. , Per Ersson Dufwa / , fol. , Erik Olofs-
son / , fol. , Erik Johansson / , fol. –, Erik Johansson 
Mats Andersson / , fol. , Anders Riare / , fol. , SHP.

157 Se t.ex. Le Roy Ladurie  passim och Mullett  s. .
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. Efterräkningens strategier

Bliv bonde hemma, gack på logen,
Upplöj din åker, så din säd,

Insamla den när hon blivit mogen;
Du till din kolning fäll ditt träd,
Och när du milan stybbat har,

Var glad när du din utkomst tar.

Löp aldrig fram i huvudyra,
Att fäkta dig mot kung och land,
Men har du någon lust at styra,
Sätt fängsel på din egen hand!

Att den sig ej inmånga får
I saker, som du ej förstår1

Denna sedelärande visa om ett fiktivt tal som dalupprorets anförare Gustav 
Schedin skulle ha hållit vid sin avrättning trycktes fortfarande så sent som 
. Än skulle minnet av honom och hans brott bevaras. En bondes roll 
i samhället måste inskärpas, det förkastliga i dalallmogens handlande  
poängteras. Hur eftermälet konstruerades var den överhet som sett sin egen 
makt trotsas vaksam på. Redan samma dag som dalallmogen led nederlag 
vid Norrmalmstorg började definitionen av dalupproret  ta form.

Tolkningen av dalallmogens verksamhet skulle bevakas inför eftervärl-
den och man ser att när råd och ständer var säkra på sin seger förändrades 
deras tal om och med dalallmogen från att ha varit inriktat på kompromiss 
och skademinimering till att med en kombination av stränghet, förebrå-
else och nåd inskärpa Guds ordning och böndernas lydnad av sin överhet. 
Detta kapitel skall behandla denna efterräkningens strategi; hur överheten 
genom en blandning av stränghet och syndaförlåtelse fullbordade den inte 
helt självklara segern över den upproriska allmogen.
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Dalallmogen var också delaktig i efterräkningen av upproret genom 
böneskrifter, genom budkavlar som uppmanade till att återigen resa sig och 
ett, ibland, trotsigt tal i hovrättens förhör med de upproriska. Maktmedlen 
som stod överheten till buds var allt från militära till ideologiska och det 
är ingen tvekan om vilken tolkning av händelserna under våren och som-
maren  som har överlevt. De dokument och skrifter som bevarats från 
upprorets stillande är i de allra flesta fall tydligt regeringsvänliga och förkas-
tar dalallmogens agerade. Det fanns dock en annan bild som konkurrerar 
med den officiella tack vare oräddhet och hemlighetsmakeri.2

När bondeståndet möttes den  juni, dagen efter slaget på Norr-
malmstorg, inledde man med att beklaga vad som skett. Talmannen Olof 
Håkansson hade inte ord för hur tråkigt det var att den föregående dagens 
händelser skulle gå till historien som ett tillfälle då deras egna medbröder 
hade gått mot kungens och ständernas förmaningar och i självsvåld dränkts 
i sitt eget blod på Norrmalmstorg. Diskussionen var livlig och ståndets 
ledamöter var självkritiska. De menade att de som känt till hur saker och 
ting förhållit sig borde ha avrått dalallmogen hellre än, som vissa hade 
gjort, uppmuntrat den. På stan fick bondeståndet skulden för vad som 
skett, sades det. Samtidigt framfördes åsikten att ståndet hade gjort vad det 
kunnat och ingen ju kunde tro att dalallmogen skulle vara så halstarrig.3

Bondeståndet hade en svår dag framför sig, ty nu skulle tronföljaren det 
valt bort väljas. Det fanns ledamöter som ännu höll fast vid den danske 
kronprinsen som tronföljare, men de fick inte mycket gehör. Adolf Fredrik 
valdes enhälligt av ståndet i dess egen överläggning, dock utan entusiasm, 
innan man gick upp till Rikssalen på Slottet för att genomföra det egentliga 
tronföljarvalet med alla stånden samlade tillsammans.4 När riksdagsmän-
nen i procession – bönderna först, sedan borgarna, prästerna, adeln och sist 
de inbjudna riksråden – var på väg till Rikssalen för att välja ny tronföljare, 
passerade de alla Gustav Schedin. Schedin hade placerats i deras väg, med 
blottat huvud och black om foten, för att påminna rikets ständer om går-
dagens händelser och vad som nu väntades av dem.5

I protokollen från valet ser enigheten ut att ha rått bland alla stånd. För 
att vara försäkrade om enighet påtalades särskilt i ceremonielet, på förslag 
av adeln, att alla stånd skulle svara unisont på lantmarskalkens fråga om 
man valde Adolf Fredrik till tronföljare hellre än att svara var stånd för 
sig.6

Dagen för tronföljarvalet var det oerhört viktigt för regeringen att kon-
trollera hur den föregående dagens händelser tolkades. Den starka beto-
ningen av enighet och Gustav Schedin som varnande exempel på vad som 
hände om endräkt inte rådde i riket, visade riksdagsmännen hur de skulle 
handla denna dag och hur minnet av valet skulle se ut.
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Bilden är en annan i riksdagsmannen Sören Åkessons brev hem till 
sina valmän i Kristianstads län. Han menade att bondeståndet hade känt 
sig tvunget att rösta ja – hade de inte gjort det hade det gått med dem 
som med dalkarlarna eftersom det stod beväpnade vakter utanför Rikssa-
len. Sedan dalkarlarna besegrats fruktade han att bondeståndet inte längre 
skulle ha något politiskt inflytande.7 Valet av tronföljare annonserades 
i Stockholm med pukor och trumpeter, men nyheten möttes inte med 
någon särskild glädje.8

För en forskare som möter den anhopning av regeringsvänligt källmate-
rial som kommit till efter att upproret slagits ned är det viktigt att fråga 
sig vem det var som ville att man skulle minnas händelserna på ett visst 
sätt, vem det var som skulle minnas händelserna, och varför eftermälet 
skulle utformas på det sätt det gjorde. Och vad var det som skall glömmas? 
Att det är segrarens historia som möter oss efterlevande är knappast förvå-
nande, men det är viktigt att undersöka vilken bild segraren vill förmedla 
och vem som är mottagaren av dessa ansträngningar. Eftermälet av en hän-
delse lever emellertid längre och går djupare i människors medvetande än 
till en nedskriven redogörelse som har statsmaktens välsignelse. Det sociala 
eftermälet kan mycket väl leva vidare hos människor trots ansträngningar 
att förmå dem att glömma eller byta ut det.9

Detta kapitel kommer att diskutera hur statsmakten agerade för att 
återta sin auktoritet som uttolkare av den rätta politiken och återupprätta 
sin legitimitet som maktutövare under sommaren och hösten . Kon-
struktionen av eftermälet hade två aspekter, dels att begripliggöra uppro-
rets händelser, dels att återställa harmonin i samhället. Härvid frågas vilken 
svarsrepertoar centralmakten använde. Nyttjades politiska eller adminis-
trativa strukturer, social organisation och politiska tillfällen i demobilise-
ringen? Hur formade centralmakten tolkningsprocessen och på vilket sätt 
fungerade den demobiliserande av dalallmogen? Som antytts ovan var inte 
statsmaktens tolkning oomstridd, och några alternativa bilder av upproret 
kommer också att beröras inledningsvis som kontrast till den bild som gavs 
av statsmakten.

Genom en kombination av nåd och bestraffning sökte statsmakten åter-
upprätta sin legitimitet. Rådet och riksdagen arbetade aktivt för att återta 
kontroll över människor och information för att uppfylla sin roll som sam-
hällets huvud. Målet var att se till att folket återgick till och accepterade sin 
hävdvunna roll i den sociala ordningen. 
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Dalkarlarnas blod

Den oro och bestörtning som förekom över dalkarlarnas nederlag och 
mångas död kom, trots sträng kontroll, då och då till uttryck. Midsommar-
afton och midsommardagen, den  och  juni, stod en präst från Säter 
vid namn Jöns Wallwik ute på Drottninggatan i Stockholm och sade inför 
alla som ville lyssna att dalkarlarna inte var rebeller. De var oskyldigt folk 
som hade klagat över sin nöd och ville ha rättvisa och de hade hanterats 
mycket illa av regeringen. Nu ropade deras blod på vedergällning. Gustav 
Schedin, vars namn nu var känt som upprorsledare i hela staden, var en 
oskyldig man, förklarade Wallwik och talade vidare om hur mer folk var 
på marsch mot staden för att hämnas dalkarlarnas blod. Folket som stod 
och lyssnade häpnade vid hans berättelser och såg ut att tro på vad Wall-
wik sade. En borgare såg detta och när han inte lyckades förmå prästen 
att sluta tala gick han och hämtade några officerare ur Livgardet som grep 
honom.10

Det var inte alla som accepterade bilden av slaget på Norrmalmstorg 
som framprovocerat av en ostyrig och våldsbenägen allmoge och i källma-
terialet finns både spår av både kritik av vad som hänt och sympatier med 
dalallmogen. Den kritik som framfördes försökte ofta frammana med-
känsla med dalkarlarna genom starkt emotionella bilder. Ett vanligt sätt att 
uttrycka detta var att referera till dalkarlarnas spillda blod. Blodsromantik 
var vanlig i tidig frihetstida propagandadiktning. I krigsvisor inför kriget 
 talades det gärna om att offra liv och blod för fäderneslandet. Blodet 
återkommer även i andra sammanhang som en suggestiv bild av det stora 
offer som människor gjort. Det var ett sätt att väcka sympati och känslo-
samhet hos läsaren och var ett vanligt grepp inom retoriken. Blodet blev i 
sig en aktör – det oskyldiga blodet ropade på hämnd, hjältars spillda blod 
manade till efterföljd.11

Så gjorde riksdagsmannen Sören Åkesson när han beskrev händelserna i 
huvudstaden och scenen efter slaget på Norrmalmstorg i ett brev hem.12

om onsdagen blev det av Kungl. Maj:t befallt att dalkarlarna skulle vara ur 
staden klockan  eftermiddagen, men innan klockan  så var Dalarna kringsatta 
på Norrmalmstorg och var till döds skjutna, blesserade och till fånga tagna, och 
äro nu på Arsenalsgården, och var jag på Norrmalmstorg när de släpade de döda 
ur deras simmande blod och trädde dem i samman på kärrorna och bortförde 
dem13

Ett uttryck för solidaritet med dalallmogens agerande var den budkavle, 
eller smädeskrift, som hittades i Köping strax efter att upproret slagits ned. 
Skriften hade undertecknats med falska person- och bynamn (Erik Anders-
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son i Mälby, Rättviks socken och Nils Jansson i Dragbyn i Leksand). Den 
nådde varken spridning i Leksand eller Rättvik.14 Skriftens anonyme för-
fattare förespeglade att han varit med under marschen till Stockholm och 
vid slaget på Norrmalmstorg – hans ögon var fyllda av tårar, fötterna trötta 
och hans händer darrade av ömkan för sina medbröders skull. Syftet med 
skriften angavs vara att berätta sanningen om vad som skett inne i staden 
den  juni och den inleddes med att berätta att dalkarlarna gick ned till 
Stockholm för att skaffa sig och hela landet enighet.15 Men

vårt goda uppsåt blev av landsens förrädare illa belönt. Vi blevo överhopade av 
en myckenhet av adel, som med skarpa skott och ett oförskräckligt tyranniskt 
mördande. Vi dalmän lossade intet ett skott, på det att oskyldiga med de skyl-
diga måtte bliva räknade. Vi måtte utstå en svår förföljelse av adel som gadda sig 
ihop och togo fatt inalles   man.16

Ord som mord och tyranni är starkt värdeladdade och understryker skrif-
tens starka antipati mot adeln. Författaren uppmanade också dalallmogen 
till misstänksamhet mot de tryckta publikationer som Kungl. Maj:t gav ut, 
de var bara ägnade att stilla allmogen och underkuva alla trogna underså-
tar. Inte heller skulle man lita på falska präster som bara predikade lögner. 
Det hade inte slutits någon fred med Ryssland och dalallmogen uppmana-
des att sprida detta budskap från sockenstuga till sockenstuga. Alla skulle 
uppmanas att gå samman återigen för att ”hämna vårt oskyldiga blod som 
utrann i Stockholm”.17

I en dikt i tolv verser som hittades i Wilhelm Gustav Wrangels fängelse-
rum ett par år efter upproret slår blodsromantiken ut i full blom. Verket 
heter En Stockholms aflings samtahl med the Ihjälslagna Dahlkarlarnes blod I 
Stockholm, hwar uti föreställes orsaken till Sweriges olycka.18 I en strof frågar 
stockholmaren:

Men vad ser jag för en syn, vad för blod är här som svallar,
som med himmels skriand’ röst, herrans stränga hämnd påkallar,
mån det vara Abels blod, som sin broder klagar an,
heller Berekjas son, som sin blod i templet fann,
fråga skall jag detta blod, som skriar up till skyn.
 Men vad ser jag för en syn

Blodet svarar:

Denna hopen du här ser, får du icke således döma,
som vor’ de ogärningsmän, vilkas namn man borde glömma,
för det att guds vredes hand, dem som ogräs plockat bort,
genom hunger eller pest, deras livstråd spunnit kort,
vi med ömkans hjärtelag, hjälp begråta dig ber,
 Denna hopen du här ser
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Den första versens allusion går till Matteusevangeliet där Jesus talar till 
folket och lärjungarna om de skriftlärda. Han säger att Guds straff skall 
drabba hycklarna för att de säger en sak men gör en annan och ”så skall 
allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er” och hela 
släktet skall få svara för vad som hänt.19 Det är hattregeringen som har 
visat dubbla ansikten genom att visa respekt mot folket och dalallmogen 
och lyssna på deras åsikter medan man hela tiden planerat att möta rörel-
sen med våld. Och medan de rättfärdiga dalkarlarna fått utgjuta sitt blod 
därför, drabbas även hela folket av hattarnas maktspel.

Skrifterna som beskriver dalkarlarnas blod var tydliga i sitt budskap. Det 
rådde ingen enighet i landet, det var de döda dalkarlarna ett tecken på. 
Allmogen kunde inte lita på överheten. Just denna typ av idéer ville cen-
tralmakten stävja.

Tvång och propaganda

Medan fångar och anhöriga försökte meddela sig med varandra vidtog 
regeringen med nyvunnen driftighet en imponerande samling åtgärder 
i syfte att dels rent fysiskt kontrollera dalkarlarna som var i Stockholm 
och allmogen i Dalarna, dels kontrollera informationsspridningen i landet. 
Informationsspridning hade länge varit ett problem. Nu kunde det få all-
varliga följder om ”fel” information kom ut. Det var alltså fråga om att 
återta kontrollen i samhället med hjälp av tvång och propaganda.

Liksom ansvaret för försvaret av Stockholm mot dalkarlarna hade över-
lämnats av riksdagen till rådet ville ständerna inte vara alltför insyltade i 
upprorets efterräkningar, även om man inte formellt lämnade över ansva-
ret till råds råde som man gjort tidigare. Rådet agerade också med anmärk-
ningsvärd snabbhet och de åtgärder som vidtogs följde den formel som 
använts under tidigare år. Återigen gällde det att tala allmogen till rätta, 
men våldet som utövats vid slaget på Norrmalmstorg satte en kraft bakom 
orden som inte funnits tidigare.

Kontroll av allmogen 
Strax efter striden på Norrmalmstorg började en stor uppröjningsaktion 
inne i Stockholm och utanför Norrtull. Tusentals dalkarlar togs till fånga 
och fördes till Arsenalsgården eller Riddarholmskyrkans kyrkogård som 
hade höga murar. Också dalkarlar som lämnat staden i enlighet med 
Kungl. Maj:ts ultimatum arresterades – kavalleri gick norrut mot Järva 
krog och förde tillbaka dem som försökt bege sig hemåt och skepp sändes 
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ut i Mälaren för att hindra allmoge att närma sig Stockholm sjövägen. 
Patruller drog runt i stadens hus och sökte efter de många dalkarlar som 
gömts undan. Vakten på torgen förstärktes och fartyg på Strömmen låg 
beredda att beskjuta staden om nytt motstånd skulle visa sig.20 Dalkarlar-
nas vapen slogs sönder och kastades i Norrström.21

Efter statsmaktens seger ändrades Kungl. Maj:ts inställning till de ännu 
pågående marscherna mot huvudstaden. Sedan regeringen återfått den 
militära kontrollen och tillfångatagit tusentals utsocknes bönder, drängar 
och soldater kunde en annan norm för hur upproriska skulle bemötas upp-
ställas. Det var inte längre politiskt engagerade undersåtar som vandrade 
mot Stockholm i upprorets bakvatten, utan ”rebeller och Riksens fiender”. 
Som sådana var det helt berättigat att bemöta dem med våld. Samma sak 
gällde de dalkarlar som försökte ta sig in i Västmanland – de skulle behand-
las som upproriska undersåtar.22

Den nya normen för hanterande av protester behövde aldrig tillämpas. 
Våldet som utövats på Norrmalmstorg sände ett budskap genom landet 
och hade en avskräckande effekt på potentiella upprorsmakare. Slaget 
gjorde dalkarlarna till exempel och det var lätt att övertyga allmoge på 
marsch att vända hem igen. Marscher på väg mot Stockholm hindrades 
eller övertalades från att gå vidare; i Uppland stoppades omkring  man 
på väg till Stockholm med en budkavle och Limaborna som kommit den 
övriga dalallmogen på efterkälken i stoppades strax utanför Västerås.23 Nya 
planerade aktioner och subversiva åsikter från hela landet bemöttes och 
inrapporterades snabbt.24

Alla dalkarlar på resande fot ansågs vara ute i misstänkta ärenden och 
skulle efterspanas och arresteras. Man förutsatte att de förledde allmogen. 
Dessutom förväntades de försöka fly till Danmark. Belöningar utsattes för 
att stärka tullbetjänter och strandridare i deras nit. Några dalkarlar hann 
fram till Danmark och rådet begärde att de skulle utlämnas. Landshöv-
dingarna i hela landet uppmanades att ge akt på allt som hände på vägarna, 
på resande personer och ryktesspridare. Spejare sändes i största hemlighet 
ut mot norska gränsen för att kontrollera resande och allmogens sinnelag i 
både Dalarna och Härjedalen.25

Centrala och lokala myndigheter sökte också begränsa herrarbetet efter 
upproret. Herrarbetet hade varit förutsättningen för att dalallmogen haft 
goda kunskaper om vad som hände i Stockholm. Herrarbetarna måste i 
fortsättningen ha ett intyg från präst och kronobetjänt att de inte varit del-
aktiga i upproret och deras resmål begränsades. Först fram på senhösten 
fick herrarbetarna lov att gå vart de ville, förutom till Norge, och de gamla 
reglerna om att bara behöva landshövdingens pass återinfördes.26

De tusentals arresterade bönder och soldater från Kopparbergs och 
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Västmanlands län som inte ansågs ha varit huvudmän för upproret skulle 
så snart som möjligt få gå hem igen. Det var personer som uppfattades ha 
varit trängda och skrämda att följa med hopen till Stockholm, hade lagt 
ned sina vapen när de ombetts göra det och varit villiga att lämna staden 
efter regeringens ultimatum. De upprorsmän som fick gå hem först var de 
vilkas socknar skrev böneskrifter till Kungl. Maj:t. Efterhand som böne-
skrifterna inkom till rådet kom också besluten om att de fängslade skulle 
släppas. Bara de som åberopats som vittnen måste stanna längre i fängelse, 
men de skulle få mer pengar i underhåll och inte sitta i så svår arrest som 
tidigare.27

När arrestanterna fick rätt att gå hem skedde det under strikt kontrol-
lerade förhållanden. Efter att ha genomgått undersökningsrätternas förhör 
och svurit tro- och huldhetsed till kungen fick de återvända hem under 
militär eskort. Den  juli  gick det första tåget av återvändande dal-
karlar från Stockholm. Fångarna kallades upp från fängelset på fartygen 
på Strömmen och på Arsenalsgården. De fick svära eden till kungen och 
sedan gick de drygt  männen från Stora Tuna, Gagnef, Svärdsjö, Mora, 
Venjan, Sundborn och Norrby socknar barhuvade genom staden under 
eskort av rytteri, som besegrade fiender. Så fick de gå hela vägen hem. Bön-
dernas blottade huvuden var ett sätt att visa att de var besegrade. Hatten 
var i alla samhällsgrupper symbolen för mannens heder och att bli av med 
den var en stor skam. Samma procedur upprepades varje gång en ny grupp, 
så kallade mindre brottsliga, skulle släppas hem under de följande veck-
orna.28

Inte bara allmogen som var kvar i Stockholm skulle kontrolleras, utan 
även allmogen i Dalarna och Västmanland. Man ville från regeringens sida 
kväsa all tillstymmelse till motstånd och protest och allra främst försök att 
ta sig till Stockholm. Det bästa sättet att göra det ansågs vara att sända 
kavalleri och infanteri till gränsen mellan Kopparbergs och Västmanlands 
län och besätta passen över Dalälven. Trupper om sammanlagt   man 
som varit lojala vid slaget på Norrmalmstorg marscherade mot Dalarna.29

Regeringen sände inte vem som helst som befälhavare för denna expedi-
tion. Överste Carl Otto Lagercrantz hade varit bland dem som agiterat för 
krig mot Ryssland och deltog också i kriget. Han hade nyligen inlett sin 
politiska karriär efter en lång militär bana och tillhörde den mest radikala 
hattfalangen.30 Regeringen kunde lita på att han inte skulle vara blödig när 
det gällde dalallmogen. När dalkarlarna försökt ta sig in i Stockholm vid 
Norrtull hade Lagercrantz haft befälet och ivrat för att man skulle beskjuta 
dem, men hade strängt nekats att skjuta.31

Instruktionerna till Lagercrantz höll sig till den välbekanta modellen 
att hindra kommunikation mellan Dalarna och Stockholm samt att för-
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mana allmogen till trohet och lydnad. Inga resande från Stockholm fick 
komma in i länet utan överståthållarens pass och inga kvinnor från Dalarna 
fick lämna länet under vilken förevändning det vara månde. Spanare skulle 
sändas från kommenderingen in i länet för att rekognocera stämningarna 
bland allmogen, men allt skulle ske i tysthet.32 Lagercrantz lovade rådet 
att inte använda för mycket våld, det var i stället budskapet utåt som var 
viktigt. Kommenderingens närvaro skulle tjäna till tecken att ”man ville 
bruka allvar, därest de själva inte vilja fullgöra sin plikt och skyldighet”. Det 
var helt enkelt fråga om att skrämma allmogen till lydnad. Om inte Lager-
crantz och trupperna var tillräckligt hotfulla på egen hand så skulle även 
rådets hot om repressalier framföras.33 Inför allmogen hymlade han inte om 
varför han var ditsänd. Ändamålet var att tukta och straffa, sade han.34

Inledningsvis mötte trupperna ett visst motstånd, men inte så mycket 
från dalallmogen som från upplänningar och västmanlänningar. Bönderna 
vägrade ordna skjuts åt trupperna som skulle resa genom länen och visade 
sig sturska och motvilliga på andra sätt.35 Det var heller inte fullt så lugnt i 
Dalarna som det sett ut vid första påseendet. Särskilt i länets södra socknar 
ville inte allmogen låta sig förmås att vara goda undersåtar enligt överhe-
tens definition.36

Mycket riktigt blev allmogen i Dalarna allt mer benägen till ånger och 
bättring sedan ryktet om truppernas antågande nått dem. Uppmaningar 
om att lämna in böneskrifter eller att ta konsekvenserna ledde också till 
att flera underdåniga skrifter raskt inkom.37 Farhågor om en räfst gjorde 
också att allmogen höll sig lugn.38 Lagercrantz tillsändes en bunt tryckta 
varningar till dalallmogen från Kungl. Maj:t och han fick sprida dem bäst 
han ville från sin kommendering. Han sände ett par officerare runt i sock-
narna med dem. De berättade att överallt hade allmogen visat lydnad, 
undergivenhet och fruktan för trupperna som befann sig i länet. Allmo-
gen lovade också lämna ut alla orosstiftare såsom varningsbrevet upp-
manade den att göra.39 I socknarna som gränsade till Brunnbäck hade 
truppernas närvaro, tillsammans med Lagercrantz uppmaningar att genast 
sända in böneskrifter, haft den avsedda verkan. Genast hade Husby- och 
Hedemoraborna gått till sockenstugorna och skrivit sina böneskrifter.40

Trupperna blev ett medel för att få allmogen att lämna ut sina huvud-
män och vice landshövdingen i Kopparbergs län Olof Malmer hotade utta-
lat med att om inga upphovsmän lämnades ut skulle kronobetjänter och 
trupper hemsöka folk i deras hus.41 När Grangärde vägrade nämna några 
upphovsmän planerades genast att låta – man av Lagercrantz kom-
mendering gå in i socknen. Det verkar också som om socknarna nedanför 
Falun bjöd det mesta motståndet mot statsmaktens efterräkningsstrate-
gier.42
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I mitten av augusti tyckte Malmer att stämningarna i länet var lugnade 
och Lagercrantz kunde ge sig av.43 Prosten Nordman i Leksand fann allmo-
gen ”alldeles stilla och intagna av en otrolig fruktan och räddhåga”.44 Lager-
crantz tyckte själv att allmogen i Dalarna hade bringats till den undergiven-
het och lydnad den var skyldig sin överhet. Rådet var mycket nöjt med 
Lagercrantz insats och kungen föreslog att han skulle befordras till gene-
ralmajor för sina goda insatser med att stilla upproret både i Stockholm 
och Dalarna. Översten besökte också rådet när kommenderingen upplösts. 
Hans uppgift var utförd, allmogen hade visat alla bevis på trohet, lydnad 
och undergivenhet som man kunde förvänta av undersåtar. Han försäkrade 
att inga oroligheter var att befara i Dalarna på  års tid.45

Lagercrantz återkom till Dalarna med en ny expedition under hösten. 
Denna gång var det inte så mycket dalallmogens eventuella missnöje som 
dess kontakter med norrmän och danskar liksom den norska gränsen som 
skulle bevakas. Expeditionen var föranledd av nyheten att danskarna mobi-
liserade för att anfalla Sverige. Ännu var allmogen i Dalarna lugn i slutet av 
oktober, möjligen hördes en del missnöje från Leksand och Mora och för 
säkerhets skull gick han dit med  ryttare från Livregementet för att tala 
till allmogen.46

Talet Lagercrantz höll till allmogen i Siljanssocknarna i oktober  
kopierades och spreds över landet.47 Det är en förunderlig blandning av 
förolämpningar och smicker, av försäkringar om nåd och hot om repres-
salier.48 Talet sammanfattar på så sätt kommenderingen till Dalarna. Inget 
våld utövades, men allmogen hotades och trugades att hålla sig lugn och 
lyda överhetens befallningar. Trupperna lämnade Kopparbergs län i mitten 
av november och enligt rapporterna var allmogens sinnelag så fridsamt som 
aldrig förr.49

Den juridiska processen
Fyra undersökningsrätter tillsattes dagen efter slaget på Norrmalmstorg, 
en på varje ställe där allmogen satt fängslad och de satte genast igång sitt 
arbete. Det var bråttom. Rätterna fick order om att arbeta utan uppehåll, 
även över midsommardagens helgdagspredikan. Rätternas huvuduppgifter 
var klart deklarerade från början. Det absolut viktigaste var att finna ut 
vilka som varit upprorets upphovsmän. Därefter skulle man undersöka hur 
olika individer bidragit till upproret. Rätterna fick ett antal standardiserade 
frågor att rikta till de fängslade som skulle förhöras sockenvis. Vilka var 
upphovsmännen? Hur brottslig var varje individ? Vilka av de fängslade var 
i krigstjänst? Vilka hade varit beväpnade? Brådskan gällde också Svea hov-
rätt. Ledamöterna inkallades i god tid så att målet kunde avdömas så snart 
som möjligt.50
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Det var ständerna som, på förslag av bondeståndet, beslöt att rätte-
gången skulle hållas i Svea hovrätt hellre än i en ständerkommission. Valet 
av Svea hovrätt var inte förutbestämt, men ett tungt vägande skäl var att 
den var känd för sin opartiskhet ute i landet. Hovrätten ansågs bringa mest 
legitimitet åt rannsakningen. Man ville heller inte råka ut för beskyllningar 
om en jävig ständerkommission eftersom någon av ständernas ledamöter 
kunde vara invecklad i upproret.51

När hovrättens arbete väl satte igång arbetade den under tidspress, och 
förhören skedde inledningsvis sockenvis. Så förhördes mängder av folk 
från Mora socken i ett rum medan Stora Tuna sockenmän förhördes i ett 
annat.52 Under tiden sändes angivna upphovsmän som tagit sig hem till 
Dalarna tillbaka till Stockholm; bland dem var Carl Beronius och Skinnar 
Per Andersson.53 Påstådda upphovsmän efterspanades av de lokala myn-
digheterna. Hans Israelsson från Floda var bland dem, men han gäckade 
rättvisan. Än var han i Norge, än i Västerdalarnas finnskogar, än fångades 
han in och flydde igen.54 Fler förrymda dalkarlar befann sig ute i skogarna 
och förmodades vara på väg till Norge och Danmark. Dessa personer var 
svåra att arrestera eftersom de hade ett betydande stöd från allmogen i 
orterna.55

Somliga lyckades ta sig ut ur fängelset, även bland de bättre bevakade 
huvudmännen. Fältväbeln Curté som varit dalallmogen mycket behjälplig 
under marschen klädde sig i bondekläder i fängelset och kallade sig Olof 
Andersson. Han hade lyckats ta sig iväg tillsammans med de hemförlovade 
”mindre brottsliga”, trots att han var antecknad som frånvarande upphovs-
man.56 En västmanländsk bonde lyckades ta sig hem från Stockholm för-
klädd i kvinnokläder.57 Åtta man som dömts till fästningsarbete lyckades 
fly på Tiveden. De flesta infångades åter, men några lyckades ta sig till Dan-
mark och Norge och kom undan straff.58

Straffrättslig doktrin sade att bestraffning hade två huvudmål. Dels skulle 
straffen verka avskräckande från brott för andra, dels skulle brottslingen 
återbördas till samhället som en god och lydig undersåte.59 Brottslingen 
lämnades inte vind för våg utan skulle åter bli del av den sociala gemenska-
pen.

För uppror stadgade lagen att, förutom ledarna, skulle var tionde man 
efter lottning mista livet. I dalupprorets fall hade det lett till nästan  
dödsstraff och att följa lagens bokstav i avstraffandet var närmast orimligt 
med tanke på det missnöje som kunde väckas i landet – mildhet var en 
dygd. För att inte framstå som onödigt hårda fick hovrättens domar inte 
avkunnas förrän justitierevisionen hade prövat ärendena och fastlagt, de 
förmodligen mildare, domarna. Det föreslogs till och med att man skulle 
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hoppa över stycket i domen om vad lagen fordrade, och bara nämna 
Kungl. Maj:ts mildare dom för att undvika missförstånd som kunde leda 
till oro.60

De soldater som deltagit i upproret dömdes för brott mot Krigsartik-
larna och för uppror. Av de  som inte svurit fanan fick var trettionde 
man  par spö. De  soldater som svurit fanan, och därmed begått ett 
större brott mot troheten mot överheten, skulle enligt den slutliga domen 
var trettionde straffas med  par spö. Alla skulle svära ny tro- och huld-
hetsed och soldated. De  soldater som också deltagit i myteriet i Stock-
holm ett år tidigare straffades hårdare än de andra soldaterna, var tionde 
av dem fick  par spö, de övriga , tre slag av paret. Avstraffandet skedde 
på Arsenalsgården.61 Soldater ur regeringstrupperna som inte lytt order vid 
slaget på Norrmalmstorg straffades drakoniskt: fyra man fick  par spö 
och livstids straffarbete på Marstrands fästning.62

Medan de soldater som deltagit i upproret straffades, belönades de som 
stannat hemma. Således fick  soldater av Dalregementet som stannat 
hemma en rulle tobak på ett skålpund var. De soldater som inte följt med 
hela vägen belönades med en halv rulle tobak. Hade man som soldat pas-
serat Stäket fick man dock inget.63

Straffen utdömdes emellertid inte bara av domstolen. Också rekryte-
ringen av nya soldater gjorde krigstjänsten till en straffinstitution. När Lek-
sands, Rättviks, Mora och Orsa kompanier hade rekrytering i december 
skedde det inte bara efter lottkastning. Medvetet tog man också ut vissa 
personer till krigstjänst som varit med på marschen till Stockholm och som 
därmed ”visat prov på ondska och förmätenhet”. Överste Gripenhielm för-
klarade ironiskt för alla närvarande att sådana modiga karlar var de allra 
bästa att ha till soldater.64

Ytterligare  personer straffades med varierande grader av kroppsstraff 
och fästningsvistelser, somliga på livstid. Bältar Johan Johansson Vingalen, 
Pung Erik Eriksson, Erik Persson Bröms och Hans Andersson i Översätra 
ansågs förtjäna dödsstraff, men benådades med kroppsstraff och livstids 
fängelse eller i Pung Erik Erikssons fall fyra år.65 Kroppsstraffen utdelades 
på Norrmalmstorg.66

W. G. Wrangel dömdes till ett betydligt lindrigare straff än de andra 
ledarna för upproret. Han fick  dagars fängelse på vatten och bröd för att 
sedan sitta på Varbergs fästning på obestämd tid – ett straff som i slutändan 
blev åtta år. Han var mycket förtegen i hovrättsförhören vilket gjorde det 
svårt för hovrätten att bevisa att han begått ett allvarligt brott.67

Medan det absoluta flertalet av dalallmogen som deltagit i marschen till 
Stockholm fick gå hem igen satt huvudmännen kvar i fängelset i väntan på 
sin dom. Den kom i januari  och löd att Gustav Schedin, Skinnar Per 
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Andersson, Holberts Anders Ersson, Smeds Anders Matsson, Gisslar Erik 
Hansson och Carl Olofsson Beronius skulle straffas med döden.68

Domen över de fem bönderna gällde brott mot Missgärningsbalkens 
kapitel sex om myteri och uppror. Där konstaterades att den som upphets-
ade och styrkte menige man till olydnad mot kungen eller hans ställföreträ-
dande skulle mista livet, äran och sin egendom. Detsamma gällde den som 
samlade folk för att sätta sig mot kungliga påbud eller samlade krigsfolk 
till uppbrott utan kunglig befallning. I domen omtalades hur Skinnar Per 
Andersson och hans medåtalade själva hade visat stor olydnad mot Kungl. 
Maj:t och hans befallningshavares påbud. Dessutom hade de ”uppeggat” 
menigheten till grov motsträvighet och olydnad och befordrat upproret på 
många sätt.69

Gustav Schedin å sin sida dömdes för förräderi. Han hade stämplat mot 
kungen och riket med både inhemska och utländska män samt anfört den 
upproriska allmogen som föresatt sig att ”med beväpnad hand göra inbrott 
uti det, som stred mot hans Kungl. Maj:ts höghet, riksens ständers fri- och 
rättighet, samt den allmänna säkerheten i landet”. Medan de fem bönderna 
alla skulle halshuggas och mista sin egendom, dömdes Schedin, förutom 
till förlusten av sin egendom, till kvalificerat dödsstraff. Han skulle mista 
både högra handen och huvudet för att sedan delas i fyra delar, steglas, och 
hans hand och huvud sättas på en påle.70

Således fanns inget annat för de dödsdömda att göra än att bereda sig för 
döden och för det skådespel i vilket den sociala ordningen skulle dramati-
seras och försoning åstadkommas mellan brottsling och samhälle. För att 
dödsstraffet skulle betraktas som helt lyckat var det viktigt för alla inblan-
dade, domare och dömda, att de dödsdömda verkligen var beredda på 
döden. Det innebar att de skulle vara ångerfulla och bekänna sina synder 
för att kunna nå salighet när de mötte sin skapare. Brottslingen måste inte 
bara besegras kroppsligen utan också själsligen och erkänna sitt brott. Han 
skulle vara förvissad om hur avskyvärt det varit och vara övertygad om att 
hans död var rättvis.71

Alla de dödsdömda utom Skinnar Per Andersson, som var mycket sjuk-
lig efter den långa perioden i fängelse, lämnade in en gemensam böneskrift 
i vilken de bad att deras anhöriga skulle få behålla deras egendom efter 
deras död.72 Dessa ”med bleka döden kämpande” män förklarade i brevet 
att de förstod den synd de hade begått mot Gud, hur de förnärmat kungen 
och skadat sitt fädernesland. Inte nog med detta, de hade genom sitt brott 
gjort sig förtjänta av en våldsam död. De dödsdömda förklarade att de 
skulle glädjas om den kungliga nåden över dem inte var alldeles uttömd. 
De argumenterade för att deras hustrur och barn skulle befrias från att 
straffas för sina mäns och fäders missgärningar och att de därmed skulle få 
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behålla den lilla egendom som de dödsdömda ägde ”så att de äga ett tak att 
luta sina huvuden under” i sin sorg efter sina män och fäder.73

Till hjälp i sitt dödsarbete hade dalkarlarnas huvudmän ett antal präster 
som besökte dem ofta för att sjunga psalmer och be med dem. För de döds-
dömda personligen var det naturligtvis viktigt att förbereda sig för sin död 
eftersom det gällde deras själs salighet, men även överståthållaren i Stock-
holm tog hänsyn i frågan eftersom det var hans ansvar att avrättningarna 
verkställdes. Prästerna hade med sig domen så att de kunde läsa upp den 
för fångarna och därmed övertyga dem om deras brott. Även slottsfogde 
Galle besökte dem i samma syfte. Kyrkoherde Salmenius som var deras sjä-
lasörjare intygade efteråt att de sex hade varit väl förberedda på döden, inte 
bara eftersom var och en hade bekänt, de hade också uttalat att det de gjort 
var vederstyggligt och att de därför förtjänade dödsstraffet.74

Ångern var dock inte fullt så omfattande som Salmenius ville påskina. 
Slottsfogde Galle berättade att vid ett av sina besök i fängelset hade Hol-
berts Anders Ersson och Gisslar Erik Hansson klagat över hovrättsdomen 
och sagt att de inte kändes vid allt som sades i den. De menade att folk från 
deras socknar hade skjutit över skulden på dem. Galle förmanade dem och 
sade att de förtjänade det straff de skulle få. De två svarade att de visserligen 
hade begått fel i sina liv så att de förtjänade dödsstraffet, men vad upproret 
angick så hade deras största fel varit att det inte hade lyckats bättre. Hade 
det gått annorlunda skulle deras gärningar inte setts som så onda som nu 
var fallet. De andra fångarna var dock inte fullt så sturska, utan verkade 
nedslagna och grät.75

Avrättningar var välplanerade offentliga spektakel. Det gällde för rätten 
att frammana rätt bild av den straffade inför publiken och inför eftervärl-
den och detta gjordes genom ett välarbetat ceremoniel som inte lämnade 
för mycket utrymme för spontanitet. Att avrättningarna skedde offentli-
gen visar också deras främsta funktion – brottslingens död skulle fungera 
som avskräckande exempel för andra. Då blev det inte bara uppenbart hur 
en grov brottsling straffades, också brottslingens botfärdighet och ånger 
kom i dagen och skådespelet blev därigenom moraliskt uppbyggande för 
åskådarna. Särskilt väl fungerade detta om brottslingen i sin tur dessutom 
visade plikt och ödmjukhet i dödens stund.76

Kvällen före avrättningen fördes dödsfångarna från fängelset på Smed-
jegården till Söders stadshus för att förvaras över natten. Morgonen därpå, 
den  januari , fick de alla nattvarden innan de klockan nio fördes ut i 
procession mot galgbacken omgärdade av vakter med skarpladdade vapen. 
Fem av fångarna gick till fots medan Skinnar Per Andersson åkte i släde 
eftersom han var så svag efter sin sjukdom att han inte kunde gå. Processio-
nen gick från det södra stadshuset till Skanstull där galgbacken låg. Längs 
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vägen trängdes ovanligt mycket folk, både från staden och den omkringlig-
gande landsbygden. Det var oroligt och stormade i leden.77

På avrättningsplatsen väntade tusentals människor så att bergen runt-
omkring var helt täckta av folk. Väl framme vid spetsgården ställde sig 
prästerna och vakterna så att de dödsdömda inte skulle se varandra hals-
huggas. Fångarna fördes till stupstocken i den ordning de omnämndes 
i domen och hade en präst med sig, och innan nästa person avrättades 
begravdes både den döde och stupstocken som använts i redan uppgrävda 
gravar. Inför varje avrättning lästes rubriken på domen över dem upp. 
Skinnar Per Andersson halshöggs först. Under tiden de andra väntade sys-
selsatte de sig med psalmsång tillsammans med prästerna. Hela proce-
duren upprepades när, i tur och ordning, hans medbröder från Mora 
Holberts Anders Ersson och Smeds Anders Mattsson avrättades, därefter 
Gisslar Erik Hansson från Rättviks socken och Carl Beronius från Husby. 
Gustav Schedin avrättades sist eftersom hans kropp skulle delas och steglas. 
De andras gravar kastades snabbt igen, så gott det gick med den frusna 
jorden.78

Schedins styckade kropp fick statuera exempel på vad som hände för-
rädare och upprorsmän långt efter hans och hans medbrottslingars död. 
Hanteringen av den döda kroppen var ett sätt att driva straffet ännu längre 
än döden, och placeringen, på galgbacken vid det trafikerade Skanstull, 
garanterade exemplet många åskådare.79

Det hela var över klockan elva på förmiddagen, avrättningarna hade 
tagit ungefär  minuter. Fångarna hade varit lugna och inte sagt ett ord 
annat än i psalmsång eller bön och när de befallde sina själar i Guds hand. 
Slottsfogde Galle, som bevittnade och skrev den officiella rapporten om 
avrättningen menade att ”ingen med skäl kan annat säga än att de voro 
alla ganska väl beredda och frimodigt undergingo straffet, utan att däremot 
säga ett enda ord eller tala om något annat”.80 De dödsdömda gjorde inga 
sista försök att visa sig motsträviga, det hördes inga utrop om orättvisa eller 
fel i domslut. Utåt sett uppfyllde de sin roll som botfärdiga brottslingar 
och syndare och således var centralmaktens manifestation av segern över 
dalallmogen fullständig. 

Informationskontroll
Veckorna och månaderna efter att upproret kvästs på Norrmalmstorg var 
grogrunden god för spridning av information och desinformation. Det 
hade varit en osedvanligt händelserik period och ännu cirkulerade mängder 
av uppgifter om den politiska händelseutvecklingen. Den betydelse ryktes- 
och informationsspridning haft för att befordra upproret från allra första 
början var man också medveten om bland de styrande i Stockholm.81
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Ohämmad cirkulation av olika versioner av upprorets händelseförlopp 
måste hejdas, inte bara i Stockholm och Dalarna, utan i hela landet. I 
sekreta utskottet, stånden och rådet konstaterades att det var absolut vikti-
gast att Kungl. Maj:t mycket snabbt publicerade en egen berättelse om vad 
som ”egentligen hänt” i samband med dalallmogens uppror. Redan den  
juni kom Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse Angående Dal-Allmogens Sam-
mangaddning och Upror. I den utlovades en utförligare berättelse som kom 
den  juli: Kongl. Maj:ts Nådige Bref til Öfwer-Ståthållaren och Samtelige 
Landshöfdingarne […] angående en del Dal-Allmoges sammangaddning och 
upror. Rådet och sekreta utskottet diskuterade hur berättelsen skulle for-
muleras för att få största demobiliserande effekt. Däremellan hade Kungl. 
Maj:t också hunnit komma med en förordning mot spridande av budkav-
lar och ett varningsbrev till dalallmogen.82

Det fanns en stor tilltro till att sanningen skulle stilla allmogen. Allmo-
gen skulle, när den fick höra sanningen, förstå att den blivit bedragen av 
falska rykten och lögnaktiga skrifter och paskiller. Vid spridandet av san-
ningen måste man vara ytterst försiktig, minsta utrymme för miss- eller 
vantolkning skulle säkerligen komma att utnyttjas.83

Det var bråttom att sända iväg publikationerna till landets allmoge. De 
skulle gå i tryck så fort skrifterna godkänts av rådet och sekreta utskottet 
och sedan sändas med express till Dalarna.84 Postgången till och från Falun 
fördubblades från en till två gånger i veckan.85 Hela Kungl. Maj:ts var-
ning till dalallmogen skulle läsas upp från predikstolarna i Kopparbergs 
län, medan alla andra landshövdingar i landet skulle få ta del av brevet, 
men innehållet fick bara refereras för allmogen.86 Också landets alla konsis-
torier deltog i den stora informationskampanjen. Landets präster skulle vid 
alla lämpliga tillfällen tala till allmogen om undersåtlig plikt och upprors 
vederstygglighet. Prästerna fick skyldighet att rapportera eventuellt miss-
nöje i samband med framförandet.87

Den första av kungörelserna från Kungl. Maj:t lästes upp i landets pre-
dikstolar i början av juli.88 I Badelunda kyrka i Västmanland verkade den 
också ha haft den eftersträvade effekten. Från att allmogen före upproret 
hade vägrat att resa sig i kyrkan som var brukligt när kungens namn nämn-
des, reste sig nu hela församlingen plikttroget och vördnadsfullt.89 När var-
ningsbrevet till dalallmogen lästes upp i Hedemora kyrka var församlingen 
mindre medgörlig. Medan kyrkoherde Sandel lade ut texten om underså-
tars plikt mot överheten gnydde, bultade och sorlade menigheten och stora 
delar av församlingen lämnade kyrkan.90

Publikationerna från Kungl. Maj:t hindrade emellertid inte andra ver-
sioner av händelseförloppet från att spridas. En smädeskrift från Köping 
rönte ett mycket stort intresse från statsmaktens sida och i månader efter-
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söktes författare och förmedlare av den. Belöningar utfästes, men förfat-
tarna förblev anonyma. För att inte dess budskap skulle spridas över landet 
beslöts också att präster efter predikan skulle dementera uppgifterna som 
stod i den.91 Sekreta utskottets ledamöter kände sig tvungna att svära en 
ed på att man inte kände till hur paskillen som hittades i Köping hade 
kommit till eller på vilken information den byggde. I eden passade man 
också på att vederlägga ryktet att sekreta utskottet skulle ha lurat riksdagen 
att välja Adolf Fredrik till tronföljare, samt förklara att man inte haft del i 
planering eller genomförande av dalallmogens uppror.92

I Västmanland sände landshövding Cederbielke ut ett cirkulär om hur 
farligt smädeskrifters spridning var och varnade också sina landshövdinge-
kolleger för dem. Alla ståndspersoner borde därför efterforska vad de 
kunde om de stötte på några ogudaktiga skrifter.93 Landskansliet i Falun 
rapporterade om kunskapare och kronobetjänter som sändes runt i länet 
för att förhöra sig om stämningarna bland allmogen.94

Möten bland allmogen ansågs även de farliga. Särskilda förbud för allmo-
gen i Dalarna att träffas i sockenstugorna utfärdades. Allmogen fick inte 
hålla överläggningar om något annat än om kyrkans byggnad, reparation, 
kyrkomedel och räkenskaper samt prästgården eller andra gemensamma 
byggnader. I annat fall fick sockenstugan bara brukas före och efter guds-
tjänsten vid dåligt väder och om kyrkoherden eller en kronobetjänt var 
närvarande.95 I Gagnef ledde det till att bönderna tidigt på söndagsmorg-
narna samlades på kyrkvallen för att hålla möte. Detta åtgärdades genom 
att prästen och kaplanen i socknen tog med sig männen in i kyrkan och 
förhörde dem på deras katekeskunskaper.96 Krogar i Leksand och Mora 
som låg i närheten av kyrkorna sågs också de som grogrunder för oro och 
missnöje.97 Inga kontakter eller rådgöranden fick heller förekomma mellan 
socknarna.98

Hemresande dalkarlar som undkommit upprensningarna i Stockholm 
befarades sprida felaktig information som kunde verka mobiliserande för 
nya tåg mot Stockholm för att hämnas dalkarlarna.99 Underrättelser kunde 
också nå allmogen i Dalarna brevledes eller genom ombud. Ingen fick 
därför träffa fångarna i Stockholm, i synnerhet inte dem som ansågs vara 
huvudmän. Brev från de fängslade fick bara nå adressaterna om innehållet 
begränsades till hushållning och man förbjöd allmogen att ha penna och 
bläck hos sig i fängelset. Brev hem från dalska herrarbetare skulle stoppas 
och sändas till landshövdingen i Falun för granskning innan de sändes till 
adressaten.100

Idéer för att kontrollera informationsspridningen bland allmogen kom 
också från bondeståndets ledamöter, däribland talmannen Olof Håkans-
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son. Han verkade bland annat för att hindra allmogen från att hålla 
sammankomster mellan socknarna när böneskrifter skulle skrivas.101 De 
”mindre brottsliga” dalkarlar som fick lämna Stockholm tillsades att endast 
berätta sanningen om vad som skett under upproret och att uppmana de 
hemmavarande att vara lydiga och trogna.102

När tiden kom för de dödsdömda generalerna Buddenbrock och Lewen-
haupt att avrättas, Buddenbrock den  juli och Lewenhaupt den  augusti, 
stod återigen de hemvändande dalkarlarna till tjänst som informationsspri-
dare. Generalernas bestraffande omtalades i sekreta utskottet som det enda 
resultat man som riksdagsman kunde stoltsera med inför sina hemmava-
rande. Inte heller vågade man lindra dödsdomarna av hänsyn till den oro 
som kunde uppkomma hos allmogen. För att undvika spekulationer kring 
om det verkligen var rätt personer som avrättades fick en större grupp av de 
arresterade dalkarlarna bevista avrättningarna. Vittnena hade valts minu-
tiöst så att soldater som varit med i kriget i Finland och kände igen gene-
ralerna var med – de fick stå i spetsgården så att de kunde se ordentligt. 
Dessutom såg man till att gruppens  medlemmar var spridda på olika 
socknar så att informationen om de reglementsenliga avrättningarna nådde 
ett så stort område som möjligt. Detta förfarande var särskilt viktigt sedan 
Lewenhaupt rymt från fängelset och åter fångats in.103

Uppgifter om inre split bland de fängslade var också något som kunde 
utnyttjas för att sprida rätt information till folket i Dalarna. Många fängs-
lade klagade över att de tvingats med och uttryckte sin ledsnad över att 
deras landsmän hade tagit sig för att göra uppror. Om personer med sådana 
åsikter snart kom hem igen skulle det ha en lugnande effekt på dalallmo-
gen eftersom de skulle underrättas om ”de rätta sammanhangen”. Förslaget 
kom från Jan Persson, riksdagsmannen från Stora Tuna, som varit och talat 
med folk som satt fängslade.104

Användandet av de fängslade dalkarlarna var synnerligen strategiskt. 
Förhoppningsvis skulle det inte vara bittra och hämndlystna upprorsmän 
som kom hem, utan trogna undersåtar som kunde intyga att statsmakten 
uppfyllt det den lovat och att det var allmogen som sköt först på Norr-
malmstorg. Även här brådskade det. Ju förr de kom hem desto bättre.105 
Rådet bestämde också att domarna över de ”mindre brottsliga” skulle 
sändas med dem hem för att för alltid förvaras i sockenkistan. De skulle 
dessutom ges till landshövdingen och tryckas.106 På det viset skulle all-
mogen ha skriftligt bevis på centralmaktens godkända version av händel-
serna.
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Definitionen av upproret

Regeringen prånglade ut sin version av upproret så snart den kunde. Den 
underströk att det faktiskt hade varit ett uppror och inte, som rykten sade, 
en massaker på Norrmalmstorg. En färdig uppfattning av upproret var 
emellertid klar redan före slaget på Norrmalmstorg – i Kungl. Maj:ts publi-
kation som kom ut på eftermiddagen den  juni. Publikationen sade att 
den upproriska allmogens syfte med hela aktionen var att störta hela riket 
i fördärvet.107

Ambitionerna var dock högre än att bara definiera händelsen och försvara 
det egna agerandet. Från statsmaktens sida såg man till att efterräkningarna 
kom att bli tillfällen att framföra ett ideologiskt budskap. Syftet var inte bara 
att demobilisera dalallmogen militärt utan också ideologiskt. Det var genom 
olika tolkningar av ömsesidighetsförhållandet mellan överhet och underså-
tar som upproret inledningsvis kunde legitimeras och nu gällde det att åter 
inskärpa ideologin om vem som skulle regera och vem som skulle lyda.

I varningen till dalallmogen fick hela landet sig berättat att

Eder bör ej ovitterligit vara, att en del av era landsmän i Stockholms stad ett far-
ligt uppror begått, och därmedelst på ett högstförgripligt sätt Oss, deras rättmä-
tiga Överhet, Riksens församlade Ständer och Rikets samtl. inbyggare förtörnat 
och vanhedrat.108

Upproret konstaterades av centralmakten vara ett brott som riktades mot 
hela samhället och mot samhällets ideologiska grund. Dessutom, påminde 
Kungl. Maj:t, var det en stor synd. Genom att sätta sig mot överheten satte 
man sig mot Guds ordning.109 Det är tydligt att de upproriska inte bara 
begått brott mot och vanhedrat överheten – kungen, rådet och riksdagen 
i första hand – utan även resten av landets befolkning. Således drabbades 
hela landet av dalallmogens tilltag. Detta är särskilt intressant eftersom 
brottet uppror enligt lagen var olydnad mot kungen eller hans befallnings-
havare.110 I dalupprorets fall hade emellertid brottet även riktats mot folket, 
enligt Kungl. Maj:t, eftersom folket kunde ha drabbats när fredsöverens-
kommelsen med Ryssland satts i fara. Därmed skulle många tusen män-
niskor ha fått lida vidare av kriget.111

Bönders tidigare ingripanden i riksangelägenheter kunde rättfärdigas av 
överheten genom att de hade varit riket till gagn, så till exempel under 
Gustav Vasas tid då dalallmogen reste sig mot Kristian tyrann. Det som 
dalallmogen gjorde då för den allmänna välfärden kunde därför inte kallas 
uppror, eftersom Kristian missbrukat sin makt till rikets yttersta fördärv. 
Det fanns alltså även enligt överhetens definition ett ”rätt nödvärn mot 
överhet”.112 Den definitionen gällde dock inte denna gång.
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I den utlovade utförliga officiella berättelsen om ”en del dalallmoges 
och dess medföljares sammangaddning och uppror” som kom den  juli 
gjordes stora ansträngningar för att ge berättelsen trovärdighet och man 
anslog en förment neutral ton. Berättelsen är mycket utförlig i sin beskriv-
ning, särskilt av händelserna under marschen till Stockholm, men den tar 
sin början redan i mars  med en beskrivning av mötet mellan den nye 
landshövdingen i Kopparbergs län, Carl Gustav Wennerstedt, och Skinnar 
Per Andersson på gästgiveriet i Brunnbäck. Berättelsen styrks med olika 
bevis; under dess gång hänvisas till  dokument som bilagts berättelsen. 
Bevisen är framför allt brevväxling mellan Kungl. Maj:t och den lokala för-
valtningen, men här ingår även en del kopior av dokument från dalallmo-
gen.113

Det allt dominerande temat i Kungl. Maj:ts version av händelserna är 
samspelet mellan Kungl. Maj:ts förtroende och motvilliga eftergifter för 
dalallmogen som allmogen sedan i ondsinthet missbrukat. Så var det exem-
pelvis när dalallmogens deputerade till Stockholm mötte Wennerstedt i 
Brunnbäck. Trots att landshövdingen avrådde dem från att hålla möte med 
länets allmoge eftersom det var både skadligt och misstänkt, var de depu-
terade så enträgna att Wennerstedt tvingades gå med på ett möte i Leksand 
i april. Mötet skulle hållas för att överlägga i förtroende med varandra om 
soldaterna skulle släppas iväg till kommenderingen i Västerbotten.114

Men de deputerade och riksdagsmännen från Dalarna svek sitt löfte 
till Wennerstedt, menade Kungl. Maj:t. Det kom mycket stora mängder 
folk till mötet, mycket fler än de fyra – fem personer från varje socken som 
lovats Wennerstedt. Berättelsen beskrev hur mötesdeltagarna i stor van-
vördnad för både Kungl. Maj:t och Wennerstedt skrek och ropade otill-
börliga saker om att inget manskap skulle gå ut och att tronföljden skulle 
ordnas enligt deras önskemål. Inte heller hjälpte det att räkna upp alla de 
åtgärder som Kungl. Maj:t redan vidtagit i dessa ärenden. Allmogen höll 
uppsåtligen fast vid sin motvilja och uppstudsighet och gav uttryck för stor 
förmätenhet och inbilskhet i sitt agerande.115

Kungl. Maj:ts välvilja och omsorg användes om och om igen av dalall-
mogen i brottsliga och samvetslösa syften, enligt den officiella versionen 
av händelserna. Tecken på omsorg från Kungl. Maj:ts sida var försändelser 
av spannmål och utsäde till den nödlidande allmogen i Dalarna, rannsak-
ningen över Lewenhaupt och Buddenbrock, förändringen av Dalregemen-
tets kommendering från Västerbotten till Gävle samt löfte om att rege-
mentet skulle hållas samman, de flertaliga deputationerna som sändes att 
möta dalallmogen och ta emot dess besvär och slutligen även kungens egen 
vädjan till dalallmogen att stanna utanför Stockholms portar. I alla dessa 
sammanhang hade dalallmogen brutit både löften och kontrakt, konsta-
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terade Kungl. Maj:t. Vid alla dessa tillfällen hade dalallmogen demonstre-
rat sin motsträvighet, förmätenhet, olydnad och onda vilja. Men trots det 
visade Kungl. Maj:t gång på gång allmogen nåd för att försöka återbörda 
den till den lydnad den var skyldig sin överhet.116

Budskapet i Kungl. Maj:ts berättelse var att dalallmogen inte hade haft 
anledning att göra uppror. Överheten hade i alla avseenden uppfyllt sina 
förpliktelser mot sina undersåtar, i synnerhet dalallmogen, och gett den 
många chanser att uppfylla sina skyldigheter mot sin överhet. Varje rättsin-
nad person skulle vara övertygad om Kungl. Maj:ts ”ogemena nåd, mild-
het och tålamod”. Dalallmogen hade belönat allt detta med att göra ett 
våldsamt uppror som hotat hela rikets fortbestånd.117 Enligt Kungl. Maj:t 
var våldet på Norrmalmstorg inte bara befogat för att dalallmogen hade 
börjat skjuta först, utan för att det utgått så många andra varningar och 
övertalningsförsök tidigare. Eftergifterna måste få ett slut och skulden för 
det spillda blodet föll på dalkarlarna.118

Det var kungen personligen, inte den formella konstruktionen Kungl. 
Maj:t bestående av kung och råd, som angavs vara aktör bakom alla åtgär-
der och som besatt all nåd och omsorg i den officiella berättelsen. Fredrik 
I:s roll i händelserna överdrevs för att visa att dalallmogen bröt det ideo-
logiskt viktiga kontraktet mellan kung och folk när den inte löd Kungl. 
Maj:ts befallningar. Relationen råd/riksdag och folk, såsom verkligheten 
såg ut, hade inte alls samma symboliska kraft i en skrivelse som skulle nå 
allmoge med rojalistiska inklinationer över hela landet. Denna känslighet 
för uppfattningen om kungens roll illustreras hos sekreta utskottet. Så ville 
rådet först att varningen till dalallmogen skulle gå ut i Lagercrantz namn, 
men det ändrades av sekreta utskottet till Kungl. Maj:t.119

Att dalallmogen förordat den danske kronprinsens kandidatur till tron-
följden var något som arbete lades ned i de officiella berättelserna och 
kungörelserna för att undanhålla. I Kungl. Maj:ts berättelse nämns tron-
följdsfrågan som något som dalallmogen otillbörligen hade blandat sig i, 
men man har medvetet undanhållit vilken kandidat den förespråkat. Adolf 
Fredrik får i stället figurera som den ende och självklare kandidaten. När 
det principdokument som skrevs i Falun citeras i Kungl. Maj:ts berättelse 
saknas dalallmogens uttryckliga val av den danske kronprinsen till tronföl-
jare. De bilagor av dalallmogens skrifter som åtföljer den officiella berät-
telsen handlar inte om tronföljdsfrågan eller den danske kronprinsen. I ett 
fall, de besvär som dalallmogen skrev vid Tibble gästgivargård den  juni, 
har originalets omnämnande av dalallmogens förkärlek för den danske 
kronprinsen strukits.120

I den slutliga domen mot huvudmännen såg justitierevisionen till att 
alla hänvisningar till den danska inblandningen i svensk politik ströks 
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innan den avkunnades och publicerades. Bakom domens formulering i 
uttryck som ”en främmande herre i Stockholm” och ”till den till vilken 
skriften var ställd” göms i själva verket den danske envoyén. I språkliga 
krumbukter som ”den, som de därtill sig emellan har utsett” och ”den, som 
de tillförne påstått” åsyftas egentligen den danske kronprinsen.121

Denna formuleringsprecision var medveten och hade två skäl. Dels fanns 
det ingen anledning för statsmakten att publicera vem man skulle vända 
sig till om man ville stämpla mot regeringen och regeringssättet samt vem 
man i så fall skulle åberopa som ersättare för Adolf Fredrik. För det andra 
kunde man förvänta sig att danska sändebud i Stockholm skulle förmedla 
hem allt om hur man från centralt håll betraktade Danmark. Då Danmark 
under sommaren och hösten  rustade till krig mot Sverige eftersom den 
svenska tronen gått den danske kronprinsen förbi, var relationen till Dan-
mark ytterst frostig och det fanns inte anledning att förvärra den genom att 
regeringen pekade ut dess sändebud som medverkande till brott.122

När upprorsmännen karakteriserades låg bilden i linje med överhetens 
förhärskande bild av bönder som råa, enfaldiga och odygdiga.123 Dalallmo-
gen som marscherade till Stockholm framstår i Kungl. Maj:ts berättelse 
som särdeles våldsam och envis. Möda har lagts ned på att hela tiden ange 
exakt hur mycket kulor, krut och vapen som dalallmogen tagit från ammu-
nitionsförråd och från trupperna utanför Stockholm. Vid varje möte med 
representanter för centralmakten hade dalallmogen, enligt Kungl. Maj:t, 
mest sorlat och varit orolig och besvarat alla goda argument med oanstän-
digheter och egensinne. Var än dalallmogen drog fram blev det oordning 
och villervalla.124 Oordningen inbjöd till att attacken måste styras upp.

I andra redogörelser beskrevs upprorsmännen som grymma och våld-
samma barbarer. Lagercrantz talade om initiativtagarna till upproret, som 
han menade bodde i Våmhus och Djura kapell, som ”grundelaka” typer.125 
I en anonym beskrivning av dalkarlarnas uppror uppgavs att de haft i 
åtanke att natten den  juni bemäktiga sig Rikets ständers bank, Arsena-
len och Artillerigården, plundra de förnämsta husen och mörda de mest 
välklädda. Bland hopen sades man dessutom ha funnit sex bödelsyxor – ett 
uppenbart tecken på dalallmogens mordiska sinnelag.126 Andra uppgifter 
sade att dalkarlarnas uppsåt hade varit att tända eld på några hus och när 
folket samlades kring bränderna, plundra banken för att sedan attackera 
kungens person. Därpå skulle alla finare familjer och civilbetjänter mördas. 
Med detta sades dalkarlarna ha ämnat skapa en uppochnedvänd värld där 
låg upphöjdes och hög förnedrades. Dalkarlarna beskrevs som mordiska, 
de hade ”avklätt sig all mänsklighet och varit värre än barbarer”.127 Det var 
Olof Dalin som myntade begreppet Stora daldansen, en benämning som 
syftade till att förklena dalkarlarna och deras insatser. I många olika verk 
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skrev han om händelserna i juni . Hans skildringar av dalkarlarna följer 
den gängse modellen. De upproriska var våldsbenägna slynglar, djävlar och 
troll som ville mörda adeln.128 Upprorsmän var alltså inte bara enfaldiga 
och överilade människor som inte förstod vad de ställde till med, enligt 
Kungl. Maj:ts skrifter. Det fanns, parallellt med regeringens officiellt neu-
trala ton, en uppfattning om att upprorsmän var bärare av verklig ondska. 
Sådana varelser frammanade varken sympati eller solidaritet.

”Skona de förvillade fåren”: 
den kungliga nåden som maktstrategi
Nåden var en integrerad del av kungarollen. Kungen stod både för försva-
ret av rättvisan och för utövandet av nåd, både för straff och barmhärtig-
het – Guds ställföreträdare på jorden som han var. Genom mildhet skulle 
undersåtarna knytas känslomässigt till överheten, de skulle känna tacksam-
het och hängivenhet. Samtidigt stärktes maktrelationen mellan överheten 
och undersåtarna med hjälp av böneskrifter och nådeinstitutet. Därför var 
det viktigt att inte nåden kom per automatik så att undersåtarna riskerade 
att förlora respekten för överheten.129

Dalallmogen hade lovats kunglig nåd redan före slaget på Norrmalms-
torg. De som lade ned vapnen och lämnade huvudstaden före klockan fem 
den  juni kunde förvänta sig att Kungl. Maj:t aldrig mer skulle tänka på 
det grova brott de begått. Nåden var ett komplement till straffet och våldet 
som skulle drabba, och följdriktigt drabbade, dem som var kvar i staden.130 
Fredrik I hade själv frånsagt sig all inblandning i bekämpande och bestraf-
fande av dalkarlarna,131 men de kungliga egenskaperna kunde ändå lätt 
överföras på justitierevisionen, landets högsta domstol, vilket rådet var när 
det tog sig an justitieärenden. Nu hade rådet tillfälle att visa att man inte 
bara anammade den kontrollerande och våldsamma sidan av kungavärdig-
heten, utan även den milda och omvårdande.

Ett grundläggande led i att återställa relationen mellan överhet och folk 
var att kräva in skrifter med böner om nåd från alla socknar i Dalarna. 
Detta var också ett tillfälle för rådet att nyttja nådeinstitutet. När böne-
skrifterna kom in kunde man skänka socknarna nåd genom att hemför-
lova de sockenbor som satt häktade i Stockholm. Brottslingar lämnade ofta 
in nådeansökningar i samband med rättegångar då dödsstraff hotade. I 
ansökningens natur låg att man erkände sitt brott för att lämna sitt öde 
i kungens (eller hans ställföreträdares) händer, i stället för att förlita sig 
enbart på att rättvisa skulle skipas i rättegång.132 Enskilda upprorsmän 
skrev också flitigt böneskrifter för sin egen del när de satt i fängelset.133

I allmän sockenstämma skulle allmogen i enlighet med den utfärdade 
varningen från Kungl. Maj:t den  juli , utan att kommunicera med 
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andra socknar, lämna en skriftlig förklaring till sitt deltagande i upproret. 
Förklaringen skulle innehålla en utlåtelse om hur vederstyggligt upproret 
varit samt ett löfte om återgång till att vara lydiga undersåtar. Uppfylldes 
dessa krav skulle socknarna i sin tur få njuta kunglig nåd.134

Stora Tuna socken var snar att lämna in en böneskrift till Kungl. Maj:t. 
Socknens bön om nåd och förlåtelse för sitt brott och för sina sockenmäns 
deltagande i upproret är en diger skrivelse på  sidor författad av socknens 
prost Magnus Sahlstedt. Man inledde med att markera sin undergivenhet 
och blygsel inför vad som skett genom att tala om att socknens menighet 
nu kom inför Kungl. Maj:t med ”blygsamma ögon, böjda knän och kros-
sade hjärtan” och vid tanken på sockenbornas trolösa handlande ”måste vi 
uti tysthet lägga handen på vår mun, blygas i våra sinnen, ängslas i våra 
hjärtan och väta våra kinder”.135 Tårarna var särskilt viktiga i ett samman-
hang som detta. De var symboler som betecknade uppriktig ånger, även 
om de bara förmedlades brevledes.136

Tunaborna var goda undersåtar på alla vis, sade de, och påminde Kungl. 
Maj:t om att de aldrig någonsin hade vägrat lyda order från statsmakten 
förrän den övre dalallmogen hade hotat dem med svåra straff. Tunaallmo-
gen radade också upp alla påbud som kommit från överheten vari man 
förmanats, men hävdade att den helt enkelt hade tvingats att avhålla sig 
från sin undersåtliga lydnad. Således hade socknen ändå deltagit, fast man 
var goda undersåtar. Orsakerna var dels som omtalats tidigare, hot från 
dalallmogen, dels fel och brister som låg hos Tunaallmogen: den hade varit 
oförståndig, lättförförd, gripen av hastig överilning och ohörsamhet.137

Efter detta kunde Tunaallmogen inte göra annat än erkänna sitt stora 
brott och be att Kungl. Maj:t skulle förlåta den: ”skona de förvillade fåren”. 
Allmogen i Tuna bad om nåd för de bönder som förförts att delta i mar-
schen, nåd för de soldater som deltagit men bara lytt sina rotebönder, nåd 
för deras anförare som tvingats leda dem, nåd för alla hustrur och barn 
vilkas försörjning hotades om inget manfolk var hemma till bärgningen av 
skörden. Det enda Tunaallmogen ville var att Kungl. Maj:t skulle släppa 
deras sockenbor från arresten. I gengäld lovade man att vara trogna och 
goda undersåtar, och att hädanefter i kristlig iver och undersåtlig nit ange 
alla personer som var trolösa mot överheten. Brevet avslutades med ett löfte 
om att man skulle förvara ett exemplar av böneskriften i sockenkistan i 
evinnerlig tid.138

I denna böneskrift finns alla de element som begärdes av överheten; 
underkastelse, blygsel för sitt handlande, erkännande av brott, förkastelse 
av upproret, en bön om nåd och slutligen ett löfte om fortsatt trohet.139 
Tuna socken var unik i sin ordrikedom. Andra socknar skrev inte lika 
mångordiga böneskrifter, ibland är de till och med ytterst fåordiga, men de 
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accepterades ändå, bara de uppfyllde de minimikrav som regeringen upp-
ställt för låta de ”mindre brottsliga” sockenborna få gå hem.140

Till skillnad från Stora Tuna höll Nedansiljans fögderis böneskrift inte 
måttet och måste enligt beslut i rådet skivas om. Där hade man underlåtit 
att erkänna något brottsligt och i stället skjutit skulden på de trupper som 
kommenderats mot dalallmogen inne på Norrmalmstorg. Rådet påtalade 
vidare i sin kritik av skriften att allmogen i Nedansiljans fögderi inte visade 
någon som helst blygsel över sitt handlande och heller inte fördömde upp-
roret på något sätt. Fögderiets allmoge bad inte om nåd eller förskoning 
och lovade ingen lydnad i framtiden. Rådet beslöt med anledning av denna 
böneskrift utan bön att ange tydligare för landshövdingeämbetet i Falun 
vilka element böneskrifterna skulle innehålla och beordra Rättviks, Lek-
sands, Åls, Bjursås och Ore socknar (som ingick i Nedansiljans fögderi) att 
skriva var sin ny böneskrift där de erkände sina brott samt på ”förödmjukat 
sätt” bad om nåd och lovade bättring. För att försäkra sig om att socknarna 
verkligen kände en rätt ånger sändes en kronobefallningsman runt i sock-
narna för att förhöra sig om saken.141 Socknarna uppfyllde Kungl. Maj:ts 
önskan och tillstyrkte med intyg att de verkligen menade vad som stod i de 
nya böneskrifter de sände in.142

Alla var alltså inte fullt så ångerfulla som Tunaborna framstod i sin skri-
velse, åtminstone inte i detta inledningsskede av försoningsprocessen. En 
inblick i sockenstugorna i By och Floda ger vid handen att böneskrifterna 
inte heller skrevs med den största entusiasm. Där hade folk lämnat mötet 
eller hållit sig undan när böneskrifterna författades.143

Alla socknar i Västmanlands och Kopparbergs län skulle lämna in böne-
skrifter, det hade Kungl. Maj:t bestämt, och det även om ingen av socken-
borna faktiskt hade deltagit i marschen till Stockholm. Varken Norberg, 
Orsa eller Särna socknar menade att de måste sända in böneskrifter efter-
som ingen av deras sockenmän kommit till Stockholm under upproret 
eller satt i häkte – det sedvanliga lockbetet med hemförlovande fungerade 
alltså inte på dem. Rådet tyckte annorlunda. Alla socknar i Kopparbergs 
län skulle inkomma med böneskrifter eftersom det ansågs att alla socknar 
på något sätt deltagit i sammangaddningar tillsammans med de upproriska 
– länet betraktades som en helhet. Alla socknar skulle göra avbön för sina 
förbrytelser och ange sina huvudmän.144

Från de bedjandes sida gällde det att inte ge en alltför fyllig bakgrund till 
sitt handlande. Det kunde se ut som om man inte hade lockats och pockats 
att delta utan hade förberett sitt handlande med noggrant uttänkta klago-
mål.145 En välförberedd politisk rörelse var mycket svårare att förlåta från 
statsmaktens sida och skulle ge allmogen högre straff, så om centralmak-
ten markerade att nåd var lätt att få om man tonade ned sitt engagemang, 
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varför driva frågan vidare? Den uppenbara belöningen för bönerna om nåd 
i hemförlovandet av socknens deltagare gjorde det lättare att underteckna 
skrifterna men garanterade inte ånger eller trohet. Böneskrifterna blev en 
läpparnas bekännelse, den verkliga ångern och lydnaden kunde Kungl. 
Maj:t bara önska sig.

Böneskriften var alltså på intet sätt bara en utgjutelse av den skyldiga 
parten för att uttrycka sin blygsel och ånger över sitt svåra brott. Det var ett 
beställningsarbete med färdiga byggstenar som inkrävdes av Kungl. Maj:t 
och som alla måste uppfylla.146 Genom denna åtgärd hade Kungl. Maj:t 
markerat sin överhöghet och slapp ställa befolkningen i ett helt län inför 
rätta.

Den kungliga nåden syftade till att ge budskapet den att sociala ord-
ningen var återupprättad och harmonin i samhället återbördad efter det 
stora tumult som varit. Återigen propagerades den vitala ömsesidigheten 
mellan kung och folk: regeringen visade att den lyssnat på undersåtarnas 
klagan och därmed varit en god fader som, eftersom den älskade under-
såtarna så mycket, kunde förlåta sina barn för deras överilade handlande. 
Nåden bjöd in hela dalallmogen i samhällsgemenskapen igen. Inkrävan-
det av böneskrifter hade också en praktisk funktion. Den politiskt samlade 
dalallmogen bröts upp i mindre hanterbara delar. Hindren för kommuni-
kation mellan socknarna hade samma syfte.

Statsmakten lät heller inte sockenmenigheterna glömma sina ansök-
ningar om nåd. Alla böneskrifter skulle exempelvis läsas upp vid höst-
tingen.147 I sitt tal till allmogen i Mora, Leksand och Älvdalen hamrade 
överste Lagercrantz in budskapet: ”Erkänn I nu ogudaktiga och äreför-
gätna skälmar en sådan stor nåd så svara mer därpå ja”. Han lämnade 
utrymme i talet för allmogens jakande svar.148

Förutom nåden som visade prov på Kungl. Maj:ts mildhet var även beskyd-
darrollen en betydelsefull del i återskapandet av relationen mellan överhet 
och undersåtar. Beskyddet av undersåtarna och upprätthållandet av säker-
heten var en av de viktigaste uppgifterna för en monark. I sekreta utskottet 
visade man också sin medvetenhet om mildhetens verksamma krafter. Där 
diskuterades att bevilja några av dalallmogens krav så att man bringade den 
till rätta ”med godo” och inte bara med tvång.149

Mycket snabbt annonserades också denna omsorg; redan i kungörelsen 
av den  juni. Där berättade Kungl. Maj:t om de åtgärder som vidtagits 
sedan freden kommit: inte nog med att överheten visat omsorg tidigare, 
den fortsatte att uppfylla kungarollen efter att upproret stillats. Fredstrak-
tatens undertecknande innebar genast att Kungl. Maj:t skulle ”på allt sätt 
lätta eder börda och visa eder vår kungl. nåd och faderliga kärlek”. Över-
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heten var också beredd att snarast möjligt se till att straffa dem som var 
ansvariga för att kriget mot Ryssland gått så illa.150 Man lovade allmogen i 
Dalarna att man var i begrepp att lindra skatter som kommit i samband 
med kriget. Detta skulle dock bara ske på villkor att allmogen höll sig 
lugn så att trupperna inte behövdes för att hindra inrikes oroligheter. I för-
längningen innebar det att det var dalallmogens eget fel om inte skatterna 
sänktes, inte rådets eller riksdagens, för Kungl. Maj:t hade gjort allt det 
kunde.151

Åtgärder som vidtogs under denna period kunde också ses som prov 
på överhetens uppfyllande av sin roll som beskyddare inte bara gentemot 
allmogen i Dalarna. Genom att snarast återbetala vad landets allmoge lagt 
ut för skjutsar och durchmarscher skulle allmogen uppmuntras i sin trohet 
gentemot överheten. Så fort allmogen lämnade in sina fordringar skulle de 
få ersättning i spannmål. Dessutom fick allmogen den spannmål som fanns 
kvar i magasinen när trupperna tågat hem.152

Under sin vistelse i Västmanlands och Kopparbergs län skulle överste 
Lagercrantz särskilt se till att allmogen inte belastades med fler bördor. 
Kavalleriet skulle förläggas på sådana ställen där det fanns gott om hö så 
att allmogen inte måste leverera det. Tog man emot foder skulle det genast 
betalas.153

Också truppnärvaron i Dalarna kunde ses som ett led i beskyddet av 
folket. Allmogen fick inte missförstå kommenderingens syfte och tro att 
det hade med vedergällning att göra. Det främsta syftet med kommende-
ringen var att försvara de trogna och medgörliga undersåtarna från uppro-
riska och våldsamma undersåtar, vilket allmogen skulle meddelas.154

Kollektiv och individuell skuld
Medan dalallmogen under rörelsens gång försökt manifestera sin enighet 
var det från statsmaktens sida viktigt att påtala att det inte var hela dalall-
mogen utan delar av dalallmogen som gjort uppror. I Lisselbybudkavlen 
hade ”samteln. alla socknar” uppmanats att gå med till Stockholm. I tron-
följdsfrågan hade ”samtel.a vi fattiga inbyggare uti Dalarna” tyckt att den 
danske kronprinsen var den bäste kandidaten enligt valakten från Falun.155 
En vanlig försvarsstrategi för upprorsmän var också att hänvisa till att man 
agerat som en man.156 Ytterligare ett led i att demobilisera dalallmogen, och 
andra rörelser bland allmogen som inte var stillade, var att ge sken av att 
det bara var en fraktion av dalallmogen som verkligen trotsat statsmaktens 
auktoritet medan större delen av de   som varit med på marschen till 
Stockholm varit tvingade att följa med.

Så skedde också i inledningsmeningarna av Kungl. Maj:ts första kungö-
relse. Där hälsades rikets alla undersåtar och det konstaterades en del av 
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dalallmogen rest sig och tvingat andra från samma område att följa med till 
Stockholm. Kungl. Maj:t kunde tänka sig att bortse från denna oförrätt, 
bara man först fick tag i vissa upphovsmän som de andra gett skulden för 
upproret. I kungörelsen, liksom i de andra publikationerna, uppmanades 
också alla andra undersåtar att ta avstånd ifrån dalallmogens handlande. 
Detta var särskilt viktigt, enligt Kungl. Maj:t, för att uppviglare inte skulle 
få chansen att förföra fler personer.157

Den tänkte uppviglaren var funktionell både för statsmakten och för 
dem som ställdes inför rätta. Genom denne, enligt myten, ofta ensamme, 
illsinnade person kunde man förklara hur en allmoge som hade det bra 
kunde förmås till att yttra missnöje. Kunde man bara identifiera personen 
bakom upproret som förfört allmogen behövde överheten inte beakta 
några rättmätiga sociala eller ekonomiska orsaker till upproret. Därmed 
kunde också det stora flertalet av folket anses vara ärligt och gott och sakna 
anledning och läggning för uppror. Uppviglaren kompletterade bilden av 
folket i allmänhet med dess mest framstående drag av godhet och lydnad, 
redlighet och arbetsamhet.158 För statsmakten hade denna myt sina förde-
lar – den besparades besväret och farorna med bestraffande av mängder 
av människor och den oro en sådan åtgärd kunde väcka.159 Att uppviglare 
ansågs ha varit i farten innebar emellertid inte att deltagarna i upproret 
befriades från ansvar för sitt handlande. Således måste en enfaldig allmoge 
i alla fall ställas till svars för sitt agerande.160

Den här paradoxen mellan goda och onda undersåtar framkommer i 
Lagercrantz tal till dalallmogen. Han intar delvis en försonande attityd när 
han går in på hur åhörarnas förfäder från världens begynnelse varit redliga 
svenska män som gärna klappat jutens tröja. Deras förfäder hade hjälpt 
till att kasta av det danska oket, berömde han, men nu hade de istället 
velat återinföra unionen. Även den samtida allmogen omtalades med det 
positiva tillmälet dannemän – redliga, dugliga, hederliga män. Lagercrantz 
kunde dock inte helt avstå från utskällningen och kallade också sina åhö-
rare för horungar, bovar och skälmar och sade att de inte var värdiga att 
kallas barn till sina förfäder. Dalkarlarna i allmänhet hade visat sig vara 
godtrogna och lättförförda som trodde all lögn och allt skvaller de hörde. 
Han menade att allmogen var ”gudlösa bovar och skälmar”, ”vederstygg-
liga människor” och ”arga kanaljer”.161 I hans slutord återkom dock den 
blidkande karakteristiken av dalallmogen:

ärliga och redliga dannemän och bröder edra förfäder hava här i några   år 
som redliga och svenska män levat och dött, följen i deras fotspår och frukten 
Gud och ären konungen, så går eder väl i tid och evighet.162
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I enlighet med teorierna om uppviglaren bland de goda undersåtarna 
kunde Kungl. Maj:t i sin varning till dalallmogen smickra de hemmava-
rande med att ”den gamla svenska ärligheten” inte lämnat dem helt utan 
många rättsinta fanns bland dem som fruktade Gud, ärade kungen och 
älskade fäderneslandet.163

Prästerna som besökte de dödsdömda i fängelset fick tillåtelse av Kungl. 
Maj:t att ”förmå delinkventerna till uppriktiga bekännelser” – de skulle 
ange vem som uppviglat dem. Ansträngningarna att få en angivelse var för-
gäves. På kyrkoherde Salmenius frågor svarade de att de inte förförts av 
någon, utan hade tvingats och uppeggats av varandra.164 Föreställningen om 
uppviglaren var dock så stark att rykten sade att de dödsdömda skulle ha 
talat om vem som lockat dem till uppror medan de satt i fängelset och att 
slottsfogden Galle skulle ha hört vad de sagt. Galle intygade dock på sin själs 
salighet att detta var en lögn.165 Hovrätten kunde heller inte, trots ansträng-
ningar, bevisa att någon ståndsperson varit dalallmogens uppviglare.166

Uppviglarmyten fulländades som försvarsstrategi i ett anonymt brev 
riktat till antingen Skinnar Per Andersson eller någon av de andra dalkar-
larna som varit deputerade till Stockholm i mars och som nu satt fängslade. 
Fabrikören Abraham Hedman satt nämligen samtidigt fängslad för att ha 
hållit trakteringar för pengar från utländska sändebud. Den anonyme brev-
skrivaren menade att alla dalkarlar som satt fängslade borde skylla allt på 
Hedman – han var redan överbevisad och skulle ändå dömas. Dalkarlarna 
borde säga att han förklädd varit uppe i Dalarna under den gångna vintern 
och delat ut stora summor pengar i syfte att styrka dem till uppror. De 
skulle också säga att han lovat dem att upproret skulle gå bra och att de 
skulle bli befriade från skatt. Man borde även förfalska bevis mot honom, 
tyckte brevskrivaren. Om dalkarlarna hade några brev med uppmaningar 
till uppror anmodades de: ”riv bort namnet och skyll på honom”. Dalkar-
larna behövde inte ha några samvetsbetänkligheter heller, ansåg brevskriva-
ren, om de använde Hedman som försvar skulle de ju kunna slippa undan 
med livet.167

Genom att utnyttja denna föreställning kunde bönder också undgå 
straff och framställa sig som förförda och tvingade.168 Tvång, okunnighet 
och förförelse var, enligt dalkarlarna, orsaker till att man deltagit.169 Men 
denna typ av försvar var inte allenarådande. Det hände även att enskilda 
framhöll kollektivets instrumentella betydelse för upprorets mobilisering 
utan att för den skull skylla ifrån sig.170

Att ge uppviglare skulden var inte bara ett sätt att försvara sitt eget skinn 
i en rättegång. Det blev även ett tillfälle att visa sin trohet mot överheten. 
Rådet ville ha det spritt i Dalarna att utlämnande av upphovsmän var det 
säkraste tecknet på allmogens lydnad och den genaste vägen för socknarna 
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att få nåd. För att öka allmogens benägenhet att ange varandra skulle det 
också göras klart för de hemmavarande att det var upprorets huvudmäns 
fel att allt hade gått så illa. För regeringen var angiveri ett sätt att stilla 
den inbördes oron i landet och få bevis på att allmogen var ångerfull och 
förkastade vad som skett, och därmed gjorde sig värdig Kungl. Maj:ts nåd. 
Det var dock inte fråga om att ange vilka som helst. Regeringen visste 
vilka de ville ha angivna, och överste Lagercrantz räknade till och med upp 
fyra bönder från Floda och Leksand som statsmakten ville ha angivna i 
sitt tal till dalallmogen.171 Från myndigheternas sida undvek man annars 
att namnge vilka som eftersöktes. I stället eftersträvades ett ”frivilligt” angi-
veri, där folket hemma i socknarna själv skulle säga vilka som förfört den. 
De personer de angav kunde sedan kontrolleras utifrån listor som hovrät-
ten gjort över huvudmännen.172 Det handlade alltså om att bekräfta vad 
regeringen och domstolen redan visste, och angiveriet var därmed mer en 
symbolisk demonstration av trohet än ett bistånd till rannsakningen.

Angiveriet sågs också rent pragmatiskt som ett sätt att låta rädsla och 
oro dröja kvar hos länets allmoge efter det att Lagercrantz kommendering 
lämnat det. Angiveri var ett sätt att ge den föreställda troheten en viss var-
aktighet.173

Efter gudstjänsten på söndagarna samlades således socknenmenighe-
terna i Dalarnas sockenstugor för att under uppsikt av kyrkoherdar och 
kronobetjänter lämna ut namnen på dem som varit socknens huvudmän. 
Mora och Venjan lovade först att ta reda på vilka som varit mest skyldiga 
bland både de borta- och hemmavarande.174 Det blev emellertid svårt att 
utföra i praktiken. Det var inte så att sockenborna inte visste vilka det var, 
utan man fruktade konsekvenserna av angiveriet. Ett evigt hat skulle kunna 
uppstå mellan sockenmedlemmar och oenighet skapas sinsemellan om de 
började namnge varandra. Problemen var också myndigheterna medvetna 
om. En bonde ville inte ange en annan av rädsla för att själv anges som 
upphovsman. Bitterhet skulle skapas mellan släkter, byar och sockenmän. 
Och när allt kom till kritan, när alla angivanden var inlämnade, var det 
säkerligen en väldigt stor del av allmogen som skulle ha misstänkliggjorts. 
I Mora och Leksand bad allmogen om att få en lista över de efterspanade i 
stället.175

Med tårar i ögonen angav slutligen allmogen i Mora några personer. 
Närvarande tjänstemän utfärdade genast order om deras arrestering.176 
Gustav Schedins medbröder hemma i Ål dolde inte att han hade varit 
bland upphovsmännen till upproret. Husby socken nämnde Carl Beronius 
och Rättviksborna Gisslar Erik Hansson.177

Leksands socken lämnade på statsmaktens anmodan också in en för-
teckning över personer som hade uppviglat resten av allmogen i socknen. 
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Förteckningen var styrkt med namn och bomärken av  nämndemän, 
sexmän och tunnlagskarlar. De intygade att bland andra den avskedade 
soldaten Anders Andersson i Hök, Olof Olsson i Djura, Erik Olsson i 
Åkerö och Paul Isaksson i Grytnäs, som årligen reste till Stockholm för att 
såga ved, hade uppviglat resten av allmogen. Det hade de gjort genom att 
säga att de som regerade landet var förrädare, genom att säga att det var 
fåfängt att sända några fullmäktiga till riksdagen och genom att säga att 
inget skulle bli bra förrän allmogen mangrant begav sig till Stockholm för 
att rensa ut ogräset. Fastän några av de uppräknade personerna hade hållit 
sig lugna under det gångna året, så var det definitivt dessa personer som 
hade varit upphov till all oro från allra första början.178

Medan jakten på upphovsmän hade samband med utrönandet av enskil-
das skuld fördelades samtidigt skulden för upproret på kollektivet. Kravet 
på böneskrifter från alla socknar antyder att det fanns en uppfattning, 
åtminstone hos regeringen, om att skulden för upproret var kollektiv och 
delades av hela allmogen i de aktiva områdena. Den penningskuld som 
uppstått när upprorsmännen hämtat pengar ur kyrkokassor och Avesta 
bruk skulle socknarna återbetala. Skulden blev gemensam varigenom man 
följde samma praxis som använts av de upproriska när de skrev kvitton över 
sina lån ur kyrkkassorna under uppbrottet.179 I böneskrifterna skulle, som 
sagt, hela socknar be om ursäkt för att upproret sprungit ur deras område. 
Juridiskt sett ställdes dock inte socknarna till svars eller straffades för själva 
upproret, men deras erkännande av brottsligt agerande ger ändå en signal 
om att efterräkningarna efter ett stort uppror inte enbart gällde enskilda 
nyckelpersoner.180 Det var inte så enkelt som att en illvillig förförare hade 
rest runt i Dalarna och lurat enfaldigt folk att delta. Regeringens hante-
rande av socknarna visar en nyanserad uppfattning om hur upproret upp-
kommit och av skulden för det.

Socknarna deltog också gärna i skuldbeläggelsen av andra, eftersom det 
var ett sätt att rädda sig och socknen från straff. Eftersom det gällde en kol-
lektiv skuld var det andra menigheter som fick bära hundhuvudet. Böne-
skrifterna från de västmanländska socknarna sade att det var dalallmogen 
som förledde, tvingade och skrämde dem att delta.181

Socknarna i Kopparbergs län avgränsade den skyldiga gruppen ytterli-
gare. Det var den övre dalallmogen, allmogen från socknarna kring Siljan, 
som man sköt över skulden på. De södra socknarna sade att de förletts och 
hotats att vara med på marschen. De hade i många fall inte någon som 
helst aning om varför den övre dalallmogen velat gå till Stockholm. Ore 
och Åls socknar lämnade in böneskrifter där de rakt på sak bad om ursäkt 
för vad de gjort men hävdade att de fått rätta sig efter de ”stora huvudsock-
narna”.182
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Mora socken var något otydlig i fråga om vilka det egentligen var som 
hade skulden för upproret. Ibland anger de sig själva i sitt brev: kungen 
mötte ”oss” utanför Stockholms portar, ”vi” har betett oss som olydiga 
barn. I andra passager är det allmogen som handlat – allmogen ville exem-
pelvis inte låta sig bevekas. För slaget på Norrmalmstorg var emellertid 
skulden betydligt mindre utbredd. Här anges att ”en del av våra elaka män” 
tog till strid. Socknen tog på ett helt annat sätt än andra socknar på sig 
skulden för upproret, både för sin egen olydnad och för slaget på Norr-
malmstorg. Ansvaret var hela socknens, man skilde inte på socknen som 
enhet och de faktiska deltagarna i marschen.183 Också Leksandsborna hade 
svårt att hävda annat än att socknen varit bland de mest pådrivande, men 
sade även att upprorsrörelsen varit spridd bland hela dalallmogen. Socknen 
skriver att ”vi” har gjort uppror tillsammans med dalallmogens menighet, 
men konstaterar samtidigt att inget är mänskligare än att fela.184 När Lek-
sandsallmogen däremot talade med sin kyrkoherde ville de inte kännas vid 
någon skuld. De hade tvingats in i Stockholm av de andra socknarnas all-
moge och nekade till att ha varit upphov till slaget på Norrmalmstorg.185

Denna fördelning av skuld mellan kollektiv och individer gjorde att 
skulden för upproret i själva verket blev ganska otydlig vilket kunde utnytt-
jas av statsmakten för att få in angivanden och böneskrifter. Socknarna var 
inte helt fria från ansvar, även om de aldrig ställdes till svars. Jakten på upp-
viglare och syndabockar var ett sätt för statsmakten att så split mellan sock-
nar och mellan grannar. Därmed underdrev centralmakten dalallmogens 
enighet och fördelade skuld som sådde split inom allmogen. Samtidigt som 
man gav en bild av en huvudgrupp med ledare, anförare och uppviglare 
som förlett och hotat oskyldig allmoge att delta, måste den oskyldiga all-
mogen skriva böneskrifter i vilka de erkände sin skuld. I sin tur tog de 
chansen att meddela att de hotats och förförts.186

Allmogens förmätenhet och underkastelse
Upprorsmän som satte sig upp mot den rättmätige kungen och gick mot 
lagen i egna syften visade prov på en ofantlig förmätenhet och övermod. 
De satte sig över Guds ordning av samhället och lät sig inte nöjas med 
den plats de tilldelats i samhällskroppen. Den här uppfattningen uttryckte 
adelsfröken Metta Lillie i sin dagbok: Gustav Schedin hade gjort sig till 
kungamakare. Han skulle, enligt ett rykte hon hört, ha sagt att han skulle 
ta kronan från kungen och ge den till danske kronprinsen, och om kron-
prinsen inte regerade som Schedin ville skulle han ta kronan och sätta den 
på någon annan.187

På en bild från 1500-talet av upprorsmannen Nils Dackes styckade 
kropp påtalas också upprorsmannens förmätenhet – på hans avhuggna 
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huvud hade man satt en kopparkrona för att visa att han gått långt utöver 
sin naturliga plats i samhällshierarkin.188 Det hände också att upprorsmän 
utsåg sina ledare till kungar. Så skedde under Davids uppror i Finland på 
-talet och under Morgonstjärneupproret på -talet, fast i enlighet 
med att Kristina regerade i landet valde de upproriska i det senare fallet 
en drottning.189 Dalkarlarnas stora förmätenhet var uppenbar för kritiska 
åskådare till händelserna och den var ett framstående tema i den bild av de 
upproriska som statsmakten försökte förmedla i sina officiella skrifter. Nu 
gällde det att återbörda upprorsmännen till sin rätta plats.

Den upproriska allmogen hade visat sig förmäten på flera olika sätt, 
enligt Kungl. Maj:t. Ett tecken var att dalallmogen i Stockholm tagit över 
vakternas roll i staden och själva patrullerat gator och torg – en stor skam 
för de regerande i en kunglig residensstad. Allmogen hade satt sig över 
den allmänna säkerheten utan att visa hänsyn för de följder det kunde 
ha att en stor beväpnad grupp kom in i huvudstaden. Härigenom hade 
både kungen och riket förödmjukats inför de samlade främmande sände-
buden.190 Allmogen tog också över uppgifter som tillhörde statsmakten när 
den använde budkavlar för att befalla annan allmoge i landet att göra som 
dalallmogen ville. Budkavlar var verktyg ämnade för kungliga befallningar 
och inte allmogens att nyttja hur den ville.191

Även de frågor som varit de viktigaste för upprorsmännen var saker som 
bönder inte borde blanda sig i. Överheten var fast övertygad om nödvän-
digheten att begränsa böndernas politiska engagemang.192

det jämväl borde vara nyttigare, att var och en blev vid sin hantering och näring 
[…] sig självom och riket till gagn, än att alla skulle bliva så Politiske193

I de två politiska skrifterna om samtalen mellan herr Sanskiljert och herr 
Lärderik redogörs för hur dalallmogen gett sig in i diskussioner där den 
inte hör hemma – rikets välfärd och politiken. Allmogen saknade de nöd-
vändiga kunskaperna för att delta i regeringsärendena. De små kunskaper 
den ändå hade sade på alla sätt att allmogen borde bli vid sin läst och 
lyda sin överhet. Det är främst själva upproret som Sanskiljert och Lärde-
rik vänder sig mot, men det poängteras gång på gång att politiken var till 
för några få som förstod sig på rikets bästa. Allmogen tillhörde inte dem, 
därför var det bättre om den stannade hemma och skötte sitt jordbruk 
som den var ämnad att göra.194 Uppmaningar att helhjärtat ägna sig åt sitt 
näringsfång förekommer också i Gustav Schedins sista tal som inleder detta 
kapitel. Allmogen skulle inte blanda sig i saker som den inte förstod.195

Sanskiljert och Lärderik talar om hur allmogen smittats av den politiska 
sjukan och i den villfarelse som obevekligen följde därpå hotades landet av 
oklokrati, den meniga hopens övervälde. De upproriskas planer var särde-
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les goda exempel på ränksmideri till ”riks- och landsolyckor”. I de frågor 
som allmogen engagerat sig, successionen, kriget i Finland och regerings-
sättet, hade legat ett dödligt gift menar författaren vidare. Allmogen kunde 
knappast veta vilka allvarliga konsekvenser det skulle få när den deltog i 
diskussioner i dessa frågor. Allvarligast var inte innehållet i vad bönderna 
sade utan den skada som åstadkoms genom själva det upproriska ageran-
det.196

Också i Kungl. Maj:ts kungörelse och berättelse efter upproret är det 
tydligt att särskilt tronföljden var en fråga som den inte skulle blanda sig 
i. Tronföljden var absolut inte ett enda landskaps ensak, utan en fråga 
som skulle avgöras av riksdagen. Dalallmogen satte sig därmed över rikets 
grundlagar, förutom att den inte besatt samma nödvändiga kunskaper att 
grunda sitt beslut på som riksdagen gjorde. Dalallmogens ”blinda förmä-
tenhet” var även tydlig i de skrifter som den författade. Vid landstinget 
i Leksand hade allmogen förutsatt att hela riket väntade på dalallmogens 
utlåtelser i frågorna om tronföljden och generalernas straff.197

I domen mot huvudmännen gjordes det slutligen klart, om det inte 
redan var det tidigare framgått, att dalallmogens uppror med vägran att 
släppa ut soldaterna till kriget, med marschen till och intrånget i Stock-
holm och med striden på Norrmalmstorg, stred mot den vederbörliga res-
pekten för kungamakten och mot riksdagens frihet och rätt att fatta beslut 
– dalallmogen hade blandat sig i den politiska processen på ett otillbörligt 
sätt.198

På ett flertal olika sätt hade dalallmogen gått utöver sin tilldelade roll 
i samhället och tagit på sig sina överordnades. Ett viktigt inslag i efterräk-
ningarna av upproret var därför att se till att dalallmogen åter accepterade 
sin roll i den sociala ordningen – underkastelse för Kungl. Maj:t och över-
heten.

Hand i hand med påtalandet av allmogens förmätenhet gick kravet på att 
allmogen måste förnya sina löften att vara trogna undersåtar. Denna typ 
av ritual verkar vara ett generellt drag i hur statsmakten bemötte protester 
under - och -talet.199

Innan de arresterade hemförlovades skulle de svära en tro- och huld-
hetsed till kungen och riket. Det hade diskuterats en del i sekreta utskot-
tet och i rådet hur denna ed skulle utformas för att inte bli för lång och 
komplicerad för bönder att begripa. Särskilt viktigt var att upprorsmännen 
lovade att aldrig mer låta förföra sig eller själva försökte reta upp andra till 
olydnad, sammangaddning eller uppror.200 Med två fingrar i vädret svor de 
hemförlovade livligt eden, enligt förrättaren.201
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Jag N. N. som genom delaktighet i dalallmogens förövade uppror min under-
såtliga plikt vida överträtt, och min huld- och trohetsed emot Konungen och 
Riket brutit och åsidosatt, lovar och svär vid Gud och hans heliga Evangelium, 
att jag hädanefter skall för min lagkrönta Konung hava och hålla den Stormäk-
tigaste Konung Fredrik den första […] samt hava egendom, liv och blod ospard 
att emotstå och avvärja det som till Konungens och Rikets skada eller fördärv 
på något sätt lända kan.
 [– – –]
 Detta allt vill och skall jag troligen efterkomma, som en uppriktig och heder-
lig undersåte väl ägnar och anstår, utan påfund och arga list, så sant Gud hjälpe 
till liv och själ.202

I eden sades att man genom att delta i upproret hade brutit sin redan 
svurna ed till kungen. Här åsyftades att alla i landet redan var bundna 
genom de eder som riksdagsmännen svor vid början av varje riksdag. När 
exempelvis Kopparbergs läns riksdagsmän svor trohetsed till kungen och 
riket vid inledningen av riksdagen  band det också alla de personer 
de representerade. I förlängningen gällde riksdagseden alltså hela rikets 
menighet oavsett om de svurit den själva eller deras ombud gjort det. Den 
nya eden som de hemförlovade svor gällde på samma sätt hela dalallmo-
gen.203

Även om eden utåt sett påtalade ett mycket allvarligt brott och visade 
hur viktigt det var att de personer som brutit kontraktet med överheten 
åter lovade att inträda i det, förväntade sig inte rådet särskilt långtgående 
effekter av denna handling. Man trodde att allmogen skulle ta större 
intryck av att Kungl. Maj:t visade nåd i handling genom att hemförlova 
fångarna än av fångarnas svärande av eden.204 Nåden gentemot de hemför-
lovade skulle framkomma i domarna som sändes med dem hem. Där stod 
att de var förtjänta av dödsstraffet, men hade undsluppit.205

Även tillfällen som exercisen utnyttjades för att allmogen skulle få chans 
att ytterligare bevisa sin trohet. En åtminstone föreställd lojalitet skapades 
när man återigen började sammankalla och mönstra de hemmavarande 
soldaterna i Dalregementets kompanier. När soldaterna svor fanan, och 
därmed trohet till kungen och riket, sågs det av överheten som ett prov på 
hela allmogens lojalitet. Mönstring och utmarsch av Dalregementet fung-
erade också väl – officerarna hade aldrig sett någon utmarsch ske så tyst och 
villigt.206

Trohet till kungen kunde allmogen också demonstrera i och med Lager-
crantz andra kommendering till Kopparberg län under hösten . Lager-
crantz uppmanade dalallmogen att bättra sig och hjälpa till att försvara 
landet från ett infall från Norge och att visa att ”det gamla dalkarlsblodet 
ännu i edra ådror rinner”. Han försäkrade att ingen fara var å färde, bara 



281

de lovade att uppföra sig som riktiga undersåtar. Han begärde att de skulle 
intyga att de var trogna undersåtar, annars hotade han komma tillbaka 
under vintern med   man ryssar eller finnar för att lära dem känna Gud 
och konungen.207

Ut ur stormen: den sociala 
och politiska ordningen återställd

Således hade statsmakten genom våld, ivrigt propagerande och rättsväsen-
dets malande kvarnar lyckats återställa den sociala och politiska ordningen i 
landet. Samhällsordningen hade, enligt överheten, ställts i fråga och hotats. 
Sanskiljert och Lärderik uttryckte det så att ”Gudsordnings-banden” hade 
slitits sönder vid upproret och banden måste knytas ihop igen.208 Och stats-
makten knöt: reciprociteten återupprättades i skyldigheter och rättigheter, 
undersåtarna förstod sin plats igen och erkände kungens, rådets och riksda-
gens överhöghet. Det upplösta kontraktet hade återupprättats.

Den svarsrepertoar som centralmakten använde hade många olika ele-
ment. De flesta hade man använt tidigare. Regeringen höll uppsikt över 
kommunikationerna mellan Dalarna och Stockholm, dels genom att 
hindra den kommunikation som ansågs skadlig, dels genom att sprida 
den information man fann vara lämplig. Här tog man centralmaktens alla 
kommunikationskanaler i bruk såsom präster och lokala tjänstemän, till-
resta tjänstemän och kungörelser. Övertalningen, om man skall kalla den 
så, fortsatte.

Nytt för upprorets efterräkningar var våldet och tvånget genom använd-
ningen av militär och hela rättsapparaten. Det var genom dessa medel som 
tvång utövades, något som inte varit del av centralmaktens repertoar förrän 
dalallmogen var besegrad. Miltära resurser togs i bruk för att åtfölja de 
”mindre brottsliga” hem, liksom för att bevaka gränsen till Kopparbergs 
län och verka avskräckande. Krigstjänsten omformades också till straffin-
stitution, när man medvetet lät rekrytera upprorsmän. När rättsapparaten 
togs i bruk var det för att rannsaka hela upproret och man valde en instans, 
Svea hovrätt, som hade legitimitet ute i landet.

Som komplement till propagandan, våldet och straffen stod överhetens 
starka betoning av sin nåd. Nåden blev, genom böneskrifterna, ett sätt att 
inlemma upprorsmännen och deras hemsocknar i samhället igen. Reger-
ingen i Stockholm kompletterade sin roll som straffande överhet med en 
mild sida. Därmed uppfyllde den, enligt sin egen utsago, allt det som 
kunde begäras av en överhet. 
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Tillfällen togs till vara. Så bevittnade deltagare i upproret avrättningarna 
av Buddenbrock och Lewenhaupt. Genom den information de förvänta-
des sprida hem om att de klagomål allmogen tidigare fört fram var lösta 
hoppades centralmakten frånta allmogen dess symbolfråga. Gustav Sche-
din fick statuera exempel vid tronföljarvalet och efter sin död. Likaså var 
det viktigt för centralmakten att handla snabbt och inte låta rannsakning-
arna dra ut på tiden eller låta folket i landet vänta på överhetens version av 
händelserna i Stockholm innan alla nåddes av rykten.

Uppenbarligen fanns en rädsla ovanifrån för att gå för långt och provo-
cera fram nytt missnöje. Allt handlande måste hålla sig inom vissa gränser 
för att uppfattas som legitimt agerande av allmogen i landet, både inom 
och utom Dalarna.

Centralmakten använde en traditionell tolkningsram, såsom den gjort 
under större delen av upproret. Allmogens rörelse definierades som apart 
och oförklarlig i förhållande till den ständiga mildhet Kungl. Maj:t visat. 
Dalupproret betraktades långt ifrån som någon politisk rörelse och i kun-
görelserna om upproret har man dolt allmogens främsta krav. Själviska 
intressen hade präglat allmogens rörelse, medan Kungl. Maj:t framhävde 
sin strävan efter det allmänna bästa. Allmogens handlande betonades 
exempelvis som ett brott inte bara mot överheten, utan mot hela samhäl-
let. Mot den splittrande allmogen fördes enighet fram som det absolut vik-
tigaste målet för samhället att sträva efter.

Därvid har tolkningsramen både ”riksenande” och demobiliserande 
effekter. När rikets enighet påtalades gentemot de upproriska angavs också 
att de allra flesta ansågs vara trogna och att dalallmogen var välkommen 
in i gemenskapen igen. Dalallmogen skulle så långt möjligt var återbördas 
till rollen som undergivna undersåtar, inte medundersåtar. Här ser man 
en motsvarighet till dalallmogens konstaterande av ett nödläge ett drygt 
år tidigare. I och med trohetsederna var kontraktet återupprättat igen. På 
samma gång har tolkningsramen en mobiliserande effekt mot dalallmo-
gen just genom att utse vissa till bovar och samtidigt visa på den nåd och 
mildhet som alla skulle få ta del av sedan kriget var slut. Eventuella uppro-
riska hade varken politiska frågor att mobilisera kring eller sympatisörer att 
vända sig till. Dalallmogen var demobiliserad allt medan samhällets enig-
het var återupprättad.

Den starka betoningen på enighet och på att delar av dalallmogen begått 
ett brott mot hela samhället var en effektivt demobiliserande tolkningsram. 
Centralmaktens våldsanvändning kunde därmed översättas i termer av att 
ha handlat om försvar mot en våldsam allmoge och egentligen ha varit ett 
uttryck för mildhet från centralmaktens sida.

Eftermälet, såsom det konstruerats av centralmakten, skulle också beva-
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ras, åtminstone en tid framöver. Domprost Rhyzelius i Linköping föreslog 
att en böndag vid midsommar varje år skulle bli tacksägelse- och åmin-
nelsedag för den nåd och barmhärtighet som Gud visat landet då han stil-
lade dalkarlarnas uppror. Det sågs som ett utmärkt tillfälle för prästerna ute 
i landet att framhålla för sina åhörare vad som hände när undersåtar var 
ohörsamma samt att uppmuntra dem till att hålla fast vid sin undersåtliga 
plikt.209

För allmogen i Dalarna och dem som deltagit i upproret gällde det 
att överleva efterräkningarna. Våldet på Norrmalmstorg hade statuerat ett 
påtagligt exempel av konsekvenserna för upprorshandlingar. Strategier som 
användes syftade till att som individ undvika straff och att som kollektiv 
komma undan en räfst med hela lokalsamhället. Försörjningen hotades 
för familjer och gårdar när tusentals arbetsföra män befann sig i fängelse 
i Stockholm i stället för på åkrarna. Böndernas agerande skall inte klan-
dras, återigen var det överlevnaden som sattes främst såsom skett i rörelsens 
början. Trots det hot som vilade över dem fanns det motbilder till stats-
maktens version av upproret. Där blev blod och mord uttryck för adelshat 
och kritik av den politiska situationen i landet under hattväldet. Med tanke 
på den massiva insats som regeringen gjorde för att hindra spridningen 
av dalkarlsvänliga upprorsskildringar och utbredningen av regeringstrogna 
framställningar är det närmast förvånande att några motbilder alls kom 
fram.

Lantmarskalken Mattias von Ungern-Sternberg sade i ett tal vid riksda-
gens slut att man hade anledning att se tillbaka på riksdagen på samma sätt 
som en sjöman ser på sitt eget land efter en lång och farlig resa.

Vårt tillstånd alltsedan vi här för mer än ett år sedan samlades har varit ett bru-
sande hav, där riksskeppet svallat i storm, blixt och mörker emellan hopetals 
klippor och b[r]änningar utan att veta den säkra vägen till sin hamn; ty böre 
vi nu så mycket mera med förundran vörda den allvisa Försynen, som fört oss 
utur en storm.210

Denna tolkning av händelserna skulle kanske också de hemkomna upp-
rorsmännen i Leksand hålla med om, när de tackade Gud för att de åter-
kommit med livet i behåll efter den besvärliga Stockholmsresan.211
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Noter, kapitel 7

1 Den Uproriske Dal-Allmogens För Detta Af dem förordnade General, Gustaf Sche-
dins Sidsta Tal.

2 Beckman  s. . Beckman gör en utförlig källkritisk genomgång av mate-
rialet om slaget på Norrmalmstorg, s. –. 

3 BdP / .
4 BdP / .
5 Aarsberetninger s. ; Lillies dagbok s. ; BgP / ; PrP / ; Beck-

man  s.  not.
6 BdP / ; BgP / ; RAP / ; PrP / ; Aarsberetninger 

s. ; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB. Jfr Rhyzelii 
anteckningar s. .

7 Sören Åkesson till Germund Falkengren / , JR II; Mårtensson  s. 
. Sören Åkesson hade varit bland dem i bondeståndet som den / i enlighet 
med principalatsläran inte ville godkänna freden med Ryssland utan att först få 
besked från sina hemmavarande om vad de tyckte om den. BdP / .

8 Aarsberetninger s. ; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB; 
SU protokoll / . Jfr Rhyzelii anteckningar s. .

9 Connerton  s. –; Burke  s. –.
10 Svea hovrätt till KM:t / , JR VI; Rådsprotokoll i justitieärenden / 

; Olofsson b s. –. Se även diskussion i hovrätten / , fol. 
–, SHP.

11 I. Carlsson  s. – och noter; Öhrberg  s. , .
12 Nicolaus Silfwerschiöld till KM:t / , Sören Åkesson till Germund Falken-

gren / , JR II.
13 Sören Åkesson till Germund Falkengren / , JR II.
14 Budkavle funnen i Köping, bilaga till KM:t till Wennerstedt / , Kungl. 

brev, KLKA; Johan Fontin till landshövdingeämbetet / , Nordmans intyg 
om Köpingsbudkavlen / , Sevallii intyg om Köpingsbudkavlen / , 
JR II.

15 Budkavle funnen i Köping, bilaga till KM:t till Wennerstedt / , Kungl. 
brev, KLKA.

16 Budkavle funnen i Köping, bilaga till KM:t till Wennerstedt / , Kungl. 
brev, KLKA.

17 Budkavle funnen i Köping, bilaga till KM:t till Wennerstedt / , Kungl. 
brev, KLKA.

18 En Stockholms aflings samtahl med the Ihjälslagna Dahlkarlarnes blod I Stockholm, 
hwar uti föreställes orsaken till Sweriges olycka, ÄK :.

19 Matt. :–.
20 Beckman  s. –; Anonym berättelse, F  UUB; Anders Mickelsson 

/ , fol. , Anders Hansson / , fol. , Anders Olsson / , 
fol. , Per Ersson Dufwa / , fol. , Erik Johansson / , fol. 
–, Erik Olofsson / , fol. , Erik Johansson / , fol. , 
Anders Riare / , fol. , SHP; Rådsprotokoll i krigsärenden , , , 
/ ; Rådsprotokoll i utrikesärenden / ; RAP / ; Tersmedens 
memoarer s. –.

21 Rådsprotokoll i utrikesärenden / ; Rådsprotokoll i krigsärenden / 
.
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22 Rådsprotokoll i utrikesärenden /  (citat); Rådsprotokoll i krigsärenden 
/ .

23 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Cederbielke till KM:t / , Passe-
rat i Västerås / , Cederbielke till Jonas Arhusius / , Cederbielke 
till KM:t / , JR III.

24 Rådsprotokoll i krigsärenden /, , / ; Rådsprotokoll i justitieären-
den /, , / ; Okänd till överstelöjtnant Ridderborg, odat., JR II. 

25 Rådsprotokoll i justitieärenden , , , , /, /, / ; Rådsprotokoll 
i utrikesärenden / ; Okänd och Wallman till Koskull / , Malmer 
till KM:t / , JR II; Frohnert  s. . Bland annat hade ett tiotal dal-
karlar som förmodligen var på väg till Danmark sammanstrålat på gästgiveriet 
i Traryd i södra Kronobergs län.

26 Rosander  s. –. Se även Ramsays plan för dalallmogen / , JR 
IV.

27 Rådsprotokoll i justitieärenden , , , /  (Gagnef, Tuna, Mora, Venjan, 
Sundborn och Svärdsjö socknar).

28 Om hemförlovande av mindre brottsliga , , /, , / , JR II; För-
teckning över mindre brottsliga som sänds hem / , Förteckning över 
hemsända personer / , JR IV; Lagercrantz till KM:t / , JR V; 
Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; Rådsprotokoll i krigsärenden / 
; Journal öfwer Riksdagen, Åren  & , F  UUB; Davis  s. 
.

29 Rådsprotokoll i krigsärenden , / ; Malmström  s. ; Beckman 
 s. .

30 Jägerskiöld –a s. –.
31 Lagercrantz berättelse, HSH  s. , –; Beckman  s. .
32 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
33 Lagercrantz till KM:t /  (citat), Lagercrantz publikation / , JR II; 

Lagercrantz till KM:t / , JR V; Rådsprotokoll i justitieärenden / ; 
Rådsprotokoll i krigsärenden / . En kopia av Lagercrantz publikation 
ligger bland Handlingar rörande dalupproret , RKA.

34 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.
35 Cederbielke till KM:t, odat., JR II; Lagercrantz till KM:t , / , JR V; 

Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Rådsprotokoll i krigsärenden / 
.

36 Rosenborg, Funck och Leijel till Lagercrantz / , Lagercrantz till KM:t 
/ , JR II.

37 Lagercrantz till KM:t / , JR II; Lagercrantz till KM:t / , JR V.
38 Tersmedens memoarer s. .
39 Rådsprotokoll i justitieärenden , , / ; Rådsprotokoll i krigsärenden , 

/ ; Lagercrantz till KM:t / , JR II.
40 Lagercrantz till KM:t / , JR II.
41 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
42 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
43 Lagercrantz till KM:t / , JR III; Rådsprotokoll i justitieärenden / 

.
44 Nordman till Lagercrantz / , JR III.
45 Lagercrantz till Wennerstedt / , Skrivelser från övr. myndigheter, KLKA; 

Rådsprotokoll i justitieärenden /, / ; Rådsprotokoll i krigsärenden 
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, / . Rådet kunde emellertid inte styrka kungens förslag till befordran 
eftersom många mer välmeriterade personer hade sökt tjänsten.

46 Lagercrantz till KM:t , /, / , JR IV; Malmer till KM:t /, / 
, JR V; Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Rådsprotokoll i krigsä-
renden , , , , , / .

47 I. Carlsson  s. –; Hansson  s. .
48 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.
49 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
50 Rådsprotokoll i justitieärenden , /, / ; Rådsprotokoll i utrikesären-

den / ; BgP / .
51 BdP / ; BgP /, / ; PrP / ; RAP / ; Rådsproto-

koll i justitieärenden / . 
52 Se diskussion i hovrätten , / , fol. –, –, SHP.
53 Cederbielke till KM:t / , JR II; Rådsprotokoll i justitieärenden /, , 

/ ; Lagercrantz till Wennerstedt / , Skrivelser från övr. myndig-
heter, KLKA.

54 Rådsprotokoll i justitieärenden /, / ; Malmer till KM:t / , 
Malmer till KM:t / , JR II; Malmer till KM:t / , JR III; Malmer till 
KM:t / , Anders Schedin till Malmer odat., JR V; Beckman  s. .

55 Rådsprotokoll i justitieärenden /, / .
56 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
57 Lagercrantz till KM:t / , JR V.
58 Förteckning på dömda som förts till fästningar / , JR IV; Beckman  

s. –.
59 Anners  s. –.
60 Rådsprotokoll i justitieärenden /, / .
61 Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; Förteckning över avstraffade dal-

rekryter odat., KM:ts utslag över soldater av Dalregementet som även varit med 
vid myteriet , / , KM:ts utslag över soldater av Dalregementet som 
svurit fanan / , KM:ts utslag över soldater av Dalregementet som inte 
svurit fanan / , JR IV. Uppgifterna om exakt hur många de dömda sol-
daterna varit varierar i materialet.

62 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Ericson  s. .
63 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Rådsprotokoll i justitieärenden / 

.
64 Malmer till KM:t / , JR V.
65 Svea hovrätts dom över Hol Anders Persson m.fl. / ; Rådsprotokoll i 

justitieärenden /, , , / ; Beckman  s. –.
66 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
67 Svea hovrätts dom över W. G. Wrangel / , JR IV; Rådsprotokoll i justi-

tieärenden / ; Beckman  s. .
68 Svea hovrätts dom över Schedin m.fl. / , JR IV; Rådsprotokoll i justi-

tieärenden , / ; Beckman  s. –. Domen publicerades för de 
dödsdömda / , Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , 
JR V.

69  års lag MB VI; Svea hovrätts dom över Schedin m.fl. / , JR IV; 
Rådsprotokoll i justitieärenden  (citat), / .

70  års lag MB IV; Svea hovrätts dom över Schedin m.fl. / , JR IV; 
Rådsprotokoll i justitieärenden  (citat), / .
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71 Spierenburg  s. , –; Liliequist  s. –; Liliequist  
s. –.

72 Böneskrift från de dödsdömda med resolution / , Handlingar rörande 
dalupproret , RKA; Rådsprotokoll i justitieärenden / , , / 
. Justitierevisionen återskänkte också egendomen till de anhöriga efter att 
de lämnat in vederbörliga böneskrifter därom. Detta utslag av kunglig nåd 
skulle också sockenallmogen i de berördas socknar göras medveten om genom 
publicering av beslutet.

73 Böneskrift från de dödsdömda med resolution / , Handlingar rörande 
dalupproret , RKA.

74 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Fuchs memorial om avrättningen / 
, Salmenii pro memoria om de dödsdömda / , Slottsfogde Galles 
berättelse om avrättningen / , JR V.

75 Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , JR V. Se även Thurelius 
till Wennerstedt / , bilagd Wennerstedt .

76 Anners  s. –, , ; Spierenburg  s. –, –, ; Inger 
 s. ; Liliequist  s. –; Liliequist  s. , ; Sundin  
s. .

77 Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , JR V; Rådsprotokoll i 
justitieärenden / , / ; Koskulls memoarer s. ; Berggren  
s. ; H. Nilsson  s. .

78 Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , JR V; Rådsprotokoll i 
justitieärenden / , / .

79 Spierenburg  s. –, ; Liliequist  s. –; Liliequist  s. ; 
Ylikangas  s. .

80 Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , JR V.
81 Se t.ex. rådsprotokoll i justitieärenden , / .
82 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, 

/ ; Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Budkaflors utskickande och 
omkringbärande i Landsorterne, / ; SU protokoll /, , , / ; BdP 
/ ; PrP / ; RAP / ; Rådsprotokoll i justitieärenden /, 
, / ; Rådsprotokoll i utrikesärenden /, , / .

83 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; SU protokoll , / .
84 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; SU protokoll / .
85 SU protokoll / ; Rådsprotokoll i utrikesärenden / .
86 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Lagercrantz till KM:t / , JR II; 

Lagercrantz till KM:t / , JR V.
87 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
88 KM:t till landskansliet / , Kungl. brev, KLKA; Halldin och Gahn till 

KM:t , / , JR II.
89 Tersmedens memoarer s. .
90 Sandel till Lagercrantz / , Hülphers till Lagercrantz / , Hede-

mora sockens böneskrift / , JR II.
91 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Rådsprotokoll i justitieärenden /, 

, , , /, / ; SU protokoll / ; KM:t till landskansliet / , 
Kungl. brev, KLKA; Halldin och Gahn till KM:t / , Johan Fontin till 
landskansliet i Falun / , JR II; Cederbielke till KM:t / , Magi-
straten i Köping till Cederbielke odat., ank. / , JR III; Cederbielke till 
magistrater och kronobefallningsmän / , fol. –, SHHd.
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92 SU protokoll , / ; SU:s ledamöters ed ang. smädeskriften i Köping odat., nr 
, Anonymt brev till Skinnar Per Andersson odat., nr , SU handlingar vol. .

93 Cederbielke till magistrater och kronobefallningsmän / , Cederbielke till 
Bonde, Brauner, Reuterholm, Odelström och Schönström / , JR III.

94 Halldin till KM:t / , Halldin och Gahn till KM:t , / , JR II.
95 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Wennerstedt till KM:t / , JR 

III; Frohnert  s. . Se även rådsprotokoll i krigsärenden / .
96 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Frohnert  s. .
97 Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; Malmer till KM:t / , JR V.
98 Malmer till KM:t / , JR V.
99 Cederbielke till KM:t / , JR III.
100 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Rådsprotokoll i justitieärenden / 

. Se hovrättens diskussion , , , / , fol. –, , , –, 
, , –, SHP.

101 SU protokoll / .
102 Om hemförlovande av de mindre brottsliga , , /, , / , JR II.
103 BgP , , / ; PrP / ; SU protokoll /, , , /, / ; 

Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Rådsprotokoll i krigsärenden , 
/ . 

104 SU protokoll / .
105 SU protokoll / .
106 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
107 Kongl. Maj:ts Nådige Publication, dat. then  Junii , bilagd Kungl. Maj:ts 

berättelse, / . Lagercrantz upprepade gärna denna utsaga om allmogens 
uppsåt. I sitt tal menade han att dalallmogens ”djävla uppsåt” hade kunnat 
leda till att hela landet blivit en stenhop och ett ödeland. Lagercrantz tal till 
dalallmogen / , JR IV.

108 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 
; Rådprotokoll i justitieärenden / .

109 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 
; Rådprotokoll i justitieärenden / .

110  års lag MB VI.
111 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 

; Kungl. Maj:t berättelse, / .
112 Richardsson  s. –, –, citat s. .
113 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
114 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
115 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
116 Kongl. Maj:ts Nådige Publication, dat. then  Junii , bilagd Kungl. Maj:ts 

berättelse, / ; Kungl. Maj:ts berättelse, / ; Kungl. Maj:ts kungörelse, 
/ ; Rådsprotokoll i krigsärenden / .

117 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
118 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
119 Kungl. Maj:ts berättelse, / ; SU protokoll , , / ; Rådprotokoll i 

justitieärenden /, / .
120 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Kungl. Maj:ts berättelse, / , 

bilaga ; Valakten från Falun / , fol. , SHHb; Tibblebesvären / 
, bland Akter angående dalallmogens uppror , KLh brev; Beckman 
 s. – och not.
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121 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Utkast till Svea hovrätts dom över 
Schedin m.fl. odat. (dec. ), Förslag till ändringar av formuleringar i Svea 
hovrätts dom över Schedin m.fl., JR VI. 

122 Malmström  s. –, –; Roberts  s. –. Kopplingarna 
mellan den danske kronprinsens kandidatur till tronföljden i Sverige och 
dalallmogens uppror doldes dock inte inofficiellt. I Lagercrantz tal till dalall-
mogen är det den danska kopplingen som framstår som det främsta brottet. 
Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.

123 Englund  s. ; Field  s. .
124 Kungl. Maj:ts berättelse, / .
125 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.
126 Om Dalekarlarnes Revolt i Juni , HSH  s. . Se även Richardsson  

s. , ; Richardsson  s. –, .
127 Anonym berättelse, F  UUB. Författaren hänvisar till att dalkarlarna ville upp-

fylla Esaias profetia :– som skall ha varit aftonsångstexten för midsommarafto-
nen. Se även Johan Schedins berättelse odat., ank. / , fol. –, SHHc.

128 Beckman  s. –; von Vegesack  s. –, –.
129 Davis  s. ; Peterson  s. ; Englund  s. –, -; Bregnsbo 

 s. ; Lennersand  s. –.
130 Kongl. Maj:ts Nådige Publication, dat. then  Junii , bilagd Kungl. Maj:ts 

berättelse, / .
131 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
132 Davis  s. , .
133 Se t.ex. rådsprotokoll i justitieärenden /, /, / , , / ; 

Melander och Melin till KM:t och överståthållare Fuchs odat., ank. / , 
fol. , Gustav Schedin till C. H. Wrangel odat., upl. / , fol. –, 
Gustav Schedin till Samuel Troili / , fol. –, Gustav Schedin till 
geschworner Leijel / , fol. , SHHc.

134 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 
; Rådsprotokoll i justitieärenden / .

135 Stora Tuna sockens böneskrift / , JR II; Beckman  s. ; Frohnert 
 s. .

136 Liliequist  s. ; Villstrand  s. .
137 Stora Tuna sockens böneskrift / , JR II.
138 Stora Tuna sockens böneskrift / , JR II.
139 Kungl. Maj:ts kungörelse, / ; Lagercrantz publikation / , Ceder-

bielke till KM:t / , JR II; Rådsprotokoll i justitieärenden / .
140 Sala sockens böneskrift odat., ank. / , Halsenius till Cederbielke / 

, Möklinta sockens böneskrift odat., ank. / , Simtuna, Altuna och 
Frösthults socknars böneskrift odat., ank. / , Mora sockens böneskrift 
odat., ank. / , Mora och Venjans socknars böneskrift odat., ank. / 
, Hedemora sockens böneskrift / , Norrbärkes sockens böneskrift 
odat., By sockens böneskrift / , Vittinge sockens böneskrift / , 
Romfartuna sockens böneskrift / , JR II.

141 Böneskriften skrevs av kyrkoherden i Bjursås Johan Lundvall och korrigerades 
av Leksands prost Johan Nordman men förmodades vara uttryck för allmo-
gens egen vilja. Nedansiljans fögderis böneskrift odat., ank. / , Halldin 
och Gahn till KM:t / , JR II; Rådsprotokoll i justitieärenden  (citat), 
/ ; Nordman till kommissionen / , ÄK :. Det bör dock påpe-
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kas att böneskriften tillkom före man hade tagit del av den kungliga förord-
ningen om hur böneskrifterna skulle utformas. Beckman  s. .

142 Halldin och Gahn till KM:t / , Åls sockens böneskrift odat., ank. / 
, Ore sockens böneskrift odat., ank. / , Leksands sockens böne-
skrift odat., ank. / , Fontins intyg åt Leksands socken / , Bjur-
sås sockens böneskrift / , Lundvalls intyg åt Bjursås socken / , 
Rättviks sockens böneskrift odat., Sevallii intyg åt Rättviks socken / , 
JR II; Rättviks sockenstämmoprotokoll / , RKA; Bergin  s. –. 
Inte heller Skinnskattebergs socken uppfyllde kriterierna på en fullgod böne-
skrift. I detta fall var brevet från deras riksdagsman, inte från hela socknen som 
därmed fick bakläxa. Rådsprotokoll i justitieärenden / .

143 Frans Gram / , fol. –, SHP; Malmer till KM:t / , JR II. Se 
dock By sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll /,  e. tref. (/) , 
ULA.

144 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
145 Davis  s. .
146 Se även Davis  s. .
147 Rådsprotokoll i justitieärenden /, / .
148 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.
149 SU protokoll / .
150 Kungl. Maj:ts kungörelse, / .
151 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 

; Rådprotokoll i justitieärenden / .
152 Rådsprotokoll i krigsärenden / .
153 Lagercrantz till KM:t / , JR II; Rådsprotokoll i krigsärenden / .
154 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 

; Rådprotokoll i justitieärenden / ; Rådsprotokoll i krigsärenden 
/ . Se även Rådsprotokoll i justitieärenden / .

155 Lisselbybudkavlen / , fol. , Valakten från Falun / , fol. , 
SHHb.

156 Sætra  s. .
157 Kungl. Maj:ts kungörelse, / . Se även Kongl. Maj:ts Öpne Bref och War-

ning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / ; Kungl. Maj:ts berättelse, 
/ ; Rådprotokoll i justitieärenden / .

158 Smedberg  s. ; Englund  s. –, –; Field  s. –; 
Ylikangas  s. ; Florén  s. ; Linde  s. . 

159 Field  s. ; Englund  s. .
160 Field  s. .
161 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV. SAOB, uppslagsord danneman.
162 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV. Det bör påpekas att det inte 

bara var dalallmogen som beskrevs som särskilt framstående svenskar. I sekreta 
utskottet gjorde lantmarskalken en utläggning om hur bondeståndet i allmän-
het härstammade från ”redigt svenskt blod”. Uttrycket svensk användes i detta 
sammanhang som i princip synonymt med god undersåte och fosterlandskär. 
SU protokoll / ; Nordin  s. –.

163 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning, Til Almogen och Inbyggarne i Dalarne, / 
. Se även Jan Perssons berättelse s. .

164 Rådsprotokoll i justitieärenden  (citat), / ; Salmenii pro memoria om 
de dödsdömda / , JR V.
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165 Slottsfogde Galles berättelse om avrättningen / , JR V; Rådsprotokoll i 
justitieärenden / . 

166 Beckman  s. . Beckman anger här att det har varit uppviglare i farten, 
men att centralmakten inte lyckats sätta dit dem.

167 Anonymt brev till Skinnar Per Andersson odat., nr  SU handlingar vol. ; 
SU protokoll , / .

168 Field  s. .
169 Erik Eriksson / , fol. , Erik Melin / , fol. –, Anders 

Mickelsson / , fol. , Klockar Anders Persson / , fol. , Jan 
Persson / , fol. , , Skinnar Per Andersson / , fol. , 
SHP; Magnus Troilius berättelse / , ÄK :.

170 Gisslar Erik Hansson /, / , fol. , –, Holberts Anders 
Ersson / , fol. , SHP.

171 Rådsprotokoll i justitieärenden , / ; Lagercrantz tal till dalallmogen 
/ , JR IV.

172 Rådsprotokoll i justitieärenden / . Se även Frohnert  s. . 
173 Lagercrantz till KM:t / , JR V.
174 Mora och Venjans socknars böneskrift odat., ank. / , JR II.
175 Lagercrantz till KM:t / , Malmer till KM:t / , JR II; Rådsprotokoll 

i justitieärenden / .
176 Anders Hansson till Hans Andersson odat., ank. / , fol. , SHHc; 

Cederbielke till KM:t / , Malmer till KM:t / , Wollenius till 
Lagercrantz / , Sevallius till Lagercrantz / , JR II.

177 Åls sockens böneskrift odat., ank. / , JR II; Gisslar Erik Hansson / 
, fol. –, SHP; Rådsprotokoll i justitieärenden / . För exem-
pel från fler socknar se Malmer till KM:t , / , JR II; Rådsprotokoll i 
justitieärenden /, / .

178 Angivelse av uppstudsare från Leksands socken / , fol. , SHHd.
179 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; Stora Tunas uttag av medel , , 

/ , fol. –, Säters uttag av medel / , fol. , Uttag av 
medel i Mora / , fol. –, Uttag av medel i Orsa / , fol. 
, SHHd. Om kollektiv resp. individuell skuld, se även Lagercrantz till 
Wennerstedt / , Skrivelser från övr. myndigheter, KLKA.

180 Jfr senmedeltidens principer om kollektivt straffansvar för hela lokalsamhället. 
Imsen  s.  not.

181 Sala sockens böneskrift odat., ank. / , Halsensius till Cederbielke / 
, Simtuna, Altuna och Frösthults socknars böneskrift odat., ank. / , 
Vittinge sockens böneskrift / , Romfartuna sockens böneskrift / 
, JR II; Husby Sjutolfs församlings böneskrift, odat., JR IV. Undantaget är 
Möklinta socken vars böneskrift överhuvudtaget inte talar om tvång utan bara 
ber om nåd, Möklinta sockens böneskrift odat., ank. / , JR II.

182 Stora Tuna sockens böneskrift / , Svärdsjö och Sundborns socknars 
böneskrift odat., ank. / , Hedemora sockens böneskrift / , Åls 
sockens böneskrift odat., ank. /  (citat), Ore sockens böneskrift odat., 
ank. / , Bjursås sockens böneskrift / , Rättviks sockens böne-
skrift odat., Norrbärkes sockens böneskrift odat., By sockens böneskrift / 
, JR II.

183 Mora sockens böneskrift odat., ank. / , JR II. I en annan böneskrift som 
skrevs tillsammans med Venjans socken är dock Moraborna betydligt mindre 
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självkritiska. I stället är det bara deltagarna i marschen som får bära hundhu-
vudet, även om man beskriver dem som till största delen tvingade. Mora och 
Venjans socknars böneskrift odat., ank. / , JR II.

184 Leksands sockens böneskrift odat., ank. / , JR II.
185 Nordman till kommissionen / , ÄK :.
186 Se även t.ex. Halldin och Gahn till KM:t / , JR II.
187 Lillies dagbok s. .
188 Myrdal  s. , bilden av Dacke på s. .
189 Lundberg  s.  och not; Ylikangas  s. .
190 Kungl. Maj:ts kungörelse, / ; KM:ts dom över de mindre brottsliga från 

Mora socken / , KM:ts skrivelser och brev, MKA; KM:ts dom över de 
mindre brottsliga från Rättviks socken / , Handlingar rörande dalupp-
roret , RKA; KM:ts dom över mindre brottsliga från Leksands socken / 
, KM:ts skrivelser och resolutioner, LKA.

191 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Budkaflors utskickande och omkring-
bärande i Landsorterne, / .

192 Naumann  s. –; R. Olsson  s. , , ; Englund  s. , 
–; Lennersand  s. –.

193 Richardsson  s. .
194 Richardsson  s. –; Richardsson  s. , .
195 Den Uproriske Dal-Allmogens För Detta Af dem förordnade General, Gustaf Sche-

dins Sidsta Tal.
196 Richardsson  s. , ; Richardsson  s. , –,  (citat). Också 

Lagercrantz liknade allmogens agerande vid att ha varit påverkat av ”en yrsel 
och hetsig sjukdom”. Lagercrantz till KM:t / , JR V.

197 Kungl. Maj:ts kungörelse, / ; Kungl. Maj:ts berättelse, / . Se även 
BgP /, / .

198 Svea hovrätts dom över Schedin m.fl. / , JR IV; Rådsprotokoll i justi-
tieärenden , / .

199 Florén  s. .
200 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Rådsprotokoll i justitieärenden , , 

/ ; SU protokoll , / .
201 Om hemförlovande av de mindre brottsliga , , /, , / , JR II.
202 Tro- och huldhetsed, JR IV.
203 SU protokoll , / ; Ylikangas  s. , ; Nordin  s. , –.
204 Rådsprotokoll i justitieärenden / .
205 Rådsprotokoll i justitieärenden / ; KM:ts dom över de mindre brotts-

liga från Mora socken / , KM:ts skrivelser och brev, MKA; KM:ts dom 
över de mindre brottsliga från Rättviks socken / , Handlingar rörande 
dalupproret , RKA; KM:ts dom över mindre brottsliga från Leksands 
socken / , KM:ts skrivelser och resolutioner, LKA.

206 Rådsprotokoll i krigsärenden / ; Rådsprotokoll i justitieärenden / 
; Malmer till KM:t / , JR III.

207 Lagercrantz tal till dalallmogen / , JR IV.
208 Richardsson  s. .
209 PrP / ; Rhyzelii anteckningar s. , .
210 RAP / .
211 Malmer till KM:t / , JR II. För uttrycket ”den besvärliga stockholmsre-

san”, se Död- och personaliebok,  e. tref., LKA.
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. Dalupproret  

och frihetstida politisk kultur

Dalupproret  var en del av frihetstida politisk kultur. Upproret inne-
bar en förnyelse av protestrepertoaren och kännetecknades av en förändrad 
syn på politiskt deltagande och en ökad politisk aktivitet från bondestån-
dets sida. Dalupproret var ingen gengångare från en fjärran medeltid eller 
ett steg bortom all vedertagen politisk kultur. Dalupproret var en politisk 
rörelse med riksomfattande politiska anspråk, självsäkra deltagare och en 
protestrepertoar med både innovativa och traditionella drag.

I avhandlingens inledningskapitel konstaterades att den mest givande 
frågan att ställa till ett uppror inte är varför det skett, utan hur. Medan det 
visat sig att tillfredsställande orsaksförklaringar ofta är svåra att nå fram till, 
har tidigare forskning visat att det är fruktbart att lyfta fram de upproris-
kas subjektiva bedömningar av sin situation. Tidigare forskning om uppror 
har emellertid nöjt sig med detta konstaterande. Min huvudfråga – hur 
gjorde dalallmogen uppror ? – innefattar en analys av allmogens egna 
tolkningar av sin situation och hur man använde dessa tolkningar för att 
mobilisera.

För att finna utgångspunkter för att studera mobiliseringsprocessen har 
jag använt mig av sociologiska studier som inriktats på sociala rörelser, 
såsom medborgarrättsrörelsen, miljörörelsen och kvinnorörelsen. Begrep-
pet mobilisering har definierats utifrån Bert Klandermans och Sidney Tar-
rows analyser av hur förutsättningarna för en rörelse skapas i en social eller 
politisk struktur för att sedan omvandlas till handling. Särskilt viktiga fak-
torer för mobiliseringsprocessen är den politiska möjligheten eller tillfället, 
mobiliserande strukturer samt skapandet av samlande tolkningsramar.

Eftersom det är de protesterandes subjektiva bedömningar som står 
i fokus i avhandlingen, har jag lagt särskild vikt vid de mobiliserande 
tolkningsramarna. Tolkningsramen är det instrument som behövs för att 
överbrygga klyftan mellan kultur och faktisk handling; genom den ger 
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deltagarna i rörelsen sina handlingar innebörd och tolkar händelser och 
förhållanden på ett sätt som syftar till att mobilisera potentiella deltagare. 
Tolkningsramarna kan vara speciella symboler, metaforer eller handlings-
sätt som definierar hur rörelsen ser på sig själv och sin omvärld och legiti-
merar sina handlingar. För att de ska ha den avsedda mobiliserande effek-
ten måste tolkningsramarna appellera till gemensamma värderingar, till en 
gemensam politisk kultur. Härigenom förskaffar rörelsen sig legitimitet. 
Upproret i sig är också en utmaning av samhällsordningens legitimitet; 
därför är synen på denna också ett centralt tema i avhandlingen.

Den tolkningsram som rörelsen skapar är inte fast, utan den kan föränd-
ras under rörelsens gång. Under en mobilisering kan man därför tala om 
att rörelsen genomgår en tolkningsprocess. Politiska strukturer och tillfäl-
len måste filtreras genom tolkningsramen för att fungera mobiliserande. 
Därför är tolkningsprocessen avgörande för mobiliseringen.

Klandermans har delat upp mobiliseringsprocessen i tre faser. Mobili-
sering inleds med formering av konsensus då en relativt homogen grupp 
söker bekräftelse av erhållen information och jämför sina tolkningar av 
händelser med varandra. Här skapas kollektiva definitioner av situationen 
och sammanhållning. Denna första sorteringsprocess innebär också att 
man konstaterar vad som är ett problem och man börjar tala om hur det 
skall lösas.

Den andra fasen är mobilisering av konsensus. Då börjar den homogena 
gruppen försöka sprida sina åsikter till andra grupper. Man måste nu ta 
hänsyn till det omgivande samhället i sina tolkningar och i det sätt man 
framför sina klagomål. Mobiliseringen av konsensus bereder vägen för den 
sista fasen, mobilisering till handling. Det gäller att förmå de människor 
som sympatiserar med rörelsen att delta i aktioner som den förordar. För 
att lyckas med detta måste protestformen anses instrumentell för att lösa 
de problem man utsett. Målen för aktionen måste alltså vara kända av del-
tagarna.

Till Klandermans modell har jag lagt ännu en fas, nämligen rörelsens 
demobilisering. Frågan om hur rörelsen avvecklas är också del i rörelsens 
”hur”, oavsett om det sker frivilligt eller genom repression. Hur denna fas 
ska karakteriseras närmare har varit en uppgift att utreda i avhandlingen.

En omfattande proteströrelse under tidigmodern tid kunde förvänta sig 
våldsamt motstånd. Härmed aktualiseras en väsentlig faktor som måste tas 
med i beräkningen för att förstå hur dalallmogen gjorde uppror . Ett 
uppror innebär inte bara en mobilisering av dem som utmanar, utan också 
av dem som försvarar samhällsordningen. Mobiliseringen måste därför för-
stås som en interaktion mellan de upproriska och myndigheterna. Det 
motstånd som rörelsen möter påverkar rörelsens tolkningsprocess. Man 
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anpassar handlingar och argument inte bara efter hur man ska mobilisera 
sympatisörer utan också efter hur man ska undvika repressalier. Därför har 
jag studerat också myndigheternas handlingssätt och argument, som en 
form av motmobilisering med egna tolkningsramar, för att hela mobilise-
ringsprocessen skall klargöras.

Rörelsens och myndigheternas agerande gentemot varandra är alltså en 
form av politisk interaktion. Tidigare forskare har ibland velat se kommu-
nikationskanalerna mellan överhet och undersåtar som brutna i samband 
med stora proteströrelser. Jag menar att det tvärtom handlar om kommu-
nikation med andra medel. De protesterande använde en repertoar för 
politiskt handlande och utnyttjade flera olika protestformer för att nå ut 
med sitt budskap både till sympatisörer och antagonister. Myndigheterna 
har också en vad jag skulle vilja kalla svarsrepertoar som fungerar på samma 
sätt som protestrepertoaren. Motparterna tolkar varandras handlingsmöns-
ter, vilket upprätthåller kommunikationen mellan parterna.

De frågor som ställts till materialet har alla syftat till att avtäcka den 
tolkningsprocess som skedde under allmogens rörelse, från våren  till 
upprorsledarnas avrättning , utifrån den protest- och svarsrepertoar 
som användes. Resultaten kan sammanfattas i en modell i faser över upp-
rorets mobilisering. Här har jag velat föra samman de teoretiska utgångs-
punkterna och frågeställningarna och göra materialet mer hanterligt. Med 
en modell över rörelsens utveckling betonas upproret som process samti-
digt som analyskategorierna placeras in i sitt sammanhang. Tolkningsra-
marnas avgörande roll i mobiliseringen måste också delas in i skeden för att 
inte uppfattas som statiska. Till grund för modellen har jag använt Klan-
dermans indelning av mobilisering i faser från formering av konsensus, via 
mobilisering av konsensus till handlingsmobilisering. Till detta har jag lagt 
en slutfas – demobilisering. Som påpekats spelar interaktionen mellan all-
moge och centralmakt en avgörande roll för mobiliseringsprocessen varför 
centralmaktens handlande också måste inkluderas i en modell över hur 
upproret gått till. Här gäller det även att ta hänsyn till samhällsordningens 
legitimitet och till de medel som använts i kommunikationen mellan över-
het och undersåtar.

Dalupproret i faser

Kortfattat kan dalupproret karakteriseras utifrån vägen från ett upphä-
vande av den sociala ordningen till dess återställande. Allmogens upphä-
vande av den sociala ordningen ledde till reaktioner från försvararna av 



296

denna samhällsordning – reaktioner som sedan kom att återverka på all-
mogens fortsatta mobilisering. Mobiliseringen av konsensus skedde genom 
skapandet av en identitet för rörelsen genom att man konstruerade sym-
bolfrågor och bestämde hur en protest skulle genomföras. Detta ledde 
vidare till genomförandet av en aktion för att genomdriva lösningen av 
rörelsens önskade politik. Under allmogens mobilisering hade centralmak-
ten inriktat sig på en demobilisering, men återställandet av den sociala ord-
ningen lyckades först när man använde våld. 

Dalupproret hade sin begynnelse i upphävandet av den sociala ordningen 
mellan allmoge och överhet. Överheten hade inte levt upp till de skyldig-
heter som den hade gentemot undersåtarna, ansåg folket i Dalarna och de 
dalkarlar som var på arbetsvandring till Västmanland och Stockholm. De 
som reste mellan Dalarna och huvudstaden var delaktiga i att formera kon-
sensus, mobiliseringsprocessens första fas.

Överheten hade svikit allmogen på flera punkter och inte levt upp till 
sin roll som beskyddare. Därmed hade överheten brutit det tänkta kon-
traktet mellan folk och överhet. Överlevnaden hotades av de svåra tiderna. 
Missväxt, krig och soldatutskrivningar var svåra pålagor för allmogen, men 
man fick ingen hjälp under de eländiga tiderna. På vissa håll misstänktes 
det till och med att adeln konspirerade för att frånhända folket dess leve-
bröd genom att undanhålla spannmål när det var missväxt. Den som skulle 
hjälpa allmogen under den svåra tiden var kungen, men det frihetstida 
regeringssättet gjorde honom maktlös. Regerade gjorde i stället ”alla som 
bar peruk”, det vill säga herrarna i Stockholm, som inte alls såg till all-
mogens bästa. Dalallmogen fordrade ”en kung och en gud”, ett krav som 
främst innefattade en önskan om en stark regent som skulle lyssna till all-
mogens klagomål och hjälpa den. De egna riksdagsmännen, som fått en 
viktigare roll i och med riksdagsväldet, var heller inte att lita på, ansåg man. 
Antingen hindrades de att framföra allmogens klagomål, eller också fattade 
de beslut som deras valmän inte hade godkänt. Ett exempel på detta var att 
riksdagsmännen från Kopparbergs län hade röstat för att Sverige skulle gå i 
krig mot Ryssland, utan de hemmavarande medbrödernas tillåtelse.

Tolkningsramen innebar ett konstaterande av ett nödläge, som var ett 
resultat av att allmogen var sviken av dem som skulle beskydda den. Nöd-
läget betydde att de dalkarlar som reste mellan Dalarna och Stockholm, 
liksom folket hemmavid, hade definierat vad de ansåg vara problemet och 
att handling var nödvändigt för att lösa det. Ställningstagandet baserades 
på uppfattningen om ett ömsesidigt förhållande mellan folk och överhet, 
där parterna hade både rättigheter och skyldigheter. Allmogen gav härmed 
uttryck åt traditionella föreställningar, med rötter i en legalistisk argumen-
tation. Allmogens tolkningsram kring nödläget ledde också till att överhe-
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ten ansågs sakna den legitimitet som var nödvändig för att styra rättmä-
tigt. För formeringen av konsensus var en sådan tolkningsram ett viktigt 
medel.

Formeringen av konsensus skedde muntligen bland folk på resa mellan 
Dalarna och Stockholm liksom bland dem som var hemma i Dalarna. Man 
hade ännu inte formerat sig till en rörelse, utan idéer spreds genom infor-
mella kontakter i mindre grupper. Herrarbetets sociala nätverk utnyttjades 
för formeringen. Inledningsvis var det motstånd som uttrycktes oordnat. 
Man rekognoscerade efter sympatisörer och undersökte hur centralmak-
ten reagerade på den kritik som framfördes. Informella kontakter med all-
moge i andra delar av landet hjälpte också till att sortera fram de frågor 
som var viktigast för allmogen. Under rörelsens inledning uttryckte man 
sig genom skyddade medel; genom rykten och prat på krogar och värds-
hus eller genom samtal hemma i socknarna. Medan ryktesspridarna för-
blev anonyma spreds deras budskap av förmedlare och centralmakten hade 
svårt att hindra att protestens idéer nådde fram till allt fler. Ibland talades 
det mer öppet, men man riktade sig ändå till en begränsad krets och utmå-
lade herrarna som fiender.

Att pratandet kom igång först under våren , flera månader efter 
nyheten om Dalregementets stora förluster vid nederlaget i slaget vid Vill-
manstrand och långt efter att man hade drabbats av missväxt i Dalarna, 
visar också vikten av tolkningsprocessen för upprorets mobilisering.1 
Dalallmogen behövde tid för att förstå att fler tänkte som den. Villman-
strand var inget problem förrän man definierade det som ett problem, och 
det skedde under vårvintern . Härmed blir det också tydligt att Vill-
manstrand och hungern i sig inte var utlösande faktorer för upproret. All-
mogen reagerade inte som automater, man agerade aktivt som politiska 
subjekt.

Ryktesspridningen var svår att hindra, men den upphävda ordningen 
gick inte centralmaktens representanter obemärkt förbi, vare sig på lokal 
nivå eller i Stockholm. Observationerna föranledde en reaktion från försva-
rarna av samhällsordningen. Reaktionen handlade först och främst om att 
legitimera den rådande ordningen och att förhindra allmogens mobilise-
ring.

Samhällsordningen försvarades med en tolkningsram som konkurre-
rade med dalallmogens, även om det ömsesidiga förhållandet mellan över-
het och folk också framhölls av centralmakten. Mot allmogens bild av en 
splittrad överhet med många herrar som inte tog sitt ansvar, förmedlade 
myndigheterna en bild av fullständig enighet bakom kungen.

Fredrik I fick personligen representera överheten, även om han i själva 
verket inte hade den maktställning som allmogen önskade. Den legitimi-
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tetsproblematik som föranleddes av regeringssättet och den symboliska 
kungamakten var också en svår nöt att knäcka. Hur skulle kungen fram-
ställas som maktägande, fastän regeringsformen angav att han inte var det? 
Ur denna paradox härrör formuleringar från myndigheternas sida om att 
kungens makt var oinskränkt för att göra gott, men begränsad för att göra 
ont. Kungen blev också, enligt centralmaktens tolkningsram, den som per-
sonligen bedrövades av undersåtarnas olydnad. Överheten skötte sitt upp-
drag att skydda allmogen, och därför borde allmogen lyda.

Den traditionella kungarollen som allmogens beskyddare kom till 
uttryck i de många eftergifter som gjordes för allmogen. Spannmål sändes 
som lån till den nödlidande allmogen i Dalarna, soldatutskrivningar mins-
kades och kommenderingar ändrades för att inte förläggas så långt från 
Dalarna. Råd och riksdag gjorde även politiska eftergifter. Bondeståndet 
fick igenom många av sina krav vid riksdagen, främst rätten att delta i 
sekreta utskottets möten och tillsättandet av en ständerkommission mot 
generalerna Lewenhaupt och Buddenbrock som fört befäl under kriget. 
Likaså fick dalallmogen tillåtelse att hålla stora möten, såsom landstingen i 
Falun och Leksand, dit allmoge från hela Kopparbergs län kom.

Centralmakten utnyttjade de informationskanaler som stod den till 
buds; från prästerna i predikstolar, på sockenstämmor och i publikationer 
framfördes särskilt uppbyggliga budskap. Personer som ansågs ha förtro-
ende bland allmogen fick i uppdrag att övertyga den om att den ordning 
som rådde var god.

Förutom den viktiga informationsspridningen försökte också central-
maktens representanter hindra kommunikationen mellan Dalarna och 
framför allt Stockholm. Centralmaktens representanter eftersökte namnen 
på de herrarbetare och soldater som hade pratat på ett olovligt sätt. Kun-
skapare med uppgift att sondera allmogens sinnelag reste runt i landet, 
brev öppnades och lästes och undersökningar genomfördes för att leta fram 
ryktesspridare ur buskarna.

Den svarsrepertoar som centralmakten och dess tjänstemän använde 
förändrades inte nämnvärt under hela mobiliseringsprocessen. Allt ifrån  
de första tecknen på missnöje våren  tills dalkarlarnas tåg anlände till 
Stockholm i juni , var övertalning det främsta medlet att möta den 
motspänstiga allmogen. Svarsrepertoaren var baserad på erfarenheter från 
tidigare protester och motstånd. Om bönder och allmoge inte lyckades 
med sin mobilisering kunde övertalning och eftergifter vara tillräckligt 
för att demobilisera och avvärja större protester. Men – var svarsre-
pertoaren i viss mån för rigid. Allmogens repertoar hade innovativa drag, 
inte bara traditionella. Dessutom var centralmaktens tolkningsram anpas-
sad för dalallmogens legalistiska krav, men när dalkarlarna omvandlade sin 
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tolkningsram för att ställa politiska krav förändrades inte motåtgärderna på 
adekvat sätt.

Myndigheternas svarsrepertoar fungerade snarare mobiliserande än lug-
nande på allmogen. Överheten hade givit motståndet dignitet och kraven 
en viss rättmätighet bara genom att ha lyssnat på dem. Lokala tjänstemän 
och kungliga påbud spred, genom en intensiv informationskampanj, infor-
mation om att allmogens missnöje hade nått en omfattning som oroade 
centralmakten. Dess representanter hjälpte till att mobilisera rörelsen efter-
som de bidrog till att upplysa om att sonderingarna av åsiktsläget bland 
allmogen hade gett till svar att det var många som tyckte likadant. På så sätt 
pågick hela tiden en interaktion mellan dalallmogen och centralmakten. 
Tillstånd att hålla stora möten gav inte bara tillfällen att försöka övertala 
många samtidigt, utan var även avgörande för allmogens mobilisering, i 
och med att folk från olika socknar kom samman och rådgjorde med var-
andra.

Allmogens oordnade motstånd och protester i form av rykten och prat 
hade gett som resultat att det fanns en möjlig grupp att appellera till och en 
värderingsgrund att vädja till. Detta var emellertid inte tillräckligt för att 
rörelsen skulle utmynna i handling. Många protester har slutat när central-
maktens svarsrepertoar uppfyllt allmogens krav. Under dalupproret däre-
mot hade sonderingarna av åsiktsläget verkat lovande. Dessutom sände 
myndigheternas åtgärder för att stävja upprorstendenserna ett budskap om 
att missnöjet var omfattande bland allmogen. Därmed lät man inte nöja 
sig med de materiella eftergifter som hade erbjudits dittills. Allmogen gick 
över från formering av konsensus till mobilisering av rörelsen. De uppro-
riska började sprida sina åsikter till större grupper i samhället samtidigt 
som de anpassade rörelsen till rådande sociala och politiska förhållanden. 
Mobiliseringen av konsensus hade tre aspekter. Dalallmogen skapade en 
identitet som rörelse vilken blev utgångspunkt för dess handlande. Man 
sorterade sina klagomål och skapade symbolfrågor att samlas kring och 
man genomförde en ordnad protest som var ett prov på rörelsens samman-
hållning och de reaktioner man kunde möta.

Mobilisering skedde på många formella och informella möten som ofta 
hölls i sockenstugor eller på kyrkvallar. Bönder reste till Stockholm för 
möten med ledamöter ur bondeståndet och med politiker ur andra sam-
hällsgrupper och utländska sändebud, samtidigt som man framförde sina 
krav i bondeståndets plena och i ständerkommissionen mot Lewenhaupt 
och Buddenbrock.

Nödläget kunde inte konstateras av vem som helst. För att maningen till 
handling skulle mobilisera folk måste det finnas legitimitet bakom beslu-
tet. Denna grund fick man genom att dalallmogen formerades som en 
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politisk enhet. Man uttryckte sig i termer av ”dalallmogen”, men med det 
åsyftades inte en historiskt baserad identitet som landets mest frihetssträ-
vande folk. Att dalallmogen skulle göra uppror  var inte givet för att 
man hade gjort uppror på -talet.2 Dalallmogens historiska roll var inte 
något viktigt element för dess politiska identitet. Den baserades på nuet, 
på den politiska situation man befann sig i och de politiska möjligheter 
och tillfällen som stod till buds. Benämningen var lokal, men den fylldes 
med ett landstäckande politiskt innehåll. Man enade sig sockenvis och 
gick sedan vidare till länsnivå. De historiska hänvisningar som dalallmogen 
använde sträckte sig inte längre tillbaka än till förra kriget på -talet. 
Centralmaktens representanter använde däremot gärna förfädernas under-
såtliga lydnad och känsla för rikets väl som argument mot uppror.

Ett annat element som är märkvärdigt frånvarande i dalallmogens argu-
mentation är den religiösa legitimeringen. Bara i Gustav Schedins aldrig 
sjungna visa förekommer något som liknar en religiös argumentation i det 
att himlen har befallt allmogen att gripa till gevär. Dalallmogen tvingade 
också med präster som höll böner och gudstjänster under marschen till 
Stockholm. Detta kan hänföras till en vanlig marschordning, och behöver 
inte vara uttryck för en religiös legitimering av upproret, även om det också 
bör ses som ett element i den ansvarsfulla gestaltning av upproret man strä-
vade efter.

Hela Dalarna påstods stå bakom de värderingar som kommit i dagen 
i ryktesspridningen. Hemliga möten och överläggningar hade föregått 
landstinget i Falun i juli , och väl där manifesterades den grupp som 
skulle handla. Man skapade en legitimitet kring sitt fortsatta politiska 
engagemang genom att konstituera sig som en enig allmoge. Lokala auk-
toriteter bland bönderna tog ställning för rörelsen, andra följde efter och 
enighet skapades i socknarna för att delta i rörelsen. På liknande sätt gick 
det till socknarna emellan. De stora socknarna, Leksand och Mora, var 
de som de andra socknarna i länet lyssnade till. De beslut som fattades i 
Siljansområdet efterföljdes i resten av Kopparbergs län. Därmed var det 
dalallmogen som handlade och tyckte.3

När rörelsen skapade enighet inåt innebar det också att maktförhållan-
dena inom gruppen formerades. Enigheten var inte fullständig, fast det var 
så rörelsen ville framställa det. Motståndare till handlingsplanerna motades 
bort. Genom hot och våld lyckades man se till att den konstaterade enig-
heten behölls, åtminstone till formen. De äldre i socknarna och de som var 
för en försiktig taktik trängdes undan, och de klagade över att ingen lyss-
nade på dem längre. De yngre och radikalare tog över och den föreställda 
enigheten såg man till att bevara, även om det krävdes våldsamma medel. 
Våld kunde också riktas mot lokala tjänstemän som försökte utföra sina 
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sysslor. Således var våld och påtryckningar också en del av dalallmogens 
politiska repertoar.

Rörelsens frågearsenal decimerades och koncentrerades för att mobili-
seringen skulle främjas. Från att vid landstinget i Falun ha haft en lång 
lista på besvär som var relativt svåra att få igenom, utkristalliserades ett par 
betydligt kortare och slagkraftigare frågor. Härvid användes landstingen, 
besvär och memorial till riksdagen, och vanliga sockenstämmor som platt-
formar för att diskutera fram vilka dessa frågor skulle vara. Preciseringen av 
symbolfrågorna skedde även på informella vägar. Till sist kvarstod kraven 
att generalerna Lewenhaupt och Buddenbrock skulle straffas för hur de 
hade fört befäl under kriget mot Ryssland samt att det kommande valet av 
tronföljare skulle falla på den danske kronprinsen Fredrik. Tillgodoseen-
det av dessa önskemål ställdes som villkor för att sockenborna skulle tillåta 
Dalregementet att gå iväg på sin kommendering. Genom denna sortering 
av frågor knöts rörelsen till den aktuella politiken i Sverige. Mobiliseringen 
underlättades när man kunde söka stöd för symbolfrågorna hos andra 
grupper eftersom de inte bara var av intresse för bönderna. Dessutom 
kopplades kravet på handling till ett särskilt tillfälle, riksdagens val av tron-
följare den  juni . Det var genom symbolfrågorna som brådskan ska-
pades. Protesten fick härigenom något att relatera till, ett datum när beslut 
fattades och när handlingen måste vara utförd.

Dalallmogen ordnade en organiserad protest sedan den formerats till 
enhet. Vägran att rekrytera soldater uttrycktes från alla socknar som låg 
under Dalregementet, nästan hela Kopparbergs län. Protesten organiserades 
utifrån kompaniindelningen av Dalregementet och den började strax efter 
att de fullmäktiga kom hem från landstinget i Leksand i april . Utebli-
vandet var en protestform som var vanlig under tidigmodern tid, och den 
skulle ha kunnat hänföras till vardagligt motstånd om det inte vore så att 
den var så välorganiserad och omfattande. Bojkotten av soldatrekryteringen 
var ett sätt att visa de protesterandes samlade styrka, något som var upp-
muntrande för sympatisörerna till rörelsen – och därmed mobiliserande – 
samtidigt som det satte press på centralmakten. Även vid andra tillfällen 
förekom mindre manifestationer som syftade till att understryka rörelsens 
styrka och centralmaktens handlingsförlamning. Ett sådant tillfälle var när 
en spikklubba slogs fast i taket på sockenstugan i Leksand, mitt framför 
ögonen på landshövding Wennerstedt och fullmäktiga från hela länet.

Dalallmogen hade genomfört sin första stora protest och den skapade 
genast bryderi hos centralmakten, men det märktes inte på överhetens 
svarsrepertoar, utom möjligen i en ökad intensitet i övertalningen.

Dalallmogens mobilisering av konsensus innebar att rörelsens tolk-
ningsprocess fortsatte efter pratandet under våren  – man utvecklade 
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sin tolkningsram. Det var en samlad dalallmoge som skulle handla, en all-
moge som var enig och ansvarstagande i politiska frågor. Manifestationer 
och protester var ytterligare ett sätt att stärka rörelsens identitet. I de frågor 
man mobiliserade kring hade man lyckats omforma den legalistiska argu-
mentationen till en dagspolitisk som överbryggade sociala barriärer utan 
att för den skull överge de grundläggande värderingar som ryktessprid-
ningen ursprungligen hade varit uttryck för. Formuleringen av symbolfrå-
gor fungerade så väl att det till och med var svårt för regeringen att påstå att 
allmogen hade fel i sak eftersom den mobiliserade kring förslag som hade 
många sympatisörer bland ständerna.

Omvandlingen av allmogens tolkningsram innebar att man kunde 
mobilisera till handling och genomföra en aktion. I detta skede hade en pro-
testidentitet etablerats, en handlingsplan formerats och man hade tydliga 
politiska målsättningar. Lösningen av frågorna om tronföljden, genera-
lerna och soldaternas utsläppande var tidsbegränsade och kravet på hand-
ling hade funnits länge. När tiden började rinna ut för att påverka symbol-
frågorna blev mobilisering till handling möjlig.

Marschen till Stockholm, eller den stora dalarmén som den ibland kal-
lades av deltagarna, lämnade Falun den  juni . Som mest deltog 
omkring   man. De anlände till Stockholms norra tull den  juni och 
tågade in i huvudstaden. Under tiden man var där inkvarterade deltagarna 
sig hos stadens borgare och patrullerade gatorna.

Marschen till Stockholm var en manifestation av symbolfrågorna och 
av allmogens grundläggande värderingar rörande rättvisa och skyldigheter 
från överhetens sida. Kontraktsbrottet kom återigen i dagen, och på ett för 
centralmakten alldeles påtagligt sätt. Allmogen uppmanade centralmakten 
att ta sitt ansvar för sina underlydande och den drastiska metoden syftade 
till att visa att allmogen hade sträckt sig långt i sin strävan att rädda landet 
undan korrumperade politiker och den ryske fienden. Marschen till Stock-
holm genomfördes av en grupp som uppfattade sig som en aktiv politisk 
aktör. Detta var långt ifrån den självbild som rådde under våren  då det 
var vanligare att framställa sig som offer för onda herrars konspirationer. 
Dalallmogen var ansvarstagande och aktiv, och i ordets rätta bemärkelse, 
medundersåtar.

Marschens organisation vilade på lokala institutioner, antingen civila 
eller militära. Man marscherade sockenvis i en bestämd ordning. Läns-
män utsågs till anförare av marschen, eller så tilldelades socknarnas anfö-
rare titeln länsman eller fjärdingsman. I vissa socknar använde man de 
ordinarie soldaterna som anförare och utsåg kvartermästare. Soldaterna var 
tvungna att följa med på marschen eftersom de ansågs vara socknarnas 
egna, socknarna ansågs ha rätt att förfoga över dem. Deras kunskaper i att 
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marschera och exercera kunde också nyttjas för att hålla god ordning inom 
tåget. På vägen begärde de marscherande proviant från länsstyrelserna och 
vapen hämtades ur militära förråd.

Men tågets symbolvärde var större än den legitimitet man tillskansade 
sig genom användningen av civil och militär organisation. Manifestationen 
illustrerade att det fanns ett stort stöd i landet för dalallmogens politiska 
åsikter och den gemensamma identiteten bland de upproriska stärktes. 
Gemenskapen befästes inte bara inbördes, utan också utåt. Gentemot både 
sympatisörer och motståndare visades prov på den enighet och gemenskap 
som rådde bland allmogen. Marschen till huvudstaden var också funktio-
nell på ett annat sätt. Det var i Stockholm besluten fattades, alltså var det 
där man ville vara.

Centralmaktens reaktioner på allmogens marsch till Stockholm visar att 
man faktiskt förstod allmogens budskap om ansvar och fredlighet. Bön-
derna bemöttes inte med våld under marschen. Ett par delegationer sändes 
för att försöka övertala allmogen, utan att lyckas, men förhandlingarna 
fortsatte. Således upprätthölls kontakterna mellan rörelsen och central-
makten under hela rörelsens gång. Tåget sände ut enskilda personer som 
fick tala om allmogens krav i riksdag och i råd. I ständerna diskuterades 
allmogens rörelse som fel till formen, men egentligen inte i sak. De trup-
per som hade kunnat avvärja allmogens intåg i Stockholm fick inte lov att 
skjuta på den. Det är tydligt att dalarmén betraktades som en politisk aktör 
som de styrande kunde förhandla med i rikets främsta politiska fora.

Detta innebar dock inte att myndigheterna inte försökte hindra mar-
schen från att nå huvudstaden. Övertalningen syftade till att avväpna all-
mogen dess argument. Inkrävandet av besvär av de marscherande var ett 
sätt att söka splittra allmogens enighet kring symbolfrågorna. När nya 
krav måste lämnas in måste allmogen också börja sin frågeprioritering på 
nytt.

Tåget bar på ett viktigt budskap och var därmed ett mål i sig, det var 
inte bara ett sätt att ta sig fram till Stockholm i tid. När man kom fram 
till huvudstaden och inkvarterade sig där hade man genomfört sin protest, 
och många hade sett och lyssnat. Där skedde en anmärkningsvärt snabb 
demobilisering av allmogen. Fredsavtalet med Ryssland var färdigt och all-
mogen förlorade genom förhandlingar och otur sina viktigaste symbolfrå-
gor. Därmed var allmogens aktiva rörelse över, den hade inte längre något 
att vila på. Det var inte ledarskapets svaghet som bäddade för nederlaget 
på Norrmalmstorg, som Beckman hävdar,4 utan förlusten av det politiska 
initiativet. Marschens ledarskap visade sig vara mycket gott med tanke på 
att en liknande handling aldrig tillgripits tidigare, men när symbolfrågorna 
rycktes allmogen ur händer föll enigheten samman och lydnaden för mar-
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schens ledare upphörde. Slaget på Norrmalmstorg var alltså inte det som 
slutligen avgjorde allmogens rörelse. Slaget var början på nästa fas, början 
på uppgörelsen och återställandet av ordningen i samhället.

Trupper hann anlända till Stockholm från Finland och huvudstaden 
hade plötsligt ett försvar mot de upproriska. Allmogen hade lovat att lämna 
Stockholm under eftermiddagen den  juni, men innan tidsfristen gick ut 
började slaget på Norrmalmstorg mellan allmogen och regeringstrupperna. 
Det var först när samhällsordningen skulle återställas som våldet spelade en 
avgörande roll. Våldet på Norrmalmstorg och närvaro av trupper i Dalarna 
gjorde mobiliseringen svår att återupprätta. Konsekvenserna av ett uppror 
var uppenbara. Från centralmaktens sida var det förstås angeläget att upp-
rorets eftermäle var fördelaktigt för regeringen. Uppror slutade emellertid 
sällan utan att myndigheterna befläckades. Det var inte säkert att reger-
ingens roll i eftermälet hade varit mer fördelaktig om centralmakten hade 
undvikit att möta dalallmogen med våld.

Återställandet av ordningen var lika nödvändig för att demobilisera all-
mogen som upphävandet av den hade varit ett år tidigare för dess mobi-
lisering. För att landet åter skulle få ro och inbördes strider stillas måste 
centralmakten snabbt återupprätta det kontrakt som allmogen menade att 
överheten brutit. Detta skedde på centralmaktens villkor, och genom tvång 
och flitig propaganda inskärptes hur somliga var satta att styra och andra 
att lyda. Den ojämlika ömsesidigheten återetablerades och det påtalades 
hur nåd och beskydd var de främsta kvaliteterna hos kungen och rådet.

För att se till att lugnet bevarades i Dalarna vidtog regeringen många 
åtgärder för att kontrollera den. Informationsspridningen mellan Koppar-
bergs län och Stockholm, liksom inom länet, lades under bevakning. Trup-
per posterades i den södra delen av länet i avskräckande syfte. De budskap 
som skulle nå dalallmogen var strängt censurerade.

Den återställda ordningen skulle också bevakas genom skyddande av 
dalupprorets eftermäle. Den bild centralmakten ville förmedla av upproret 
var av en tålmodig och mild överhet som gång på gång gjort eftergifter för 
att tillfredsställa allmogens krav. Men dalallmogen hade varit fången i en 
okuvlig förmätenhet och egensinne. Inga goda resonemang hjälpte för att 
få den att lyssna, inga goda åtgärder kunde förmå den att återvända till sina 
hem. Våldet på Norrmalmstorg var därför något som allmogen hade dragit 
på sig själv; det var det enda medlet som en våldsam och övermodig bon-
dehop lyssnade till. Regeringen som dirigerade demobiliseringen höll fast 
vid en traditionell tolkningsram kring uppror och folkliga protester. Myten 
om uppviglaren plockades fram för att förklara varför allmogen över huvud 
taget hade yttrat missnöje. Det hävdades också att inte hela dalallmogen 
hade velat göra uppror, utan endast en liten del av den som sedan hade 
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tvingat resten. Dalallmogen betraktades som olydiga undersåtar, inte poli-
tiska aktörer. Det som hade behandlats som en politisk rörelse fram till 
intåget i Stockholm, definierades nu enligt traditionella schabloner som ett 
våldsamt, ogudaktigt uppror. Allmogen hade drabbats av en politisk sjuka, 
enligt en samtida politisk skrift, som den måste befrias från.

Dalallmogen har lämnat få spår efter sig av hur den uppfattade slutet, 
men nåden accepterades, trohetseder svors och underkastelsen blev ett 
faktum. Med avrättningen av ledarna fullbordades den slutliga försoningen 
mellan överhet och brottslingar, ordningen var återställd och överste Carl 
Otto Lagercrantz, som satts att bevaka dalallmogen, hävdade att dalallmo-
gen inte skulle göra uppror på  år.

Mobiliserande strukturer, 
tillfällen och tolkningsramar

Dalallmogens protestrepertoar visar stor bredd när man följer dess age-
rande under de närmare två år som avhandlingen behandlar. Man nyttjade 
både formella och informella vägar för att nå inflytande, vilket visar att 
en och samma rörelse samtidigt kunde agera både inom- och utomparla-
mentariskt. Repertoaren rymde både former som statsmakten ansåg legi-
tima och sådana som ansågs illegitima. Det var inte fråga om att välja den 
ena eller andra vägen för att den var enklare.5 Tidigare forskning har också 
framhållit att dalkarlarna använde både civila och militära institutioner 
som grund för de former som protesterna tog, ett tecken så gott som något 
på att man ansåg dessa institutioner legitima.6

De, enligt statsmakten, legitima vägarna för att nå politiskt inflytande 
nyttjades flitigt av dalallmogen – officiella politiska strukturer brukades. 
Sockenstämmor hölls, man sände besvär och riksdagsmän till riksdagen. 
Men dessa formella vägar till inflytande användes också av rörelsen på ett, 
enligt centralmakten, illegitimt sätt. Carl Beronius i Husby höll egna sock-
enstämmor, och när man inte fick lov att ha mötena i sockenstugan flyttade 
man dem till hans gård. De stora möten som centralmakten lät allmogen 
hålla, landstingen, hölls inte inom det regelverk som centralmakten satt 
upp. Till landstinget i Falun anlände större delen av länets fullmäktiga på 
samma dag, i stället för att komma som aviserat, ett fögderi i taget. Till 
mötet i Leksand kom betydligt fler deltagare än myndigheterna tillåtit, 
och dessutom från socknar som inte tillhörde Dalregementet, den offici-
ella avgränsningen. I Leksand var det allmogen som höll i dagordningen 
och fattade beslut, allt medan landshövdingen i det närmaste var en statist. 
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Ytterligare ett exempel på informellt användande av formella institutioner 
är dalallmogens deputerades resa till riksdagen i mars , då man utan att 
ha formellt pass avlade besök i Stockholm hos sin riksdagsman Skinnar Per 
Andersson och i bondeståndets plenum.

Till detta kommer alla de former för motstånd och protest som hade 
sin grund i de sociala nätverken. Inledningsvis använde de herrarbetande 
dalkarlarna sig av vardagligt motstånd, ryktesspridning, för att sondera sin-
nesstämningen hos annan allmoge i landet. Likaså användes regelrätta pro-
tester för att mobilisera kring. Den välorganiserade bojkotten av soldatre-
kryteringen som genomfördes under våren  var exempelvis en tydlig 
protestaktion som manifesterade allmogens enighet och dess styrka inåt 
och utåt.

Dalallmogens marsch till Stockholm var den mest innovativa delen 
av protestrepertoaren. Man använde sig av den sockenadministrativa och 
militära organisationen för att ordna marschen. Inte minst beväpningen 
gav starka konnotationer till det militära och utgjorde därmed ett påtag-
ligt hot, utan att man för den sakens skull använde våld. Samtidigt anknöt 
marschen till dalkarlarnas arbetsvandringar till Stockholm, som ofta skedde 
i stora grupper. Att man begav sig just till Stockholm förekom relativt ofta 
i form av de deputationer som reste till huvudstaden för att söka lindring i 
pålagor eller liknande. Dalallmogen lyckades sammansmälta dessa element 
till något nytt, till en protestform som var starkt påverkad av folklig kultur 
och den samtida politiska och administrativa strukturen.

Centralmaktens svarsrepertoar utgjordes, grovt förenklat, av tre alterna-
tiv, övertalning, eftergifter och våld. Övertalning, eller talandet till rätta, 
var det främsta medlet för att försöka påverka de missnöjda. Det var ett 
medel som kom till uttryck på många sätt; i prästernas predikningar, i för-
maningstal från personer med högre social rang än bönderna och i publi-
kationer från Kungl. Maj:t. Ända fram till Norrtull var övertalningen den 
metod som föredrogs, och kungen själv var vid det tillfället den som stod 
för framförandet.

Nåd och beskydd var viktiga beståndsdelar för att regeringsmakten 
skulle framstå som legitim i folkets ögon. Därav betydelsen av spannmåls-
lån och andra eftergifter för allmogens krav. Också politiska eftergifter 
gjordes för dalallmogen och bondeståndet som helhet. Efter upproret utö-
vade regeringen den nådige furstens roll och förlät större delen av allmo-
gen i Dalarna för dess handlande, allt medan kampanjen för att befästa 
bilden av dalallmogens rörelse som ett uppror fortsatte med propagandis-
tiska medel. Eftergifterna var ett sätt att bemöta dalallmogens konstate-
rande av ett nödläge. Ofta var det så att allmoge lät sig nöjas med materiella 
eftergifter för deras krav. Under dalupproret hade eftergifterna emellertid 
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inte denna lindrande effekt. Materiella eftergifter svarade inte mot dalall-
mogens krav när de gick vidare från nödläget till rikspolitiska krav. Poli-
tiska eftergifter, å sin sida, stärkte dalallmogen i dess föresatser.

Centralmakten drog sig i det längsta från att bemöta dalallmogen med 
våld. När regeringen stod inför valet att välja att skydda huvudstaden med 
trupper antingen mot dalallmogens marsch eller mot den ryska fienden, 
föll valet på den senare. Men de upproriskas intåg i Stockholms stad för-
ändrade centralmaktens syn på rörelsen, intåget betraktades som en vålds-
handling och därmed blev våld ett legitimt sätt att bemöta allmogen. Såle-
des var det rättfärdigat att möta dalallmogen med regeringstrupper inne 
i huvudstaden liksom att straffa upprorets ledare. Repression med hot 
om våld förekom också genom de trupper som sändes att bevaka gränsen 
mellan Kopparbergs och Västmanlands län efter att upproret slagits ned.

Mobiliseringen av dalallmogens rörelse byggde på att den nyttjade soci-
ala och politiska strukturer för att sedan överföra sitt ställningstagande i 
handling. Mobiliseringen vilade på interaktion mellan utmanarna och för-
svararna av samhällsordningen. Centralmaktens reaktioner, eller brist på 
reaktioner, var avgörande för hur rörelsen skulle handla och vice versa. 
Nedkämpandet av dalrekryternas myteri  gav återverkningar på hur 
allmogen handlade. Ryktesspridning kom igång om händelserna i Stock-
holm och bilden av centralmakten svärtades. Dalallmogens innovativa 
protestmetod, att i tusental tåga ordnat till huvudstaden, ledde exempel-
vis till relativt försiktiga reaktioner från centralmakten. När dalallmogen 
uttryckte ansvar och enighet i marschen påverkade det hur centralmakten 
reagerade. Reaktionen kom i samma anda av politiskt ansvar när man för-
sökte förhandla och övertala allmogen och be den lämna in besvär till 
Kungl. Maj:t.

Interaktionens betydelse för mobiliseringen gör också att modellen över 
rörelsens utveckling inte kan betraktas som lagbunden, det vill säga att 
alla steg följde på varandra i obruten följd. Att konstatera ett nödläge inne-
bar inte att allmogen hade trätt in på en väg mot uppror som den inte 
kunde vika av från. Det fanns många tillfällen då rörelsen hade kunnat 
ta slut. Hade Kungl. Maj:t inte tillåtit en samling av allmoge från hela 
Kopparbergs län till landsting sommaren , hade kanske mobiliseringen 
kommit av sig. Hade allmogen i Dalarna inte intresserat sig för diskus-
sionerna om tronföljden under hösten , hade man kanske inte lyckats 
skapa en så mobiliserande tolkningsram som man gjorde. Hade central-
makten valt att skydda huvudstaden från den inhemska allmogen, i stället 
för den ryske fienden, hade marschen kunnat hindras från att nå Stock-
holm. Det viktiga i detta resonemang är att sätten hur dalallmogen och 
centralmakten agerade hela tiden påverkade varandra. Kommunikations-
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kanalerna mellan folk och överhet var inte avbrutna bara för att det var 
konflikt. Upproret var också en del av centralmaktens och lokalsamhällets 
interaktion, och därmed en del av den politiska kulturen.

Sammanhållning och enighet inåt var nödvändiga för att skapa legiti-
mitet kring rörelsen och dess handlingar. Dalallmogen skapade legitimitet 
kring sitt agerande på många olika sätt. När regeringen, regeringssättet och 
kungen själv förlorat sin strålglans och skulle ersättas med en annan auk-
toritet var detta relativt enkelt. Allmogen var en auktoritet som kollektiv, 
och kunde handla legitimt utifrån detta. Den hade en moralisk rätt att 
handla i och med konstaterandet av nödläget. Den nyttjade sociala nätverk 
som sockenhierarkier och herrarbetslag som grund för sitt agerande. Den 
använde politiska institutioner som riksdagen och sockenstämman för att 
forma sitt budskap även om det många gånger stod subversiva ämnen på 
dagordningen. Med de många dokument från olika politiska institutioner 
som bondeståndet, ständernas kommission över Lewenhaupt och Budden-
brock och landstingen som fördes med av deltagare i marschen till Stock-
holm, förskaffade rörelsen sig legitimitet. Allmogens protestrepertoar fick 
en legitimitet som baserades på vedertagna organisationsformer som sock-
nar, byar, rotar och kompanier och på den disciplin man utövade. Doku-
menten visar också att allmogens politiska kultur var förskriftligad i det 
avseendet att man lade stor vikt vid dokument och vid att ha egna kopior 
av dessa.

På ett högre plan var dalupproret en utmaning av samhällsordningens 
legitimitet. Den sattes i fråga första gången genom att dalkarlarna betviv-
lade att centralmakten uppfyllde sina skyldigheter. Den största utmaningen 
var tåget till Stockholm som innebar att allmogen hade lämnat sin roll som 
passiva offer och i stället agerade som aktiva samhällsmedlemmar – vilket 
var så långt man kunde komma från den ideale undersåte som centralmak-
ten propagerade för.

Våldsanvändningen på Norrmalmstorg har också ett legitimitetsele-
ment. Det var det enda sättet att återupprätta hedern för en ifrågasatt 
regering inför befolkningen, andra observatörer och inför eftervärlden. 
Återupprättandet av samhällsordningens legitimitet var vitalt för central-
makten i upprorets efterräkningar. Statsmakten måste återföra allmogen 
till dess underordnade plats i den sociala hierarkin för att kunna regera 
rättmätigt igen.

Naturligtvis har även de politiska möjligheterna och tillfällena varit 
avgörande för allmogens mobilisering. De frågor som fördes fram som 
rörelsens grundbultar var direkt anknutna till beslut som man väntade 
skulle fattas i riksdagen och av ständerkommissionen. Därmed är inte sagt 
att dalbönderna lät sig svepas med av en politisk konjunktur; det var sna-
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rare så att de utnyttjade den för sina egna syften för att mobilisera kring. 
Här framkommer kanske tydligast de subjektiva bedömningarnas bety-
delse för ett upprors mobilisering. Bönderna som samlades på Dalarnas 
kyrkvallar och sockenstugor var inte passiva mottagare av en lämplig kon-
junktur för att göra uppror. De diskuterade det som tyngde dem. De höll 
sig à jour med vad deras riksdagsmän hade för sig och med händelserna vid 
riksdagen och i kriget. De sände deputationer till Stockholm för att kon-
takta politiska sympatisörer. De skapade sig en egen uppfattning av läget 
i riket och handlade utifrån denna. Kraven man mobiliserade kring var 
inte vilka som helst, de utgick från aktiva tolkningar av dagsaktuell poli-
tik. Därmed kan det konstateras att dalupproret inte var en reaktiv rörelse, 
såsom uppror så ofta karakteriseras. Snarare visar allmogen ett anmärk-
ningsvärt aktivt deltagande, diskuterande och tolkande av den politiska 
dagordningen.

Marschen till Stockholm skedde under den minst arbetsintensiva delen 
av sommaren, efter sådden och före höbärgningen som vanligen kom igång 
omkring midsommar.7 Den tid på året som marschen skedde var heller 
ingen slump. Nästan på dagen ett år innan upprorsmännen sände ut bud-
kavlar ryktades det att uppror var nära förestående, en vecka senare skulle 
samling ske i Falun. Det datum som samlingen enligt detta rykte avise-
rade var omkring den  juni, dagen för den verkliga samlingen i Falun ett 
år senare. Ryktet och pratet koncentrerades till perioden mellan april och 
juli , samma tid på året som upproret skedde året därpå. Det är inte 
osannolikt att det fanns en ”upprorssäsong”, då marschen till Stockholm 
var som lämpligast, beroende på arbetsvandringen och jordbruksåret. Det 
politiska tillfället var därför inte bara baserad på vad som pågick i riksda-
gen, utan också på lokala förutsättningar som allmogens arbetsår.

Att lägga fokus på den tolkningsprocess som skedde under upproret har 
lyft fram ett flertal viktiga aspekter på dalupproret som inte har belysts i 
tidigare forskning. Viktigast är kanske att allmogen i Dalarna har framträtt 
som politiska aktörer, inte som oreflekterade bakåtsträvare. Genom tolk-
ningsramarnas förändring under upproret har gången från de första teck-
nen på missnöje till marschen till Stockholm kunnat klarläggas och förkla-
ras. Det har visat sig att tolkningsprocessen har haft en avgörande betydelse 
för genomförandet av den stora manifestationen. De orsaker till dalupp-
roret som brukar anföras – Villmanstrand, missväxt, missnöje med kriget, 
krav på envälde och en historisk dalaidentitet har i sig inte föranlett uppro-
ret. Utlösande var i stället omvandlingen av tolkningsramarna till att passa 
den politiska dagordningen.

Centralmaktens bristande handlingskraft gentemot allmogen kan heller 
inte bara förklaras utifrån bristande militära resurser. Lika viktig att ta i 
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beaktande är den rigida tolkningsram som centralmakten använde. Den 
kunde inte anpassas när allmogen lämnade traditionella metoder och lega-
listiska argument och tog till en ny protestform och framställde sig som en 
politisk aktör av rang.

Kompletteringen av teorierna om mobilisering och tolkningsprocesser 
i undersökningens utgångspunkter har visat sig fruktbar. Den avslutande 
fasen, demobiliseringen, är ett tillägg till Klandermans modell. Demobili-
seringsfasen har gjort tydligt att tolkningsprocessen inte slutar för att rörel-
sens aktiva agerande är över. Snarare fortsätter tolkningsprocessen när tolk-
ning och tematisering av händelserna sker. Belysningen av upprorets slut 
med dess återupprättande av ömsesidigheten mellan överhet och underså-
tar illustrerar den fundamentala betydelsen av upprorets inledande konsta-
terande av ett kontraktsbrott och ett nödläge.

Jag har också lagt stor vikt vid betydelsen av interaktionen mellan cen-
tralmakt och allmoge för upprorets utveckling, till skillnad från tidigare 
forskning om uppror och sociala rörelser. Härvid har centralmaktens hand-
lingsrepertoar och tolkningsprocesser undersökts, liksom hur de inverkat 
på upprorets uppkomst och fall. Tonvikten på interaktionen mellan myn-
digheter och upproriska visar att en politisk rörelse inte kan förstås fullt ut 
utifrån en studie av bara den ena parten – en rörelse är en kommunikativ 
process mellan två (eller fler) parter.

Frihetstida politisk kultur

Det är lätt att betrakta dalupproret som en obetydlig händelse i förhål-
lande till de stora linjerna i den politiska historien, en händelse som inte 
spelade någon större roll för eftervärlden.8 Till och med Bjarne Beckman, 
som studerade dalupproret ingående, menade att resultaten av upproret 
var försumbara. Man hade inga starka ledare och man misslyckades i sina 
konstitutionsomstörtande syften. Upproret och bondeståndets rojalistiska 
yttringar vid följande riksdagar ledde, enligt Beckman, till att bondestån-
det förlorade i inflytande och tog flera steg tillbaka i kampen om likställd-
het mellan stånden. Han fann att resultaten av allmogens rörelse inte på 
långa vägar motsvarade böndernas ansträngningar.9

I Beckmans efterföljd har de politiska följderna av dalupproret skattats 
lågt. Senare forskare har sett dalupproret som Sveriges sista stora uppror, 
sprunget ur folkdjupen och med de senmedeltida upproren i åtanke. Som-
liga vill här särskilt lyfta fram betydelsen av ett traditionellt motstånd mot 
överheten hos folket i Dalarna. Därmed betonas ofta de lokala eller regio-
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nala aspekterna på upproret, den lokala identiteten, den lokala kulturen.10 
Däremot har upprorets indirekta ekonomiska följder uppfattats som bidra-
gande till Sveriges industrialisering.11 Forskningslägets bild av dalupproret 
är således av en traditionell, regional rörelse som misslyckades med sina 
stora politiska ambitioner. Det finns dock många tecken på att dalallmo-
gens uppror år  visst lämnade spår, både i hur man tänkte och prakti-
serade politik – ett nog så viktigt eftermäle.

I enlighet med Beckman kan konstateras att det frihetstida regeringssät-
tet spelade en mycket stor roll för dalböndernas mobilisering. Men medan 
Beckman ansåg att det var de ”samtida konjunkturerna” och statsled-
ningens maktmissbruk som påverkade allmogens ställningstagande, menar 
jag att det snarare var det aktiva utnyttjandet av de politiska kanalerna, 
både formella och informella, som tydligast avspeglar rörelsens särpräglade 
karaktär.12

Om man ser till protester efter dalupproret är det tydligt att den folk-
liga protestrepertoaren har ändrats. Under frihetstidens andra uppror, det 
betydligt mindre Hofmans uppror , använde man medvetet samma 
metod som dalallmogen gjort  år tidigare. Ledaren, Sven Hofman, sade 
i rätten att han tänkt göra likadant som dalkarlarna – marschera till Stock-
holm och begära proviant och brännvin av landshövdingarna i de län man 
passerade igenom.13 Hofmans uppror möttes av en helt annan svarsreper-
toar från centralmaktens sida – denna hade alltså förändrats. Redan när 
tåget med några hundra deltagare började sin vandring i Vedens härad i 
Älvsborgs län reagerade lokala myndigheter med att stänga av marschrut-
ten till Stockholm. Centralmaktens order om samma sak blev helt överflö-
diga. Uppenbarligen förstod Kungl. Maj:t och de lokala myndigheterna 
vad Sven Hofman och hans omkring  kumpaner hade i åtanke.14

Dalupproret var också del i en ökning av böndernas politiska deltagande 
i allmänhet. Bondeståndet blev under denna period betydligt självsäkrare 
och mer aktivt. Kalle Bäck har visat att besvärsskrivandet från Östergötland 
mångdubblades mellan -talet och -talet.15 Bondeståndet visade en 
aldrig tidigare skådad initiativkraft vid riksdagen –. Medan Bäck 
behandlar näringspolitiken, som låg bondeståndet nära, tror jag att man 
kan gå ett steg längre och säga att bönderna deltog allt mer aktivt i hela det 
politiska livet, även om det inte skedde i samma omfattning som de andra 
stånden.

Bönderna slutade inte att engagera sig i konstitutionens utformning i 
och med att tronföljarvalet  föll på Adolf Fredrik och inte en enväldig 
dansk prins. Inför det kuppförsök som kungaparet planerade  sökte 
sammansvärjningen bland annat stöd bland bönderna i Dalarna, och då 
särskilt hos den bekante riksdagsmannen från Stora Tuna, Jan Persson.16 
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Hofmans uppror är ett bevis på att den rikspolitiska dagordningen fort-
satte att diskuteras på lokal nivå. Vid detta uppror  var upprorsmän-
nen explicit ute efter att förändra Sveriges regeringssätt till ett kungligt 
envälde.17 Det är svårt att se sådana explicita krav som naiv monarkism, 
utan de bör hellre betraktas som element i en politisk diskussion på riks-
nivå. Bönderna tog intryck av det politiska livet i Stockholm under frihets-
tiden, dit många deputationer och enskilda kom på besök under riksda-
garnas möten. Lantmarskalken Carl Gustav Tessin konstaterade redan vid 
riksdagen , att ”en bonde, som legat  år i Stockholm, kunde sedan 
bliva en eftertänkelig ledamot på en riksdag”.18 Han hade rätt. Det poli-
tiska livet i Stockholm undgick inte Sveriges bönder och påverkade i sin tur 
deras agerande när de själva deltog i politikens utformning.

Bönder gick på trakteringar, de besökte krogar och källare i Stockholm 
och höll sig à jour med den aktuella politiska debatten under resten av fri-
hetstiden. Böndernas del i den informella politiken ska ses som ett uttryck 
för en allt mer politiserad allmoge och ett starkare bondestånd under 
-talet. Detta var slutfasen av en politisering av bondeståndet som tagit 
sin början på -talet.19 Bondeståndet strävade efter att utöka sitt infly-
tande samtidigt som man ville bevara ståndets ”renhet”, det vill säga att det 
skulle vara opåverkat av andra samhällsgrupper. Riksdagen blev en allt vik-
tigare politisk arena för bönderna.20 Bondeståndet var det enda stånd som 
inte hade några privilegier, men  framlades en motion om sådana. År 
 hade bönderna ett förslag klart. Det var mer fråga om ett frihetsbrev 
än om privilegier. Tillsammans med förslaget om gemensamma privilegier 
för alla de ofrälse stånden, ”Odalståndets” privilegier från , ställde 
böndernas förslag till egna privilegier långtgående krav på frihet, lika möj-
ligheter och självstyre.21 Bönderna politiserades allt mer under -talet, 
och dalupproret var ett led i detta. Dalkarlarna som gick till Stockholm såg 
sitt agerande som del av det politiska spelet, och deras handlande bemöttes 
också som sådant. Bönder och överhet deltog i det politiska spelet, de var 
båda del av en gemensam politisk kultur.

En invändning mot att dalkarlarna och centralmakten hade en gemen-
sam politisk kultur skulle dalkarlarnas och rådets skilda åsikter i frågan 
om återinförandet av det kungliga enväldet kunna vara. De olika åsikterna 
skulle vara uttryck för en elitkultur och en folklig politisk kultur. Den 
första skulle i så fall grundas på en syn på riksdagens suveränitet, den senare 
hade en enväldig kung som ideal.

En gemensam kultur behöver emellertid inte innebära att det inte finns 
meningsskiljaktigheter och motsättningar inom den. Snarare har rådet och 
dalkarlarna det gemensamt att enväldet i sig utgjorde ett centralt element 
i deras föreställningsvärld, antingen som avskräckande exempel eller som 
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ideal. Under hela frihetstiden fanns en oro för att det kungliga enväldet 
skulle återinföras. Den ständiga idealiseringen av det frihetstida regerings-
sättet från ständernas sida och den misstänksamma bevakningen av kung-
amaktens anhängare är tecken på att regeringsformen faktiskt inte var 
oomstridd. Det betyder att en stark kung var en central politisk symbol 
under perioden, så central att den var farlig; den gick inte att bortse ifrån i 
det politiska resonemanget. Regeringens medvetna användning av kungen 
som legitimerande symbol för sitt agerande visar kungamaktens symbo-
liska kapital. Råd och dalkarlar utgick från en gemensam föreställnings-
värld i sin argumentation.

Ett annat element i den frihetstida politiska kulturen är betoningen 
av enighetens betydelse. Både dalkarlar och regering lade sig vinn om att 
framställa sig själva och landet enat kring sin sak. Dalallmogen var enad 
och ansåg sig ha hela landets allmoge bakom sig. Det var först genom att 
skapa denna enighet, både i socknarna och på riksnivå, som det gick att 
mobilisera allmogen. Dalupproret var alltså inte en landskapspartikularis-
tisk rörelse. Herrarna i Stockholm utmålades som de som splittrade riket 
genom inbördes strider om makten, allt medan den resterande delen av 
befolkningen fick lida. För centralmaktens del var det viktigt att framhålla 
hela rikets enighet med kungen som frontfigur. Man betonade att alla var 
kungens undersåtar och de gemensamma intressena hos adel och bönder. 
De upproriska fick i centralmaktens bild framstå som ett litet fåtal som 
splittrade den för riket livsnödvändiga enigheten. Det var genom enig-
heten som legitimitet skapades, både för regeringen och för upprorsrörel-
sen.

Parallellt med enighetsidealet visar den politiska praktiken prov på 
söndring. De politiska institutionerna var oerhört viktiga och respektera-
des högt, men även de informella politiska kanalerna var centrala i det fri-
hetstida politiska livet. Trakteringar, politiska klubbar och partier var alla 
tecken på en politisk praktik som inte lät sig avgränsas till riksdagen, rådet 
och sockenstämman. Det var här allianser skapades inför omröstningar 
i riksdagarna, det var här stora frågor såsom regeringssättet diskuterades 
(fastän det var olagligt) och det var här som en allt större del av befolk-
ningen, även de som inte var representerade i riksdagen, kunde ta del. Det 
politiska livets öppnare ramar på informell nivå gällde även högre stånds-
kvinnorna, såsom Ann Öhrberg har visat. Den politiska diktningen var en 
arena dit kvinnor hade tillträde och kunde verka på liknande villkor som 
män, till skillnad från det som gällde inom den institutionella politiken.22 
För denna informella politik, som både bönder och kvinnor kunde ta del 
i, spelade säkerligen partisystemet en viktig roll, informellt men inflytel-
serikt som det var. Genom partisystemet blev politiken något som kunde 
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överbrygga ståndsgränser och göra mångas röster viktiga, både inom- och 
utomparlamentariskt.

Detta informella politiska samtal var både fruktat och uppskattat. Par-
tier och andra sammanslutningar ansågs bringa splittring och olycka över 
landet. Dalallmogen och regeringen skyllde båda oenigheten i landet på 
partierna och utländska sändebuds inblandning i svensk politik, samtidigt 
som man tog del i partiernas verksamhet och tog emot pengar och trakte-
ringar av de utländska sändebuden. Den flitiga användningen av de infor-
mella kanalerna visar dock att de fyllde en viktig funktion för att föra dis-
kussioner som inte rymdes inom riksdagen.

Det är i den frihetstida politiska kulturen, där de informella vägarna för 
politik blev allt viktigare, som dalupproret har sin plats. Rikspolitik var 
inte bara något som dryftades mellan höga herrar i Stockholm. Dalupp-
roret utgjorde inget brott, undantag eller tillbakagång, utan det var en 
kombination av äldre politiska praktiker och nyskapande politisk aktion. 
Uppror var en del av den politiska kulturen som inte så ofta aktualiserades, 
men som ständigt fanns där som en möjlighet eller ett hot. Dalupprorets 
förankring i den samtida politiska kulturen utgjorde också grunden till 
dess potentiella inflytande.

Dalupproret  var inte bara en kamp mellan bönder och överhet om 
ett par aktuella frågor, det var en kamp om den politiska arenan överhuvud 
taget – rikspolitiken behövde inte vara bara adelns och borgarnas domän, 
det var en arena som också bönderna ville in på. Dalupproret är ett tydligt 
tecken på att en förändring var på gång.

I dalupproret  träder en politiserad allmoge fram. Den frihetstida 
politiska kulturen inbjöd stora grupper till deltagande i det politiska sam-
talet. I och med partisystemets uppkomst skapades en deltagandekultur i 
politiken där hög och låg möttes för att tala politik. Dalupproret var inte 
bara en eftersläntrare av en gammal protestrepertoar, den var främst ett 
uttryck för den nya inställningen hos allmogen och bondeståndet där det 
politiska deltagandet på alla nivåer allt mer hamnade i fokus. Alla samhälls-
grupper var smittade av den ”politiska sjukan” – av en vilja att delta i den 
politiska debatten – och väl ådragen var det inte så många som ville bli av 
med den.
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Noter, kapitel 8

1 Jfr Beckman  s. .
2 Jfr Beckman  s. –, –, .
3 Se även Paul Slack som påpekar att handlingssättet som användes vid uppror 

antyder att man alltid såg sig själva som representanter för hela lokalsamhället, 
inte som att man agerade som ett särintresse. Slack  s. .

4 Beckman  s. , säger att ”endast den rätte mannen saknades, och han kom 
aldrig”.

5 Jfr Österberg  s. –.
6 Frohnert  s. ; Gustafsson a s. –.
7 Myrdal  s. .
8 Ylikangas  s. .
9 Beckman  s. –, .
10 Beckman  s. , ; Myrdal  s. ; S. Carlsson  s. , ; Froh-

nert  s. .
11 Isacson  s. –.
12 Jfr Beckman  s. –, citat s. .
13 Sven Hofman inför kommissionen, Kommissionen över Hoffman och upproret 

i Vedens härad i Västergötland, protokoll / .
14 Inrikes tidningar nr –, , , / .
15 Bäck  s. , .
16 Norberg  passim.
17 Sven Hofman inför kommissionen, Kommissionen över Hoffman och upproret 

i Vedens härad i Västergötland, protokoll , / ; Särskilda hovrättens 
slutpåstående om Sven Hofman, odat., Kommissionen över Hoffman och upp-
roret i Vedens härad i Västergötland, handlingar.

18 Citerat i R. Olsson  s. .
19 Reinholdsson  s. –.
20 Om ståndens renhet, se Roberts  s. –.
21 Roberts  s. –. Inget av dessa förslag genomfördes i praktiken. Dels 

hade de ofrälse svårt att enas kring gemensamma privilegier, dels satte statskup-
pen  stopp för allt samarbete mellan de ofrälse.

22 Öhrberg  s. .
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Summary 

A Political Affliction: The Dalarna Uprising of  

and Political Culture in the Age of Liberty

In June of , approximately   peasants, mainly from the province 
of Dalarna, marched peacefully to Stockholm. This manifestation was the 
climax of a peasant movement that had begun a year earlier. The aim of 
the march was to influence the diet’s impending election of a successor to 
the throne. This was a remarkable show of peasant political awareness in a 
country which had not had its government challenged by a rebellion since 
the sixteenth century.

Sweden’s Age of Liberty (–) was a period of, in effect, parlia-
mentary absolutism. The diet, with its four estates, reigned while the King 
was reduced to a symbolic political figure. His only part in government was 
his participation in the Council. Political parties and factions developed 
and political debate ran high. Members of all social groups became increas-
ingly interested in taking part in political life on a national scale.

The Dalarna uprising has its place in the context of participatory politi-
cal life, and the aim of this study has been to uncover the inner dynamics 
of the Dalecarlian peasants’ movement and its place in political culture in 
the Age of Liberty.

The uprising had its roots in the diet’s declaration of war against Russia 
in the summer of , a war that within a month brought a large defeat 
at the battle of Villmanstrand in Finland. While the war went on, the peas-
antry became increasingly discontented. Bad harvests led to subsistence 
problems, and a new toll on trade with Norway was greatly disliked among 
the peasantry—especially among the peasantry in Dalarna.

A new meeting of the diet was announced for the autumn of , and 
the Dalecarlian peasants rallied behind a few representatives to send to the 
diet. While the war with Russia dragged on, with new recruitments of sol-
diers, the issue of the succession was raised. The King, Fredrik I, was a wid-
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ower and had no children. The diet must choose a successor to the throne, 
and it had several candidates to choose from. The choice of the peasant 
estate fell upon the Danish Crown Prince whom they considered to be the 
candidate that would be most favourable for the peasantry.

The succession and the war became increasingly important for the peas-
ants, who sent delegations to the diet in order to influence its decisions. 
Meanwhile, mobilisation was in full force in Dalarna and preparations 
were made to take matters into their own hands. Finally, a date was set for 
the election of a successor to the throne, the  June . The Dalecarlian 
peasantry wanted to be in Stockholm in order to sway the diet’s decision 
in its favour. Message sticks (budkavlar) were sent all over Dalarna, calling 
men between  and  years old to a meeting in the county capital of 
Falun in the beginning of June . The plan was to march to Stockholm. 
The march left Falun a few days later, and had approximately   partici-
pants.

As the march approached Stockholm, delegations were sent from the 
government to meet it, attempting to persuade the peasants to turn back. 
This tactic was unsuccessful, and since military resources were engaged in 
the final stages of the war against Russia, the marchers met no military 
force until at the gates of Stockholm. The small force set to defend the 
city was soon overtaken, and the peasants entered the capital on June  
—just a day before the election. Stockholm was soon completely in the 
hands of the peasants, who patrolled the streets at night and took lodgings 
in burghers’ houses.

While this took place, a peace agreement had been made with Russia, 
in which the election of a Russian candidate to the throne was a precondi-
tion. This also meant that government troops suddenly became available 
to confront the peasants. Troops arrived to Stockholm just days after the 
peasants, while the peasants were in negotiations with representatives of 
the diet and the Council. However, the peasant movement was not strong 
enough to keep its unity while in Stockholm when radicals were discon-
tented with the results of the negotiations with the government. A battle 
followed on June  inside the city between the peasants and government 
troops. Approximately  peasants were killed, and another  wounded, 
while the troops only suffered minor losses. The remaining peasants were 
either imprisoned or scattered outside the city walls.

The election of a successor to the throne followed the next day and the 
Russian candidate was elected. A long trial against the leaders of the peas-
ants’ movement ensued, and in January , six persons were executed for 
their involvement.
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Uprisings and Politics

The opening chapter of the dissertation established that the most relevant 
issue in the study of uprisings is not why they have happened, but how. 
Satisfactory causal explanations are often difficult to find. Rather, earlier 
research in the area has emphasised the rebels’ subjective perceptions of 
their situation. Many researchers have been contented with this assertion, 
however. The main issue of this study is the inner workings of the peasant 
movement and how the peasants’ actions relate to political culture at the 
time. This leads to a study of the rebels’ own interpretations of their situa-
tion and how this interpretation was used in the mobilisation of the upris-
ing.

The term mobilisation is used in accordance with the sociologists Bert 
Klandermans and Sidney Tarrow, as how the potential for movements, 
which emerges from the social and political structure, is translated into 
social and political action. Important factors in the mobilising process are 
political opportunity, mobilising structures and the collective processes of 
interpretation (framing processes).

As the protesters’ subjective interpretations are in focus in the study, 
I have stressed the mobilising potential of the framing processes. Move-
ments use frames to take advantage of political opportunities and mobilis-
ing structures. Framing is an instrument used to bridge the analytical gap 
between culture and action—it is the means by which the participants in 
the movement give meaning to their actions and interpret events and cir-
cumstances in order to mobilise potential participants. Frames can be spe-
cific symbols, metaphors or behaviour that define how the movement sees 
itself and the world around it and by which the movement legitimises its 
actions. If the frames are to have the desired mobilising effect, they must 
appeal to common values, to a shared political culture. The frame that the 
movement constructs is not static. Rather, it evolves during the course of 
the movement. One can therefore speak of an interpretative process during 
mobilisation.

A protest movement, whether violent or not, could expect forceful 
resistance from the authorities. This raises the question of the importance 
of interaction between challengers and defenders in the mobilisation proc-
ess. An uprising does not only bring about the mobilisation of its partici-
pants, but also its opponents. Therefore, mobilisation must be considered 
as an interaction between the participants in the uprising and authorities. 
The resistance a movement meets has great impact on its interpretative 
process—actions and issues are shaped not only to gain support, but also 
to avoid reprisals. In order to understand the mobilisation process fully, 
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the repertoire and arguments used by the authorities must be studied as 
mobilisation against the movement with a framing process of its own.

The issues that have been raised here aim to clarify the interpretative 
process of the Dalarna uprising with reference to the political repertoire 
of the rebels and of central authorities, beginning with the early signs 
of resistance in the spring of  and ending with the execution of the 
leaders of the uprising in January . The results can be summarised in a 
model of phases of mobilisation. The model is based on Klandermans’ cat-
egorisation of phases of mobilisation, from formation of consensus, mobi-
lisation of consensus to action mobilisation. I have added a last phase, 
demobilisation, that is equally important to analyse in order to uncover 
the inner dynamics of the movement. As interaction between the protesters 
and the authorities is a determining factor in the mobilisation process, the 
reactions of the authorities must also be included in a model of the upris-
ing.

Stages of the uprising

The Dalarna uprising began with the peasants’ revocation of social order 
between peasantry and the authorities. Formation of konsensus began 
among the seasonal labourers who travelled from Dalarna to Stockholm 
looking for work, and among the peasantry in Dalarna. The peasants felt 
that the government had broken a symbolic contract between the people 
and its superiors. Critique was expressed through rumours and talk in 
inns, on the roads, and at home in the parishes. For the most part, the 
peasants who used these forms of resistance remained anonymous. Some-
times, however, peasants aired their views quite openly, for instance outside 
churches after service. Still, they directed themselves at a limited audience, 
usually other peasants, while portraying the nobility as the enemy. The 
seasonal labourers’ social networks became the basis of formation. Initially, 
resistance was quite disorganised—the labourers scouted for sympathisers 
among the peasantry in the areas they passed through and explored how 
local authorities reacted to what was said. Informal contacts with the peas-
antry in other parts of the country also helped the Dalecarlian peasantry 
organise its political agenda.

The government had not fulfilled its role as the protector of the people 
and had let it down in several respects. The peasantry’s subsistence was 
threatened due to bad harvests, war, and the recruitment of soldiers, and 
no help had come from the authorities to relieve its suffering. Rumours 
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among the peasants even said that the nobility had conspired to withhold 
grain from the people when there was a bad harvest.

He who was supposed to help the peasants in hard times, the King, was 
powerless to do so because of his weak constitutional position. Instead, 
“everyone who wore a wig” wanted to rule, and they had no compassion 
with a starving peasantry. The Dalecarlian peasants demanded “one King 
and one God”; they wanted an absolute monarch who would listen to the 
people’s grievances. For peasants, the channels to influencing political deci-
sions where considered to be practically closed. Rumours said that peasant 
representatives were not permitted to convey the grievances of the peas-
antry at the diet. Neither could the peasants’ own representatives in the 
diet be trusted. They had, unbeknownst to their electorate, supported the 
foreign policy that had led to the war against Russia, and in turn, to suffer-
ing among the peasantry.

The peasantry’s conception of having been deserted by those who were 
supposed to protect it led to the framing of a state of emergency. Doing 
so, they had also defined what the problem was, and that action was neces-
sary to alleviate it. The standpoint was based on a common conception of a 
reciprocal relationship between the rulers and the people, which indicated 
that both parties had rights and obligations towards each other. Hereby, 
the peasants used a legalistic argumentation based on what was considered 
just and traditional. Framing their situation as a state of emergency also 
meant that the peasants considered the government lacking appropriate 
legitimacy to rule. For the formation of konsensus, this framing process 
was essential.

The intensity of rumours and expression of subversive views did not 
pass unnoticed, neither among central nor local authorities. Thereby, a 
reaction came from the defenders of the social order. The reaction was basi-
cally directed at legitimising social order and to demobilise the peasants.

In defence of the social order, a frame was constructed to compete with 
peasantry’s construction of a state of emergency. The peasantry’s view of a 
divided government with many rulers, who none of them lived up to their 
responsibilities, was confronted with an image of total unity behind the 
King.

The King, Fredrik I, was depicted as the personal representative of 
authority, despite his subordinate position in political life. He also became, 
in the interpretation of central authorities, distressed by the disobedience 
of his subjects. Central authorities, especially the Council, had troubles 
with the construction of a government legitimate in the eyes of the peas-
antry: How should the King be portrayed as powerful, even though the 
constitution declared he was not? On a local level, authorities and priests 
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solved the problem by saying that the King’s power was unrestricted in 
doing good, but limited in doing evil. The government stated that it amply 
lived up to all its obligations, and therefore, its subjects should remain obe-
dient.

The traditional role of the King as the protector of the people, which 
in effect was performed by the diet and the Council, was evident in all 
the concessions made towards the peasantry, according to the government. 
Grain had been sent to the suffering peasantry in Dalarna, the recruitment 
of soldiers was lessened, and orders to the regiment were changed so that 
the soldiers did not have to travel so far from Dalarna. The Council and 
the diet also made political concessions. The peasant estate in the diet met 
with less resistance passing its bills during the meeting of the diet. The 
most important concession was the estate being allowed to take part in 
the meetings of the diet’s all-powerful Secret committee, from which the 
estate normally was excluded, in which important decisions on foreign and 
fiscal policy were made. This was done explicitly in order to reduce discon-
tent among the peasantry in the country. Another great concession was the 
expedient trying of the generals, who had been in command in the failed 
war against Russia, before a diet commission. The peasantry in Dalarna 
was also permitted to hold large meetings to which people from the whole 
county came.

In its attempts to suppress peasant mobilisation, central authorities used 
all the channels of communication that were at its disposal; parish priests 
spoke of obedience in their sermons, announcements from the govern-
ment were read aloud during church services and at parish assembly meet-
ings. Also, persons considered to have the peasantry’s confidence were 
instructed to persuade the peasantry that the government did live up to its 
responsibilities. In general, persuasion was the most important means of 
confronting a contentious peasantry, from the early signs of discontent in 
the spring of 1742, to the arrival of the Dalecarlians in Stockholm.

Besides government propaganda, authorities also attempted to hinder 
communications between Dalarna and Stockholm. The names of the sea-
sonal labourers who spoke subversively were sought after. Spies, with orders 
to probe the mood of the peasantry, were sent into the countryside and let-
ters were opened and confiscated.

The political repertoire used by central and local authorities hardly 
changed during the mobilisation of the peasants. The repertoire was based 
on previous experience of stifling minor protests—usually, peasants’ pro-
tests were demobilised through the use of material concessions. This time, 
however, the peasant movement was successful in its mobilisation, thanks 
to the innovative aspects of its protest repertoire and mobilising frames. 
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In comparison, central authorities’ framing tactics were rigid and old-fash-
ioned. It was only directed at the peasants’ legalistic claims, and when 
these changed into national political claims, authorities were not as flex-
ible.

The actions of the authorities actually facilitated the mobilisation of the 
peasant movement. The attention given by central and local authorities 
granted the peasant movement and its claims importance and recognition. 
Local civil servants and royal decrees spread the notion that the peasants’ 
grievances had reached a stage when it became worrying for the govern-
ment. Civil servants inadvertently informed the peasantry in Dalarna that 
its probing of moods among the peasantry in other areas had revealed that 
many others thought the same way. Permission to hold large meetings were 
not only used by authorities to attempt to persuade the peasantry to obey 
government order, they also became opportunities for mobilisation among 
the peasantry when people from all over the county could consult with 
each other.

Rumours and talk among the peasantry had resulted in the framing of 
common values and a group to appeal to. For action to evolve, this was 
not sufficient. With the information supplied by the seasonal labourers 
and local authorities, the peasants in Dalarna moved on to mobilisation of 
konsensus—movement mobilisation. This process had three main elements: 
the creation of a movement identity, the specification of issues, and collec-
tive manifestations of organised protest.

Secret meetings and deliberations among the peasantry preceded the 
county meeting (landsting) in Falun in . After several supplications 
to the county governor from many parishes, the meeting was called. The 
aim was to prepare the agenda for the diet and to elect representatives for 
the peasant estate. Peasants from all over the county attended the meeting, 
rather than only a few parishes at a time, as the governor had ordered. At 
the meeting the peasantry established that all of Dalarna stood behind the 
list of grievances that were to be handed in at the diet. Also, a majority 
of parishes rallied behind one representative, Skinnar Per Andersson, who 
became responsible for pursuing the grievances at the diet. Usually, several 
representatives were sent to the diet, each one with a different list of griev-
ances. In , however, the peasantry in Dalarna clearly had constituted 
itself as a collective.

Also, influential peasants in the parishes favoured the movement and 
could use their authority in mobilisation. Some parishes in Dalarna had 
more influence than others and became leading in the movement. This 
is particularly true of the relatively highly populated parishes around the 
lake of Siljan, the parishes of Leksand, Mora and Rättvik. As a result, the 
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movement could act in the name of the peasantry in Dalarna, and not just 
individual parishes.

However, the movement was not as united as it liked to portray itself. 
People in the parishes who disapproved of the movement’s grievances and 
methods were threatened and sometimes beaten. Usually, it was the elderly 
who wanted to use more careful tactics; they complained that no one lis-
tened to them anymore. Young people in the parishes upheld movement 
unity, and when persuasion was not enough to do so, force was used.

During the course of mobilisation, the issues brought forward by the 
peasantry in Dalarna were reduced and concentrated. At the county meet-
ing in Falun in , the list of grievances had been long. Formal county 
meetings, parish assemblies and the meetings of the diet became platforms 
in which the movement framed its agenda. Political documents from these 
arenas were used strategically as symbols for the movement. The agenda 
evolved into a few very potent points. Firstly, the generals, who had been 
in command in the war against Russia, must be put to trial and punished. 
Secondly, the Danish Crown Prince ought to be elected Crown Prince of 
Sweden. These demands had to be met before the parishes would let the 
government recruit more soldiers.

The issues that the movement brought forward had evolved out of a 
common definition of the general situation as a state of emergency. The 
demands were, further, seen as remedies for the wrongs that had been done 
by the government earlier. The issues were also closely connected with cur-
rent politics at the diet, whereby the peasants could expect to appeal not 
only to peasants, but other social groups. Furthermore, the claims were 
linked to a specific date, to the election of a successor, which meant that 
action had to be taken within a specific time limit.

In accordance with the conditions set by the peasantry in Dalarna, a 
boycott against recruitment of soldiers was organised. All companies in 
the regiment in Dalarna upheld the boycott and it began directly after the 
county meeting in Leksand in April . This type of boycott was not 
uncommon during the early modern period, but seldom was it so well 
organised, with so many participants, as in Dalarna. This was a means of 
expressing the unity that had been established among the peasantry. Not 
only was this encouraging for potential participants, it also put a great 
amount of pressure on central and local authorities. Other opportunities 
were also used for manifestations. The most well known example might
be when the peasants hit a mace, a traditional symbol of uprisings, into 
the ceiling of the parish hall in front of the county governor and 
peasant representatives from all over the county, at the county meeting in 
Leksand.



324

The Dalecarlian peasants’ mobilisation of consensus involved a contin-
uation of the framing process. A united Dalecarlian peasantry was to take 
action, manifestations and protests were another means of strengthening 
their political identity. The movement had moved from a legalistic argu-
mentation to a political one. This meant that it was possible for the move-
ment to appeal to a broader social spectrum in its further mobilisation 
without abandoning the basic values expressed in earlier stages of mobilisa-
tion. The symbolic issues put forward by the peasants’ movement were so 
well framed in accordance with current political debate, that they actually 
were quite difficult for the government or diet to refute.

The development of the movement frame led to movement action being 
possible; a political identity had been established, an action plan was ready, 
and they had specific issues to remedy.

The march to Stockholm, or “the Dalecarlian army” as the participants 
called themselves, left Falun on June , . They arrived at the gates 
of Stockholm ten days later. This was a grand manifestation of the move-
ment’s issues and its standpoints on rights and obligations on the part of 
the government. The broken contract was brought to the fore as the form 
used by the peasants urged the government to live up to its responsibilities, 
and the drastic measures illustrated the lengths to which the peasantry was 
willing to go in order to make the country’s problems obvious to the gov-
ernment. The orderly fashion with which the march was conducted framed 
the participants as responsible and active political subjects. This was far 
from the victims of evil noblemen’s conspiracies as had been expressed a 
year earlier.

The organisation of the march was based on church, civil and military 
administration. Men from the same parish marched together. The leaders 
of the march adopted the titles of civil servants or military commanders. 
Soldiers were forced to come along, as they were considered to be in the 
service of the parish, not the Crown. Arms were taken from military stor-
age houses. On the road to Stockholm, provisions were demanded from 
the counties that the march passed through.

The march’s symbolic value was greater than the legitimacy it granted 
itself through the use of military and civil administration. The manifesta-
tion illustrated that there was large support for the views expressed by the 
peasants from Dalarna while movement identity was enhanced as peasants 
joined the march as it passed through the counties of Västmanland and 
Uppsala. The march was also instrumental in trying to influence the diet’s 
decision, in order to do this the peasants must be in Stockholm.

Reactions from central authorities to the peasants’ march, an innovation 
in Swedish political culture, show that the message of responsibility and 
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peacefulness had come across. The peasants were not met with any force 
en route to Stockholm. Still, contacts between the movement and central 
authorities were upheld—the representatives of the march travelled ahead 
to the diet and Council to convey the peasants’ claims. In the diet, the 
peasant march was discussed as wrong per se, but that the issues brought 
forward were important and righteous. Troops that could have hindered 
the peasants from entering Stockholm were not allowed to fire at them. 
The peasant movement was considered to be essentially political, a group 
which the government could negotiate with in the Realm’s principle politi-
cal arenas. 

However, this did not mean that the government was not anxious to 
stop the peasant march to the capital. Dissuasive measures were taken and 
the peasants were asked to hand in new lists of grievances, a tactic used to 
force the peasants to start their framing process again by having to review 
which issues to put forward. 

When the peasants arrived in Stockholm the protest was complete. 
Movement mobilisation had rested upon the power of the symbolic issues 
brought forth by the peasants. However, these issues were being resolved. 
Peace had been settled with Russia, and therefore the succession was 
decided. Also, one of the generals on trial had been sentenced to death, 
thereby in a matter of days making all the issues that the peasant move-
ment had rested upon obsolete. Therefore, the peasants’ demobilisation 
can be attributed to the loss of political initiative—without symbolic issues 
to rally behind, movement unity was impossible to uphold. The battle on 
Norrmalmstorg, in the centre of Stockholm, was therefore not the end of 
the movement, but the beginning of the settlement of the uprising and the 
restoration of the social order.

The first time force was used against the peasants was in the battle on 
Norrmalmstorg; violence was not justifiable until the authorities could 
be certain this would be the end of the peasants’ movement. Besides the 
force used in the execution of the leaders of the uprising, troops were sent 
into Dalarna as a demonstration of force from the government, which also 
made it difficult for the peasants to begin mobilisation again.

In order to be sure that order was established in Dalarna, many steps 
were taken to control the peasantry. The spread of information between 
Dalarna and Stockholm was limited and put under close surveillance. 
Troops were posted in the southern part of the county as a deterrent and 
information that reached peasants in Dalarna was often censored.

The government must restore the contract that it considered the peas-
ants to have broken. This was facilitated through force and propaganda on 
the government’s terms.
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The peasantry in Dalarna had to prove its loyalty to the government and 
the King once again. Peasants imprisoned in Stockholm all swore oaths of 
allegiance to the King and Council. Each parish in Dalarna was forced to 
hand in petitions asking the government for mercy, whether people from 
the parish had taken part in the march or not.

Social order was also secured through protection of the memory of the 
Dalarna uprising whereby the government reverted to a traditional fram-
ing of the uprising. On the part of the central government, it was of great 
importance that the government’s part in the uprising be remembered as 
fair and just. Ideal reciprocity was re-established and the message from the 
authorities was clear; mercy and protection were the foremost characteris-
tics of the government. The government strove to convey an image of itself 
as patient and lenient—a government that had made many sacrifices to 
satisfy the peasantry. The rebels, on the other hand, were in government 
propaganda portrayed as presumptuous and obstinate. The peasants had 
ignored all benevolent arguments laid before them by the government. The 
force used in the battle was therefore fully justified because the rebels had 
drawn it upon themselves. Violence was the only language that an unruly 
peasantry understood. Agitators were sought after with meagre results. 
This was the only explanation for the peasantry in Dalarna to ever have 
been discontented.

The peasantry’s unity was also challenged. Government propaganda 
said that a handful of evil persons had forced the rest of the peasantry in 
Dalarna into marching to Stockholm, and that the movement had very 
little support in the local community. The movement was thereby defined 
as a violent, ungodly uprising.

The demobilised peasantry left only a few traces of how it viewed the 
end of the uprising. However, the government’s mercy was accepted, oaths 
sworn, and the submission of the peasantry of Dalarna was ostensibly 
complete. Colonel Lagercrantz, commander of the troops sent to Dalarna, 
vowed that the Dalecalians would not rebel in another two hundred years.

The Dalarna uprising of  was part of political culture in the Age of 
Liberty. It was part of the growth of a politicised peasantry and a confident 
peasant estate during the eighteenth century. The Dalarna uprising was 
not an old-fashioned expression of discontent or a step beyond established 
political culture. The uprising was a political movement with national 
political claims, self-assured participants, and a repertoire of protest with 
both traditional and innovative elements.

The movement’s basis in political culture is evident in several ways. The 
values expressed in the establishing of a state of emergency had sprung 
out of common ideas on reciprocity between rulers and the people, which 
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were shared by central authorities. The peasants did not strive to overthrow 
social order, just to call the government’s fulfilment of its obligations into 
question. When issues evolved, they did so in conjunction with these basic 
values while coinciding with current political debate.

Political institutions, such as the parish assembly, county meetings and 
the diet were framed into movement institutions. Political documents were 
used, and even revered, by the peasants in order to legitimise the move-
ment. Social networks of seasonal labourers and informal contacts outside 
the diet were used in the same manner to forward movement issues and 
activities. Together, these factors contributed to a political identity inti-
mately connected to political institutions and the peasant estate’s role in 
political life.
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