


Den besvärliga Stockholmsresan 

Dalupproret i minne 

Karin Sennefelt 

Man minns fortfarande dalupproret 1743 i Dalarna. När Leksand Stars 
supporterklubb Leksand Superstars åkte på bortamatch i Stockholm 
säsongen 1998/99 talade de om det som "det tredje bondeupproret" 
och "Daladansen". Delar av klacken var utstyrd i bondekläder. För att 
uppmuntra de dalska hockeyspelarna sjöng klacken: "Leksand från 
Dalarna, Leksand Sveriges bästa lag! / Mot oss har ni ingen chans, när 
vi kör en daladans!" När Dalregementet skulle läggas ned samma år 
var återigen dalupproret 1743 en aktuell referens. En marsch organise
rades från Falun till Stockholm med mellan 300 och 400 deltagare. 
Man ämnade uppvakta försvarsminister Björn von Sydow i ett försök 
att hindra regementets nedläggning. 

Daldansen var ursprungligen en nedlåtande benämning på dalupp
roret i en vers Olof Dalin skrev i samband med händelserna. Han ville 
beskriva den oordning och de primitiva drifter som drev dalallmogen 
att tåga till Stockholm. Daldansen jämställdes med "djävla-dansen".3 

Under 1800-talet omtolkades betydelsen däremot och begreppet Stora 
daldansen fick de positiva konnotationer som det därefter har behål
lit. Leksands hockeysupportrar verkar knappast förknippa "daladans" 

1 Expressen 21/3 1999. 
2 Dagens Nyheter 27i6 1999. 
3 Ingemar Carlsson, Olof von Dalin. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare (Var-

berg 1997), s. 45-46. 
4 Maths Isacson & Gunnar Ternhag, "1743 års daluppror - en omskriven historia", i 

Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man från dalorten sprang. Lokal
historiska perspektiv på 1J43 års daluppror (Falun 1993), s. 12-13. 
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med dalkarlars fullständiga nederlag mot övermakten i Stockholm, 
med efterräkningar i form av dödsstraff eller med dödliga sjukdomars 
härjande. Dessa saker bör däremot ha legat närmare i minnet för de 
som var inblandade i händelserna sommaren 1743. Hur mindes man 
dalupproret i Dalarna åren efter upproret? 

Minnet kan ses som en värdemätare på hur man har hanterat kriser 
lokalt och hur man har bearbetat händelserna. Det kan också ge en 
fingervisning om hur enskilda aktörer behandlades i sitt lokalsamhälle. 
Därför är minnet en viktig faktor att ta med i beräkningen när man 
frågar efter följderna av en stor kris i lokalsamhället. Syftet med denna 
artikel är att försöka komma åt de lokala efterräkningarna av dalupp
roret 1743 genom dess eftermäle. 

Minnet och historien 

Direkt efter att upproret slagits ned, faktiskt samma eftermiddag som 
slaget på Norrmalmstorg den 22 juni 1743, började kampen om hur his
torien om dalupproret skulle skrivas. Den bild som kom att dominera 
var inte överraskande den segrande centralmaktens. Den hade som 
syfte att återskapa den samhälleliga ordningen, att se till att alla i riket 
höll sig på sin plats i den sociala hierarkin och inte försökte förhäva sig. 
Samtidigt ville man från regeringens sida se till att de som deltagit i 
upproret betraktades som ensamma i sina strävanden. Det skulle verka 
som att det varit en liten grupp personer som uppviglat många andra 
att delta i upproret och att dalallmogen egentligen hade varit välvilligt 
inställd till Kungl. Maj:t hela tiden. Dalallmogen hade inte gjort upp
ror om det inte varit för uppviglarna. Regeringen, å sin sida, framställ
des som att den gjort allt som varit möjligt för att ge dalallmogen vad 
den ville ha, den hade använt nåd som främsta strategi. Men de ill
villiga dalkarlarna ville inte låta sig bevekas och gjorde uppror ändå, 
fastän de inte hade någon anledning. Regeringen försökte på alla sätt 
sprida denna beskrivning av upproret till Dalarna, men också till 
resten av landet, så snart som möjligt.5 

5 För en utförligare beskrivning av denna historieskrivning, se Karin Sennefelt, Den 
politiska sjukan. Dalupproret 1743 ochfrihetstidapolitisk kultur (Hedemora 2001), kap. 7. 
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Folket i Dalarna hade många prövningar kvar, och sedan central
maktens representanters intensiva intresse för dalallmogens sinnelag 
lugnats något, florerade en annan bild av vad upproret varit i Dalarna. 
Det är denna historieskrivning, om än inte alltid nedtecknad, som jag 
vill kalla minne. Det är den ickelegitimerade versionen av upproret, de 
underordnades uppfattning av vad som hänt.6 Att tala om minne av 
dalupproret 1743 signalerar att det är en alternativ historieskrivning det 
handlar om. Men minnen är inte bara ett sätt att skapa en alternativ 
version av vad som hänt i kontrast till bilden som prånglas ut av rege
ringar och makthavare. De är komplicerade produkter som skapas av 
skilda berättelser och de är fulla av luckor, tystnader, sammanfogning-
ar och sammanblandningar. Det som, trots deras komplicerade struk
tur, gör dem intressanta att avtäcka är att de ändå spelar en viktig roll i 
levande livet, för människor i deras samtid.7 

Minne kan avse många saker. Jag vill se minnet som ett socialt feno
men. Minnen är svårfångade eftersom de både är kumulativa och 
kontinuerliga, men samtidigt förändringsbara och provisoriska.8 Den 
franske sociologen Maurice Halbwachs menar att minnen är sociala 

Upproret var dock inte något det ständigt påmindes om bland de övre skikten. I sin 
Dagbok öfver en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och 
Dalarne år 7757 nämner Abraham Hiilphers inte dalallmogens uppror 14 år tidigare. 
Däremot skildras dalallmogens delaktighet i allehanda äldre strider. Se Gösta Karlsson, 
"Beronius, Dufmark och andra upprorsmän. Stora daldansen sett ur husbyperspektiv", 
opublicerad uppsats, Dalasamlingen, Falu stadsbibliotek (1991), s. 35. 

6 Susannah Radstone, "Working with Memory: an Introduction", i Susannah Rad-
stone (red.), Memory and Methodology (Oxford 8c New York 2000), s. 3; Maria G. 
Cattell 8c Jacob J. Climo, "Introduction: Meaning in Social Memory and History: 
Anthropological Perspectives", i Jacob J. Climo 8c Maria G. Cattell (red.), Social 
Memory and History. Anthropological Perspectives (Walnut Creek, Lanham, New York 8c 
Oxford 2002), s. 1-2. En liknande tankegång finns hos James C. Scott som talar om 
folkkulturens "hidden transcripts", i förhållande till makthavarnas "public transcript". 
Scott avser emellertid inte minne i sig utan de maktlösas motståndskulturer som utveck
las undangömda från makthavares kontroll. Se James C. Scott, Domination and theArts 
ofResistance. Hidden Transcripts (New Haven 1990). För en elaborering av dessa begrepp 
i förhållande till minnesforskningen, se Stephan Feuchtwang, "Reinscriptions: Com-
memoration, Restoration and the Interpersonal Transmission of Histories and Memo-
ries under Modern States in Asia and Europé", i Susannah Radstone (red.), Memory and 
Methodology (Oxford 8c New York 2000), s. 73-74. 

7 Radstone (2000), s. 11. 
8 Cattell 8c Climo (2002), s. 4-5,12, 23, 25. 
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realiteter. De överförs och upprätthålls genom medvetna insatser av 
institutioner eller grupper. 

Var finns då minnena? Visst, de sitter i hjärnorna hos oss män
niskor, men de kommer till uttryck på många sätt som samtidigt ger 
stöd åt minnet: i språket, sånger, ceremonier, i kroppen, platser och 
ting. I en huvudsakligen muntlig kultur, där man inte nedtecknar och 
sparar sina hågkomster blir andra sätt att ge stöd åt minnet än vik
tigare. Halbwachs gör en rudimentär uppdelning mellan olika typer 
av minnen, beroende på vem det är som omfattar dem. Han talar om 
det kollektiva minnet som är det aktiva förflutna som påverkar vår 
identitet, det historiska minnet som är det "döda" förflutna som står 
att återfinna i historiska källor, och slutligen det personliga minnet, 
som avser individers erfarenheter.11 Det är det personliga och det 
kollektiva minnet av dalupproret jag är intresserad av här. 

Minnet av en händelse är inte något som passivt vilar hos alla och 
envar som var med, utan det produceras aktivt och traderas vidare, 
antingen genom att man erinrar sig själv, pratar med andra som var 
med eller berättar för dem som inte upplevt händelsen. Detta innebär 
också att kollektiva minnen inte på något vis måste omfattas av alla i 
ett samhälle eller en grupp. Minnen är så konstruerade att de inte kan 
sägas innehålla en sanning, utan de konstrueras i kommunikationen 
mellan människor. Det är inte i minnesstudier man ska söka efter san
ningen om hur det "egentligen" var, utan det man letar efter är sam
manhang och betydelse.13 

Kollektiva minnen kan skapa gemenskaper eller splittra dem. Min
nena omhuldas ofta av särskilda grupper och ligger till grund för iden-

9 Cattell 8c Climo (2002), s. 3-4. 
10 Cattell & Climo (2002), s. 17-18. 
11 Cattell & Climo (2002), s. 4. Halbwachs använder begreppen självbiografiskt/ 

kollektivt minne. Begreppsförvirringen är dock stor inom området. Cattell & Climo 
räknar upp 13 olika begrepp som i forskningen används mer eller mindre synonymt, se 
Cattell & Climo (2002), s. 4. Definitionerna liknar varandra och jag använder de be
grepp jag finner fungerar bäst på svenska, dvs. kollektivt minne, historiskt minne och 
personligt minne. 

12 Radstone (2000), s. 7,10; Annette Kuhn, "A Journey through Memory", i Susan-
nah Radstone (red.), Memory andMethodology (Oxford & New York 2000), s. 189. 

13 Cattell & Climo (2002), s. 16. 
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titetsbyggen. Därför är kollektiva minnen ofta tvisteämnen och grund 
för konflikt. Motstånd mot en officiell version av historien kan mycket 
väl manifestera sig i tystnad eller glömska, kanske för att man fruktar 
repressalier om man uttrycker något annat. Individer kan välja att vara 
tysta, medan det framstår som glömska för oss. Men likaväl som min
nen kan splittra kan de ha en försonande effekt om man lyckas kon
struera en berättelse som tar hänsyn till olika grupper och deras 
varierande minnen. Kollektiva minnen, väl konstruerade, kan vara 
svåra att ändra - de hålls vid liv av gruppen. De är motståndskraftiga 
mot modifieringsförsök. 

Källmaterialet kring dalupprorets oskrivna och inofficiella historia 
är inte särskilt rikt. Det material som använts här kommer från en 
mängd olika källor — det är också nödvändigt med tanke på de många 
olika manifestationer som minnen kan ta sig. De källor som finns är i 
den absoluta majoriteten av fallen skapade för centralmaktens behov. 
Domstolsprotokoll, länsmäns, landshövdingens och justitiekanslerns 
rapporter till Kungl. Maj:t står till buds för den som vill veta vad som 
hände i Dalarna efter upproret. Prästerna har ibland nedtecknat en del 
om hur sockenborna upplevde händelserna, men prästerna tolkade 
själva det de hörde och mindes och är därför inte att lita på i de korta 
berättelser som återfinns. 

De vars minnen jag är ute efter, männen och kvinnorna som levde i 
Dalarna under tiden upproret skedde, som var med själva eller hade en 
anhörig som var med, som drabbades av sjukdomarna som spreds i 
efterhand eller av de politiska efterräkningarna, deras minnen av upp
roret är inte nedtecknade, annat än i undantagsfall. Ett fåtal direkta 
källor till allmogens synsätt finns dock bevarade. Det gäller framför 
allt några föremål, ett par visor och några brev. Få var så pass skrivkun-
niga att de kunde nedteckna vad som hänt, och kunde de det har det 
sällan överlevt till eftervärlden. Man ska heller inte underskatta faran 
av att nedteckna en bild av dalupproret som inte stämde med den 
officiella. 

Som forskare är man alltså hänvisad till det material som finns, sär
skilt det som skapats av centralmaktens representanter. Det gäller att 

14 Kuhn (2000), s. 194; Cattell & Climo (2002), s. 4-5, 23, 28-31,34-35. 
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skala bort lagren av propaganda, fördomar och tjänstemännens nitisk
het att uppfylla uppdragsgivarens vilja och i stället se till det som ligger 
under. 

Påminnelser 

De lokala representanterna för centralmakten bemötte allmogen på ett 
motsägelsefullt sätt efter upproret. Tjänstemännens strävan var att all
mogen skulle glömma upproret och därmed sin olydnad mot över
heten så att olydnaden inte skulle upprepas. Men ständiga påminnel
ser om upprorets vederstygglighet talade ett annat språk. Efterräk
ningarna av upproret fortsatte på många olika sätt långt efter upproret. 
Påminnelserna var av tre slag, det var de fortsatta rättegångarna, det 
var återbetalandet av de skulder allmogen ådragit sig i samband med 
upproret och det var den ideologiska kontroll som utövades av central
maktens representanter. 

Trots att upprorets ledare hade avrättats och huvudprocessen i Svea 
hovätt avslutats skulle skulden till upproret fortfarande fördelas. Nya 
rättegångar sattes igång i Kopparbergs, Södermanlands, Upplands och 
Västmanlands län under 1744 och snart började också riksdagen 
undersöka de lokala tjänstemännens roll i upproret genom en ständer-
kommission. Ständerkommissionen avstannade sitt arbete först 1749.1 
Kopparbergs län innebar detta att personer kallades till rannsakningar 
för att vittna eller ställas till svars. Flera personer hade dock avvikit och 
begett sig på nya herrarbeten på våren 1744 och måste eftersökas. 
Många måste involveras för att finna dem.15 

När de olika socknarna hade samlats för att tåga ned till Stock
holm hade man på de allra flesta håll tagit med sig pengar ur socken
kyrkan för att använda som drickspenningar på vägen. Pengarna 
betraktades visserligen som socknarnas när de tog dem, men efter 

15 Se t.ex. Hans Larsson till Wennerstedt 20/2 1744, skrivelser från övriga myndig
heter, yngre serien, Kopparbergs länsstyrelse, landskansliet (KLKA), Uppsala lands
arkiv (ULA). Se även undersökningsrätten i Arboga till Wennerstedt 12/3 1744, Schvan 
till Wennerstedt 28/3 1744, förteckning över inkallade till rätten i Falun april 1744, ibid.; 
Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bonde
ståndet (Göteborg 1930), s. 426. 
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upprorets slut började kyrkoherdarna och myndigheterna kräva till
baka dessa pengar av allmogen. De pengar som hade tagits i kyrkan i 
Husby socken tog lång tid att återbetala. När generalvisitationen 
skedde 1770 avskrevs den summa som återstod, men då hade återbe
talningen belastat socknens ekonomi i 27 år. Också vapen som hade 
tagits i kyrkorna förtecknades och måste ersättas. 

Enskilda upprorsmän hade också dragit på sig skulder som skulle 
återbetalas. Skinnar Per Andersson hade avrättats i Stockholm den 30 
januari 1744 som en av ledarna av upproret. Tydligen var han skyldig 
landshövdingen pengar, och kronobefallningsmannen i Ovansiljans 
fögderi, Anders Lindborg, sändes i mars till hans hustru på Sollerön 
för att höra efter om pengarna gick att kräva ut. Ankan och hennes 
små barn var mycket fattiga, berättade Lindborg, så skulle man ha ut 
pengarna var det genom att försöka få ut de riksdagspengar som 
många fögderier inte betalt Skinnar Per. Inget annat fanns att ta hos 
änkan "vars bo är så uselt och armt, att här icke annat finnes än jord
egendomen var till man knappast kunde få någon köpare". Landshöv
dingens hopp att få igen sina pengar stod i att eftersöka de som stod i 
skuld till Skinnar Per.18 

En grupp herrarbetare från Färnäs by i Mora socken hade också 
lämnat skulder efter sig. Grannas Mats Andersson, Lassis Mats Joens-
son och Böl Sven Svensson hade begett sig iväg till Stockholm på 
arbete under våren 1743 och hade tagit emot 240 daler kopparmynt av 
majoren Wilhelm Mauritz Pauli som de skulle avbetala med arbete på 

16 Johan Carlsson, Husby socken i Dalarna förr och nu (Hedemora 1899), s. 28; Beck
man (1930), s. 429 not; Karlsson (1991), s. 31. Om By sockens återbetalning, se Carl Lars
son i By, "Dalupproret 1743 från By sockens horisont", i Från By sockengille XVI (1943), 
s. 20. 

17 Bihlfelt till Wennerstedt 1/3 1744, skrivelser från övriga myndigheter, yngre serien, 
KLKA. Se även Limabornas ansökning om att få tillbaka deras egna vapen som hade 
beslagtagits under upproret som de nu menade sig behöva till jakten och gränsvakten 
mot Norge. Wennerstedt till KM:t 23/1 1744, Landshövdingarnas skrivelser till KM:t, 
Kopparbergs län, Riksarkivet (RA). 

18 Lindborg till Wennerstedt 20/2, 4/3 1744, skrivelser från övriga myndigheter, 
yngre serien, KLKA. Se även Lindborg till Wennerstedt 15/2 1744, ibid.; Margareta 
Hedblom, "Leksand: 'Med then oroliga hopenom'", i Maths Isacson & Gunnar Tern-
hag (red.), Femtusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1J43 års 
daluppror (Falun 1993), s. 55-56. 
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majorens gods i Småland. De tre herrarbetarna hade slagit sig ihop 

med de upproriska när de kom till Stockholm och hade deltagit i stri
den på Norrmalmstorg. Böl Sven Svensson hade sårats i striden och 
avlidit av sina skador. De andra två dog båda på vägen hem från Stock
holm. Grannas Mats efterlämnade sin hustru och deras fem små barn 
medan Lassis Mats hustru redan hade dött och deras fyra barn blev 
både fader- och moderlösa. Skulden skulle möjligen kunna återbetalas 
till major Pauli av de anhöriga till Grannas Mats och Böl Sven, men 
Lassis Mats fyra barn hade inget att ta av sedan deras far hade för
skingrat deras arv.19 

Den ideologiska kontrollen fortsatte långt efter att upproret var 
över. Det kom årliga påminnelser om upprorets vederstygglighet 
genom den tacksägelsedag som hölls varje år vid midsommartid. I kyr
kan tackade man Gud för den nåd och barmhärtighet han visat genom 
att stilla dalkarlarnas uppror. 

Bevakningen av allmogens sinnelag fortsatte också och rapporter 
som antydde att missnöje var spritt eller sympatier för de upproriska 
togs på stort allvar av myndigheterna.21 Lokala myndigheter i Dalarna 
sände villigt in uppgifter om hur allmogen förhöll sig efter att upproret 
slagits ned. Deras bild är färgad av en önskan att framstå som lojala 
och nitiska tjänstemän. De berättade i brev om hur allmogen i sock
narna kring Falun höll sig lugn och stilla. Allmogen ångrade vad som 
hade skett, sade tjänstemännen, och till och med hatade och önskade 
ont över dem som orsakat uttåget till Stockholm. Särskilt de som hade 
varit med vid slaget på Norrmalmstorg och kommit undan sade att de 
inte vågade ge sig på något liknande företag igen. De tackade bara 
innerligen Gud att han hjälpt dem undan faran.22 

När landshövding Wennerstedt reste genom länet i januari 1744 

19 Lindborg till Wennerstedt 15/2 1744, skrivelser från övriga myndigheter, yngre 
serien, KLKA. 

20 Sennefelt (2001), s. 283. 
21 Se t.ex. JK till KM:t 20/1 1749, Allmänna verks, direktioners m.fl. skrivelser till 

KM:t, III KM:ts kansli, Justitiekanslern, 1748-56, RA (JK till KM:t). 
22 Halldin & Gahn till KM:t 5/7 1743, Halldin till KM:t 11/7 1743, Halldin & Gahn 

till KM:t 21/71743, Justitierevisionen, Besvärs och ansökningsmål, utslagsakt 24/12 1743, 
125 vol. II (JR II); Malmer till KM:t 5/12 1743, Wennerstedt till KM:t 5/11744, Justitie
revisionen, Besvärs och ansökningsmål, utslagsakt 24/12 1743,125 vol. V, RA. 
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uttryckte allmogen sin ånger för honom. I socknarna i Västerdalarna 
utbrast allmogen i tårar över sina förbrytelser, enligt Wennerstedt, och 
ångrade dem bittert. I Österdalarna var allt stilla och tyst och man var 
glad åt den nåd man fått. Folket hade av upprorets utgång förstått att 
det borde ha lyssnat på landshövdingens varningsord. Wennerstedt 
fann att allmogen hade lagt upproret bakom sig (detta alltså innan 
avrättningarna ännu skett!) och "de på sin sida ställt det framfarne uti 
en evig Glömska och förgätenhet". Det var en bekväm förklaring för 
en centralmaktens representant som gärna ville betrakta allmogen som 
i grunden lydig och enfaldig. En delförklaring till det lugn Wenner
stedt märkt av kan bero på den nöd han mött var han kommit, all
mogen hade bara "ett ganska ovanligt och eländigt bröd" att tillgå.24 

När justitiekansler Johan Gerdeschiöld reste genom landet fick 
Kopparbergs län särskild uppmärksamhet. Medan en resa våren 1750 
gick igenom åtta sydliga län, ägnades Kopparbergs län tidigt 1751 en 
egen resa där justitiekanslern noggrant besökte varje socken och varje 
stad i länet, förutom Mora socken som var omöjlig att nå på grund av 
det dåliga väglaget och den svaga isen på Siljan.25 

Överallt hade justitiekanslern mött mängder av människor på 
tingsmöten och i sockenstämmor och där hade han konstaterat att 
allmogen var lugn. Allmogen berömdes genomgående av prästerska
pet och tjänstemännen för att den "för Höga överheten och hela det 
Kungl. huset visa all underdånig lydnad och trohet, samt att de vil
ligt fullgöra och utgöra vad å Överhetens vägnar av Landshövdingen 
uti orten bjudes och befalles." Justitiekanslern undlät heller inte att 

23 Wennerstedt till KM:t 23/1 1744. Ang. ånger, se även Carl Gustaf Wennerstedt, 
Kort Berättelse Om Hivad mig Carl Gustaf Wennerstedt Såsom Lands-Höfdinge i Stora 
Kopparbergs Höfdingedöme, Enskyldt håndt, Jämwälfor någon dehl uti thet Allmänna sig 
tildragit, Under thet af Dahlallmogen Ar 1J43 anstälte Uproret (Örebro 1766), s. 44. 

24 Wennerstedt till KM:t 23/1 1744. Ett par år efter upproret är det mer vardagliga 
bekymmer som präglar landshövdingens brev: soldatrekrytering, pålagor och missväxt. 
Se t.ex. Wennerstedt till KM:t 10/6,7/9 1747,18/71751, bilaga Böneskrift från allmogen i 
Västrdalarna till KM:t, odat, 17/5, 31/10 1753, bilaga Böneskrift från allmogen i Väster
dalarna till KM:t odat., Gripenhielm till KM:t 3/4, 8/6 1749, Halldin & Edman till 
KM:t 29/6 1749, Halldin 8c Edman till KM:t 11/8 1750; JK:s memorial ang. resor i södra 
Sverige 12/111750, JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 

25 JK:s memorial ang. resor i södra Sverige 12/11 1750, JK:s memorial ang. resa i 
Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
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var han kom uppmuntra allmogen för detta.26 

Han meddelade också att allmogen i alla de socknar han hade 
besökt var mycket tacksam för den nåd man fått av överheten "oaktat 
de, genom deras förhållande för några år sedan icke gjort sig därav vär
diga". Enligt justitiekanslern gladde man sig i länet för att man inte 
hade lidit några konsekvenser av upproret utan hade behandlats på 
samma sätt som allmogen i resten av landet som alltid hade skött sig. 
Med tanke på detta kände allmogen att den var förpliktigad att visa 
överheten dubbel trohet och lydnad, intill döden. Nu ville man, enligt 
Gerdeschiöld, tävla med invånarna i resten av landet i att vara trogna 
undersåtar.27 

Justitiekanslern vädrade dock ett orosmoment gällande barnupp
fostran i länet. Han tyckte att man på flera håll visade en alldeles för 
stor flathet i uppfostran och inte var så nogräknad om barnen var 
uppstudsiga. Detta kunde ha konsekvenser för huruvida barnen lärde 
sig den rätta undersåtliga lydnaden. Justitiekanslern påtalade därför 
för alla hur angeläget det var att i låg ålder inplanta lydnad i barnen 
"varpå troheten emot Överheten sig även grundade". 

Lugnet rådde i Kopparbergs län enligt landshövdingen och justitie
kanslern. Allmogen hade till och med glömt upproret. Ser man till 
andra källor blir bilden en annan. 

Minnet av marschen till Stockholm 

När 1743 års händelser sammanfattades av prästen i Lima var upproret 
årets allt överskuggande händelse: "vid slutet av maj månad begyntes 
uppror uti Dalarna och i begynnelsen av juni månad skulle hela dalall
mogen marschera till Falun och sedan till Stockholm".29 Upproret 
samlades bland minnesvärda händelser från andra år, som då åskan 
slagit ned på hösten eller frosten kommit redan i juli. 

26 JK:s memorial ang. resor i södra Sverige 12/n 1750, JK:s memorial ang. resa i 
Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 

27 JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
28 JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
29 Anmärkningar om årets händelser, Husförhörslängd 1733-58 m.m., Lima kyrko

arkiv, ULA. 
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Minnet av dalupproret skapades inte minst av de som deltagit i det, 
och hos de arresterade dalkarlarna var stämningen inte den allra bästa 
direkt efter att upproret slagits ned. Den tidigare upproriska andan i 
länet försvann så snart nyheten om nederlaget kom och läget hemma-
vid präglades mest av väntan och oro. I By socken sökte upprorsmän
nens hustrur upp länsman och frågade gråtande vad de skulle ta sig till 
och i Älvdalen rådde stor ängslan inför en eventuell rannsakning i 
socknarna.30 Nyhetsförmedlingen mellan Dalarna och Stockholm tog 
tid och var osäker, något man hade erfarenhet av från tidigare år. 
Nyheterna från Stockholm om vad som hänt dalkarlarna byggde där
för till stor del på rapporter från folk som varit med och lyckats ta sig 
hem. Dagligen återvände folk till Dalarna och kunde berätta hur det 
stod till med anhöriga och sockenbor som satt fängslade. 

Oron i Dalarna var befogad, inte bara för vad som skulle hända med 
de arresterade i Stockholm, utan också för repressalierna lokalt. 
Anders Hansson från Oversätra i Skedvi skrev till sin far Hans 
Andersson som satt fängslad i Stockholm. Han beskrev läget i hem
orten som gott och hälsosamt, men bedrövligt och sorgfullt. Rannsak
ning hade skett i sockenstugan i Skedvi där ett par personer hade an-
getts och Anders Hansson förmodade att det skulle bli en svår rann
sakning även i de andra socknarna. 

Det påbjudna angiveriet ställde familjemedlemmar mot varandra. 
Soldaten Erik Eriksson Våghals hade avgett tro- och huldhetsed till 
Kungl. Maj:t och fått bege sig hemåt med de "mindre brottsliga", trots 
att han var angiven som huvudman. Hans far lovade dock att själv 
inlämna honom till arresten om så påfordrades.32 Tio äldre bönder 
från Rättvik besökte också landshövdingen i Falun och begärde att 
några av de som kommit hem från Stockholm skulle fängslas igen och 
ställas inför rätta. Dessa personer, menade de, hade sagt många otidig-

30 Frantz Gram 18/7 1743, fol. 31—32, SHP; Erik Näsman till sin son 12/7 1743, fol. 
1219a, Svea hovrätts arkiv, Huvudarkivet, handlingar rörande Dalupproret 1743, vol. d 
(SHHd), RA. 

31 Anders Hansson till Hans Andersson odat., ink. 5/8 1743, fol. 890, Svea hovrätts 
arkiv, handlingar rörande Dalupproret 1743, vol. c, RA; Hans Andersson 29, 30/7 1743, 

f°l- 359-363. 393-396> SHP. 
32 Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743, RA. 
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heter till prästerskapet och socknens äldste när inmarschen skedde 
c o i 33 
rran socknen. 

Tacksamhet för att ha klarat sig igenom en pärs besjälade upprors
männen när man väl fick komma hem från Stockholm. Deltagarna i 
upproret från Leksand tackade himmelska makter för att de tagit sig 
hem helskinnade. Upprorsmännen som ansetts "mindre brottsliga" 
skänkte den 7 augusti 1743 pengar till kyrkan och de fattiga i tacksam
het över att ha haft Guds beskydd. Bönderna gav 1 daler kopparmynt 
till kyrkan och 16 öre till de fattiga, drängarna 16 öre till kyrkan och 8 
till de fattiga.34 

De som avtjänade mångåriga fängelsestraff mindes också händel
serna i Stockholm och upprorets början. Pung Erik Ersson från Lek
sand skrev hem till sin hustru under de år han satt på Bohus fästning. I 
sina brev beklagade han att skulden för upproret föll på honom i så stor 
utsträckning. Han erinrade sig sin egen resa till Stockholm våren 1743: 
han hade rest som deputerad för allmogen i socknen. Synen på de 
deputerades resa till Stockholm var annorlunda ett par år efter upp
roret än vad den varit när resan skett, konstaterade han också. Då hade 
ingen förstått hur farlig resan skulle vara, men nu beklagade alla den 
"med heta tårar". Pung Erik redogjorde också för de straff han fått 
genomlida och tyckte att det kunde räcka: han ville inte bli skuldbe
lagd hemmavid också. Han plågades av att vara borta så länge från 
familj och vänner. Han mindes sina "gamla stockholmskamrater" och 
hemorten: "Så fort jag lägger mig i sängen om kvällarna och somnar, så 
drömmer jag att jag är hemma."35 

Det var inte bara bland allmogen i Dalarna som somliga mindes 
upproret med bitterhet. Carl Gustaf Wennerstedt, långvarig lands
hövding i Kopparbergs län, hade just tillträtt sin tjänst när upproret 

33 Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743. De hände även att folk ansåg sig ha blivit 
falskeligen anklagade. Se Malmer till KM:t 9/8 1743, Säters socken till Jakob Berg 2/8 
1743, fol. 1104-1107, SHHd; Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743. 

34 Malmer till KM:t 7/8 1743, JR II. Här finns en parallell med herrarbetarnas vana att 
ge föräringar till kyrkan vid hemkomsten från sina arbeten. Se Göran Rosander, Herr
arbete. Dalfolkets säsongsvisa arbetsvandringar i jämförande belysning (Uppsala 1967), 

s. 248-249. 
35 Hedblom (1993), s. 54-57, citat s. 55, 56, 57. 
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började. Hans agerande blev sedan grundligt undersökt av ständer-
kommissionen. Wennerstedt nedtecknade en berättelse om sina upp
levelser ganska snart efter upprorets slut men de publicerades först 1766 
när tryckfrihet infördes. Berättelsen är en lång redogörelse för de 
umbäranden han måste gå igenom i samband med upproret som åtföljs 
av olika bevis som han ansåg styrkte hans berättelse. Han var missnöjd 
med den bild av upproret som hade spridits, liksom med bilden av hans 
eget agerande, och ville berätta sanningen. Hans berättelse hade också 
ett pedagogiskt syfte, att bevara minnet av det förkastliga upproret.36 

Wennerstedt var mycket noggrann med att påtala alla åtgärder han 
vidtagit för att hindra allmogen från att göra uppror, framför allt alla 
hans försök att med bevekligt tal övertala allmogen. Denna återgiv
ning var förstås viktig för honom med tanke på att hans lojalitet till 
Kungl. Maj:t hade ifrågasatts så grundligt av ständerkommissionen. 
Allt han gjort hade varit verkningslöst, berättade Wennerstedt, efter
som allmogen hade varit i ett så upphissat tillstånd och lett av ondske
fulla rådgivare. 

Wennerstedt skildrar sin egen påtvingade delaktighet i marschen 
till Stockholm som mycket farlig och plågsam. Han är noga med att 
berätta om hot mot hans liv. På marschen tvingades han med i vagn 
längst bak i tåget fastän han var sjuk i gikt och hade mycket svåra 
smärtor. Han klandrar också rådet för att man inte låtit honom stanna 
i Stockholm som han ville när han varit där under våren 1743.1 stället 
måste han resa tillbaka Falun, bara för att falla i dalallmogens händer. 
Hela Falu stad kunde intyga att: 

min belägenhet, under den tiden, var den bedrövligaste och medömkan-
värdaste [...] Kort sagt: min eländiga fot, en svår Feber, och det som 
allravärst var, sinnens obeskrivliga oro, så väl över det förgångna, som i 
synnerhet över det tillkommande, gjorde alla ögonblick för mig de 
smärtfullaste och bedrövligaste.38 

Oro för sitt liv, smärtan i foten och förnedring gjorde Wennerstedts 

36 Wennerstedt (1766), s. 4. Berättelsen är undertecknad i mars 1745. 
37 Wennerstedt (1766), passim. 
38 Wennerstedt (1766), s. 37. 
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resa till Stockholm ytterst besvärlig. Han befriades först vid Norrtull 
när kungen kom för att möta allmogen och hjälpte till att befria den 
plågade landshövdingen.39 Också Wennerstedt tackade Gud när han 
återkom till Falun efter att ha varit med på resan till Stockholm och 
önskade av hela sitt hjärta att ingen någonsin skulle behöva gå igenom 
det han hade genomlidit. 

Minnet av upproret kom också till uttryck i de personalieböcker 
prästerna skrev. Dessa var dödböcker med en kort utläggning om varje 
avliden persons leverne. Som centralmaktens representanter på lokal 
nivå hade prästerna en skyldighet att förmedla den officiella versionen 
av dalupproret och kunde inte i allmänna handlingar framföra något 
som sade emot den bilden. Ibland framkommer en annan åsikt ändå. 

I personalierna skrev prästerna närmast efter upproret lakoniskt om 
dalkarlar som dött sedan hemkomsten från fängelset i Stockholm. Som 
dödsorsak angavs med anmärkningsvärd likhet i formuleringarna att 
den döde mannen varit sjuk i blodsot eller huvudsot sedan han kommit 
hem från Stockholm. Dessa personer, som deltagit i uppror mot sin 
överhet och brutit mot Guds ordning, får oftast inte en reprimand för 
sitt leverne av prästen. Deltagandet i upproret finns bara implicit i deras 
eftermälen genom hänvisningen till att de kommit hem från Stock
holm. De allra flesta meddelas ha levt ett stilla och anständigt liv.41 

I Leksand skrevs långa utläggningar om avlidna deltagare i upproret 
och det var mycket sällan någon sades själv ha varit till skuld för att ha 
varit med på marschen till Stockholm. Många omtalades bara ha levt 
kristliga liv, i god sämja med sina grannar och alltid ha varit frid
samma.42 Det var bara ibland som prästerna uttalat antecknade sina 
åsikter om vad som skett, och då är det genom att omtala marschen till 
Stockholm som den besvärliga, beklagliga eller fördärvliga Stock-

39 Wennerstedt (1766), s. 4,16, 36-37, 39-41, 43. 
40 Wennerstedt (1766), s. 46. 
41 Död- och begravningsbok 1741-43, Gagnefs kyrkoarkiv; Död- och personaliebok 

1741-52, Leksands kyrkoarkiv; Dödbok 1743-48, Mora kyrkoarkiv; Personaliebok 1739-
49, Stora Skedvi kyrkoarkiv, alla ULA. Se även Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa 
konflikter i Norra HälsinglandI6JO-I8OO (Stockholm 2003), s. 223-226, som påtalar per
sonagernas stereotypa karaktär, även då det gäller religiöst oliktänkande. 

42 Död- och personaliebok 1741-52,14, 15,16, 17, 19, 21 e. tref. 1743, Leksands kyrko
arkiv. 
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holmsresan.43 Stockholmsresor var något dalallmogen var van vid. 
Många herrarbetare sökte sig årligen ned till Stockholm och Mälar
dalen för att försörja sig genom säsongsarbete. Denna gång, under 
upproret, hade emellertid resan varit besvärligare än vanligt. 

I något fall sades också vad som skett under upproret. Tunnlags-
karlen och uppsyningsmannen Anders Ersson från Tasbäck i Leksands 
socken hade alltid haft rättrådigheten för ögonen. Men han hade drab
bats av obetänksamhet och mänsklig svaghet enligt prosten, och "som 
många flera felat i plikterna mot överheten". Han fördes till Stockholm 
för förhör och återkom sjuklig från fängelset och dog strax därefter.45 

En man som fick ett mindre smickrande eftermäle i personalierna är 
Erik Eriksson i Strandmora, By socken. Erik Eriksson, eller Svart-
erker som han ibland kallades, hade haft en hel del konflikter med 
prosten i By under upproret. Han dömdes också till att avtjäna ett 
antal år på Marstrand för sin delaktighet. Erik Eriksson omtalades 
efter sin död som "en särskilt hård och oböjlig kristen". Mera spar-
smakat uttryckte sig prosten i Leksand om Lars Hansson i Fors som 
varit på rymmen i fyra år innan han fick nåd och överlämnade sig till 
ständerkommissionen. I personalierna från 1754 står att Lars Hansson 
visserligen hade nyttjat nattvarden och gått i gudstjänst när tillfälle 
givits, men för övrigt var hans omständigheter bekanta. Prosten hop
pades bara att han erkänt sina brott inför Gud. 

Flera upprorsmän som dog långt efter upproret fick ett eftermäle där 
upproret uteslöts helt, inte ens den implicita formuleringen om Stock
holmsresan förekommer. Trots sin olydnad mot överheten sägs i perso-
nalieboken om Buss Mats Persson från Sollerön att han varit "stilla och 

43 Död- och personaliebok 1741-52, 12 e. tref. 1743, Leksands kyrkoarkiv; Dödbok 
1743-48,16 e. tref. 1743, Mora kyrkoarkiv; Personaliebok 1739-49,10 e. tref. 1743, Stora 
Skedvi kyrkoarkiv. 

44 Rosander (1967), passim. 
45 Död- och personaliebok 1741-52,11, 20 (citat) e. tref. 1743, Leksands kyrkoarkiv. 
46 Sennefelt (2001), s. 89-90, 102, 109, 142, 187; Carl Larsson i By, "När Bysocken-

karlarna voro med i 'Stora Daldansen' 1743", Meddelanden från Dalarnas hembygdsför
bund (1917), s. 54. 

47 Hedblom (1993), s. 53. Se även Christer Bergin, "Rättvik: 'Uti lika nöd stadda ... 
kunna vi ej draga oss undan", i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man 
från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror (Falun 1993), s. 45. 
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saktmodig, levat väl och kristel, med grannar och kända" och att han gått 
flitigt i gudstjänsten. Inget sägs om hans delaktighet i upproret, hans 
rymning från arresten eller hans långa fängelsestraff.48 Samma sak gäller 
upprors deltagare från Husby socken som dog flera år efter upproret.49 

Enskilda individers kopplingar till upproret verkar i många fall ha 
varit kortlivad. I eftermälena blev ofta upprorsdeltagandet en väldigt 
liten del i förhållande till andra viktiga händelser i människors liv -
dop, giftermål, föräldraskap och dödsstunden. Möjligen kopplades 
upproret i minnet inte samman så mycket med individer som med kol
lektivets agerande, därför var det inte så viktigt att minnas enskildas 
deltagande och skuld. 

Artefakter och visor 

Att upproret kom att stanna i människors minne i termer av den 
besvärliga Stockholmsresan talar inte bara personalierna om. Också i 
föremål och visor var marschen viktig att minnas. 

I Dalarnas museums samlingar finns en spikklubba, närmare 2,5 
meter lång, bevarad från dalupproret. På skaftet står inskriften "1743 
den 21 juni voro till Stockholm".50 När inskriften har tillkommit är 
oklart, men intressant är den dubbla laddning som föremålet har tack 
vare att man på ett fasaväckande allmogevapen ger en ordfattig och 
tillbakahållen beskrivning av vad det använts till. 

Det var heller inte bara allmogen som sparade föremål. Landssekre
terare Neuman köpte en spikklubba av allmogen vid landstinget i Lek
sand i april 1743 och sålde den sedan vidare till landshövding Wenner-
stedt som souvenir för nio daler kopparmynt. Wennerstedt fäste en 
liten kopparplakett vid den som minnesmärke över vad han utstått 
under upproret: "Detta blive, med mera för mina Efterkommande ett 
minnesmärke, vad jag utstått vid dalupproret, och huru illa jag därföre 
är vorden belönt".51 Det står på plaketten att spikklubban stöttes i 

48 Helmer Nilsson, "Bus Mats Persson, en frihetskämpe från Sollerön", i Sol-Öen, 
utg. av Sollerö hembygdsförening & Sollerö församling (1992), s. 72-73. 

49 Karlsson (1991), s. 31. 
50 Torsten Lenk, "Stora daldansen och dess vapen", i Sigurd Erixon 8c Sigurd Wallin 

(red.), Svenska kulturbilder, del 1 (Stockholm 1929), s. 119. 
51 Lenk (1929), s. 118. 
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taket på ett hotfullt sätt när landshövdingen var på landstinget i Lek
sand 1743 i syfte att övertala allmogen att släppa ut sina soldater. Han 
tog med sig klubban från Dalarna och den förvarades länge i Svenne
vads kyrka där Wennerstedt är begraven.52 

I Älvdalen har man funnit en fyrsidig käpp med dalrunor som min
ner om vad som hänt under dalupproret. Skriften är signerad AAS 
(Anders Andersson) och daterad 1743. Käppen var uppenbarligen 
ämnad att fungera som minnessak över händelserna under sommaren, 
men den var gjord så att texten inte var enkel att uttyda och föremålet 
lätt att gömma. Texten lyder: 

Ifrån Aidalen den 6 junius så marscherade vi två veckor till Stockholm 
den 20 junius där vi v[-] så fick vi där vara i två dagar men sedan blev vi 
tagne som fångar 1743 och den 23 junius så att vi blev fångne så att vi kun
de få en dr[-] va[-] AAS där ventade vi en månad eller in till den 20 julius 
så marscherade med vakt allt tillbaka.53 

Med tanke på att Anders Andersson fått gå hem i juli 1743 så har han 
tillhört de som bedömts som "mindre brottsliga" av hovrätten. Åter
igen är det marschen som återges. Nederlaget i strid i Stockholm är 
undanskymd för den månadslånga vistelsen i fängelse och tåget hem 
igen. Att striden på Norrmalmstorg inte nämns kan vara ett sätt att 
legitimera allmogens handlande - det som återstår talar i stället om att 
allmogen bemötts på ett orättfärdigt sätt. 

Också en visa centreras kring vandringen till Stockholm. Det är en 
gammal dalpolska från Boda upptecknad av Fräs Erik Andersson. 

Femtusen man från dalorten sprang 
med spikbelagda skor och klubbor i hand 
till att försvara landom, landom 

52 Lenk (1929), s. 118-119; Sennefelt (2001), s. 160 not; Wennerstedt beskriver även i 
sina memoarer spikklubbans betydelse som minnesmärke: "till en tänkvärdig åminnelse 
för eftervärlden i behåld". Wennerstedt (1766), s. 26, 31, 35 (citat). I dag finns spikklub
ban på Örebro länsmuseum. 

53 Skamvakten. Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning nr 68 (1983), s. 32—33. 
Texten är här starkt normaliserad, den ursprungliga texten rymmer en del dialektala 
uttryck blandat med uppsvenska. Runskriften har uttytts av Stig Björklund 1971, se 
ULMA 28321. 
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å somliga gick, å somliga sprang 
somliga tröttna innan de hann fram 
och somliga tappa skorna, å skorna54 

Texten talar om de umbäranden deltagarna i marschen utsattes för, 
om trötta fötter. Visan säger också att allmogen agerat kraftfullt och i 
syfte att försvara landet, men den uppgivna tonen (de tappade skorna) 
antyder att ansträngningen varit förgäves och slutet tragiskt. 

Minnet som motståndshandling 

Allt medan allmogen i Dalarna enligt lokala tjänstemän bringats till 
lydnad finns det ändå tecken på att upprorets eftermäle, såsom det 
konstruerats av centralmakten, inte accepterades godvilligt. När miss
nöje grydde var upproret återigen något som man mindes - nu som 
stöd för motståndsandan. 

Vintern 1748 verkar ha varit en orolig tid och missnöje kan skönjas 
bland allmogen i Kopparbergs län. Måhända var det för att riksdagen 
precis hade avslutat sitt möte och det fanns saker att anmärka på i de 
beslut som fattats där. Rykten kom nämligen i svang om de nya skat
terna. Det sades att man inte bara skulle betala skatt på brännvin och 
tobak, utan också på oxar, kor, hästar, andra kreatur, spinnrockar och 
annat.551 stort sett gick taxeringarna bra, men i Hedemora socken ville 
några byalag inte betala fönsteravgiften och i Husby hade det sagts att 
man inte borde ta ut skatt på fönster. Trots de lokala tjänstemännens 
försök att stilla ryktesspridningen uppstod nya rykten snart och spreds 
bland folket i Leksand. Denna gång sade ryktet inte bara att skatt 
skulle betalas på katter och hundar: den som hade mer än en son skulle 
vara tvungen att låta de övriga snöpas. Ryktet sade vidare att tolv 
bondsöner i Skåne redan undergått denna behandling. 

54 Tryckt på motsv. s. 5 i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man 
från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror (Falun 1993). Ang. 
upptecknad tradition se Larsson i By (1943), s. 21. 

55 Wennerstedt till KM:t 27/2,10/3 1748, bilaga Utdrag ur Lindborg till Wennerstedt 
5/3 1748. 

56 Wennerstedt till KM:t 10/3 1748. 
57 Wennerstedt till KM:t 21/4 1748, bilaga Pomp till Wennerstedt 16/4 1748. 
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Under denna oroliga period, när ryktesspridningen var i full gång 
pratades det om dalupproret. En västmanlänning besökte 1748 Strands 
gästgivaregård i Vika socken och började knorra om de svåra tiderna 
och de höga skatterna. Särskilt klagade han över den nya skatten på 
röktobak och snus. Han tänkte inte betala den, utan sade att han hellre 
vågade det allra yttersta. Trots att en närvarande präst försökte dämpa 
honom fortsatte bonden och sade att han och hans landsmän "voro 
sinnade att [...] än en gång draga å stad till Stockholm, då det skulle 
bli långt värre, än den förra, samt så föranstalta att deras sak skulle fast 
bättre och lyckligare slå ut." Prästen sade hur ondsint ett sådant för
farande var och bondens kamrater tvingade honom med sig ut.58 

Också en bonde på genomresa i Borlänge by gjorde antydningar om 
uppror. Jan Mattsson från Hedemora socken kom i mars hem till bon
den Per Andersson i Borlänge och talade om att han ville byta till sig 
en black häst. Anledningen var, enligt Jan Mattsson, att kronprins 
Adolf Fredrik var på resa i länet och strax skulle genom denna trakt. 
Kronprinsen hade en black häst löpande i tåg efter släden och ville ha 
ytterligare en. Jan Mattsson berättade att kronprinsen hade lämnat 
Stockholm efter riksdagen och hade tagit östra vägen norrut för att 
höra efter hur det stod till i landet och att han själv hela tiden varit i 
kronprinsens följe. Han hade skilts från kronprinsen i Malungs sock
en. Man skulle känna igen Adolf Fredrik på att han sköt på hatten på 
ett visst sätt, som Jan Mattsson visade för de boende i stugan. Jan 
Mattsson drog också upp mössan och visade ett stort ärr i pannan. 
Han sade att han fått det i Stockholm vid dalupproret. Jan Mattsson 
kallades till förhör på Falu landskansli och sade till sitt försvar att det 
hade pratats bland allmogen om att kronprinsen reste förklädd i 
Dalarna för att samla allmogen och ta dem med sig tillbaka till Stock
holm.59 

När minnet av dalupproret plockades fram för att göra motstånd så 
gjorde man det genom att tala om att man skulle gå till Stockholm. På 
samma sätt hade man uttryckt sig före upproret. Man använde länge 

58 Wennerstedt till KM:t 27/2,10/3 1748, bilaga Georg Schottes memorial 7/3 1748. 
59 Protokoll hållet vid Falu landskansli 9/3 1748, bilagd Wennerstedt till KM:t 10/3 
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en omskrivning för att tala om vad man ämnade göra.60 Det kan vara så 

att man tog till samma uttryckssätt några år senare. En annan för
klaring är att man helt enkelt hellre mindes upproret i termer av en 
marsch till Stockholm, för vem skulle vilja förlora ett slag inne i 
huvudstaden igen? 

Dalupproret i minne 

Hur såg det kollektiva minnet av dalupproret 1743 ut? De antydningar 
som finns visar att upproret kom att minnas på många olika sätt, 
genom fysiska företeelser som ärr på kroppen, inristningar i trä, tryck
ta skrifter, brev och personalier men också i samtal och visor. Minnet 
av dalupproret trängde fram överallt. Minnet var också flexibelt - det 
kunde vara ett uttryck för sorg, oro och bitterhet, men också stridslyst
nad och samhällskritik. 

Ser man till kollektivet verkar det som att minnet språkligt kon
struerades inte kring så mycket resningen mot överheten som kring 
marschen. Det var tåget ned till Stockholm och återtåget hem, den 
fysiska marschen man mindes och sjöng om i visor. Detta har bevarats 
när man talat om Stockholmsresan snarare än "upproret". Den an
strängning och fara som en vandring innebar fick bli en omskrivning 
för den ansträngning och fara de upproriska utsatt sig för. Att man 
uttryckte sig så här kan ha flera förklaringar. Det kan vara en strategi 
för att kunna beröra upproret men ändå undvika repressalier från cen
tralmakten. Definitionen "uppror" på händelserna våren och somma
ren 1743 var gjord av regeringen. Allmogen själv hade inte använt 
uttrycket när det begav sig. 

De eftermälen som prästerna förmedlade av upprorsmännen visar 
att de relativt lätt assimilerades in i lokalsamhället igen efter upproret 
om de inte hade skaffat sig fiender hemmavid under upproret. Präs
terna klandrade vanligtvis inte upprorsmännen för deras uppstudsig
het mot överheten. När ett helt liv skulle sammanfattas var tydligen 
inte upprors deltagande en så viktig del. Det var enstaka personer som 
hade haft en ledande roll i upproret och som hade kommit i konflikt 

60 Sennefelt (2001), s. 67-70,187-190. 
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med prästerna som också fick ett mindre smickrande eftermäle i perso-
nalierna. 

De artefakter som finns bevarade kring upproret visar även de att 
upproret var minnesvärt. Upproret betaktades som en exceptionell 
händelse, som något som kommande generationer skulle få sig be
rättat. Hur denna berättelse skulle se ut får vi mindre information om 
genom föremålen. Det man kan säga är att den stora marschen till och 
från Stockholm var en metafor för de umbärelser och den tragik som 
upproret fört med sig. 

De som ansåg sig drabbade av upproret eller dess efterräkningar 
talade med bitterhet om händelserna, det gäller Pung Erik Ersson som 
satt fängslad under många år på Bohus fästning och Carl Gustaf 
Wennerstedt som satt kvar som landshövding i Falun många år efer 
upproret. Den bild de förmedlar är att andras åsikter har varit som 
vindflöjlar och att de drabbats orätttvist i efterhand när majoritetens 
inställning har ändrats. Deras minne av upproret är annorlunda än 
kollektivets, om det så är den bild som förmedlades av centralmakten 
eller av allmogen i allmänhet. Pung Erik verkar ha stött sig på det min
ne som bevarades av allmogen hemmavid. Där mindes man bara med 
skam och undandrog sig ansvar. Den kraftfulla, legitima kollektiva 
resningen verkar det inte ha varit så många som var intresserade av att 
minnas i efterhand. 

När minnet av upproret som en legitim protest aktiverades skedde 
det under särskilda omständigheter. Det är tydligt att upproret inte var 
glömt, utan minnet av resningen mot överheten blev aktuellt när miss
nöje åter spreds i länet. När allmogen gjorde motstånd mot skatter och 
pålagor blev upproret 1743 ett argument för att försöka igen. Neder
laget var inte större än att man skulle kunna gå tillbaka till Stockholm 
och göra det bättre nästa gång. I ljuset av att minnet av upproret som 
en proteströrelse kunde frammanas blir det troligt att Stockholms
resan var en skyddande omskrivning för ett uppror man fortfarande 
gärna bevarade i minnet i Dalarna. 

Dalupproret har levt kvar i det kollektiva minnet också långt efter 
att alla inblandade slutade minnas. An idag aktualiseras dalupproret 
1743 när det är tid att mobilisera till protest. Och fortfarande handlar 
det om att man ska göra en Stockholmsresa. 
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