
   Offentlighetsprincipen  och Dalabönderna

I år (2011) har riksdagen beslutat om en förstärkning av offentlighetsprincipen, vilken ingår i 
Tryckfrihetsförordningen, en av våra viktiga grundlagar. Denna princip innebär att medborgarna har 
rätt att ta del av allmänna handlingar. Det är 245 år sedan dessa lagar ”föddes”. I december 1766 
beslutade nämligen riksdagen att införa Tryckfrihetsförordningen som en grundlag, och Sverige blev 
därmed det första land i världen att införa en sådan ”frihetslag”, som andra länder kom att ta efter. Men 
varför, och hur kom den till?

Det politiska läget var att Sverige, 25 år tidigare, helt oprovocerat förklarat krig mot Ryssland. Hattpartiet, 
som då hade riksdagsmajoritet, ville ta revansch för det man förlorat i det Stora nordiska kriget 20 år 
tidigare. Kriget blev ett fiasko vilket innebar att Sverige förlorade ytterligare mark i Finland och många 
soldater dödades, inte minst från dalregementet. 

Det är bakgrunden till dalaböndernas upprördhet över myndigheternas beslut, att starta detta meningslösa 
krig. De hade förlorat många av sina män och söner, vilket innebar svårigheter hemma på gårdarna. De 
ville veta på vilka grunder man tagit detta beslut, och samtidigt krävde de att generalerna skulle ställas till 
svars för ett dåligt utfört uppdrag. Dessa krav formulerades i det s. k. Tibble-dokumentet den 19 juni 1743.

Missnöjet pyrde i byarna runt Siljan, och medan kriget pågick i östra Finland samlades dalkarlarna till 
allmänt landsting i Falun och senare i Leksand. Då bestämde man sig för en protestmarsch till Stockholm 
och där kräva ”pappren på bordet”. Man ville se de protokoll som innehöll beslutet om att gå i krig med 
Ryssland. I juni 1743 gick nästan 5000 man den långa marschen från Dalarna till Stockholm. Väl där 
möttes de av regeringstrogna trupper, och en konfrontation uppstod som slutade i kaos med 144 döda och 
500 sårade. Detta är kanske den största massaker på civila som skett i Sveriges historia. Händelsen  kallas 
för ”Den stora daldansen” i uppslagsböcker och en del historieböcker, men där står inget om 
dalaböndernas krav om att få se riksdagsprotokollen. Det fanns även andra bevekelsegrunder i 
sammanhanget, vilka man nämner om.

Med detta sagt undrar jag varför man i historieskrivningen inte gör kopplingen mellan dalaböndernas 
krav 1743, att protokollen skulle öppnas, och riksdagens beslut 1766 om offentlighetsprincipen, då detta 
krav tillgodoses. Nyligen har TV visat dokumentärserien Sveriges historia med Dick Harrysson som ciceron, 
men där nämndes inte Stora daldansen (denna ohyggliga händelse) med ett enda ord. Inte heller i Bonniers 
populära bokserie, Den svenska historien 1992, står det om detta. Här om veckan (dec. 2011) hörde jag en 
föreläsning om Stora daldansen på Armémuséet, men inte heller där gjordes denna koppling.

Varför förtigs denna möjliga koppling i olika sammanhang. Må hända har vi anledning att skänka en 
tacksamhetens tanke till dessa ”upproriska” dalkarlar, som med sitt engagemang och blod, troligen banade 
väg för detta viktiga riksdagsbeslut. Då startades en process som har lett fram till det öppna och 
demokratiska samhälle vi ser som självklart idag.
Claes-Göran Bergstrand.
Hässelby.



 


