
Stockholms magistrat och händelserna vid Staket 

Atskilliga intressanta upplysningar om vad som hande nar dalallmogen tog 
sig över vid Staket finns att hamta i protokollen från nigra sammanträden 
vid Stockholms magistrat. Bjarne Beckman hänvisar (1930) till Notariens 
protokoll för år 1743 i Stockholms stadsarkiv. 1993 kunde personalen dar 
endast finna koncepten till protokollen. Renskrivna protokoll förda av 
sekreteraren finns, men dar behandlas inte handelserna vid Staket. I 
koncepten finns ibland ändringar, överstrykningar och tillägg. Det har dock 
varit möjligt för UKF:s arbetsgrupp att tolka praktiskt taget hela texten. Vid 
kopieringen har ibland ord fullit bort i slutet av raderna; de gjorda 
gissningarna har satts inom parentes liksom vissa förklaringar. Tilläggen i 
marginalerna har infogats i löptexten på sina anvisade platser. Eftersom 
dessa protokoll inte tidigare publicerats, återger vi dem enligt originalet. 

Har finner vi bland annat hela det tal som ledaren för Stockholms- 
delegationen höll p i  Stakets krog. Vi får också bekräftelse på att talet, som 
i förväg godkändes av magistraten, verkligen lästes upp för dalallmogens 
deputerade. 

Ur Stockholms Magistrats ekonomiprotokoll för 1743. Notariens koncept. 

Den 18 Junii. 
Närwarande Herrar Borgmiistarne 
IL/IB/El:T/ 
Herrar ~ i d m " ~  PS/EMS/AG/ST/OA/RB/GB/GS/PF 

Högwalborne Hr Baron och OfwerStåthallaren upkom firesta44ctndes 
låtsandes Borgerskapet m hwilka efter kallelse titi annat ahrende, som H' 
Stadz Secreterarens Protocoll utwijsar [weta, thet Hans Kongl: Maijt och 
Rådet med Nådigt wiihlbehag ansedt the anstalter, som Hr Baronen och 
OfwerStathållaren samt Magistraten giorde til beskickning emot 
Dahlallmogen, förestallandes thar hos Borgerskapet at] blifwit upkallade 
och til en stor myckenhet wore n u  tilstades, och then Deputation som i går 
blef utnemd at resa k4 och miita Dahlallmogen wid Norre Stäket, tyckes 
wara för stor til antalet, och kunde wara altnog, om the Deputerade blefwo 
in alles 14 Personer, ty flere hafwa icke blifwit Deputerade ifran Hans ~ a i j ~  
och Riksens Hiiglofl: Stander: Men sorn Borgerskapet anhöllo at, samtlige] 
theras utwaldg Deputerade matte fortsattia beriirde resa, Sa Iiit H 1 
Baronen och OfwerStathillaren, samt Magistraten thiirwid förblifwa. 

Hwaruppå the Deputerade i ijdmiukhet gåfwo wid handen och 
uphandlingen för Dahlallmogei~ iir redan wiirkstald och skal n u  i dag 
inlastas och avskickas siöledes til Norre Staket, tijt the Depliterade iirna i 
afton anträda resan. Hwartill dern önskades lycka. 

Handelsmiinnen Michael Wising (?) och Anders Rothstein begarte, at 
andre kunde blifwa utnemde til Deputerade uti theras stallen, emedan the 
för emellan kommit hinder och theras angelagenheters bedrifande icke 
kunna resa hiirifran, hwil ket them bewiljades, och blefwo Handelsmannen 
Anders Asplund och Olof Siiiberg i theras stallen af Borgerskapet utnemde 
och förordnade. 

H' Baron och Öfwer~tatliallaren, samt Ma istraten funt för gadt at rg allenast twanne Magistrats personer, nembl. H Borgmastaren Brehmer och 
H~ Rådman Striim, sasom Depiiterade, böra med Borgerskapets 
Deputerade resa mot Dahlallinogen til Norre Staket. 

Harpå låt Herr Baronen och OfwerStåthållaren tilijka med 
Magistraten [~ipliisa] för Borgerskapet then af H' Borgmastaren Brehmer 
för the Deputerade fiirfatt(ade) Instruction, hwillken lyder ifrån ord, som 
följer. 

Ehrlige Beskedelige, i-edlige trogne Wiinner och Miin af 
Dahleallmogen. 

Högwalborne H' Baron och OfwerStathallaren iifwer Kongl ~ a i j t "  
Slatt och Stockholms Stadz Residence Rutger Fuchs och berörde Stadz 
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Magistrat och Borgerskap låta genom oss sine utskickade anmäla til Eder 
wire Landzmiin och medBriider sin Kiiirlige wiinlige och flitige hiilsning. 

Hr OfwerStithillaren, Magistraten och Borgerskapet draga intet 
twifwelsmåhl om det, at ju I Redelige Dahleman drefne af nijt och omsorg 
för det allmänna basta hafwa påtagit Eder den.mödan att uti all wanlighet 
och godt sinelag komma hjjt till oss; Och som OfwerStåthållaren, 
Magistraten och Borgerskapet nogsamt besinna, at edert förrad af 
matwahror uppå en så lång wijg larer wara åtgångit, och I jemwiil af 
marchen mattade, s i  har Hr OfwerStathållaren, Magistraten och 
Borgerskapet skickat med oss till Eder nigon förfriskning af maatsaker, 
dermed at betyga emot eder sin wallwilja och Kärlek, med begäran, att 
hwad af sådant i hast kunnat Eder till handa siindas med benägenhet och 
uti all wahlmening af Eder blifwer emottagit. 

Hr OfwerStåthillaren, Magistraten och Borgerskapet skulle giöra sig 
ett nöije att herbergera Eder allesamman inne ~ i t i  Staden, men emedan 
Staden ar upqld af nigra tiisende fluchtingar och de många siuka, som 
föras ifrån Flattan och Armeen utan hwilket Borgerskapet ock beswaras af 
inquarteringar wid daglige Durckmarcher (Durchmarche = 
trupptransporter), hwarigenom i Staden jiimwiihl förorsakas dyrhet att 
lefwa, besynnerlig sedan tillfiirslen ifrin siiisidan tyckes blifwa inspiirrad 
och ganska litet ifrån Landzsidan inkommer utan Liptages af de kring 
Staden camperande Regementen, så att sådan herbergering icke låter sig 
giöra; ty lefwa wi uti dett sakra hopp, att I wåra K: medBröder lära behialpa 
Eder uti Ståndqvarter utom Staden, och genom Edra utskickade låta 
OfwerStåthållaren, Magistraten och Borgerskapet wetta, hwad som 
åstundas, då man skall rackja dem handen så wida möijligheten och 
förmi an dett tilliter. 8 H OfwerStithållaren, Magistraten och Borgerskapet har ock welat 
gifwa de redelige Swiinska Dahlemiin tillkiiinna, att Borgerskapet inför 
OfwerStåthallaren och Magistraten påtagit sig att låta enroullera deras 
betiente och driingar icke ~it i  annat afseende iin att s i  mycket mehr sattja 
sig uti stånd att möta Riksens fiende Ryssen och under sine Förmans 
anförande igenom Gudz nidige bjjstind fiirswara Staden och deras 
wählfard hwartill wij allesamman wilja hafwa lijf och blod ospart. 

OfwerStåthållaren, Magistraten och Borgerskapet giöra sig om dem 
Hedersamme Allmogens bestandige förtroende och Kiarlige sammanlefnad 
förwissade, fiirsiikrandes at p i  lika sitt  bemöta dem allesamman och hwar 
och en i synnerhet tillbaka. 

Efter upliisandet hiiraf, yttrade sig Borgerskapet gemensamt, at the 
icke h a h a  nigot thiirwid at piminna, aftriidde. 

Hr  Baron och OfwerStithållaren ???~ig och gick ned. 

Den 20 Junii 
Niirwarande Herrar Borgmiistarne IL/IB/EI:T/ 
Herrar ~ å d m a n " ~  PS/EMS/AG/ST/OA/RB/GB/NH/GS/PF 

S:D: Sedan Högwalborne Hr  Baronen och OfwerStåthållarens, 
Magistratens och Borgerskapets hemkomne Deputerade hwilka blifwit har 
ifrån Stockholm afsiinde med förplagning emot Dahleallmogen at möta 
them ~i t i  Norre Staket, wore p i  thet nya R(åd)huset fiirsamblade, berättade 
Hr Borgmistaren Brehmer å [wiilbemte och berörde] Deputerades wiignar, 
för Borgerskapet, som uti et annat iirende war n u  tilhopa och hwarom Hr 
Stadz Secreterarens i dag hållne Protocoll niirmare utwijsar, at H' 
Borgmästaren, tillijka med the iifrige Deputerade hafwa niistlidne 
Lögnedag om aftonen Klickan half til Nije aiitradt resan har ifrån Staden 
sjöledes med Eckalouperne (?; batens namn), och i gir  om morgonen Kln 4 
anlände til Norre Staket, hwariist the på thenna sidan om Stakes Fargan 
stigit i land; men icke ta iinnu blifwit warse nig( n Dahleallmoge, och på 
efterfrigan, fåt til swars, at inge tropper af bemie allmoge wore iin öfwer 
Fargan gångne. 

Klickan emellan 6 och 7 om morgonen har Heri=BorgmAstasen 
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B~&mer-och H' Rådman Ström [på the Deputerades anmodan] litit sattia 
sig öfwer til andra sidan om åhn, hwaräst Hans ~ a i j ' ~  [i nåder] utsände 
Deputerade, Prasidenten uti Höglofl. ~ o n g l ~  Cammar Collegio 
Högwälborne H' Albin Lindencreutz och Cammar Rådet walbne Hr Carl 
von Groth sig ugpehillit, hwilka berättat [sig hafwa afsändt Han ~ a i j ~ ~  
medskickade nadige föreställningar till dahleallmogen, som wore uti Tible 
gästgifwaregård, och h a h a  the lafwat at willja sanda sine Deputerad med .f swar härpå til H' Przsidenten och Hr Camrnarrådet at til Hans Mai] i 
underdånighet öfwerlefwereras; Hwarpå H' Rådman Ström farit tillbaka til 
sine med-Deputerade och berattat them hwad underrättelse han inhämtat. 

Klo inemot 11 förmiddagen samma dag (här följer ett långt 
överkorsatstycke: hafwa 2ne små af Dahleallmogens förtroupper gåt öfwer 
Stakes Fargan [hwarunder H' Borgmastaren farit tilbaka til sine med 
Deputerade och i thet samma har] hela then öfrige Dahleallmogen låtit 
färga sig öfwer så fort som thet kunnat skie; och som the Deputerade tycka 
så kunna de ungefarligen wara emellan 3 ; l t l 4 ~ 4 ~ - 5 8 0 8 m . d n ,  dock kan 
man icke för wisso saga thera antahl, c~hiirttler-tk<-akoge~&lde-Eiit 
sätiirtfig&r-ri l-the firn-sidan,-haha- ther;is-Dep&erit&-somWmit-ti4 
%-fP~asi& tm-Li&~rw~~i~-kHe~+C~m~)itr-R&i-&~h, hwarom 
och så snart thenna Stadsens Deputerade undfit ytterrättelse h a h a  the 
skickat Herr Rådman Ström, ~ a n d e l s m a n d ~  WilbelntGFwbb Anders 
Asplund och Slachtare Alderman Giiiding öfwer til Dahleallmogens 
Deputerade at förnimma, antingen Stockholms Stads) [har Herr 
Borgmästaren Brehmer allena farit iifwer til andra sidan, tå Herr 
Przsidenten Lindencreutz berättat sig stundeligen wänta Dahlakkmogens 
Deputerade, och litet thirefter hafwa the ankommit s i  Herr Borgmistaren 
farit tillbaka] [och som Dahlallmogehiren begynte sattia sig öfwer Fargan; 
Så anmodades Herr Rådman Sotriim, Handelsmannen Wilhelm Grubb och 
Jacob Buckan samt Slachtare Alderman Daniel Giöding at träda emot 
them och förnimma, hwaräst the wille åhöra the ifrån Stockholm Stad 
utskickade] antingen the St;ld~-hpure~~eskii4lefin~)a skulle komma til 
them parhm-sickan-tiL<++ls eller om the wille k o m r n a - ö f w ~ ~ - ~ h m - p A  
a&a-sidan-Tharp&Dah1~1lm~fts [genom sine Deputerade komma til 
Stockholms Deputerade Hwarpa fat til Swars, Dahlallmogens] Deputerade 
sw3raeat-the skulle komma til Stockholms Stads litsande Deputerade, så 
snart the Pit fiirritta theras ährende hos Hans Maijts sändebud och litet 
thärefter hafwa Dahleallmogens Deputerade [hwilka wart in emot 30 
personer], sig infunnit, t i  Stockholms Deputerade gåt them til mötes, och 
sedan the å bagge sidor wiinligen halsat p i  hwar annan, hafwa the fölgts åt 
in uti et rum pa Stakes Krogen, och s i  snart the warit inkomne hafwa 
Dahleallmogens Deputerade Iitit tillsluta dörren, och satt wacht thir  
utanföre, på thet ingen skulle komma thir in  til och lystna p i  hwad som 
talades. Sedan sidant alt fiir sig gåt har Herr Borgmistaren Brehmer uplast 
fiir them thet med sig hafde tahlet, hwilket har frammanföre under d. 18 
nistlidne Junii i r  infört. Hwarpi Dahleallmogens Deputerade [så å egne, 
spm] hela theras meninghets wignar tackat Högwilborne Herr Baron och 
OfwerStåthållaren samt Magistraten och Borgerskapet i Stockholm för 
theras [goda sandning, som a r  them .wahlkommen, och aro the nogsamt 
förwissade, om Herr Baronens och OfwerStithillarens, Magistratens och 
Borgerskapets] wihlwillighet emot them, k w i ) ~ o m - t h - ~ g t - & g ~ o ~ m t ~ a ~ a  
M a d  försikrandes tharernot, at the uti et gidt ~ipsit ,  samt med all tro, 
redelighet och wanlighet wille til Stockholm ankomma. Hwarvid en af 
theras Deputerade har lijka som pistit, at Dahleallmogen måtte Pi komma 
in i sielfwa Staden och niuta Quarter hos Borgerskapet; men Herr 
Borgmästaren Brehmer har iberopat sig thet för them iipliste tahlet och i 
anledning tharaf uprepat fiir them the hinder, som ligga i wagen at en så 
anseenlig myckenhet allmoge icke kan inlåtas uti staden, c~h-kwttdiifwe~tyr 
&et*-~h~-vidfp&h~gan&-~fauenty-uf-sj&tkm Hwarmed the iintiigen 
låtit bero och icke mera thirom talat, utan h a h a  the sedermera berittat, 
huru the gifwit [nigre skriftlige Piincter till swar, uppi Hans Maijts til them 
igenom thes sändebud och låter ... (fortsittningen ej kopierad). 
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Hade dalkarlarna uppmanats av utomstaende att inte stanna vid Staket? 
Det finns uppgifter om att upprorsmännen vid förhandlingarna i Staket 
skulle ha uppmanats av folk från Stockholm att inte dröja vid Staket, såsom 
regeringen begarde. I en sarskild budkavel skulle dalkarlarna ha påstått att 
det var just borgerskapet som velat förmå dem att tåga till Stockholm för att 
skydda dem mot ryssarna, som antogs vara p i  vag mot huvudstaden. En 
vecka efter sammandrabbningen på Norrmalms Torg, sammanträdde 
Borgerskapet och Magistraten tillsammans med de Deputerade. Av 
protokollet framgir att man energiskt försvarade sig mot dalkarlarnas 
anklagelser. Om det verkligen fijrekommit någon fraternisering vid Staket 
ar det självklart att ingen av de deputerade ville kannas vid detta, nar val 
dalupproret var nedslaget. Vi observerar att det inte var många av 
Magistratens ledamöter närvarande enligt protokollet. 

Vi far ocksi veta att dalkarlarna brijt sitt lijfte att inte gå in staden 
darför att man dar i sin tur brutit lijftet att inte rikta kanoner mot dem. 
Overhuvud taget ger detta proto koll en vardefull inblick i de tankegångar 
som gällde före dalkarlarnas nederlag på Norrmalmstorg. 

Ur Stockholms Magistrats ekonomiprotokoll 1743. Notariens koncept. 
Finns i Stockholms Stads arkiv. 

Anno 1743 de 29 Junii, a meridie ( = vid middagstid) 

Just. d. 12 aug. 1743. 

Närvarande uppå Stockholms Ridhus 
Herr Boremast: /J:B:/ 
Herrar Radman: /S:T:/R:B:/G:B:/ 

S:D: ( = samma datum). Efter fiiregingen Kallelse instalte sig de af Lovl. 
Borgerskapet, som woro Depliterade, at å Hiigwalborne Herr Baronen och 
OfwerStithillaren samt Magistratens och Boreerskapets wagnar wara den 
annanalkande Dahlealmogen till miites med nagon proviant och 
förfriskning wid Norra Staket; nemln af den Handlande, Anders Asplund, 
Olof Siiiberg, Jacob Buckan, Johan Hindrich Schmer, Anders Bröms, 
Anders Bergström, Eric Roos, Daniel Almquist och Jacob Condtman, samt 
q,f Embets Societeterne: Bryggaren och Bigittareen Anders Ruth, Bagare 
Alldermannen Ludvig Thilsen, Slachtare Alldermannen Daniel Giöding, 
Ki6rssniirs Alldermannen Cederman, Koypp-slugare Alldermannen Elias 
Pfeiffer, Snickaren Bergstriim, Klensmedz Allderzmannen Niclas 
Zetterström, Wijnskianken Christian Friedrich Peltz, Karduansmakare 
hlderman Georg Schultz, Peruq~iemakaren Pau(1) Verdier och 
Hufwudmannen fiir Caffeekokar(na) Johan Striimbeck, berättades 
Stadstienarne at (de) Deputerade af de Hand(1an)de nemln Willhelm Jo(--) 
och Jonas Betulin woro p i  landet förreste. 

Herr Borgmastaren Brehmer erindrade bemte (när-)varande huruledes 
(se-)dan de tillika me(d) Magistratens utskick(ade) woro af samtelige 
Borgerskapet utniimde, så har det tahl som till beride Dahleallmogen hillas 
skulle eij allenast skrifteligen blifwit författat utan och för Herr Baronen 
och OfwerStithillaren samt Magistraten tillika m(ed) samtelige 
Borgerskapet uplist och fiir go(dt) er kiindt, hwarfijrutan samtelige 
Deputerade wid ankomsten till Staden kommit iifwerens och Puststalt at 
ingen af dem skulle med allmo en eller någon person af dem inlåta sig uti 
nigot samtahl, och darast bemYe Allmoge s k ~ l l e  giiira nigra propositioner 
eller frågor så skulle de swara at de sidant icke hade in commissis ( = i 
uppdrag), eller dar om wore ~inderriittade och kunde siledes dar uppi icke 
swara. I fijlje hwar af Herr Borgmastaren fijrmodar at icke nigon af de 
Deputerade Iiirer warit s i  obetiinkt och wid Staket inlitit sig med denna 
Allmoge uti något samtahl, halst de sig lara piminna, at s i  snart Herr 
Borgmästaren för Allmogens Hufwudmiin hade slutat det skriftleligen 
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författade tahlet inne uti Stakets Krogsahl och aflamnat förfriskningen [den 
de  ned mycken tacksigelse mottogo] så har Herr  Borgmästaren tillika med 
d e  andre Deputerade Skyndat neder till Eckalouperne (båtens namn), p å  
det widare samtahl med dem undgi  skulle. Icke dessmindra hafwa e n  dehl 
af desse Dahleman, hwilka till iifwentyrs kommit undan har ifrån d 2(-) i 
denna månad d i  största dehlen blefwo öfwermannade och i arrest tagne, 
låtit åter e n  ny Budkafla utgå, som begynnes med denna mening. 

dahleman gingo ned at förskaffa oss och hela landet e n  enighet; 
men nar wi kommo yill Stiiket mijtte oss Bud af Stockholms Borgerskap, 
P-- 

som begiart oss till sig, at  fralsa them ifrån alles w i r  fiende Ryssen, t& wii 
thet giort utan thet ringesta motstånd, etc 

Samteli5e nanvarande Deputerade betygade på  det högsta, at  d e  icke 
inlåtit sig i nagot samtahl med DahleAllmogen, utan så  snart Herr  
Borgmästaren Brehmer sliitat sitt skrifteligen författade tahl och d e  
emottagit och pA det högsta tackat för hwad dem af Borgerskapet war 
skiankt till förfriskning, hafwa samtelige Deputerade förfogat sig 
skyndesammeligen till Eckaluperne hwilket d e  begiärte med liflig Eed  få 
bestyrka, förundrande sig mycket d e  deputerade, at  den som låtit utgå 
berörde Budkafla kunnat tilliigga dem den tillvitelsen a t  de  begiart 
Dahlallmogen till Stockholm och dar jämte erindrade sig, å~&illigsaf 
Borgeifkapets-Dep~e~de at itskillige andre ifran Stockholm litom dem 
wid samma tillfälle warit wid Staket, ibland hwilka de  påminte sig Hökarne 
Pousset och Pihlstedt samt en Jouvelerare, hwars namn de  eij så noga 
wetta; jamwahl a t  Dahlallmogens Hufwudmiin d i  dem förfriskning war till 
buds, swarat, tipp&Hw+-Bt>~fC)as-tit~e~)rj-tahkfia4de~eij at d e  icke kunde 
hindra Bönderne fijr an d e  komma fram, hwarfijre d e  ock behillit båtarne 
som provianten war p i ,  och besatt dem med egit manskap. 

Handelsmannen Schmer be(r2t)tade har wid at innan afresan har ifrån 
till Staket, då skilljachtigheten hiir p i  Ridhuset (up)kom om d e  
Deputerade förut faststalte antahl och d e  [till ijfwerwiigande hiir af] skulle 
aftrada till Justities Collegii Sahlen Herr  Hökaren Betiilin sagt med hög 
röst, a t  dar af de  utniimde icke nu gå istad, så skulle 2. a 300 Borgare till 
hast kommit ut till Dahlallmogen. Bijsittjaren Ruth gaf wid handen, a t  då  
DahlKarlarne woro inkomne i Staden och Freden publicerades, har Ruth 
sagt åt en  Dahlkarl som stog framst, och hade ett kruthorn för bröstet: Gudi  
ske lof at  wij fådt fred! då  Dahlkarlen swarat: Ja,  Gudi  skie lof! i det samma 
har e n  Kiäring, som stod lit med dem swarat: således nar Dahlkarlarne äro 
borta så  a r  freden all; hwarfijre Ruth hutat till henne och warnat at  hon 
intet skulle fijrfijra och reta folk. 

Därefter har Ruth fragat en annan enfallig Dahlkarl, hwarfijre d e  
kommo in i Staden emot sitt lijfte och lofwen? d i  han swarat: efter 
Canonerne woro wid tullen och d e  hiir i Staden icke hållit sin lofwen, så 
hafwa d e  gådt in; Sedan har han i tro mAhl fragat en annan Dahlgubbe, 
hwarföre de  emot sin fijrsiikran gadt in i Staden? Hwilken swarat: at  
itskillige Stockholms Herrar kommit till dem utom tullen och bedt dem 
komma in i Staden, hwilka jiimwiil sagt dem huru d e  skulle bara sig å t  och 
taga Canonerne, samt a t  Hans ~ a i j ~  gifwit ordres, at  troupperne icke skulle 
skiuta p i  Dahlallmogen om icke d e  skuto först p i  dem. 

Handelsmannen Siijberg förmilte, huruledes åtskillige Dahlkarlar 
dragit af sina skor och wijst at  d e  woro blodiga diirjiimte sagt sig så hafwa 
skyndat at  d e  marcherat 4. a 5.  mihl om dagen i den mening at komma 
Stockholm till hielp och undsiittning, emedan d e  hijrdt at  Ryssen woro sa 
nara Staden. 

D e  Depiiterade togo hiirmed aftriide. 
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