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Följande uppsats undersöker användningen av Nils Dacke och Dackefejden inom nutida socialt 
och politiskt arbete i delar av Småland. Uppsatsmaterialet består av semi-strukturerade intervjuer, 
observationer, och relevanta texter. Analysen visar att den nutida användningen av Dacke och 
Dackefejden kan delas in i tre roller utifrån materialet: Dacke som entreprenör, Dacke som 
samhällsbyggare, och Dacke som upprorsman. De här rollerna visar att Dacke används på olika sätt 
beroende på kontext och vem som använder honom. Slutsatsen är att Nils Dacke och Dackefejden 
fortfarande spelar en roll i nutida socialt och politiskt arbete i de områden som undersökts. 

Nyckelord: Nils Dacke, Dackefejden, Emmaboda, Småland, minnesplatser, uppror 

The following paper examines the current uses of Nils Dacke and the Dacke War within the 
context of social and political work in parts of Småland. The data underpinning the analysis consists 
of semi-strucutral interviews, observations, and relevant texts.  The analysis shows that Dacke and 
the Dacke War can be divided into four current roles: Dacke as an entrepreneur, Dacke as a 
community builder, and Dacke as a rebel.  These roles show that Dacke is used differently in 
different contexts and depending on who ‘uses’ him but that he still has a role to play in the current 
social and political work performed in the areas examined. 
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”Det besegrade folket var utsvultet, utarmat, förblött och kraftlöst och saknade alla möjligheter 
att göra motstånd. Det var värnlöst utlämnat åt segraren. Och den som såg en möjlighet att få 
behålla sitt liv grep efter den. De slagna underastade sig – vad återstod dem eljest? De hade i 
sitt uppror offrat allt de förmådde – och de hade förlorat. Nu hade de intet val. Yrkeskrigaren 
kunde trots och kämpa intill döden för ärans skull, men någon krigsära existerade inte för 
Dackebönderna. Vad hade de för glädje av den? Dem återstod det endast att tyst böja nacken 
under oket, att tiga och lida, att uthärda, att försöka bevara sina fattiga liv – att fortsätta livet. 

Och de överlevde och gav liv åt nya släkten och efter två århundradens förlopp hade mina 
förfäder åter byggt upp sitt land” (Moberg 1997) 

 
När jag slår upp sista sidan i Vilhelm Mobergs Min svenska historia: från Oden till 
Dacke möts jag av ovanstående passage. Det Moberg beskriver är situationen för 
Smålands allmoge efter att många av dem anslutit sig till Nils Dackes sida under 
Dackefejden. Nederlaget verkar för Moberg 440 år senare vara ett bittert minne. 
Två hundra år tog det innan Mobergs förfäder byggt upp landet igen, men Moberg 
låter oss i Min svenska historia också förstå att fejden haft långtgående 
konsekvenser även senare. Kanske är det inte en orimlig tolkning att koppla den 
utvandrarbygd som Moberg beskriver i Utvandrarsviten till Dackefejden och dess 
konsekvenser. Poängen är, att Moberg beskriver hur ett historiskt förlopp 
fortfarande lämnar spår många hundra år efteråt. De ekonomiska och politiska 
svårigheterna berör fortfarande Moberg så mycket att han väljer att avsluta sin 
svenska historia just vid Dackefejdens avslut. Det blir en inramning inom vilken 
det ’moderna’ Sverige, Mobergs och vårt, tar sin början. 
 
För Moberg, historikern och författaren, har alltså Dackefejden en självklar roll. 
Min tolkning är dock att det inte är författaren Moberg utan smålänningen Moberg 
som är den drivande agenten i det här fallet. Om det är Mobergs småländska 
bakgrund som inpräntat Nils Dacke och Dackefejden i hans sinne bör det också gå 
att finna spår av detta hos människor uppvuxna i de omkringliggande bygderna. Det 
historiskas påverkan på det nutida är en ständigt aktuell fråga, men alla historier 
och historiska personer får inte ta samma plats. Vilken roll Nils Dacke och 
Dackefejden spelar för nutida smålänningar är ett nästan outforskat fält inom 
akademien. I den här uppsatsen vill jag försöka förstå vilka spår (materiella och 
ideologiska) historiska uppror lämnar efter sig, och hur dessa spår påverkar de 
människor som bor på platser där upproren utspelade sig. 
 
 

1. Inledning 
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1.1 Syfte 
 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll Nils Dacke och Dackefejden spelar i 
socialt och politiskt arbete som utförs i Emmaboda kommun med omnejd idag.   
 
Uppsatsens frågeställningar är följande:  
 
I vilka sammanhang används Dacke? Vilka materiella och sociala spår har Dacke 
lämnat? Har Dacke fortfarande en roll att spela i socialt och politiskt arbete? Om 
så, i vilket socialt och politiskt arbete används Dacke idag?   
 
Att analysera Emmaboda med omnejd är ett delvis arbiträrt beslut. Det är ett resultat 
av två faktorer. Dels rör det sig om uppsatsens omfång och tidsram. Det är min åsikt 
att ett större geografiskt område, till exempel hela Småland, inte skulle vara möjligt 
att undersöka inom ramen för uppsatsen. Emmaboda med omnejd har många 
minnesplatser kopplade till Nils Dacke och Dackefejden i och i närheten av 
kommunen (Jonzon & Jonzon 2020). Emmaboda med omnejd är därför ett 
tillräckligt område för materialinsamling. 
 
Syftet med uppsatsen är inte att ge ett definitivt svar på exakt alla användningar av 
Nils Dacke och Dackefejden, inte ens alla möjliga användningar kommer av sin 
natur att få plats inom ramen för uppsatsen. Jag ser i stället på arbetet som en ingång 
till möjliga tolkningar av Nils Dacke och Dackefejdens nuvarande användningar.  
Uppsatsens omfång gör att det är omöjligt att föra fram en allmängiltig tolkning av 
användandet av Dacke. Min önskan är att den ska fungera som ett startskott för 
ytterligare undersökningar, och inte ett uttömmande utlåtande. 
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Uppsatsens förankring i ett historiskt förlopp betyder att det här historiska förloppet 
också behöver förklaras för att läsaren ska förstå resultaten av analysen. Utöver den 
historiska förankringen anser jag också att den geografiska utbredningen av 
Dackefejden bör förklaras. Nedanför följer en genomgång av Dackefejdens 
historiska bakgrund, Dackefejdens geografiska spridning, och den geografiska 
utbredningen av minnesplatser till Dacke relevanta till uppsatsens omfång 

 

2.1 Dackefejden 
Sommaren 1542 skakades det nyligen självständiga Sverige av det som skulle bli 
det största bondeupproret i landets historia. Den småländske torparen Nils Dacke 
samlade tusentals bönder bakom sig och gjorde uppror mot Gustav Vasas nyfödda 
monarki. Bönderna gick man ur huse från Blekinge i söder till Östergötland i norr; 
från Västergötland i väster till Öland i öster. Det tål att sägas att Dackefejden 
spelade en stor roll för Sverige och smålänningarna. Historikern Lars-Olof Larsson 
skriver att ”Dackefejden är det största spontana och regionalt förankrade 
folkupproret i svensk historia. Genom kampens karaktär och konsekvenser framstår 
upproret som ett viktigt vägskäl även i ett rikssvenskt perspektiv” (Larsson 1979). 
 
Anledningen till Dackefejdens utbrott, och den breda folkliga förankringen, kan 
förklaras av en mängd olika faktorer. De går att dela in i två kategorier: materiella 
och religiösa.   
 
De materiella faktorerna kan kortfattat sägas vara ökad beskattning generellt, 
införandet av nya skatter, och förbud av gränshandel med Blekinge. Anledningen 
till dessa ökade ekonomiska bördor är Gustav Vasas behov att betala av de skulder 
som vuxit fram under striderna för Sveriges självständighet från Kalmarunionen. 
Anlitandet av tyska legoknektar och skulder till Hansastaden Lübeck för att 
finansiera detta och annan krigsmateriel hade lämnat den nya svenska statskassan i 
ett dåligt skick (Larsson 1979) 
 
De religiösa faktorerna rörde främst missnöjet med Vasas införande av 
protestantismen. Tidigare hade kyrkorna verkat separata från statsmakten, och i 
stället till största endast lytt till påven i Rom. Reformationen medförde att kyrkan i 
Sverige centraliserades och underkastades statsmakten. Att kyrkan blev en del av 
statsmakten medförde i sin tur att kyrkans egendom, mark och reliker, tillföll 

2. Bakgrund 
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Gustav Vasa som egenmäktig kung. Relikerna i de katolska kyrkorna hade oftast 
donerats av boende i kyrksocknarna. Pyntandet av kyrkorna blev ett gemensamt 
projekt företaget av hela bygden. När dessa reliker då konfiskerades av statsmakten 
blev det både ett skymf mot den rådande religiösa ordningen, men också en 
förolämpning mot allmogen, som såg ’sina’ reliker konfiskeras (Hellström 1999). 
 

2.2 Dackefejdens geografi 
 
Som nämndes tidigare hade Dackefejden en geografisk spridning under stora delar 
av dåtidens södra Sverige. Efter fejdens initiala fas anslöt sig allmoge från det 
danska Blekinge, Öland, Östergötland och Västergötland. Upprorets ’bas’ var i 
Småland, och det är också där som de flesta av Dackefejdens historiska lämningar 
går att hitta (Blom 2019).  
 
Småland var under den tidiga vasatiden beroende av gränshandeln av oxar med 
Blekinge. Odlingsmässigt var Småland någorlunda dåligt, och det var svårt att 
bedriva omfattande odling av grödor. För att tjäna ihop till levebrödet var det 
nödvändigt för stora delar av den småländska allmogen att sälja oxar på marknaden 
i danska Karlskrona. Priset för en oxe i Danmark var mycket högre än i Kalmar 
eller Jönköping, och bönderna kom att förlita sig på den här inkomsten (Blom 
2019). 
 
Det är också viktigt att påpeka att den småländska allmogen inte nödvändigtvis såg 
sig som en del av Sverige. Det var vanligt att släkter sträckte sig från Småland till 
Blekinge, dessutom hade Sveriges deltagande i Kalmarunionen medfört att 
’gränserna’ mellan Småland och Blekinge inte var tydligt etablerade. När grunden 
för den moderna staten  Sverige lades blev smålänningarna alltså delvis påtvingade 
en identitet som svenskar, och med detta medföljde gränser, och plikter mot en kung 
som de inte nödvändigtvis identifierade sig med (Blom 2019). 
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Det finns mycket forskning om historiska uppror generellt. Värt att nämna är 
Charles Tillys historiskt sociologiska forskning, vilket även kommer att spela en 
roll i uppsatsens teoretiska ramverk (Tilly 2005).   
 
Utöver den generella forskningen om uppror finns det även mycket historisk 
forskning om Nils Dacke och Dackefejden. De som ligger till grund för uppsatsens 
historiska bakgrund är framför allt Lars-Olof Larssons Dackeland (Larsson 1979) 
och Tomas Bloms Dackefejden – det stora upproret (Blom 2019), men även Hans 
Hellströms ”en avskyvärt elak man”-  Nils Dacke i ny belysning har varit till hjälp 
(Hellström 1999). 
 
Mats Hallenberg och Johan Holm har skrivit boken Man ur huse som förklarar hur 
uppror påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid.  Den är viktig för att 
förstå det politiska ramverk och den politiska kultur som rådde under Vasatiden. 
Vilket kommer hjälpa uppsatsen att förklara varför vissa politiska uttryck skiljer sig 
mellan den faktiska Dackefejden och nutida användningar (Hallenberg & Holm 
2016). 
 
Det är också värt att nämna det stora forskningsmaterialet om minne i samband med 
historia och historiska konflikter. Till användning för uppsatsen är specifikt 
forskning som behandlar hur detta minne används som Steven Knapps artikel 
Collective Memory and the Actual Past och boken Remapping Memory redigerad 
av Johnathan Boyarin.  Dessa verk kan vara till hjälp för att förstå minnen i en 
rums/tidslig kontext, och för att förstå skillnader i hur minnet av konflikter 
förmedlas vidare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tidigare forskning 
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Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av Pierre Noras begrepp lieux de mémoire 
(minnesplatser) Charles Tillys repertoire of contention (konfliktrepertoar), och 
Max Horkheimer och Teodor Adornos kulturindustri. Konsekvent genom 
uppsatsen kommer från och med nu de svenska översättningarna minnesplatser och 
konfliktrepertoar att användas. Analysmaterialet kommer att insamlas genom 
kvalitativa intervjuer och etnografisk observation. Nedan följer en genomgång av 
uppsatsens analytiska ingångar. 
 

4.1 Konfliktrepertoar (repertoire of contention) 
Charles Tillys repertoar är ett sätt att förklara och beskriva de handlingar och 
verktyg som är tillgängliga för sociala rörelser inom en viss historisk period/tidsram 
(Tilly 2005).   
 
Genom att jämföra användningen av Dacke i nutid med motståndsrepertoaren kan 
vi få en bild av om minneshanteringen av Dacke och Dackefejden kan sägas utgöra 
en social rörelse. Konfliktrepertoaren är användbar för att svara på om Dacke utgör 
ett startskott för organisering eller inte. Repertoaren blir en sorts standard att 
jämföra användningen av Dacke med. I loppet av analysen kan repertoaren hjälpa 
uppsatsen att se över om Dackeminnet utgör en konkret, organiserad politisk rörelse 
och om denna rörelse i sådant fall innehåller spår av antagonism mot staten.   

 

4.2 Minnesplatser (lieux de mémoire) 
Den franske historikern Pierre Nora använder begreppet lieux de mémoire 
(minnesplatser) för att tala om ’platser’ där minnet är starkare än historien. Platser 
för Nora kan vara allt från böcker och stenformationer till rena monument. Det som 
kännetecknar minnesplatser är att de är vad Nora beskriver som ”enkla och 
tvetydliga”, de är konkreta men också abstrakta, och de fungerar som tre olika typer 
av platser på samma gång: fysiska, symboliska, och funktionella. En minnesplats 

4. Teori  
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måste alltså ha alla tre delarna, den kan inte endast fylla en av funktionerna (Nora 
1989).  Nora skriver att ”even an apparently purely material site, like an archive, 
becomes a lieu de mémoire only if the imagination invests it with a symbolic aura.” 
(ibid). 

 
Begreppet minnesplatser kommer att vara användbart för att förstå hur de historiska 
”dackeplatserna” används idag, och hur minnen och de historiska spåren av Dacke 
kopplas samman med platser. Det kommer att ge analysen ett sätt att tolka hur 
minnet av Dacke förmedlas, och hur minnesplatserna bjuder in till ’symboliska 
auror’. 

 
Genomgående i uppsatsen kommer som sagt översättningen ”minnesplatser” att 
syfta på Noras begrepp lieux de mémoire (Nora 1989) 
 

4.3 Kulturindustri 
Med begreppet kulturindustri vill Theodor Adorno och Max Horkheimer beskriva 
hur populärkulturella verk i vår samtid produceras i en ”fabriksliknande” kontext, 
på ett löpande band och att detta urvattnar den ”frigörande potentialen” inom konst 
och kultur. ’Kulturindustrin’ är inte en sammansvetsad, verklig industri med ett 
gemensamt mål, utan beskriver den formen av kulturell produktion som Adorno 
och Horkheimer menar har uppstått under senkapitalismen (Horkeimer & Adorno 
2011). 

 
Kulturindustri kommer att anpassas för att analysera om Dacke fortfarande spelar 
en ”upprorsroll” eller om språket och Dackebilden kring Dacke i stället fyller en 
estetiskt eller socialt sammansvetsande roll. Det kommer också att användas för att 
ge en ingång till analys av hur homogent minnet av Dacke är.  
 
Adorno och Horkheimer menar att kultur som producera av kulturindustrin skapar 
falsk medvetenhet, ett begrepp hämtat från Marx & Engels (O’Connor 2013). Jag 
vill också undersöka ifall Dacke idag skapar ”falsk medvetenhet”, men inte 
nödvändigtvis ur ett klassperspektiv, utan snarare se ifall Dacke idag används som 
ett sätt för smålänningar att navigera sig inom staten snarare än en önskan om att 
stå utanför den. Kulturindustrin anpassas här alltså för att se om Dacke som symbol 
fungerar som en kritisk kraft, eller mer av en socialt sammansvetsande sådan.  
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5.1 Intervju och observation 
Uppsatsens metod består av etnologiska intervjuer och observationer.  

Anledningen till detta är för att de bör vara bäst lämpade för att på ett någorlunda 
få en förståelse för uppfattningen av Dacke och Dackefejden bland en del 
innevånare i Emmaboda kommun med omnejd. Huvuddelen av materialet har 
samlats in via intervjuer. Det är detta intervjumaterial som sätter ”ramarna” för 
uppsatsens analys och denna ram har fyllts i av aktiva etnologiska observationer på 
plats i Emmaboda kommun med omnejd. 

 
I boken Etnologiskt fältarbete beskriver Magnus Öhlander i det inledande 

kapitlet att det är människors vardag som är etnologins undersökningsområde, och 
i förlängningen att ”Med empiriska studier av denna vardag är etnologins 
huvudsakliga mål att nå kunskap om kultur” (Öhlander 2010). Eftersom min 
uppsats ämnar svara på frågor om kultur och historia kopplade till uppror bör därför 
etnologin vara en bra ingångspunkt för att leta efter möjliga metoder. 

 
Eva Fägerborg skriver i etnologiskt fältarbete att intervjuer görs för att söka 

intervjuobjektets ”kunskap, synpunkter, tankar, upplevelser av något” (Fägerborg 
2011) Det här passar väl in med uppsatsens ”tänkta” optimala materialinsamling. 
Eftersom jag vill försöka fånga just mina intervjusubjekts tankar och upplevelser 
bör intervjuer fungera väl. 

 
Intervjuer kan tacksamt kombineras med observation för att skapa en djupare 

förståelse av den kontext som Dacke verkar i nutid. Observation har förmågan att 
ge information om det som inte är synligt, och det som inte framgår i intervjuerna 
(ibid). 

 
 
 

 

5. Metod 
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Följande avsnitt innehåller bilder och en karta över minnesplatser kopplade till 
Dacke. De inkluderas för att ge läsaren en bättre uppfattning över platser och 
monument som nämns i analysen. 
 
 

 

1 Vissefjärda Minnessten över Nils Dacke (Bernt Fransson 2018) CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia 
Commons 

 

6. Bilder och karta 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vissefj%C3%A4rda_Minnessten_%C3%B6ver_Nils_Dacke_IMG_3092.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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2 Trärelief föreställande Nils Dacke och andra ur allmogen utanför Vissefjärda hembygdsförening 
(Koserius 2022) 

 

3 Minnessten över Nils Dacke vid Södra Lindön (Koserius 2022) 
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4 Avbildning av Dacke vid Flaken (Koserius 2022) 

 

5 Minnessten över utdikningen av Lyckebyån vid Flaken (Koserius 2022) 
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6 Minnessten över Nils Dacke vid Flaken (Koserius 2022) 

 

 

7Minnessten över ägare av Flaken (Koserius 2022) 
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8 Avbildning av Dacke vid Flaken (Koserius 2022) 

 

9 Skylt om husgrund vid Flaken (Koserius 2022) 
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10 Husgrund vid Flaken (Koserius 2022) 

 

11 Skylt vid Dackes dödsplats (Koserius 2022) 
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12 Dackes dödsplats och minnessten (Koserius 2022) 

 

 

13 Karta över minnesplatser kopplade till Dacke 1. Vissefjärda kyrka. 2. Södra Lindön. 3. Flaken. 
4. Dackes dödsplats. 5. Dackegrottan. 
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Genom analysen använder jag mig konsekvent av exempel ur materialet i samband 
med relevanta begrepp och teorier för att svara på uppsatsens frågeställning. Min 
tanke är att materialet och teori ska fungera dialektiskt, att den ena ska speglas av 
den andra, för att tillsammans ge nya analytiska ingångar och insikter. Analysen 
ämnar illustrera minnesplatser kopplade till Dacke och hur minnet av Dacke 
används. Användningen av minnet; hur Dacke nämns och i vilka sammanhang, 
kommer att jämföras med Tillys konfliktrepertoar och Adorno och Horkheimers 
kulturindustri för att undersöka om Dacke fortfarande verkar som en politisk och 
social kraft eller inte, och om denna politiska och sociala kraft i sådant fall är unik 
eller homogeniserad. 
 
Min tolkning av situationen är att Dacke på ett stort sätt fungerar som en främst 
implicit del av livet för mina intervjupersoner. Dacke är varken som historisk 
person eller symbol tydligt närvarande, men han Genom intervjuer, observation, 
och undersökning av textmaterial har flera bilder av hur föreställningarna om Dacke 
vuxit fram, explicita som implicita. Här skulle jag vilja dela in Dacke i tre 
symboliska representationer: Dacke som entreprenör, Dacke som samhällsbyggare, 
och Dacke som upprorsman. De tre rubrikerna ska inte ses som exkluderande eller 
helt definitiva. I stället bör läsaren se dem som bilder som i mångt och mycket är 
pedagogiska verktyg. De är till för att rama in analysen men bör inte ses som 
enhälliga, explicita och tydliga representationer. Det rör sig om bilder som både är 
komplimenterande och mångtydiga. Representationerna av Dacke kan förklaras 
med mångtydligheten i de minnesplatser som monument, historiska platser, och 
representationer utgör. Det finns i de här bilderna en Dacke som antar olika former 
beroende från människa och situation och de kan därför inte enkelt kategoriseras.  
 
Innan dessa bilder kan analyseras krävs dock en genomgång av min uppfattning av 
det vi kan kalla för Dackes ”minnessituation” i Emmaboda med omnejd. Med 
minnessituation menar jag den kopplingen som Dacke och hans minne har till 
människor och geografi – hur Dacke förankras och konkretiseras genom 
minnesplatser och de människor som nu vistas där.  
 
Till sist diskuterar jag Dackes roll inom nutida landsbygdsutveckling, vilken roll 
Dacke kan komma att spela i framtiden, och en diskussion om möjliga 
vidareutvecklingar av uppsatsens ämne och syfte. 
 

7. Analys 
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7.1 Den geografiske Dacke – minnesplatser och 
minnesområden 

 
Pierre Nora skriver” There are lieux de mémoire, sites of memory, because there 
are no longer milieux de mémoire, real environments of memory.” (Nora 1989). 
Nora menar att ett exempel på en verklig minnesmiljö som nu försvunnit är den 
som existerade under bondesamhället. Han kallar övergången från den typen av 
minnesförmedling som existerade då för en ”fundamental kollaps av minne”. För 
Nora har vi nu rört oss mot demokratisering och masskultur på en global skala. 
Minnet, den dynamiska och föränderliga kraften som möjliggör ständig aktualitet 
och förnyande har gett plats till historien, som försöker rama in och motsäga sig 
alternativa tolkningar och kontextualiseringar. Minnet blir för Nora något levande, 
medan historien snarare framstår som ett ’dött’ ting (ibid). 
 
Noras beskrivning av homogeniseringen av minneskultur liknar Horkheimers och 
Adornos beskrivning av populärkulturens homogenisering under det moderna 
samhället. Horkheimer och Adorno menar att kulturen blivit ihålig – den har tappat 
det mesta av sitt konstnärliga värde. Konsekvensen av detta är för Horkheimer och 
Adorno att kulturen också tappat de flesta möjligheter till att uttrycka motstånd. De 
verk som uttrycker motstånd gör alltid detta inom ramen för vad samhällets 
inramningar tillåter (Horkeimer & Adorno 2011). Kulturens möjligheter till 
motstånd blir mycket små, om inte obefintliga, och kultur blir precis som Noras 
historia ett dött och statiskt begrepp som saknar möjligheten till verklig förändring. 
Frågan blir då hur minnet av Dacke uttrycker sig i Emmaboda kommun med 
omnejd. Är minnet av Dacke ett dött ting, ett kärl fyllt till brädden av ’historia’ som 
står emot nutida användning, eller är det ett verkligt levande ’minne’? Innan den 
frågan besvaras bör först en kort överblick ges av vad olika källor skrivit om 
Dackeminnet under 1900-talet. 
 
Folke Randver skriver 1951 i den andra årgången av Vissefjärda 
hembygdsförenings årsbok I Dackebygd följande om minnet av Dackefejden: ”Man 
skulle vänta, att minnet härav skulle leva i legender och berättelser; så är emellertid 
med några undantag icke fallet. Nederlagets dova bitterhet och propagandan från 
överheten gjorde, att man helst ville glömma” (Randver 1951). 
 
På 1950-talet får vi alltså intrycket att minnet av Dacke, med några undantag, inte 
är särskilt ”levande” i Vissefjärda. Tjugo år senare ger Vilhelm Moberg oss dock 
en annan bild. Moberg menar att Dacke har blivit ihågkommen i ”tysthet”, att han 
blev en myt, men att han numera (på 1970-talet) är ”högst folkkär i sin hembygd.” 
Moberg ger oss exempel på hur Dacke används under 1970-talet: ”Det bakas 



25 

Dacke-bröd, det brygges Dacke-öl, det tillverkas Dacke-korv, det löpes Dacke-
lopp, det spelas fotboll på Dacke-vallen.” (Moberg 1997: 509). 
 
Vi står här inför två diametralt motsatta uppfattningar om hur väl ihågkommen 
Dacke är. En tolkning är att det här endast rör sig om en naturlig historisk 
utveckling. Utvecklingen under åren 1951–1970 sammanfaller med den tidigare 
nämnda omvärderingen av Nils Dacke inom historieforskningen. Det är också 
möjligt att det rör sig om ett icke-homogent minne av Dacke. Moberg nämner inte 
Vissefjärda specifikt, förutom nämnandet av Hotell Dacke i Virserum beskriver han 
endast det i generella termer som ”hembygd”, ”bygden”, ”landskapet” (Moberg 
1997). Min tolkning av dessa två texter är att Dacke-minnet inte är homogent. 
Förmodligen har minnet under årens lopp tilltagit och avtagit på de olika platser i 
Småland och Blekinge som jag besökt. Under intervjuer och observationer har 
bilden av en levandegjord Dacke framträtt. Det verkar röra sig om ett minne över 
ett relativt stort geografiskt område, med olika starka förankringar i rum/tid. 
Tolkningen av Dacke-minnet som mångfacetterat står i motsats till Noras förklaring 
av homogeniseringen av minneskultur, och tyder också på möjligheten till att 
minnet av Dacke kan ha en potens som inte kan avfärdas inom gränserna för 
Horkheimer och Adornos kulturindustri. Med andra ord framträder alltså inte 
minnet av Dacke som att det framkommit i en fabriksliknande kontext, som att det 
vore ett dött ting utan innebörd. 
 
Under min tid i Emmaboda med omnejd har en del tydliga minnesplatser framträtt 
som monument och historiska platser, men resorna i Nils Dackes spår öppnar också 
upp för möjligheten att se området som en faktisk minnesmiljö – ett ”real 
environment of memory” (Nora 1989) 
 
Följande avsnitt beskriver min resa genom delar av Emmaboda kommun och Torsås 
kommun tillsammans med min guide Lars Jonzon.  
 

7.1.1 I Dackes spår 
Till att börja med hade jag förstått det som att jag och Lars bara skulle samtala om 
vilken roll Dacke spelar i Emmaboda idag, men snart har vi satt oss i min hyrda bil 
för att följa i Nils Dackes spår. Vårt första stopp är på en gård vid Södra Lindön, 
den plats där Dacke enligt traditionen ska ha vuxit upp. Vi går in i en hage uppbökat 
av vildsvin och Lars visar mig en sten som står på ett röse. Jag läser: ”Här på 
kronogården Sländan bodde Nils Dacke tills han sköt den råe och illa tålde fogden 
Inge Arvidsson våren 1536. Förfäder som bott på gården har fört den muntliga 
traditionen vidare. Stenen restes 1985 av Harald Svensson” Det som slår mig när 
jag läser stenen är epiteten ”råe och illa tålde”.  På ett sätt påminner mig stenen om 
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hur mycket av den traditionella svenska historieskrivningen benämnt Nils Dacke. 
Den ”råe och illa tålde” Inge Arvidsson blir en motsvarighet till den Dacke som 
beskrivs som ”en avskyvärt elak man” i Anders Fryxells Berättelser ur svenska 
historien. (Fryxell 1885). Fryxells beskrivning av Dacke fungerar ofta som en 
ingång för författare att förklara historieskrivningen kring Dacke och bilden av 
honom (se till exempel Blom 2019 och Hellström 1999). Jag tolkar därför den 
ovanstående beskrivningen av Dacke som en slags invertering av den traditionella 
historiska framställningen av Nils Dacke, och i förlängningen också en 
omformulering om det tidiga historiska narrativet kring Gustav Vasa.  Mordet av 
Inge Arvidsson motiveras och blir en rättfärdigad form av politiskt våld. Den här 
formuleringen blir ett sätt för människorna i Emmaboda med omnejd att motivera 
Dackefejden som legitim.  
 
När vi börjar röra oss bort från hagen kommer de nuvarande ägarna hem efter att 
ha storhandlat, Lars känner igen dem och vi börjar prata med Tomas som 
förnärvarande driver gården (om än bara skogsbruk). Tomas säger att det som han 
verkligen tycker att man ska trycka på när man diskuterar Dackes relevans för 
Emmaboda idag är att inse hur prekär situationen ofta var för bönderna som levde 
och verkade här. Han påpekar hur fattig jorden var, och hur svårt det var för 
bönderna att få hushållsekonomin att gå runt. ”Hur kunde folk leva så här på den 
tiden?” frågar han sig, och pratar kort om skillnaderna och likheterna mellan 
dåtidens och dagens skatter. 
 
Genom samtalet med Tomas förankras Dacke i nutiden. Dackes situation blir inte 
bara historia, utan minnet levandegörs för att jämföra skillnader och likheter i 
möjligheterna till att leva på Södra Lindöns marker i nutid och dåtid.  Södra Lindön 
blir en tydlig minnesplats, en plats där Tomas kan hämta symbolik och inspiration 
för att förklara samtiden. Det är minnesstenen över Dacke som inleder vårt samtal, 
men Dacke förankras i själva landskapet. Södra Lindön känns mer som ett 
minnesområde, en del av ett större sammanhang, snarare än stenen endast får 
fungera som en minnesplats. Minnet blir rums/tidsligt förankrat under 
konversationens gång. 
 
Jag och Lars åker vidare till nästa etapp. Jag har inte insett riktigt var vi är på väg 
någonstans geografiskt, men plötsligt passerar vi en skylt: ”Blekinge Län”.  När vi 
åker runt på den här turen blir det tydligt för mig att Småland, och ”Dackeland” 
verkligen var ett gränsland. Allmogen hade alltid nära till det som på den tiden var 
Danmark, och våra tankar om gränser, nationalstater, och medborgarskap måste ha 
känts väldigt främmande för dem. Vi kommer fram till gården Flaken, precis på 
gränsen mellan Småland och Blekinge där Dacke bodde efter att ha kommit tillbaka 
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från sin exil i danska Blekinge. Här finns också monument i en hage, men många 
fler stenar än på Södra Lindön. 
 
En man kommer fram och hälsar, även honom verkar Lars bekant med. Vi pratar 
och han förklarar att hans morbror, som drev gården innan honom, var mycket 
intresserad av Dacke och därför låtit resa stenarna i hagen. Ägaren säger att det inte 
finns så mycket Dacke idag, men snart när vi har pratat ett tag får jag intrycket att 
det inte alls är fallet. Konversationen pendlar hela tiden mellan det förflutna och det 
nutida, utan att göra en tydlig distinktion. Det rör sig framåt genom att det nutida 
och framtida båda blir delar av den större helhet som är minnesplatsen. Vi går ned 
till en husgrund som ägarens morbror låtit gräva ut, det är osäkert om det faktiskt 
är Dackes Flaka, men husgrunden är i alla fall minst 300 år gammal enligt ägaren. 
När vi står där vid husgrunden börjar ägaren förklara var den tidigare Flakasjön låg, 
och pratar om konsekvenserna av de omfattande utdikningar som skedde här på 
1940-talet. Den sjö där Nils Dacke hade hoppats på att få god ålfångst är helt borta 
idag, i stället ser man bara ett par hundra meter ner till Lyckån.  
 
Mitt intryck av utdikningarna och diskussionerna om förutsättningarna för jordbruk 
som skedde efter dem är att Dacke och hans historia ändå hela tiden är närvarande 
i bakgrunden, att Flaken har en tidsrumsligförankring i Dacke och Dackefejden som 
inte går att se bort ifrån, och som också påverkar de som bor där.  Jag nämner att 
jag läst ett stycke ur Vilhelm Mobergs Min svenska historia där han tar upp att 
Dacke omöjligt kunde ha levt endast på jorden vid Flakens steniga marker, och att 
ålfisket därför var helt väsentligt. Ägaren pratar om förhållanden för jordbruk idag, 
och att han (och hans son som mestadels driver gården) främst sysslar med 
skogsbruk. Inte ens utdikningarna som skulle ge bördig jordbruksmark har lyckats 
förvandla Dackes Flaken till ett odlingsparadis.  
 
Jag hukar mig igenom elstängslet och går fram till stenarna i varsin tur.  Stenen i 
mitten av hagen lyder ”Nils Dacke bodde på kronotorpet Flaka 1539-1542. Han 
ledde böndernas kamp mot Gustav Vasas fogdevälde och förtryck 1542-1543. 
Stenen restes 1985 av Sven Petterson”.  Ett stycke bort från den står stenen om 
utdikningen : ”Lyckebyån utdikades 1939 omkr 3000 HAR torrlades – 5 sjöar 
sänktes”. Under texten står en hel rad av sällskap och föreningar och längst ned står 
det att stenen restes 1997. Nära stallet där hästarna vilar går jag försiktigt fram till 
en annan sten: ”ÄGARE/BRUKARE – till 1536 Jon Andersson – 1539 Nils Dacke 
[…]”  och sedan med ett hopp till 1670 ett led av brukare fram till idag.  Slutligen 
passerar jag stallet och ser den sista stenen, med en ristning av Dacke och en vagn.  
 
Under min resa med Lars får jag en tydlig uppfattning av att vi rör oss igenom ett 
verkligt minnesområde. Hela Emmaboda med omnejd blir för mig ett uttryck för 
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det kollektiva dackeminnet. Det är först efteråt när jag läser en rapport av Jan 
Dzedins, verksamhetschef Emmaboda kommuns kulturenhet som jag förstår att min 
upplevelse av Emmaboda med omnejd inte är allmängiltig.  

 
Dzedins beskriver sitt försök att besöka Flaken i en kommunrapport: ”Vid flaken 
hittar jag enbart Torsås kommuns skylt, vid vägskälet. Det är högst oklart vad du 
som besökare ska titta efter. Minnesstenar nämns, fast var de finnas, ser jag inte, 
trots att jag vandrar längs ett par av vägarna en stund.” (Dzedins U.å) 
 
Att läsa om Dzedins svårigheter med att tolka landskapet och hitta till 
minnesplatsen Flaken visar att landskapet som minnesområde inte framstår lika 
tydligt för alla. Eftersom jag reser genom områdena med hjälp av Lars får jag en 
tydlig ingång till tolkning som Jan Dzedin inte får. Landskapet fungerar som ett 
minnesområde för mig och Lars, men riskerar att bli något som står emot tolkning. 
 
Vidare rör jag och Lars oss mot Dackes dödsplats. Där står en skylt rest av 
Kulturföreningen Dacke Nycklar, en förening som Lars (trots sin stora 
lokalhistoriska kunskap) inte riktigt vet vilka de är. Jag har sökt på föreningen 
Dacke nycklar men inte kunnat hitta någon information. Det förstärker intrycket av 
att Dacke-minnet inte är homogent, och att det rör sig om en minneskonstruktion 
beroende på flera aktörer från många platser. Jag och Lars diskuterar inte 
sanningshalten i platsens skyltar, vi är inte källkritiska, i stället ter sig Dacke 
Nycklar också som en självklar förmedlare av minnet av Dacke. 
 
När jag reser med Lars öppnar sig landskapet för mig. Det blir ett verkligt 
minneslandskap. Jan Dzedins beskrivning av situationen visar dock som tidigare 
nämnt att det här inte är en självklarhet. Samtalet med den nuvarande ägaren av 
Flaken visar också att Dackekopplingen inte alltid är explicit, men att implicita 
kopplingar väldigt enkelt kan göras till Dacke och Dackefejden och nuvarande 
problematik. 
 
Vi återgår till Nora som skriver följande: 
 

Lieux de memoire originate with the sense that there is no spontaneous memory, that we must 
deliberately create archives, maintain anniversaries, organize cele- brations, pronounce 
eulogies, and notarize bills because such activities no longer occur naturally. The defense, by 
certain minorities, of a privileged memory that has retreated to jealously protected enclaves in 
this sense intensely illuminates the truth of lieux de memoire-that without commemorative 
vigilance, history would soon sweep them away. (Nora 1989) 

 
Noras konstaterande att minnesplatser skulle försvinna utan ’commemorative 
vigilance’ är delvis sant i fallet Dacke.  
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Resan med Lars visar på en levande Dacke i landskapet, en Dacke som inte är 
homogen, och som inte förvaltas av en enskild person eller en enskild grupp av 
människor. Dacke rör sig i ett minnesområde, med en mängd olika förvaltare av 
hans minne. Nedan följer rubriker som visar på hur Dackes minne används i olika 
kontexter. 

7.2 Dacke som samhällsbyggare 
Det är i mina möten med Lars Jonzon, Dackekännare och aktiv i Vissefjärda 
hembygdsförening; Göran Persson, ordförande i Vissefjärda hembygdsförening, 
och Katti Franzén ägarinna på Moshults vandrarhem, som bilden av Dacke som 
samhällsbyggare framträder tydligt. De talar alla tre om en ”dackeanda”  
 
Jag möter upp Lars Jonzon från Vissefjärda hembygdsförening vid 
Dackemonumentet som står utanför Vissefjärda kyrka. Kyrkan och monumentet 
ligger precis vid Lyckebyån, det är kyligt men solen ligger på och ett par gäss ligger 
och solar sig vid strandkanten. Monumentet, rest på 1980-talet är en stor sten med 
en inskription om Dacke och hans liv som förklarar kopplingen till bygden.  På 
toppen av stenen sitter ett armborst i koppar, riktat mot kungen i Stockholm.   
 
Lars och jag promenerar runt kyrkan tills vi får syn på en bro i sten. Lars förklarar 
hur bron rests av bybor, och att det speciellt legat en eldsjäl bakom. På andra sidan 
ån pekar Lars på en golfbana och förklarar att också den varit ett initiativ av bygden, 
något som ingen trodde på. ”Varför ska ni lägga en golfbana här? Här finns väl 
ingen som spelar golf?” förklarar Lars att man sade innan den byggdes. Nu, påpekar 
han, är det en av de främsta golfbanorna i området.  
 
Vi går till framsidan av kyrkan igen, och Lars berättar om Kyrkeby bränneri som 
ligger på en angränsande ö (också den sammankopplat med en bro som finansierats 
gemensamt i byn). Bränneriet startades upp igen av män från trakten, och sedan 
1970-talet har Vissefjärda producerat sitt eget brännvin.  
 
Under vår promenad förklarar Lars att han kom till Vissefjärda som lärare 1969, 
och hur man på Vissefjärda skolan använt sig av de historiska dackeområdena runt 
om kring bygden och skolan för att undervisa eleverna. Lars återkommer till 
”dackedagar” som anordnats av honom och andra lärare i skolan där man klätt ut 
sig i tidsenliga kläder och visat människor runt. Vad jag förstår av Lars har sådana 
dagar också anordnats utanför skolan, och Lars har tillsammans med andra fått låna 
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tidsenliga kläder från Kalmar läns museum. Jag frågar Lars om man pratar om 
Dacke och Dackefejden när man kritiserar staten, eller om man pratar extra mycket 
om Dacke när man anser att staten handlat fel. På det svarar Lars tveksamt. I stället 
kopplar han tillbaka till de gemensamma byprojekt som han nämnt tidigare och 
säger ”men där kan man snacka Dackeanda!”. ”Dackeandan” som Lars kallar det, 
handlar om den ”jävlar anamma” som kommer fram när Vissefjärdaborna 
bestämmer sig för att ta sig ann ett gemensamt projekt. Bestämmer man sig för att 
man vill ha något så ser man till att man får det, och då sluter stora delar av byn 
upp. Exempel på detta är de två broar som byggts kring Vissefjärda kyrka, 
uppstarten av Kyrkeby bränneri, och golfbanan som också ligger i anknytning till 
kyrkan. 
 
Göran Persson, ordförande i Vissefjärda hembygdsförening och ordförande för 
Kyrkeby bränneri talar också om dackeandan. Göran berättar att Dacke spelar en 
stor roll för Vissefjärda hembygdsförening, och att de arbetar med att försöka 
levandegöra Dacke både i nutid och för framtiden.  
 
För Göran verkar dackeandan också främst vara en maning till handling för att 
genomföra gemensamma projekt, men det finns också ett uns av stridbarhet i 
begreppet. Vi pratar om hur Dacke har lyfts fram från att Göran var liten till idag. 

Som jag känner har man lyft fram Dacke på ett bättre sätt idag, det har man gjort. Att vara en 
av Sveriges största upprorsmakare mot svenska kronan var kanske inte nått man skulle lyfta 
fram. Men idag lyfter man fram det som en symbol av det frihetskrig som fanns på den tiden. 
Det lyfts ju fram på det sätt att dackeandan ligger fortfarande kvar. Vi är stridbara för de saker 
som vi står för. 

 
Göran berättar att dackeandan verkligen började att synas under 70/80-talet när 
hembygdsföreningens arbete med att restaurera Dackes arv intensifierades. Han 
säger att man inom hembygdsföreningen: 
 

”[…] på nått sätt alltid pratat om dackeandan. Den lyfts fram då man gör projekt. Det finns 
andra också. Man nämner på det sättet att dackeandan lever kvar i bygden. När vi kämpar mot. 
Det kan komma fram när man känner sig dåligt behandlad. Man pratar om dackeandan helt 
enkelt.” 

 
Görans förklaring av dackeanda innehåller alltså stridbarhet, men det är framför allt 
när det kommer till projekt i bygden som upprustningen av broarna eller 
etableringen av bränneriet. Dackeandans stridbarhet verkar från Görans 
beskrivning komma fram i sammanhang där man känner sig dåligt behandlad av 
myndigheter. Dackeandan till det här fallet manar inte till uppror, utan snarare en 
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sorts motsträvighet, ett motstånd som betyder att man engagerar sig starkare i 
gemensamma projekt. 
 
Katti Franzéns beskrivning av dackeandan liknar beskrivningen som Göran och 
Lars ger. Katti beskriver hur hon sedan uppväxten i Virserum hela tiden haft Nils 
Dacke med sig. Symboliken kring Dacke har framträtt i form av monument och 
namngivningen av saker efter Dacke. Kattis koppling till Dacke från Virserum 
antog en annan dimension när hon flyttade till Emmaboda kommun och började 
driva vandrarhem i Moshult. Hon såg hur ”man hade Dacke här med”. Dacke antog 
en annan större dimension, han blev för Katti inte längre bara förankrad i Virserum 
utan också i Emmaboda.  
 
Katti beskriver hur dackeandan kommer fram när hon och hennes kollegor 
gemensamt förhandlar med företag och myndigheter. Dackeandan kommer fram 
gånger då ”man känner sig illa behandlad” men fungerar främst som en samlande 
kraft precis som för Göran. 
 

7.3 Upprorsmannen Dacke 
Under intervjuerna och observationerna framträder Dacke endast en gång som en 
explicit maning till motstånd eller uppror. Det rör sig om ett medborgarförslag 
inskickad till Emmaboda kommun som redovisas här nedanför. Utöver 
medborgarförslaget redovisas också exempel på hur upprorets språk kan användas, 
och hur  
 
Även om Dacke i historieskrivningen framför allt framhävs som upprorsman eller 
frihetskämpe framträder den bilden inte särskilt tydligt i mitt insamlade material.  
Ett par exempel av hur Dacke också kan fungera som en inspiration för motstånd 
har jag dock kunnat identifiera.  
 
 

7.3.1 Medborgarförslag till Emmaboda kommun 
Det mest tydliga exemplet är från ett medborgarförslag inskickat till Emmaboda 
kommun 2020. Förslaget inleds enligt följande: 

Som boende i Emmaboda kommun har jag lagt märke till att allt om Nils Dacke i kommunen 
inte är bra och att mycket kan bli bättre för att hedra de småländska bönderna som led under 
statligt förtryck, bestämmande och beskattning. I dag är det socialdemokraterna som kuvar 
svenskarna genom att ha en ohejdad massinvandring med kommande upplopp, massvåldtäkter 
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och massmord. Här kommer mina tips och idéer. Så att de sista svenskarna i Nils Dackes 
hembygd överlever (Medborgarförslag - Nils Dacke 2020) 

 
Sedan följer fem punkter där författaren bland annat menar att barn ska tränas i att 
bygga armborst och hantera dem, lära sig ”medeltida brottning” och kampsport. 
Implicit är det lätt att läsa in att dessa vapen och tekniker ska användas mot de 
invandrare Ljungquist nämner i förordet (ibid). 
 
Författaren skriver i sin tredje punkt att ”Kungens män mördade, våldtog, brände 
ner, halshögg, hängde och förstörde för småländska bönder för 200 år framåt enligt 
Vilhelm Moberg” (ibid). Ingen noggrannare källa än Vilhelm Moberg anges, men 
den tydliga slutsatsen är att information förmodligen är hämtad från Min svenska 
historia.  Tanken att kungens män förstört för småländska bönder 200 år framåt är 
exakt samma siffra som Moberg använder i det citat som inleder den här uppsatsen. 

 
Medborgarförslaget är ett exempel på hur Dacke kan användas för systemkritik. 
Medborgarförslaget representerar på intet sätt innevånarna i Emmaboda kommun 
som helhet, men visar ett exempel på hur Dackes symbolvärde kan användas för att 
förespråka motstånd. Trots brevets hätska ton och öppna förakt mot staten och 
kommunen väljer medborgaren fortfarande att vända sig till Emmaboda kommun 
för att ventilera sina problem. Det här kan vara ett exempel på skillnaden mellan 
1500-talets politiska arena och vår samtid. Utifrån beskrivningen av det politiska 
klimatet under Dackefejdens tid i Man ur huse var den här typen av skrivelser inte 
möjliga tidigare (Hallenberg & Holm 2016). I Sverige är vi vana vid att föra kritik 
inom systemet och inom de parametrar systemet sätter. Det får sägas vara högst 
osannolikt att en kommun någonsin skulle agera i linje med det medborgarförslaget 
föreslår. Trots det är kommunen den som får motta förslaget. Medborgarförslaget 
är det första explicita exemplet på hur Dacke fortfarande kan användas som ett sätt 
att uttrycka politiskt missnöje. 

 

7.3.2 Skolfejden 
Carl Samuelson är en entreprenör från Virserum (platsen för Dackes sista slag) i 
Hultsfreds kommun. I boken Skolfejden beskriver han sitt perspektiv på den 
kampanj han var med och drev för en friskola i Virserum. Samuelson förklarar hur 
han som medlem av Virserums skolkommitté kämpade för att låta koncernen 
Prolympia ta över Centralskolan i Visselfjärda eftersom den var nedläggningshotad 
(Samuelson 2018). Intressant är sättet Samuelson beskriver uppslutningen kring 
frågan om friskolan i Virserum, och antagonismen som växte fram mellan Hultsfred 
och flera av Hultsfreds politiker.  Dessutom är en möjlig tolkning att själva titeln 
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”Skolfejden” också är en anspelning på ”Dackefejden”.  Avslutande skriver 
Samuelson: 

Det blev en berättelse om hur människor tänkte och agerade när lokalpatriotiska krafter i 
centralorten utmanade resten av kommunen. I vårt lands landsbygdskommuner har 
centralorterna utan undantag dragit det längsta strået. Jag vågar påstå, att det som hände i 
Hultsfreds kommun de här åren är unikt [han syftar på kommunen ”nederlag” i friskolefrågan. 
Min anm.]. Virserumsbornas engagemang var oerhört starkt och hela samhället deltog på olika 
sätt i försvaret av Virserums framtid.  

Det blev en välförtjänt seger (Samuelson 2018). 

 
Samuelson använder på många delar ett ’militaristiskt’ språk. Bokens avslutande 
kapitel har titeln ”Sista striden” och i det kapitlet sammanfattar han ’segern’ mot 
kommunen enligt följande:  

Efter flera års kamp kunde vi njuta segern. Det blev ett hejdundrande tårtkalas på ett sprängfyllt 
Dackestop. Gamla som unga, sossar som borgare, alla var där. Glädjen stod högt i tak – vi hade 
ju vunnit en till synes hopplös strid mot kommunens samlade resurser (Samuelson 2018). 

 
I texten målar Samuelson upp en bild av föreningen Rockparty (anordnare av 
Hultsfredsfestivalen) och vissa lokalpolitiker som antagonister. Han skriver till 
exempel att kommunstyrelsens ordförande Kira Berg (S) tidigare varit anställd av 
Rockparty och antyder därför att hon varit jävig i diskussionen om friskolan. 
Samuelson menar att pengar som gått till Hultsfredsfestivalen fungerat som en sorts 
utsugning av pengar från kommunens kransorter, att Virserum och andra bygder 
finansierat Rockparty och kommunalpolitiker med koppling till dem. Samuelssons 
syn är därför att nedstängningen av Virserums skola är ett resultat av att centralorten 
använt pengarna till att finansiera en misslyckad festival. En festival som snarare 
gynnar centralorten Hultsfred snarare än hela kommunen (Samuelson 2018). 

 
När Samuelsson beskriver konflikten går det att identifiera många paralleller till 
Dackefejden. Även om det i det här fallet rör sig om en konflikt mot ’kommunen’ 
och inte mot kronan som i Dackes fall. De upplevda ekonomiska orättvisorna som 
Samuelsson beskriver väldigt liknande de som var en bidragande faktor till 
Dackefejdens utbrott. Bilden Samuelsson målar upp är denna: Centralorten 
Hultsfred har vuxit sig stark till stor del genom Virserumsbornas hårdförvärvade 
skattepengar. Den här skatten har sedan använts av Hultsfred för att finansiera en 
festival som gått med förlust i många år. Efter att det sinat i kassorna behöver nu 
kommunen lägga ned skolan i Virserum för att spara pengar eftersom 
kommunbudgeten är så ansträngd. Beskrivningen av kommunens agerande liknar 
Gustav Vasas agerande för att kunna betala militära utgifter efter sin kröning. 
Gustav Vasas ökade skatter, och konfiskeringen av kyrksilver och egendomar som 
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allmogen finansierat med kyrkorna blir en spegelbild till hur Hultsfreds kommun 
lägger ned Virserums skola för att täcka upp sina egna kostnader (som Samuelsson 
ser det). 
 
 
 

7.3.3 Upprorets Dacke i skolan 
Under ett samtal med Jörgen Carlsson, gymnasielärare i historia och 
samhällskunskap på Vilhelm Mobergs gymnasiet i Emmaboda framkommer om 
hur upprorsmannen Dacke kan användas i historieundervisning. 
 
Vanligtvis, menar Jörgen, är Dacke och Dackefejden inte nödvändigtvis någonting 
som explicit spelar särskilt stor roll för honom eller andra medborgare. Det är inget 
man ”snackar” om.  Jörgen nämner dock att han återkommer till Dacke i sin 
undervisning när han undervisar elever som har invandrat från konfliktzoner. Vissa 
elever har enligt Jörgen en bild av att Sverige alltid har varit en harmonisk stat utan 
motsättningar och inre konflikter. Jörgen berättar hur Dacke och Dackefejden blir 
ett sätt för honom att visa för elever från konfliktdrabbade länder att också Sverige 
varit ett land i konflikt. 
 

7.3.4 Dacke och potentialen till motstånd/uppror 
Även om det skeendet Samuelsson beskriver stämmer in på Charles Tillys 
upprorsrepertoar (Tilly 2005) skapar Samuelsson inte en politik kring Dacke. Hos 
Samuelsson är det närmaste vi kommer en minnespolitik det språk han använder 
sig av. Samuelsson refererar inte explicit till Dacke, men implicit genom hela 
materialet finns det ett underliggande ”militaristiskt språk”. Att tolka dels titeln 
”Skolfejden” och det militaristiska språket som inspirerade av Dackefejden bör 
ligga nära till hands. Dacke och symboliken kring fejden används för att beskriva 
det Samuelssons beskriver som motstånd mot Hultsfreds kommuns politiska 
etablissemang.  Dackesymboliken blir någonting att hämta ett sorts motståndsspråk 
ur, ett sätt att rama in konflikten mot kommunen.  

 
Den språkliga kopplingen finns där, och för de som känner till Dackefejden (vilket 
vi får förmoda att de flesta av Samuelssons läsare gör) är analogin Dackefejden – 
Skolfejden inte särskilt långsökt. Intrycket av Samuelssons text är dock inte att 
Skolfejden är ett politiskt projekt som är direkt sprunget ur Dacke. Min tolkning är 
att Dacke används för att hans minne är bekant för många av Virserumborna som 
kan tänkas läsa texten.  
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Medborgarförslaget använder Dacke som en missnöjessymbol och ett förslag till 
förändring, men den här symbolen och förändringen har väldigt flyktiga likheter 
med Samuelssons användning av Dacke. Dels är den explicit, men den kopplar 
också ann till en extrem invandringskritik. Språket i medborgarförslaget liknar 
snarare det språk som framträder i andra invandringskritiska sammanhang. Det rör 
sig inte om ett gemensamt Dacke språk.  

 
Jörgen Carlssons användning av Dacke har inte heller särskilt mycket med de två 
andra upprorsbilderna att göra. För Carlsson rör det sig om att använda Dackes 
historiska roll för att ge en bredare bild av Sverige till nyinvandrade elever. Det är 
svårt att hitta en politisk handling i Carlssons användning, det rör sig snarare om 
god pedagogik. 

 
Det finns alltså stora skillnader mellan hur upprorsmannen Nils Dacke används i 
olika sammanhang. Det är möjligt att en analys enligt Tillys repertoar skulle kunna 
knyta Samuelsson till andra rörelser som arbetat med att bevara skolor, och att 
medborgarförslaget skulle kunna knytas till ett sammanhang av andra 
invandringskritiska texter. De uppfyller dock inte kravet för en gemensam 
handlingsplan och ett gemensamt språk grundat i Dacke. De blir därför inte en del 
av ett gemensamt politiskt projekt som det Tilly beskriver (Tilly 2005).  Det verkar 
som att Samuelsson använder sig av Dacke för att tolka en situation som redan skett, 
men det är oklart hur mycket Dacke har spelat in under den faktiska rörelsen för att 
behålla skolan. En möjlig tolkning är att minnet av Dacke på olika sätt fungerat som 
ett kraftsamlande kärl för Samuelsson och hans kamrater. Det här framgår inte 
tydligt av texten, men är ett antagande som kan göras utifrån Virserums starka 
kopplingar till Dacke (se Moberg 1997, och Virserum.se u.å som tidigare nämnts). 
 
Om vi ser till symboliken kring Dacke som upprorsman återkommer ofta en del 
kännetecken. Armborstet figurerar ofta, dessutom talar man om frihetskämpen 
Dacke, eller frihetskriget. Jag får dock inte intrycket att den här tolkningen är 
allmängiltig, att den produceras i en Dacke-kulturindustri.  
 
 
 

7.4 Dacke som entreprenör 
Under mina samtal med företagarna Katti Franzén och Tomas Hasselby framträder 
en bild av Dacke som en entreprenör. Dacke blir en symbol kring vilka företagare 
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kan samlas för att göra gemensam sak, eller en symbol som kan inspirera till vidare 
företagsutveckling.  

 

7.4.1 Tomas Hasselby och Dackegården 
Tomas arbetar förfullt med att renovera när jag kliver innanför dörrarna till ladan. 
Han och hans son håller på att sätta i gång ett projekt byggt på akvakultur och 
hydroponik. De ska odla fisk och växter, och sätta in dem tillsammans i ett kretslopp 
som tar vara på de olika delarna utan att negativt påverka de andra. Vi pratar om 
projektet och han förklarar vad de olika delarna i ladan ska vara till och hur han 
tänker sig att det kommer att utvecklas. Tomas plan är att marknadsföra det här nya 
projektet som ”Dackegården”. Efter turen sätter vi oss i ett pentry för att samtala 
om landsbygdsutveckling och Dacke.  Tomas berättar att han ser på Dacke mycket 
som en entreprenör, någon som trots dåliga förutsättningar för jordbruk och odling 
försökte göra något eget, något större. 

 
När jag var på besök på Lindön för några dagar sedan pratade jag, Tomas, och Lars 
Jonzon kort om de olika jordbruksförutsättningarna som fanns och fortfarande finns 
på gården. Diskussionen tar naturligt vid där vi startade sist, om de motgångar som 
möter en när man försöker att odla på en sådan plats som Lindön. Tomas trycker på 
att det är viktigt att från sina motgångar se vilka möjligheter det finns, och att inte 
bara känna sig besegrad. I det här hämtar han inspiration från Dacke, och hur Dacke 
inte lade sig ned och gav upp, utan blev handlingskraftig och stakade fram sin egen 
väg. 

 
Thomas tankar visar att Dacke som symbol också kan användas för att skapa något 
nytt. Trots att Dackefejden presenterats som ett i grunden konservativt uppror, blir 
det alltså någonting som Thomas använder för förnyelse.  

7.4.2 Katti Franzén och Moshults vandrarhem 
Den samhällsbyggande Dacke som framträder i det föregående avsnittet är tydligt 
kopplad till Kattis drivande av vandrarhemmet. Samarbetet som framkommer som 
ett resultat av dackeandan gör det möjligt för hon och hennes företagarkollegor att 
driva vissa frågor och att få ekonomiskt gynnsamma avtal med företag som 
tvätterier. Dackeandan blir en del av det som gör att Katti kan fortsätta driva 
Moshults vandrarhem på det sättet hon gör.  

 
Utöver den samlande kraften har Katti också funderingar om att satsa på 
dacketurism, och att göra Dackevandringar likt de hon och hennes man anordnat 
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om Vilhelm Moberg.  Dacke blir genom turismen en möjlighet till ytterligare 
företagsutveckling precis som Tomas Hasselbys Dackegård 

7.5 Dacke och landsbygdsutveckling 
 
Alla de övre kodningarna visar också exempel på vilken roll Dacke spelar i 
landsbygdsutvecklingen i Emmaboda kommun. Alla hembygdsaktiva och 
företagare jag pratar med använder Dacke inom situationer som i allra högsta grad 
rör landsbygdsutveckling. 

 
Samtalen med Katti, Tomas, Lars, ägaren av Flaken, och Göran ger tydliga konkreta 
exempel på Dackes koppling till landsbygdsutveckling. ’Dackeandan’ spelar en roll 
när det kommer till att organisera sig för att förbättra situationen på landsbygden.  
 
Ett exempel på detta är när Göran beskriver hur Vissefjärda förändrats efter 
återöppnandet av järnvägsstationen för ett tiotal år sedan: ”Nu har vi en butik, vi 
har folk som flyttar in, det finns en puls. Det finns inte ett hus till salu här. Det är 
här det händer som jag brukar säga.” Göran nämner det inte explicit, men  jag tolkar 
det som att den här stridbarheten för att öppna För Göran är organiseringen att få 
tillbaka järnvägsstationen ett resultat av ’dackeandan’. Det kan självklart vara så att 
det snarare rör sig om en inramning än faktiskt kraftsamlande, men Görans exempel 
visar ändå på hur Dacke kan bli en symbol som bygden kan sluta sig kring. 
 
I mitt samtal med ägaren av Flaken fungerar Dacke och Dackefejden som ett sätt 
att rama in och förklara missnöje med misslyckade statliga 
landsbygdsutvecklingsprojekt. De misslyckade utdikningsprojekten blir en 
fortsättning på hur staten behandlade smålänningarna under Dackefejden. 
Problemen konkretiseras och görs tolkningsbara genom att de förankras i historiska 
processer. 
 
Katti och Thomas användande av Dacke visar hur han också fungerar för att främja 
entreprenörskap och entreprenöriellt samarbete i Emmaboda med omnejd. En 
möjlig tolkning är att Dacke tillåter människor i Emmaboda med omnejd att 
formulera svar och tolka sina situationer på ett sådant sätt som gör dem mer 
handlingskraftiga. Dacke blir en inramning som tillåter ytterligare handlingar.  
Dackes minnesplatser blir verkligen levande på det sättet Nora (1989) beskriver, 
eftersom de möjliggör förändringar i samtiden. 
 
En uppsats med större omfång skulle kunna försöka identifiera kopplingen Dacke-
landsbygdsutveckling på ett större geografisk plan. Kanske är anledningen till att 
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många småländska bygder haft framgångsrika landsbygdsentreprenörer också 
kopplat till Dacke på något plan – det återstår att se. 
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Dackes användning verkar till stor grad formas utifrån en persons egna värderingar. 
Dacke blir för de som driver företag en kraft att hämta inspiration och innovation 
ifrån, för de som är föreningsaktiva blir Dacke i stället en samhällsbyggande kraft. 
För medborgarförslagets författare blir Dacke en stark symbol för missnöje mot stat 
och kommun, för lärare blir Dacke ett exempel på Sveriges våldsamma historia.  
 
Den Dackebild som framträder är mångfacetterad. Användningen av Dacke och 
symboliken kring honom och hans fejd är spridd och passar in i många olika 
sammanhang. Dackebygden fungerar tydligt som ett minnesområde som är 
dynamiskt och levande. Området motbevisar Pierre Noras tanke om att 
minnesområden inte längre är möjliga.   
 
Samtidigt är det oklart om det går att bygga ett politiskt projekt kring Dacke 
eftersom det inte finns en gemensam repertoar enligt Tillys modell. Det är möjligt 
att ett politiskt projekt direkt kopplat till Dacke skulle kunna utgöra stora 
möjligheter för motstånd och uppror, men det här har inte framkommit under 
undersökningens gång. Om vi ser till hur väl användningen av Dacke passar in i 
kulturindustrin är svaret tudelat. Å ena sidan är minnet av Dacke knappast 
homogent, det produceras inte i en fabriksliknande kontext och ger möjligheter till 
småskaligt motstånd. Samtidigt är det som tidigare nämnts inte någonting som 
förnärvarande har den revolutionära potential som Adorno och Horkheimer verkar 
eftersträva (Horkheimer & Adorno 2012). Dackebilden är potent, men inte potent i 
den meningen att den är samhällsomvälvande (eller samhällsbevarande om man ser 
på upproret som ett reaktionärt sådant) som Dackefejden hade potentialen att vara. 
I stället ger den möjligheter för innevånare i Emmaboda med omnejd (och kanske 
i hela Småland) att kraftsamla sig kring situationer på en lägre, men för den skull 
inte mindre betydelsefull, nivå. 
 
Vidare undersökningar av samma typ skulle kunna ta avstamp i liknande historiska 
situationer och figurer i Sverige och utomlands. En jämförande analys skulle kunna 
göras mellan användning av Nils Dacke och Engelbrekt Engelbrektsson. En annan 
möjlig ingång är att jämföra Nils Dackes användning med användningen av Simon 
Bolivar i Sydamerika. Det som går att fastslå är att det inte bildats en enhetlig 

8. Slutsats 
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minnespolitik kring Dacke, och att det kanske inte går att göra det på grund av 
minnesområdets natur. Eftersom minnesområdet är så mångfacetterat och bjuder in 
till många olika tolkningar och användningar har jag svårt att se att en enhetlig 
politisk linje skulle kunna formas kring Dacke, men han spelar fortfarande en roll i 
det främst det sociala arbetet som sker i Emmaboda med omnejd. 
 
Nils Dacke och Dackefejden framstår under min resa i Emmaboda med omnejd som 
ett verkligt levande minne, och inte som död historia. Att minnet av Dacke lever är 
kanske också det som gör att det är svårt att bilda en enhetlig symbolik eller politik 
kring honom och hans minne. Det finns ingen stark politisk kraft som tagit Dacke i 
besittning likt Bolivar (Huband 2018), och inte heller har hans symbolik en lika 
stark position som den om Engelbrekt Engelbrektsson(Engelbrekts-bågen u.å.). 
Kanske skulle läget ändras om minnet av Dacke fick en nationell eller statlig kraft 
bakom sig. Om Dacke fick ett sådant stöd är dock frågan om det inte slutat att vara 
ett minne enligt Noras modell och blivit ett dött historiskt ting. 
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Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla jag intervjuat och samtalat med 
under min vistelse i Emmaboda med omnejd. Vidare vill jag också tacka min 
handledare Linus Rosén för goda råd och god handledning. Slutligen, ett stort tack 
till alla som läst och kommenterat under uppsatsskrivandets gång! 
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Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras elektroniskt. 
Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver godkänna 
publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) och metadata 
bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer endast metadata 
och sammanfattning bli synliga och sökbara. Även om du inte publicerar fulltexten 
kommer den arkiveras digitalt. Om fler än en person har skrivit arbetet gäller 
krysset för samtliga  författare. Läs om SLU:s publiceringsavtal här:  

 
 
• https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-

publicera/avtal-for-publicering/.  
 

☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 
enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk. 
 

☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande 
arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning 
blir synliga och sökbara. 
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