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1. BAKGRUND 

I de tvärsnitt av historiska skeenden som kan pendla mellan krig och fred, tyranni och 

uppror eller framgång och utarmning och som sprids likt koncentriska ringar från 

händelsernas centra till mera avlägsna utkanter kommer mänskligheten förr eller senare 

att drabbas till någon del. I ett av tidernas värsta krig, det första världskriget 1914-1918, 

påverkades såväl krigförande som icke krigförande stater på ett eller annat sätt oavsett 

graden av aktivitet. Kriget skulle vid krigsslutet 1918 komma att bokföra de mest 

kännbara förluster som historien kunnat inregistrera, med 8 miljoner döda soldater och 

21 miljoner sårade.
1
 Bland civilbefolkningen dog ännu fler eller närmare 10 miljoner, 

framför allt till följd av hunger och sjukdomar. Totalt skördade kriget en hel generation 

människor. Anledningen till att det hela så småningom tog slut var egentligen inte 

striderna i sig, utan snarare var det krigets interna följdverkningar i framför allt 

Tyskland och Österrike-Ungern med uppror och politisk kollaps som ledde till den 

omvälvning som medförde att man helt enkelt inte orkade fortsätta med 

krigsinsatserna.
2
 

 

Under dessa krigsår skulle Sverige komma att stå utanför de direkta krigshandlingarna 

men drabbades ändå, särskilt genom alltmer inskränkt handelsutbyte med andra länder. 

Framför allt var det ubåtskriget som skulle påverka sjöfarten. I början av 1917 hade 

Tyskland på två år ökat antalet ubåtar från 23 till 148 för att angripa Storbritannien och 

på Nordsjön avstannade därigenom all svensk trafik. Importen stramades åt och vad 

som var på väg genom frakt av andra i form av spannmål, foder och gödningsämnen 

”hade tyskarna torpederat eller uppbringats av engelsmännen” enligt en 

dagboksanteckning 9 februari av Hugo Hamilton, talman i första kammaren.
3
 Den 

sittande regeringen leddes av Hjalmar Hammarskjöld som blev regeringschef strax efter 

det omtalade bondetåget till Stockholms slott 1914 där försvarsfrågan gjorde att den 

sittande ministären under Karl Staff tvingades avgå efter att ha kommit på 

kollisionskurs med kung Gustaf V. Hammarskjöld som var landshövding i Uppsala kom 

att bilda en mer opolitisk regering, men som redan tidigt kom att få känna av interna 

spänningar särskilt mellan regeringschefen själv och utrikesministern som var den 

kände bank- och finansmannen Knut Wallenberg. Hammarskjöld hade inte någon 

folklig utstrålning och var klassmässigt förankrad med ett ben i det gamla 

godsägarsveriges överklass och det andra i en ny elit som vuxit fram i industrialismens 

                                                             
1 Ponting, 2001, sid 755 
2 Ponting, 2001, sid 755 
3 Franzén, 1986, sid 227 
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spår.
4
 Under de första krigsåren hade också en kraftigt ökad export med stigande priser 

medfört stora vinster för kapitalägare, framför allt på bekostnad av reallönesänkningar 

och förlängd arbetstid genom ökat uttag av övertidsarbete. På hemmamarknaden hade 

bostadsbyggandet minskat med ca 40 procent trots ökad inflyttning till städerna.
 

Misstron mot regeringen ökade i takt med en alltmer tilltagande livsmedelsbrist och 

tillsammans med radikala krafter, särskilt inom socialdemokratin, ledde detta till en för 

Sveriges del ovanlig och i det närmaste revolutionär anda inom arbetarrörelsen. Inom 

Landorganisationen restes krav på storstrejk från fackföreningar och 

demonstrationsmöten vilket dess ledning försökte stävja något för att 

meningsyttringarna inte skulle bli okontrollerbara. Reformisterna i riksdagen tillsatte en 

”1917 års arbetarkommitté” under ledning av Hjalmar Branting, för att hantera 

överdrifter i olika lokala aktioner genom ett upprop till Sveriges arbetare.
5
 Till allt detta 

kan läggas att fullständig demokrati ännu inte var helt genomförd i Sverige. Allmän och 

lika rösträtt för kvinnor och män skulle komma att beslutas först 1919. Den ”borgfred” 

som rått på grund av kriget började ifrågasättas alltmer och upphörde redan 1916 och 

den massiva kritiken av regeringen, som också hade en tjänstemannakaraktör, ledde till 

att den avgick i mars 1917 och ersattes av en högerregering under ledning av Carl 

Swartz. 

 

2. SYFTE 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är således baserad på ett antagande om 

att det föreligger ett samband mellan världskriget, den svenska regeringens politik och 

de oroligheter som blossade upp i olika delar av Sverige 1917. Syftet med uppsatsen är 

att påvisa dessa samband och granska dess yttersta konsekvenser, hungerkravallerna, 

framför allt med avseende på de händelserna som utspelades i Gävle vid denna tid.  

 

Ett antal frågor omkring detta finns formulerade i kapitel 5 nedan, vilka avses vara 

besvarade när källmaterialet är presenterat och genomgånget. Vidare kommer uppsatsen 

att penetrera angränsande frågor som i varierande grad har med partipolitik, klass eller 

genus att göra. Dessa ämnesområden kan, när spänningar uppstår i ett samhälle på 

grund av livsmedelsbrist, få en egen dynamik och vars betydelse var för sig kan komma 

att påverka utvecklingen.  

 

 

                                                             
4 Nyström, 1994, sid 34 
5
 Bäckström, 1971, sid 192-193, 253 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Det politiska och ganska känsliga läge som Sverige befann sig i under 1917 och med de 

kopplingar som fanns till första världskriget och dess påverkan på svenska förhållanden 

har naturligtvis behandlats av flera. Det torde framstå som ganska logiskt att frågor som 

berör medborgarnas väl och ve så till den grad att det uppstår upproriska stämningar och 

kravaller, ger ämnet den uppmärksamhet inom historieforskningen som ämnet kräver. 

Missnöje med det bestående och den styrande makten har nog ofta funnits i historien, 

men här var den särdeles allmän och landsomfattande.  

 

Som en mer allmän översikt i ämnet kan nämnas Nils-Olof Franzéns ”Undan stormen – 

Sverige under första världskriget”. Ett liknande forskningsområde behandlas i Stig 

Hadenius bok ”Svensk politik under 1900-talet”. Ett steg närmare problematiken kring 

själva hungerkravallerna och sannolikt en av de mera kända är Hans Nyströms bok 

”Hungerupproret 1917” i vilken han har gjort en relativt allsidig belysning av det totala 

läget över hela landet inte minst i Västervik. Till historiker som gjort jämförande studier 

av regionala oroligheter från denna tid i Sverige hör Carl Göran Andrᴂ, vars bok 

”Revolt eller reform” har bidragit med sådant som ger intressanta paralleller till 

händelserna i Gävle. I övrigt kan nämnas Sigurd Klockares bok ”Svenska revolutionen 

1917-1918”, vars titel kan anses vara något överdriven eftersom oroligheterna knappast 

uppnådde status av revolution, men äger ändå ett visst intresse genom den mycket 

noggranna genomgången av händelserna i Seskarö i Norrbotten. Björn Elmbrants 

”Hungermarschen 1917” har tagits med i litteraturlistan eftersom den mycket väl återger 

problematiken i Ådalen.  

 

För att få en specialiserad belysning av själva arbetarrörelsens situation under den här 

tiden har referenser gjorts från Ronny Ambjörnssons bok ”Den skötsamme arbetaren”, 

Knut Bäckströms ”Arbetarrörelsen i Sverige, del 2” och Börje Henningssons ”Det röda 

Dalarna”. 

 

Fakta kring kvinnornas situation, särskilt i kampen för politiska rättigheter, behandlas 

utförligt i Kjell Östbergs bok ”Efter rösträtten”. 

 

4. KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK  

Den ovan refererade litteraturen tjänar som en allmän utgångspunkt för att beskriva den 

problematik som utlöste oroligheterna under 1917. Eftersom demonstrationer och 
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livsmedelsbrist ofta utgick från arbetarklassen och för att närmare penetrera de lokala 

återverkningarna i detta sammanhang har det material som finns hos Arkiv Gävleborg 

studerats, vilket också berör arbetarnas situation som den finns beskriven i 

verksamhetsberättelser och mötesprotokoll från Gävles arbetarekommun. Till detta har 

dessutom arkivmaterial från den lokala samarbetsorganisationen (syndikalisterna) i 

Bomhus studerats. Liknande dokumentation från syndikalisterna i centralorten Gävle 

saknas dock. 

 

Vidare, vad avser arkivmaterial, har relevanta delar av stadsarkivet i Gävle genomgåtts. 

Det gäller framför allt utlåtanden och skrivelser från stadens myndigheter med syftning 

på de aktuella problem som har med hungersituationen att göra. 

 

För att få en närmare inblick i hur massmedia har bevakat händelseutvecklingen har 

tidningsmaterial från den här tiden genomgåtts. De massmedia som stod till buds under 

första världskriget var framför allt de lokala tidningarna som för Gävles del bestod i 

Gefle Dagblad (frisinnad), Arbetarbladet (socialdemokratisk) och Gefle-Posten 

(borgerlig). Tyvärr har det inte varit möjligt att komma åt upplagesiffror från 1917 på 

Kungliga Bibliotekets hemsida på grund av ombyggnation av dess system för 

tidningsstatistik, vilken beräknas bli klar under våren 2013. Det ligger dock nära till 

hands att anta att de tre dagstidningarna hade en i det närmaste total täckning på orten, 

så att de allra flesta hade tillgång till åtminstone någon av dessa. Intresset för nyheter 

torde ha varit stort med tanke på att det pågick ett världskrig.  

 

All den information som presenteras i denna studie kan givetvis ses som en sorts 

partsinlaga för varje kategori för sig. De drabbade, framför allt arbetarklassen, 

kanaliserar säkert sina bekymmer via de protokoll som berör arbetarekommunen. 

Kommunen har ett övergripande ansvar och gör antagligen vad den kan för att stävja 

dyrtidens krav från befolkningen. Om detta är tillfyllest framgår endast delvis genom de 

äskanden om medel som framställs. Massmedia skildrar som en något mer neutral part 

själva händelseförloppet, möjligen något vinklat med hänsyn till partifärg. Det är dock 

de källor som står till buds för att kunna ge en någorlunda enhetlig bild av 

krishanteringen i Sverige och, som i det här fallet, Gävle och hur man försöker hitta 

lösningar kring detta. 
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Genom den tidigare forskningen har således mycket skrivits om den problematik som 

ställdes på sin spets i Sverige under 1917. Trots händelserna magnitud kom de att 

inträffa under en i tiden relativt begränsad period. Problemens betydelse i svensk politik 

och dess tidsutdräkt ger alltså anledning att anta att många författare har haft tillgång till 

och som utgångspunkt och analys använt samma källor. Flera av källhänvisningarna i 

litteraturen är också i många fall gemensamma. I och för sig behöver inte detta var 

något negativt. Tvärtom får man samma problem belyst och vinklat från olika håll och 

ger ett koncentrat, som inte behöver avvika på något avgörande sätt från det som kan 

anses vara en objektiv sanning. Tidens oroligheter hade för all del politiska förtecken i 

så måtto att de utgick från de värst drabbade i arbetarklassen och den revolutionära glöd 

som började pyra i samhällets olika skrymslen kan man antagligen ha olika 

uppfattningar om. De faktiska förhållandena att demonstrationer planerades och 

genomfördes och hade ett visst förlopp råder det dock knappast några delade meningar 

om och det är också just detta som föreliggande uppsats tar upp. 

 

5. FRÅGESTÄLLNINGAR 

I allt väsenligt är uppsatsen tänkt att penetrera och utreda följande frågeställningar:  

 Hur drabbades Gävle av hungerdemonstrationerna 1917?  

 Vilka återverkningar hade de politiska frågorna i regering och riksdag på de 

lokala förhållandena?  

 Hur startade Gävle-demonstrationerna och hur spreds de?  

 Politiska bevekelsegrunder eller enbart livsmedelskris?  

 Hur avtog oroligheterna? 

 

6. METOD 

Hungerdemonstrationerna hade genom sina egna drivkrafter, d.v.s. bristen på livsmedel, 

sociala förtecken och utgör såtillvida en klassfråga som i första hand kom att omfatta 

arbetarklassen. Som nämnts ovan ligger det således nära till hands att närma sig ett 

material som hanteras av arbetarnas egna organisationer och primärkällorna kommer 

därför i första hand att utgöras av arbetarkommunens, socialdemokratiska föreningars 

och syndikalisternas efterlämnade dokument. I sammanhanget finns möjlighet att göra 

jämförande studier där arbetarorganisationernas material kan speglas mot de 

kommunala myndigheternas från samma tid, genom att gå igenom protokoll från 

sammanträden i stadsfullmäktige och kommunstyrelse i Gävle. Alla är aktörer i ett 

historiskt förlopp och genom sina olika roller, antingen individuellt eller kollektivt, en 
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del i ett socialt sammanhang. Genom empirisk metodik är syftet att genom studier av de 

olika arkiven, som beskrivits ovan, få besked om hur människor vid den här tiden 

betraktar sin omvärld. 

 

För att få en ytterligare diversifierad bild kan det vara intressant att se hur 

nyhetsrapporteringen ser ut genom studium av de media som vid den här tiden stod till 

buds nämligen dagstidningarna. Tanken har alltså varit att spännvidden, i den mån den 

finns mellan t.ex. arbetarnas ambitioner och tidningarnas sätt att rapportera omkring 

dessa, kan komma att framgå. 

 

7. DISPOSITION 

I enlighet med vad som är sagt ovan kommer uppsatsen att inramas av händelser på 

riksplanet och de politiska ställningstaganden som efterhand ledde fram till 

hungerkravallerna och dess utbredning i Sverige. 

 

Därefter kommer de lokala händelserna i Gävle att redovisas, genom att händelserna 

delas upp på fackliga/politiska organisationer, kommunala myndigheter och 

massmedias rapportering.  

 

En sammanfattande analys omkring dessa ges i kapitel 9 som avslutar uppsatsen. . 

 

8. HUNGERRÖRELSEN 

Det allmänna politiska läget vid den här tiden präglades av osäkerhet. Under ett antal år 

av nästan ackumulerad spänning genom den relativa handlingsförlamning som 

borgfreden under det första världskriget medförde så kom flera oroshärdar upp till ytan. 

Externa händelser som, kanske särskilt, den ryska revolutionen i mars 1917 kom att 

inspirera folk på vänsterkanten bland socialdemokrater, syndikalister och ungsocialister 

för tillämpning även på hemmaplan. Lenins lite lätt spektakulära genomresa ifrån 

Schweiz till Ryssland via Stockholm blev omskriven. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att den sociala samhällsomvandlingen i Ryssland inte var riktigt känd i Sverige på 

det sett som den är idag i vart fall inte när det gällde dess resultat och följdverkningar. 

Revolutionen i detta skede var snarast att betrakta som tsarväldets störtande som gav 

hopp om etablering av nya demokratiska institutioner.
6
 

 

                                                             
6
 Nyström, 1994, sid 85 
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Utvecklingen i Finland var också revolutionär, men hade kanske en mer avskräckande 

påverkan genom det blodiga inbördeskriget som började samma år. I valet 1917 blev det 

en borgerlig majoritet vilket ledde till att den socialdemokratiska partiledning tappade 

kontrollen och de röda garderna som tog över och fick vapen från ryska förråd.
7
 

 

I Sverige hade demokratiutvecklingen kommit lite längre men var inte fullt genomförd. 

Som tidigare nämnts skulle den nya vallagen komma att beslutas först 1919 och som 

innebar full och lika rösträtt för kvinnor och män. Det som dock kom att trigga igång 

den stora splittringsvågen i svensk arbetarrörelse var i första hand en relativt kort men 

intensiv period av hungersnöd och det kom efterhand att bli ett vapen i händerna på 

vänsterrörelsen med bl. a. socialdemokratisk partisplittring som följd. Olika 

arbetarorganisationer och partier hade också kopplingar som i takt med utvecklingen 

kom att justeras. Börje Henningsson beskriver i ett avsnitt i boken ”Det röda Dalarna” 

hur ungsocialister och syndikalister först samarbetat när det socialdemokratiska 

vänsterpartiet bildades på våren 1917, men sedan blev ovänner samtidigt som 

vänsterpartiet ”bolsjeviserades”.
8
 

 

Första världskriget torde i sig ha påverkat det allmänna stämningsläget. Krigets 

vedermödor som bl.a. tog sig ett uttryck i skyttegravarnas slakt på människor gjorde att 

man stod vid randen av den gamla världens fysiska och moraliska sammanbrott, 

samtidigt som respekten för den bestående ordningen och samhällets institutioner 

undergrävdes.
9
 

 

8.1 Matfrågan 

Trots den krigssituation som rådde påverkades inte Sveriges utrikeshandel i alltför hög 

grad, åtminstone inte under de första åren. Sjöfarten kunde upprätthållas och 1916 hade 

man faktiskt en högkonjunktur. De viktigaste handelspartnerna var Storbritannien, 

Tyskland, Danmark, Norge och Ryssland. Enligt tabellen nedan (siffror i kkr) framgår 

att Sverige hade ett handelsöverskott under åren 1915-1917 med ett försumbart 

undantag för Danmark 1917.
10

 

 

 

                                                             
7
 Klockare, 1967, sid 8 

8 Henningsson, 2004, sid 14-23 
9
 Nyström, 1994, sid 106 

10 http://www.scb.se/ klicka på sök statistik, historisk statistik, statistisk årsbok för Sverige 1921 tabell 

116 sid 154 

http://www.scb.se/%20klicka
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År Storbritannien Tyskland Danmark Norge Ryssland 

1915 Exp. 

         Imp. 

329550 

213527 

486415 

251498 

79979 

65790 

76206 

50489 

75909    

24222 

1916 Exp. 

         Imp. 

320052 

164415 

437532 

420173 

92708 

68026 

115384 

61139 

136076 

10507 

1917 Exp. 

         Imp. 

216123 

65080 

352050 

288228 

111890 

112712 

162713 

51667 

127584 

19478 

 

Av all utrikeshandel vid den här tiden var givetvis livsmedlen av stor betydelse och till 

de viktigaste hörde smör, fisk, kaffe, kött och spannmål och i tabellen nedan (siffrorna i 

kkr) redovisas export-/importutvecklingen 1915-1917. Smör och kött gick helt på export 

medan kaffe endast avser import. Ett stort importöverskott föreligger för spannmål 

medan fisk har balans för 1915 och 1916 och importöverskott för 1917.
11

 

 

År Smör Fisk  Kött Kaffe Spannmål  

 Export Export Import Export Import Export Import 

1915 54733 14716 14669 13153 38985 732 132974 

1916 40492 21899 21012 9677 47219 5497 58108 

1917 5 4567 10831 12841 14314 1134 34726 

 

Den goda avsättningen i utlandet kom också att slå igenom på prisnivån i Sverige och 

tidigt 1915 kom priset på fläsk att ligga närmare 50 % över förkrigsnivån.
12

 

Kafferansonering infördes i februari 1917 och priserna på mjölk, smör och margarin 

hade stigit med 20 % under 1916 och fortsatte att stiga 1917 och då med inte mindre än 

40 %. Kött blev 10 % dyrare och fisken steg med ca 30 %.
13

 Den viktiga stapelfödan 

potatis blev också en bristvara genom det dåliga höstvädret och den kalla vintern 1916-

1917 då stora partier försämrades eller blev helt förstörda och situationen blev inte 

bättre förrän i juli 1917 när den nya skörden fanns att tillgå. Man lyckades dock att hålla 

hyror och skatter på en relativt oförändrad nivå.
14

 

 

Att bristen på livsmedel kan ha en avgörande betydelse på samhällsordningen har 

framgått under historiens gång. Som ett par grundläggande orsaker till franska 

revolutionen hörde missväxt och stigande priser på spannmål. Som framgår nedan, kom 

                                                             
11

 http://www.scb.se/ klicka på sök statistik, historisk statistik, statistisk årsbok för Sverige 1921 tabell 

112 sid 119 
12

 Nyström, 1994, sid 37 
13 Franzén, 1986, sid 227 
14

 Klockare, 1967, sid 36 

http://www.scb.se/
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kvinnorna ibland att spela en mycket viktig roll som de närmast berörda kämparna mot 

bristen på livsmedel. I fallet Frankrike kan detta som jämförelse illustreras mycket väl, 

genom den kända kvinnomarschen i samma ärende från Paris till Versailles i oktober 

1789.   

 

För Sveriges del kom livsmedelsfrågan att omfatta stora delar av landet. Bristen på 

livsmedel kom att skapa oro och protester och det blev redan i början av 1917 en 

politisk fråga med hårda debatter i riksdagen. En våg av oroligheter, där några var rätt 

spektakulära och allvarliga till sin karaktär, spred sig över landet och under våren kom 

dessa att tillhöra de häftigaste utbrotten av social protest som någonsin skakat Sverige.
15

 

Demonstrationerna inträffade ungefär samtidigt i hela landet. Tillgången på livsmedel 

blev akut i april 1917 och kulminerade i slutet av månaden. Eftersom man låg nära 1 

maj i tiden, kom några av dessa demonstrationer att ersätta den vanliga 

majdemonstrationen. Särskilt en demonstration i Västervik kom att tjäna som ett 

exempel, som skulle följas av många. Både här och på många andra ställen var 

aktionerna en följd av att man inte längre stod ut med att vara utan mat och därigenom 

blev oroligheterna relativt spontana. I de fall där maten tagit slut har det inte känts 

angeläget att göra någon närmare lägesanalys eller fastställande av handlingsplan. Man 

ger sig helt enkelt ut och letar efter ställen som hanterade livsmedel, för att se om det 

finns något att ta med hem – med eller utan våldsinslag. Det var alltså ofta lokala 

initiativ som låg i botten och till att börja med utgjorde organiserade arbetare endast en 

minoritet av alla demonstranter.  Efterhand, mot slutet av april blev det dock allt 

tydligare politiska bevekelsegrunder som kom att prägla skeendet på många håll. 

Framför allt var det två huvudlinjer som kom att utkristalliseras. Den ena var den 

syndikalistiska linjen som i första hand avsåg ekonomiska frågor och 

anställningsförhållanden och den andra utgick från den socialdemokratiska som var 

koncentrerad på att lösa livsmedelsfrågorna och även rösträttsreformen. Man kan också 

tala om en viss maktkamp mellan vänster och höger inom arbetarrörelsen, där den 

socialdemokratiska vänsterns inflytande blev åtskilligt större än vad som motsvarade 

dess numerär.
16

 

 

Enligt Hans Nyström skulle det ha hållits 146 manifestationer av hungerrörelsen 

fördelade på 107 platser. Det ungefärliga antalet deltagare uppgick till ca 300 000 

personer. Rent geografiskt var dessa manifestationer spridda över större delen av 
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Götaland och Svealand och upp efter Norrlandskusten med koncentration till 

industridistrikten. Särskilt noteras och som tidigare nämnts det starka inslaget av 

kvinnor i demonstrationerna. Detta trots att de vid den här tiden oftast stod helt utanför 

de fackliga och politiska organisationerna inom arbetarrörelsen. Å andra sidan hade de 

givetvis desto större insyn i livsmedelsläget. Kjell Östberg sammanfattar ett längre 

avsnitt i sin bok ”Efter rösträtten” med att ”Händelserna 1917 torde utan jämförelse ha 

varit det mest omfattande exempel på kvinnligt politiskt agerande som dittills /…../ 

skådats i landet”.
17

 

 

Att problemen var särskilt tydliga kring tätorter med hög andel av arbetare kan närmast 

kontrasteras mot landbygden där jordbruk med en högre grad av självhushåll var möjlig 

och därför knappast alls berördes.
18

 

 

I tider av brist på matvaror och där viktiga livsmedel är ransonerade så börjar strax 

spekulation och svart handel att komma igång och underblåstes av statens försök att 

utöva kontroll över tillgång och prissättning. Ryktesspridning är i full gång och 

Nyström beskriver det stora ”potatiskriget” 5 maj på Södermannagatan i Stockholm där 

det vid ett tillfälle skulle finnas ett parti potatis undangömd hos en handlare. Polis 

tillkallades men det var uppenbart svårt att skingra demonstrationerna. Svenska 

Dagbladet skriver: 

 

Vid flera tillfällen /…/ måste polisen gripa till blanka vapen för att freda sig mot den 

påträngande mängden, som så for den fick tillgälle sökte komma åt konstaplarna med 

kastade stenar och buteljer, sparkar mm. I allmänhet behöfde polisen därvid blott använda 

flata klingan, men åtminstone vid ett tillfälle visade det sig nödvändigt att gå mera 

hårdhändt till väga, hvarvid en yngling, som äfven anhölls, fick ett lättare sabelhugg i 

pannan. Flera konstaplar träffades af stenar och andra kastvapen utan att dock tillfogas 

nämnvärda skador. 

I hvarje port stodo grupper af kvinnor som hälsade de på gatan patrullerande polismännen 

med förbittrade tillmälen och sådana haglade äfven ned från nästan varje fönster. Polisens 

mening var äfven att uppträdena aldrig skulle fått så omfattande och elakartad karaktär, 

om ej kvinnorna uppträtt så upphetsande mot ordningsmakten.”
19

 

 

Hungerdemonstrationerna utnyttjades också politiskt på många håll men ändå var man 

ibland obenägna att ägna sig åt spontana aktioner. I t.ex. Norrköping röstade 
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arbetarekommunen ned ett förslag till demonstrationer i mars 1917 och föreslog i stället 

att man skulle satsa på första maj och i tidningen Syndikalisten ville man särskilt ta upp 

hungerdemonstrationerna just på första maj. Man presenterade en resolution på 11 

punkter som innefattade allt möjligt annat som inte var direkt kopplat till 

livsmedelsbristen utan också gällde t.ex. 8 timmars arbetsdag och minimilöner.
20

  

Hungerdemonstrationerna ägde rum under en relativt kort period och även om tonläget 

blev högt och aktiviteterna ibland kom att gå åt det våldsammare hållet så var nog 

revolutionen knappast om hörnet. Ändå får man räkna in några stora händelser under 

1917 där händelseutvecklingen stod och vägde och som, åtminstone på kort sikt, kunde 

ha fått en annan utgång än den som nu blev följden. En ägde rum utanför riksdagshuset 

lördagen den 21 april då folk strömmade till från sina olika arbetsplatser med anledning 

av att statsministern skulle besvara en interpellation från en riksdagsledamot, Bernhard 

Eriksson, som hade interpellerat i livsmedelsfrågan. Utanför riksdagshuset talade Per 

Albin Hansson, Hjalmar Branting och Carl Lindhagen till folkmassan som trängde på 

alltmer.
21

 Polisen var mangrant samlad och Social-Demokratens reporter ger en 

dramatiserad skildring av skeendet: 

 

Jag stod bakom Per Albin och refererade, då bakom mig /…../ polismästare Tamm i 

guldgalonerad uniform /…/ höjde sig på tå över Per Albins axel och stirrade genom sin 

pincené ut över folkhavet, bakom vilket stora polisförstärkningar marscherade upp. 

Plötsligt höjde Tamm högra handen /…/ uppenbarligen tänkte han ge den signal till 

polisen att göra chock /…/ Men just då Tamm höjde handen över den intet ont anande Per 

Albins axel, såg jag en annan och kraftigare näve fatta polismästarens arm och bryta ned 

den. Bredvid mig stod poliskommissarien Kempe.
22

 

 

Det må väl vara lite hur som helst med detta livliga referat men situationen hade 

sannolikt kunnat sluta illa. 

 

Ett annat tillfälle hade också kopplingar till riksdagen då Branting redan i april 

interpellerat i en principfråga med hänvisning till den ryska marsrevolutionen om 

”folkets fulla bestämmanderätt över sina egna öden”. Svaret kom 5 juni och 

statsminister Swartz hade inte mycket att säga utan hänvisade till de val som skulle 

hållas under hösten. Interpellationsdebatten hade fått en dramatisk inramning med 

vänstersocialistisk politisk strejk i Stockholm och väldiga folkmassor hade även den här 
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gången försökt tränga sig fram till riksdagshuset men blev stoppade på Gustaf Adolfs 

torg. Branting hade varit på väg till Folkets Hus för att ge ett referat av riksdagsdebatten 

och kunde själv se att polisen hade gått brutalt tillväga med ”allmän chock, utförd av en 

hel rad poliser till fots och till häst…”. Dessa händelser ledde till en manifestation en 

vecka senare där man varnade för landets allvarliga läge i försörjningsfrågorna.
23

 

 

Även om händelserna i Stockholm utspelade sig nära den politiska maktens centrum får 

man nog ändå säga att demonstrationerna i Västervik, 14-16 april, hade störst återverkan 

på andra orter i landet, särskilt som den kom tidigt. Även här var det givetvis bristen på 

mat som var den utlösande faktorn. Ett antal arbetare uppvaktade myndigheterna och 

hade faktiskt en viss framgång såtillvida att ordföranden i fördelningsnämnd och 

livsmedelsnämnd omgående skickade en skrivelse till stadsfullmäktige med krav på 

tryggad potatisförsörjningen. 

 

Det stannade dock inte vid detta utan ett par dagar senare kopplade man på ett batteri av 

mer direkta åtgärder för att öka livsmedelstillgången men även inkluderande 

arbetsvillkor som högre löner och åttatimmarsdag etc. En syndikalist, Frans Gustafsson, 

tycks ha varit primus motor i sin egenskap av sekreterare i Västerviks Lokala 

Samarbetsorganisation. Ambitionerna var rätt höga och syndikalisterna siktade in sig på 

att få till stånd en generalstrejk för att få igenom sina krav, men lyckades inte p.g.a. 

motstånd från några fackföreningar. Man lyckades ändå nå en del resultat, bl.a. genom 

att konstituera en s.k. arbetarkommitté för att följa upp demonstrationens mål som 

innefattade lägre priser på flera matvaror och ved. Det hela slutade med en kraftig 

framgång för syndikalisterna som stärkte sin ställning och fick flera nya medlemmar. 

Även fackföreningarna gick samman i en ny samarbetsorganisation. Händelserna i 

Västervik fick snabb spridning i den svenska pressen och kom att tjäna som förebild för 

vad man kunde åstadkomma genom att demonstrera sitt missnöje.
24

 

 

Till andra större dramatiska händelser hör de i Ådalen. Till att börja med tycks det som 

att folk mer eller mindre spontant hade gett sig ut på den omkringliggande landsbygden, 

för att helt enkelt leta efter mat. Den 21 april började människomassor att sätta sig i 

rörelse i Härnösand. Några dagar senare övergick det till regelrätt demonstration och 24 

april kom man till Nyland där butiker tömdes på bröd och andra livsmedel mot eller 

utan betalning. Efterhand kom även krav på löneförhandlingar upp och det utlovades ett 
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besked på den punkten vid en något senare tidpunkt efter särskilda överläggningar inom 

flottningsföreningens styrelse. En av talarna vid demonstrationen var författaren och 

journalisten Albert Viksten och det verkar som om han kunde gjuta lite olja på 

vågorna.
25

 Händelserna fick dock ett rättsligt efterspel genom att några av aktörerna 

åtalades och dömdes till kortare fängelsestraff för bl.a. stöld och upplopp. 

Massrättegångar genomfördes för övrigt även på andra håll som Norrköping, Göteborg 

och Stockholm
26

 

 

Som tidigare nämnts så förekommer det på många håll en kvinnornas kamp. Det inte 

särskilt uppseendeväckande med tanke på att dessa var de första som fick kännas vid 

brister i mathållningen. Inte minst smärtsamt var givetvis känslan av att inte kunna ge 

mat till sina egna barn. Framför allt arbetarkvinnorna hade knappast någon erfarenhet 

alls från det politiska livet och kvinnor saknade ännu rösträtt. Icke desto mindre var det 

alltså ofta kvinnor som gick i bräschen för hårda viljeyttringar mot myndigheterna. 

Redan 11 april samlades 200 kvinnor från Söderhamns skärgård för att uppvakta 

brödbyråns ordförande och problemet gällde i första hand de knappa brödransonerna 

och att inte gryn kunde få säljas utan ransonering. Andra exempel finns från Hofors 18 

april med 350 kvinnor och dagen efter var de 2000. Samma dag tågade 1500 husmödrar 

från Borlänge, Domnarvet och Kvarnsveden under ett standar med texten ”Giv rätt åt 

våra män och kamrater samt bröd åt våra hungrande barn”.
27

 Händelserna under våren 

1917 torde vara det bästa exemplet på kollektivt kvinnligt agerande som hittills skådats i 

landet. De agerar i sin egenskap av mödrar, hustrur eller som arbeterskor och det fanns 

ett odisciplinerat och våldsamt drag men deras agerande ledde sällan till ett permanent 

organiserande.
28

 Tidens problem hade alltså fått tydliga inslag av genusfrågor. 

 

Den 3 maj tog paltbrödet slut i en butik i Norrköping. Ett antal kvinnor begav sig då till 

rådhuset för att tala med någon myndighetsperson men hittade ingen och gick istället till 

den socialdemokratiska tidningens redaktion som satte in en känsloladdad notis som 

inleddes med ”Hjälp oss i herrans namn /…../. Vi ha inte bröd därhemma /…../.” Dagen 

därpå samlades man till demonstration som efter uppvaktning hos borgmästaren ledde 

till att man begav sig till bagerierna där innehavarna tvingades sälja bröd utan kuponger 

eller i några fall delade ut bröd gratis. Polis fanns utposterad, men fann det för gott att 

inte ingripa. Senare samma dag samlades nya skaror och ca 200 kvinnor och barn sågs 
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springande ta sig till en charkuterifabrik som plundrades på matvaror. Detta ledde till ett 

rättsligt efterspel där 53 personer anhölls varav de flesta dömdes för stöld eller snatteri 

till straffarbete eller fängelse, men det blev i samtliga fall villkorliga domar. Polisen 

hade förhållit sig relativt återhållsam i sina ingripanden och hade också valt att inte 

begära militär handräckning och rönte därför ett visst stöd från den organiserade 

arbetarrörelsen för sitt sätt att upprätthålla ordningen. 

 

Ett par dagar senare var det upplagt för bråk i Göteborg. Det var det återigen kvinnornas 

krav på stapelvarorna potatis och bröd som skulle omsättas till handling. Tidigare 

spontana demonstrationer övergick 5 maj till alltmer tydliga och uttalade krav om att 

bönderna skulle tvingas sälja sin potatis till allmänheten och till och med att 

straffbelägga dem som inte gjorde det. Ingen organisation stod bakom kvinnornas krav 

men den socialdemokratiska kvinnoklubbens ordförande skickades istället av 

arbetarekommunens ordförande, för att avstyra demonstrationen vilket tydligen 

lyckades, efter det att hon samlat en kommitté som skulle uppvakta myndigheterna. 

Senare på kvällen återuppstod nya spontana aktioner av både kvinnor och män med 

inslag av fönsterkrossning och plundring av butiker. Det gick så långt att polisen var 

tvungen att begära militär hjälp och två beridna beredskaper med 60 man i varje 

utkommenderades. Lite ovana vid hanteringen möttes dessa med visslingar och 

stenkastning vilket ledde till att två soldater fick söka sjukhusvård för svårare skador 

medan sju fick lättare blessyrer. De demonstrerande greps av masspsykos och förleddes 

i viss mån till sina aktioner. Det hela tog slut så småningom och fick sitt rättsliga 

efterspel. 17 personer dömdes till kortare fängelsestraff varav 7 villkorligt.
29

 

 

En plats där det hade kunnat sluta mycket illa var Seskarö i närheten av Haparanda. I 

samband med brödbrist så plundrades ett bageri. En ditkallad militärstyrka avväpnades 

av arbetarna. Till sist ockuperades hela ön av 500 soldater. Det var framför allt de civila 

myndigheternas tafatta hantering som ledde till bråken. Ingen kom till skada men det 

tycks vara det enda tillfället då matbristen ledde till skottlossning i Sverige.
30

 

 

Militärens roll i största allmänhet skapade viss debatt med bäring bl.a. på den ryska 

revolutionen. Sekreteraren i socialdemokratiska ungdomsförbundet, Karl Kilbom, skrev 

en artikel i tidningen Stormklockan 31 mars om ”en stående revolutionsarmé” och att 

”arbetarklassen i vapen” skulle genomdriva sina krav. Det ledde till åtal och tidningen 
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drogs in men återuppstod helt sonika genom nytryckning. Allt detta skapade givetvis en 

viss oro och soldater började öppet demonstrera sin solidaritet med de antimilitaristiska 

krafterna. Ett 20-tal militära demonstrationer genomfördes över hela landet under april-

maj 1917. Ett par exempel på samhörigheten mellan soldater och de civila arbetarna 

demonstrerades då dessa marscherade tillsammans i Växjö och Karlskrona. En förening 

Soldater och Arbetare bildades i Stockholm i april 1917 men vann aldrig någon särskild  

förankring i den svenska arbetarrörelsen. Man kom igång för sent och blev lite isolerad 

från den mer etablerade arbetarrörelsen och vann mest gehör hos ungsocialister och 

syndikalister.
31

 

 

8.2 Situationen i Gävle 

Som framhållists ovan var problemen under 1917 i allt väsentligt en klassfråga och det 

var framför allt arbetarna som drabbades av den dåliga tillgången på livsmedel. Det har 

därför känts angeläget att gå igenom det material som härrör från den lokala 

arbetarkommunens sammanträden för att få belyst hur dessa såg på sin situation.  

 

Arbetarrörelsen hade, tillsammans med nykterhets – och frikyrkorörelserna, sedan flera 

år tillbaka fasta organisationer i staden vilka växt fram i takt med den ökande 

industrialiseringen i landet. Folkrörelserna i allmänhet hade på olika sätt utvecklat 

samhälle och allmänbildning, särskilt med avseende på den tidigare bondebefolkningen 

som nu inlemmats i fabriksarbete och hantverk. Av Sveriges befolkning 1920 på ca 6 

miljoner var ungefär var fjärde svensk medlem av någon av de tre stora folkrörelserna.
32

 

 

För att få en ytterligare inblick i problematiken kring händelserna 1917 har även 

syndikalisternas handlingar penetrerats. Tyvärr finns det här en brist på material från 

centrala Gävle, men däremot finns det fullständiga mötesprotokoll från stadsdelen 

Bomhus, där drag av klasskamp i allmänhet varit relativt tydliga framför allt i politiskt 

eller fackligt avseende snarare än som en del av hungerdemonstrationerna. 

 

Som också framgått av källhänvisningen tidigare har det känts angeläget att få ta del av 

de kommunala myndigheternas behandling av oroligheterna varför ett särskilt avsnitt 

behandlar dessa. Det avser genomgång av protokollshandlingar från de beredningar som 

tjänat som underlag till beslut i stadsfullmäktige. Till detta läggs den massmediala 
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rapporteringen genom studium av de lokala tidningarnas rapportering omkring 

hungerdemonstrationerna. 

 

8.2.1 Gävle arbetarekommun 

Redan vid arbetarkommunens årsmöte den 4 februari 1917 ansåg en ledamot att man 

skulle behandla frågor som rör stadens livsmedelspolitik och särskilt med avseende på 

huruvida livsmedelsnämnden bör bedriva minutaffärer. Frågan bordlades dock.
 33

 

 

Den 10 mars tog styrelsen upp frågan om livsmedelsnämndens minuthandel och 13 

mars anordnades ett möte där stadens livsmedelsnämnds bedrivna varuförmedling tog 

upp. Det framkom då att nämnden försålt varor till privathandlare för 789 179 kr medan 

man till allmänheten endast distribuerat för 40 255 kr. Anledningen till denna 

snedfördelning förklarades med att nämnden till största delen bestod av privathandlare 

vilka till sig ”helt naturligt” dragit vinsten av försäljningen. Fisk- och vedförsäljning 

hade lagts ut till fattigvårdsbyrån. Detta ansågs ha fungerat bättre än övrig handel. Man 

ansåg vidare att nämndens varor borde ha sålts billigare eftersom affären gett ett 

överskott på 9 000 kr. De ledamöter i arbetarekommunen som ingick i nämnden avser 

att avsäga sig vidare deltagande i nämnden.
34

 

 

Vid styrelsemöte 12 april rapporteras om rykten att oroligheter eller rentav revolution 

skulle utbryta första maj. Efter diskussion ansåg man att ryktena sannolikt tillkommit i 

provokativt syfte. Beslöts att genom Arbetarebladet meddela allmänheten om dessa 

rykten och mana till lugn och besinning. 

 

Med anledning av planer för en s.k. ”vänstersocialistisk organisation” uppmanas 

kommunmedlemmarna att slå vakt om det gamla partiet och inte ta någon som helst 

befattning med det splittringsarbete som ”vänstersocialister” bedriver.
35

 

 

Kommunstyrelsen sammanträder 19 april och tar upp följande: 

Under en av punkterna på dagordningen rapporteras det om att ”en del kvinnor från 

Bomhus, Karskär och Kastet” besökt en fru Signe Andersson med begäran om att den 

socialdemokratiska kvinnoklubben skulle vara dem behjälpliga vid en eventuell 

hungerdemonstration utgående från kvinnornas respektive bostadsorter. Signe 
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Andersson vidarebefordrade dessa önskemål till arbetarekommunen med en begäran om 

att kommunen således skulle vara demonstranterna behjälpliga i detta sammanhang. 

Bl.a. borde lokal ställas till förfogande där livsmedelsnämnden skulle redogöra för 

livsmedelsfrågan m.m. Styrelsen skulle infinna sig vid Rådhuset där också en utsedd 

deputation skulle framföra demonstranternas krav till livsmedelsnämndens ordförande.
 
 

 

På samma möte behandlades också de kommande första maj-demonstrationerna. Bland 

fredsappeller och kamp mot rusdrycker planerades för paroller som ”Bort med korten. 

Giv oss bröd”. Här menade man då de ransoneringskort som fanns för vissa livsmedel.
36

 

 

Ett extra möte med arbetarekommunens styrelse 24 april har utlysts för att det har 

cirkulerat rykten ”bland arbetarne vid verkstäderna” om en tilltänkt 

hungerdemonstration att hållas påföljande torsdag. Arbetarekommunens styrelse stödde 

förslaget men att det föreslagna datumet skulle ändras till onsdagen 25 april samt att 

uppmarschen skulle ske verkstadsvis till Rådhustorget där samling skulle ske kl 6.15 

e.m. I samband härmed skulle magistrat och livsmedelsnämnd uppvaktas genom en 

deputation med representanter ur fackförening och under ordförandeskap av en redaktör 

Norling.  

 

Det bestämdes vidare att flygblad skulle tryckas upp med följande text:
37

 

 Alla arbetare i Gävle 

 Män och kvinnor 

 Samlas i afton, Onsdag, omedelbart efter arbetets slut å de olika värkstäderna,  

 för att kl. 6.15 e.m. deltaga i en 

 Demonstration i livsmedelsfrågan å Rådhustorget! 

 Kommen mangrant! Ingen får saknas! 

 Gävle Arbetarekommun. 

 Uppmarschen bör ske värkstadsvis! 

 

Ett protokoll från arbetarekommunens styrelsesammanträde 5 maj ger besked om att 

hungerdemonstrationerna i Bomhus, Kastet och Karskär gått lite över styr och någon 

sorts tvångsköp genomfördes av ransonerade livsmedel, alltså i strid mot gällande 

bestämmelser. Styrelsen avfattade med anledning av detta ett upprop till de inblandade 

vari man vädjar om att ”dessa skulle söka förebygga ett återupprepande av de timade 
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händelserna”.
 38

 Ett flygblad författades också för spridning i området med texten
39

 (ord 

med fetstil från originalet): 

 

  En vädjan! 

Till arbetarbefolkningen i Bomhus, Kastet och Karskär 

Styrelsen för Gävle arbetarekommun vill härmed ställa en allvarlig och innerlig vädjan 

till Eder alla, att icke deltaga i utan istället på allt sätt förebygga ett återupprepande av 

torsdagskvällens händelser. 

Det är i Edert eget inträsse vi göra denna vädjan. Myndigheterna vilja ytterst ogärna 

ingripa mot dem som av hungern tvingas att vidtaga sådana åtgärder som torsdagens, men 

anse de sig tvungna att tillgripa maktmedel och då blir det svåra rättspåföljder för dem 

som deltaga. 

Vi ha förvissat oss om att grynkort utdelas till Er om måndag. Vänta därför till dess! Vi 

behjärta och förstår Edra svårigheter och vi skola icke underlåta att genom påtryckningar 

hos myndigheterna göra vad göras kan! 

Ransoneringen medför svårigheter för alla arbetare. Men den är nödvändig, därför att 

förråden äro så små. Genom grynkorten blir det dock någon lättnad för dem som ha det 

allra svårast. Om livsmedlen tvångsköpas blir hela ransoneringsplanen förryckt och 

följden blir att det om någon månad icke finnes någonting alls att få. Dt blir svårare än 

det är nu! 

I solidaritetens namn vädja vi till Er att inte medvärka till framskapandet av ett sådant 

tillstånd. 

Gävle Arbetarkommun 

STYRELSEN 

 

Ordföranden meddelade samtidigt att Folkhushållningskommissionen ”gått i författning 

om att tillställa arbetarna vid dessa platser ett parti ärter och ärtmjöl”. Två av 

kommissionens ledamöter skulle dessutom besöka orterna för att orientera sig om läget 

och överlägga med bolagsstyrelsen vid Korsnäs fabrik för att de med de ekonomiska 

resurser de förfogade över tillse att deras arbetare i möjligaste mån kunde komma ur det 

nödläge de befinner sig i. Även arbetarekommunens styrelse beslöt att moraliskt stödja 

arbetarna genom en skrivelse till bolaget. 

 

På samma möte konstaterades att det ingått en skrivelse från gjutarnas fackförening där 

man protesterar mot att arbetarkommunen tagit över och ställt sig i spetsen för 

hungerdemonstrationerna 25 april när initiativet kom från annat håll. 
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I protokoll från kvartalsmöte med arbetarkommunen 8 maj
40

 och styrelsemöte 22 

maj
41

tar man upp en lite känslig fråga om kommunens förhållande till gjutarnas 

fackförening. Som svar på gjutarnas brev säger man att kommunens avsikt var att ställa 

sig bakom för att få demonstrationerna så fullödiga som möjligt. Den 22 maj beslutades 

dessutom att om något krav kom från gjutarnas kommande fackföreningsmöte om att 

representant från kommunens styrelse skulle närvara, så skulle viss utsedd person 

komma. Vid styrelsemöte 3 augusti visar det sig också att man mycket riktigt skickat en 

representant till fackföreningens möte och att meningsskiljaktigheterna hade klarlagts 

och att man var ense i sak och som ett bevis på detta hade ett förslag om gjutarnas 

planerade utträde ur arbetarekommunen avslagits.
42

 

 

Ytterligare ett styrelsemöte 22 november gav besked om att en insamling till 

hungerdemonstrationerna i våras hade gett 139 kr. Pengarna var avsedda att användas 

till rättshjälp men något sådant behov fanns inte just nu varför medlen avsågs användas 

för liknande behov i framtiden.
43

 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att av samtliga 25 protokollsförda möten i 

arbetarekommunen, så var det 9 som tog upp problemen med bristen på livsmedel och 

de demonstrationer som dessa föranledde. I övrigt hanterade man rätt mycket 

administrativa frågor men även sådant som hade med valrörelsen att göra till riksdagens 

andra kammare. Man var bl.a. i kontakt med Hjalmar Branting för att be honom komma 

till Gävle för att hålla föredrag. Han uppträdde dock i andra sammanhang men inte i 

arbetarekommunens regi. Man diskuterar också splittringen inom socialdemokratin 

genom vänstersocialisternas tillkomst med partisplittring som följd. Sådana förekom 

även i Gävle och i verksamhetsberättelsen och man konstaterar att 

 

”de s.k. ’vänster’-socialistiska splittringstendenserna, vilka under åtskilliga år oroat 

partiet och försvårat dess arbeten, nu omsider lett till en även formell klyvning av partiet. 

Även här i Gävle ha de s.k.’vänster’-socialisterna under det gångna året brutit sig ur 

Arbetarkommunen och bildat en ny kommun. Det är ju att befara att denna klyvning 

skulle i någon mån reducera kommunens medlemsantal. Glädjande nog har så dock icke 

skett. Medlemsantalet har regelbundet gått upp kvartal efter kvartal och 
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splittringsmännens försök att dra fackföreningarna ur kommunen hav rönt en mycket 

minimal framgång”.
 44

 

 

Verksamhetsberättelserna talar vidare om att på initiativ av kommunstyrelsen har under 

året bildats Gävle arbetarråd, med uppgift att följa dyrtidsfrågorna och bevaka 

arbetarklassens intressen. Rådet består av valda representanter från de olika 

arbetarsammanslutningarna i staden. Vid ett konstituerande möte i början av december 

1917 anmälde sig 32 föreningar. Möten anordnas under året för att ge upplysning i 

livsmedelsfrågan med bl.a. föredrag av en ledamot från Folkhushållningskommissionen 

i läroverkets aula, som tycks vara flitigt anlitad som samlingslokal för diverse möten.  

 

I början av året beslöt styrelsen att till Drätselkammaren ingå med en skrivelse 

angående upplåtande av potatisland ”å stadens mark”. 

 

Vid genomläsning av protokoll förda vid möten med Gävle stadsfullmäktiges 

socialdemokratiska grupp, kan konstateras att inget av dessa nämner ett ord om 

hungerdemonstrationer. 

 

8.2.2 Gävle Lokala Samarbetsorganisation i Bomhus  

Denna rubrik är det officiella namnet på den syndikalistiska verksamheten i Bomhus. 

Den har gamla anor på orten och bildades flera år före hungerkravallerna. Dess 

verksamhet, efter vad som framgår av mötesprotokoll från 1917, är att i första hand 

genom eget internt arbete främja arbetarnas rättigheter genom särskilda aktioner visavi 

de lokala arbetsgivarna. Det gällde såväl löne- som arbetsmiljöfrågor, men också i 

betydande grad medbestämmandet i det dagliga arbetet på olika håll. Verksamheten kan 

väl snarast betraktas ur ett klasskampsperspektiv genom olika genomförda aktioner för 

att få igenom förbättringar för medlemmarna. Ett genomgående drag är att man velat 

operera relativt självständigt och socialdemokratin har väl knappast ansetts som en 

allierad organisation i sammanhanget. En skrivelse från arbetarkommunen med 

inbjudan att delta i första maj-demonstrationerna 1917 avslogs vid ett möte 15 april.
45

 

Man skulle istället medverka i ett diskussionsmöte som syndikalisterna i centrala Gävle 

”troligen skulle komma att anordna”. Däremot var man villig att ansluta sig till ett nytt 

Soldat- och Arbetarråd i Gävle 12 augusti, men när det senare skulle beslutas om att 
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utse två personer som skulle ingå i rådet blev det bordläggning efter bordläggning så 

länge mötesprotokollen har följts.
46

   

 

Det enda som stryker an till samtidens stora problem med livsmedelsförsörjningen var 

ett cirkulär som behandlades 4 mars. Här tog man upp livsmedelsransoneringen och 

uttalade sig för en stor protest mot det sätt som ”vi arbetare i närvarande tid 

behandlades” och att arbetarna dessutom hade sig själva att skylla genom t.ex. den 

socialdemokratiska organisationen. Man beslöt att utlysa ett större möte om detta men 

klandrade samtidigt skarpt det dåliga deltagandet vid sina möten.
47

 Något senare, 28 

maj, togs frågan upp om samarbete om en demonstration i Gävle angående den s.k. 

grynfrågan men bordlades och det framgår inte i senare protokoll om den blev av.
48

 

 

I övrigt var man mer koncentrerad på direkta aktioner gentemot lokala fabriker. Redan i 

januari tillsattes en kommitté som skulle underhandla med ett kooperativt matlag vid 

Karskär (förmodligen avses sulfitfabriken) om att överta mjölkserveringen där. 

Kontakter togs med företagets kamrer, som ansågs intresserad av detta och denne 

undrade hur mycket mjölk som skulle komma att gå åt för att om möjligt försöka ordna 

fram leveranser från bolagets egna lantgårdar. 

 

En rapport från stadsdelen Kastet talade om en privat matservering där betjäningen 

uppträtt ohyfsat mot matgästerna slängt glåpord efter dessa som ”busar, 

landsvägsmicklare o dylikt” . Man hade också höjt matpriserna från 2,50 kr till 2,80. 

Här satte man helt enkelt matserveringen i blockad och innehavaren fick krypa till 

korset och skriftligen gå med på att ”ställa sig till efterrättelse av de gjorda anspråken”. 

Även andra aktioner som hade med lönenivå att göra eller arbetsmiljö behandlades på 

liknande sätt och såvitt man kan se hade man viss framgång. 

 

Av samtliga 28 mötesprotokoll från 1917 tar man inte med ett enda ord upp frågan om 

hungerdemonstrationer i Bohus eller någon annanstans. Det hindrar givetvis inte att 

man på ett eller annat sätt varit involverad, kanske genom arbetskamrater, 

bekantskapskrets eller via grannar i ett bostadsområde. Mötesprotokollen höll dock en 

sorts strikt avgränsning mot samhället i övrigt, men hade istället en mycket hög intern 

profil där kontakter hölls med samma organisation på andra orter och man cirkulerade 
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ofta bidragslistor för olika ändamål som t.ex. att hjälpa en medlem i nöd. Samtidigt hade 

man en rätt hög disciplin gentemot medlemmarna och det dög inte att falla undan i 

samband med de olika aktioner som anordnades, då kunde det bli repressalier och hot 

om uteslutning. 

 

8.2.3 Matfrågan i Gävles kommunala myndigheter 

Oroligheterna vid den här tiden registrerades givetvis hos de kommunala 

myndigheterna. Allmänhetens väl och ve var ett åtagande som de styrande i staden hade 

till uppgift att värna om. Politiker och kommunala tjänstemän i olika instanser var också 

väl medvetna om att här fanns problem att lösa. Om medborgarnas verklighetsbild 

rämnade och hunger och elände blev ett offentligt problem som drev ut folk på gator 

och torg, så kunde en hotbild bli allt tydligare och som man förr eller senare ändå fick 

hantera. En central roll hade här det s.k. beredningsutskottet som i grova drag kan 

jämföras med dagens kommunstyrelse. Dess roll var central på så sätt att man 

vidarebefordrade äskanden om pengar från livsmedelsnämnden som var det organ som 

låg närmast befolkningens omedelbara behov och vars budgetar skulle beslutas av det 

högsta organet – stadsfullmäktige. 

 

Redan tidigt 1917 var penningfrågan uppe till behandling och den 10 januari gjordes en 

hemställan via drätselkammaren om ett belopp om 35 000 kr (i dagens penningvärde 

nära 981 500 kr) att så snart som möjligt utbetalas till livsmedelsnämnden
49

, vilket 

stadsfulläktige biföll ett par veckor senare
50

. Redan dagen efter kom en inlaga direkt 

från livsmedelsnämnden som refererade till tidigare utbetalda belopp för åren 1915 och 

1916 om 3 000 kr respektive 12 000 kr som varande otillräckliga. Nämnden hade för 

olika kostnader i förskott betalat över 60 000 kr och därför nödgats uppta tillfälliga 

banklån för att hålla verksamheten igång.
51

 Det fanns dock även statliga medel att ta till 

och 13 januari tillstyrktes av Statens livsmedelskommission att Gävle stad skulle ges ett 

statsbidrag på 50 000 kr och livsmedelsnämnden i Gävle uppmanas att till 

kommissionen redovisa medlens användning.
52

 

 

Det var noga med de knappa resurserna och i det sammanhanget hade man tidigare 

noterat att förmalning av stadens reservförråd av brödspannmål såldes även till andra än 
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den egna befolkningen och det rörde sig då om folk som pendlat in till Gävle för sitt 

arbetes skull, men som bodde i kranskommunerna. Det blev dock lite svårt att i längden 

hålla reda på vem som var vem i dessa fall och 30 november 1916 hade 

livsmedelsnämnden medgivit att ”konsumtionsföreningen och minuthandlare må af här 

ifrågavarande mjöl försälja stadgade kvantiteter till sådana utom staden boende kunder 

men som kunna styrka att de hafva sin utkomst genom arbete i staden”.
53

 

 

Själva planeringen och hanteringen av de produkter som behövdes för folkhushållet 

blev således en kommunal angelägenhet. Under senvintern, 9 mars, begärde 

drätselkammaren att livsmedelsnämnden skulle tillförsäkras 100 000 kr av 

stadsfullmäktige. Pengarna skulle gå till nedsaltning av 50 000 kg fläsk för att 

säkerställa samhällets behov under sommarmånaderna. Ärendet var dessutom 

brådskande eftersom nedsaltningen måste ske innan den varma årstidens början.
54

 

 

Produktionen av fläsk tycks ha haft så pass hög prioritet att man fann det angeläget att 

till och med detaljreglera tillgången på köksavfall för svinhållningen på orten. 

Hälsovårdsnämnden konstaterade senare under året i en framställan 14 oktober, att 

tillgången var alltför dålig och krävde därför att köksavfallet borde tillvaras mer 

effektivt och föreslog något som man nog får anse vara ett embryo till moderna tiders 

sopsortering. Man anbefallde således att en s.k. tredelning av denna allmänt infördes så 

at avfallsgrupperna svinmat, sopor och skräp i allmänhet tillvaratogs var för sig. Det 

framhålls vidare att nämnden borde, så länge de ”i lifsmedelshänseende brydsamma 

tiderna varade, i allra största möjliga utsträckning bevilja tillstånd till privat 

svinhållning”. Detta eftersom det tydligen blivit allt svårare för en familj att tillvarata 

köksavfall för ett enda svin och antalet ansökningar om privat svinhållning gått ned, 

även i de fall där man hade en ordning där flera familjer går samman om gemensamt 

hållande av en gris. Slutsatsen blev att man beträffande ansökningar om privat 

svinhållning skulle ”aflsås endast då hygieniska synpunkter göra ett afslag 

oundgängligt”.
 55

  

 

Svinhållning förekom även i större skala som t.ex. hos Helsinge regemente där man 

inrättat ett nytt svinhus för 120 svin. Regementet hade 12 kärl ute i staden för hämtning 
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av köksavfall. Ett par slaktare omnämns dessutom som tillsammans har ca 160 svin och 

hämtar upp svinmat från diverse hotell och gårdar.  

 

Den ekonomiska planeringen fortsätter och man inser nu på allvar att läget på lite sikt 

inte kommer att bli bättre. För att klara folkhushållningen under det första halvåret 

1918, får den lokala livsmedelsnämnden en remitterad skrivelse från 

Folkhushållningskommissionen för yttrande, att redan nu planera för fördelning om ett 

statsbidrag på 222 000 kr (ca 6,2 miljoner kr i dagens penningvärde) och ett räntefritt 

lån om 74 000 kr. Här skulle pengarna även gå till bl.a. skor och skolagning åt barn och 

till barnbespisning om totalt 75 000 kr. Vidare planerades att livsmedelskuponger skulle 

delas ut efter särskild ansökan, som medförde rätt att betala halva priset för varan mot 

dessa kuponger. Här beräknades kostnaden till 150 000 kr.
56

 

 

De i tiden mer närliggande problemen poängterades särskilt i en skrivelse från 

livsmedelsnämnden till stadsfullmäktige daterad 5 maj. Brödsädsregleringen som 

tidigare införts har visat sig otillräcklig och det ansågs viktigt att ”ytterligare anstalter 

träffas till motverkande af dyrtidens tryck och knappheten på lifsmedel. I sådant syfte 

har Lifsmedelsnämnden tillsatt en kommitté för ordnandet af offentlig utspisning”. 

Detta med hänsyn till att Gävle ”med dess stora arbetarbefolkning, som lider hårt af 

knappheten på brödsäd, torde bespisningen böra givas en mycket stor omfattning”. 

Livsmedelsnämnden äskar därför medel om 25 000 kr för detta samt att nämnden gör en 

framställan om lika mycket från regeringen.
57

 

 

Som underlag till beslutet bilades ett programförslag från livsmedelsnämndens 

bespisningskommitté ur vilket citeras de första 6 punkterna av totalt 10 som har ett mer 

allmänt intresse. ”Lifsmedelsnämndens Bespisningskommitté har enats om att till 

livsmedelsnämnden göra följande uttalande, nämligen att:
 58

  

 

1. fattigvårdsstyrelsens erbjudande att nattetid få använda försörjningsinrättningens kök för 

kokning af soppor bör godtagas, 

2. kokning bör så fort som möjligt sättas igång, 

3. till en början utportioneringen af dessa soppor må ske i Gefle-Dala Pupillkassas hus, hvilken 

lokal därför bör genom lifsmedelsnämndens försorg ställas till kommitterades disposition, 
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4. längre fram och så snart sådant låter sig göra att kokning och bespisning äfven bör förläggas till 

Strömsbro- och Bomhusområdet, 

5. längre fram utdelning af maten äfven bör från andra lämpliga ställen än Dalapalatset, 

6. lifsmedelsnämnden tillsvidare må bestämma hvilka skola ega rätt att få köpa eller hämta maten, i 

hvilket afseende kommitterade vilja föreslå: 

Dels att bespisningen inskränktes till familjer med taxering intill 1 000 kr strecket och dels att 

högst 3 portioner à 1 liter soppa få utlemnas till en och samma familj, med minskning i 

förhållande till medlemsantalet i familjen. 

 

Dessa dyrtider med hungersnöd utgjorde också en grogrund för nykterhetsrörelserna att 

torgföra sina särskilda bevekelsegrunder. Logen Strömsbro Framtid av I.O.G.T. 

beslutade på ett möte 6 maj att ”ingå till Kungl.Maj:ts Befallningshafvande med 

anhållan om att det tillfälliga rusdrycksförbudet som utgår den 6:te maj måtte 

fortfarande få ega bestånd till den nu rådande kristiden är öfver”.
59

 Motivet var att 

åberopa orsakerna till de stora hungerdemonstrationerna landet runt. Det impliceras 

således att det skulle kunna vara sprit inblandat i detta. I samma källa beskrivs liknande 

skrivelser från St Matteus metodistförsamling i Gävle, men även från Gefle 

Minuthandlarförening och här var man mera inne på att stoppa den alternativa 

användningen av brödsäd. Föreningen skriver att: ”Då vi, genom den dagliga beröring 

vi hafva med konsumenterna, äro i tillfälle konstatera den knapphet som är rådande å 

lifsmedel, särskilt å bröd och mjöl, och i all synnerhet sedan gryn lades under reglering, 

ha vi ansett det vara vår plikt att framhålla nödvändigheten af att all säd, som kan 

användas till bröd, icke må användas till annat ändamål”. Man fortsätter med att säga att 

”Det torde ej kunna bestridas att nöd verkligen är rådande bland en del af den 

kroppsarbetande befolkningen – ty då bröd saknas i hemmet under två af veckans sista 

arbetsdagar – och tungt kroppsarbete det oaktadt skall utföras torde ställningen för dessa 

familjer vara ganska bekymmersam”.
60

 

 

Enligt beredningsutskottets mening har dock ”Kungl.Maj:ts Befallningshavande” d.v.s. 

länsstyrelsen inte beslutsrätt i frågan om rusdrycksförbud eller förbud mot brödsädens 

mältning och tillverkning av skattepliktiga maltdrycker, utan det ligger på 

regeringsnivå.  
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Rent allmänt kan man konstateras att livsmedelsnämnden har haft en mycket central roll 

i problematiken kring 1917 års händelser. Det var också grannlaga prövningar och olika 

åtgärder skulle vägas mot behoven. Krav på rättvisa i den lokala hanteringen var hela 

tiden i fokus. Det hände att olika stadsdelar kunde känna sig förfördelade i samband 

med införda åtgärder. Sålunda skickades en skrivelse till stadsfullmäktige från ett antal 

personer i Strömsbro som sade sig representera olika samhällsklasser, att det vore 

lämpligt att livsmedelsnämnden utökades med en ordinarie medlem från Strömsbro som 

hade kunskaper om förhållandena där. Beredningsutskottet avstyrker dock med 

motiveringen att ytterligare medlemmar skulle göra arbetet mer tungrott och att 

nämndens sammansättning borde representeras samhället som helhet och inte 

särintressen från stadsdelarna. Man skulle då snart få liknande krav från andra 

stadsdelar.
61

 

 

8.2.3.1 Fattigvården i Gävle 

Som en slutpunkt på den kommunala sfärens verksamhet kan det vara intressant att göra 

en särskild granskning av en verksamhet som möjligen kan sägas ligga något vid sidan 

om de tidigare refererade kommunala instansernas dagliga verksamheter, nämligen 

fattigvårdsnämndens område. Frågan är alltså hur fattigvården som en av samhällets 

sista utposter av mänsklig vård och omsorg eller i värsta fall av elände, kom att 

påverkas av händelserna 1917. 

 

Statistiken från fattigvårdsnämndens årsberättelser visar dock att man inte alls var 

särskilt påverkad av det omgivande samhällets besvärligheter. Efter att antalet 

vårdsökande hade gått upp från 1 738 personer 1913 till 2 020 under 1916 så minskade 

faktiskt antalet till 1 877 personer 1917 eller från 5,52 % av befolkningen 1916 till  

5,12 % 1917.
62

 Detta förklaras dels av den relativt goda tillgången på avlönat arbete, 

dels och kanske det viktigaste var statens och kommunens anslagna medel för att lindra 

levnadsvillkoren för de mindre bemedlade. Dock skulle man komma att konstatera en 

ökning av antalet vårdbehövande under 1918 främst på grund av att dyrtidstrycket då 

inte kunnat vägas upp av antalet arbetstillfällen, men en ytterligare parameter var 

spanska sjukans härjningar bland befolkningen. 

 

En genomläsning av fattigvårdsstyrelsens årsrapporter ger en antydan om en relativt god 

aktivitet på folkhushållets område. Genom Folkhushållningskommissionen har man 
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tagit hem en hel del fisk vid olika tillfällen och anordnat försäljning av färsk saltsjöfisk 

såsom sill, vitling, kolja, torsk och tunga i viss utsträckning strömming. Fisken har sålts 

i fattigvårdens egna lokaler samt i några handelsbodar i stadsdelarna Bomhus och 

Kastet. 

 

I övrigt kan nämnas att man 1 mars övertog livsmedelsnämndens inköp och försäljning 

av ved och 1 juli inrättades fattigvården en egen vedgårdsrörelse för 

livsmedelsnämndens räkning under namnet ”Livsmedelsnämndens vedaffär”. 

Fattigvårdens nya svinhus blev klart under våren och kunde tas i bruk under sommaren. 

 

8.2.4 Hur livsmedelskrisen i Gävle beskrivs i lokalpressen 

Alla tidningar vid den här tiden är givetvis fyllda av de primära orsaker som ligger till 

grund för allt elände; d.v.s. det första världskriget och dettas förlopp på kontinenten. 

Varje dag får man via olika nyhetsbyråer besked om trupprörelser, strider och annat. 

Försörjningsläget är av dessa skäl ett internationellt problem men tycks nu i början av 

1917 bli alltmer akut i Sverige. Var och varannan tidningsupplaga tar upp frågor som 

berör ransoneringar och liknande. Redan 8 januari meddelas att varken mjöl eller hårt 

bröd får säljas fritt efter 8 januari, men ransoneringskorten kommer först 15 januari.
63

 

Det ser alltså ut som om det blir en vecka utan något bröd alls. 

 

Något senare kommer besked om att ett ”dyrtidsstöd” skall införas och hanteras av 

livsmedelsnämnden. Denna nämnd har till uppgift att fördela de medel som staten, 

Gävle stad och ”medlemmar av Gefle samhälle” ställt till dess förfogande. Man ger 

också instruktioner om hur ansökan om dyrtidsunderstöd skall göras.
64

 Vid läsning av 

tidningsmaterialet får man faktiskt en känsla av att det är rätt mycket byråkrati omkring 

handelsrestriktionerna. Den 19 januari tillkännages i samma tidning ett antal olika 

varianter av brödkort som folk har att förhålla sig till. Det gäller ”brödkort” till 

allmänheten, ”påbrödskort” för folk med tungt kroppsarbete (här krävs intyg), 

”resebrödkort” med giltighet i hela landet, ”trafikkort” för trafikpersonal som gäller i 

hela riket. Man informerar om öppettider för olika expeditioner som ska hantera 

ansökningar och här nämns brödkortsbyrån i Gävle, brödbyrån i Kungsgården och 

brödkontrollnämnden i Älvkarleby. Gefle Dagblad fortsätter med att informera om 

”sockerkort” från 1 februari och gäller i fyra månader och omfattar 2 kort à ½ kg per 

månad och 17 februari är det dags för nästa pådyvling och då gäller det regeringsbeslut 
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om kaffereglering; 3 hg kaffe per månad på sockerkorten att gälla från 19 februari. Så 

här håller det på i alla tre tidningarna och det gäller alla möjliga områden som t.ex. 

förbud mot utfordring av djur med potatis. Samtliga tre ger exakt samma information 

vid samma tillfällen.  

 

Huvudtemat för den här studien gäller dock de demonstrationer som blir följden av 

ransoneringarna och, framför allt, bristen mat. Det börjar med en relativt unik sorts 

demonstration som sätts i verket av kvinnor och det är ganska logiskt eftersom det ju är 

dessa som i första hand kommer i kontakt med matbristen. Den 23 april rapporterar 

samtliga tidningar om en kvinnodemonstration i Bomhusområdet ett par dagar innan. 

Över 500 kvinnor från Bomhus, Kastet och Karskär samlades vid Folkets hus i Bomhus 

och tog sedan helt enkelt och marscherade landsvägen in mot staden för att uppvakta 

vederbörande myndigheter. När man gick genom arbetarstadsdelen Brynäs, så anslöt sig 

ytterligare ett antal kvinnor när man fortsatte mot Rådhustorget. En deputation ställde 

krav direkt till borgmästaren om att brödkorten måste återfå sitt ursprungliga skick 

eftersom det hade skett inskränkningar efterhand. Vidare ville man ha ökat antal 

påbrödskort och att större mängder mjölk skulle föras ut på marknaden och priset skulle 

samtidigt sänkas. Potatis och rotfrukter skulle anskaffas i tillräckliga mängder samt att 

grynen skulle ges fritt eller att man införde särskilda grynkort utan samband med 

brödkorten. Särskilt framhölls problemen för en familj som i månader måst undvara 

potatis och tillgången på mjölk var obetydlig.
65

 

 

Borgmästaren svarade deputationen i ett kort anförande med att försöka tillmötesgå de 

framställda kraven och lovade också, liksom brödnämndens ordförande, att tillmötesgå 

dessa. På deputationens begäran gick borgmästaren ned till demonstrantskaran på torget 

och höll ett anförande där han sade sig vara livligt medveten om att situationen var 

mycket svår för alla och i synnerhet för de befolkningslager demonstrationen 

representerade. Han slutade med att säga att ”vårt folk var dock lyckligare än de flesta 

och vi få tacka Gud att det inte är värre”. 

 

Därefter avtågade demonstranterna till Arbetarföreningens lokal som dess styrelse ställt 

till förfogande. De hälsades välkomna av ordförande Norling. Efter anföranden av en 

fru Johansson och en fru Andersson antog mötet en resolution med protest mot 

borgmästarens yttrande om att det var Gud som gav oss prövningarna. 
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Den stora och mest betydelsefulla av alla demonstrationer i Gävle ägde dock rum några 

dagar senare, 25 april. Organiserande part var, som beskrivits ovan under 8.2.1, 

arbetarekommunen och samlade ett antal av ca 6000 personer på Rådhustorget. Den 

skildras som vanligt av alla tre tidningarna med marginella avvikelser och rubriceringen 

sattes enligt följande: 

 

Gefle Dagblad: ”Stor bröddemonstration i Gefle igår. Ett massmöte på Rådhustorget 

delgiver myndigheterna arbetarnas krav i livsmedelsfrågan.”
66

 Referatet omfattar nära 

två spalter på en helsida inklusive bild.  

 

Arbetarbladet: ”Stor dyrtidsdemonstration i Gävle på onsdagen. Flera tusen arbetare 

samlade framför Rådhustrappan för att frambära sina önskemål i livsmedelsfrågan.”
67

 

Det blev fyra helsidesspalter inklusive bilder. 

 

Gefle-Posten: ”Ny dyrtidsdemonstration i Gefle. Tusentals arbetare från Gefle och 

Strömsbro uppvakta livsmedelsnämnden.”
68

 Här blev det tre spalter på en halvsida. 

 

Rapporteringen är således något fylligare i det socialdemokratiska Arbetarbladet, vilket 

kanske inte är så konstigt med tanke på att huvudtalaren var tidningens chefredaktör 

Nils Norling som också satt i arbetarekommunens styrelse. Han blev senare 

riksdagsman under åren 1919-1936.
69

 Tidningarna ger besked om att ett enda standar 

stack upp över folkhopen: ”Bort med korten, giv oss bröd”. Att demonstrationen 

samlade så pass mycket folk beror säkert till stor del på att man spred flygblad på olika 

håll i staden, företrädesvis vid industri- och arbetsplatser menar Gefle Dagblad. 

Tidningen beskriver vidare hur Norling äntrar talarstolen ”däri han skärskådar den 

nuvarande situationen på livsmedelsmarknaden och motiverade de krav kring vilka 

mötet samlat sig”. Vidare ansåg han att arbetarklassen led svårast av kristidens 

verkningar och att det var fel att den del av befolkningen som var svagast skulle drabbas 

hårdast. De krav som framfördes kan sammanfattas som: 

 

Att brödransonerna skulle ökas samt att grynerna skulle frigivas, 

Att mjölkhandeln ordnas så att tillgången på mjölk tryggas, 
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Att alla ansträngningar uppbjudas för att förse staden med potatis, 

Att vedpriserna kraftigt begränsades, 

Att allsidiga och beslutsamma åtgärder mot prisstegringar vidtas, 

Att ett verksamt inskridande till dem som hårdast betungas av dyrtiden alltfort utverkas, 

Att kraftigt verkande skattelindringar beredas alla små inkomsttagare, 

Att krigskonjunkturvinster beskäras genom särskild effektiv beskattning, 

Att export av alla typer av livsmedel förbjudes, 

Att snabb handelspolitisk uppgörelse träffas med England och möjligheter därmed 

öppnas för import av livsmedel. 

Den upplästa resolutionen antogs med kraftiga ja-rop och en deputation förelagen av 

arbetarekommunens styrelse på sju personer utsågs att omedelbart uppvakta 

livsmedelsnämndens ordförande, borgmästare Berggren. 

 

I Arbetarbladet informeras om att borgmästaren kom ut till demonstranterna och i sitt 

svar hänvisade till statsministerns uttalande för några dagar sedan där han hade sagt 

angående brödsädestillgången inom landet, och betonat, att inskränkningarna som 

vidtagits var nödvändiga tills importen åter är tryggad. Vidare menade borgmästaren att 

”väl är det tunga bördor som i närvarande stund lägges på folket….”  och fortsätter med 

att tala om inbördes solidaritet …”samt att tänka på huru våra bröder och systrar i andra 

nationer lida under långt svårare umbäranden och prövningar”. Här avbröts talaren av 

protester och visslingar och det tycks ha blivit lite oroligt en stund, men lugnade strax 

ned sig och borgmästaren kunde avsluta sitt anförande. Han menade då att det skulle 

glädja honom mycket om demonstranterna kunde gå hem i den fasta förvissningen om 

att de ”som leder dyrtidens bekämpande” gör vad de kan för allas bästa. 

 

När borgmästaren hade talat färdigt vände sig Norling till demonstranterna och 

hänvisade till borgmästarens ord och förklarade mötet avslutat och uppmanade 

demonstranterna att åtskiljas. Tidningsreferatet slutar med att säga att ”skarorna 

skingras härefter sakta och utan att ordningen på något sätt stördes”. Endast Gefle-

Posten hade synpunkter på ett gäng småpojkar som tycks ha trängt sig fram överallt och 

ställt till med upptåg och menar att ”det vore inte för mycket begärt att föräldrarna vid 

ett sådant tillfälle hölle barnen hemma”. 

 

Det här var således det tunga och mest betydelsefulla folkliga uttrycket för tidens 

problem och det kom aldrig längre än till Rådhustorget i Gävle centrum. Likafullt kan 

det ha ett visst intresse att studera även mindre skärmytslingar mellan en drabbad 

befolkning och de som hade en viss makt över resurserna. Till de mer spektakulär hör 
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den akt av tvångsköp som tilldrog sig i stadsdelen Kastet. Här samlades ett antal av ett 

par hundra personer vid 19-tiden en kväll, män och kvinnor, från Kastets sågverk och 

tågade upp till Korsnäsbolagets handelsbod. Väl där sade man sig vilja köpa gryn utan 

kuponger, vilket naturligtvis vägrades dem. Då gick de helt sonika in i magasinen utan 

att personalen kunde hindra dem och började väga upp gryn och kornflingor i poster om 

2 à 3 kg.
70

 Visserligen ville man betala för sig enligt den gängse prislistan och man till 

och med antecknade på en lista vem som hade tagit ut varorna, men det var givetvis 

ändå ett lagbrott. Fler människor kom till och vid 20-tiden var de ungefär dubbelt så 

många och då dök polisen upp bl.a. i skepnad av ett par poliskommissarier som 

lyckades tala protestanterna till rätta och fick slut på ingreppet i butiken med motkravet 

att grynförrådet skulle var öppet till dagen därpå kl 9 och att man då fick återkomma för 

att genomdriva sina krav. 

 

Tidningen fortsätter att ”kvinnor förklarade med gråten i halsen att maten var slut” och 

att de bl.a. saknade potatis i sina hushåll. De rättsvårdande myndigheterna hade viss 

förståelse för folkets lidanden, men skulle detta exempel på egenmäktigt förfarande leda 

till efterföljd på andra ställen skulle hela systemet rasa samman med skada för alla 

landets innevånare. Beträffande straffpåföljden så hänvisade man till lagens 

bötesbestämmelser, men det går inte att se någonstans att händelsen ledde till ett 

lagärende. 

 

Eftersom stadsdelarna Bohus, Kastet och Karskär var industriorter och hade en stor 

andel arbetare boendes i trakten blev inslagen av direkta aktioner från dessa och riktade 

mot sina arbetsgivare så pass stora, att även dessa kom att bli tidningsstoff. Ett par dagar 

efter den stora demonstrationen 25 april hölls möten i Godtemplarhuset i Bomhus och 

en utsedd kommitté uppvaktade en direktör Zimmerman för Korsnäsbolaget. Kravet var 

att lönerna skulle upp med inte mindre än 30 % för att komma upp i samma nivå som 

1914. Dessutom krävdes att bolaget skulle tillhandahålla livsmedel till självkostnadspris 

samt mjölk från bolagets gårdar och slutligen 8 timmars arbetsdag. Svar begärdes till kl 

12 1 maj. 

 

Direktören sade sig förstå arbetarnas betryckta läge men att det vore omöjligt att samla 

bolagsstyrelsen och ge besked inom den begärda tiden. Han påpekade samtidigt att det 

var problem med sjöfarten och därmed brist på råmaterial, vilket i sin tur kunde komma 
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att medföra inskränkningar i driften, men att man gjorde vad man kunde på det området. 

Demonstranterna skiljdes därpå lugnt och stilla.
71

 

 

Korsnäsbolaget var faktiskt rätt ansatt av matfrågan och 7 maj rapporterades
72

 att 

Folkhushållningskommissionens ”ingripande i den brännande livsmedelsfrågan”. Två 

representanter för kommissionen hade rest ut till Bomhus för att tala med direktör 

Zimmerman och på kvällen hölls ett allmänt möte med ca 4-500 deltagare. Han menade 

att något måste göras från bolagets sida för att förse arbetarna med livsmedel, men att 

styrelsen skulle sammanträda påföljande dag, varför han inte kunde yttra sig. Potatis 

utlovades till hösten och till billigt pris och mjölkfrågan skulle lösas när det nuvarande 

kontraktet gick ut mellan bolaget och Gefle Arbetares konsumtionsförening. I 

fortsättningen skulle mjölkleveranserna komma bolagets arbetare tillgodo. 

 

Den 9 maj informerades om styrelsemötet vid Korsnäsverken och styrelsen hade då 

beslutat att tillmötesgå arbetarnas önskningar om dyrtidstillägg, dels för anskaffande av 

lämpliga livsmedel, dels för deras fördelning och praktiska användning anslå ett belopp 

av 250 000 kr, utöver de redan nu utgående dyrtidstilläggen att successivt disponeras 

intill innevarande års slut. Förutsättningen var att arbetsfred skulle förbli rådande vid 

bolagets verk och inrättningar vid Bomhus, Kastet och Karskär.
73

  

 

Eftersom allt detta utspelades både före och efter tiden för 1 maj-demonstrationerna är 

det naturligt att även dessa kom att ta upp samma ämnen. Gefle Dagblad skriver att det 

var ”ett imponerande arbetartåg med lugna och värdiga demonstrationsmöten”.
74

 Här 

talades givetvis om kriget och paroller om fred mellan folken var vanliga men även 

protester mot regeringens livsmedelspolitik och domen skulle bli hård över det 

Hammarskjöldska regeringsstyret av vars följder man fick lida så oerhört. Man skulle 

inte heller glömma vilka som stödde denna olycksaliga regim. En riksdagsman C.E. 

Svensson från Eskilstuna var årets talare. Han tog även upp det revolutionära läget på 

politikens vänsterkant och menade att man inte skulle ”såsom sjuka samveten fantisera 

om – därför tro att det röda revolutionsspöket från Ryssland skall uppenbara sig för oss. 

I vad det beror på den svenska arbetarklassen åtminstone. Den skall fullborda sin 

revolution oblodig”. 
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Som en intressant detalj rapporterades att 322 värnpliktiga på Helsinge regemente hade 

via arbetarekommunen skickat en hälsning och det beslöts att skicka en svarshälsning. 

Slutligen, i den här genomgången av tidningsmaterialet, rapporterade man att regeringen 

beslutat om att, det ovan omnämnda (8.2.3) tillfälliga spritförbudet som skulle gå ut 12 

maj, skulle förlängas tills vidare eller så länge dyrtiden pågick. Det gällde framställning 

alkoholhaltiga drycker med mer än 2 ½ procent alkoholhalt. Inget som behövs för 

brödfödan får ingå i tillverkningen.
75

 

 

9. SAMMANFATTNING 

Rent allmänt och i ett nationellt perspektiv kan man nog konstatera att de svenska 

hungerkravallerna 1917 var en allvarlig politisk folkyttring som på sina håll nådde näst 

intill revolutionära nivåer. Framför allt var det en stor spridning över stora delar av de 

industriella delarna av landet. Gävle stad var också ett industrisamhälle om än i högre 

grad lokaliserat till de, vid den här tiden, något perifera stadsdelarna öster om centrala 

staden. Anledningen till oroligheterna här, som på så många andra håll, var primärt 

bristen på livsmedel men med de politiska förtecken som härrörde från den 

vänsterorientering som vidkändes det socialdemokratiska partiet. Många inom den 

socialistiska vänstern ansåg att de demokratiska metoderna inte längre var tillräckliga 

för att åstadkomma förändringar och att det framför allt tog för lång tid med att 

genomföra de höga ideal man kämpade för. Händelserna i Ryssland var säkert en 

inspirationskälla för många och kommunismen var på frammarsch bl.a. genom 

utbrytning från det socialdemokratiska partiet och dess ungdomsförbund. 

 

Läget på vänsterkanten blev något komplext. Man talar ibland om arbetarrörelsens tre 

grenar, vars rötter går tillbaka till marxismen och kom att inspirera och utforma 

socialdemokrati och kommunism och vid sidan om uppstod en tredje linje, anarkismen, 

som i Sverige hade en särskild uttolkare genom Pjotr Krapotkin, vars bok ”Erövringen 

av brödet” förekom i studiecirkelsammanhang. Det fanns alltså flera olika 

bevekelsegrunder för hur ett samhälle skulle byggas och många började flacka med 

blicken åt olika håll. Här skulle det inte räcka med de breda analyserna för ett partis 

filosofi och riklinjer, utan olika falanger skulle efterhand genom några karismatiska 

medlemmar med egna idéer kring detta, förtäta bilden. Förutom de rena 

partiorganisationerna hade man också arbetarnas fackföreningar och samverkansorgan, 

som arbetarekommuner, att ta hänsyn till.  
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Vid sidan av livsmedelsbristen fanns det således betydande politiska implikationer som 

påverkade de meningsyttringar som förkom på många håll och påverkade säkert 

händelserna i Gävle. 

 

9.1 Hur drabbades Gävle av hungerdemonstrationerna 1917?  

Som konstaterats ovan har forskning i olika arkiv gett vid handen att det fanns tydliga 

problem på livsmedelsområdet. En del människor svalt praktiskt taget, vilket ledde till 

ett par spontana aktioner. Lika fullt var det den mera planerade demonstrationen 25 april 

1917 som blev mest känd och omtalad. Det är till exempel den enda demonstrationen i 

Gävle som finns omtalad i den ovan refererade boken, ”Hungerupproret”, av Hans 

Nyström. Det är också den demonstration som kom att skildras mest utförligt i 

ortspressen.  

 

Från myndigheternas sida försökte man också stävja den oro som fanns genom att sätta 

in stödåtgärder via den lokala livsmedelsnämnden och pengar anslogs för detta, både 

lokalt och genom statligt bistånd via Folkhushållningskommissionen. Kommunala 

myndigheter gjorde ansträngningar bl.a. för att främja svinskötsel och genom att 

anordna försäljning matvaror och direkta offentliga utspisningar. 

 

Såvitt man kan se i de handlingar som genomgåtts var demonstrationerna i Gävle aldrig 

särskilt allvarliga. Maktapparaten hotades knappast och myndigheter, bolagsledningar 

och befolkningen i övrigt tycks ha befunnit sig i någon sorts beroendeställning till 

varandra för att göra det bästa av situationen. I vart fall falnade den revolutionära glöd 

som kan ha funnits i takt med att matfrågan löstes efterhand.  

 

Anledningen till att demonstrationerna blev måttfulla i Gävle kan man kanske ha olika 

uppfattningar om, men en bidragande orsak kan ha varit att de större industricentra som 

fanns, låg en bit österut från den centrala tätorten. Större aktioner krävde längre 

marscher in mot centrum och krävde viss logistik för att genomföras. Protesterna där 

riktades i första hand mot de arbetsgivare och försäljningsställen som fanns lokalt och 

var inte särskilt många. Efter vad man kan utläsa av protokoll från arbetarkommunens 

möten var arbetarna i centrala Gävle rätt väl organiserade och stod på en stabil 

föreningsteknisk grund. Man hade även relativt normala kontakter med myndigheterna 

och den viktiga livsmedelsnämnden.  
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Som nämnts ovan var alltså kvinnorna mycket aktiva när det gällde att värna tillgången 

på livsmedel, såväl i Gävle som på andra håll. Det mest spektakulära var givetvis 

marschen från Bomhus till centrala staden. Den blev också hett stoff i tidningarna. 

Kvinnorna tillhörde dessutom de som faktiskt låg bakom den stora demonstrationen 25 

april genom att enskilda kvinnor hade vänt sig till socialdemokratiska kvinnoklubben 

för support. Denna vände sig i sin tur till arbetarekommunen med olika logistiska krav, 

som lokalfrågor och annat. Det var också så att kvinnorna drevs till lite nya och 

ovanliga initiativ genom de omständigheter man hamnat i. Man träffade ofta kvinnliga 

bekanta i samma situation bland grannarna på gården, på torget eller i affären och det 

blev naturligt att diskutera aktuella problem. Familjens fysiska överlevnad var ständigt 

på dagordningen. Männen hade långa arbetsdagar och om man var fackligt eller 

politiskt intresserad så hade man mötesverksamheten att ta till på kvällstid och det är 

inte alltid spontanitet som genomsyrar den lokala arbetarekommunens protokoll. Såvitt 

man kan se, blev dock kvinnodemonstrationen i Gävle mest en larmklocka som gav viss 

genklang, men som slutade med välvilliga ord från de uppvaktade 

myndighetspersonerna. 

 

På samma sätt var det på de mera kända demonstrationsställena i t.ex. Söderhamn, 

Västervik, Karlstad, Malmö, Söderköping, Norrköping för att nämna några. Det var 

kvinnor som tog initiativ och männen följde efter. Demonstrationerna kunde vara 

våldsamma och uppmärksammades, myndigheterna lyssnade och uttalanden gjordes och 

man lovade att göra vad man kunde. Problemet för dagen var att inte ens myndigheterna 

hade att något substantiellt att erbjuda. Det som kom att skilja demonstrationerna åt var 

närmast graden av våld och i de fall där detta stävjades, de rättsliga påföljderna. 

 

Ur ett genusperspektiv kan man ändå säga att kvinnorna vid den här tiden kom att ta 

större aktiv del i skeende och uppträdde allt oftare som talare och valdes in i 

deputationer vid olika massmöten. Det oroliga läget gjorde dock att den 

socialdemokratiska ledningen verkade för att utveckla sitt inflytande, bl.a. genom en 

högre grad av arbetarrepresentation i lokala kristidsorgan. Här fanns alltså redan en 

patriarkal struktur genom befintliga politiska och fackliga föreningar, vilket gjorde att 

utrymmet för kvinnor knappast ökade. Tyvärr får man nog konstatera att kvinnorna 

både i Gävle och på andra håll efterhand kom att trängas undan från den kamp som de 

själva varit med om att starta. 
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9.2 Vilka återverkningar hade de politiska frågorna i regering och riksdag på de 

lokala förhållandena? 

I grund och botten var det givetvis de internationella förhållandena som utgjorde 

huvudorsaken till de problem som spreds till olika industriorter i landet. Första 

världskriget härjade på kontinenten och även om Sverige stod utanför de direkta 

krigshandlingarna var återverkningarna stora. Avspärrningar och andra hinder, särskilt 

mot slutet av kriget, medförde enorma störningar för utrikeshandeln. I ett tidigare skede 

hade däremot Sverige exporterat en stor del av sina jordbruksprodukter och till och med 

nått ett ekonomiskt uppsving genom detta. För sent insåg man dock att man höll på att 

tömma de inhemska reserverna av både kött och spannmål, innan man slog till 

bromsarna och då var det ändå mest externa förhållanden som skapade en avmattningen 

av handelsutbytet.  

 

Den Hammarskjöldska regeringen avgick och efterträddes av en ny ministär under 

ledning av Carl Swartz i slutet av mars 1917. Den nya regeringen gjorde vad den ansåg 

sig kunna för att ge statliga anslag för livsmedelsförsörjningen, framför allt via 

Folkhushållningskommissionen. Lokala oroligheter i Stockholm utanför riksdagshuset 

och vid Gustaf Adolfs torg i samband med riksdagsbehandling av frågor kopplade till 

tidens problem fick full rapportering i Gävles lokalpress och kan möjligen ha inspirerat 

till hårdare tag i kampen mot myndigheterna även här.  

 

Det var också en brytningstid för de demokratiska förhållandena i Sverige. Total 

demokrati var ännu inte fullt genomförd eftersom kvinnlig rösträtt ännu saknades, även 

om ett formellt beslut om detta låg nära i tiden. Det var också så att krigssituationen 

under åren från 1914 hade inneburit en allmän stiltje på det politiska planet, då folk 

hade varit tvungna att acceptera den tingens ordning som omständigheterna krävde. 

 

9.3 Hur startade Gävle-demonstrationerna och hur spreds de? 

Som påpekats ovan var det ibland spontana aktioner som präglades av lokala 

förhållanden i de olika stadsdelarna. Det var de fattiga och mest utsatta grupperna som 

var de hårdast drabbade. Man sökte stöd och hjälp från varandra och protester fann 

snabbt genklang på arbetsplatser och i bostadsområden på olika håll. Ofta fanns en 

stridbarhet mot de arbetsförhållanden som fanns och var gängse enligt den tidens 

standard. Fackföreningar och politiska organisationer hade inte samma organisatoriska 

resurser som i det moderna Sverige, men protesterna hade samlat många för att arbeta 
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gemensamt i de fackliga organisationerna och även syndikalisterna gjorde stora insatser 

för att minska klyftorna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förhandlingar 

genomfördes mellan olika arbetstagargrupper och bolagsledningar vid industrierna i 

Karskär och Kastet. 

 

De bäst dokumenterade handlingarna finns bevarade från arbetarekommunens arkiv och 

här ser man att många möten behandlade just matfrågan och det var också här som man 

kom att organisera den stora demonstrationen 25 april. Man kan dock inte komma ifrån 

en känsla av att arbetarekommunen troligen inspirerades av de spontana grupperna i 

stadsdelarna och här fick man en möjlighet att återta initiativet i en viktig fråga som inte 

saknad prestigehänsyn. 

 

Det offentliga samtalet var givetvis inte så utvecklat som i ett modernt samhälle, men 

utvecklingen rapporterades ganska utförligt i ortspressen. Det fanns ju också exempel på 

att en koppling mellan Arbetarbladet och arbetarekommunen fanns, eftersom tidningens 

redaktör Norling fanns med på båda ställena. Ett av de mer effektiva sätten att sprida 

nyheter och locka till sig deltagare i demonstrationer tycks dock, förutom 

djungeltelegrafen, ha varit spridandet av flygblad. 

 

9.4 Politiska bevekelsegrunder eller enbart livsmedelskris? 

Man kan utan tvekan slå fast att för Gävles del var bristen på livsmedel det helt 

överskuggande problemet för folk i gemen. Det var starka band mellan 

fackföreningsrörelse och socialdemokrati även om det förvisso förekom revolutionära 

tendenser inom arbetarrörelsen och några avtågade vänsterut. Man kan också se i en del 

mötesprotokoll att det har skett personbyten och även om det knappast framgår att 

skälet skulle vara byte av parti, så ligger det nära till hands att misstänka detta. 

Tydligast kommer farhågorna till uttryck i verksamhetsberättelser och i några av de tal 

som hålls t.ex. vid första maj.  

 

Huvudproblemet för Gävles arbetare var dock snarare att ha mat på bordet än 

partifärgen på dem som lyckades ordna med servering. 

 

9.5 Hur avtog oroligheterna? 

Någon större radikal glöd eller revolutionära tendenser kan inte spåras i Gävle vid den 

här tiden. Det var betydligt hetare på andra håll och man kan givetvis spekulera om 
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orsakerna. I Sverige hade sedan mitten av 1800-talet starka folkrörelser växt fram och 

dessa hade ett starkt fäste både i Gävle och på många andra ställen. Det var till att börja 

med frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen som hade stor anslutning och den arbetade 

ofta med välgörenhet i samhället och i Gävle ska man också ha i minnet hur både 

frikyrkor och nykterhetsföreningar deltog mycket aktivt med att försöka förlänga 

rusdrycksförbudet. Folkrörelserna kom sedan att utökas med arbetarrörelsen. Det var 

lite trögt i början och under storstrejken 1909 skedde en avtappning av sympatisörer för 

att sedan öka igen efterhand. För arbetarrörelsens del var det stora flertalet män. Den 

kulturkrets som arbetarna befann sig i hade genom denna getts en skolning i sättet att 

hantera frågor som berörde politik och arbetsliv. Deras möten krävde att dagordningar 

skulle godkännas, justeringsmän utses och protokoll skrivas etc. Man hade alltså 

tillägnat sig ett system för att hantera de flesta frågor som löpande ärenden med 

särskilda administrativa processer, som egentligen inte gav utrymme för särskilt mycket 

spontanitet. 

 

Det märks också i de mötesprotokoll som behandlar frågor om livsmedelssituationen i 

Gävle 1917. Man fattade beslut om demonstration men här skulle delegationer tillsättas, 

uppvaktningar av myndighetspersoner göras och allt skulle ske i mycket ordnade 

former. När tal hade hållits och uttalanden lästs upp och antagits med ja-rop och 

överlämnats till vederbörande adressat, förklarades mötet som avslutat och var och en 

gick hem till sitt. Såvitt man kan se förekom inga egentliga våldsamheter av något slag. 

Vid en enkel sökning i polisregistret hos Landsarkivet i Härnösand har jag fått besked 

om, via e-post 2012-11-09, att man inte kunnat urskilja någonting om kravaller i diarier 

eller rapportjournaler. Det enda som framkommit är att det förekom en demonstration 

25 april och där det finns uppgift om vilken bemanning polisen hade. Det utesluter inte 

att något ändå kan ha hänt som polisen fått hantera, men det torde i så fall ha varit av 

ringa grad. Med största säkerhet skulle sådana händelser ändå till fullo ha rapporterats i 

lokalpressen. Såtillvida var alltså demonstrationerna i Gävle åtskilligt fredligare än på 

många andra håll i Sverige. 

 

Kanske är dock den starkast bidragande orsaken till att oroligheterna här avtog 

efterhand, var att livsmedelssituationen förbättrades något i takt med att den nya 

odlingssäsongen började ge resultat. De kommunala myndigheterna hade säkert också 

som målsättning att göra något för att komma till rätta med svälten, inte minst för att 
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slippa hantera folks vrede i demonstrationer och eventuella upplopp. Om de drabbade 

uppfattade dessa som tillräckliga är kanske något tveksamt. 
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