
Då skakades makten i Borås av folkliga protester

Spontana uppror, sprungna ur förtryck och svåra levnadsförhållanden är ganska ovanliga i 
Borås historia. Men vid några tillfällen har det hettat till rejält: den Hofmanska resningen 1766, 
potatisupproret 1855 och hungerdemonstrationen 1917 de mest bemärkta.

I efterdyningarna till 1741-42 års krig mot Ryssland inträffade en händelse som kommit att kallas för 
Stora Daldansen och i vilken soldater från Älvsborgs regemente spelade en föga ärorik roll. Deras 
krigströtta kamrater i Dalregementet som under vapenhot skeppats över till och tvingats delta i de 
meningslösa striderna i Finland hade under våren 1743 tågat mot Stockholm för att visa sitt missnöje 
med ”herrarna”, dock inte kungen. Missväxt och dyrtid låg också i vågskålen. Marschen slutade i ett 
inbördeskrig i liten skala. Soldater från Västmanland och Livgardet vägrade skjuta mot sina kamrater, 
överste Lagercrantz gav då infanteristerna från Älvsborg order att öppna eld. Så skedde också. De 
lydde order till skillnad från soldaterna från de andra regementena som tänkte själva. Upproret kvästes 
i blod. 
När den före detta kavalleristen Sven Hofman från Torpa socken i april 1766 samlade en skara bönder 
omkring sig för att tåga mot Stockholm och inför kungen protestera mot kränkningarna av ”folkets fri-
och rättigheter” kan han ha inspirerats av Stora Daldansen. Sven Hofman hade tjänstgjort som juridisk 
biträde, ”bondeadvokat” vid häradstingen i Sjuhärad men förlorat sina befogenheter och kände sig illa 
behandlad av myndigheterna. Han kandiderade till riksdagen, valdes men vägrades tillträde.
Här startar upproret. Hofman åtalades för olagliga möten med allmogen, häktades men lyckades fly, 
och började samla ihop missnöjda bönder från Sjuhärad. Meningen var att de skulle tåga mot 
Stockholm för att inför kungen framlägga sin kritik mot myndighetsförtryck och orättvisor. Observera 
att kungen även här undantogs, det är vanligt i historien att monarken eller diktatorn kommer undan 
kritiken, denne förmodas inte vara medveten om de simpelheter som de underlydande sysslar med. 
”Vänta ni, bara kungen får veta detta, bara führern får veta detta” o.s.v.

Försökte rymma
Tre dagar senare var allt slut. När upprorsmännen förstod att borgerskapet i Borås stod beredda med 
egen milis och infanteri från Älvsborgs regemente gav de upp. Hofman försökte rymma men fasttogs 
och överlämnades till stadens styrande. Senare under hösten avrättades han i Stockholm. Ytterligare en
av de ledande upprorsmännen mötte döden, en annan lyckades rymma från rådhuset i Borås och 
försvann. Trettio av bönderna fick spöstraff och fästning. Från fästningarna släpptes få ut i friheten, 
men 1769 gav Hattpartiet amnesti åt Hofmans anhängare.
Sedan får vi göra ett hopp framåt i tiden till det så kallade potatisupproret sommaren 1855. Det var ett 
oroligt år i landet. Lågkonjunktur och livsmedelsbrist gjorde livet svårt för många och bättre blev det 
inte av att säd och potatis ofta gick till brännvinstillverkning i stället till mat. Hungrande och 
arbetslösa revolterade i flera städer. Brännerier attackerades, soldater fick kallas in för att lugna ner 
känslorna i Gränna och Växjö med flera orter. Protesterna var inte organiserade men hade en politisk 
underton, på några håll rapporteras att arbetarna sjungit Marseljäsen. Makten var skakad.

Språkrör för etablissementet
 Borås Tidnings chefredaktör C G Rydin uppger själv att han först inte hade tänkt nämna något om de 
landsomfattande protesterna –han ville inte väcka den björn som sover - men tvingats eftersom andra 
tidningar publicerade nyheterna. Han var ingen oberoende journalist utan tvärtom som fabrikör och 
politiker språkrör för stadens etablissemang.  Den 13 september kommenterar Rydin händelserna i 



Kalmar där upprörda arbetare hade träffat landshövdingen för att be om prissänkningar på vissa 
basvaror: ”Vi nästan blygdes att omtala att i vårt fredliga, lugna, arbetssamma, upplysta samhälle ett 
sådant uppträdande kunnat äga rum (…) Kalmar har många förnuftiga, sparsamma och arbetssamma 
arbetare. Dessa deltog inte i demonstrationen, ty för de bättre arbetarna räcka den förhöjda 
dagpenningen som ofta är högre än för många tjänstemän eller borgare ganska väl till nödiga utgifter, 
och andra utgifter göra de icke” , skriver Rydin i lika skrattretande som mästrande tonfall. 
 I Jönköping den 25 september hotade uppretade arbetare att halshugga en livsmedelshandlare och 
därefter hade de sammanstrålat med demonstrerande kamrater från Husqvarna och kommit i slagsmål 
med soldater, varav flera fick föras till sjukhus, liksom demonstranter som stuckits av bajonetter.
Rydin återkommer i ämnet den 27 september, bekymrad över ” med vilken hastighet 
arbetardemonstrationerna sprider sig på landsbygden”. Han påstår att ganska många ”lösdrivare” 
tillhör dessa skaror och hävdar att arbetarna helst skulle vilja slippa arbeta alls. Rydin varnar för den 
nya farsoten socialismen som en följd av händelserna, ”det vet man ju av Frankrikes erfarenheter 
varthän det leder”.

Lönen räckte inte
Nu spreds revolten till Borås. Den förste oktober vid middagstid samlades en stor skara arbetsfolk 
framför rådhuset på Stora torget och väntade på att magistraten skulle avsluta sitt sammanträde. När 
ledamöterna kom ut på torget fick de vända om igen, åtföljda av en majoritet av demonstranterna. 
Rydin var själv inte närvarande men återger händelseförloppet i tidningen dagen därpå. De klagande 
anförde att ”så kallade förköp äger rum så att ej potatisen inkomma på stadens torg utan uppköpas 
förut på vägarna och gatorna, och att detta sker utav ägarna till ett tätt vid staden anlagt ångbränneri, 
och att tillförseln härigenom vore så knapp att man ej på stadens torg kunde få köpa sin föda, och att 
man genom vänlig överenskommelse önskade häri få rättelse då den ringa lönen ej ville räcka för 
daglönare till inköp av de dyra livsmedlen.”
Det är ingen lynchmobb som står framför borgmästaren Hammarström och hans kolleger i 
magistraten, utan svältande arbetare med mössan i handen som ödmjukt ber om förståelse för sitt 
prekära läge. Hammarström visar dock ingen empati utan svarar att förköp, om de förekommer, är 
olagliga och skall anmälas till stadsfiskalen ”för laga beivran” och att ångbränneriets ägare har lika 
stor rätt som andra att köpa potatisen på torget och att sluta kontrakt om sådana uppköp. En av ägarna 
till bränneriet är närvarande och replikerar att man bara bränner ”minimala kvantum”, att man bara 
köpt mindre partier potatis och att kontrakt för fortsatte leveranser redan är uppgjorda.

Läser upprorslagen
Därmed är saken klar för borgmästaren. Klagomålen avvisas och han läser upprorslagen för arbetarnas
representanter.  Därefter upplöstes sammankomsten i god ordning, skriver redaktör Rydin som för 
övrigt anser att prissänkningar bara skulle förvärra saken, ”bönderna håller igen tills all säd är tröskad, 
då kommer priserna att falla”.
Magistraten och borgerskapet i Borås kan andas ut för den här gången. Stadens arbetarklass, ännu 
liten, oorganiserad och maktlös fick finna sig i sin av Gud och överheten givna underordning. Det 
skulle dröja ett halvt sekel innan det åter började mullra i rättens krater. Det allra först kända spontana 
upproret sker i maj år 1900 när väverskorna i Viskabergs väveri en lördag fick nog. De hade länge 
förgäves bett att få sluta tidigare just på lördagarna – vilket beviljats på en del andra fabriker – och till 
slut exploderade missnöjet med den hårde fabrikören David Svensson. Väverskorna lämnade i samlad 
tropp fabriken och gick ut i vårsolen. De manliga arbetarna vågade inte följa sina kvinnliga kamraters 
exempel. 



Symbolisk betydelse
Väverskornas tilltag var nära att kosta dem arbetet, men Svensson var förstås beroende av att 
produktionen hölls igång, så de beslutsamma kvinnorna fick efter en del palaver återvända till 
vävstolarna. Man kan tycka att episoden var obetydlig i sig men den måste haft en stor symbolisk 
betydelse för den fortsatta kampen. Arbetarna hade svåra motståndare i stadens fabrikörer som inte 
bara härskade oinskränkt på arbetsplatserna utan också hade den politiska makten. Frustrationen blev 
nu allt större i stadens snabbt växande arbetarklass. Väverskornas aktion kan ses som startskottet för 
en serie spontana uppror och strejker.
Särskilt kan nämnas händelserna i januari 1902 då missnöjet nått en större kritisk massa sedan fabrikör
Victor Svensson på Nordens färgeri sparkat åtta arbetare som deltagit i en demonstration för rätten att 
bilda fackföreningar. Flera tusen arbetare marscherade i tre dagar på de centrala gatorna i Borås 
sjungande Marseljäsen. De vann denna första större strid, fabrikörerna skrev skräckslagna på avtalet 
och ”januarirevolutionen” hade gett den gryende arbetarrörelsen i Borås råg i ryggen. 
Potatisupproret 1855 fick en skarpare efterföljare i april 1917 då tusentals svältande arbetare med 
familjer samlades på Stora torget och med en deputation uppvaktade borgmästaren Jonas Boberg. Nu 
var styrkeförhållandena på väg att förändras till arbetarrörelsens fördel och Boberg uppträdde 
diplomatiskt. Den reformistiskt inriktade majoriteten inom socialdemokratin kanaliserade 
proteststormen och några våldsamheter blev det inte.
Torkel Ivarsson
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Spikklubba som användes vid Stora daldansen i Stockholm våren 1743.



Kanslisten vid Riksarkivet Olof Rudbeck skrev en illustrerad dikt om det Hofmanska 
upproret,”Boeråsiade”, i vilken Olympens gudar ingriper för att säkra segern åt borgarna i Borås. 
Illustration ur Borås stads historia av Nils Forsell.

C G Rydin varnade för de spontana upprorens följder. De franska revolutionerna hade skrämt upp den 
svenska överheten och borgarklassen.


