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Abstract 

This thesis has examined the popular rising of September 1855 in Jönköping. The events are 

called Brödupproret and has its origin in the rising prices in grains and potatoes following new 

more liberal trading policies. The rising lasted two days, 25-26 of September, starting with an 

angry crowd outside one of Jönköping´s more famous merchants of grain. The local police 

force could not control the angry masses and people from the upper class formed a “peace 

loving” force that tried to calm the protesters. On the second day of the events military forces 

entered the city and finally terminated the rising. The following judicial process lasted well 

into the spring of 1856, resulting in 49 people sentenced. Some with a leading role in the 

uprising had to serve 6 to 8 years of hard labour. 

Based on E.P Thompson´s theory on moral economy the investigation has analysed protocols 

from the judicial process that followed the events. The investigated judicial protocol is a 

printed version of the hand-written original documents. These contains hearings with 

suspected rioters and witnesses. 

In short moral economy states that in the pre socialistic era people of all classes had a view 

that each social class had its responsibilities against the others. For the upper class one of 

these responsibilities was to keep prices on food on a morally agreeable level. If this 

responsibility was not fulfilled people had the right to protest. Through a text analysis words 

that indicate a consciousness of social class, trade with large quantities of grain or potatoes or 

threats of violence has been searched. 

Inquiries: 

What was the aim of the rising? 

Who was the target of the rising? 

How did the upper social class react to the events? 

 

The examination found that the aim of the uprising was to stop the buying of large quantities 

of grains and potatoes that had risen the prices and depleted the local market of these 

products. It was also clear that the merchants and the upper class were the targets and the 

ones who were blamed for the higher prices. Furthermore, it was found that the upper class 

reacted by trying to calm the angry masses. Mostly by talking to them or when threatened 

promising not to buy more grains and thereby raise the price. 

The thesis concluded that there in Jönköping in 1855 was a consciousness of social class. It 

also found that people of the working class were aware of what caused the rising prices and 

who was responsible for it. It is also possible to see what means people saw as a solution to 

the problem, violence and threats against the upper class. This means that E.P Thompsons 

theory of moral economy might be applicated on the events in Jönköping 1855. 
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Inledning 

Brist på mat har i alla tider och alla samhällen lett till oroligheter vilket medfört att strider 

alltid har stått mellan de som har det bättre ställt och de som gått hungriga. Fördelningen av 

ett samhälles resurser har sett olika ut i olika tider men tillgången på mat och andra 

nödvändigheter har också varierat. Orsakerna har varit många och ofta har flera orsaker 

samverkat vilket lett till svält och oroligheter. Det är inte alltid helt uppenbara orsaker såsom 

missväxt och krig som lett till brist på mat. I brytpunkten mellan olika ekonomiska system har 

också oroligheter uppstått. För den vanliga människan har orsakerna ibland inte varit lätta att 

överblicka eller förstå men människor har alltid haft en uppfattning om vad som orsakat 

kristider och oro.  

Hösten 1855 rådde livsmedelsbrist i Sverige. Denna hade flera förklaringar. Krimkriget rasade 

vilket medförde att Ryssland inte exporterade lika mycket spannmål som man tidigare gjort. 

Detta medförde höjda världsmarknadspriser. En omställning av den svenska marknaden med 

liberaliseringar och avregleringar hade de senaste åren gjort handlare och bönder mer fria att 

sätta priset på sina varor och att sälja till vem de ville. Handlarna av spannmål såg här en 

möjlighet att förköpa säd, vilket innebar att redan innan säden nått marknaden hade den 

köpts upp av handlare och ibland också exporterats utomlands. Detta fick, trots att skörden 

detta år varit god, till följd att det var svårt för många att få behovet av basvaror tillgodosett. 

Det spannmål som ändå hittade ut på marknaderna runt om i landet var därför det med den 

sämsta kvalitén och dessutom i mindre mängd och till ett högre pris än vanligt. Utöver detta 

medförde det högre priset att brännvinsproducenterna gick över till att använda potatis i sin 

produktion istället för säd. Större mängder potatis köptes upp av bränneriägare vilket 

medförde att även potatispriset sköt i höjden. På grund av detta utbröt därför oroligheter i ett 

flertal städer i Sverige under 1855 och dessa kan sägas kulminera i Jönköping 25–26 

september. Här gick oroligheterna så långt att militär sattes in mot de protesterande. Det 

rättsliga efterspelet kom att vara en bra bit in på 1856 och 49 personer dömdes, flera av dem 

till 8 års straffarbete.1 

Historiker såsom Rolf Karlbom har i dessa bröduppror sett ursprunget till den svenska 

arbetarrörelsen. Samhället förändrades snabbt under 1800-talet. Ekonomin omformades och 

blev mer oreglerad. Det gamla skråväsendet avskaffades vilket gav människor på 

arbetsmarknaden andra och helt nya förutsättningar. Befolkningen växte och blev mer urban. 

Samtidigt fanns de gamla patriarkala strukturerna kvar.2 Det går att hitta flera 

förklaringsmodeller kring varför den enskilda människan valde att gå med i protesterna. En 

känsla av orättvisa, vanmakt och hunger är några förklaringar. Denna undersökning har 

försökt titta närmare på vad människor som levde i staden och upplevde upproret hade för 

uppfattning av händelserna och vad som ligger bakom denna uppfattning. 

                                                           
1 Stefan Nyzell ”Det är bättre att sitta i fästning än att svälta ihjäl”, i Andrés Brink Pinto & Magnus Olofsson et al 
(red.) Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal, Pluribus, Lund 2011. s. 
73 
2 Rolf Karlbom, Hungerupplopp och strejker 1793–1867-En studie i den svenska arbetarrörelsens uppkomst, 
Gleerups, Lund 1967 s.112ff 
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Moderna ideologier hade vid 1800-talets mitt börjat slå igenom i samhället men den som låg 

till grund för arbetarrörelsen, socialismen, hade inte fått fäste bland befolkningen. Uppror mot 

överklassen har funnits som en tanke hos folk även innan Marx idéer nått ut och denna tanke 

har eftersökts i undersökningen. Men frågan är då vilka tankar folk hade om samhället och går 

det att få en uppfattning om detta genom att studera det människor som deltog i upproret 

uttryckt? 

 

Problemformulering 

Tidigare nämnde Karlbom menar att Marx tankar inte är avgörande för den framväxande 

arbetarrörelsen utan att det finns en äldre tradition av kamp och broderskapskänsla som ligger 

till grund för upprorsvågen i Sverige 18553. Med utgång i detta så bör folk ha haft tankar om 

hur samhället fungerar och olika människors förutsättningar. Att en lidande befolkning står 

upp emot de som har makten och pengarna är en gammal tradition hos de som har det sämst 

ställt i samhället och inget nytt. 

Det svenska samhället genomgick också vid denna tid en stor omvandling. Skråväsendet har 

precis avskaffats och finns bara kvar i en avskalad version.4 Folkskolans införande 1842 

medförde att antalet läskunniga ökade och läsare av Jönköpings lokala tidningar kunde ta del 

av marknadsliberala tankar och konservativa tankar.5 Allt detta påverkade folks vardag och 

samhället tycktes vara i gungning. Här finns alltså underlag för ideologiska tankar hos 

befolkningen. Dock så hade inte några av de större ideologierna ännu fått fotfäste i Sverige 

1855. Människors bild av samhället byggde istället på en gammal bild med tydliga skillnader 

mellan sociala klasser och med olika plikter för dessa. Som Brink Pinto och Olofsson menar 

präglades Sverige av en syn på att samhällets olika sociala klasser hade olika skyldigheter. 

Överklassens ansvar var att se till att det fanns mat till rimliga priser och då höll sig 

arbetarklassen lugn. Steg priserna däremot eller om tillgången på mat sjönk var det inte mer 

än rätt att göra uppror enligt de lägre klasserna. Herrarna hade då enligt arbetare och bönder 

brustit i sitt ansvar för priserna och låtit dem stiga till omoraliska nivåer6. Detta är grundtanken 

i E.P Thompsons teori om den moraliska ekonomin. Denna kommer förklaras mer utförligt 

längre fram. 

Det är därför intressant att titta närmare på vad några som var med i händelserna sagt om sin 

medverkan, vad de upplevt och hur de agerat. Detta för att kunna få en bild av hur samhället 

såg ut för de som levde och verkade under denna tid. 

 

                                                           
3 Karlbom 1967, s. 112ff 
4 Ibid. s.112 
5 Det fanns vid tillfället två tidningar som utgavs i Jönköping. Konservativa Jönköpings tidning och liberala 
Jönköpingsbladet. Anne-Marie Gudmundsson, Brödupproret i Jönköping 1855:en analys av bakgrund, 
deltagarpopulation och efterspel. Högskolan i Växjö, 1984 s. 47 
6 Andrés Brink Pinto, Stefan Nyzell & Magnus Olofsson, “Sveriges bråkiga 1800-tal” i Brink Pinto et al. Det stora 
elefantupproret och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Pluribus, Lund 2011. s. 135 
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Teoretisk ansats - Moralisk ekonomi 

Boken Herremakt och folklig kultur innehåller fyra uppsatser av E.P Thompson. I kapitlet De 

engelska massornas moraliska ekonomi behandlar E P Thompson något han kallar moralisk 

ekonomi. Han bygger denna på de ofta förekommande brödupproren i 1700-talets England. 

Här menar Thompson att det var prisökningar, hunger och tvivelaktiga metoder bland 

köpmännen som utlöste dessa uppror men att detta också stod emot en uppfattning hos folk 

vad som var legitimt och vad som inte var det när det gällde affärer med livsmedel. Denna 

uppfattning menar Thompson byggde på en traditionell syn på sociala normer och på olika 

parters ekonomiska förpliktelser i samhället vilka sträcker sig långt tillbaka i historien. 

Thompson menar vidare att ett brott mot dessa gamla normer ledde till direkt aktion från 

folket. Ibland var det en känsla av att ha fått sina rättigheter kränkta, eller att något gjorde 

”fula” affärer som var den utlösande faktorn. Samtidigt var samhällsstrukturen patriarkal. Att 

hantverkare, drängar och dagsverkare skulle göra uppror mot makten sågs av den tidens 

makthavare ungefär som att ett barn försökte slå sin förälder, något onaturligt och som stred 

mot normerna. Makthavarna såg det därför som sin uppgift att försöka tala de lägre klasserna 

till rätta och se till att de höll sig på sin plats i samhället. Detta innebar samtidigt att folk under 

det patriarkala styret ändå hade vissa rättigheter, till exempel rätten att köpa viktiga 

grundläggande varor till ett pris som var moraliskt försvarbart. Folkets rätt till överkomliga 

varor ställdes mot handlarens rätt att tjäna pengar. Därför ställdes krav på myndigheter, 

handlare och andra som var inbladade i handeln att de reglerade priserna till en av folket 

godkänd nivå. Uppfylldes inte detta blev också handlare, myndighetspersoner och ämbetsmän 

måltavla i upproren som sker med jämna mellanrum i det engelska samhället under 1700-

talet. När sedan marknaden genomgår förändringar och blir mer avreglerad står det gamla 

systemet emot det nya och de bättre bemedlade som klarar av större svängningar i priserna 

på livsmedel ställs emot de fattiga.7 

Denna undersökning har utgått från Thompsons teori om den moraliska ekonomin och försökt 

finna sådant som tyder på att den moraliska ekonomin är ett system som funnits även i Sverige 

och som kom till uttryck i Jönköping två dagar i september 1855. För att kunna finna detta har 

undersökningen letat efter vilka upproret riktades mot för att på så sätt kunna finna en folklig 

uppfattning om klassuppdelning i samhället. Denna klassuppdelning har också eftersökts 

genom att studera hur överklassen agerade under upproret. Undersökningen har också letat 

efter en medvetenhet om ekonomiska faktorer såsom hur affärer bedrevs och hur människor 

reagerade på detta. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka om teorin om den moraliska ekonomin är 

tillämpbar på brödupproret i Jönköping 1855. Detta genom att studera vad personer som 

tilltalats eller vittnat i rannsakningsprocessen haft för motiv och mål med i upproret. 

                                                           
7 E.P Thompson, ”De engelska massornas moraliska ekonomi” i Herremakt och folklig kultur: Socialhistoriska 
uppsatser. Författarförlaget, Stockholm 1983 s. 65–68 
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Frågeställningar 

Mot vilka riktades upproret? 

Vad ville de som gjorde uppror uppnå? 

Vilka försökte förhindra upproret? 

 

Tidigare forskning 

Historikern Rolf Karlbom går i sin bok Hungerupplopp och strejker 1793–1867 igenom ett antal 

händelser som han menar ligger till grund för uppkomsten av den svenska arbetarrörelsen. 

Karlbom menar att det inte går att knyta rörelsens uppkomst enbart till marxismen. Han 

förnekar inte att det gjordes försöka att sprida Marx och Engels tankar i Sverige så tidigt som 

på 1840-talet. Karlbom är dock av uppfattningen att den svenska arbetarrörelsen har sitt 

ursprung i en äldre tradition av kamp hos ”småfolket”. Det var alltså inte en marxistisk skolning 

utan en strävan att råda bot på hunger, brännvinstörst och en gammal känsla av broderskap 

som startade denna rörelse i Sverige. Karlbom menar också att det fanns ett stort mått av 

organisation i upproren under 1800-talet och att det är framväxten av en arbetarrörelse 

oberoende av marxistiskt inflytande som ligger till grund för upproren.8 

Karlbom menar att upproret i Jönköping 1855 kan sägas utgöra kulmen på den våg av 

protester som drar genom Sverige vid denna tid. Han skriver också om vilka metoder folket 

använde för att få igenom sina krav.9 Vidare menar Karlbom att det finns ett betydande inslag 

av solidaritet i upproren i Sverige på 1850-talet. Solidariteten mellan arbetarna är en del av 

vad han kallar massans mentalitet. Men denna mentalitet innehåller även en instinktiv 

reaktion hos arbetarna mot en upplevd kränkning av sina rättigheter.10 Karlbom har använt 

flera olika källor, bland annat samma rättegångsprotokoll som denna undersökning använt, 

men bygger till stora delar sin undersökning på ekonomiska faktorer. Han har också studerat 

flera uppror och strejker för att skildra en större rörelse, nämligen grunden till den svenska 

arbetarrörelsen. Denna undersökning har mer tittat på vad folk i Jönköping sa och gjorde 

under brödupproret och fokuserar enbart på denna händelse. 

Anne-Marie Gudmundsson har i sin undersökning Brödupproret i Jönköping 1855 kommit fram 

till att de som deltar i upproret i stor utsträckning är bättre bemedlade hantverkare och i 

mindre utsträckning sämre bemedlade grovarbetare. Detta tyder på att de som hade det värst 

inte var lika delaktiga i denna protest mot handlarna och brännvinsbrännarna. Gudmundsson 

förklaring till varför folk gick med i upproret är flera. Bland annat nämner hon det allmänna 

missnöjet med höga priser på spannmål och potatis men också att liknande händelser ägt rum 

                                                           
8 Karlbom 1967, s.265ff 
9 Karlbom 1967, s.166–174 
10 Ibid s.248–249 
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runt om i landet vilket kan ha inspirerat folk i Jönköping. En annan förklaring skulle kunna vara 

att folk dragits med i stundens hetta. Dessutom menar Gudmundsson att en stor andel av de 

som deltog var rejält påstrukna vilket kan ha inneburit att eventuella hämningar släppt. 

Gudmundsson undersöker sociala och demografiska orsaker till upproret. Hon tittar bland 

annat på inkomst, sysselsättning, familjeförhållanden och bostad. Gudmundsson går dock inte 

in närmare på om någon av de som deltog uttryckte något som kan ses som en ideologisk 

övertygelse. Hon menar vidare att sex personer kan anses ha varit ledande i händelserna 25 

och 26 september 1855.11 I jämförelse med Gudmundsson så har den här undersökningen gått 

mer in på personliga vittnesmål och handlande medan Gudmundsson tittat mer svepande på 

demografiska faktorer. 

I historikern Stefan Nyzells kapitel i antologin Det stora elefantupproret (och andra berättelse 

från Sveriges bråkiga 1800-tal) skriver han om händelserna i Jönköping 25–26 september 

1855. Detta som ett exempel på hur olika konflikter uppstod under 1800-talet i Sverige. I 

kapitlet om brödupproret i Jönköping redogör han för händelseförloppet och sammanfattar 

händelserna med att konstatera att det motiv de upproriska haft var att de ifrågasatte 

moralen i det sätt på vilket köpmän bedrev affärer med spannmål och potatis.12 Författarna 

Brink Pinto, Olofsson och Nyzell menar i det sammanfattande avslutande kapitlet att Sveriges 

1800-talshistoria har beskrivits som lugn med ett i stora delar harmoniskt samförstånd mellan 

makthavare och folk. Författarna menar vidare att sociala konflikter inte är något som 

kommer först med arbetarrörelsens uppkomst utan att det fanns en gammal kultur av social 

rättvisa och där samhällets lägre folklager var närvarande. Att det dock inte förekommer fler 

väpnade revolter menar författarna beror på att utsikterna att lyckas var magra. Vidare menar 

författarna att det fanns en uppfattning hos folk att det var makthavarnas uppgift att se till att 

priset på livsnödvändiga varor hölls på en moraliskt anständig nivå. Här anknyter författarna 

till E.P. Thomsons moraliska ekonomi. I Sveriges fall menar de att samhället under 1800-talet 

präglades av en gammal syn där varje grupp eller stånd hade sina skyldigheter. Om det ansågs 

att de högre stånden inte uppfyllde sina skyldigheter, nämligen att reglera priset till en 

anständig nivå så var det fritt fram för folket att rätta till detta.13 

 

Metod och material 

Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ textanalys av de rättegångsprotokoll och 

magistratsprotokoll som upprättades i samband rannsakningsprocessen som följde på 

händelserna 25–26 september 1855. Metoden är hermeneutisk och det som eftersökts är 

uttryck, handlingar och beteenden som tyder på en allmän föreställning hos de som levde den 

undersökta tidsperioden. Clifford Geertz tolkning av hermeneutiken har legat till grund för 

undersökningen då denne menar att handlingar ofta är symboliska och måste förstås utifrån 

den kultur de utförs i. Kulturen är här en kontext utifrån vilken traditioner och beteenden kan 

förstås. Uttalanden i rättegångsprotokollen blir förståeliga genom att de ses i ett socialt 

                                                           
11 Gudmundsson, 1984 s.40  
12 Nyzell 2011, s. 47–74 
13 Brink Pinto et al 2011, s. 130–139 
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sammanhang vilket Geertz betonar som viktigt. 14 Det sociala sammanhanget är i det här fallet 

1850-talets Jönköping och tider av oro och hunger. 

Undersökningen bygger på hypotesen att det som kommer till uttryck i det som sägs och görs 

av de som deltar i upproret antyder att det finns ett underliggande system som styr 

människors uppfattning och handlande.  I det här fallet den moraliska ekonomin. I den 

moraliska ekonomin som tidigare förklarats finns föreställningar om klasstillhörighet och vilka 

som styr prissättningen på marknaden. Uttryck som tyder på detta har jag valt att kalla 

nyckelord. Nyckelord för detta är: Herrar, arbetare, arbetarklass, överklass. Dessutom har 

nyckelord som handlar om ekonomi och råvaror eftersökts. Dessa kopplar till den teoretiska 

ansatsen genom att de berör det som folk ansåg tillhöra överklassens ansvarsområden, såsom: 

Spannmål, potatis, uppköp och pris. Dessa har sedan legat till grund för analysen. 

Magistratens protokoll finns från den 26 september 1855 och de sista rättegångsprotokollen 

är från mars 1856. Dessa är från början handskrivna men gavs samtidigt som processen ägde 

rum ut i tryckta häften allteftersom rannsakningsprocessen fortlöpte. Häftena 

sammanställdes sedan i skriften Upproret i Jönköping den 25 och 26 september 1855, vilket 

finns i inbunden bokform och finns även tillgängliga på internet.15 Det tryckta materialet 

avviker på ett par ställen från det handskrivna men enligt tidigare nämnde Karlbom är 

skillnaderna mellan de två materialen inte av en sådan karaktär att det förändrar förståelsen. 

Rättegångsprotokollen är den i särklass viktigaste källan kring dessa händelser. Här finns 

samtliga vittnesmål, förhör och domar med.  Undersökningen har haft till syfte att undersöka 

vad de olika personerna som deltog i eller blev vittne till händelserna sagt om upproret och 

hur de agerade. På så vis går det enligt min mening att komma så nära som möjligt de motiv 

människor hade för att delta i eller motarbeta upproret. Alternativa källor är svåra att finna. 

Möjligtvis skulle eventuella dagböcker och brev kunna ligga till grund för en undersökning 

kring enskilda personers handlande men att finna dessa i tillräckligt stor omfattning ter sig inte 

möjligt inom en uppsats på denna nivå. Vidare har Gudmundssons tidigare nämnda 

undersökning gett vägledning bland de personer som var med i händelserna, antingen som 

aktörer eller vittnen. 

En invändning som skulle kunna riktas mot en undersökning så som den här är att de åtalade 

kan ha en vinning i att ljuga inför rätten och försöka förminska sin roll i händelserna. Att skylla 

på berusning och att ha dragits med i stundens hetta kan ha varit sätt att om inte bli frikänd 

så i alla fall få ett mildare straff. Även mot de vittnande går det att göra invändningar. De kan 

vara färgade i sin berättelse. Vittnena kanske också minns fel då vissa vittnesförhör sker flera 

månader efter händelserna. Medias rapportering kring upproret kan också ha förändrat bilden 

av hela händelsen hos de som kommer till tals i rådhusrätten. Dessa invändningar går 

naturligtvis inte helt att bortse ifrån men rättegångsprotokollen är ändå den starkaste källan 

som finns kvar från denna tid och den är dessutom relativt omfattande. 351 vittnen och 68 

tilltalade hördes under rannsakningsprocessen och den sammantagna bilden av deras utsagor 

bör ändå ge en så rättvisande bild som möjligt av händelserna. 

                                                           
14 Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning. 
Studentlitteratur, Lund. 1996, s. 192 
15 Upproret i Jönköping den 25 och 26 september 1855, http://runeberg.org/upprorjonk/ 
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Jag har i undersökningen valt att titta närmare på både vad de tilltalade ger för bild av 

händelserna och vad vittnena har sagt. Undersökningen har inte gått in på om domarna är 

rättvisande utan har bara analyserat tilltalade och vittnens utsagor. Skuldfrågan har i denna 

undersökning inte varit väsentlig. Undersökningen har ämnat finna formuleringar som kan ge 

en bild av hur människor såg på samhället, ekonomin, klass och rättvisa. Formuleringarna kan 

vara direkta citat men också ett längre textparti med en beskrivning av en händelse från ett 

vittne eller en åtalad. Det som stått som citat i protokollen har jag också här återgivit så som 

de är skrivna. Därför har jag inte ändrat den gamla svenskan, varpå protokollen är skrivna, 

utan låtit citaten stå i oförändrad form. Främst för att underlätta att se hur jag har tolkat det 

som sagts. Vidare har jag också angett titlar på de personer som kommer till tals. Titlar 

användes genomgående på alla personer som förekommer i protokollen och de ger en 

fingervisning om klasstillhörighet och ställning i samhället för den som uttalar sig. 

Analysen av protokollen har gjorts som sådan att jag sökt nyckelord i texten och tittat på det 

sammanhang de använts. Nyckelord är ord såsom: Arbetarklass, herrar, arbetskarlar, folket, 

uppköp, spannmål, utskeppning, etc. Exempel på sammanhang där orden förekommer och 

ligger till grund för tolkning är: ”herrarna kan gå hem men folket är inte färdiga ännu” eller 

”en skock arbetskarlar hurrade och förde väsen”. Även uttalanden om att användning om våld 

föreligger eller som kan uppfattas som hotfulla har sökts. Exempel på detta är ”I kväll ska ni få 

stryk” eller ”Du vore inte lika vacker med näsan avskuren” eller ”annars ska det bli annat av.” 

Arbetskarlar, herrar, arbetarklass, folket är ord som förknippats med klasstillhörighet. 

Uppköp, spannmål, utskeppning är ord som förknippats med orsaker till upproret. 

Dessa ord och uttalanden knyter an till E.P Thompsons teori om den moraliska ekonomin 

genom att den speglar en klassuppdelning och vilka upproret riktar sig mot. De knyter också 

an genom att de pekar på de patriarkala strukturer som enligt Thompsons teori fanns i 

samhället vid denna tidpunkt. Dessa strukturer påverkar överklassens handlande och 

förhållningssätt gentemot arbetare och andra från lägre sociala klasser. 

Bakgrund 

Här följer en kort redogörelse för händelserna i Jönköping den 25 och 26 september 1855. 

Detta för att vittnesmålen i undersökningsdelen ska hamna i ett sammanhang. Både tidigare 

nämnda Karlbom och Nyzell beskriver händelserna på samma sätt och det är på deras 

beskrivning av händelserna denna bakgrund bygger. 

På kvällen den 25 september 1855 samlades en stor och högljudd folksamling på Storgatan 

utanför handlaren Lindmans hus. Den tillförordnade borgmästaren A. G. Rudling begav sig 

genast dit när han fick höra talas om folksamlingen. På plats kunde Rudling konstatera att 

folkmassan bestod av arbetare och hantverkare och att dessa ljudligt uttryckte sitt missnöje 

och ropade hotelser mot handlaren Lindman för att han köpte upp spannmål. Folkmassan 

krävde att Lindman skulle komma ut. Här var framför allt tre personer tydliga ledare, nämligen 

stenroddarna C G Abrahamsson även kallad ”Carlsson” och Carl Svensson samt en timmerman 

som hette Johan Malmberg. Borgmästare Rudling rörde sig genom folkmassan och försökte få 

folk att lugna sig och gå hem men detta hade ingen verkan. Rudling tillkallar då stadsfiskalen 



11 
 

och polisbetjäning samt uppmanar alla borgare han ser att hjälpa till att försöka avstyra det 

som håller på att hända. Polis på platsen försöker gripa ”Carlsson” som uppfattas som ledare 

för oordningen men de poliser som är på plats förmår inte hålla honom när han med hjälp av 

folkmassan gör motstånd mot gripandet. Rudling såg att det var omöjligt att göra motstånd 

mot folkmassan utan ber istället ”Carlsson” och hans närmaste män att bege sig hemåt. Detta 

gör de men först efter att ha gått runt på stadens gator i några timmar. Rudling låter också 

beslagta en stupstock och en yxa som arbetarna placerat utanför Lindmans hem. Innan 

”Carlsson” lämnar platsen där Rudling står uttalar han dock hot om att komma tillbaka 

imorgon med mer folk. Detta får Rudling att be polisen kalla upp ”Carlsson”, Svensson och 

Malmberg till Rudlings bostad för ett möte morgonen därpå.16 

Morgonen därpå dök de tre arbetskarlarna följda av en stor folkmassa upp på Rudlings gård. 

Till Rudling beklagade sig folkmassan över de höga spannmålspriserna och att vissa handlare 

köpte upp stora partier spannmål vilket gjorde att det blev brist på denna vara. Rudling 

försökte i sin tur tala folket till rätta och påtalade att det var förbjudet att samlas på det här 

sättet. Ur folkmassan ska då ha hörts någon ropa: ”Det är bättre att sitta på fästning än att 

svälta ihjäl”.17 Efter det att mötet avslutats drog hela folksamlingen vidare till handlaren 

Lindmans hus, tätt följda av borgmästaren. Utanför Lindmans hus träffade folkmassan också 

på handlaren och denne fick då utstå en mängd hotelser men fredades samtidigt av en samling 

borgare som gått med folksamlingen för att försöka avstyra oroligheterna. En stund senare 

stötte folkmassan på häradshövding Frick vilken ägde ett brännvinsbränneri. Frick blev hotad 

av folkmassan då han ansågs ha orsakat höga priser på spannmål och potatis som han använt 

i sitt bränneri. Ungefär samtidigt hade det bildats arga folksamlingar utanför handlarna Borgs 

och Sjöbergs handelsbodar. Jönköpings magistrat samlades och bestämde att militär skulle 

kallas in och att en patrull av ”ordningsälskande” personer skulle bildas för att försöka 

återupprätta ordningen.18 

Utanför Borgs och Sjöbergs bodar blev folkmassorna mer högljudda. Hotelser uttalades och 

handlaren Borg tvingades ut på gatan där han lovade att inte göra några mer uppköp av 

spannmål. Det ansamlade folket krävde dessutom att få se Borgs förråd på kronomagasinet 

för att få se att han inte gömde något spannmål.19 

Olika folkskaror drog nu runt på stadens gator och hotade de handlare och uppköpare de 

träffade på. Folkmassan växte och på alla byggarbetsplatser runtom i staden värvades fler 

deltagare. Ordinarie borgmästare G F Asker anlände till staden och blev underrättad av 

Rudling om vad som var på gång. En större folkmassa hade återigen samlats utanför Lindmans 

gård och hit begav sig Asker tillsammans med patrullen av ”ordningsälskande”. Här påtalade 

borgmästaren att folket måste skingra sig och efter att detta inte åtlytts kom händelserna rent 

juridiskt att kallas uppror. Det ålåg nämligen stadens styrande att tre gånger beordra folk att 

                                                           
16 Karlbom 1967 s. 166–167 
17 Nyzell 2011 s.51 
18 Ibid s.51–54 
19 Ibid s.54–56 
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skingra sig. När detta var gjort och det inte fått någon effekt var det fritt fram att skingra folk 

med våld.20 

Militär trupp samlades vid Rosenlund men på eftermiddagen den 26 september hade endast 

fem soldater och deras befäl kommit och befälet ville därför vänta in ytterligare manskap 

innan de gick in i staden. Vid sjutiden på kvällen samlades stora skaror ur den arbetande 

klassen på Vedtorget för att därifrån marschera mot Dunkehalla och häradshövding Fricks 

ägor som då låg strax utanför staden. På vägen passerades handlaren Borgs salubod och där 

slogs fönstren in med stenar och käppar. Under hela marschen kastades stenar. Vid Talavid 

anslöt även en del kvinnor. Tändsticksfabrikens arbetare hade dock under dagen beslutat att 

inte delta då de inte ville riskera avsked från sina arbeten.21 

Slutligen anlände militären från Jönköping regemente. Truppen bestod av löjtnant Hellman, 

en underofficer och åtta soldater. Militären hade gjort bedömningen att det var för riskabelt 

att rycka in i själva staden med en så pass liten trupp. Däremot ansåg man att det skulle gå att 

göra nytta vid Fricks ägor strax utanför staden. När folket kom antågande upp mot Dunkehalla 

vågade inte Frick längre vara kvar i boningshuset utan begav sig längre upp på höjden. Härifrån 

hörde han det som kom att utspela sig. Omedelbart som skaran anlänt inleddes stenkastning 

mot Fricks byggnader. Löjtnanten och soldaterna tog skydd i kvarnen där även mjölnaren 

Christensson befann sig. Christensson försökte skrämma folket utanför genom att skjuta i 

luften med en löst laddad bössa vilket inte hjälpte. Nu gjorde militären ett utfall från kvarnen. 

Kulor och krut saknades vilket gjorde att bajonetter och värja istället användes. Den uppretade 

folkmassan gick lös på byggnaderna på gården med stenar och käppar. Soldaterna gjorde flera 

utfall men lyckades bara för korta stunder hålla folk borta. Till slut blev några av soldaterna 

övermannade och fem av dem sårades av knivhugg och stenar. Löjtnant Hellman såg det 

därför som meningslöst att fortsätta göra motstånd utan tog tillsammans med sitt manskap 

skydd i kvarnen varifrån man väntade tills situationen lugnat sig.22 

Efter omfattande skadegörelse av Fricks ägor återvände folkmassan mot Jönköping och gick 

nu återigen mot Lindmans gård. Där slogs fönsterrutorna in och två personer greps av 

ordningsmakten som följt efter folkmassan genom staden. En stund senare dök en skara upp 

utanför rådhuset med kravet att de två gripna skulle släppas annars skulle de fritas med våld. 

Inga fritagningsförsök genomfördes dock. Under den tidiga natten till den 27 september 

anlände så cirka 100 man från Jönköpings regemente. Dessa mötte endast ett minimalt 

motstånd och lugnet lade sig över staden. Rättegången inleddes redan den 28 september och 

sammanlagt ställdes 69 personer till svars för delaktighet i upproret. Först den 4 april året 

därpå föll domarna mot 49 av de åtalade. De flesta av de som ansett ha haft en ledande roll 

dömdes till mellan 6 och 8 års straffarbete på fästning.23 

 

Undersökning 

                                                           
20 Ibid s.56–59 
21 Ibid s.61–62 
22 Ibid s.62–65 
23 Nyzell 2011 s.65–73 
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Undersökningen har delats upp i tre delar som var och en svarar mot en frågeställning. I varje 

del redovisas först citat, vittnesmål och berättelser från rättegångsprotokollen och efter detta 

följer en sammanfattning.  

 

Mot vilka riktades upproret? 

Först och främst riktades våld och hotelser mot de som direkt handlade med spannmål eller 

som misstänktes göra det. Handlarna Lindman, Goldkuhl och Borg sågs som stora bovar i 

händelserna. Vittnet Björk ska ha hört C G Abrahamsson, även kallad, ”Carlsson” säga till 

handlaren Lindman att ”ni har ingen rätt att uppköpa säd, och sådane personer skola till 

helvete, som köpa upp spannmål för de fattige”.24 

Vidare berättar tilltalade Anders Petersson att han på tisdagen den 25 september hörde 

tilltalade ”Carlsson”, Malmberg och Daniel Andersson samtala om att de skulle gå till Lindman 

och Goldkuhl och lägga en kubb och en yxa utanför deras bostäder för att visa sitt missnöje 

med att dessa bedrev handel med spannmål.25 Även polisbetjänten Carl Fredrik Ekvall 

bevittnade den 26 september på torget flera mindre grupper av folk ur arbetarklassen som 

sinsemellan samtalar om spannmålsuppköp och de som bedrev denna handel samt om att de 

tyckte denna typ av handel borde förbjudas. Ekvall ser sedan hur en folkmassa slår sönder 

fönster på handlaren Borgs hus.26 Bokhållaren Bertrand Hay vittnar om att han den 26 

september på vedtorget sett en folkmassa som angripit handlaren Viktor Berglund och menat 

att han gjort affärer med spannmål. Berglund ska dock ha bedyrat att så inte var fallet, varpå 

folkmassan lämnade honom ifred.27  

Vid några tillfällen begås även handgripligheter mot de som anses som orsakat dyrtiden. 

Vittnet Carl Ribbing bevittnade på onsdagen en folkskara som välte ett lass med spannmål 

som ska ha köpts av kapten Löwenhjelm. När Löwenhjelm anlände till platsen blev han knuffad 

av folksamlingen och fick fly ombord på en ångare som låg i hamnen.28 Vittnet Nils Magnus 

Åhl berättar att han frågat tilltalade Daniel Andersson vad folket har för sig och denne ska då 

ha svarat att ”Å de må gerna hålla efter dem, så får vi bröd till bättre pris.” 29 

Åhl bevittnade även händelserna vid Järnbron och Vedtorget när en bondes lass med 

spannmål vältes och där kapten Löwenhjelm blev misshandlad. Tilltalade Gran som också 

befann sig på platsen ska vid det sistnämnda tillfället även hotat närvarande löjtnant Carl 

Ribbing då denne också ska ha köpt upp säd. Löjtnanten menade att han alls inte köpt någon 

säd och Gran vidtog därför inga vidare handgripligheter mot löjtnant Ribbing.30 

 

                                                           
24 Upproret i Jönköping den 25 och 26 september 1855 http://runeberg.org/upprorjonk/s.43 
25 Ibid s.48 
26 Ibid s.81–82 
27 Ibid s.107 
28 Ibid s.44 
29 Ibid s.52–53 
30 Ibid s.52–53 
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Att tilltalade Daniel Andersson hade klart för sig vilka som orsakat de svåra tiderna vittnar 

även brandvaktskarlen Carl Bergsten om. Han ska ha hört Andersson smäda 

spannmålshandlare och sagt att alla som uppköpte säd borde hänga på stegel och hjul och att 

han hade ett par hjul han skulle kunna avvara för ett sådant ändamål. Bergsten ska då också 

ha hört tilltalade Malmberg säga att han skulle stjäla eller slåss eller göra något annat så att 

kronan skulle bli tvungna att föda honom.31 

Fanjunkaren Nils Magnus Rosell berättar att han den 26 september blivit utsatt för våld då 

han körde spannmål in till staden. Rosell uppger att det var 40 till 50 personer ur 

arbetarklassen som antastade honom genom att dra honom i mustascherna. Drängen Johan 

Magnus Strand vittnar att han den 26 september kom till staden tillsammans med fanjunkare 

Rosell för att lämna spannmål som Rosell köpt upp på kronomagasinet. De två kom ifrån 

varandra i folkmassan och Strand blev liksom Rosell stoppad av folkmassorna. Strand blev 

sedan befalld av folkmassan att åka med lasset till torget och han vågade därför inte lämna av 

sin last på kronomagasinet utan åkte med detta till Wadells gård och lämnade det där. Detta 

bevittnades också av polisbetjänten Ekvall och han ska då ha försökt freda Rosell som blev 

mest ansatt.32 Brandvaktskarlen Erik Lorentz Engdahl vittnar att han sett folkmassan som 

stannade drängen Strands kärra och ska där ha hört folk säga att han ej fick fara till magasinet 

medan andra menade att man borde låta honom vara då han är oskyldig.33 Detta bekräftar 

även tilltalade Lönnegren som anger att han sett en samling människor ur ”den arbetande 

klassen” 34 antasta fanjunkare Rosell som köper upp spannmål åt handlaren Goldkuhl. Rosell 

ska ha blivit dragen i mustascherna.35 

Inspektören Eckerberg är en annan av de som blir stoppad av folkmassorna på gatan, även om 

det inte förekommer några handgripligheter, och vittnar att han stött på tilltalade Carl Gustav 

Abrahamsson på kronomagasinets gård. Eckerberg ska då ha blivit tillfrågad om han köpte upp 

spannmål vilket han nekat till. Abrahamsson frågade då vidare om Eckerberg säljer spannmål 

och till vilket pris, varpå Eckerberg då svarat att han säljer spannmål ”efter gångbart pris” till 

den som ville köpa. Detta förargade Abrahamsson och den närvarande folksamlingen och 

några däri ska ha sagt att Eckerberg säljer spannmål till ”djeflarne och hundarne” 36. Tilltalade 

Lönnegren som befann sig i folksamlingen ska ha försökt lugna de övriga då de konstaterat att 

Eckerberg inte köpte upp spannmål. Åtskilliga menade dock att det var lika illa att köpa upp 

spannmål som att sälja till upphandlare. Eckerberg kunde dock ta sig oskadd därifrån.37 

Vittnen ska senare på kvällen ha hört tilltalade Lönnegren säga: ” Jag har varit utrikes och på 

många orter, och der har uppköp af spannmål icke tillåtits; vi skola väl fresta att hålla efter de 

här spannmåls-handlarne.”38 

                                                           
31 Ibid s.54 
32 Ibid s.81–82 
33 Ibid s.80 
34 Ibid s.35 
35 Ibid s.35 
36 Ibid s.88  
37 Ibid s.109 
38 Ibid s.88  
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Kopparslagaren Norin kan inte räknas till någon direkt överklass men vittnar ändå om att han 

på förmiddagen den 26 september ska ha blivit omringad av en uppretad folkmassa som under 

hot ska ha förbjudit honom att befatta sig med uppköp av spannmål och smör. I folkmassan 

ska tilltalade C G Abrahamsson ha varit närvarande och till Norin ha sagt: ”I dag är det jag, som 

sätter ordning och låt derför bli att uppköpa spannmål för de fattige.”39 

Hot riktas även mot ordningsmakten. Polisbetjänten Collin vittnar förutom om vad som skett 

hos handlarna också att han varit inne på Bergs krog för att där se till ordningen. Han ska där 

ha uppmanat arbetskarlen Nils Jonsson att inte dricka mer brännvin men då fått till svar: ”Det 

är ej värdt att I sägen något i dag poliser, ty då få I pisk.” 40 

Uttalanden om hämnd förekom också vilket förstärker bilden av att det är 

spannmålshandlarna som har orsakat de höga priserna. Handelsbetjänten Sandvall vittnar att 

han på kvällen den 26 september ska ha träffat tilltalade Lundberg på torget och bett denne 

att lugna sig och inte uppvigla folk. Lundberg ska då ha svarat att: ”De skola ej sluta förr än de 

hämnats på spannmålshandlarna” 41. Sandvall stötte senare på en folkhop där en person som 

Sandvall tyckte var lik tilltalade Lundberg ska ha slagit honom i ansiktet.42 

Flera personer som kan antas varit kända överklasspersoner vittnar om att de blir anklagade 

för att ha gjort uppköp. Vittnet Munthe träffade den 26 september tilltalade Sjö som ska ha 

sagt till vittnet och dennes medföljande Löjtnant Elfström att inte köpa upp något spannmål. 

De båda herrarna ska ha lovat detta men Sjö upprepade sitt krav. Munthe ska även ha hört 

tilltalade Lundberg yttra: ”att de skulle till Lindmans och Frickens och ge dem så mycket de 

behövde” 43. Munthe stötte också på tilltalade C G Abrahamsson och Gran och uppmanat dem 

att gå hem men fick till svar att det skulle bli annat av.44 

Fanjunkaren Alsing vittnar att han under ett besök i staden eftermiddagen den 26 september 

träffat på tilltalade Carl Jonsson och att denne då i hotande ton sagt: ”i afton komma vi och 

helsa på er” 45. Alsing ska ha frågat vilka han menade och Jonsson svarat: ”jo vi alle som i morse 

voro hos Lindmans skola besöka er, emedan I köper upp spannmål åt Goldkuhl.”46 

Vidare berättar vittnet Lundsten att han hört tilltalade Carl Svensson säga till fabrikören 

Carlsson: ”Det kan hända, att det vankas stryk i qväll” 47. Varpå fabrikören svarat: ”Det tror jag 

ej, ty jag vet ej att jag har några ovänner” 48 Carl Svensson ska då ha svarat:” 49 Det kan hända 

någon annan” Lundsten såg senare under kvällen hur en folkmassa kastade sten mot Lindmans 

gård och hörde ljudet av fönster som krossades.50 

                                                           
39 Ibid s. 142 
40 Ibid s.88  
41 Ibid s.98 
42 Ibid s.98 
43 Ibid s.32–33 
44 Ibid s.32–33 
45 Ibid s.67 
46 Ibid s.67–68 
47 Ibid s.44 
48 Ibid s.44–45 
49 Ibid s.44–45 
50 Ibid s.44–45 
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Det fanns även ett hat emot de som ansågs tillhöra en högre klass och det är även ur de högre 

klasserna som den patrull bildas vilken har till syfte att återställa ordningen. Även om individer 

ur den högre klassen inte var personligt ansvariga för dyrtiden. Här finns i 

rättegångsprotokollen flera citat som vittnar om en aversion gentemot en högre klass. 

Vittnet Björk var på väg mot Fricks gård på kvällen den 26 september och hörde då någon i 

den därvarande folkmassan ropa: ”här komma många hattar, men här är också lika många 

mössor” 51och sedan bevittnat att fabrikören Malmberg träffats av en sten. Björk lämnade 

sedan på vägen till Fricks gård sitt sällskap och gått ensam varpå han hört ytterligare rop: 

”hvad är det för en djefvul som går der ensam, honom skola vi slå”.52 

Vittnet Gustaf Bengtsson berättar att han hört tilltalade Johannes Pettersson säga till den 

förbipasserande direktör Lundström att: ”din tröja skall bli lika grå och lappig som min innan 

vi släppa dig” samtidigt som han hötte med näven.53 

Enligt vittnet Johan Svensson ska tilltalade Carl Hansson till häradshövding Drake ha sagt att: 

”herrarna tänker sätta oss på arbetshuset, men vi skola istället sätta herrarne dit”.54 

Hovrättsrådet Darin vittnar att han den 26 september gick till Fricks gård och blev där mött av 

tre arbetare som menade att de soldater som fanns på platsen genast måste försvinna, annars 

kommer folket tillbaka med yxor och ”sedan kommer ordningen till herrarna”.55 

Hovrättssekreteraren och riddaren Gustav Stridbeck försökte den 26 september vara med och 

avstyra oroligheterna genom att prata med arbetarna som befann sig ute på stan. Stridbeck 

ska då av en man han inte kände blivit tilltalad med orden: ”Inga herrar skola finnas mer” 56. 

Och vidare: 

Hvad fan förstå de mer än andra? Vi begripa mycket mer och kunna uträtta 

bättre och nyttigare saker än de med sin lärdom, som tjenar till intet. Vi får 

svettas natt och dag för vår utkomst, men hvad fan gören I för nytta?57 

Assessorn Granfeldt vittnar att han hört tilltalade Lundberg prata om att åtskilliga 

samhällsklasser är bättre lottade än andra och att han märkt att de bättre lottade såg med 

förakt på de andra. Lundberg ska sedan förnöjt ha tillagt: ”Så fattig herrarne se mig, förmår 

jag dock i denna afton allt.”58 

Under ett tillfälle i rannsakningsprocessen den 2 februari 1856 då vice häradshövding Axel von 

Drake vittnar motsäger sig tilltalade svarvaren Andersson det Drake säger. Andersson säger 

                                                           
51 Ibid s.43 
52 Ibid s.43 
53 Ibid s.55 
54 Ibid s.40 
55 Ibid s.24 
56 Ibid s.92 
57 Ibid s.92 
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då att Drake: ”talade så mycket som han inte visste” 59 och tillade sedan att det: ”alltid varit 

herrarnes i Jönköpings sed att störta de fattiga.”60 

Även de som sysslade med bränning av brännvin ansattes då man ansåg att deras verksamhet 

köpte upp och fördyrade råvaror såsom säd och potatis. Polisbetjänten Carl Fredrik Ekvall 

bevittnade när en folkmassa omringade häradshövding Frick och anklagade honom för att 

höja priset på potatis genom uppköp av denna vara med ett pris på uppåt 5 riksdaler tunnan. 

Frick lovade att inte köpa upp mer och lämnades då ifred.61 Även glasarbetaren Malmberg 

berättar att han ska ha bevittnat då folkmassan träffade på häradshövding Frick och ha hört 

tilltalade Lönnegren säga till Frick: ”hvarje potatis, som du ämnar bränna upp, skulle doppas i 

ditt blod.”62 

Arrendatorn Sven Johan Bladh lämnade som vittnesmål till rådhusrätten en skriven 

redogörelse för vad han sett och upplevt den 25 och 26 september. Då Bladh gick på storgatan 

den 25 ska han vid handlaren Lindmans hus ha sett en stor folksamling och när denna fick syn 

på Bladh ska några i folkmassan ropat att där kommer Bladh som är en stor 

brännvinsbrännare. Honom ska vi hålla efter. Därpå ska Bladh ha blivit omringad av 

folkmassan men fått hjälp att komma därifrån.63 Handlaren Hyltén vittnar att denne sett fem 

eller sex personer hota lantbrukaren Bladh som är känd för att driva ett bränneri. Hyltén ska 

dock ha lyckats freda Bladh.64 

Även de som ansågs ha köpt upp större mängder av andra varor än spannmål angreps. Vittnet 

Carl Bergsten berättar att han sett flera av de tilltalade hota en man vid namn Wiklund att om 

han inte slutade köpa upp smör: ”det annars skulle blifva annat av”.65 

Även Sergeanten August Håkansson vittnar att 6 eller 7 arbetskarlar ska ha kommit till det hus 

vittnet bebodde och som ägdes av arbetskarlen Widlund. Där ska de ankomna arbetskarlarna 

ha kallat Widlund för landsförrädare, bov och skurk för att han köpt upp smör och uppmanat 

honom att sluta med denna handel. F.d. artilleristen Per Ljungberg som bevittnade samma 

händelse från en våning upp i huset berättar att han sett arbetskarlarna knuffa Widlund och 

säga till honom när han lovat att sluta med uppköpen. ”Det är ej värdt att lita på hvad du säger, 

du landsförrädare!”66 

Några personer får utstå mer våld än andra även om de inte av upprorsmakarna sågs som de 

som orsakat de höga priserna. De som fick utstå mest våld är de tillkallade soldater som fanns 

på plats vid Fricks hus den 26 september. Vittnet Salander ska ha hört tilltalade Åkerblad, 

Johan Persson och Nils Jonsson yttra att: ”herrarna ska kalla bort militären, ty de ställa till 

oväsen, men vi gå ut med yxan ikväll och det kostar ej mer än 6 Riksdaler att slå ihjäl en knekt.67 

                                                           
59 Ibid s.144 
60 Ibid s.144 
61 Ibid s.81–82 
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64 Ibid s.71–72 
65 Ibid s.40 
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Någon soldat blev inte ihjälslagen under oroligheterna men flera blev både knivskurna och 

slagna. Soldaten Skön som var på plats vid Fricks gård vittnar att han blivit knivskuren i ansiktet 

av tilltalade Carl Magnus Gustafsson som också ska ha skurit sönder Sköns rock och mössa. 

Även soldaterna Spjut, Bo, Rinaldo och Waldo vittnar om att de blivit misshandlade med störar 

och stenar och fått sina uniformer sönderrivna.68 Vittnet Gustaf Bengtsson ska också på vägen 

mot Fricks ägor ha stött på tilltalade Lars Danielsson som sagt att soldaterna har fått mycket 

stryk och att de skulle få mer.69 

Även andra som försökte göra motstånd blev till måltavlor. Mjölnaren Bengt Christensson 

avfyrade ett gevär med lös ammunition vid Fricks kvarn och ska därefter fått höra flera ur 

folkmassan skrika: ”Slå den där vite mjölnaren som sköt på oss”70 

Arbetare emellan förekom också hot. Här är det dock viktigt att vara försiktig i tolkningen av 

protokollen. Att i rättegången säga att man känt sig tvingad att delta kan ha varit ett sätt att 

minska sitt ansvar i situationen. Skräddargesällen Johan Peter Lundgren vittar att han hört 

tilltalade Lundberg i Sjöholms verkstad säga: ”ve den handtverkare som ej går ut i qväll.”71 

Vidare vittnar Svenning Nilsson att han på morgonen den 26 september gick förbi postiljonen 

Blomqvists bygge och där träffat på den tilltalade Daniel Andersson. Denne berättade att alla 

arbetarna på bygget gått till Lindmans för att förbjuda uppköp av spannmål och potatis och 

frågade sedan Nilsson varför han inte gjorde arbetarna sällskap och sedan tillagt att: ”om du 

ej går, får du plikta 3 riksdaler och 16 skilling och dessutom har du dem alla på ryggen på dig” 

72. Nilsson vågade därför inte göra annat än att ansluta sig till övriga arbetare utanför Lindmans 

hus.73 Garvarlärlingen Anders Magnus Esbjörnsson vittnar att han på kvällen begett sig till 

Fricks ägor och där blivit hotad med att bli stenad av de upproriska om han inte var med och 

hjälpte till i förstörelsen av Fricks byggnader.74 Direktören Gustaf Wilhelm Heintze vittnar att 

han utanför Lindmans gård den 26 september samtalat med orgeltramparen Andersson och 

frågat denne varför han var med orosstiftarna. Andersson ska då ha svarat att han blivit hotad 

med stryk om han inte var med, varpå han inte vågat gå därifrån.75 Bagaren S. Håkansson 

vittnar att han på kvällen den 26 september träffade på tilltalade vagnmakaren Himmelman 

och denne ska ha förebrått honom att hjälpa ordningsmakten och att han istället borde 

ansluta sig till de protesterande då han var arbetare.76 Åtalade ynglingen Axel Wilhelm 

Johansson berättar att när han anlänt till Fricks hus på onsdagskvällen ska ha hållit sig i 

utkanten av våldsamheterna men blivit tillsagd att: ”Hjelp till, du ser att det är i nöden”. 

Johansson som fruktat att själv bli misshandlad kastade då en sten mot huset.77 Pipfilaren Nils 

Magnus Eriksson vittnar om att han stött på en grupp arbetare som hotat slå benen av var och 
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en som ej ville vara med i tumultet.78 Brandvaktskarlen Friberg vittnade om att Daniel 

Andersson hotat med att ge de brandvaktskarlar som inte begärde avsked från sin tjänst och 

följde med honom till häradshövding Rudling skulle få stryk.79 

 

Sammanfattning 

Sammantaget var det de stora kända handlarna i staden som angreps av de arbetare och 

hantverkare som gav sig ut på gatorna de här två dagarna i september 1855. Deras uppköp av 

större mängder spannmål ansågs av folk ha höjt priserna till den grad att vanligt folk inte hade 

råd att köpa grundläggande livsmedel. Dessutom hade uppköpen och den påföljande 

utskeppningen gjort att det på torget och i handelsbodarna inte fanns något spannmål att få 

tag i. 

I rättegångsprotokollen kan vi också se att även de som köpte upp potatis och smör fick utstå 

hot och uppmaningar att sluta med sina affärer. Om större affärer faktiskt hade gjorts av dessa 

personer framgår inte men den arbetande klassen verkar ha varit övertygade om att det är så 

det har gått till. Även kända brännvinstillverkare blev misstänkta och utsatta för hot och våld. 

Detta då deras verksamhet var beroende av stora mängder säd och potatis. 

Invånare i staden som räknades till en högre klass och som oftast omnämndes som herrar blev 

även de hotade och förebrådda att inte göra spannmålsaffärer. Huruvida de som blev 

anklagade för detta faktiskt hade handlat med spannmål är oklart men det verkar ha funnits 

en klar misstänksamhet gentemot dessa herrar. 

Vidare blev även de som gjorde motstånd mot upproret ett legitimt mål. De som fick utstå den 

största delen av det fysiska våld som användes var de militärer som fanns vid Fricks gård på 

kvällen den 26 september. Här kan våldet ses som ett svar på det reella hot militären med 

gevär (även om de var oladdade) utgjorde. Soldaternas bajonetter och löjtnantens värja var 

också synnerligen farliga vapen och bör därför ha utgjort ett rejält hot mot de protesterande. 

Hot om våld mellan de som gjorde uppror förekom troligtvis. Härom vittnar flera. Dock, som 

tidigare nämnts kan de som säger sig blivit utsatta för sådant hot ha gjort det med avsikt att 

förminska sin del i upproret. 

Handlare, brännvinsbrännare och andra relativt sett bemedlade människor blev också 

måltavla för upproret. Det tycks vara den arbetande befolkningens uppfattning att dessa bar 

ansvaret för prisernas stegring och att det inte fanns något att köpa på torget. 

 

 

Vad ville de som gjorde uppror uppnå? 
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Polisbetjänten Johan Ljunggren vittnar att den folkmassa som samlats utanför Rudlings gård 

på morgonen den 26 september visade på missnöje med handlarna Lindman och Goldkuhl 

samt häradshövdingen Frick. Folkmassan yttrade också ett missnöje mot uppköp och 

utskeppning av spannmål. Ljunggren säger sedan att då folkmassan träffade på Lindman på 

ett hotfullt sätt uppmanade denne att sluta med spannmålsuppköp. Detsamma gällde Frick 

vilken folkmassan träffade på en stund senare.80 Frick lovade då han konfronterades att han 

inte skulle köpa upp potatis till ett högre pris än 3 riksdaler, det dåvarande priset ska då ha 

varit närmare 5 riksdaler. Han lovade dessutom att inte höja priset på malning i sin kvarn. Flera 

i folkmassan ska då ha uttryckt att Frick alltid varit beskedlig mot arbetarna och de fattiga.81 

Härom vittnar även polisbetjänten Carl Fredrik Ekvall som sett när folkmassan omringade 

häradshövding Frick.82 Bokhållaren Bertrand Hay vittnar att han den 26 september på 

vedtorget sett en folkmassa antasta handlaren Viktor Berglund och menat att han gjort affärer 

med spannmål. Berglund ska dock ha bedyrat att så inte var fallet, varpå folkmassan lämnade 

honom ifred.83 

Tilltalade Anders Petersson berättar att han på tisdagen den 25 september hört de tilltalade 

C G Abrahamsson, Malmberg och Daniel Andersson samtala om att de skulle gå till Lindman 

och Goldkuhl och lägga en kubb och en yxa utanför deras bostäder för att visa sitt missnöje 

med att dessa bedrev handel med spannmål.84 Även Assessorn C Westring vittnar om att han 

kvällen den 25 september hört personer ur arbetarklassen ropa smädelser och tillkännage sitt 

missnöje utanför Lindmans hus gentemot dennes uppköp av spannmål. Westring ska också ha 

stannat på gatan och fört ett samtal med arbetskarlen Nils Jonsson och uppmanat denne att 

om det nu var brist på spannmål i staden så borde han ta upp detta med berörda myndigheter 

och att de nog skulle kunna avhjälpa detta. Westring hörde sedan svarvaren Dahlgren beklaga 

sig över de stigande spannmålspriserna.85 Tilltalade Malmberg vittnar även han om att 

folkmassan vid Lindmans gård ska ha sagt sig vilja ha ut Lindman och förbjuda honom att köpa 

upp spannmål.86 A.von Feilitzen vittnar om att den ansamlade folkmassan utanför Lindmans 

gård bestod av arbetare men att några borgare och ståndspersoner blandat sig i folkmassan 

och försökte lugna dem. Von Feilitzen ska sedan ha frågat en bagare vad oroligheterna gällde 

och fått svaret att folket var missnöjda med spannmålshandlarna som fördyrade spannmålet 

och sålde det på annat håll. Detta ville de fattiga hindra och hämnas. Von Feilitzen benämner 

folkmassan vid flera tillfällen i sitt vittnesmål som fredstörande.87 Prosten Carl Gustaf Modigh 

vittnar att han den 26 september sett tilltalade Dahlgren utanför Lindmans hus och försökt få 

denne att lugna sig. Dahlgren ska dock inte ha lyssnat på detta utan fortsatt tillsammans med 

den folkmassa som visade sin ilska emot Lindman och dennes uppköp och utskeppning av 

spannmål.88 
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Tilltalade f.d. slottsknekten Anders Sjöberg berättar att arbetarna vid postiljonen Blomqvists 

bygge på onsdagen 26 september begett sig till t.f. borgmästaren Rudling och att tilltalade 

Daniel Andersson hade uppmuntrat dem därtill för att tala vid ”Borgmästaren och herrarna” 

och framföra klagomål mot det sätt på vilket försäljning av spannmål bedrevs.89 När 

folkmassan besökte t.f. borgmästaren Rudlings gård uttalades önskningar om att uppköp av 

spannmål och potatis skulle upphöra samt att magistratens ordförande skulle skriva till 

kungen om ett förbud på export av spannmål.90 Vittnet glasarbetaren Malmberg begav sig 

med t.f. borgmästaren Rudling till Lindmans gård för att försöka avstyra folkmassans 

anstormning och att de där ska ha stött på en folkmassa som skulle ha sagt sig vilja ha ut 

Lindman och förbjuda honom att köpa upp spannmål.91 Glasarbetare Malmberg vittnar vidare 

om att tilltalade Malmberg vid mötet hos Rudling på onsdagsmorgonen ska ha yttrat: ”Att 

fattighuset vore för litet och folkmängden för stor samt att om spannmåls-uppköpen finge 

fortgå, komme de fattige att svälta ihjel.”92 

Tilltalade Johannes Petersson säger sig ha hört arbetare prata om att de skulle vända sig till 

Borgmästaren och be om att arbetarna skulle få köpa spannmål till fast pris. Petersson 

berättar vidare att han frågat övriga timmermän i sitt arbetslag om de ville följa med till t.f. 

borgmästaren Rudling till vilken de blivit kallade. Vidare hörde Petersson utanför handlaren 

Borgs bod att folk pratade om hur spannmål kunde fås till bättre pris och utanför Sjöbergs bod 

klagade folket över att potatisen var för dyr.93 Tilltalade Johan Lundahl berättar att när han på 

onsdagen den 26 september i några minuter uppehållit sig på Rudlings gård ska ha sett en 

folkmassa ur vilken hördes rop: ”Ingen utskeppning av spannmål”. 94 

Lundahl berättar också att han utanför skomakare Ternbergs gård blivit knuffad av vad han 

trodde vara Riddare Darin och Hovrättsrådet. Lundahl ska då ha sagt: ”Herrarna borde gå 

varligare till väga, emedan, i den sinnesstämning, hvari folket nu befinner sig, något kunde 

inträffa”. 95 Lundahl pratade sedan med hovrättsrådet och sa att det höga spannmålspriset 

tryckte dem mest som själva måste hålla sig med mat. Det är bättre för dem som arbetar och 

blir betalda med mat och lön.96 

Stadsfogden Moberger träffade på torsdagen på tilltalade Carl Jonsson och frågade denne om 

han varit vid Fricks hus. Jonsson ska då ha svarat att: 

ingen af arbetarne har varit der, ty vår mening är icke att tillvägabringa några 

våldsamheter, men det ligger mycket spannmål på kronomagasinet och den 

ska ej komma ur hamnen.97 
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På flera platser pågick samtal om spannmålshandel. Bland annat garvargesällen Johan 

Högberg hörde tilltalade Johan Andersson prata med handlaren Sjöberg på trappan till dennes 

hus angående utskeppning av spannmål. Sjöberg ska ha hävdat att utskeppning skulle leda till 

en ökad tillgång av pengar i landet medan Andersson svarade med att arbetarna inte kunde 

äta pengar och därför inte hade någon nytta av de pengar spannmålshandlarna skaffade.98 

Inspektör Theodor Håkansson vittnar om ett samtal han haft med f.d. polisbetjänt Wadell på 

Stora torget den 26 september. Wadell berättade under samtalet att han fått ”otidigheter” till 

tack av Lindman även att han försökt avstyra våldsamheter utanför dennes hus kvällen innan. 

Wadell uttryckte sedan sitt ogillande med att handlare köpte upp spannmål både i staden men 

också utanför tullarna. Han ska sedan ha sagt att landshövding Bergenstråhle redan sålt all sin 

säd så att de fattiga inte fått chansen att köpa något. Håkansson påtalade då att Wadell själv 

hade förköpt säd utanför tullarna, varpå Wadell blivit arg och därtill sagt sig vara tvungen.99 

Handelsbetjänten Sandvall vittnar även han om att han på kvällen den 26 september träffade 

på tilltalade Lundberg på torget och bett denne att lugna sig och inte uppvigla folk varpå 

Lundberg svarat att: ”De skola ej sluta förr än de hämnats på spannmålshandlarne.”100 

Polisbetjänten Carl Fredrik Ekvall bevittnade på torget flera mindre grupper av folk ur 

arbetarklassen som sinsemellan samtalade om spannmålsuppköp och de som bedrev denna 

handel samt om att de tyckte denna typ av handel borde förbjudas.101 Stadsfogden Moberger 

vittnar att han på onsdagen ska ha hört arbetare på Stora torget säga: ”Oväsendet igår afton 

gjorde verkan, ty idag finnes här spannmål”. 102 Moberger pratade även med tidigare 

polisbetjänten Wadell som varit hos handlaren Lindman och fått skäll varpå Wadell sagt till 

Lindman: ”igår lofvades rågen hos Lindman för sexton riksdaler, men idag begär han sjutton. 

Modet har stigit hos honom idag men del faller väl.” 103 

I handlaren Sjöbergs bod uppstod en situation som visar på vad folk ansåg orsakat dyrtiden. 

En närvarande i boden, troligtvis vinhandlaren Molinie, uttryckte att han tyckte att folkets hat 

mot Lindman var underligt då denne aldrig gjorde några uppköp på torget. En annan okänd 

person ska då ha invänt: 

”Det är detsamma, om han ej köpt upp på torget, så har han gjort det på 

landet genom sine utskickade; hvad skall folket göra, en hop arbetskarlar 

hafva nu gått till Borgmästaren, men dit hade de bort bege sig 

allesammans.”104 

Vissa uttryckte i sina motiv en vilja till något större än att bara se till sig själva. Det kan dock 

ha varit ett sätt att tona ner sitt ansvar för upploppen och ge en mer försvarbar förklaring. Carl 

Gustav Abrahamsson lämnade när han satt häktad in en skriftlig klagan angående sin situation 

där han förklarar varför han deltagit i upproret. Han skrev bland annat:  
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”…min mening med deltagandet endast var, att försöka få spannmål och 

viktualier in på torget, så att icke förköp skedde till mitt och arbetande 

klassens förfång…”105 

Även tilltalade Carl Magnus Bång berättar att han vid flera tillfällen under sommaren 1855 

hört arbetare prata om att de skulle gå till Borgmästaren och be honom vidta åtgärder för att 

hjälpa de fattiga när spannmålet nu var så dyrt. Bång följde med den folkmassa som på 

onsdagen under upproret besökte häradshövding Rudling och sedan gick vidare till först 

Lindmans hus för att sedan stöta på Frick som frågades varför han köpte upp säd och potatis 

så att de fattiga inte kunde köpa något av det.106 

 

Sammanfattning 

De röster som höjdes under upproret var emot spannmålspriser, uppköp och utskeppning. 

Den allmänna åsikten verkar ha varit att de som sysslar med uppköp och utskeppning är de 

som orsakat de stigande priserna. Därför var det också de som kunde få priserna att sjunka 

igen. Då uppretade arbetare konfronterade handlare och brännvinstillverkare lovade dessa 

vid flera tillfällen att inte göra fler uppköp och dessutom fastslogs ett pris direkt på plats som 

arbetarna tyckte var rimligt. Oftast kunde den för uppköp anklagade gå därifrån. Ord som att 

förbjuda spannmålsuppköp och utskeppning förekom ofta och flera pratade också om att 

vända sig till myndigheterna för att förbjuda uppköp och införa ett fast pris på spannmål och 

potatis.  

Det finns vittnen som menar att det förts samtal som kan tolkas som resonemang om hur 

ekonomin fungerar men detta godtas inte av protesterande arbetare som menar att en större 

inströmning av pengar till landet inte avhjälper svälten just nu.  

 

Hur reagerade överklassen i Jönköping på upproret? 

Det var flera som följde med t f borgmästare Rudling för att lugna massorna. Bland dessa var 

hovrättsrådet S.A Darin som i sitt vittnesmål uppger att han och flera borgare och 

ståndspersoner bildade patrull som följde efter en samling arbetare och försökte övertala dem 

att skingras och inte störa den allmänna ordningen. De ansamlade arbetarna ska under tiden 

fått förstärkning av smeder ifrån Huskvarna och dessa beskrivs av Darin som än mer trotsiga 

och omedgörliga. Darin vittnar vidare om att folkskaran från början mest ville skrämmas men 

att de efter tillskottet av Huskvarnabor blev mer hämndlystna och visade ett större begär att 

ställa till med skada. Borgmästaren Asker ska vid detta tillfälle ha begärt att få ordet och efter 

en stund lyckats få folksamlingen att lyssna. Han befallde då i konungens och lagens namn de 

ansamlade att skingra sig och bege sig hemåt. Patrullen grep vid ett senare tillfälle även ett 

par personer. 107 
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Handlaren R.W Ekeroth vittnar om att han sett ovanligt många arbetskarlar på gatan på 

onsdagen och att det utanför Lindmans hus stod en folksamling och klagade över Lindmans 

spannmålsuppköp. T f borgmästaren Rudling befann sig där och uppmanade folket att skingra 

sig. Ekeroth såg sedan tilltalade Carl Svensson och ”Carlsson” samtala i hotfull ton med 

häradshövding von Feilitzen. Vittnet berättar vidare att han tillsammans med häradshövding 

Rudling och några andra omringat Lindman, för att skydda honom, när denne talade med 

folket. Ekeroth blev sedan vid hamnen vittne till när en folkhop omringade och gav sig på 

Fanjunkare Rosell och anklagade denne för att köpa upp spannmål åt handlaren Goldkuhl. 

Sedan blev Ekeroth också vittne till att kapten Löwenhjelm blev överfallen och sprang också 

till dennes hjälp och lyckades dra honom ur folkmassans grepp.108 

Prosten Carl Gustaf Modigh vittnar om att han den 26 september sett tilltalade Dahlgren 

utanför Lindmans hus och försökt få denne att lugna sig. Dahlgren ville dock inte lyssna på 

detta utan fortsatte tillsammans med den folkmassa som visade sin ilska emot Lindman och 

dennes uppköp och utskeppning av spannmål.109 Garvargesällen Per August Andersson 

berättar att han den 26 september sett en folkskara utanför handlaren Lindmans hus och att 

flera herrar ska ha varit där och uppmanat folkskaran att skingra sig.110 Även vittnet Malmberg 

begav sig med t f borgmästaren Rudling till Lindmans gård för att försöka avstyra folkmassans 

anstormning.111 

Fabrikören Lundström pratade vid Järnbron den 26 september med skomakaren Ljungberg 

och bad denne att inte förleda övriga arbetare och uppmuntra dem till oroligheter. Vilket 

Ljungberg inte ska ha lyssnat till. 112 Stadsfogden Moberger ska också ha försökt få arbetarna 

att skingra sig genom att tala med dem men inte lyckats. Moberger har också hört tilltalade 

Lundström svara på uppmaningen att gå hem med: ”det kan väl vara att herrarne uträttat sitt 

men vi har mycket ogjort än.” 113 Handelsbetjänten Sandvall vittnar att han på kvällen den 26 

september träffat på tilltalade Lundberg på torget och bett denne att lugna sig och inte 

uppvigla folk.114 

Von Feilitzen är i stort sett den ende som uttryckligen förespråkar hårdare tag emot de 

upproriska. Enligt vittnesmål av häradshövding A. Drake ska assessorn von Feilitzen ha yttrat 

att vapenmakt borde användas mot de upproriska.115Drake säger också att han tillsammans 

med hovjägmästaren Nieroth, häradshövdingen Asplund och Fabrikören Malmberg gick mot 

Fricks egendom och då har någon kastat en sten emot dem. När gruppen sedan kommit fram 

till Fricks egendom ställde de sig där på soldaternas sida och hjälpte en omringad soldat mot 

den folkmassa som var dem överlägsen i antal.116 

                                                           
108 Ibid s.60–61 
109 Ibid. 77–78 
110 Ibid s.71 
111 Ibid s.30 
112 Ibid s.141 
113 Ibid s.65–66 
114 Ibid s.98 
115 Ibid s.27 
116 Ibid s.26–27 
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Flera inklusive häradshövding Frick själv försökte hävda de goda gärningar han tidigare gjort 

för Jönköpings fattiga och sjuka då han konfronterades av de upproriska arbetarna. Frick 

påtalade vilken insats han gjort för befolkningen i staden då han kom dit i samband med den 

epidemi som härjade 1834. Han menar att han hjälpt till med vården av de drabbade och gjort 

stora uppoffringar.117 I förhör med Johan Andersson betonar denne att Frick gjort sig känd för 

godhet och välgörenhet emot nödlidande. Häradshövding Drake vittnar att han under 

upproret pratat väl om Frick och det denne gjort för behövande i staden. En person ur 

folkmassan ska då ha yttrat att Frick fått igen sin uppoffring genom det han tjänat på sitt 

bränneri.118 

Det finns få exempel på att några ekonomiska argument användes för att lugna arbetarna men 

försök gjordes strax innan upproret bröt ut. Vittnet Sahlström talade med de tilltalade Daniel 

Andersson, Carlsson och Carl Petersson lördagen eller måndagen innan oroligheterna 

angående utskeppningen av spannmål och hur priser och löner skulle påverkas av detta. Han 

förmanade dem också att inte ställa till med våldsamheter. Sahlström rörde sig under själva 

oroligheterna ute på stan och försökt övertala folk att ge sig hem och inte ställa till med 

något.119 Som tidigare nämnts bevittnade garvargesällen Johan Högberg tilltalade Johan 

Andersson prata med handlaren Sjöberg på trappan till dennes hus angående utskeppning av 

spannmål. Sjöberg ska ha hävdat att utskeppning skulle leda till en ökad tillgång av pengar i 

landet medan Andersson svarade med att arbetarna inte kunde äta pengar och därför inte 

hade någon nytta av de pengar spannmålshandlarna skaffade.120 

Några menar att de protesterande borde ta upp saken med de styrande istället för att bråka. 

Vittnet Westring ska också ha stannat på gatan och fört ett samtal med arbetskarlen Nilsson 

Jonsson och uppmanat denne att om det nu var brist på spannmål i staden så borde han ta 

upp detta med berörda myndigheter och att de nog skulle kunna avhjälpa detta.121 

Patrullen med de ”ordningsälskande” är till en början tillsammans med ett fåtal poliser de 

enda som försöker avstyra upproret. Handlaren Hyltén vittnar att denne sett fem eller sex 

personer hota lantbrukaren Blad som är känd för att driva ett bränneri. Hyltén ska dock ha 

lyckats freda Blad. Hyltén nämner vidare att han försökt meddela de som han kallar 

ordningsälskande män för att försöka avstyra de våldsamheter som var på gång.122 Vittnet 

fabrikören Carl Gustav Nyström försökte få polisbetjänten Ekvall att tillkalla några 

”ordningsälskande” personer som fanns i rådhuset för att försöka avstyra folkmassan utanför 

Lindmans gård.123 

 

Sammanfattning 

                                                           
117 Ibid s.6 
118 Ibid s.27–28 
119 Ibid s30-31 
120 Ibid s.74 
121 Ibid s.60 
122 Ibid s.71–72 
123 Ibid s.36–37 
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I stort sett samtidigt som oroligheterna bröt ut såg sig t f borgmästare Rudling tvungen att 

göra något åt situationen. En patrull av vad som kallas ”ordningsälskande” personer sattes 

upp och dessa rörde sig under de två dagarna ute på stan och försökte genom att tala med 

folk få dem att återgå till den vanliga ordningen. Borgmästare Asker varnade också folk för att 

de bryter mot lagen om de inte skingrar sig och avbryter oroligheterna. Några ställde sig också 

emellan arbetarna och utsatta handlare och bistod även soldaterna vid Fricks ägor. 

Häradshövding Frick verkar ha varit mån om sitt goda rykte och framförde detta som ett 

argument för att folket skulle lugna sig, vilket andra i den så kallade patrullen också gjorde. 

Detta hade dock inte någon verkan då ju Fricks fastigheter blev svårt ansatta den andra dagen 

av uppror. 

Det var få som talade om hårda repressalier mot arbetarna under själva upproret. Den ende 

som enligt vad som framkommer i rättegångsprotokollen gjorde det var von Feilizen som 

tycker att man borde skjuta mot ordningsstörarna. Detta blev han dock hårt ansatt för. 

Ekonomiska argument verkar ha fallit för döva öron i de diskussioner som förekom runt om i 

staden dessa två dagar.  

 

 

Avslutande analys 

Mot vilka riktade sig upproret? 

Det kan konstateras att det fanns ett tydligt och uttalat syfte med upproret. Huruvida det var 

organiserat har denna undersökning inte gått in djupare på. Det kan mycket väl ha funnits ett 

mått av organisation men troligtvis är det många som dras med i upproret av stundens hetta. 

Arbetare och hantverkare saknade varor på torget och tyckte att priserna var alldeles för höga. 

De hade också en tydlig bild av vad som orsakat bristen på spannmål och de höjda priserna. 

Uppköp och utskeppning av framförallt spannmål var den självklara förklaringen för folk. Detta 

hördes hela tiden från folkmassorna som rörde sig runt i Jönköping de här två dagarna. Vilka 

som låg bakom bristen på spannmål och de höga priserna var man också helt på det klara med. 

De kända handlarna anklagades direkt för att genom sina uppköp ha fört bort stora mängder 

säd och potatis från stadens marknad och gjort det lilla som fanns dyrare än vanligt. 

Utskeppning av spannmål var något nytt och något som hotade tillgången på mat. Även de 

som brände brännvin ansågs ha bidragit till den så kallade dyrtiden genom sin användning av 

säd och potatis. Det går också att se att det fanns ett hat emot överklassen. Om hatet alltid 

funnits där eller blossat upp och förstärkts i samband med upproret är svårt att uttala sig om 

i denna undersökning. Klart är dock att ordet herrar användes ofta och i samband med 

negativa uttalanden. Dessa herrar hotades med stryk och det antyddes att de borde passa sig. 

Enligt teorin om den moraliska ekonomin så hade handlarna och brännvinstillverkarna höjt 

priset och därför brustit i sina plikter att se till att det fanns varor till rimliga priser. De ansågs 

ha agerat på ett sätt som enligt samhällets normer inte var godkänt. Därför vände arbetare 

och hantverkare sig mot dem som de ansåg orsakat dyrtiden. I rättegångsprotokollen finns 



27 
 

flera exempel på att när folket fått tag i en handlare eller brännvinsbrännare har de lyckats få 

denne att på plats lova att sluta med uppköp och i några fall även ange ett fast pris på 

spannmål och potatis. Detta har dessutom lugnat de upproriska för stunden och handlaren 

har kunnat gå därifrån. Detta bekräftar den arbetande klassens syn på att det är handlarna 

och de rika uppköparna som fastställer priserna. Det tyder också på att teorin om den 

moraliska ekonomin och arbetarklassens syn på prissättning skulle kunna vara tillämpbar på 

brödupproret i Jönköping. I likhet med Karlboms arbete så tyder även denna undersökning på 

att det är handlare och brännvinsbrännare som beskylls för dyrtiden. Vad denna undersökning 

dessutom tyder på är att det finns ett allmänt hat emot den överklass som inte har haft med 

spannmålshandel att göra. Detta skulle kunna tyda på att de upproriska arbetarna inte var helt 

organiserade eller disciplinerade utan gick mer på känsla, klasstillhörighet och rättvisetänk. 

Klasstillhörigheten och rättvisetänket är viktiga delar av den moraliska ekonomin. Detta 

avviker från Karlboms arbete som beskriver upproret som mer organiserat. 

 

Vad ville de som gjorde uppror uppnå? 

Genom hot och förstörelse försökte arbetarklassen skrämma de styrande, handlarna och 

andra som ansågs tillhöra en högre klass till att sluta med uppköp och att sänka priserna. Flera 

menade också att man skulle hämnas på och sätta dit spannmålsuppköparna och mycket av 

det som hände verkar ha haft syftet att skrämma och hota de som orsakat de stigande 

priserna. Det finns däri möjligtvis också ett rättvisetänk där handlarna skulle straffas för vad 

de gjort. Något som det faktum att en stupstock och en yxa lämnades utanför handlaren 

Lindmans hus blir ett tecken på. Stupstocken och yxan var fortfarande vid denna tid ett 

instrument för skipande av rättvisa. Dessa attiraljer symboliserade herrarnas och maktens 

redskap men här används de av arbetare för att visa på att rättvisan nu kommer till herrarna.  

Den hermeneutiska metoden som använts i denna undersökning menar att människors 

handlingar symboliserar bakomliggande tankar. I det här fallet på ett mycket bildligt sätt. 

Det fanns bland folket ingen förståelse för en fri prissättning. Den liberala marknadsekonomin 

hade inte fullt ut slagit igenom än. I alla fall inte i allmänhetens medvetande. Argument från 

de som försökte avstyra upproret om högre löner och mer pengar in i landet föll för döva öron. 

Detta tyder också på att synen på vad som styrde priserna var gammal. Det var herrarna som 

reglerade priserna, så hade det alltid varit. Därför försökte man med mer eller mindre bryska 

metoder övertyga de handlare man träffade på att sätta ett rimligt och moraliskt försvarbart 

pris på varorna. I viss mån vände man sig också till myndigheterna, i detta fall borgmästaren 

och magistraten och bad dem reglera priserna och förbjuda uppköp och utskeppning av 

spannmål. I dessa fall vände de sig också uppåt mot makten för att be dem ställa till rätta den 

oordning som infunnit sig. Här är det alltså herrarnas skyldighet att göra något åt priserna 

enligt teorin om den moraliska ekonomin. Samhällsekonomin var i förändring. Den gamla 

ordningen ställdes mot den nya avreglerade och liberala och i skarven uppstår därför en 

konflikt. 

Dock blev även folk från lägre samhällsklasser anklagade i upproret. Bönder och drängar som 

sålde spannmål till handlare istället för att köra den till torget blev hindrade och hotade. 
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Vanligt folk som hjälpte handlare att köpa upp spannmål blev också anklagade. Ilska och hot 

riktades även mot dem som inte visade solidaritet med sina arbetande kamrater. Om det nu 

inte bara var ett sätt att slippa ett hårt straff så berättar många i förhör att de känt sig tvungna 

att gå med i upproret.  

Detta skulle kunna tyda på en syn på klasstillhörighet som något mycket viktigt. Att gå den 

högre klassens ärenden var inget man gjorde ostraffat. Folk definierade sig själva och andra 

utifrån klasser vilket faller inom teorin om den moraliska ekonomin och det patriarkala 

systemet. Klasstillhörigheten stämmer även med den undersökning Gudmundsson gjort där 

hon tittat närmare på vilka yrkeskategorier deltagarna i upproret tillhörde. Grovarbetande 

människor är de som går med i upproret. 

 

Hur reagerade överklassen i Jönköping? 

Det kan konstateras att det fanns ett övre samhällsskikt som gjorde sitt bästa för att stävja 

oroligheterna. Detta gjorde man genom att försöka prata folk till rätta. Det verkar inte varit så 

mycket argumenterande utan snarare tillsägelser att sluta upp med det som försiggick och 

återgå till den normala ordningen. Att framhålla tidigare bedrifter som varit till gagn för 

arbetarklassen provades av häradshövdingen Frick. Någon enstaka försökte lyfta en 

nationalekonomisk vinkel i sina argument genom att prata om att utskeppning av spannmål 

genererar mer pengar in i landet eller att löner skulle komma att höjas, detta föll dock inte i 

god jord. Det patriarkala draget i samhället syns här då de högre klasserna, likt föräldrar som 

försöker tala sina barn till rätta, tillrättavisar arbetarna. De förslag på åtgärder som arbetare 

och hantverkare får av herrarna är att vända sig till myndigheterna om de har något att klaga 

på. Det är alltså inom ramen för det befintliga systemet allt ska skötas. Även detta tyder på 

att samhället var delat mellan en överklass och en arbetande klass och att folk i allmänhet var 

medvetna om detta. Undersökningen har också visat på att folk även agerade utifrån denna 

klassindelning. Det tyder på att överklassen ser det som sin uppgift att stävja uppror till dess 

en tillräckligt stor militär styrka anländer till staden och lugnet lägger sig. Tidigare 

undersökningar har med ett fokus på arbetare funnit att den moraliska ekonomin verkar 

kunna förklara uppror i Sverige på 1800-talet. Även tillägget av överklassens agerande i denna 

undersökning passar in i denna samhällsmodell. E.P Thompsons teori om olika klassers plikter 

skulle alltså kunna gälla här. Även Brink Pinto med flera, menar att teorin ligger till grund för 

konflikter i Sverige på 1800-talet124, vilket denna undersökning också bekräftar i fallet 

Jönköping. Detta även när man undersöker överklassens agerande. Det är alltså inte bara 

genom att titta på arbetarklassens agerande som den moraliska ekonomin kan bekräftas utan 

även genom överklassens. Detta har tidigare forskning av Gudmundsson och Karlbom inte 

tittat närmare på men det ger än mer bekräftelse åt att teorin om den moraliska ekonomin är 

tillämpbar på Jönköping. 

Slutligen kan tilläggas att det på det stora hela förekom relativt lite våld. Soldaterna vid Fricks 

gård var de som blev hårdast åtgångna. Kapten Löwenhjelm blev slagen och får kläderna 

sönderrivna. Fanjunkaren Rosell blir dragen i mustascherna. I övrigt är det till största delen 

                                                           
124 Brink Pinto et al, 2011 s. 131ff 
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materiell förstörelse i form av krossade fönster som förekommer. Hot om våld är dock vanligt 

förekommande, både direkt uttalat till enskilda personer men också mer allmänt mot 

handlare och herrar. Något som heller inte förekommer är plundring. Detta skulle man kunna 

förvänta sig under ett bröduppror men det finns inget som tyder på att något sådant skulle ha 

förekommit. De som protesterar är istället intresserade av att köpa spannmål och potatis men 

de vill att dessa varor ska finnas tillgängliga i högre utsträckning på stadens marknad och till 

ett lägre pris. 

 

Slutdiskussion 

Undersökningen präglades av ett stort arbete med att gå igenom källmaterialet. För att få en 

uppfattning behövde detta läsas från pärm till pärm. Den gammeldags svenskan 

underlättade inte heller läsningen. Den tryckta versionen av protokollen var avgörande för 

att undersökningen skulle kunna bli av. Efter en snabb undersökning av de handskrivna 

originaldokumenten stod det klart att dessa var så pass svårlästa att hela undersökningen 

skulle ta alldeles för lång tid. Hur som helst gav ändå dessa protokoll en bättre inblick i 

brödupproret än vad jag hoppats på. Här finns en stor mängd uttalanden som ger en direkt 

insikt i hur människor kunde uttrycka sig 1855. Det är också många personliga berättelser 

som kommer fram i förhören och vittnesmålen och historien kommer nära läsaren. Särskilt 

för den som bor i Jönköping och kan känna igen många namn på platser. Staden må ha sett 

annorlunda ut då men namnen finns i stor utsträckning kvar. 

Den teoretiska anknytningen fungerade bra i fallet Jönköping men hade jag gjort om 

undersökningen hade jag valt en mindre använd teoretisk anknytning. Thompsons teori 

verkar vara använd av många historiker vid undersökningar av uppror under 1800-talet. 

Undersökningen hamnade till viss del i en redan upplöjd fåra i den historiska forskningen och 

en annan vinkel kanske hade kunnat sätta upproret i ett nytt ljus. 

 

Vidare forskning 

Att hitta nya källor till brödupproren som är lika omfattande som rättegångsprotokollen är 

svårt. Möjligtvis skulle en annan teori kunna ligga till grund för en undersökning. En 

jämförelse med uppror i en annan stad i Sverige vid samma tid skulle kunna ge en mer 

nyanserad bild av olika regioner och städers förutsättningar under denna omvandlingens tid. 

Alternativt skulle en jämförande undersökning av ett uppror efter socialismens genomslag 

hos befolkningen kunna göras. För att på så sätt se om befolkningens inställning till 

prissättning, handel och klasstillhörighet förändrats. 

Vidare skulle eventuellt folkets hänvisning till traditionella samhällsmönster kunna 

eftersökas i en ny undersökning. Denna uppsats har inte letat efter uttalanden om att 

samhället borde förbli så som det alltid varit. Sådant skulle dock kunna tyda på en 

konservatism hos befolkningen, en påtaglig medvetenhet om den moraliska ekonomin och 

att folk var nöjda med hur det faktiskt var. Denna undersökning tyder på att folket var emot 

förändringen av samhället men var de verkligen nöjda med hur det var? 
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Anknytning till skolans läroplaner 

Nedan följer ett avsnitt om kopplingen mellan denna undersökning och de läroplaner som 

finns för historia på gymnasiet. De exempel jag tagit upp är ur det centrala innehållet från 

två kurser på gymnasiet, Historia 1b och Historia 3. Anledningen till att jag tar exempel ur 

dessa båda kurser är för att täcka in både grundnivån och en mer avancerad nivå. Det finns 

fler exempel där denna undersökning anknyter till skolans styrdokument men jag har valt ut 

de som redovisas nedan. 

På vilket sätt kan då den genomförda undersökningen komma till användning i min 

lärargärning? Uppsatsen har rört sig i en omställningstid i svensk historia där större globala 

händelser påverkar det lokala samhället. I tidsepoken som undersökts ligger grunden för 

demokratiseringsprocessen av Sverige. Den innehåller tankar och idéer om människors olika 

värde och makt utifrån social bakgrund men också hur människor försökt påverka sin 

situation. I ett bröduppror likt det i Jönköping går det att hitta frågor kring resursfördelning, 

mänskliga rättigheter, konflikter och förändrade maktförhållanden. Det centrala innehållet i 

historia ger följande: 

“Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att 

förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 

exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet”125 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i 

Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och 

händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning 

och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, 

diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. 

Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och 

olika historiska förklaringar till dem.126 

Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess 

konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och 

individer på regional eller lokal nivå.127 

 

Undersökningen är också lokalt förankrad då den undersöker just Jönköpings historia som en 

del av ett större skeende. Stadsarkivet i Jönköping har attiraljer från just brödupproret i sin 

utställning och här går också att finna mängder av information för historiska undersökningar. 

Skolverket skriver följande i det centrala innehållet: “Hur historia används inom 

                                                           
125 www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen, Centralt innehåll historia 1b 
126 www.skolverket.se, Centralt innehåll Historia 1b 
127 www.skolverket.se, Centralt innehåll Historia 3 

http://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
http://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
http://www.skolverket.se/
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kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt 

perspektiv”.128 

Undersökningen har också inneburit granskning av källor och ett metodologiskt sökande i 

dessa. Det mer forskningsanknutna arbetet nämns även det i det centrala innehållet för 

historia såsom att utifrån primärkällor formulera en frågeställning och framställa denna i ett 

arbete.  

Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad 

historisk frågeställning genomförs samt hur resultatet kan 

sammanställas, presenteras och ventileras.129 

Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av 

olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, 

socialhistoria eller miljöhistoria.130 

  

                                                           
128 www.skolverket.se, Centralt innehåll historia 3 
129 www.skolverket.se, Centralt innehåll historia 3 
130 www.skolverket.se, Centralt innehåll Historia 3 
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