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de så kallade kravallerna på Gustav 
Adolfs torg och på Norrbro den 5 juni 1917 
beskrivs ofta som den allvarligaste inrikes-
politiska händelsen i Sverige under första 
världskriget. Inte minst i skönlitteraturen 
framskymtar denna dag en pyrande revo-
lutionsgnista som kunde ha satt Sverige i 
brand. Berättelser om hur ridande polis 
med dragna sablar gör chock mot folk-
massorna och hur Hjalmar Branting för-
söker lugna sina anhängare förekommer 
i många böcker, bland annat i Per-Anders 
Fogelströms Minns du den stad. En av Fo-
gelströms huvudpersoner får ett sabelhugg i 
huvudet medan folkmassan kastar sten och 
försöker välta spårvagnar. Den ryske tsaren 
hade avsatts i mars samma år och nu tycktes 
en svensk revolution hänga i luften. 
 Även i populärvetenskapliga böcker före-
kommer liknande dramatiska beskrivningar 
om konfrontationen mellan överklassen, 
framför allt kungamakten, och arbetarmas-
sorna. Gustaf von Platen skriver i boken 
Bakom den gyllene fasaden (som egentligen 
handlar om äktenskapet mellan Gustav V 
och drottning Victoria) följande: 

Norrbro hade spärrats av militärförband 
med påsatta bajonetter. I Arvfurstens pa-
lats stod ett hundratal dragoner på vakt, 
utanför bevakades byggnaden av över 
400 infanterister och en ryttarskvadron 
och vid kungastatyn vid torget fanns en 
reservstyrka på 50 man. Samtliga stadens 

polisenheter stod posterade i de kringlig-
gande kvarteren och en strategisk reserv 
avvaktade order på Slottets borggård. I 
Nationalmuseums källare hade en kul-
spruta monterats upp för att beskjuta 
broarna med flankerande eld. 

Redan här bör den något så när lokalbe-
vandrade läsaren dra åt sig öronen, eftersom 
det helt enkelt inte går att nå Norrbro med 
kulspruteeld från Nationalmuseums källare. 
Norrbro ligger nämligen avsevärt högre än 
källarplanet på museet och vinkeln är omöj-
lig. Dessutom är källarfönstren på museet 
belägna nästan två meter över golvplanet så 
även om man byggde någon slags plattform 
till kulsprutan så skulle dess servismanskap 
inte få plats under taket.
 I den mycket ambitiösa och läsvärda se-
rien om Sveriges statsministrar som nyligen 
publicerats är Lars Ilshammar, chef för ar-
betarrörelsens arkiv och bibliotek, inne på 
samma spår. I sin bok om Branting hävdar 
han på s 78 att ”polisen gjorde plötsligt 
chock med blanka vapen. Den urskillnings-
lösa brutaliteten chockerade både demon-
stranter och åskådare. Många hade skadats 
av sabelhugg eller blivit nedtrampade i pa-
niken som utbröt”. Stämmer denna beskriv-
ning verkligen? Vad var det som egentligen 
hände? 
 Bakgrunden var att det i Riksdagshuset 
denna dag debatterades om avskaffandet av 
den s k 40-gradiga skalan vid kommunala 
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val och införandet av kvinnlig rösträtt. Den 
40-gradiga skalan innebar i princip rösträtt 
efter inkomst och förmögenhet och medför-
de att stora delar av befolkningen utestäng-
des från att delta i kommunalvalen. Till det-
ta kom den allmänna politiska oron i landet, 
där livsmedelsbristen, som avspärrningarna 
under kriget medfört, var den akuta frågan. 
Den stora underliggande frågan var dock 
kravet på allmän rösträtt. Parlamentaris-
mens princip hade fått sitt första genomslag 
under regeringsbildningen vid unionskrisen 
1905, när Christian Lundeberg utnämndes 
till statsminister med stöd av en majoritet i 
riksdagen. Detta hade tidigare statsminist-
rar i princip saknat. Begränsad rösträtt för 
män hade införts av högerregeringen under 
Arvid Lindman 1909 och nu gällde det de-
mokratins slutliga genombrott. Frågan om 
avskaffandet av den 40-gradiga skalan hade 
väckts av den socialdemokratiske partileda-
ren Branting och folkmassor hade samlats 
på Gustav Adolfs torg för att visa sitt stöd 
och för att demonstrera mot den högerbe-
tonade minoritetsregeringen som leddes av 
snusfabrikören Carl Schwartz. Denne hade 
tillträtt sitt ämbete den 30 mars. 
 Oroligheter eller snarare kravaller hade 
förekommit i riket tidigare under våren, den 
5 maj hade det varit upplopp i Göteborg 
och den 25–26 maj på Seskarö i Bottenvi-
ken. Det var framför allt livsmedelsbristen 
som förorsakade oro. Folk försökte tvinga 
bagerier att sälja bröd billigt och bönder att 
leverera potatis. Liknande händelser hade 
förekommit på andra platser om än inte så 
omfattade som i Göteborg och på Seskarö
 Eftersom oroligheter var väntade hade 
Överståthållarämbetet vidtagit mått och 
steg för att upprätthålla ordningen. Norrbro 
var avspärrad av en poliskedja och även på 
torget patrullerade polismän, i första hand 
för att bana väg för spårvägstrafiken. Vid 
Norrström bredvid Operahuset stod en av-

delning ridande polis. Bakom konstaplarna 
på Norrbro stod en avdelning om ca 100 
man med för fot gevär och utan påsatta ba-
jonetter. Truppen kom från arméns underof-
ficersskola i Uppsala, man ville inte använda 
värnpliktiga för ordningshållningsuppgifter. 
På Slottets inre borggård fanns en skvadron 
ur Livgardet till häst, i övrigt lyste de av 
von Platen beskrivna truppmassorna med 
sin frånvaro. Någon dragonskvadron fanns 
inte på Gustav Adolfs torg och det hade 
för övrigt varit omöjligt att klämma in 100 
dragoner på Arvfurstens palats trånga gård. 
Krigsministern Jochum Åkerman hade ock-
så utfärdat noggranna order för truppernas 
närvaro, som bland annat innebar att auto-
matvapen inte fick medföras av truppen och 
att det vad som än hände inte fick öppnas 
eld från slottet mot eventuella folkmassor. 
Följden av en sådan händelse riskerade att 
bli oöverstiglig.
  Efter 12-slaget började demonstranterna 
samlas. De torde ha uppgått till ett par tusen 
personer, bland dem många som var nyfikna 
i största allmänhet. Den manstarkaste grup-
pen bestod av 800 arbetare från Bolinders 
verkstäder som av fabriksledningen hade 
fått ledigt för att delta. Vid halvtretiden änt-
rade statsministern riksdagens talarstol för 
att besvara Brantings fråga, men ungefär 
samtidigt började situationen utanför att se 
allvarlig ut. Allt hade dittills gått lugnt och 
städat till, även om det hade varit besvärligt 
för polisen att lotsa fram spårvagnarna ge-
nom folkmassan, men nu kastade tydligen 
en demonstrant något mot poliskedjan. Po-
liskonstapel Sven Dalkvist ska då ha snärtat 
till vederbörande med sin ridpiska, vilket 
ledde till att folkmassan började trycka på 
mot poliskedjan, tydligen mest av nyfiken-
het. Dalkvist hävdade f ö efteråt att han en-
dast pekat på vederbörande med sin piska. 
 Hur som helst ökade trycket mot po-
liskedjan och den beridna avdelningen red 
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Där höll han, stående på en balkong på hu-
sets andra våning, ett tal där han manade 
till lugn. Han uppmanade åhörarna att gå 
hem och invänta utvecklingen, men åtlyd-
des bara av ett fåtal. I stället fortsatte mötet 
inne i Folkets hus och det kom att utvecklas 
till något av en kamp om makt och inflytan-
de mellan olika personer och grupperingar 
inom arbetarrörelsen. Kravet på storstrejk 
lyckades partiledningen efter många om och 
men avvärja.  
 Under tiden hade debatten i riksdagen 
hunnit avslutas, den hade pågått hela tiden 
som oroligheterna utspelats utanför, med att 
regeringen lovade att tillsätta en utredning 
om det inträffade. Statsministern hade be-
svarat Barntings interpellation med att säga 
att frågan var för viktig att hantera för en 
expeditionsministär som hans egen och att 
den borde hänskjutas till efter höstens val 
till andra kammaren. Branting förklarade 
sig vara nöjd med svaret och sedan avslu-
tades debatten. Riksdagsmännen gick hem, 
det blev ingen revolution denna dag heller.
 Hur var det då med de många nedridna 
och med skadorna efter sabelhuggen? Vissa 
tidningar, bl a Social-Demokraten, rappor-
terade om ett sannskyldigt blodbad, men 
den ende som blev allvarligt skadad hette 
Gustav Johansson och var en åldrig, sinnes-
förvirrad man som uppenbarligen inte visste 
var han befann sig. Några skador efter de 
omskrivna sabelhuggen verkar över huvud 
taget inte ha förekommit. Social-Demokra-
tens unge journalist Nils Horney tvingades 
också erkänna att antalet skadade hade 
varit överraskande lågt. Endast tre demon-
stranter anhölls, bland dem en rysk revolu-
tionär som tillhört Lenins resesällskap men 
som blivit kvar i Stockholm när denne några 
månader tidigare fortsatte sin resa mot hem-
landet. Måhända hade ryssen missuppfattat 
situationen. 
 Den som noggrannast dokumenterat 

då fram från sidan längs Strömgatan för att 
trycka undan demonstranterna. Detta lyck-
ades också ganska snabbt och situationen 
lugnade efter hand ner sig. Efteråt skrev vissa 
tidningar om att polisen ridit chock i galopp 
med dragna sablar, något som motsäges av 
de fotografier som den påpasslige pressfo-
tografen Axel Malmström lyckades ta. Där 
syns nämligen att de ridande polismännen 
visserligen viftar med sina ridpiskor, men 
sablarna hänger mycket tydligt i sina baljor. 
Att rida galopp i trängseln som rådde var 
heller inte möjligt, snarare föste hästarna de-
monstranterna framför sig. Även om några 
demonstranter hade velat kasta gatstenar, så 
lyckades detta knappast. Gatstenar tenderar 
nämligen att sitta fast och demonstranterna 
var inte lika väl förberedda som dagens li-
gister. Några flaskor tycks ha kastats, men 
något regn av tillhyggen kan det ingalunda 
ha varit frågan om. Något försök att välta 
spårvagnar förekom inte heller, däremot 
kolliderade två spårvagnar med varandra i 
trängsel, dock utan några personskador. 
 Branting hade under tiden fått reda på 
vad som var på färde och skyndat sig ut ur 
Riksdagshuset, åtföljd av sin kollega nykter-
hetskämpen Oscar Olsson, av lätt insedda 
skäl kallad Olsson med skägget. Enligt egen 
utsago följde även Brantings efterträdare 
Per Albin Hansson sin partiledare, men 
detta bör nog tas med några nypor salt. I 
alla händelser följde Hansson inte så nära 
Branting i stegen att han fastnade på Malm-
ströms bilder. Branting och Olsson lyckades 
tränga sig fram mellan soldater och polis-
män och kom ut på torget utan att bli ned-
ridna eller omkullsprungna. Branting och 
andra lyckades sedan sprida budskapet att 
demonstranterna skulle samlas vid Folket 
hus en bit därifrån. Så skedde så småning-
om också. Branting hann tillbaka till Riks-
dagshuset för att vittna om vad som skett 
utanför, innan han begav sig till Folkets hus. 
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ter under chefskap av den liberale ledaren 
Nils Edén och med Hjalmar Branting som 
kortlivad och ganska misslyckad finans-
minister. Den kom att stanna vid makten 
till mars 1920. Regeringen Edén-Branting 
tvingades till hårdare tag och större militära 
åtgärder mot demonstrationer än företräda-
ren Schwartz. De sammanstötningarna har 
dock inte alls gett genomslag på samma sätt 
som händelserna den 5 juni 1917, varken 
i skönlitteraturen eller i historieskrivningen. 
Edén förde även en mycket aktiv utrikespo-
litik, framför allt vad gällde Åland. Men det 
är en annan historia.

Författaren är 1:e intendent vid Armému-
seum och ledamot av KKrVA.

händelseförloppet är troligen Anders Isaks-
son som beskriver det i del III av sin näs-
tan oförskämt ouppmärksammade stora 
biografi över Per-Albin Hansson. Det är 
intressant att konstatera att Eva Helena 
Ulvros, professor i historia i Lund, i sin bok 
om statsminister Carl Schwartz som ingår i 
ovannämnda bokserie, ansluter sig till Isaks-
sons tolkning.
 Något mer dramatiskt inträffade inte ef-
ter den 5 juni. Möten hölls och resolutioner 
antogs, men partidisciplinen inom arbetar-
rörelsen fungerande. I oktober samma år 
avgick ministären Schwartz efter att ha för-
lorat valet till riksdagens andra kammare. 
Den efterträddes av en koalitionsregering 
bestående av liberaler och socialdemokra-


