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The February Revolution

- The February Revolution in Russia depicted in newspapers 1917 

Abstract: 
In this essay I will compare three different newspapers and take a closer look at how they 

reported the different events during the Russian February Revolution in 1917. I will start in 

March 1917 and look at articles written during that time and investigate what the newspapers 

wrote most about. The three newspapers that I am comparing in my essay are: Svenska 

Dagbladet, Hufvudstadsbladet and Dagens Nyheter. 

In my essay I will also focus on the food crisis in Petrograd and the break out of the 

revolution and how these two events were described. 

Despite the different political opinion, among the newspaper's editorial staff, the events 

during the February revolution are being described in quite the same way. The Finnish 

newspaper Hufvudstadsbladet was the newspaper with the most comprehensive 

newsgathering of all three papers that I compared. This was not surprising at all as the 

newspaper's editorial staff was located in Helsingfors and also because of the fact that, 

Finland at this time was part of the Russian Empire. The articles are describing similar events 

and they also write about the events in a similar way. In the end of my essay, the reader will 

find a didactical reflection in which I have described what I´ve learned during these months 
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while writing my essay and also how I can use my newly found knowledge in my future 

profession as a teacher. 
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1.Inledning 

År 2017 var det 100 år sedan den ryska revolutionen ägde rum. I mars 1917 drog den så 

kallade februarirevolutionen igång, närmare bestämt den 8 mars.1 Händelserna den 8 mars 

bidrog till att denna dag senare kom att bli den internationella kvinnodagen. Den händelse jag 

pratar om är att kvinnorna i Petrograd gick ut för att demonstrera för bröd. Anledningarna till 

att revolutionen startade var många men ett utbrett missnöje över tsarens sätt att styra samt att 

första världskriget rasade ute i Europa och påverkade Ryssland väldigt mycket, gjorde att 

revolutionen fick ordentlig fart. I denna uppsats ska jag undersöka ett antal tidningars 

rapportering av konflikten i början av mars 1917 och försöka få svar på några frågor som jag 

länge undrat över. Vid tiden för revolutionen var Finland inte självständigt. Jag kommer 

därför att ha med en finlandssvensk tidning i undersökningen för att försöka få det ur 

Finlands perspektiv vilket jag tror och hoppas kan ge ett intressant resultat. Ämnet känns 

aktuellt att undersöka i och med att det är 100 år sedan den ägde rum och att detta 

uppmärksammas än idag. Dessutom är det en väldigt intressant historisk händelse som fick 

stora konsekvenser för världshistorien.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka tre olika tidningars rapportering under den ryska 

revolutionen. Beroende av tidningarnas politiska färg samt närhet till händelserna kanske 

journalistiken skiljde sig åt och vad de valde att rapportera om. Vad skrev de om och hur 

omfattande var deras nyhetsrapportering? Skiljer sig den finlandssvenska tidningens 

rapportering något från de svenska tidningarna? Hur beskrevs revolutionens utbrott i Sverige 

jämfört med Finland som då inte var självständigt utan tillhörde det ryska imperiet. 
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Mina huvudfrågeställningar är följande:

1. Hur beskrivs revolutionens utbrott av tidningarna i Sverige jämfört med den finska 

tidningen?

2. Hur ser de svenska respektive finska tidningarna på revolutionen? Hur kan skillnader 

förklaras?  

Disposition

Närmast följer en genomgång och presentation av tidigare forskning samt även 

pressforskning. 

1.2 Forskningsläge 

Den forskning jag kommer att redogöra för hör hemma inom pressforskning. Inledningsvis 

redogör jag för hur den svenska pressen fungerade i början av 1900 talet för att därefter ta 

upp exempel på hur historiska händelser hanterades av samtida press. 

1.2.1 Pressforskning

Om vi börjar med att titta på hur intresset såg ut för världen utanför Sverige så var det inte 

särskilt stort bland de tidningar som jag undersöker i början av 1900-talet. Detta är en enorm 

skillnad mot dagens press där flera sidor i dagstidningarna ägnas åt just världsnyheter. Det jag 

har hittat som skiljer de olika tidningarna åt under 1900-talets början är att Svenska 

Dagbladet hade ett större intresse av vad som försiggick utanför de svenska gränserna 

jämfört med Dagens Nyheter.  Svenska Dagbladet hade en person anställd som hade ansvar 

för utrikesavdelningen och för att nämna några namn så har vi exempelvis John af Klercker, 

Carl-Gustaf Wrangel och Carl Johan Engström. Den sistnämnde var anställd under den ryska 

revolutionen.2

Dagens Nyheter var inte lika intresserade av omvärlden och deras utrikesredaktör Simon 

Brandell tog fram material med hjälp av utländsk press men alltför ofta användes inte ens 
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materialet utan förblev opublicerat. Att notera är dock att pressen ägnade mycket intresse åt 

stora enskilda händelser som exempelvis rysk-japanska kriget 1904-1905.3

Det har gjorts en uppsats på liknande tema tidigare och den uppsatsen är skriven av Elinor 

Persson som studerade vid Södertörns Högskola i Stockholm. Uppsatsen skrevs 2016 och är 

en kandidatuppsats med namnet Andra Världskriget i tre dagstidningar- En studie om hur Ny 

Dag, Aftonbladet och Svenska Dagbladet gestaltar ett antal händelser under andra 

världskriget. Elinor Persson undersöker tre olika svenska tidningar och hur dessa rapporterar 

kring specifika händelser under Andra världskriget. Dessa händelser är följande: 

Kristallnatten, krigets början, Sovjet anfaller Finland, Tredje rikets invasion av Norge, Tredje 

rikets invasion av Danmark samt Hitlers död.

Eftersom att Elinor Persson studerar ämnet journalistik med samhällsstudier har uppsatsen en 

tydlig inriktning på journalistik. Den teori som hon utgår ifrån kallas för gestaltningsteorin 

och hon undersöker totalt 69 artiklar. Hon vill se om de olika tidningarna skriver olika om de 

händelser som hon valt att undersöka beroende på deras politiska åsikter.4

1.2.2 Litteratur om ryska revolutionen 

Boken Den Ryska Revolutionen är skriven av Richard Pipes och den senaste utgåvan kom ut 

2004. Bokens originaltitel är: A Concise History of the Russian Revolution. Boken är översatt 

av Staffan Skott. Richard Pipes var professor i historia vid Harvard University men är nu 

pensionerad. Han har skrivit flera olika böcker på temat rysk och sovjetisk historia. 

Vi får i boken en förklaring till utvecklingen av konflikten från sekelskiftet till det första 

världskriget. Boken är uppdelad i två delar där den första delen heter ”Den gamla regimens 

dödskamp” och del två heter ”Bolsjevikerna erövrar Ryssland”. Vi får läsa om Lenin och 

hans väg till makten med hjälp av bolsjevikerna. När Lenin väl gripit makten mördas 

tsarfamiljen och landsbygdsbefolkningen utsätts för ett oerhört förtryck som inte skådats 
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tidigare. Pipes skriver även om inbördeskriget mellan de röda och vita och dess konsekvenser 

samt svälten som drabbade befolkningen i Ryssland oerhört hårt. Ett utdrag från bokens 

början låter såhär: ”Ordet “revolution” har en intressant härledning. När ryska bönder 

tillfrågades av sovjetiska sociologer vad det betydde för dem svarade de ”samovolsjtjina”, 

vilket grovt kan översättas med ”att göra vad man vill”.5  Detta utdrag tycker jag beskriver 

oerhört väl den kraft som fanns bland landsbygdsbefolkningen i Ryssland under denna tid 

och speglar de åsikter och tankar som fanns bland bönderna om samhället under ledning av 

tsaren. Något som även är väldigt bra med denna bok är att den har en tydlig kronologi och i 

slutet av boken finns de viktigaste datumen listade, något som gör det extra tydligt för läsaren 

att kunna hänga med i de olika händelseförloppen. 

Boken Ryssland: folk och imperium 1552-1917 är skriven av Geoffrey Hosking år 1997. 

Hosking är född 1942 på Skottland och är professor i rysk historia vid University of London.6 

Boken är översatt av Per Nilson och den version jag använder mig av utgavs 2003 av förlaget 

Historiska Media. Boken beskriver Rysslands utveckling från mitten av 1500-talet fram till 

ryska revolutionen. Jag kommer främst att använda mig av det material som behandlar 1900-

talet eftersom det är mest relevant för min uppsats. Boken har en mycket bra kronologi i 

slutet av boken där läsaren enkelt kan hänga med på de händelser som beskrivs i boken. 

Kapitel fyra heter Revolutionen 1905-1907 och det är därifrån jag har utgått. Jag har även 

använt mig av information från kapitel fem som jag tycker mycket väl beskriver hur den 

ryska duman fungerade. 

Boken Ryska Revolutionen 1917-1923 vol 1. är skriven av Edward Hallet Carr. Han föddes 

1892 och har bland annat varit verksam som professor vid University College of Wales samt 

varit medarbetare i brittiska utrikesdepartementet. Den gavs ut för första gången 1953. 

Bokens originaltitel är: The Bolshevik Revolution 1917-1923. Volume One. Den utgåva som 

jag kommer att använda mig av gavs ut 1970 och är översatt av Magnus Hedlund och Eva 

Bruno. Boken är den första i en serie av totalt tre böcker. Boken beskriver inte revolutionens 

händelser utan mer de olika ordningar som har framkommit ur revolutionen. Vilka ordningar 
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som menas är enligt författaren de politiska, sociala samt ekonomiska och med detta menas 

hur samhället har utvecklats efter den ryska revolutionen. Boken är indelad i tre avdelningar 

där ämnen som bolsjevismens grunder, de två revolutionerna samt partiet och staten tas upp. 

2. Material och metod

2.1 Material

De tidningar som jag undersöker är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 

Hufvudstadsbladet. Anledningen till varför jag väljer att undersöka just dessa tidningar är 

därför att de är välkända, relativt stora tidningar och även därför att de har bra arkiv där det 

går lätt att få tag i material från 1917. Jag väljer även Hufvudstadsbladet därför att det är en 

tidning som under den ryska februarirevolutionen tillhörde det ryska imperiet och det kan bli 

intressant att se vad de rapporterade om från revolutionen samt om det skiljer sig från vad 

som skrevs i de svenska tidningarna.

Hur skiljer sig då pressen från början av 1900-talet från dagens press?

 I boken Den svenska pressens historia har jag fått reda på mycket värdefull information och 

mer detaljerade uppgifter om exempelvis antal sidor och tidningarnas exakta storlek. 

Tidningarnas utgivningsorter var Stockholm för Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

samt Helsingfors för Hufvudstadsbladet. En stor skillnad på pressen från början av 1900-talet 

jämfört med dagens tidningar är antalet sidor i tidningarna. Det nummer som jag har tittat på 
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från dagens press kommer i tre olika delar och är utgivet av Dagens Nyheter. Tidningen 

består av en huvuddel på 27 sidor med blandat innehåll av nyheter såväl inrikes som utrikes, 

reklamannonser, debattartiklar, ledare, börsen och även information om vädret. Utöver detta 

finns denna dag även två bilagor bifogade, en som heter DN.Kultur och den andra heter DN. 

STHLM. Den förstnämnda handlar helt sonika om kultur och innehåller krönikor, 

bioprogram, tv-tablå, intervjuer och nyheter rörande kulturvärlden. I DN. STHLM får vi läsa 

både nyheter men även aktuella sporthändelser och information om vad som händer ”på stan” 

just det aktuella datumet. Denna bilaga är främst riktad till personer bosatta i Stockholm. 

Bilagorna är på 16 respektive 12 sidor. 

 Dagens Nyheter bestod i början av 1900-talet av ett såkallat ”B och C-nummer”. Dessa 

kunde bestå av allt från ett till två sidor till två till fyra sidor. 7 Svenska Dagbladet bestod då 

av 4-12 sidor som mest.8

Hufvudstadsbladet: 

Tidningen grundades 1864 av August Schauman. Från 1921 ansåg sig tidningen vara 

konservativ och då var tidningen i Amos Anderssons ägor.9 Det året som jag kommer att 

undersöka tidningens artiklar är år 1917 och detta år var ett mycket omtumlande år i Finland. 

Detta medförde att tidningen under en period endast gavs ut i maskinskrivna meddelanden 

vilket var följden av en typografstrejk. Dessa meddelanden gavs ut under månaderna juli och 

augusti 1917.  

Dagens Nyheter:

Tidningen grundades av Rudolf Wall år 1864, alltså samma år som  Hufvudstadsbladet. 

Under första världskriget var Dagens Nyheter neutralt i sin politiska åsikt men när tidningen 

grundades var man öppet liberalt. Huvudredaktör under 1917 var Otto von Zweigbergk och 

andre redaktör samt ansvarig utgivare Anton Karlgren.10 En av orsakerna till varför tidningen 
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grundades var därför att det inte fanns någon morgontidning i Sverige under denna tid. Det 

första numret av Dagens Nyheter bestod av fyra sidor vilket är en stor skillnad mot hur 

många sidor som publiceras idag.11

Svenska Dagbladet: 

Svenska Dagbladet grundades 1884 alltså något senare än ovan nämnda tidningar. Från 

början var tanken att det skulle bli som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga krafter 

men tidningen utvecklades till att bli en tidning med kulturell och opolitisk inriktning. I 

början av 1900-talet var tidningens politiska åsikt politisk konservativ men med ett stort 

intresse för sociala reformer.12 Svenska dagbladet hade under början av 1900-talet etablerat 

sig som en tidning som lade stort fokus på kultur.13 

2.2 Metod

Den metod jag kommer att använda mig av är kvalitativ dvs. jag kommer att försöka få en 

djupare förståelse för det ämne jag undersöker.

För att hitta artiklarna har jag använt mig av olika sökord som exempelvis ”Ryska 

revolutionen”, ”Livsmedelskris i Petrograd” och andra ord som hade med sammanhanget att 

göra. Jag har som jag skrivit tidigare valt att avgränsa mina sökningar för att inte få för stora 

mängder artiklar att gå igenom. Dessutom har jag fått maila ansvarig på respektive tidnings 

redaktion för att få information om det fanns någon databas med artiklar från 1917 

tillgänglig. 

Hur tidningarna satte rubriker kom att bli en stor del av hur journalister skulle tänka när de 

satte en rubrik. Efter att ha blivit influerade av den amerikanska journalistiken så kom nu 

rubrikerna att formuleras på ett helt annat sätt. Istället för att börja rubriken med att relatera 

till en händelse från början och sedan komma fram till vad som hänt så skrev man nu istället 

exakt det som hänt i rubriken. På så vis kunde man under rubriken skriva mer detaljerat vad 
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som hänt. Detta sätt att skriva rubriker på kom att kallas för den omvända pyramiden. 

Läsaren får genom denna metod svar på frågorna vem, vad och när.14

Denna metod har hjälp mig i mitt sökande efter artiklar eftersom det var lättare att få fram 

den information som jag var ute efter när det framgick vad artikeln handlade om redan i 

rubriken. 

2.3 Avgränsningar

Jag kommer att avgränsa mig till att endast undersöka året 1917 och inte vad som skrevs efter 

revolutionen. Jag kommer att undersöka vad som skrevs om februarirevolutionen. I tabellen 

nedan framgår de händelser och datum som jag fokuserar på i min uppsats. Jag kommer även 

att begränsa mig till att undersöka tre tidningar för att det känns som ett rimligt antal att hinna 

med.

Jag har valt att lista upp viktiga händelser under februarirevolutionen med datum från den 
julianska kalendern och den gregorianska kalendern för att underlätta för läsaren. Den 
julianska kalendern var 13 dagar efter den gregorianska kalendern under 1900-talet och som 
förövrigt är den kalender som vi använder oss av idag. Den julianska kalendern kallas även 
för den gamla stilen. Duman bildades redan 1905 alltså redan efter den första ryska 
revolutionen. Duman var ett lagstiftande parlament. 

 Tabell 1: Viktiga händelser under Februarirevolutionen 

Datum enligt den 
julianska kalendern

Datum enligt den 
gregorianska kalendern 

Händelse

23-27 februari 1917 8 mars 1917 Demonstrationer och 
uppror i Petrograd

26 februari 1917  11 mars 1917 Skjutningar vid 
Znamjonskaja plosjtjad, 
även kallat Flaggtorget i 
Petrograd. 40 civila dör 
& situationen urartar. 

28 februari 1917 12 mars 1917 Provisoriska 
dumakommittén bildas. 
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2 mars 1917 15 mars 1917 Den provisoriska 
regeringen bildas i 
samförstånd med 
Petrogradsovjeten; Tsar 
Nikolaj abdikerar. 
Sovjeter dvs. råd 
upprättas. 

Jag vill också förtydliga att den första artikeln på ämnet livsmedelskrisen i Petrograd har jag 

hittat den 6 mars 1917 och den är publicerad i Hufvudstadsbladet. Det kan naturligtvis finnas 

artiklar som handlar om livsmedelskrisen innan detta datum men någonstans var jag tvungen 

att begränsa mig i mitt sökande för att inte få oändligt med artiklar att undersöka. Jag har 

använt en rad olika sökord när jag sökt i de olika tidningarnas arkiv för att få fram så många 

artiklar som möjligt på ämnet. För att inte få för många artiklar har jag alltså valt att använda 

sökdatumen 6 mars till 8 april i tidningarnas arkiv. 

3. Bakgrund

Ryska revolutionen delas in i två mindre revolutioner, den första som inträffade i februari och 

den andra som inträffade i oktober. Varför det är skrivet februari och oktober är för att 

Ryssland under 1917 rättade sig efter den julianska kalendern. I min uppsats skriver jag dock 

att det hände i mars och november eftersom det är så det förhåller sig enligt den gregorianska 

kalendern. Storfurstendömet Finland använde sig av den gregorianska kalendern trots att de 

tillhörde det ryska imperiet. Det skedde även en revolution i Ryssland år 1905 och den 

beskriver jag också i mitt bakgrundskapitel. 

Ryssland under början av 1900-talet var ett land som nästan uteslutande bestod av bönder. 

Resten av befolkningen bestod av bland annat konstnärer och författare som kände sig väldigt 

hemma i västvärldens ideal. Landet styrdes utan att medborgarna hade något att säga till om 

och hade man åsikter som inte stämde överens med statens så straffades man hårt.15 

Om vi börjar med att diskutera den ryska landsbygden så kan vi säga att Rysslands bönder 

och dess landsbygd var en värld för sig med deras noga indelade rutor med jord att bruka och 

en tydlig hierarki. Bönderna talade sina egna språk och var oerhört lojala mot sin by. De hade 
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med andra ord mycket litet gemensamt med Västvärlden och deras ideal.16 Hushållet var det 

som höll ihop böndernas tillvaro och bestod av ett flertal personer, ofta mellan 6-10 personer. 

Hushållet leddes av en bolsjak som var överhuvud för alla som ingick i hushållet. Han hade 

makt över deras tillhörigheter samt de personer som bodde i hushållet.17 Bönderna var vana 

vid kollektivt ägande något som inte var vanligt i övriga Europa under denna tid eller överlag 

för ett mer modernt samhälle. 

Jorden var uppdelad i så kallade tegar som gjorde att bonden fick flytta på sig varje gång han 

blev tilldelad en ny teg. Detta var både ineffektivt, tidskrävande och gjorde att bonden sög ut 

jorden vilket minskade dess näring. Bönderna uppskattade dock systemet och tyckte att det 

var rättvist när alla fick varsin jordlott och att jorden togs från privata markägare och gavs till 

samfälligheterna.18 Ett annat syfte med tegarna var att alla skulle ha tillräckligt med mark och 

därför skedde det så kallade ”omskiften” mellan de olika hushållen.19 

Om vi istället tittar på den ryska staten och hur den var uppbyggd kan vi se flera intressanta 

saker. Från och med 1905 styrdes landet enbart av tsaren och han hade oinskränkt makt. Alla 

eventuella förslag om att folket skulle få ta del av beslutsprocesserna avslogs. Politisk makt 

sågs som en privat egendom endast för tsarens räkning.20 

Nikolaj Aleksandrovitj Romanov fick tsartiteln Nikolaj II och var gift med Alexandra 

Fjodorovna som var tyska. Hon hade en enorm påverkan på sin man som egentligen inte var 

särskilt intresserad av makten. Hon påminde honom ofta om den enorma makt han hade till 

sitt förfogande. Däremot var Alexandra Fjodrovna impopulär bland ryssarna. Hon anklagades 

bland annat för att ha fört över sin blödarsjuka till kronprinsen.21
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Det som var den stora frågan var varför man valde att behålla autokratin och inte ersätta det 

med en konstitutionell monarki exempelvis. Jo, Ryssland var dels för stort sett till sin yta och 

dess befolkning var oerhört utspridd. Bönderna levde på sina villkor och hade inget eller 

mycket lite gemensamt med staten och övrig befolkning. Dessutom fanns det många med 

liberala och socialistiska idéer och dessa skulle om de fick chansen avskaffa monarkin och 

istället vilja ha en republik. När alla tyckte så olika fanns det ingen annan utväg än 

inbördeskrig och detta var något man absolut ville undvika av förklarliga skäl.22 

Ryska revolutionen pågick under mars och november 1917. Men det skedde även en 

revolution 1905 som inte är lika uppmärksammad. Den berodde bland annat på att kriget mot 

Japan 1904-1905 hade gått väldigt dåligt. Folket var också oerhört missnöjda med tsarens sätt  

att styra. De som protesterade var arbetare, studenter och bönder. En av de mer kända 

händelserna inträffade i 9 januari 1905 och kallades för Blodiga söndagen. Arbetarna 

marscherade genom huvudstaden med petitioner och bilder på tsaren. Regeringens soldater 

fick panik när de inte kunde hålla borta arbetarna och avlossade skott mot de marscherande. 

Man beräknade antalet döda till 200 personer.23 

Detta ledde till strejker som spred sig från huvudstaden till de stora industristäderna. 

Arbetarna gick samman i så kallade sovjeter och beväpnade sig. Den mest kända hette 

Petrogradsovjeten och bestod av arbetare och soldater. Den order som är mest känd var Order 

1 som innebar att soldaterna valde ut vem som skulle vara officerare och hade egna 

kommitteér som styrde i regementet. Som ni kanske förstår var detta något som var oerhört 

ovanligt i armén. Detta visar också på den brist på lojalitet som fanns i den ryska armén något 

som jag nämner även nedan i texten. Många av de soldater som var med och krigade hade 

delade åsikter. Vissa ville fortsätta delta i kriget medan andra ville hem och vara med i den 

uppdelning av jord som skedde hemma i byarna och dessa strävade då efter fred istället.24 

Edward Hallet Carr skriver i sin bok Ryska revolution 1917-1923 1 följande om sovjeterna: 
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Det faktum att sovjetens lagar erkändes av ett ständigt ökande antal arbetare och soldater gav den, trots 
sig själv,  en auktoritetsställning, som inte kunde förbises, och detta var den praktiska och nästan 
tillfälliga grunden för den s.k.  ”dubbla makten” som februarirevolutionen hade satt upp, när den 
allmänna myndigheten på något sätt utövades av två konstellationer, vilkas inställning till varandra 
oroligt svängde mellan rivalitet och samarbete.25 

Det var under 1905 års revolution som duman, dvs. en vald riksförsamling, bildades av tsar 

Nikolaj II. Genom att han genomförde detta beslut kunde revolutionen slås ner, vilket var det 

önskade resultatet.26 Detta beslut var revolutionerande i och med att Ryssland tidigare hade 

varit en auktoritär stat och nu blev mer av en demokratisk nation. Oktobermanifestet som 

utfärdades av regimen lovade invånarna medborgerliga rättigheter samt en lagstiftande 

församling, även kallad duman.27 Alla hade dock inte rösträtt i duman och de som inte var 

inkluderade var bland annat kvinnor och tjänstefolk.28

Om vi nu istället går över till 1917 års februarirevolution så var det ryska folket minst sagt 

desperat. Hungersnöd, misär, sträng kyla samt enorma sociala klyftor ledde till att det utbröt 

strejker och demonstrationer för bröd och fred i huvudstaden Petrograd. Dessutom ledde 

Rysslands deltagande i första världskriget inte till en bättre stämning bland befolkningen. 1,7 

miljoner ryssar hade dött, 6 miljoner hade sårats och den ryska krigsmoralen var låg jämfört 

med andra länders arméer. Richard Pipes skriver i sin bok Ryska Revolutionen om hur bristen 

på bränsle fick tiotusentals arbetare permitterade.29 Det visar på desperationen hos det ryska 

folket och hur svår situationen faktiskt var under första världskriget. 

8 mars som idag är den Internationella kvinnodagen var den dag då kvinnorna i Petrograd 

gick ut på gatorna för att demonstrera. Tsar Nikolaj II tog inte detta allt för allvarligt och satte 

sig på ett tåg för att besöka sin son som hade blivit sjuk i mässling i Petrograd. Men på vägen 

dit stoppades hans tåg och han tvingades skriva på ett papper som bekräftade hans abdikation, 
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vilket även markerade slutet på en 300 år lång tsardynasti. Detta var den 16 mars 1917. En 

provisorisk regering bildades och flera år av tillbakahållna politiska åsikter släpptes nu fria i 

Ryssland. Duman representerade en del av folket men främst bestod den av liberaler. Många 

arbetare och bönder var ute i krig som soldater eftersom det första världskriget vid denna 

tidpunkt ännu inte tagit slut.30 

Dumans exekutivkommitté var en slags verkställande byrå inom duman. Deras uppdrag var 

bland annat att återställa ordningen i Petrograd.31 De tog över makten från duman i mars 

1917 och var efter ett par dagar in i februarirevolutionen de som styrde och hade makten i 

Ryssland. Dumans exekutivkommitté bestod i mars 1917 av Michail Rodzianko som var 

dumapresident, Tscheidze som var den socialdemokratiska partiets ledare i duman, Kerenskij 

som var ledare för det så kallade Trudovik, som även var arbetarpartiet. Kerenskij och 

Tscheidze bildade tillsammans dumans vänster.32

Vidare bestod dumans exekutivkommitté av Miljnkoff som var kadettpartiets företrädare, 

Karauloff som var en frisinnad vilde och kosack, Konovalaff som var en av dumans 

vicepresidenter, Dmitrinkov som var dumans sekreterare och oktobrist (var ett ryskt 

liberalkonservativt parti). Det tar inte slut där utan det fanns ytterligare fem medlemmar och 

dessa var Bzjevskij som var dumans vice sekreterare, Sjidlovskij som var oktobrist, 

Nekrasoff som var kadett, Lvoff som var centerman och f.d nationalist samt den sista 

medlemmen Schulgin som var nationalist.33  

Värt att nämna är att i Ryssland under denna tid fanns det två olika sorters indelningar av 

folket. Den ena hette Narod och betyder folk på ryska. Narod representerade bönderna och 

arbetarna och var även de människor som inte hade utbildning. Den andra klassen var de 

människor som var politiskt bildade, Obsjtjestvennost.34 Regeringen försökte nu göra så att 
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klyftan mellan dessa klasser inte växte sig större utan meningen var att regeringen skulle 

representera båda klasserna. Regeringen skulle även utfärda politisk amnesti och ta bort 

dödsstraffet. 35

Om vi även ska nämna Finland under denna tid så är det viktigt att veta att landet inte var 

självständigt utan lydde under rysk regering. 1809 blev Finland ett ryskt storfurstendöme, 

dock fick den finska befolkningen sköta sig relativt självständigt. Detta höll dock inte i sig 

särskilt länge utan på 1890-talet skulle Finland bli en del av det ryska imperiet. De skulle nu 

lyda under samma lagar som övriga landet. Eleverna skulle lära sig det ryska språket i skolan 

bland annat. Redan 1905 försökte dock finnarna, efter att det gått dåligt för ryssarna i kriget 

mot Japan året innan, att lätta upp trycket genom att få en ny författning som innebar att 

invånarna, både kvinnor och män, fick rösträtt till riksdagen. Men ryssarna tog snabbt tillbaka 

det hårda greppet och inte förrän den 6 december 1917 kunde Finland utropa sig som 

självständigt.36  

4. Februarirevolutionen 1917 i pressen

4.1 Livsmedelskrisen i Petrograd 

Innan själva revolutionen bröt ut den 8 mars så fanns det ett samhällsproblem i Ryssland som 

togs upp relativt flitigt i medierna och detta problem handlade om livsmedelskrisen i 

Petrograd. Jag har försökt samla ett antal artiklar som behandlar detta ämne därför att det 
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hade en stor inverkan på varför revolutionen bröt ut. Jag har hittat artiklar från både 

Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet men Dagens Nyheter tar inte upp detta ämne i sin 

nyhetsrapportering i samma omfattning som de övriga tidningarna. 

Hufvudstadsbladet har flera artiklar som tar upp problemet med mängden livsmedel i 

Ryssland och transporten av dessa från bönderna till människorna som bodde i städerna. Det 

gällde främst spannmål och mjöl. Detta var ett av de problem som föranledde den revolution 

som bröt ut i mars 1917 i Petrograd. Folket var då så missnöjda med hur regeringen hade 

hanterat frågan så att de gjorde uppror, detta självklart i kombination med övrigt missnöje 

över andra saker. 

6 mars 1917 diskuteras livsmedelsfrågan i Petrograd för första gången i Hufvudstadsbladet. 

Under rubriken ”Godsveckorna och lifsmedelsförråden” får vi reda på att Duman har haft ett 

sammanträde där man diskuterat livsmedelsfrågan. Jordbruksministern Rittich gjorde bland 

annat uttalanden om spannmålstransporterna. Sammanträdet var hemligt och därför 

publicerades inte de debatter som ägde rum i tidningen.37

10 mars 1917 publicerar Hufvudstadsbladet ytterligare en artikel där riksduman fortsatt har 

behandlat frågan om livsmedelskrisen i Petrograd. Man rapporterar om att bönderna har fått 

ovanligt mycket kritik för livsmedelskrisen. Kusmin, som var en talare under sammanträdet 

med riksduman, menade att bönderna mer än gärna ställde upp för sitt land och gjorde allt för 

att få ett fredligt slut på kriget.38   

Richard Pipes skriver i sin bok Ryska Revolutionen om hur bristen på bränsle fick tiotusentals 

arbetare att permittera.39 Det visar på desperationen hos det ryska folket och hur svår 

situationen faktiskt var under första världskriget. 
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Den 11 mars 1917 finns ännu en artikel i Hufvudstadsbladet som vidare behandlar den fråga 

som togs upp både den 6 och 10 mars 1917 angående livsmedelskrisen i Petrograd. Denna 

artikel med rubriken: ”Riksduman plenum i går- Jordbruksministern besvarar interpelationen 

om lifsmedelsfrågan i Petrograd” är relativt lång och beskriver mer ingående de problem som 

finns. Jordbruksministern tar upp frågan om hur regeringen kommer att lösa problemen med 

transporterna av mat till huvudstaden. En fråga som beskrivs som mycket svår att lösa och 

oundviklig att svara på även för duman. Jordbruksministern menade att svårigheterna med att 

få fram livsmedel berodde på vädret som ställde till stora bekymmer för tågtrafiken bland 

annat, vilket började redan i januari. Folket hade fått panik och börjat hamstra bröd från 

butikerna för att kunna tillverka skorpor vilket ställde till stora problem för bagarna. Paniken 

berodde på rykten bland befolkningen om att det rådde brist på mjöl. Riksduman menade att 

för att få slut på ryktena om brist på mjöl måste regleringen av hur mycket mjöl som delas ut 

skötas av kommunalstyrelsen i Petrograd. Jordbruksministern menade också att om tillförseln 

av livsmedel är tillräcklig till alla medborgare kommer det att lugna ner befolkningen 

åtminstone ett tag. Dessutom skriver han vidare att enda lösningen är att ett kommunalt 

självstyre sköter hanteringen av livsmedel för att snabbt få fram tillräckligt med livsmedel till 

folket. Anledningen till detta är att de anses ha förtroende bland folket. Frågan om livsmedel 

är bara en av många frågor som behöver besvaras för att lösa den situation som nu råder i 

landet.40

Om vi nu går över till Svenska Dagbladet så finns det i tidningen en spalt som heter Den 

utländska varumarknaden och där publicerades den 7 mars en artikel som heter 

”Transportsvårigheter för den ryska spannmålsmarknaden”. Artikeln är skriven av 

Telegrambyrån och tar upp att det de under de senaste dagarna har varit mycket besvärligt 

väder med mycket snö som har försvårat för de ryska bönderna att forsla fram sin säd på 

vägarna vilket i sin tur ha lett till att konsumenterna har fått lida. Sedan följer en tabell med 

information om spannmålsförrådet i Ryssland under januari 1917.41
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Även Svenska Dagbladet tar alltså upp detta problem men omfattningen av rapporteringen 

går inte att jämföra med hur mycket Hufvudstadsbladet skrivit på samma ämne. 

Jag fortsätter nu med en av mina huvudfrågor som är: Hur beskrivs revolutionens utbrott i 

tidningarna i Sverige jämfört med Hufvudstadsbladet? Det ska bli spännande att se om det är 

mer rapportering kring konflikten i Hufvudstadsbladet jämfört med de två svenska 

tidningarna. 

4.2 Revolutionsutbrottet beskrivet i Dagens Nyheter

Här kommer ett antal artiklar som jag valt ut från tidningen Dagens Nyheter i början på mars 

1917.

Rubrikerna från tidningen Dagens Nyheter den 14 mars lyder på sidan 9: ”Ryssland befinner 

sig i våldsam jäsning. Rykten om kravaller och våldshandlingar”. I artikeln under rapporteras 

det om ”Hungerrevolution i det ryska riket Järnvägsbron över Neva sprängd”. 

Järnvägstrafiken mellan Sverige och Finland beräknades bli inställd på grund av att en bro 

hade sprängts av de revolutionära över floden Neva. Dessa uppgifter har Dagens Nyheter fått 

från ett privattelegram skickat till redaktionen från Sundsvall. Det är boende i Haparanda som 

hört av sig till Sundsvalls tidning och meddelat hur situationen ser ut och sedan har 

informationen nått Dagens Nyheter.42

 

I artikeln under med rubriken ”Petrograd liknar en krigsskådeplats” får läsaren information 

om Petrograd och situationen som råder där. Uppgifterna kommer från en affärsman från 

Stockholm som har rest från Ryssland och på vägen hem har han passerat Haparanda. Han 

har i sin tur för just Haparanda Nyheter berättat bland annat följande information. All 

passagerartrafik i Ryssland var inställd. Folk stormade butikerna och inga tidningar utkom. 

Dessutom fanns det uppgifter om att militären skulle ha anfallit med sablar och sårat ett 

hundratal. Strejk har även utbrutit i flera fabriker. I artikeln nämns även den hårda censuren 

som rådde under denna tid eftersom att ingen i Finland kände till revolutionen och 
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oroligheterna. I övrigt hade också censuren gjort så att många talare som ville ta upp 

problemet kring livsmedelsfrågan i riksduman hade tystats ned.43 

Värt att tillägga här återigen är att Finland under denna tid tillhörde det ryska imperiet. Detta 

är den första artikel jag har hittat på ämnet februarirevolutionen i tidningen Dagens Nyheter 

och då kan vi alltså konstatera att deras nyhetsrapportering om ämnet börjar den 14 mars 

1917. Censuren är intressant då den alltså försökte, och uppenbarligen även gjorde, höll 

undan mycket information för de invånare som bodde i det vi idag kallar för Finland men 

även för ryssarna själva. Tsaren styrde landet med järnhand och motstånd skulle till varje pris 

tystas ned. Något som var märkligt var att tsaren inte verkade ta upproren på allvar i början. 

Han kunde inte inse att de uppror som gjorts var av mer allvarlig karaktär och valde därför i 

början att tro att de telegram som han fick var överdrivna och endast skrivna i ett syfte som 

skulle ge duman mer makt. När han sedan insåg allvaret valde han att svara med kraftigt våld 

mot demonstranterna.44 

Dagen efter, alltså den 15 mars 1917 kan vi läsa följande rubriker på förstasidan: 

”Statsvälvning i Ryssland. Riksduman har handlat. Ministrarna arresterade”

Från Petrograds telegrambyrå rapporteras följande information: Folket är trötta på bristen på 

organisation kring transportväsendet och tillförseln av livsmedel. En exekutiv kommitté med 

Michail Rodzianko i spetsen har utropat sig till provisorisk regering, upplöst duman och har 

nu tagit över makten i Petrograd. De vill med hjälp av folket och armén skapa en ny regering 

som ska styra landet och ta hänsyn till befolkningens önskemål. Kommittén samt de 

revolutionära har tillsammans arresterat ministrarna och satt dessa i fängelse. Duman har 

förklarat att regeringen ej längre existerar. På dag tre av revolutionen var Petrograd helt i 

dumans exekutiva kommittés händer och man uppmanade befolkningen, armén samt 

järnvägen att återgå till det normala.45
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Fredagen den 16 mars 1917 skriver Dagens Nyheter en rubrik på förstasidan som lyder: 

”Revolutionens Petrograd. Vad ögonvittnen berätta”. och här kan vi bland annat läsa om 

ögonvittnesskildringar från folk som rest över gränsen till Haparanda och berättar om vad de 

varit med om i Petrograd. Dagens Nyheters utsände medarbetare skriver följande: 

”Revolutionen inleddes på torsdagen med folkdemonstrationer på gatorna vilka 

myndigheterna förgäves försökte kväva.” Vidare får läsaren information om hur läget är just 

nu i Ryssland och att stridigheterna borde ha upphört under tisdagen eftersom flera av de 

garnisonsoldater som medverkat nu övergått till dumans sida.46 

Den 16 mars 1917 var rapporteringen kring den ryska revolutionen omfattande eftersom att 

jag hittar flertalet artiklar som rör ämnet publicerade i tidningen. Jag finner det intressant att 

vissa av artiklarna rör skvaller som den artikel som jag hittade på sidan 10 om att tsaren 

enligt rykten skulle ha flytt till England och då på sin väg dit passerat Haparanda. Sundsvalls 

tidning satte då igång med att kontakta de orter som tsaren kunde ha tänkts passerat men fick 

inte på någon ort gehör för att uppgifterna skulle vara korrekta.47 

Extra intressant är den artikel som publiceras på sida tre den 16 mars och som har rubriken 

”Den Ryska Revolutionen”. I denna artikel får vi läsa anledningen enligt den provisoriska 

regeringen till varför revolutionen startade. Deras svar är att det beror på det folkliga 

missnöjet mot regeringens livsmedelspolitik. Dock menar den provisoriska regeringen att det 

inte bara är hunger som bidragit till folkets missnöje. Det har funnits ett långvarigt politiskt 

missnöje och redan 1914 fanns risken att något liknande det som skedde 1905 kunde ha 

inträffat. Regeringen ville provocera fram en hungerrevolution som en täckmantel för att 

kunna sluta fred i första världskriget men när resultatet inte blev som väntat blev regeringen 

bortsopad av de revolutionära.48

Vad kan då konstateras utifrån dessa tre artiklar? Jo jag tycker att helhetsintrycket är att 

Dagens Nyheter försöker ge en trovärdig och rättvis bild av revolutionens utbrott. Vi får som 
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läsare av tidningen exempel på ögonvittnesskildringar vilket jag tycker visar på ett större 

engagemang från tidningens sida i att försöka bringa klarhet i vad som egentligen pågick i 

Ryssland. Vi får också läsa om vad den provisoriska regeringen ansåg var anledningen till 

varför revolutionen drog igång vilket bidrar till ett mer brett perspektiv på konflikten.

Dagens Nyheters politiska åsikt var under denna tid neutral och det tycker jag framgår i deras 

rapportering. Exempel på detta är att i vissa artiklar har tidningen med vittnesmål från platsen 

som själva varit med om händelsen och därmed blir det en mer trovärdig skildring av 

händelsen. Dock har Dagens Nyheter även TT som källa så det är lite blandat varifrån 

uppgifterna kommer. 

4.3 ”Revolutionsutbrottet beskrivet i Hufvudstadsbladet”

Här kommer ett antal artiklar från Hufvudstadsbladet från mars 1917 

Den 16 mars 1917 publiceras en extra bilaga till Hufvudstadsbladet. Bilagan innehåller ett 

telegram som har rubriken: ”Telegram från Befälhafvaren för Östersjöflottan”. Det är ett 

meddelande från den temporära regeringen där det ganska ingående beskrivs vad som skett 

de senaste dagarna i huvudstaden Petrograd. Inledningsvis är det mest information om själva 

händelseförloppet och vad som har skett. Artikeln är undertecknad viceamiral Njepenin. Den 

25 februari(gregoriansk kalender) ska det enligt telegrammet ha utbrutit våldsamma protester 

när Riksduman först hade ajournerat sitt sammanträde till april. På kvällen hade våldsamma 

protester utbrutit mellan befolkningen och trupperna och Riksduman hade en privat 

överläggning där man beslöt att vidta åtgärder mot de protester som uppstått bland trupperna 

och befolkningen för att återställa ordningen på gatorna. Dagarna som följde så trappades den 

hotfulla stämningen upp och därför bestämdes det att den temporära kommittén skulle 

återskapa förhållandet mellan gemenskapen och officerarna. Den temporära regeringen 

bestämde sig för att ta på sig den verkställande maktens befogenheter. Det står också att 

arbetarföreningen valde att förena sig med dumans temporära kommitté och därmed visade 

på stor politisk klokhet enligt telegrammet. I slutet av telegrammet får vi reda på att den 
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temporära kommittén efter att ha återställt ordningen någorlunda så har de skapat en temporär 

regering med Lvov i spetsen.49

Här tycker jag att läsaren får en bra bild av konflikten och dess händelser. Läsaren får även 

bra information om vem som gripit makten och vem som är i spetsen för den temporära 

regeringen. I övrigt är det intressant att informationen är så detaljerad. 

17 mars 1917 möts läsaren av rubriken ”De senaste dagarnas stora händelser”. 

Här får vi all informaton om vad som har skett i huvudstaden de senaste dagarna och även det 

telegram som publicerades som en bilaga från den 16 mars finns med. I övrigt är det flera 

smårubriker med diverse information om revolutionen och vad som har skett de senaste 

dagarna.

18 mars 1917 finns en hel sida som nästan bara handlar om revolutionen och vad som har 

skett. Små notiser med rubriker som ”En varning mot våldsdåd” där justitieministern talar om 

att ”folkets ära tillåter icke obetänksamma våldsdåd”. De som gör sig skyldiga till detta 

kommer att straffas.50   

Här ser vi alltså en sträng uppmaning till folket att inte göra uppror för att då skadar man 

landets ära. Det verkar som att äran för landet var något som var väldigt viktigt under 

revolutionen och att det är det än idag vilket jag kommer ta upp mer ingående i min 

sammanfattning. Samma dag finns även detaljerad information kring tsarens avgång. Under 

rubriken ”Senaste nytt Kejsarens tronafsägelse” skrivs det om hur det gick till när tsaren fick 

avgå. I artikeln ska tsaren ha uttryckt sig på följande sätt: ”Hvad bör jag då göra?” och då har 

en representant för den temporära regeringen svarat ”Afsäga Eder tronen”. Informationen om 

att tsaren hade undertecknat avsägelsen ankom den temporära regeringen den 16 mars 

klockan 3 på morgonen.51
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Här kan vi alltså se flera av de problem som Ryssland stod inför och att det fanns flera 

faktorer som bidrog till folkets missnöje. Det jag nämnde i bakgrunden stämmer bra in här 

med att folket inte hade mycket att säga till om och till skillnad från Väst så var idealen om 

hur ett land skulle styras väldigt annorlunda och då blev det en krock bland 

landsbygdsbefolkningen och den övriga befolkningen samt de styrande i landet. 

Något jag finner väldigt intressant är att Hufvudstadsbladet får information tidigare än de 

båda svenska tidningarna angående att det håller på att ske en revolution. Helsingfors fick 

snabbt in nyheter från den kejserliga huvudstaden. Det är även oerhört intressant att som 

läsare få följa med i debatten kring livsmedelsfrågan i Petrograd och om de rykten som 

spreds angående brödransonering och dylikt. Jag tycker att detta bidrar till en bättre förståelse 

till varför revolutionen bröt ut när man som läsare får ta del av den debatt och de problem 

som finns i landet redan innan revolutionen. 

I Geoffrey Hoskings bok Ryssland finns ett kapitel som enbart beskriver bönderna i Ryssland 

och deras situation. Här får man en väldigt bra förståelse varför det blev en så upprörd 

stämning i landet. Bönderna var en väldigt viktig del av det ryska samhället och när de inte 

togs omhand på ett bra sätt av myndigheterna kunde heller inte staten förvänta sig ett gott 

uppförande i gengäld från böndernas sida. Detta borde ha varit självklart för tsaren men i sin 

iver att regera verkar han ha glömt bort en av de viktigaste kuggarna i det ryska samhället. 

Det finns flertalet exempel på hur bönderna var de som skulle stötta staten exempelvis om ett 

av samfällighetens hushåll inte kunde betala sin skatt så skulle resterande bönder i byn betala 

hans del till staten. Detta skedde främst fram till mitten av 1600-talet. Det vilade med andra 

ord ett väldigt stort ansvar över de ryska bönderna, ett ansvar som tillslut blev övermäktigt. 

Livegenskapen avskaffades inte förrän strax innan 1858, alltså oerhört mycket senare än 

resten av Europa.52 Dessutom var bönderna redan så pass utstötta på landsbygden att det var 

nästintill omöjligt att få in dem i det övriga samhället eftersom de klädde sig annorlunda och 

talade ett annat språk samt hade andra traditioner. 53 Med andra ord var det kanske inte så 
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konstigt att de tillslut fick nog och krävde att tsaren skulle avgå eftersom de aldrig fick en 

ärlig chans att bli en del av det ryska samhället och detta trots allt de bidrog med till staten. 

4.4 ”Revolutionsutbrottet beskrivet i Svenska Dagbladet”

Här kommer ett antal artiklar från Svenska Dagbladet i mars 1917. 

Den 9 mars publiceras en rad olika artiklar under huvudrubriken ”Kring världskriget”. 

Artikeln handlar om att det i Petrograd eventuellt kunde bli oroligheter av 

arbetardemonstranter vid dumans öppnande. Överbefälhavaren i Petersburgs militärdistrikt 

uppmanade arbetarna till att hålla sig lugna. Vi får också läsa vad dumans president 

Rodzianko har för syn på saken. Han menade att Ryssland befann sig i en svår situation och 

att inre stridigheter till varje pris skulle undvikas därför att detta kunde underlätta för fienden. 

Rodzianko sade även att arbetarna borde vara så patriotiska att de demonstrationer som det 

ryktades om skulle förbli rykten. I slutet av artikeln får vi reda på att inga oroligheter ska ha 

skett i samband med öppnandet detta enligt uppgifter från ett telegram.54

Torsdagen den 15 mars 1917 skriver Svenska Dagbladet en artikel med rubriken 

”Revolutionen segrar i Ryssland. -Duman konstituerar en provisorisk regering. Den gamla 

ministären arresterad. Hela Petersburgs garnison förenar sig med revolutionärerna”. 

Informationen i artikeln kommer från Petrograds telegrambyrå. I artikeln tas det numer 

relativt kända problemet kring den brist på organisation av transporterna och även tillförseln 

av livsmedel till befolkningen som nämndes redan den 7 mars. Befolkningen är enligt 

artikeln missnöjda över regeringens sätt att styra och detta är även något som regeringen 

sedan tidigare haft på känn och därför har de också velat vidta en rad åtgärder, bland annat 

ville de upplösa både riksrådet och duman. Detta var något som varken riksrådet eller duman 

lyssnade till utan de valde istället att tillsätta en kommitté med 12 medlemmar under ledning 

av dumans president Rodzianko. Kommittén meddelade även att de nu såg sig själva som den 

provisoriska regeringen och sade även att de skulle ta över den allmänna ordningen i 

samhället eftersom den nuvarande regeringen inte lyckats med detta enligt kommittén. De 

uppmanade även om allmänhetens och arméns stöd i deras beslut. Vidare i artikeln får vi reda 
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på att den exekutiva kommittén har gjort uppror i Petrograd och förenat sig med de 

revolutionära. Det går även att läsa att på den tredje dagen, alltså 15 mars, är ordningen i 

Petrograd återställd men nu med kommittén vid makten.55

Precis som i Dagens Nyheters artikel från samma datum skriver redaktionen även att man 

uppmanar järnvägen och befolkningen att återgå till det normala. Något jag funderar på här är 

om de båda tidningarna får sin information från samma källa då innehållet i artiklarna tar upp 

ungefär samma saker?

Det jag har märkt när jag läst de olika tidningarna är att många av uppgifterna kommer från 

Svenska Telegrambyrån. Svenska Telegrambyrån grundades 1867 av Alfred Fich och 1921 

bytte Svenska Telegrambyrån slutligen namn till det namn vi känner igen idag, nämligen 

Tidningarnas Telegrambyrå.56 1915 startades två nyhetsbyråer i syfte att konkurrera med 

Svenska Telegrambyrån nämligen Presscentralen och Stockholms Telegrambyrå. 1918 slogs 

Stockholms Telegrambyrå ihop med Presscentralen och blev slutligen Nordiska 

Presscentralen.57 Anledningen till att det startades konkurrerande telegrambyråer var för att 

det hade kommit in anklagelser mot Svenska Telegrambyrån för att vara ”tyskvänliga”.  

Under första världskriget var det extra viktigt att Sverige skulle vara neutrala och 

tidningarnas rubriker skulle ej avslöja om man var för eller mot någon av de stridande 

parterna.58

16 mars 1917 finns det på sida tre en artikel med huvudrubriken ”Den ryska 

revolutionsregeringen har konstituerat sig”. Underrubriken: ”Furst Lvoff konseljpresident, 

Miljukoff utrikesminister”.  I denna artikel får vi läsa om att man inte varit särskilt förvånad 

övet det faktum att det brutit ut en revolution i Ryssland med tanke på de omständigheter som 

har varit i landet. Det som däremot förvånar är att folket helt har trotsat regeringens förslag 

om att upplösas och istället helt satt den ur funktion. Detta är en mycket stor överraskning 
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enligt Telegrambyrån. Folket har istället konstituerat sig som en provisorisk regering med en 

exekutivkommitté. Enligt artikeln har detta skett på endast tre dagar och utan större lidande 

för folket.59

På sidan nio från samma dag fortsätter artiklarna på ämnet ryska revolutionen. Där har 

rubriken namnet ”Helsingfors i förstärkt belägringstillstånd Trupperna i Finland ha vägrat 

afgå till Petersburg”. Denna artikel tycker jag är särskilt intressant då läsaren får information 

om att när trupperna som varit stationerade i Finland blivit kallade till Petersburg av den 

gamla regeringen ska de ha vägrat. I Petersburg har även politiska fångar blivit befriade från 

fängelse. Helsingfors har förklarats i förstärkt belägringstillstånd*.60

I och med informationen ovan från artikeln den 16 mars där soldaterna vägrade avgå till 

Petersburg så tycker jag att det blir mycket tydligt vilken sida Finland stod på under 

revolutionen. Nu var de ju inte självständiga men att missnöjet över tsarens sätt att styra sökt 

sig även till dessa delar av imperiet tyder på att det inte kan ha varit många som var nöjda 

med regeringens sätt att behandla befolkningen. Även krigsmoralen som jag diskuterat 

tidigare i uppsatsen visar sig här återigen från sin dåliga sida när soldaterna vägrade att lyda 

order. Även den vilja att som land bli självständigt var ännu en bidragande faktor till varför 

Finland stöttade de revolutionära i kampen mot regeringen och tsaren eftersom de förmodlige 

hade på känn att detta skulle utgöra en möjlighet för dem att bli självständiga.  

 

På samma sida den 16 mars kan läsaren få information i en artikel med rubriken ”Revolution 

är det ej alls fråga om”- Hofrådet Markoff uttalar sig om den uppkomna situationen”. 

Informationen kommer från det ryska hofrådet som företräds av en man vid namn dr von 

Markoff. Han berättar ingående i artikeln om de senaste dagarnas mycket uppmärksammade 

händelse i Petrograd. I början av artikeln säger han att man på den ryska legationen inte fått 

all den information som behövs för att kunna ge en fullständig bild av vad som pågår i 
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Ryssland. Han dementerar även de rykten som har spridit sig till den svenska pressen om de 

blodiga strider som ska ha ägt rum i Petrograd. Det har visserligen skett upplopp av det mer 

vilda slaget men inget blod ska ha spillts enligt dr von Markoff. I artikeln är han också noga 

med att påpeka att anledningen till varför folket är missnöjda har inte att göra med tsaren utan 

beror snarare på en man vid namn Protopopoff som tillhörde den gamla regeringen. 

Regeringen ska enligt dr von Markoff ha svikit befolkningen och ej infriat deras önskningar. 

Den gamla regeringen ska enligt Markoff haft oerhört lite förtroende bland befolkningen och 

nu var folkets önskan en regering med män som de kunde lita på.61

I Svenska Dagbladet får läsaren alltså en bred bild av konflikten då flera aktörer i konflikten 

säger sitt. I artikeln ovan så får man som läsare ta del av hur den ryska staten såg på 

konflikten. Det märks tydligt att Hofrådet Markoff försvarar tsaren i alla lägen och istället 

skyller allt på Aleksandr Protopopoff som då var inrikesminister. 

Utöver denna artikel är Svenska Telegrambyråns analys av konflikten intressant. De blev 

förvånade över den kraft som fanns hos det ryska folket och att de lyckades helt med att 

upplösa regeringen. Denna kraft kommer jag nämna mer om i min sammanfattning då även 

jag är fascinerad över det ryska folket och hur de slöt sig samman för att störta tsaren och få 

en ny ledare. I ett land med så uråldriga traditioner måste det ha varit oerhört svårt att få 

igenom en förändring lik denna. 
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5. Hur såg de olika tidningarna på februarirevolutionen?

 

Den fråga som jag nu kommer att försöka få svar på är hur de olika tidningarna såg på 

februarirevolutionen. Jag undersöker ju som nämnt två svenska tidningar och en som under 

februarirevolutionen tillhörde det ryska imperiet och då syftar jag på Hufvudstadsbladet. 

Synen på februarirevolutionen i de olika tidningarna skiljer sig inte nämnvärt från varandra 

vilket förvånar mig litet. Men vad jag däremot upptäckt är att i Hufvudstadsbladet så får vi 

fram artiklar där flera olika aktörer i konflikten får säga sitt, något som jag inte tycker mig ha 

hittat i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det finns artiklar publicerade med vad den 

provisoriska regeringen har för åsikter om februarirevolutionen, vad tsaren ska ha sagt vid 
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hans abdikation och även telegram från statsöverhuvudet i Moskva till stadsfullmäktiges 

ordförande i Helsingfors. 

I artikeln ”Händelsernas utveckling i Moskva-Ett oblodigt förlopp” får läsaren ta del av ett 

telegram som skickats från statsöverhuvudet i Moskva till stadsfullmäktiges ordförande i 

Helsingfors. Där kan vi läsa att den gamla regeringen inte längre existerar och att detta 

faktum verkar ha accepterats av invånarna i staden. Inrikesministern ska även vara arresterad 

samt att makten har övergått till den temporära regeringen. Han skriver vidare att det är ett 

lugnt läge i staden.62

På redaktionen i Helsingfors fick Hufvudstadsbladet information skickad till sig från 

Ryssland på ett snabbare sätt än vad de olika svenska tidningarna fick och det som framgår är 

att informationen var mer detaljrik och omfattande jämfört med Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. 

Dagens Nyheter har artiklar som fokuserar mer på ögonvittnesskildringar, de har med en del 

skvaller men såklart även mer seriösa inlägg på ämnet. Deras rapportering kring 

livsmedelsfrågan går inte att jämföra med Hufvudstadsbladets men det fanns anledningar till 

detta vilket jag också nämnt i min text. Tidningen har särskilt en intressant artikel och det är 

den där läsaren får reda på varför februarirevolutionen startade sett ur den provisoriska 

regeringens synvinkel. 

Svenska Dagbladet har flera aktörer med i sin rapportering som exempelvis får läsaren reda 

på vad det ryska hofrådet har för syn på de händelser som utspelade sig i Petrograd. Detta är 

en oerhört intressant läsning och bidrar till nya perspektiv på konflikten. Läsaren får utöver 

detta även information om hur Finland såg på konflikten i och med den artikel som beskriver 

de finska trupper som vägrat avgå till Petrograd. 
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6. Sammanfattande diskussion. 

Det jag har kommit fram till när jag undersökt de olika tidningarna är att Hufvudstadsbladet 

verkar ligga längst fram vad gäller sin rapportering kring revolutionen. De var den första av 

de tre tidningar som jag undersökt som skrev något om revolutionen och de har även artiklar 

som tar upp den livsmedelskris som rådde innan revolutionen bröt ut något som ger läsaren 
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en mycket god inblick i situationen i Ryssland. Detta hade även Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. Jag tycker också att rapporteringen av livsmedelskrisen bidrar till ett mer 

brett perspektiv på själva konflikten och som läsare får man en bättre förklaring till varför 

revolutionen bröt ut. De samhällsproblem som beskrivs i tidningarna kan lättare kopplas till 

folkets missnöje och sedan länkas samman med revolutionsutbrottet. Jag tolkar det som att 

Hufvudstadsbladet är mer engagerat i frågan om ryska revolutionen med tanke på dess 

rapportering kring konflikten. Hur man än vrider och vänder på det hela känns det inte så 

överraskande då Hufvudstadsbladet var en tidning under ryskt styre och redaktionen i 

Helsingfors hade som jag nämner i uppsatsen tät kontakt med ryska regeringen. Vad som är 

viktigt att tänka på är att censuren var oerhört hård så det är inte helt självklart att 

Hufvudstadsbladet skulle få information rörande konflikten innan de svenska tidningarna fick 

det. Dagens Nyheter hade även de artiklar om transportsvårigheterna av spannmål i Ryssland 

och den artikeln som jag har hittat är från den 12 mars 1917. 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter var som jag tidigare konstaterat lite senare i sin 

rapportering kring konflikten jämfört med Hufvudstadsbladet. Men alla tidningarna tog upp 

livsmedelsfrågan och de transportproblem som uppstod i samband med detta. Detta bidrog till 

att iallafall jag förstod varför konflikten startade och säkert läsarna då med eftersom de var 

något förvarnade om att något eventuellt var på gång att hända i Ryssland. 

Något jag även upptäckt när jag undersökt de olika tidningarna är att oerhört få eller nästan 

inga alls av artiklarna är undertecknade med namn. Vi får alltså i 9 fall av 10 inte reda på vem 

det är som har skrivit artikeln förutom när det är en insändare av något slag eller ett telegram 

som blivit publicerat. Tidningen verkar alltså stå bakom det som publiceras. Som jag även 

nämnde tidigare så fanns det även många länder som skickade bilder i syfte att visa upp en 

bild av kriget som var förskönande och när dessa bilder publicerades i tidningarna gav det en 

felaktig bild till läsarna. Men det finns en förklaring till detta fenomen. I boken Den svenska 

pressens historia finns förklaringen till varför många artiklar ej var undertecknade med någon 

signatur. Det verkar helt enkelt som att det inte var lika vanligt att underteckna artiklar med 

namn så som vi är vana vid det idag. Om artikeln väl var undertecknad så använde sig 

skribenten av inte bara en utan ett flertal olika signaturer. Anledningarna till detta var bland 

annat därför att det såg ut som att redaktionen hade fler anställda om signaturerna var olika 
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men det kunde även bero på att olika signaturer passade olika bra beroende på vilken typ av 

text som skulle undertecknas.63

6.1 Avslutande kommentar

Jag tror inte att det går att hålla tillbaka ett helt folk och detta kan vi se flera exempel på 

genom åren. Att binda folks åsikter och hålla dem tyglade är mycket svårt och det kommer 

alltid att finnas människor som väljer att gå sin egen väg och inte lyssna på dem som styr i 

landet. Dessa kommer också få med sig fler människor på vägen och när dessa blir flera blir 

det svårt att stoppa åsikterna. Inget land kommer någonsin kunna hålla tillbaka för de krafter 

som finns hos oppositionen då det finns bevis i historien för detta gång på gång. Jag tycker att 

det är fascinerande att människor i alla tider varit så modiga och vågat stå upp för sin åsikt 

trots att de varit hårt tillbakatryckta. 

Vad som också blir tydligt under ryska revolutionen är vad hunger kan göra med oss 

människor och vilken oerhörd påverkan det har på oss om vi inte får tillräckligt med mat att 

äta. Den urkraft som väcks hos människan när den inte får äta kan få oss att göra de mest 

desperata handlingar. I kombination med övrigt missnöje över situationen i landet och dålig 

levnadsstandard var nog inte beslutet om att göra revolt långt borta för befolkningen i 

Ryssland. 

Äran var viktig under revolutionen och patriotismen genomsyrade hela landet. Var du ryss 

skulle du vara stolt över ditt land och de värderingar ditt land stod för. 

7. Didaktisk reflektion
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Utifrån uppsatsen har jag lärt mig mycket om hur en viss händelse framställs i olika medier 

samt vilken påverkan censur kan ha på ett samhälle. Även vilken påverkan de styrande i ett 

land har och hur de kan påverka ett helt folks åsikter. Att jobba med detta i skolan med 

eleverna kommer kunna ge eleverna förutsättningar att kunna tänka källkritiskt och få 

vetskap om hur censur kan påverka ett lands nyhetsflöde. Att censur kan hänga i än idag ser 

vi tydliga exempel på från en artikel jag hittade i Dagens Nyheter i samband med 100-års 

jubiléet av ryska revolutionen. Där beskrivs ingående att den ryska revolutionen tigs ihjäl i 

Ryssland och att det inte är något man pratar om öppet bland befolkningen. Detta trots att det 

var den som la grunden för det som blev Sovjetunionen så är det alltså inget som 

uppmärksammas i dagens skola eller medier. I artikeln tas flera aspekter av revolutionen upp, 

att den både frambringade något positivt i och med ett nytt sätt att styra men att den även tog 

livet av 15 miljoner människor.64 Detta är oerhört intressant och är en diskussion som jag tror 

kommer att vara viktig att ha i klassrummet med eleverna och att få höra deras tankar och 

åsikter kring detta. Att få eleverna medvetna om hur censur kan påverka är viktigt för deras 

källkritiska tänk och för att få dem medvetna om hur samhället fungerar i länder som har ett 

annorlunda sätt att styra än Sverige. Det finns otaliga exempel på händelser i historien som 

senare har tystats ned och dessa exempel kan man som lärare använda i klassrummet och låta 

eleverna jobba med uppgifter. Källkritik är även något som finns med i den svenska 

läroplanen för gymnasieskolan och är nu ett obligatoriskt moment för gymnasieelever som 

läser historia.65
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