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1. Inledning                
     I denna uppsats ha jag lagt fokus på Smålandspostens syn på Ryska revolutionen och hur pass 

mycket som läsarna i Småland fick ta del av den. Tidningen var vid denna tidpunkt det enda 

mediet som gemene man hade tillgång till. Bara den aspekten gör det hela intressant. Hade man 

haft tillgång till TV, Radio, Internet eller andra modernare medier, kanske utbredningen av 

utrikesnyheter varit större och mera spridd. En annan aspekt på det hela är hur viktigt det är att 

känna till om den Ryska revolutionen. Ur ett moraliskt perspektiv borde alla känna till Ryska 

revolutionen och dess omständigheter, så att den aldrig inträffar igen. I alla fall inte på samma 

grymma och brutala villkor där civilbefolkningen ofta var de som drabbades hårdast.      

       Jag skulle vilja inleda med ett citat av Lars-Olof Larsson: 

 
Det är glädje budskapet för de civila befolkningarna. Städer har bränts och härjats, 

stora landområden har lagts öde. Människorna har i tusental och hundratusental sett 

sina hem skövlas och i bokstavligaste mening jämnats med marken. Skräckslagna 

har de flytt från hemmets jord, omkommit på landsvägar eller fått föra ett trist liv bland 

främlingar. Nu behöver de ej längre i mörker, köld och regn eller tryckande värme fly 

för en framträngande fiende, vanvettiga av fasa för kanondånet och av faran från 

vilda soldater, som handla värre än djur. Nu är tiden inne för återvändande till det 

kära hemmets jord, huru gödd den än är med blod och plöjd av granater. Nu när 

synda floden lagt sig.1 

 

En fin och bra formulering av Lars-Olof Larsson när han beskriver känslan av att ha vapenvila i 

Smålandsposten. 

   En anledning till att jag gör denna uppsats, förutom att jag är intresserad av att undersöka 

Smålandspostens utbredning. Jag är också intresserad av att försöka förstå hur individer tänker 

och handlar. Som nu under revolutionsåret(1917), var det många personer i makt positioner som 

missbrukade sina ställningar. Som dessutom genom brutala och grymma metoder, som stred mot 

etniska och moraliska aspekter. Tycktes vara benägna att göra vad som helst för att nå de syften 
                                                 
1 Franzén, 1977, s 170 
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som de ville nå. 

      

2. Bakgrund – Smålandsposten 
Då smålandsposten utgör källmaterialet till min undersökning är det viktigt för läsaren att få veta 

lite vad det är för tidning. Dess bakgrund, politiska inriktning och dess spridning.2 

När tidningen startade 1866 hade Sverige förändrats genom viktiga reformer och tekniska 

nyheter. Järnvägen hade kommit. Banan mellan Växjö och Alvesta öppnades 1865, och eftersom 

den var kopplad till stambanan mellan Malmö och Stockholm kunde tidningar snabbt skickas 

långa vägar. Vi hade fått folkskola och näringsfrihet. Bildning var ett fenomen som breddades. 

Därför behövdes tidningar. Mycket riktigt var det två lärare som grundade Smålandsposten. 

Deras namn var Frans Johan Munther och Carl Lundgren. Båda var adjunkter vid 

folkskoleseminariet, det vill säga lärarutbildningen i Växjö, och båda var erfarna tidningsmän. 

Lundgren hade skrivit i Växjöbladet som fanns sedan 1810 och Munther hade varit knuten till 

Jönköpingsposten. Smålandsposten blev en framgångssaga som bland annat innebar att tidningen 

kunde köpa sin egen tryckpress 1869. Tidigare hade man köpt tryck hos en boktryckare.3 1872 

var det dags för ägarbyte, den helt unge Hjalmar Ekeroth köpte rörelsen med pappas hjälp och 

visade sig vara en dugande man. Tidningen fick en för sin tid modern typografi. 1877 var det 

dags för nytt ägarbyte. 4 

 Tidningen fick än en gång en lärare, läroverksadjunkten Axel Forsberg, som ägare. Två år 

senare anställdes en journalist som än i dag omges med ett legendariskt ljus. Det var Alfred 

Hedenstierna. Hans medverkan gjorde Smålandsposten berömd över hela landet, och berömd 

blev också denne Sigurd, som han kallade sig, för sina berättelser från småländsk landsbygd. 

Hans böcker är än i dag attraktioner på bokmarknaden. Hedenstierna blev med tiden delägare och 

huvudredaktör. 1898 övertogs tidningen av ett aktiebolag och därmed gör familjen Göthe sitt 

långvariga inträde i tidningens historia.5  

    Jägmästare Carl Gustaf Göte blev aktiebolagets förste styrelseordförande i kraft av att hans 

son Albert Göthe var gift med Axel Forsbergs brorsdotter Elin. 1904 blev Albert Göthe 
                                                 
2 Materialet är hämtat ur Lars-Olof Larssons artiklar, ur böckerna: Larsson, 1995, s 20, Larsson, 1984, s 66 och Larsson, 2001, s 70 – 80.  

Artiklarna finns också att läsa på  www.smp.se  

3 www.smp.se 26/11 2011 

4 Tornehed, 1992, s 30 

5 Tornehed, 1992, s 45 
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Smålandsposten verkställande direktör. Så småningom övergick hela ägandet till familjen Göthe. 

Med bröderna Vilhelm och Torvald låg allt inflytande både över ekonomi och innehåll i 

familjens hand. De beslöt då att sälja företaget till Barometern i Kalmar. Numera ingår tidningen 

i storkoncernen Gota Media. Ledarmaterialet i tidningen som regelmässigt består av flera 

artiklar.  Artiklar där man kan läsa om revolutionens olika faser.6  

     En annan legendarisk person tog över. Gunnar Franzén som för övrigt tog den första lokala 

nyhetsbilden som någonsin hade införts i tidningen. Bilden handlade om ett mord i Loshult 

och året var 1909. Gunnar Franzén var en ytterst effektiv nyhetsjournalist och en av dem som 

tidigt hämtade information från brittiska BBC:s nyhetssändningar. Hemligheten bakom detta 

var telefonen som inte, överdrivigt många hade tillgång på den tiden. Detta faktum gjorde 

honom överlägsen.7
  

        Gunnar Franzéns tid medförde många tekniska nyheter. Skrivmaskinen kom in i huset 

1915, men än viktigare var att en ny tryckpress som byggde på tryck från papper i rulle 

installerades. Tidigare hade tidningen trycks från ark pressar. Med rulle och därmed runda 

tryckformar, givetvis i bly, kunde upplagan tryckas på mycket kortare tid. Men man kan 

konstatera att spridningen var väldigt stor ändå. Under 1917 så gav SMP ut ca 202 nr.8 Då är 

det med alla extra nr och ordinarie inräknat. Då ska man känna till att man hade tillgång till 

Smålandsposten både på landet och i staden.9
 

      Oroligheter trappades upp även i Sverige mellan åren 1917-18. Under dehär åren började 

det bli oroligheter, med hungerskravaller och oroligheterna ute i Europa sate sia spår. 

Smålandsposten hade tidigare dominerats av de konservativa. Men nu blev dominansen än 

större. Detta kan exemplifieras genom, t ex ett möte med styrelsen där redaktör Ljungren, höll 

ett tal till den övriga styrelsen. I talet framlade han hur vida man skulle tackla, den rådande 

situationen med hungersnöden etc. Vidare förmedlades en stor tacksamhet gent emot 

                                                 
6 Tornehed, 1992, s 50 

7 www.smp.se och 26/11 2011 

8 Detta kom jag fram till dels genom att räkna läggen. Men också genom att ringa och fråga redaktionen i Växjö. 

9 Men av alla dessa så använde jag mig inte av alla, på grund av att det inte stod om Ryssland och revolutionen i alla tidningarna. 
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moderaternas inflytande över tidningen. Styrelsen var mycket nöjd med partiets agerande för 

tidningen.10 

          Vid tidpunkten för 1919, har Smålandsposten åter blivigt morgon tidning. Efter 

besvikelser med både Ljungbytidningen11 och Värnamotidningen.12 Efter dessa två fiaskon 

bestämde sig Smålandsposten för att satsa på bara den lokala spridningen. Orådet begränsades 

till Växjö och närmaste omland, som var Värend. Från och med 1919 så finns det också med 

en spridningskarta. Den visar hur stor spridningen var och om man granskar den närmare, kan 

man se att spridningen är påfallande lik den spridning som är idag ca 80 år senare.     

          Detta är lite om tidningen och hur den har förändrats genom åren. Det kan vara bra att 

känna till lite om Smålandspostens historia, om man ska kunna förstå hur deras hållningar och 

åsikter går ihop.13 

             

     Lars – Olof Larsson har en väldigt bra beskrivning om Smålandsposten och journalisten 

Gunnar Franzens arbete: 
      

 En strävan efter objektivitet, som ej uteslutit engagemang och djärvhet når det 

gällt att förfäkta en övertygelse, ett brett kunskapsregister och förmågan att 

pedagogiskt klart och redigt analysera problemen har kännetecknat Gunnar 

Franzéns alltjämt obrutna gärning som utrikeskrönikör i Smålandsposten14 

 

Smålandsposten var vid den tiden mest känd för att lämna ut bra fakta om vad som hände i 

världen. Speciellt i början av första världskriget. Så höll man ofta läsarna med, långa och bra 

referat om vad som hände under krigsåren. Man var speciellt tidig med att göra bra reportage om 

utrikesnyheter och liknande. Redaktionen var intresserad att analysera hur en uppspelt 

upptrappning till februarirevolutionen till tiden efter oktoberrevolutionen. Där man lade krutet på 

att försöka bygga upp landet igen efter krig och revolution. Var nyckeln till att processen 

                                                 
10 Tornehed, 1992, s 60 

11 Nedlagd 1910 står på s 63 i  Smålandsposten en 125 årig historia  

12 Nedlagd 1919 står på samma ställe. 

13 Denna information om Smålandsposten har jag hämtat från www.smp.se 26/11 2011 

14 Citat av Lars-Olof Larsson ur artikeln som han skrev i Gunnars egen bok om sig själv och Smålandsposten. Värendh och Världen s 167 
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eskalerade och till slut blev till Sovjetunionen.15   

      Andra tidningar som finns i Växjö, är Kronobergaren och Växjöbladet. Men de har inte fått 

lika stor genomslags kraft som Smålandsposten.16  

 

3 Syfte: 
Syftet med att göra undersökningen, är att undersöka media-rapporteringen under den här tiden. 

Hur stor insyn som Smålandspostens läsare hade i vad som hände i Ryssland under revolutionen? 

Jag tycker i alla fall att det är intressant att undersöka om man såg på det här i Sverige, och hur 

man gjorde borta i Ryssland där händelserna inträffad. Eftersom att jag har utgått i från 

Smålandsposten, så blir det från ett ganska litet men ändå täckande journalistiskt perspektiv. 

        Mitt val att göra en studie av hur den ryska revolutionen skildrades föll på att göra en 

undersökning av en svensk dagstidning. Anledningen är att jag är intresserad av hur Svensk 

journalistik förhåller sig till etiska, moraliska och etniska dilemman. Jag har alltid varit 

intresserad av hur man ser på människoliv och humanitet. Traditionellt har man uppfattningen, 

om Ryssland att det är en kall, hård och avskyvärd plats. Där man kan offra människoliv till 

höger och vänster. Landets ledning har gjort det till en kollektiviserad polisstat, där alla som 

sätter sig upp mot överheten blir fängslade eller avrättade.  

          Ett annat syfte med denna uppsats är att analysera synen från Svensk mediebevakning(från 

Smålandspostens sida) på hur händelserna i Ryssland uppfattas. De har länge varit ansedda som 

det land, som har en av de dystraste människosyner, som historien någon sin har skådat.  Med det 

perspektivet i bakhuvudet, så ska jag undersöka hur Smålandsposten ser på saken.  

           En annan sak som jag tycker är intressant är att sätta detta i perspektiv till vad tidningen 

har för grundvärderingar i sig. Om man skrapar på ytan, så kan man säga att, Tidningen står fri 

från något politiskt parti men drar ändå åt det moderata hållet. Smålandsposten verkar för 

"kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idé tradition samt för 

näringsfrihetens och äganderättens bevarande".17  

                                                 
15 Vid denhär tidpunkten så hade man förstås ingen aning om  situationen borta i Sovjetunionen. Men man känner helt klart en väldigt spekulativ 

ådra, när man läser artiklarna. 

16 Växjöbladet/Kronobergaren, centerpartistisk regiontidning, grundad 1810, endagstidning sedan 1976. Efter att ha varit konservativ var V. 

liberal från 1915 till 1930-talet, då det 1930 övertogs av Bondeförbundet. 

17 Man ska måste sätta in detta i perspektiv. Ryssland står för en väldigt röd och socialistisk politik, denna ligger väldigt lång ifrån Moderaterna 

eller som de hette då ”Allmänna Valmansförbundet”. Bildat 1904.  
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4. Frågeställningar 
 

Detta är intressanta saker som jag vill ta reda på. Man kan ju fantisera om en rad olika faktorer 

som bidrog, till en eventuellt sinkat informations flöde. För det första så var det krig så var 

mediebevakningen inte som den var i vanliga fall. Transport och logistikproblem var något som 

man brottades med dagligen. Men det är i alla fall roligt att se synen på det hela. 

Jag kommer också att jämföra mellan vad Smålandsposten förmedlar och vad vi kan läsa oss 

till i litteraturen. På så sätt så kommer jag att kunna skapa mig en bild av vad Smålandsposten 

förmedlade. 

 

Min huvudfråga är:  

• Vilken bild av de ryska revolutionerna förmedlas via Smålandsposten? 

För att strukturera denna huvudfråga, så har jag valt att fokusera på faktorer som spelade en stor 

roll för förloppet och processen. Därför har jag arbetat med några ytterligare frågor som jag har 

tagit ställning till och bearbetat. 

• Hur framställs Kerenskij, Lenin andra revolutionära personer som var aktiva i 

revolutionsprocessen? 

• Vad ger Smålandsposten för bild av tsaren och hans familj, samt andra representanter för 

det gamla samhället… 

•  Om vad och hur rapporterar Smålandsposten ryska revolutionen i relation med första 

världskriget? 

• Märker man några skillnader på Februari- och Oktoberrevolutionens händelseförlopp i 

Smålandspostens rapporteringar? 

 

 

 8



5. Källor och metoder: 

Många olika avhandlingar har gjorts om Ryssland och Sovjetunionen. Jag är ute efter att ge 

synen från Svensk mediebevakning(från Smålandspostens sida), på hur Ryssland uppfattas. En 

svår problematik med uppsatsen är att det ä storbrist på andra studier som behandlar ämnet. Den 

forskning som finns är gjord, med Ryssland eller Sovjet i fokus, inte hur den är framställd i 

pressen. Det finns gott om böcker som har samma tema som t ex Pieps bok, sammanfattning av 

ryska revolutionen som berättar om själva revolutionen om hur den var. Men om 

pressbevakningen inom samma tema är det väldigt skralt om. 

       Däremot så finns det flera andra tidningar inom Sveriges olika landskap, som har rapporterat 

om ämnet. Då rör sig dock om rapportering som den i tidningen smålandsposten. Men man får 

inte reda på några åsikter eller rön, som behandlar själva sättet som nyheterna är rapporterade på. 

        Eftersom att jag valde att avgränsa min undersökning, till endast en tidning, så är jag endast 

intresserad av andra specifika studium och avhandlingar inom samma ämnesområde. 

         Begreppet ”bröduppror” finns det inte heller särskilt mycket litteratur om. Det som finns 

hänger ofta ihop mera med, samhällsproblemen eller hungersnöden i relation till. Uppsatsens 

avgränsningar medför att det inte finns så mycket tidigare forskning som man kan luta sig mot. 

Det man kan få tag på är händelserna kring brödupproret, som utbröt i maj 1917 i Göteborg som 

en reaktion på svälten som rådde i skuggan av första världskriget, och regeringens hårdföra 

livsmedelspolitik. Den 5 maj samlades cirka 40 000 personer i en massdemonstration i Annedal, 

Haga, Masthugget och Landala, och till slut kallades militär från Göta artilleriregemente in för att 

återställa ordningen.18 Men kopplingen mellan Ryssland och Brödupproret finns det ingen 

litteratur kring. Just begreppet bröduppror menar jag nu. Annars så finns det en uppsjö av 

litteratur som behandlar ämnet svältkatastrofer(som nu t ex i Ryssland).  

        Däremot finns det desto större tillgång på litteratur och avhandlingar som behandlar t ex 

februari och oktoberrevolutionerna, eller tsaren, Lenin etc. Detta var bland annat en av 

anledningarna till att jag fastnade för ämnet i sig. Den magra och dåliga tillgången på tidigare 

                                                 
18  Keegan, 1999, s 70 och Björkegren, 1906- 1917 s 270   
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studier och avhandlingar som berör pressundersökningar om SMP och andra tidningar, gör det 

hela bara ännu mer intressant. 

    Visserligen kan man få tag i en del i Stig Torneheds bok om Smålandsposten.19 Innehållet i 

den boken förmedlar bara fakta baserade företeelser, som tar upp hur det förhöll sig under 

tidsepoken ”Ryska revolutionen”. Dock kvarstår problemet i brist på adekvat information 

rörande, pressrapporteringen om Smålandspostens syn på revolutionen i Ryssland eller 

brödupproret. Detta faktum har både inneburit problem men också stora möjligheter. 

     I Smålandsposten så har jag använt mig av de sidorna som handlar om Ryssland och 

revolutionen. Även om jag har läst och begrundat annat i sammanhanget, så har jag ändå lagt 

fokus på Ryssland. I Smålandsposten så står det i varje nr en översikt, där det står senaste nytt 

om kriget. Sedan så är det en uppdelning om vad som händer på Västfronten respektive 

Östfronten. Den perioden som jag, behandlar i uppsatsen är främst hela 1917. Även om jag 

började med den tidningen som kom ut 30/12 1916. Så är händelserna under 1917 av störst 

vikt.20 

Det arbetssätt som jag använder mig av, går ut på att jag gör analyser av tidningar. Jag 

använder mig endast av Smålandsposten. Eftersom att jag har tillgång till kunskaperna om vad 

som hände under februari och oktoberrevolutionen. Så tänkte jag använda mig av dessa för att 

jämföra likheter och skillnader från vad Smålandsposten tycker. Eftersom att jag har läst 

tidningar så kommer jag att jobba kronologiskt, med händelserna. Men jag kommer också att 

göra klassificeringar av olika händelser under revolutionerna. För att sedan göra det möjligt att, 

kunna tolka och dra slutsatser på det hela. Det viktigaste är inte hur det blev som det blev tycker 

jag. Det viktigaste är att tolka varför. 

  Jag har kronologiskt analyserat tidningarna från strax innan Februarirevolutionen, fram till det 

som händer strax efter Oktoberrevolutionen. Man får följa hur folkets missnöje växer. Hur det 

sedan leder till att Nikolaj (den andre) övertalas till att abdikera. 

       Anledningen till att jag valde just Smålandsposten och ingen annan tidning, var för att jag 

intresserar mig för hur det rapporterades just här i Kronobergs län. Dessutom fastnade jag för hur 

                                                 
19 Den är mera som en krönika mer än en avhandling. Så vetenskapsaspekten försvinner lite tycker jag. 

20 SMP 30/12 1916 – 2/1 1918 
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Gunnar Franzén jobbade. Han var en duktig reporter, journalist och yrkesman som hela tiden 

verkade vara på exakt rätt plats vid rätt tillfälle21 . 

       Smålandspostens ledarsida är en sektion där tidningens och redaktionens åsikter i politiska 

frågor uttrycks, på ett väldigt bra sätt. Även om vi vet att Smålandspostens förhållning är liberal, 

måste jag säga att den känns väldigt objektivt hållen ändå och låter sig inte färjas av politiska 

åsikter. Även ledarredaktionen beslutar väldigt objektivt i frågan om tidningens 

ställningstaganden i enskilda frågor. Även om en ledare kan vara osignerad, i vilket fall den 

representerar hela tidningen, eller signerad, i vilket den representerar skribentens åsikter. Så är 

den i Smålandspostens fall väldigt bra(enligt min åsikt).22        

       Jag beslöt mig för att använda perioden mellan 30/12 -1916 och 2/1-1918, för att få med så 

stor helhetstäckande syn på revolutionen som möjligt. Ett skäl till att jag gjorde detta upplägget 

på uppsatsen, var att jag insåg vikten av att ha ett kronologiskt arbetssätt. Upptrappningarna 

började så pass tidigt så att det blev nödvändigt att börja redan i slutet på december 1916. Sedan 

anledningen till att jag går fram ända till 2/1 -1918, är att jag vill få med alla artiklar om när man 

förhandlar fram och skriver på fredsfördragen. Dessutom var det relevant med att avsluta med det 

nr där det rapporteras om Finlands självständighet. Efter detta så över gick ryska revolutionen i 

ett inbördeskrig mellan röda(Bolsjevikerna) och vita(provisoriska regeringens trupper).23 

 

       

6. Inledande bakgrund:   

Om vi börjar med boken ”Ryska revolutionens historia”.24 Boken är en tre volymers skildring av 

den ryska revolutionen, skriven av bolsjevikledaren Lev Trotskij i början av 1930-talet. Trotskij 

skrev denna trilogi i exil och hans version skiljer sig avsevärt från den officiella stalinistiska 

historieskrivningen som påbörjats i Sovjetunionen. Trots det faktum att författaren själv är en av 

huvudpersonerna i boken är det ingen självbiografisk skildring, och Trotskij nämns i tredje 

                                                 
21 www.smp.se och 26/11 2011 

22 Tornehed, 1992, s 62 

23 Det var de röda som van kriget. Efter inbördeskrigets slut, så ut ropade de röda Bolsjevikerna Sovjetunionen 1922.  

24 Trotskij, Hamberg, och Mattsson, 1991, s 3  
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person där han förekommer.25 Denna trilogi böcker är förmodligen det mest framstående 

forskningsmaterialet som rör ämnet. Inte bara föra att en av huvudaktörerna själv har författat 

den, utan snarare att den tar upp väsentligheter och faktastoff. Som anses var mycket tillförlitligt 

i sammanhanget.26 

        Det hade varit revolution sedan 1905 i Ryssland. Men 1917 års februari och oktober 

revolution omformade Ryssland totalt. Många har kritiserat februari och oktoberrevolutionerna. 

Många kommunister anser emellertid att oktoberrevolutionen är urtypen för en folklig resning. 

Andra kritiker klandrar bolsjevikerna för att ha fråntagit sovjeterna makten och därmed begravt 

revolutionen. Bolsjevikerna gjorde sig enligt dessa till ett substitut för proletariatet efter 

inbördeskriget, vilket vissa leninister, och i vart fall trotskisterna, i viss mån medgett inte var så 

lyckat. Många har kallat oktoberrevolutionen för en statskupp, eftersom man inte ser det som en 

folklig resning utan snarare ett maktövertagande från kommunisternas sida, med Lenin och 

Trotskij i spetsen.27 

         Jag ska ge en kort inblick i hur Ryssland och revolutionen beskrivs i dag från ett 

akademiskt perspektiv, och vi går tillbaka redan innan februarirevolutionens tid (1917). 

Böckerna som jag har använt mig mest av är "Den Ryska revolutionen” av Richard Pieps och 

"Det första världskriget" av Johan Keegan.  

Jag valde just de böckerna för att de tar upp konflikten på ett bra sätt.28 Samt att de är lätta att 

referera till, för att de är så tydliga i sin detalj rikedom. Speciellt Pipes bok om den Ryska 

revolutionen är mycket ingående och intressant. Men för att ge ytterligare en dimension åt 

uppsatsen. Så har jag även använt mig av ytterligare böcker. Men jag nämner dessa två just för 

att min faktabaserade del i uppsatsen är till det mesta hämtad från de här böckerna.    

 29Efter ett flertal revolutionära uppror och maktövertaganden i Ryssland 1905–17. 30Så kom 

under slutet av 1800-talet missnöjet i Ryssland att växa med den auktoritära, reformfientliga och 

                                                 
25 Serien översattes till svenska från engelska i slutet av 1980-talet och de tre banden har titlarna: Störtandet av tsarismen, Försöket till 

kontrarevolution och Sovjeternas triumf   

26 Zeman, Zbyne ̌k Anthony Bohuslav,1958, s 110 

27 Pieps, 2001, s 13 

28 Pieps, 2001, hela boken 

29 Pieps 2001 s 50 

30 Pieps 2001 s 98 
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korrumperade tsarregimen bland revolutionärer, studenter, bönder och fabriksarbetare i städerna, 

vilka arbetade under svåra förhållanden. Nederlaget i rysk-japanska kriget 1904–05 och 

regeringssoldaternas beskjutning av obeväpnade demonstranter i Sankt Petersburg under den 

blodiga söndagen i januari 1905, gjorde inte saken lättare heller.  Effekten av detta resulterade till 

att det 1905–06 utbröt strejker, myterier, bildandet av sovjeter i städerna och bondeuppror på 

landsbygden. Tsar Nikolaj II utfärdade oktobermanifestet, i vilket en konstitution och en vald 

riksförsamling, duman, utlovades. Reformlöftena splittrade oppositionen och gav 

regeringsmakten möjlighet att bekämpa de kvarvarande revolutionärerna.31  

 
Revolutionsprocessen ur traditionell synvinkel 

Sedan när vi kommer in i februari revolutionen är situationen jättekomplicerad. Motgångarna i 

första världskriget i kombination med att tsaren upplöste duman ledde i februari (mars enligt vår 

kalender) 1917 till ett uppror, som till slut gjorde att tsaren gick motvilligt med på att abdikera. 

En provisorisk regering tillsattes med Aleksander Kerenskij som ledare, men en viktig 

maktfaktor var Petrograds arbetar- och soldatsovjet. För vid den denna tidpunkt så var 

situationen inte till regeringens för del(om man säger så). Men vad hände mellan revolutionerna?  

En viktig sak som hände i alla fall var att den provisoriska regeringen bildades32. Rysslands 

provisoriska regering kallas den regering som styrde Ryssland mellan februarirevolutionen 1917 

och oktoberrevolutionen 1917. Februarirevolutionen bröt ut den 23 februari 1917 och ledde till 

tsar Nikolaj II abdikation den 2 mars.33 Samma dag bildades den provisoriska regeringen efter en 

uppgörelse mellan den provisoriska dumakommittén och Petrogradsovjeten (arbetar- och 

soldatråd). Till provisoriska regeringens första premiärminister utsågs Georgij Lvov från det 

liberala kadettpartiet. Lvov var emellertid en svag kompromisskandidat och regeringens mest 

inflytelserika medlemmar var utrikesminister Pavel Miljukov från kadettpartiet, krigsminister 

Aleksandr Gutjkov från konservativa oktobristpartiet och justitieminister Aleksandr Kerenskij 

                                                 
31 Det bör nämnas att detta rörde hela Första världskriget processen också.  Man handlade på liknande sätt i Tyskland också. Men min poäng är 

att det var minst lika påtagligt i Ryssland också. 

32 Pipes , 2001, s 104, 108 och 112 

33 Vid den här tiden så byte man namn från St Petersburg till Petrograd. Detta på grund av att man i Ryssland tyckte att St Petersburg lät för 

tyskt.  
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från det socialistrevolutionära partiet. Den senares inflytande byggde delvis på att också ingick i 

den mäktiga petrogradsovjeten.34  

       Den provisoriska regeringen35 var helt präglad av det pågående första världskriget. När 

utrikesminister Miljukov sände en not till Rysslands allierade som garanterade fortsatt ryskt 

deltagande i det impopulära kriget följde den första regeringskrisen. Miljukov och Gutjkov 

avgick och ersattes av sex socialistiska representanter för sovjeten i vad som senare har blivit 

känt som koalitionsregeringen. Finansminister Michail Teresjtjenko blev ny utrikesminister och 

Kerenskij efterträdde Gutjkov som krigsminister. Kerenskij hade dock inte för avsikt att avsluta 

kriget, tvärtom intensifierade kriget genom Kerenskijoffensiven (Galizienoffensiven). Offensiven 

blev dock en katastrof och underminerade ytterligare den allt svagare regeringen.36  

        Den 4 juli gjorde bolsjevikerna under Vladimir Lenin ett första kuppförsök, 

julioroligheterna, som dock misslyckades och Lenin tvingades fly. Regeringens allt svagare 

ställning tvingade fram premiärminister Lvovs avgång. Han efterträddes av Kerenskij som 

ombildade och radikaliserade regeringen, bland annat utnämnde han den förra terroristen Boris 

Savinkov till vice krigsminister. Finansminister Nikolaj Nekrasov utnämndes samtidigt till vice 

premiärminister. Den 22-27 augusti genomfördes ett (sannolikt framprovocerat) kuppförsök av 

överbefälhavaren Lavr Kornilov som dock också misslyckades. Kornilov affären stärkte 

Kerenskij i hans övertygelse att regeringen i första hand hotades av monarkister och 

konservativa. 37   

         Trotskij hade en teori som heter Trotskism. Trotskismen är utpräglat revolutionär och 

internationalistisk och betonar särskilt världsrevolutionens historiska kontinuitet, så som Lev 

Trotskij 38beskrev i ”Den permanenta revolutionen” och Lenin insåg under den ryska 

revolutionen. Det innebär att i länder där den borgerliga revolutionen inte kan utföras av 

borgarklassen själv måste den utföras av arbetarna, och därmed övergå i en socialistisk 

revolution vilken för att överleva måste gå vidare till att bli en världsrevolution. Man skulle helt 

enkelt kunna säga att, Trotskism är en marxistisk riktning som bygger på Marx, Engels, Lenins 

                                                 
34 Pieps 2001 s 104 

35 Pipes, 2001 s 40 

36 Lindgren, 1970, s 47 

37 Zeman, Zbyne ̌k Anthony Bohuslav,1958, s 121 

38 Lindgren, 1970, s 50 
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och Trotskijs idéer. Den kritiserar skarpt stalinismen som växte fram i Sovjetunionen. Trotskij 

kallade sig själv aldrig för ”trotskist” utan använde istället ordet "bolsjevik-leninism" för att 

beskriva sin politik.39 

       Den provisoriska regeringen fortsatte kriget mot Tyskland, vilket ledde till stora protester i 

Petrograd. Furst Lvov avgick i juli och Kerenskij tog över som regeringschef.40 Han valde att 

intensifiera krigföringen mot Tyskland, med den så kallade Kerenskij-offensiven. Störtandet av 

tsarväldet innebar för första gången en omfattande politisk frihet i Ryssland, och de partier som 

förut hade varit olagliga kunde nu uttrycka sina åsikter utan censur. Detta innebar att tusentals 

politiska flyktingar kunde återvända från exil. En av dem var Vladimir Lenin, ledaren för 

bolsjevikpartiet, som anlände till dåvarande huvudstaden Petrograd i april från sin exil i Schweiz.  

I juli rådde revolutionär stämning i huvudstaden med hundratusentals demonstrerande arbetare 

ute på gatorna. Många bolsjeviker menade att tiden var mogen för en ny revolution, men Lenin 

ansåg, med hänvisning till erfarenheterna från Pariskommunen 1871, att man måste avvakta tills 

man visste att resten av landet också var moget och redo för revolutionen. Händelserna i juli 

medförde att många revolutionärer fängslades; dessa kom dock i augusti att släppas ut av 

regeringen då Petrograd hotades av den tsartrogne general Kornilovs misslyckade kuppförsök. 

Motståndet mot kriget radikaliserades alltmer och sovjeternas inflytande ökade i hela landet. I 

september utropades republik.41     

      I SMP så nämns också gruppen Maximalisterna eller Bolsjevikerna som de senare kom att 

kallas.42 I en bok som jag tyckte var bra om Bolsjevismen43, kan man läsa hur Bolsjevismen 

förenade marxismens idéer angående arbetarna, men ville också likt de socialister i Ryssland på 

1800-talet som senare kallades populister, få med sig bönderna i sin revolution. Populismen 

menade också att det var i Ryssland som socialismen skulle bryta ut först, medan marxismen 

tvärtom talade om en fas av borgerlig kapitalism som föregångare till socialismen och därmed 

skulle den snarare komma i ett av de utvecklade länderna i väst än det agrara och det alltjämt 

efterblivna Ryssland som inte hade sett mycket till industrikapitalism. Lenin önskade så 

småningom slå ihop de båda faserna till en, och därmed hoppa över fasen som gällde borgerlig 

                                                 
39 Pieps, 2001, s 40 

40 Pieps, 2001, s 56 

41 SMP 25/8 1917 

42 SMP 25/8 1917 och Pieps , 2001, s 24  

43  Hosking, 1998,  s 110 
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kapitalism och gå direkt till socialismen och detta med en liten elit av intellektuella vid rodret. 

Ryska revolutionen 1905 visade att också bönderna kunde vara revolutionära, Lenin menade att 

bönderna skulle hjälpa arbetarna att göra den borgerliga revolutionen till en socialistisk sådan i 

ett slag. Så även om bolsjevismen ursprungliga impuls var marxistisk, lånade den idéerna om 

böndernas betydelse från den socialistiska populismen. Detta kom att lägga till vad som skulle 

komma att bli Rysslands och kommande Sovjets styrelsemönster under många år fram över.44 

         Sedan stundade Oktoberrevolutionen. I ett krigstrött och sönderfallande Ryssland störtade 

bolsjevikerna under Lenin natten till 7 november (oktober enligt den julianska kalendern) 1917 

den provisoriska regeringen i en närmast oblodig kupp. Bolsjevikerna hade skaffat sig stöd och 

anhängare genom att lova fred och jordreformer, där folket skulle få det bättre ställt. Men med 

facit i hand, så vet vi att detta bara var ett sätt att lura folket. Men Genom en långt driven 

hänsynslöshet mot företrädare för de gamla regimerna och socialister, som protesterade mot 

statskuppen, lyckades de behålla makten. Det kan vara intressant att studera vem Lenin var. Hur 

hans bakgrund var och hur han kan tänkas ha resonerat i sin politik, tillsammans med 

Bolsevijkerna. Den 25 oktober tog bolsjevikerna makten i en statskupp, oktoberrevolutionen, och 

den provisoriska regeringen ersattes av folkkommissariernas råd under Lenins 

ordförandeskap.45(Detta kan man läsa om på flera ställen och åter kommer ofta i SMP) Flera 

medlemmar i den provisoriska regeringen flydde till Frankrike och stödde därifrån vita armén 

under ryska inbördeskriget som inleddes året efter. Bolsjevikernas röda armé under Leo Trotskij 

gick dock segrande ur kriget och 1922 kunde Sovjetunionen utropas. 

          Detta var en kort resumé, av bakgrunden till den Ryska revolutionen. Men för att förstå 

bakgrunden till ryska revolutionen bör jag också diskutera begreppet bröduppror. 

  

Bröduppror och det ryska samhället 
Bröduppror är benämningen på ett antal folkliga hungeruppror med demonstrationer och 

kravaller vars orsaker bottnade i svält, priser eller skatter på livsmedel. Brödupproren är ofta 

händelser som leder till nya tråkigheter som krig, sjukdomskatastrofer och allmänna oroligheter, 

som kantas av onödigt våld. I fallet med Ryssland, så berodde brödupproren på en rad faktorer. 

Men den största var nog framför allt kriget som pågick ute i världen. Kriget medförde att de 

                                                 
44 Pieps , 2001, s 20. Se även Zeman, Zbyněk Anthony Bohuslav,1958, s 124 

45 SMP 12/11 1917 och Piepes, 2001, s 74 
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ryska generalerna beordrade att all mat och proviant skulle skickas till fronterna, så att soldaterna 

inte skulle svälta. Detta gjorde civilbefolkningen väldigt upprörd, detta lede till kravaller. Som 

om inte detta varit nog så hade det varit svår missväxt året innan, så man hade helt enkelt inte 

mera säd att göra mjöl och bröd av. Så man kan säga att det var kombinationen av allt detta som 

gjord att det blev ett bröduppror i Ryssland.46   
        En annan sak som är viktig att känna till är Rysslands socialdemokratiska parti. Rysslands 

socialdemokratiska parti var ett ryskt socialdemokratiskt parti som grundades 1898 och var 

verksamt under tsarens sista år. Första ryska socialistiska organisationen bildades redan 1883 i 

Schweiz av bland annat Georgij Plechanov. År 1898 samlades tre olika socialistiska grupperingar 

i Minsk och grundade RSDAP. Partiet var olagligt under större delen av dess existens och 

samtliga nio delegater på den första partikongressen i Minsk greps av tsarens polis. I samband 

med den andra partikongressen i London 1903 splittrades partiet i två fraktioner; De 

vänsterorienterade bolsjevikerna som leddes av Lenin, och mensjevikerna som var mera 

högerorienterade leddes av Julyj Martov.47   

       Bolsjevikerna var inte i majoritet på kongressen, men segrade strax därefter i valen till 

centralkommittén och till redaktionskommittén till tidskriften Iskra. För att ge intryck av att deras 

ståndpunkt segrat kallade de sig själva för bolsjeviker, ryska för majoritetsmännen. Motståndarna 

benämndes mensjeviker ("minoritetsmännen") trots att de efter partisplittringen var den större 

gruppen. Bolsjevikerna förespråkade att partiet skulle ledas av en strängt disciplinerad elit som 

bestod av aktiva yrkesrevolutionärer. I motsats till mensjevikerna var bolsjevikerna negativa till 

fackföreningsarbete eftersom detta innebar ett indirekt stöd till den rådande kapitaliska 

strukturen. Mensjevikerna önskade ett öppet parti efter västeuropeiskt mönster där även icke-

aktiva sympatisörer tilläts vara medlemmar. På den fjärde partikongressen som hölls i Stockholm 

1906 lyckades man tillfälligt ena de två fraktionerna. Samma år bojkottade RSDAP det första 

valet till duman. Året därpå deltog dock partiet i valet till den andra duman och erhöll 47 platser. 

Tsaren upplöste dock den andra duman redan samma år och ändrade vallagarna för att uppnå en 

mer konservativ duma. På grund av den nya val lagarna reducerades RSDAP kraftigt i valet till 

den tredje duman och erhöll endast 19 platser. RSDAP splittrades definitivt 1912 i samband med 

valet till den fjärde duman då bolsjevikerna ställde upp i valet som eget parti under beteckningen 
                                                 
46 Tillslut så medförde brödupproret att, folket var så hungriga att de började släppa på alla moraliska begrepp. Man började t ex att äta 

människokött etc. kort sagt kan man säga att det var det totala kaoset. Med andra ord inget bra.  

47 Pieps , 2001, s 18 
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Rysslands socialdemokratiska arbetareparti (bolsjevikerna).48  

        Bolsjevikerna tog makten i oktoberrevolutionen 1917 och bytte 1918 namn till Rysslands 

kommunistiska parti (bolsjevikerna) och 1952 till Sovjetunionens kommunistiska parti. Efter 

Kronstadtupproret 1921 förbjöds mensjevikerna. Partiet baserade sin ideologi på Karl Marx och 

Friedrich Engels idéer. RSDAP förkastade terrorism och grundades delvis som en reaktion mot 

Narodnaja volja (Folkets vilja) vilka istället anslöt sig till det Socialistrevolutionära partiet. För 

RSDAP var politiska och samhälliga förändringar något som följde grundläggande förändringar i 

de ekonomiska förhållandena. Den socialdemokratiska strategin innehöll två steg, först en 

borgerlig revolution som skulle störta tsaren och införa politiska och medborgerliga rättigheter. 

Borgarna var därför en temporär allierad i ett första skede.49  

          I ett andra skede skulle arbetarklassen genomföra en socialistisk revolution som skulle 

möjliggöra införandet av proletariatets diktatur. Trots att Ryssland vid denna tid var ett utpräglat 

bondesamhälle ansåg RSDAP att bondebefolkningen till största del var "småborgerlig" och att 

den revolutionära potentialen fanns hos arbetarklassen. Bolsjevikerna ansåg att jorden skulle 

nationaliseras och kollektiviseras och att jordbrukarna därmed skulle bli lönearbetare i statens 

tjänst. De motsatte sig bysamfällighetens anspråk på att lägga beslag på alla privatägd jord 

("marksocialisering"), vilket förespråkades av Socialistrevolutionära partiet som därför åt njöt 

stort stöd bland bondebefolkningen. Jag ska nämna lite kort om Petrograd också, för att det är där 

det mesta av händelserna äger rum. I Richard Piepes bok m fl50, så kan vi läsa om Petrograd.  

         Petrograd som 1914-24 var namnet på dagens Sankt Petersburg. Staden hette Petrograd 

mellan 31 augusti 1914 och 24 januari 1924; staden bytte namn när första världskriget hade brutit 

ut, eftersom man inte ville att huvudstaden skulle ha ett tyskklingande namn när man stred mot 

tyskarna. Tre dagar efter Lenins död ändrar staden namn till Leningrad. Sankt Petersburg 

grundades av den ryske tsaren Peter den store år 1703, i närheten av den plats där den ryske 

hjälten Alexander Nevskij år 1240 enligt ryska legender hade besegrat en mäktig svensk här, och 

där den svenska staden och fästningen Nyen, som Peter intagit, nu låg.  

          Staden kallades ursprungligen Petersburg efter grundaren tsar Peter. Först senare 

tillfogades ett Sankt i överförd syftning på aposteln Petrus. Invånarna använder gärna kortformen 

Piter och gjorde ofta så även under sovjettiden då staden hette Leningrad. Staden var det enade 
                                                 
48 Trotskij, 1950, s 27 
49 Keegan, 1999, s 89 

50 Pipes, 2001 s 98   
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Rysslands första verkliga östersjöhamn, och det strategiska läget gynnade stadens utveckling. 

Sankt Petersburg var avsett att bli — och blev snart — Rysslands "fönster åt väst", ett ryskt 

centrum för moderna västerländska idéer. Under hela tsartiden förblev den en markant mer 

europeisk stad än någon annan i den ryska delen av imperiet, både i arkitektur, kulturell atmosfär 

och livsstil51. Lite kort som sagt.’ Några huvudpersoner och händelser: 

         I tidningarna så får man höra talas om en hel del generaler, politiker, diktatorer etc. Folk 

som många aldrig har hört talas om. Så jag tänkte att det vore bra med en liten kartläggning av 

några av de viktigaste personerna och händelserna.52 

Personer och händelser 

Boris Vladimirovitj Stürmer: Stürmer var utbildad jurist från Sankt Petersburgs universitet och 

utnämndes 1894 till guvernör i Novgorod och två år senare i Jaroslavl. Därefter innehade han en 

rad höga poster inom rysk förvaltning och tjänstgjorde bland annat på inrikesministeriet under 

Vjatjeslav von Plehve. Stürmer var konservativ, hängiven anhängare till monarkin och stod 

hovets gunstling Grigorij Rasputin nära. I januari 1916 utsågs han till premiärminister och var 

samtidigt, från mars, inrikesminister och, från juli, utrikesminister. Stürmers regering var mycket 

impopulär och i november höll Pavel Miljukov, ledaren för kadettpartiet, ett beryktat tal i duman 

där han anklagade Stürmer för högförräderi och samarbete med Tyskland. Frågan var mycket 

känslig mot bakgrund av hans tyskklingande efternamn och det pågående Första världskriget. 

Efter anklagelsen, som Miljukov senare erkände var helt grundlös, krävde Stürmer att tsar 

Nikolaj II skulle upplösa duman. Men efter fortsatt hård kritik mot regeringen och ytterligare 

motgångar i kriget tvingades tsaren istället att avskeda Stümer den 19 november och ersätta 

honom med den mer liberalt sinnade Aleksandr Trepov. Efter februarirevolutionen 1917 

arresterades Stürmer av den provisoriska regeringen och sattes i fängelse i Peter-Paulfästningen 

där han avled i september.53 

Aleksandr Dmitrijevitj Protopopov var medlem av ryska duman, där han tillhörde 

oktobristerna. Han övergav sitt moderata konstitutionella program och närmade sig efterhand 

                                                 
51 Tagit ur Pieps(2001) och Keegans(1999) böcker. I Pieps bok kan man läsa det under kap 1, under underrubriken ”stadsapparaten”. I Keegans 

bok kan man läsa om det i kap10, ”Amerika och Ragnaröks 398 

52 Dessa personerna är omnämnda i Smålandsposten och hade stor betydelse för hur utgången blev. För att förstå sammanhanget så är det på plats 

att vissa saker får sig en närmare presentation. 

53 Trotskij, 1950, s 27 
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Rasputin och sökte genom honom vinna företräde hos tsarinnan Alexandra och Nikolaj II. I 

oktober 1916 utnämndes han till inrikesminister, strax före Rysslands inre sammanbrott, och 

fogade sig helt i hovkamarillans önskningar. Han sökte undertrycka det folkliga missnöjet med 

hjälp av polis och militär. Som anhängare av det protyska hov partiet drev han 1916, under första 

världskriget, i Stockholm underhandlingar med en tysk agent om separatfred med Tyskland.54  

Sedan har vi då den tredje stora personen i detta. Michail Vladimirovitj Rodzianko var från 

1907 medlem av den ryska duman, där han tillhörde oktobristerna - han var en av grundarna av 

detta parti. I egenskap av dumans talman 1911-17 åtnjöt han stor auktoritet. Han var utmärkt på 

att leda förhandlingar och på att markera dumans rättigheter. Vid början av februarirevolutionen 

kom han att stå i spetsen för dumans provisoriska kommitté. Efter oktoberrevolutionen tog han 

del i den antibolsjevikiska rörelsen. Rodzianko ansåg sig vara Rysslands fetaste man. 

Nikolaj Nikolajevitij Duchonin: var en rysk militär som blev officer vid infanteriet 1895, 

tjänstgjorde senare huvudsakligen vid generalstaben och var vid första världskrigets utbrott 1914 

överste och generalstabschef vid distriktsstaben i Kiev. Duchonin blev 1915 generalmajor och 

1917 generalstabschef vid sydvästra fronten. från den 8 november till den 22 november 1917 var 

Duchonin överbefälhavare över ryska fälthären men avsattes av Vladimir Lenin, häktades och 

blev den 3 december mördad av bolsjevikerna i Mogilev.55 

Pavel Nikolajevitj Miljukov: Han var monarkist och försökte förgäves övertala storfurst 

Michail Aleksandrovitj att efterträda sin äldre bror Nikolaj II som tsar. Under sin korta tid som 

utrikesminister var han pådrivande för att fortsätta första världskriget mot Tyskland. Efter en 

maktkamp inom regeringen och mot den mäktiga Petrogradsovjeten tvingades han och 

krigsminister Aleksandr Gutjkov att avgå i maj 1917. Premiärminister och partivännen, furst 

Georgij Lvov, stannade dock kvar på sin post fram till julioroligheterna samma år. Efter 

oktoberrevolutionen 1917 när bolsjevikerna tog makten gick Miljukov i landsflykt och verkade 

därefter som emigrant ledare i Paris. 56 

        Alexandr Kerenskij. Han hade ett förflutet som advokat, dumanledamot, justitieminister 

och en känd talare under tsarernas sista år. Efter februarirevolutionen 1917 och tsar Nikolaj II 

abdikation utnämndes Kerenskij till justitieminister i den provisoriska regeringen. Då Aleksandr 

Gutjkov avgick i maj 1917 efterträdde Kerenskij honom som krigsminister. I takt med att 
                                                 
54 Pieps, 2001, s 12 

55 Pieps, 2001, s 10 

56 Keegan, 1999 , s 50 
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provisoriska regeringen radikaliserades ökades Kerenskijs inflytande och efter julioroligheterna 

kunde han efterträda Georgij Lvov som regeringschef. I likhet med de flesta i Duman och 1917 

års regeringar fram till Lenins maktövertagande såg han det som nödvändigt att fortsätta kriget 

mot centralmakterna (se Första Världskriget). 57 

       Den tyske utrikesministern Arthur Zimmermann svarade med att intensifiera sitt hemliga 

program för att stödja bolsjevikerna, som man räknade med skulle undergräva den ryska 

krigsansträngningen. I april 1917 gav kejsar Wilhelm II därför Lenin, Kamenev, Zinovjev, med 

flera bolsjeviker "fri lejd" över tyskt territorium. Zinovjev är en väldigt intressant person som tål 

att nämns även om han inte nämns så mycket i tidningarna. Han var en av de mera fram stående i 

Bolsjeviker partiet. I Richard Piepes bok kan man läsa lite om honom. Han var en rysk 

kommunist och sovjetisk politiker. Tillsammans med Lenin, Kamenev och Trotskij var Zinovjev 

en av de främsta ledarna för Bolsjevikpartiet. Efter Oktoberrevolutionen 1917 innehade han 

många höga politiska poster, bland annat var han ordförande för sovjeten i Petrograd och 

ordförande för Kommunistiska internationalen. Efter Lenins död 1924 stödde Zinovjev, 

tillsammans med Kamenev, Stalin i maktkampen mot Trotskij. År 1926 började han istället 

stödja Trotskij, men då Trotskij utvisades ur Sovjetunionen 1927 gav Zinovjev politiskt efter för 

stalinismen. Han avrättades 1936, av GRU tillsammans med Kamenev med pistolskott i nacken i 

Ljubljankafängelset, efter att ha blivit dömd för att ha medverkat i konspiration mot 

Sovjetunionen.58 

Efter Oktoberrevolutionen och stormningen av Vinterpalatset natten till 8 november (26 

oktober enligt g.s.) 1917 flydde Kerenskij, förklädd till kvinna, undan rödgardisterna. Trots att 

han saknade väpnad eskort och blev igenkänd av soldater vid en tillfällig vägspärr lyckades han 

ta sig ut ur staden. Han bosatte sig i Paris och från 1940 i New York City. Hans misslyckande i 

den ryska politiken skulle på många sätt prägla resten av hans liv, i USA såg många honom som 

en förrädare då det fanns de som ansåg att det var hans fel att makten i Ryssland hade hamnat i 

händerna på bolsjevikerna. Han blev tvungen att fly för sitt liv till slut59. När Nazityskland 

invaderade Sovjetunionen 1941 skrev Kerenskij ett brev till Stalin i vilket han erbjöd sin hjälp 

men fick aldrig något svar. Under resten av sitt liv engagerade han sig i den ryska historien och 

skrev flera artiklar och höll många föreläsningar i ämnet. Han kom dock aldrig helt över sitt 
                                                 
57 Keegan, 1999, s50 

58 Trotskij, 1950, s 19 

59 Detta gjorde han i Mars 1917 
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misslyckande i politiken. Även om han hade talets gåva så var det svårt för honom att ta vara på 

makten, i den provisoriska regeringen.60 

           Ett av Kerenskijs första budskap till det Ryska folket var att han kommer att införa järn 

disciplin. Inga permissioner kommer att godkännas etc. Som han sa vidare så ska vi inte behöva 

tåla att Tyskland förgår våra allierade i väster, för att sedan ta sig an oss. Så därför tyckte han att 

på grund av rikets säkerhet så måste vi se till att trupperna blir i bättre stridsskick. Officerarna 

ska vara kvar på sina poster, medan desertörerna skall återvända senast den 28/5(1917), för att 

inte riskera ett strängt fängelse straff. Men som det står vidare i artikeln från den 21/5, så är det 

svårare än vad man tror att åter uppbygga en armé. Så därför kommer det nog att dröja ett tag till 

innan Ryska trupper är klara för strid igen. Det skulle visa sig att Kerenskij skulle bli väldigt 

omtyckt av den ryska armén, för sina insatser.61 

Leo Trotskij: rysk (sovjetisk) politiker och marxistisk teoretiker av judisk härkomst. Efter 

utbildning i Odessa blev Trotskij 1898 som nybliven yrkesrevolutionär fängslad och sänd i exil 

till Sibirien. Därifrån flydde han 1902 på falskt pass under namnet Trotskij till London, där han 

lierade sig med den s.k. Iskragruppen runt Plechanov och Lenin.62  

     Till skillnad från den sistnämnde valde Trotskij vid den ryska socialdemokratins kongress 

1903 den reformistiska mensjevismens väg, vilket inte hindrade honom från att revolutionsåret 

1905 återvända till Ryssland och som ordförande i den nybildade arbetarsovjeten organisera 

upproret mot tsarmakten i Sankt Petersburg. Sedan upproret kuvats skickades Trotskij 1907 i 

sibirisk exil men flydde än en gång, nu till Wien, där han verkade som journalist och utvecklade 

sin teori om den permanenta revolutionen. Trotskij deltog i Zimmerwaldkonferensen 1915 och 

var krigskorrespondent i Frankrike innan han 1916 deporterades därifrån och reste till USA. 

(Trotskij nämns mycket i fortsättningen av SMP). 

Nikolaj Krylenko: litteraturen63 så kan vi läsa om Krylenko som var sovjetisk (rysk) militär 

och politiker.  Efter som att han var en hängiven bolsjevik tvingades han under tsarismen i både 

yttre och inre exil. Efter en snabb militär karriär blev han efter 1917 års statskupp 

överbefälhavare och folkkommissarie för försvarsfrågor. Snart togs K:s doktrinära fanatism i 

bruk för uppbyggandet av den stalinistiska domstolsapparaten. Från 1931 var han rysk 

                                                 
60 Trotskij, 1950, s 30 

61 Pieps, 2001, s 25 

62 Trotskij, 1950, s 5 

63 Pipes, 2001, s 262-263 
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folkkommissarie för rättsväsendet, från 1936 sovjetisk dito. Två år senare hamnade han själv på 

de anklagades bänk och försvann. Han var också en väldigt framstående schackspelare64 

Vladimir Lenin: Lenin65 växte upp i en skyddad social miljö tillsammans med sina fem 

syskon. År 1887 avrättades den äldre brodern Aleksandr, som utan familjens vetskap varit 

medlem av en revolutionär organisation, dömd för förberedelser för ett attentat mot tsaren. 

Samma år tog Lenin kontakt med revolutionära kretsar då han påbörjade juridikstudier vid 

universitetet i Kazan. I samband med studentdemonstrationer, vid vilka han spelat en 

underordnad roll, blev han relegerad och kunde först 1891 avlägga sin examen i Sankt 

Petersburg. Efter en rad händelser med bland annat förvisningar och fängelsevistelser.  Så beslöt 

sig Lenin för att 1900 lämna Ryssland en period och vistades utomlands, huvudsakligen i 

Västeuropa, fram till 1917, med undantag för ett kort besök i Sankt Petersburg under 1905 års 

revolution.66   

      Han hade länge haft sin bas i tidningen Iskra och försökte med denna som utgångspunkt 

organisera och styra partiet i Ryssland. Det förelåg stora motsättningar inom det ryska 

socialdemokratiska partiet, som 1903 splittrades i två fraktioner, bolsjeviker och mensjeviker, 

med Lenin som ledare för de förstnämnda. Av allt att döma hade denna diskussion, som framför 

allt utspelades på kongresser i Västeuropa, ganska obetydligt inflytande på förhållandena i 

Ryssland. Under första världskriget fanns det endast några små avdelningar av bolsjevikpartiet 

kvar i hemlandet. Hans verksamhet under perioden fram till återkomsten till Ryssland 1917 

präglades i hög grad av att han måste ta ställning till ständigt nya stridigheter mellan fraktioner 

inom partiet. Lenin var en person som av många beskrivs som hängivenheten för revolutionen, 

för saken, som han underordnade hela sitt liv och för vilken han offrade alla personliga hänsyn, 

samt en total brist på personlig fåfänga och ambition. 

         Aleksandr Ivanovitj Gutschkow: Gutschkows karriär började med att han ärvde en 

förmögenhet som han ytterligare ökade genom egna affärer. Han studerade ekonomi vid 

universiteten i Moskva och Berlin och gjorde långa resor till Sibirien, Mongoliet och Sydafrika. 

Han deltog i Boerkriget (1899-1902, som frivillig på boernas sida) och i Ilinden upproret på 
                                                 
64 Pipes, 2001, s 80 

65 Lindgren , 2002, s 234 

 

66 Pipes, 2001, s 70 
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Balkan (1903, på upprorsmännens sida). Under rysk-japanska kriget (1904-1905) arbetade han 

för ryska Röda korset. Efter den ryska revolutionen 1905, deltog han sig i skrivandet av 

oktobermanifestet och intog en ledande ställning i det därav bildade politiska partiet 

oktobristerna, som ville åstadkomma försiktiga politiska reformer utan att störta tsardömet. Han 

stödde premiärminister Pjotr Stolypin och dennes reformer.67  

          År 1907 blev han invald i duman(parlamentet) och blev 1910 dess talman. Men när 

Stolypin mördades 1911 och reformerna avbröts, avgick han som talman. Han blev inte omvald i 

valet 1912. Från 1913 var han vald ledamot av riksrådet. Under första världskriget arbetade han 

åter för Röda korset, men också med arméns försörjning med ammunition. Vid 

februarirevolutionen 1917 ingick han som krigsminister i den provisoriska regeringen. Han 

deltog i deputationen som uppvaktade tsaren Nikolaj II i Pskov och hämtade dennes skriftliga 

tronavsägelse. (Lenins högra hand Lev Trotskij var också med om detta).68 

        Brest –litovsk. fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike-

Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918. Sedan de 

ryska bolsjevikerna efter statskuppen 1917 och under pågående världskrig antagit ett dekret om 

fred, inleddes underhandlingar med centralmakterna om vapenstillestånd och fred. 69 

          En inledande rysk propå om ett allmänt fredsslut utan annexioner negligerades av 

västmakterna. Lika resultatlösa blev de första direkta samtalen; Trotskijs appeller till 

centralmakternas arbetarklass och förslag om utrymning av gränsländerna mötte föga gensvar 

och ledde till avbrott i förhandlingarna. Förnyad tysk aggression och Rysslands tilltagande inre 

kaos tvingade bolsjevikerna att anta motpartens krav på uppgivande av bl.a. Finland, Baltikum, 

ryska Polen, Ukraina och delar av Kaukasien. I ett tilläggsfördrag, slutet i Berlin 27 augusti 1918, 

erkände Ryssland Estlands, Livlands och Georgiens oavhängighet, och man kom överens om en 

gemensam militär styrka för att stå emot Ententens angrepp mot Murmansk och Baku. B:s 

bestämmelser sattes ur kraft genom vapenstilleståndet 11 november 1918 och genom 

Versaillesfreden 1919.70  

                                                 
67 Pipes, 2001, s 70 

68 Pieps, 2001, s 71 

69 Keegan, 1999, s 45 

70 En av de stora tankegångarna som man hade under Brest-litovsk avtalet. Var att man skulle försöka att skaffa sig så många tillfälliga fördelar 

som möjligt. Så trupperna blev intalade att man inte skulle se det som fred, utan snare ett väpnat vapen stillestånd. Står att läsa om i Pieps på sid. 

60 
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Vatslav Vorovskij: blev efter bolsjevikrevolutionen i november 1917 av den nybildade 

sovjetregeringen utsedd till dess representant i Stockholm, särskilt för passviseringen för resor 

från de nordiska rikena till Ryssland. Vorovskij anlitades februari 1918 av svenska regeringen 

som ett slags medlare vid förhandlingarna på Åland om de ryska soldaternas borttransportering 

från ögruppen. Sedermera ledde han som envoyé ryska sovjetlegationen i Stockholm fram till 7 

december 1918, då svenska regeringen meddelade honom, att sovjetregeringen missbrukat 

kurirprivilegierna genom att med kurirerna befordra bolsjevikisk propagandalitteratur, varför 

man fråntog honom rätten att motta och avsända kurirer och statstelegram samt förutsatte, att han 

och övriga representanter för sovjetregeringen skulle lämna landet. 71 

    Avresan skedde först 30 januari 1919, fördröjd av förhandlingar om Vorovskijs fria 

hemresa genom Finland. Han utsågs juli 1920 till sovjetrysk handelskommissarie i Italien och 

slutförde där sommaren 1921 med italienska regeringen långvariga förhandlingar om ett rysk-

italienskt handelsavtal.72 

Vorovskij var 1922 ett av Rysslands ombud vid Genuakonferensen. Han reste i maj 1923 till 

Lausanne i spetsen för en delegation av ombud för Ryssland, Ukraina och Sovjet-Georgien för att 

deltaga i förhandlingarna med Turkiet, men vägrades att delta i konferensen, då Ryssland ej ville 

biträda de mellan Turkiet och de allierade överenskomna avtalen om passagen genom 

Dardanellsundet och Bosporen. Hotelser mot Vorovskij och övriga bolsjevikombud uttalades av 

en schweizisk fascistsammanslutning, och 10 maj mördades Vorovskij av en från Ryssland 

hemkommen schweizare, Conradi, som uppgav sig vilja hämnas de lidanden hans släktingar fått 

utstå i ryska fängelser under bolsjevikregimen.73 

      Kosacker: Kosackerna är medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med 

ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven. Benämningen 

kosacker har varit i bruk sedan 1300-talet men syftat på delvis olika folkgrupper. De första 

kosackerna var tatarer som av försvarsskäl slöt sig samman i Dneprområdet. Mot slutet av 1400-

talet började fattiga bönder och stadsbor i det moskvaryska riket och i Polen-Litauen i allt större 

utsträckning fly från förtryck och livegenskap och grundade självstyrande, militärt organiserade 

och ekonomiskt självförsörjande samhällen, byggda på jämlikhet och kollektivt ägande och ledda 

av en vald s.k. hetman (även kallad ataman). Ett första större kosackläger uppstod kring 
                                                 
71 Pipes, 2001, s 61 

72 Pipes, 2001, s 62 
73 Pipes, 2001, s 68 
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Zaporozje på västra Dneprstranden i nuv. Ukraina, men också längs floderna Don, Volga, Ural 

och Terek växte i takt med ett allt hårdare livegenskap stora härläger fram.74 

Maximalister: Enligt en ”Maximalistisk” riktning bör världssamfundets federala myndigheter 

också ta sig an t.ex. sociala, ekonomiska och ekologiska frågor som är av betydelse för hela 

världssamhället. Flertalet världsfederalister betraktar världsfederationen som ett mål på mycket 

lång sikt.75 

 

 

Tidigare forskning 
Robert Service är en brittisk historiker och professor i Rysslands historia vid Oxford 

University som har gjort en redogörelse av utvecklingen under de första åren av kommunistiskt 

styre. I hans redogörelse så framgår det tydligt att övergången till en centralstyrd diktatur och 

utrensningen av lokala arbetarråd var i högsta grad avsiktlig och planerad: Trotskistiska 

Arbetarmakt skriver t.ex.  

 
Efter Kronstadtupproret infördes i praktiken ett enpartisystem, eftersom i princip alla 

icke-bolsjevikiska partier kom att förbjudas då de stödde upproret. Inom 

bolsjevikpartiet genomfördes ett fraktionsförbud (dock behölls tendensfriheten). 

Dessa åtgärder stöddes både av Lenin och Trotskij, där Lenin hävdade att under 

dessa exceptionella omständigheter skulle "proletariatets diktatur... inte fungera utom 

genom kommunistpartiet" och Trotskij skrev att partiet var "berättigat att hävda sin 

diktatur även om denna diktatur temporärt kom i konflikt med de övergående 

stämningarna hos arbetardemokratin. 76 

 

I efterhand kan man vara efterklok och ifrågasätta om dessa steg var riktiga att ta, eftersom de så 

starkt avvek från marxismens syn på hur en arbetarstat ska organiseras och samtidigt kom att ge 

en skjuts till den begynnande byråkratiseringen. De var menade som temporära åtgärder, men 

permanentades under Stalin. Varken Lenin eller Trotskij var några ofelbara; "revolutionära 

                                                 
74 Trotskij, Lev; Hamberg, Mattsson  1988 s 25 

 
75 Trotskij, Lev; Hamberg, Mattsson 1988. s 27 

 

76 Pieps ,2001, s 125-138. 
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gudar"77. Detta är sådana saker som jag tycker är intressanta. Så jag ville se om man kunde, hitta 

några adekvata och intressanta texter som kunde visa på vilken bild av Ryssland och deras 

revolter som svensk media förmedlade under det revolutionära 1917.78  

         Nu i modern tid så kan man väl säga att man fortfarande har många "sår", efter alla krig och 

revolutioner. Ryska federationen blev 1991 Sovjetunionens huvudsakliga efterföljarstat och 

övertog dess roll i FN. Boris Jeltsin ledde motståndet mot kuppförsöket 1991 och utsågs samma 

år demokratiskt till president i Ryska rådsrepubliken. Utvecklingen mot demokrati har varit 

bräcklig, bl.a. till följd av den ryska nationalismen, krigen mot tjetjenerna i Kaukasus 1994 och 

1999 samt tendenserna till en alltmer auktoritär presidentmakt under Vladimir Putin. Han 

efterträddes på presidentposten av Dmitrij Medvedev, och det har inte inneburit någon nämnvärd 

politisk förändring79. 

 Landsbygdens eftersatta infrastruktur och omoderna driftsformer har varit ett avgörande 

utvecklingshinder för både jordbruk och annan näringsverksamhet. Under 2000-talet har dock 

utvecklingen vänt, och landet har för första gången börjat exportera spannmål. Landet har även 

stor skogsindustri och svarar för nästan en fjärdedel av världsproduktionen av färsk och djupfryst 

fisk. Den ryska fiskeflottan tar en stor del av sin fångst i Atlanten och i Stilla havet.80 

     Jag vill också poängtera hur viktigt detta område är att forska i. För det har påverkat världen 

minst lika mycket som vad världskrigen(första och andra)har gjort. Därför så är det viktigt att vi 

pedagoger känner till mycket om det för att det inte ska falla i glömska hos allmänheten. 

      Eviga samtalsfrågor som man kommer att tänka på när man pratar om detta ämne. Är ju dels 

hur var situationen? Med svält, våld, fattigdom och annat elände. Men det dyker också upp minst 

lika ofta hur kopplingen mellan Tsaren och de olika politiska partierna kunde eskalera så till den 

milda grad, att det skulle få följder och konsekvenser för hela världen, ända fram in i nutiden. 

Därför finner jag ämnet ytterst intressant. 

      En annan bok som också har visat sig vara användbar är: ”Germany and the revolution in 

                                                 
77 Service, 2009, s 104  

78 Deutchers,1962  s  20  

 

79 Min poäng är inte att nedvärdera Medvedev, men samtidigt så har han visat prov på att den konservativa hållning som hittills har varit gällande 

i Ryssland. 

80 Service, 2009, s 108  
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Russia 1915-1918 : documents from the archives of the German foreign ministry ”.81 Som ger en 

syn från tysk syn vinkel. Men detta kommer mera i undersökningen, men jag vill bara nämna att 

jag använt boken som inspiration och bollplank i min egen undersökning. Jag återkommer till 

den under avsnittet om teori och metod. 

     Vad gäller nyhetsbevakning så finns det litteratur. Men den behandlar mer hur någon är 

publicerad, eller samverkan och integrering mellan journalister, eller andra olika fenomen som 

rör olika händelser i Tidningarna. Väldigt intressant men det är inget som jag kan använda. Jag 

har egentligen bara hittat två stycken uppsatser som jag har kunnat söka inspiration ifrån. Den 

första heter” Upplevd nyhetsrapportering och associerade känslor i samband med katastrofer – 

En explorativ studie”.82 Den andra är ”Japankatastrofen 2011 i svensk nyhetspress.  

– En kvantitativ undersökning av tre tidningars rapportering under katastrofens första vecka”.83 

Deras undersökning baseras på urval från tre tidningar, exklusive bilagor. Tidningarna är Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Materialet har bestått av 15 ledare, 18 krönikor, 94 

artiklar och 20 reportage. Totalt bygger undersökningen på 147 texter som har undersökts 

kvantitativt.84 Den uppsatsen är den som jag tycker bäst har behandlat ämnet om nyhetsbevakning 

och allt vad det innebär.  

      Lenin finns det jätte mycket litteratur och texter om. Men om Tsaren, Kerenskij och Trotsky 

finns det inte lika mycket om. Så en intresseaspekt med denna undersökning som har vuxit fram 

undertiden som jag skrev den, är att lära sig mer om Tsaren, Kerenskij och Trotsky. Men det har 

inget med undersökningen att göra. 

       Tidigare har jag nämnt under avsnittet ”källor och metoder” i stycket om ”problem” med den 

tidigare forskningen att det inte finns så mycket litteratur. Det är bara delvis sant, jag har hittat 

litteratur som gått andvända delvis. Boken som Lars – Olof Larsson skrev på 90 – talet.85 I hans 

                                                 

81 Zeman, Zbyne ̌k Anthony Bohuslav,1958, s 100 – 156  

 

82 Skriven av Helena Mann. Handlar om Estonia katastrofen ur ett psykologiskt perspektiv. Fanns mycket att hämta där.  

83 Skriven av Miranda Karlsson & Monica Kielland Tangen. Handlar om Japankatastrofen 2011 i svensk nyhetspress.  

– En kvantitativ undersökning av tre tidningars rapportering under katastrofens första vecka     

84 Båda uppsatserna är tagna från DIVA 26/11 2011 

85 Egentligen har han skrivit två bra böcker. Växjöboken : sevärt i Växjö kommun / text: Lars-Olof Larsson ; teckningar: Lena Larsson. 95 och 

Länsstyrelsen och Kronobergs län under 350 år. Författaren och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 84. Båda är med i uppsatsen. 

 28

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Zeman,%20Zbyne%CC%8Ck%20Anthony%20Bohuslav&searchCode=NAME&searchType=4


böcker finns det mycket av relevans som jag har haft adekvat användning av. Vidare hittade jag 

en bok av Ulrika Olausson som tar upp om nyhetsrapportering och utrikespolitik. Boken handlar 

om Saddam Husein och Gulfkriget. Jag tyckte den var användbar just för den tar upp bra 

exempel på Nyhetsrapporteringar och utrikespolitiska aspekter.86 En annan bok som jag också 

tag med bland tidigare forskning är boken av Kenneth Sillander. Anledningen till att jag tog den 

bocken är att jag ville se lite hur man kunde använda tidningsanalysen som en metod. Hans 

undersökning om Finland var intressant.87 Gösta Julin är en författare som skivigt om källkritik 

och hur världens nyhetsförmedling fungerar. Den tyckte jag var väldigt informativ och bra för 

min studie indirekt.88 Men bäst var helt klar Lars – Olof Larssons böcker.  

7. Perspektiv och teorier: 

I Tidningarna från denna tid(1917) så står det oftast ”revolt”89.  

Ordet revolt syftar till: Ett uppror med målet att kasta om 
maktförhållandena. Det är oftast en mindre grupp som gör revolt, till 
exempel en militärjunta som gör en statskupp i ett land.90 

Jag intresserade mig för området Ryska revolutionen bland annat därför att revolutioner och 

radikala händelser i historien som fått stor betydelse. Dessutom har ordet ”revolt” en väldigt 

laddad, konkret och brutal innebörd. Som inte går att ta miste på vad den innebär.  

          Men nu förtiden så får vi lära oss att det heter revolution. Men vad betyder orden? Innebär 

dem samma sak? Om vi ska ta revolutionen, så brukar den bestå av två huvud delar: ekonomisk 

revolution och politisk revolution. Syftet med en revolution är att åstadkomma en snabb 

förändring. Man kan också säga att det är en fullständig omdaning av ett lands politiska, 

ekonomiska och/eller sociala system. Ordet kan även användas i andra sammanhang när en 

                                                                                                                                                              
 

86 Boken heter Saddam Hussein från Gulfkrig till Gulfkrig : Sverige och USA: utrikespolitik och nyhetsrapportering. 99 

87 Boken heter Finland och den närmaste omvärlden : en explorativ tidningsanalys av Kenneth Sillander. 91 

 
88 Boken heter Kan vi lita på utlandsnyheterna? : hur världens nyhetsförmedling fungerar av Gösta Julin. 67. 

 

89 Pieps ,2001, s 439. Samt div tidningar av SMP bland annat 16/3 1917 

90 SMP 15/3 1917 
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djupgående och omfattande förändring sker, till exempel i teknik eller vetenskap, exempelvis den 

industriella revolutionen som bäddade för industrialiseringen.  

      Ordet revolt går mera ut på att göra uppror med målet att kasta om maktförhållandena. Det är 

oftast en mindre grupp som gör revolt, till exempel en militärjunta som gör en statskupp i ett 

land. En snabb definition skulle kunna vara att revolt är ett uppror med målet att kasta om 

maktförhållandena. Det är oftast en mindre grupp som gör revolt, till exempel en militärjunta 

som gör en statskupp i ett land. En snabb definition på begreppen skulle kunna vara: 

”Medlemmarna gjorde revolt och avsatte styrelsen vid årsmötet."91 

      Andra begrepp som är centrala i denna studie är bland annat, manifestation, kongress, 

krigsskådeplats. 

      Manifestation syftar till betydelsen yttring, offentliggörande och som beteckning för en 

demonstration för att uttrycka en opinion, vanligtvis utförd utan slagord. Ett exempel på detta 

kan vara, demonstrationer som utförs i Sverige ofta i form av ett fackeltåg, där flera av de 

deltagande personerna bär facklor. 

      En kongress innebär vanligen en samling som sträcker sig över minst en hel dag, ofta fler, 

och där en högtidlig middag eller bankett är en del av programmet. Även lokalmässigt är 

kongressen avsevärt större än konferensen; många mindre kontor har ju exempelvis ett 

konferensrum, men knappast en kongresshall. Som tumregel har föreslagits att en kongress har 

minst ett gross (144) deltagare. 

      I nästan varje nr av Smålandsposten kan man läsa om olika former av manifestationer. 

Speciellt när det närmar sig fredsförhandlingarna på slutet. Men även när man ska fatta beslut 

rörande någon stor fråga.92 

      Vanligt vis kan det gå till på följande vis. 

 Man går till Kongressen där man har en större sammankomst, där diskussion förs för att komma 

fram beslut i sakfrågor. Båda begreppen går hand i hand kan man säga. Först håller man en 

kongress där man beslutar vad man ska göra. Sedan manifesterar man och lägger fram sitt syfte, 

för att sedan kunna påverka så många individer som möjligt så man kan få ett så stort genomslag 

som möjligt. Därför kan man säga att dessa termer hänger ihop. 

                                                 
91 Trotskij, Lev; Mattsson, Mattsson , 1992, s 66 

92 Deutchers ,  1962, s 30 
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Det tredje begreppet har inget med något av de andra. Krigsskådeplats93 är helt enkelt område 

där militära operationer äger rum, förr liknade man det som en motsats till hemorten, dvs. Det 

område som inte direkt berördes av krigshandlingar.  

         Historikerna Keegan, Pieps och Robert Service är duktiga på historieområdet. Pieps tes om 

Rysslands olikhet i förhållande till väst. Har hjälpt mig i mina egna tankegångar. Hans tes 

innebär bland annat att Sovjetunionens tillkomst och politiska praktik kan spåras till 1400-talets 

Moskva. Denna stat skilde sig, enligt Pipes, från det övriga Europa därigenom att det inte fanns 

en lika tydlig åtskillnad mellan storfursten(Tsaren) som person och staten som ett självständigt 

subjekt och att detta medförde en mycket svag ställning för samhället och enskilda individer 

gentemot storfursten/staten, ytterst manifesterat i tanken om riket som storfurstens privata 

egendom och den därav följande svaga position för annan privat egendom. Notera att detta 

förhållande enligt Pipes alls inte är jämförbart med det senare västerländska fenomenet absoluta 

monarker, där det alltid existerade en klar och tydlig åtskillnad mellan stat och monark och privat 

och offentligt.94  

            Tsaren hade sådan makt så att, när han passerade förbi så bugade folket och dyrkade 

honom, nästan som om han var en gud. Detta präglade hela Ryssland precis som Pieps säger att 

frågor som berörde folket fick stå tillbaka för Tsarens behov och önskemål. Konsekvensen av 

detta styrande gjorde att Ryssland kom att för bli tämligen underutvecklat både teknologiskt och 

demokratiskt osv. Det har vidare kommit att prägla landet ända in i våra dagar. 

          Men för att föra med Smålandsposten och presskildringen också. Vill jag nämna ett par 

andra för fattare till. 

          Forskaren Per-Olof Andersson framlägger många tunga argument, om vilka funktioner 

lokalpressen hade i samhället vid tidpunkten för revolutionen. Vidare belyser han hur viktiga, de 

regionala värdemönsternas betydelse har för pressens budskap. Andersson påpekar också hur 

viktigt det är att belysa det offentliga samtalets villkor i ett lokalt och regionalt sammanhang. 

    Man kan fundera på vilket syfte pressen hade med sina ledarsidor och nyhetsbevakning i 

utlandet. Jag tror att dels var det frågan om rent inforationsflöde. Redaktionen ville förmedla vad 
                                                 
93 Finns med i så gott som alla SMP nr. Ofta kan man läsa det i sammanhang som t ex, östra krigsskådeplatsen eller västra krigsskådeplatsen. 

Jämförelsevis kan man nog också kalla det för fronter också.  

94 Hämtat från Piepes, 2001. Hela boken genomsyras av denna tes. 
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det var som hände ute i världen. Det fanns nog ingen vidare underhållnings aspekt i det hela. Så 

man kan anta att tidningens syfte var att förmedla hur det låg till ute i världen.95 

        Andersson tillsammans med Lars-Olof Larsson och Stig Tornehed(som var redaktör på 

Smålandsposten 1991). Dehär tre är i särklass väldigt duktiga på vad de gör. Både vad det gäller 

författarskap, journalistik och nyhetsförmedling. Därför så ligger deras ord och visdom tillgrund 

för denna uppsats. 

        För att ytterligare lägga till en dimension till det hela ska jag också, ta med ett stycke om hur 

man för medlade och undervisade om ämnet på den tiden. 96 

        Alla begrepp är viktiga att förstå och reda ut. Men att skapa ett sammanhang för läsaren är 

minst lika viktigt. Därför tycker jag att Pär – Olof Andersson bok är bra, för att den skapar ett 

sammanhang. Jag har haft mycket nytta av hans texter när jag ska sätta ihop mina resonemang. 

För att han har teorier som jag gärna gör till mina, för han förklarar på ett sätt som gör att alla 

människor förstår. Jag åter kopplar till honom senare. 

       Kombinationen av Pieps tes och Anderssons teorier om funktionerna pressen medför, ger 

mig bilden att det inte kan ha varit någon lättsam situation borta i Ryssland. Men Precis som 

Andersson säger så måste man förmedla alla nyheter även om de råkar vara obekväma nyheter, 

nyheter som får individer att må dåligt när man hör om dem. 

       Vidare har vi också Sir John Keegan. Keegan är en duktig militärhistoriker som är unik i sitt 

slag, han är nämligen en av få militärhistoriker som inte har tjänst gjort som soldat. Detta har 

enligt mig inverkat på hans texter också, han lägger inte alltid största fokus på krigsslag, 

krigsföring etc. Keegan är mera intresserad av personers individuella erfarenheter, historiska 

följder av militära händelser, teknologiska förändringar i krigföringen, militära strategier och 

ledarskapets utmaningar. Detta är jag inne på också i mitt tänkande. Många gånger kan det vara 

mera intressant att studera hur samhället var uppbyggt, eller följder av krig, än krigsföringen om 

man är ute efter skapandet av en helhetsförståelse för sammanhanget.97  

                                                 
95 Andersson, 2001, s 13 

96 Inget som ingår i pressundersökningen, jag vet! Men jag kände ändå att det kan till föra något i sammanhanget att ha med 

undervisningsaspekten på det hela också. Hämtat från Sven – Åke Johanssons bok : Johansson, Sven-Åke. Den ryska revolutionen och Sovjetiska 

samhället i debatten och skolans läroböcker. Universitets tryckeriet i Uppsala 2004 s 25 - 30   

97 Keegan, 1999, hela boken är uppbyggd på dessa teorier. 
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      När vi behandlar ämnet Ryska revolutionen så måste man ha med Marxismens 

teoribildningar, som baseras på Karl Marx och Friedrich  Engels tankar. Detta för att förstå 

Rysslands idéer om hur ett samhälle ska vara. Marxismen är en gren av socialismen, den där 

bland annat socialdemokrati och kommunism ingår, man finner även drag av i anarkismen. 

Marxismens huvudmål är ett samhälle med klart jämnare fördelning av ekonomiska tilldelningar 

och politiskt inflytande. En typisk aspekt av normativ marxism är den starka betoningen av 

konkreta, sociala levnadsförhållanden. Marxister är intresserade av hur människor faktiskt lever 

och hur konkreta förbättringar kan uppnås. De är mindre intresserade av utformningen av regler 

och politiska institutioner. Rättvisebegreppet handlar snarare om utkomst än om procedur. Det 

marxistiska frihetsbegreppet använder oftast inte ordet "frihet". Istället talar marxister om 

"frigörelse". 98 

     Detta var en väldigt snabb genomgång av Marxismen. Eftersom studien inte handlar om den i 

huvudsak så väljer jag att göra en kortare behandling av Marxismen. Men jag tror ändå att det är 

av vikt att ha med den. För att förstå hur det var och hur många av individerna tänkte som bodde 

där på den tiden och en tid framöver.99 

     Sist men inte minst vill jag nämna en teori av Robert Service. Hans studier har främst varit på 

tiden från oktoberrevolutionen fram till Stalins död. Så han har påverkat mina teorier om hur 

Ryska revolutionen har fått betydelse ända in i våra dagar. Jag hävdar att revolutioen slutade 

1922.100 Han menar på att även om Ryska revolutionen officiellt var slut 1927,101 så har 

mentaliteten och de kommunistiska idealen levt kvar länge. Han menar på att även om vi nu har 

kommit in på 2000 – talet, så är Ryssland fortfarande i många av seenden fortfarande kvar i 

revolutionen mentalt.   

                                                 
98  Marx, Engels, 1848, s 16, Svenska upplagan 

99 Marx, Engels, 1848, s 16, Svenska upplagan 

100 Efter inbördeskriget mellan Röda och vita och Sovjetunionens bilande 1921. 

101 Bland annat för att Kina bryter med Sovjetunionen 6/7 1927 och att Leon Trotskij utesluts ur Sovjetunionens kommunistiska parti varigenom 

Josef Stalin får full makt över partiet den 12/11 1927. Man kan läsa mera i Service, 1999, s 40 
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8. Ryska revolutionen ur Smålandspostens perspektiv: Vad 
var det som hände? 

Konflikten trappas upp! 

 I Smålandsposten från den 3/1 – 17, så rapporteras det om att det börjar bli oroligheter vid de 

Ungersk – Rumänska bergen.102 Men det går inget vidare för Ryssarna. De försöker sig på 

motoffensiver i Rumänien utan resultat. I tidningen från den 19/1, så kan man läsa om att 

kännare säger att”, där råder en rent politisk anarki, med andra ord det finns ingen som helst fast 

stånd punkt i den inre situationen, och skeppet driver utan att någon som kan styra en klar och 

rätt kurs”103. Men som det sedan fortsätter att, det är nog ingen som är mer krigstrött i Ryssland 

än på andra ställen. Utan det är bara det att i Ryssland så har man en sådan regering som vill 

fortsätta med kriget(Första världskriget).104  

         När vi kommer in i februari så har Ryssland förlorat i Rumänien. Man rapporterar också om 

andra motgångar, med vapenfabriker som exploderar, fångtransporter som går snett. Bland annat 

ett, som gick genom Norrland. Då det norrgående invalidtåget – medförde 227 man, däraf 23 

vansinniga, samt en sjuksköterska – i måndags kväll kl 8,15 skulle passera över Holmsvedens 

station nära Söderhamn, var växeln ej lagd till huvudspåret utan till ett stickspår.105. Händelsen 

lede till att 11 stycken dog och runt 40 stycken skadades. Man spårade orsaken till slarv av dem 

som jobbade på stationen. 106 

Tsaren abdikerar! 

 Dessa händelser var några av dem som gjorde att situationen i Ryssland blev ännu värre. I 

Smålandsposten från den 15/3 kan man läsa om ”Revolution i Petrograd”. Regeringen har nu 

blivit fängslad av de revolutionära. Som det står på framsidan av extranumret från torsdagen den 

15/3:  

       ”Petrograds telegrambyrå meddelar: Riksrådet och riksduman ha vägrat att åtlyda kejserliga 

                                                 
102   SMP 19/1 1917 

103 SMP 19/1 1917  

104 Keegan, 1999, s 30 

105 SMP  28/2  1917  

106 SMP 19/1 1917 
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ukasen om ajournering t. v. De har istället beslutat fortsätta sin verksamhet. Duman har tillsatt en 

exekutiv kommitté, som utropat sig som provisorisk regering och utfärdat en proklamation till 

folket. Garnisonen i Petrograd, över 30000 man, har förenat sig med de revolutionäre och 

fängslat alla ministrarna. Staden är nu på tredje revolutionsdagen i de revolutionäres händer.”107.  

     Nu så är revolutionen i full gång och regeringen är avsatt. Sedan i tidningen från den 16:e 

mars, så står det rapporterat att Tsaren har abdikerat. Efterträdaren är redan utsedd. ”Reuters byrå 

meddelar: Ryske kejsaren har abdikerat. Vid underhusets sammanträde i går meddelade 

finansminister Bonar Law att storfurst Mikael Alexandrovitsen utnämnts till regent i 

Ryssland.”108. Så nu har alltså Nikolaj II abdikerat. I underrubriken står det ”De revolutionäre 

äro herrar i Petrograd och Kronstadt. – Rykten om att förra ministrarna Stürmer och Protopopov 

samt engelske ambassadören”. 109 

                                                

          I artikeln från den 16/3 – 1917 så står först i dagens översikt att man beskriver lite orsaker 

till varför konflikten har upp kommit.  Folket är upprörda och missnöjda med hur regeringen har 

behandlat dem, speciellt nu under ”brödupproret”. Med truppernas hjälp har man tillsatt en ny 

”provisorisk” regering, då den gamla har begärts häktad. Brödupproret och transportmedlens 

otillräcklighet, som hade förvärrats genom att det kom ett kraftigt snöfall. Den mesta av maten 

har gått till arméerna vid fronten. Man beskriver också stora brister i distributionen, där det 

verkar råda total anarki. Man har liknat det hela vid; ”en strand lös sjö av byråkratiska komiteér, 

som intrigera mot varandra, motarbeta varandra, prata oändligt mycket men uträtta intet.”110. 

Intressant reflektion på det hela tycker jag. Bristande kommunikation är många gånger boven i 

dramat. Vem vet om det hade varit mera lyhördhet och kommunikation mellan alla parter så 

kanske vi inte ens revolten hade behövt äga rum? Det kommer vi aldrig få reda på. Men det är 

alltid roligt att spekulera lite.  

        Under vissa Dumanmöten111 så har det varit dålig organisation, eller som de kallade det 

oduglighet och oredighet i förvaltningen. Det var problem med regeringschefer som aldrig var i 

samförstånd med regeringen. Eftersom att det rådde krig, så blir det att situationen ställs på sitt 

yttersta, med allt vad det innebär. Det uppgavs i alla fall att tsaren inte var glad över att man 
 

107 SMP 15/3  1917  

108 SMP 16/3  1917  

109 Dessa skriver jag mera om i litteratur delen. Man kan läsa om det i SMP 16/3  1917 

110 SMP 16/3  1917  

111 Duman är den generella beteckningen på en lagstiftande församling i det moderna Ryssland. Rysslands statsduman är landets lagstiftande 

församling, vilket är parlamentens underhus eller andra kammare.  
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tyckte att han skulle avgå. Men det var majoritet bland partierna som ville ha bort tsaren. Så han 

övertygades till att han skulle abdikera. Man ansåg att det var viktigt att agera och göra något, 

tills konflikterna med Österrike och Turkiet var lösta på ett eller annat sätt. Men eftersom att 

tsaren inte var tillräckligt handlingskraftig,112 så blev lösningen att tsaren fick avgå. Vid ett nytt 

sammanträdde i duman, så satte man regeringen allt hårdare på plats. 113 

         Man såg också till att skaffa sig tsarens tillåtelse att få ajournera riksrådets och dumans 

sammanträden. Vid den tid punkten hade tsaren fortfarande kvar lite inflytande, så nu var 

revolutionen igång. Vidare i artikeln så jämför man, med den revolutionen som var vid 1905. Då 

var det precis som det var nu, att Ryssland var indraget i krig(den gången med Japan) och att det 

var inre motsättningar. Men då var anledningen av mera social natur, som man skriver i artikel. 

Medan nu så är anledningen till revolutionen, det faktum att folket har fått nog av att behöva leva 

på svält nivå utan att får hjälp. Man berättar också att tsarens bror Michail har utsätts till 

efterträdare. Men han får inte titeln tsar, utan han blir regent istället. 114 

                Nästa underrubrik lyder: ”Revolt i Ryssland”115. Det är Petrograds telegrambyrå som 

meddelar saken. Det berättas om folket uppror, som jag nämnde ovan. Det sår också om hur 

regeringen har förutsätt att detta skulle komma. Så man hade beslutat sig för att vid ta en del 

försiktighetsåtgärder. Regeringen hade beslutat att man skulle upplösa riks duma och riksrådet. 

Men riksduman hade beslutat sig för att inte lyda detta vid tidpunkten 11:e mars. Istället så 

samlades 12 representanter och Rodzianko(som jag nämnde om ovan) som ledare. Denna 

regering är det som vi senare kom att kalla för den provisoriska regeringen. Man har budskapet 

till folket att man ska städa upp efter den gamla regeringens misstag. Man har fått 30000 man att 

ansluta sig till de revolutionära i Petrograd. Man har vidare uppmanat järnvägar, banker och 

andra att återgå till det normala som det var innan allt satte igång.116 

                 I en annan insändare så står det att Inrikesminister Protopopov och ministerpresidenten 

Stümer. Dessa båda herrar uppges ha blivigt mördade av den upproriska folkmassan. Vidare står 

det att folkmassan vägrade att skingra sig förens dem de båda liken. Enligt uppgift ska 

                                                 
112 Står inte direkt uttalat. Men det är underförstått. Både när man läser SMP och litteraturen.  

113 SMP 11/3 1917 
114 SMP 16/3 1917 
115 Pieps själv använder sig av ordet ”revolt”, när han reflekterar över händelserna under Ryska revolutionen. 2001 s 439.  

116 SMP 11/3 1917 
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Protopopov ha varit totalt söndermassakrerad. Det uppges också att den engelske ambassadören i 

Petrograd har blivit mördad.117 

             Vidare så kan vi läsa om hur situationen i Ryssland verkar vara genom ett vittnes 

observation av läget. ”vittnet” berättade om en rad konstiga iakttagelser.  Över allt så hade det 

varit fult med avspärrade vägar och vakter. Men det vilade en dyster känsla av att ingen litade på 

någon. Vittnet hade hört talas om hur soldater hade ifråga satt sina befäl med: ”Varför gå vi mot 

våra bröder?118 De äro hungriga, men den mat som vi få, äta knappt svinen.”119. Så då kan vi 

föreställa oss hur dåligt man hade det på plats. Vidare så beskrivs det att disciplinen bland 

kosackerna120, kunde delas upp i två grupperingar. Den ena gruppen kan vi kalla för de 

”plikttrogna” som inte vågade göra myteri. Den andra gruppen var, de upproriska som öppet 

gjorde gemensam sak med det ursinniga folket. Det berättades över allt om att det hade funnits 

kosacker som hade ridigt runtomkrig bland folkmassorna, och ropat: ”- Bra gjort, bröder!” Vad 

kan man dra för slutsats av detta?121  

            Det faktum att man hade behövt någon som hade styrt upp dem med järnhand. Precis som 

det står i artikeln, så saknades denna järnhand. Så det är nog inte så konstigt att det var som det 

var. När det verkade råda total anarki. Det berättas om en händelse, när en polismästare skulle 

komma och försöka skingra och ge kosackerna förhållningsorder. Så blev det totalt tumult, och 

under detta tumult så blir polisen brutalt nerhuggen av sina underlydande, samtidigt som de 

skriker: ”- Vi tar inga order från dig!” Så man kan förstå att det inte var någon vidare trevlig plats 

att vistas på. 122 

            Från och med nu så står det alltid ”Ryska revolten”. Innan så stod det för det mesta ” på 

östra krigsskådeplatsen”. I numret från den 17/3. Så kommer Tsaren med en förklaring till sin 

abdikation. Detta meddelande kommer till Smålandsposten med illtelegram. Han förklarar att han 

tycker att han utsänt ett manifest till det ryska folket. Där han framhäver att han vill underlätta 

för den inre enigheten. Så att man kan samla alla krafter till att få ett segerrikt slut på kriget. Han 

                                                 
117 SMP 16/3 1917  

118 SMP 16/3 1917 

119 SMP 16/3 1917  

120 Medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven. 

under det ryska imperiets fortsatta expansion, framför allt i Nordkaukasien och Centralasien, ingick kosackerna i tsarmaktens främsta 

gränsförband.  

121 SMP 16/3 1917 
122 SMP 16/3 1917 
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anser sig i samförstånd med riksduman, avstå från kronan och avsäg sig makten. Men kejsaren 

vill inte skiljas från sin son, så därför ser han till att arvsrätten går till sin bror Michail. Men i 

samma nummer så kan man läsa om hur Storfursten inte vill bestiga Rysslands tron. Så den 

provisoriska regeringen får makten över Ryssland.123 

Oroligheterna fortsätter  

             Framme i maj så är det en stor förstamajdemonstration, som arbetarna gör. Man 

demonstrerar mot USA. Man angrep Amerikanska ambassaden. Demonstranterna utropade 

Lenins lösenord ”Fred till varje pris”.124(Lenin själv är inte med i SMP förens nr 12/11 som 

kommer längre fram) Det rasar stora kravaller i Petrograd, där bland annat General Kaschtalinska 

blir skjuten. Men dagen efter så var det lugnt igen. I Finland vid den här tiden så skiljer sig staten 

från kyrkan. Flera demonstrationer mot den provisoriska regeringen rasar. Bolsjevikerna (de 

Röda). Som Vladimir Lenin var ledare för. Lenin som var en av de framträdande i rörelsen, hade 

sina egna idéer om hur det borde fungera. Lenin hade som ung läst Nikolaj Tjernysjevskijs verk 

Vad bör göras?. Boken handlar om en sammanslutning av sömmerskor som syr kläder, men i 

bakgrunden skymtar (framgick det, för uppenbart hade inte tidens censur släppt igenom boken 

alls) en samling politiska aktivister, vilka genom teoretiska studier och konspiratorisk 

organisering förbereder revolution.125  

             Lenin ansåg, inspirerad av Tjernysjevskij, att för att genomföra en omdaning av 

samhället som man önskade, måste detta ske genom professionella revolutionärer 

yrkesrevolutionärer, han skrev en pamflett med samma titel som Tjernysjevskijs där han lade 

fram sina teser. Han ansåg att vanliga arbetare och bönder aldrig skulle kunna genomföra den 

totala omdaning av samhället som enligt honom behövdes, eftersom de hela tiden skulle försöka 

nå kortsiktiga förändringar inom det rådande systemet.126 

               Senare så inbjuder ryska arbetarrådet de allierades socialdemokrater till en fredsmission 

i Petrograd.  Bland annat så har man bjudit in representanter från det Franska socialistiska arbetar 

partiet, samt representanter för det engelska självständiga arbetarpartiet. Även Engelska och 

                                                 
123 Nu kanske ni undrar varför jag inte nämner något om april. Det är helt enkelt av de skälet att det inte fanns så mycket att rapportera från just 

april. 
124 Lind, 2003, s 32  

125 Pieps , 2001, s 401  

126 SMP 2/5  1917 
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Italienska Socialdemokrater kommer till mötet. Det verkställande utskottet önskar alla 

välkomman, å Ryska revolutionens vägnar. Man vill hälsa de europeiska proletärerna 

välkomman att dela de ryska arbetarnas strävan efter ett bättre samhälle.127. Så nu har de första 

staplande stegen mot ett fredsavtal kommit igång. Fast freden skulle dröja ända till 1918 i Brest – 

litovsk respektive den stora freden i Versailles 1919. 

              Situationen är nu näst intill ohållbar i Ryssland. Som det står i en tidnings rubrik från nr 

12/5 1917:" Fosterlandet står nu vid afgrundens rand"128. Rysslands krigsminister 

Gutschkow(Hans namn stavas olika på olika ställen.) konstaterade i ett dumamöte129 att, det som 

hade varit så bra i början på revolten, hade nu bidragit till mer tårar än glädje. Delandet av 

makten hade medfört att situationen hade blivit väldigt jobbig för de civila. Anarkin var en ren 

plåga tyckte man. Det ansågs att det enda som kunde rädda landet var en stark regering, som 

hade förtroende från nationen och landet i sig självt. Ur militär synvinkel så hoppades man på att 

den så kallade pånyttfödelseprocessen. Men eftersom att den också hade drabbats av tudelning. 

Så var organisationen i Ryssland väldigt försvagad.130  

Även Rysslands Utrikesminister Pavel Miljukov uttalade sig på ett offentligt möte.131 Han 

talade om ställningen till de allierade. Vid ett möte i Petrograd så lämnade han en redogörelse för 

en del utrikespolitiska förhållanden. Bland annat att det finns hemliga överenskommelser med de 

allierade. Men han vill inte gå in på vad det är för att det dels skulle kunna skada rikets säkerhet., 

dels även skada de allierade. Pavel Miljukov var ledare för det liberala kadettpartiet under 

tsarernas sista år och medlem av duman från 1907.  

   Partiet förespråkade ett avskaffande av enväldet och införande av en konstitutionell 

monarki. I ett uppmärksammat tal i duman i november 1916 gick han till hårt angrepp mot 

premiärminister Boris Stürmer, som anklagades för högförräderi. Såväl Stürmer som tsaritsan 

Alexandra av Hessen var mycket impopulära under första världskriget på grund av deras tyska 

härkomst. Anklagelsen, som Miljukov senare erkände var helt grundlös, ledde till Stürmers 

avgång och stärkte de revolutionära strömningarna. Efter ryska revolutionens februarirevolution 

1917 utnämndes Miljukov till utrikesminister och var jämte justitieminister Aleksandr Kerenskij 

                                                 
127 SMP 9/5  1917   

128 SMP 12/5 1917  

129 Det är vid detta möte, som man förkunnar maktdelningen 

130  SMP 12/5 1917 

131 Han var med på ett kris möte som provisoriska regeringen höll. Med anledning av den rådande hungersnöden och brödupproret. 
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den ryska provisoriska regeringens mest betydande medlem.132 

            Även om dessa två hade många olikheter och likheter med varandra. så hade de kommit 

att få högre positioner inom Rysslands regering.133 Som ny krigsminister utnämndes Alexandr 

Kerenskij.  

        Dagarna efter kan vi läsa om hur det drar ihop sig till, allmän arbetar och soldatkonferens. 

Datumet för det hela är den 14/6. Då är folk inbjudna från alla socialistiska arbetarrörelser, till ett 

möte i Petreograd i Ryssland. Ämnet som man ska diskutera är jord och arbetsfrågan. 

Jordburksministern Sjingareff, lämnade in en detaljerad framställning på vad armén skulle ha, 

när det gällde ammunition och livsmedel. 

När vi kommer fram till tidningen från den 1/7 så har livsmedelsministern konstaterat att landet 

står inför en jättekatastrof. På grund av det rådande ekonomiska läget, och den komplicerade 

regerings situation som hägrade. Så hade man fått väldigt svårt att få tag i mat till folket. 

                 Väl framme i juli så fortsätter situationen i Ryssland att vara orolig. Byar erövras och 

folk tas som fångar och kuvas.134  

                 Det rapporteras också om att det är krisartat inom den provisoriska regeringen. 

Finansministern, undervisningsministern och ministern för fattigvården har avgått. Men man har 

utsett nya ministrar för handel och undervisning. För handel har man utsett Prokopovitsj och som 

ny undervisningsminister hittar vi Tsjarnoffskij. Dessutom så utropas Ryssland till federal 

republik. Detta skede under ett samtal mellan representanter för de Ukrainska bönderna och 

Krigsminister Kerenskij. Det rapporteras också om att revolutionärerna får förstärkning av 

kulsprutor135. Otaliga fordon med kulsprutor är på väg till dansösen Kreschinskajas palats. Det 

visar sig också att palatset är huvudkvarter för kulspruteregementet. I övrigt så håller sig 

jägarregementena och garnisonerna lugna.136  

          Man kan säga att ryssarna har det väldigt svårt just nu. Den ryska revolutionsarmén har 

drivits tillbaka i östra Galizien (Galizien är ett historiskt landskap i östra Centraleuropa som idag 

är delat mellan Polen och Ukraina). Nu är den stora rubriken ”Militärrevolt i Petrograd”. 137 

                                                 
132 Zbyne ̌k & Bohuslav, 1958, s 24 

133 I numren 16 respektive 18 /5 1917(Man hör talas om honom första gången i nr 18/5). Kan man läsa om deras respektive karriärer och 

avgångar som jag nämnde om ovan.  

134 SMP 18/7 1917 

135 SMP 19/7 1917 

136 SMP 19/7 1917 

137 SMP 19/7  1917 
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Bland annat så är det Maximalisterna(Bolsjevikerna) som går väpnade demonstrationer. Dagen 

efter så är det ny rapportering från ” Revolten i Petrograd”. Efter som att det råder stora 

meningsskiljaktigheter mellan de socialistiska ministrarna och kadettministrarna. Det som man är 

oense om är hur vida Ukraina ska vara autonomt eller inte. Det är många ministrar som har fått 

gå från sina poster. Dessutom så finns det vissa trupper från Petrograds garnison, dessa förband 

som är på verkade av Bolsjevikerna, Socialdemokraterna samt folk som är missnöjda med hur 

man har skött bestraffningen av de trupper som har uttalat sig mot offensiven. 138 

             Detta har mynnat ut i flera väpnade demonstrationer under dagen. Så i rent demonstrativt 

syfte så tågade kulspruteförbanden, granatgevärsförbandet och andra militärförband ut på gatorna 

med stora militärautomobiler, de hade också stora baner där det stod med stora bokstäver” Ned 

med de borgerliga ministrarna” eller ”Vi fodra att all makt ska övergå till arbetar och 

soldatförbundet”139 Det har varit en del sammandrabbningar mellan dessa trupper och 

regeringens anhängare. En del personer har sårats efter våldsamma eldstrider i olika stadsdelar. 

Efter allt detta så gjorde regeringen en kungörelse, som gick ut på att man inte fick göra 

demonstrationer fler gånger. I Smålandsposten från 21/7 så rapporteras det om nya tråkigheter. 

Bland annat ett attentat mot Kerenskij, han klarade sig men förstod att det nu är det alvar. 

Regeringen häktar upprorsmakarna. Den provisoriska regeringen har bestämt att man ska häkta 

alla som deltagit i den väpnade aktionen mot regeringsmakten.140  

          Man ska även häkta de som var med i demonstrationen som var härom dagen. Alla dessa 

gärningar betraktas som högförräderi och kommer att straffas mycket hårt. Man har låtit kalla in 

trupper från fronten för att återställa ordningen i Petrograd.  Det kom också ett telegram från 

Petrograd, som meddelar att justitieministern avgår. Justitieministern Pereverzeff har avgått, efter 

som att han kom med en del avslöjanden krig Lenin. Men anklagelserna är inte riktigt bevisade 

ännu. Men den exekutiva kommittén, yrkar ändå på att Justitieminister Pereverzeff skall avgå. 

Vidare så har Anarkisterna övergivit sitt sista tillhåll i Petrograd. Soldaterna jagade bort dem där 

ifrån. 141 

 

                                                 
138 SMP 19/7  1917 
139 Ur artikeln om ”Revolten i Petrograd” från SMP 20/7 1917 

140 SMP 21/7 1917 

141 SMP 21/7 1917 
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 Kerenskij på Frammarsch 

Sedan kommer den stora notisen om hurvida Kerenskij skulle ha blivit en diktator, Detta 

inträffade på ett sammanträdde på soldat och arbetarrådets sammankomst, även bonderådet var 

inbjudet till mötet. Efter långa förhandlingar som var klara först kl 4 på morgonen, som hade 

man kommit fram till att, landet är på väga att hamna i ett militärt nederlag och en situation som 

skulle innebära att revolutionen hamnade i ett katastrofläge. Man kom fram till följande insikter. 

För det första är landet och revolutionen i fara. För det andra, den provisoriska regeringen ska 

erkännas som revolutionens välfärdsregering.142  

           Till sist sa man att, man ska ge obegränsad makt till regeringen i sitt uppbyggande av 

arméns organisation och dess disciplinära anseende, för att senare kunna gå i krig mot 

kontrarevolutionen(motståndarna till Revolutionen) och anarkisterna. Även i detta nr(25/7)143. 

Det rapporteras också om hur de ”vikande”, ryssarna jagas i väg av tyskarna. 

             Väl framme i augusti så dras fortfarande Ryssland med stora problem. Man drivs tillbaka 

från Österrike och vidare bort från de centrala delarna av Europa. Man drabbas dessutom av en 

stor kris, Kerenskij (han har även installerat sin ställföreträdare Nekrassoff), som är den Stora 

ledaren för den Provisoriska regeringen har kommit med följande uttalande i ett brev: 

 
Till följd av omöjligheten att trots alla åtgärder, jag vidtagit, ombilda den provisoriska 

regeringen på ett sätt som, svara mot de nödvändiga kraven av detta historiska 

ögonblick, som riket genomlider. Jag kan inte längre åtaga mig ansvaret inför staten. 

Jag ber den provisoriska regeringen att befria mig från alla mina funktioner144. 

  

         Det bekräftas att Kerenskij har rest iväg från Petrograd. Detta skapar oroligheter i den 

provosoriska regeringen. Man har beslutat sig för att inte motta Kerenskijs demission. Istället så 

samman kallade man samma afton till överläggning. Representanter från de förnämsta partierna 

politiska partierna samt ledamöterna från Dumans provisoriska kommitté, även folk från 

soldatrådet och bonderådets kommitté var där. Men sedan så måste Kerenskij ha in sett att 

Ryssland måste räddas till varje pris.  För senare så återkommer Kerenskij till Petrograd och 

Vinterpalatset. Sedan han har tagit del av sammanträdet, så åter tog han sin avskedsansökning. 

                                                 
142 SMP 21/7 1917  

143 Jätte tidningsnotis med en bild på Kerenskij från SMP 25/7 1917 

144 Tidningsnotis med rubriken har Kerenskij tröttnat? Från SMP 6/8 1917 
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Senare på kvällen så satt han och konfererade med olika politiska personligheter.  

          Nu dras snaran åt i SMP från den 8/8 berättas det o hur Kerenskij har gjort disciplinen 

hårdare, detta har bland annat mynnat ut i att 20000 soldater har arkebuserats. Men det pratas 

ändå om hur oumbärlig och bra han är. Från och med nu så har Kerenskij lovat att han inte tänker 

rygga tillbaka för något ting. Han har uttalat sig till folket, i uttalandet så säger han bland annat 

att” i denna svåra tid för fäderneslandet, så skall den provisoriska regeringen bära den största 

maktens börda…”.145 Han menar på att fienden står vid fronten och hotar landet, som är allt 

annat än organiserat inifrån. Men om alla hjälps åt, och då betonar han hur viktigt det är att göra 

en rejäl insats. Som han säger:” endast oerhörda och hjältemodiga ansträngningar kunna rädda 

fäderneslandet.146  

             
Endast en järnhård myndighet under den militärens hårda villkor samt själva 

folkets oeftergivliga hänförelse kunna smida en fruktansvärd och skapande 

regeringsmakt, som kan rensa fädernejorden från fiender och förmå alla 

landets levande krafter till deltagande i det stora rekonstruktionsarbetet för 

landets pånyttfödelse.147  

 

I slutet av talet så påpekar han hur medvetandet om förpliktelsen för landet som finns hos 

regeringen. Med detta i ryggen så låter han med dela att ryssarna inte kommer att rygga tillbaka 

för någonting hädanefter. Avslutnings vis så säger han att:” Det ryska folket skall föra den genom 

blod och lidanden mot en sorgfri framtid skall ge livet åt ett nytt, fritt och stort ryssland till hela 

mänsklighetens lycka.”148 Men det verkar gå trögt ändå för Ryssland, trots det pampiga talet från 

Kerenskij. Redan några dagar efter så rapporteras det om nya nederlag för Rysslands del, 

tillsammans med Rumänien, så misslyckas man med ett anfall vid Moldau(Ryssland och 

Rumänien nämns många gånger tidigare också). Sedan i nr 17/8 så berättas det om en 

Ryskrumänsk reträtt.149  

            Samtidigt som allt detta händer så organiserar den provisoriska regeringen en 

stadskonferens i Moskva. Inbjudna till konferensen är olika representanter för olika 

demokratiska, nationella, ekonomiska, industriella och kommersiella organ för den ledande 
                                                 
145 Ur ett stycke med rubriken: Från Ryssland, Kerenskij lovar i ett nytt manifest att icke rygga för några hinder.  

146 SMP  10/8 1917 

147 Utdrag ur Kerenskijs tal till folket. SMP 10/8 1917  

148, SMP 10/8 1917  

149 Både Rumänien och Ungern stod under denhär tiden under Rysk kontroll. 
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revolutionära demokratin. Mötet öppnas med att konseljpresidenten håller ett tal och ger en 

översikt över landet läge. Konferensen hölls på grund av de senaste dagarnas händelser. Bland 

annat de i Rumänien. 150 

 

Tsarfamiljen kommer tillbaka 
Nu(14/8 1917) nämns Tsarfamiljen för första gången på ett halvår i Smålandsposten. Rubriken 

lyder: Tsarfamiljen till Sibirien. Det rapporteras att natten till den 14/8 så blev tsar familjen 

förflyttad med ett extrainsatt tåg, som skulle föra dem till Tobolsk i Sibirien. Ombord på tåget så 

var förutom tsarfamiljen även två medlemmar från regeringen och en militär eskort. Anledningen 

till att man flyttade dem var att man hade fått kännedom om att, en motståndsgrupp som var på 

frammarsch möjligen skulle få för sig att befria extsaren och hans familj. 151 

              Det var arbetar och soldat rådet som bestämde allt detta. Så man tog och fraktade hela 

tsarfamiljen från Tsarskoje Selo, där de hittills hade varit boende. Odern löd:” transportera dem 

till ett gränsland till Ryssland”.152 Extsarens döttrar Tatlana, Maria, Olga och Anastasia153 fick 

tillåtelse att välja var de ville vara. Om de ville stanna i Petrograd eller om de ville vara kvar i 

Tsarskoje Selo. Men de valde att följa med sina föräldrar och så blev det.154  

  Kerenskij ger sin syn på stockholmskonferensen. Som under intryck av ryska revolutionen i 

mars 1917 och den amerikanske presidenten Wilsons fredsförslag bildades i maj 1917 i 

Stockholm efter nederländskt initiativ en nederländsk-skandinavisk kommitté, som i samarbete 

med Internationalens sekretariat skulle försöka sammankalla en allmän socialistisk 

fredskonferens.155 

 planerad men aldrig genomförd allmän socialistisk konferens i Stockholm för att ena den genom 

första världskriget splittrade socialistiska Andra internationalen och skapa garantier för en 

allmän, varaktig och rättvis fred.156 

                                                 
150 SMP 17/8 1917 

151 SMP 14/8 1917 

152 SMP 17/8 1917. 

153  Artikel: Mystery Solved: The Identifikation of the Two Missing Romanov Children Using DNA Analysis PLoS ONE, 11 mars 2009. Här 

kan man också läsa myter om Anastasia, Romanovs yngsta dotter. 

154 SMP 17/8 1917 

155 SMP 17/8 1917 

156 SMP 17/8 1917 
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    Kommittén utlyste en ny allmän internationell socialistisk konferens i Stockholm till 15 

augusti, senare uppskjuten till 9 september 1917. P.g.a. att ententens regeringar, England, 

Frankrike och USA, vägrade utfärda pass till de socialistiska delegaterna från dessa länder, kunde 

S. inte genomföras.157 

      Kerenskij har vidare lämnat en förklaring till en medarbetare i Izvestija som är arbetar och 

soldatrådets organ i Petrograd. Provisoriska regeringen betraktar troheten till England och 

Frankrike, som en heders och samvetsfråga. Regeringen har fattat en hållning till 

Stockholmskonferensen. Ingen kommer att kunna ändra på deras uppfattning vad gäller 

föredragen etc. De kommer att hålla fast vid sitt. Regeringen håller fast vid att det tycker att 

konferensen är en sak smo angår partiet inte regeringen. Men samtidigt så vill regeringen under 

lätta sammankallandet av konferensen under socialistpartiernas deltagande. I en annan artikel så 

ger man tillkänna att det inte kommer att bli några val i Ryssland förens i November158.  Vidare 

så berättas det om att Finska socialdemokraternas kam mot ryska regeringen skärpes. 

Anledningen är att den provisoriska regeringens utsända manifest om landtdagens upplösning, 

hotar Finlands frihet. Men som de säger att: 
     

 Vi tvivlar på att provisoriska regeringen skall göra verklighet av detta hot. Men 

om regeringen bestämmer sig för sådana åtgärder, tror den då verkligen at 

den skall vara i stånd att på detta sätt tvinga finska folket att avstå från sin rätt 

och sittbestämmande över sitt öde.159  

 

Övergång mellan September/Oktober 
I slutet av september så är man framme vid den demokratiska kongressen. Den provisoriska 

regeringen med Kerenskij var på plats. På plats var även ombudsfolk från 1200 olika delar av 

Ryssland. Mötet börjas med att man välkomnar till mötet. Sedan så börjar man ta upp de olika 

sakerna som står på dagordningen. Det första viktiga som man pratar om är att man, talar om att 

man har samlats till kongress för att, man står inför en ytterst alvarlig situation. Man står inför 

den oundgängliga nödvändigheten att konstituera en revolutionär makt som är ansvarig för alla 

                                                 
157 Pieps, 2001, s 210 

158 Men det fram går inte riktigt varför det inte blir något val. Förutom att det är semester tider verkar det som. 

159 SMP  25/8 1917  
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element, på vilken man skulle kunna stödja sig160. 

En annan grej som händer nu i slutet på september är att den förre krigsministern 

Suchomlinow stod anklagad för bland annat overksamhet och slapphet under kriget, där det 

uppdagades att syftet var att försvaga den Ryska armén. Suchomlinow själv var väldigt lugn och 

sansad när han mottog domen från juryn. Hans hustru däremot var väldigt ledsen, även om hon 

hade befriats från anklagelse. Juryn yrkade på att han skulle få det strängaste straffet av alla,161 

nämligen livstids slavarbete, efter att han hade fällts i rätten. Detta på grund av att man inte hade 

kunnat påvisa några förmildrade omständigheter till varför han gjorde som han gjorde. Han 

dömdes också för högförräderi och missbruk av förtroende, och fick livstids fängelse. Hans fru 

fick inte något straff.162 

           Några dagar senare under den förste oktober så kommer en ny fråga upp. Vid en 

demokratisk kongress som hade ägt rum under gårdagen163, så hade arbetsministern Skobeloff, 

tillsammans med några andra förtrogna ministrar, lagt fram ett förslag på att man skulle tillsätta 

en koalitionsregering med representanter från alla partier. Dessutom höll en representant för 

soldaterna ett anförande. Det gick bland annat ut på att om man vill ha fungerade trupper och 

soldater, så måste man se till att de är fungerade. De måste ha fungerade utrustning samt att alla 

soldater måste behandlas väl och vara mätta och glada. Som han sa att " hungriga soldater kunna 

icke segra".164  

           Det rådde också stora oroligheter på ryska landsbygden. Den kontrarevolutionära 

propagandan, livsmedelskrisen och den mycket stora bristande organisationen av de lokala 

myndigheterna. Detta hade fått folket att ilskna till. Särskilt i södra och i mellersta Ryssland hade 

det varit rapporter om stor oordning och oroligheter. Bland annat i Cherson har det rasat stora 

gatustrider mellan myterister och folk som vill hålla på ordningen. Vidare så var det också 

sammandrabbningar på sjön, mellan tyska och ryska flottan. Detta hade medfört att Bulgarernas 

frontlinje tvingades tillbaka in i Makedonien.165 

         Vid denna tid så led Ryssarna också stora nederlag vid Riga - bukten. Rigabukten, är en 

                                                 
160 SMP  29/9 1917  

161 Som jag har fattat det så fanns det dödsstraff också. Men det var förmodligen bättre att bli dödad först, så att man slapp att bli plågad till den. 

Som jag har tolkat det alltså. 

162 SMP 28/9 1917  

163 SMP 29/9 1917  

164 SMP 1/10 1917  

165 SMP 15/10 - 1917  
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bukt i östra Östersjön, mellan Estland och Lettland. I Rigabukten ligger öarna Runö och Ösel. 

Tyskarna tränger in med sitt artilleri och beskjuter Estlands kust. Ryssarna höll sig kvar på ön 

Mohn, medan tyskarna trängde in allt djupare.166 

          I smålandsposten från 20/10 så skrivs det en artikel över hur en rysk general känner sig 

efter att ha blivit avskedad. Det är Daily express som meddelar detta. Artikeln handlar om den 

förra Överbefälhavaren Gurko. Han intervjuas av en representant för en engelsk tidning. I 

intervjun kommer det fram att han från togs befälsposten, och sattes i arrest, detta på order från 

Kerenskij. Gurko fängslades i Peter Pauls – fästningen.167 Han hade inte fått någon anklagelse 

riktad mot sig egentligen. Bevisen var några brev som Gurko hade skrivet till tsaren. Dessa 

användes som bevis för att Gurko skulle ha arbetat emot den ryska republiken(som det skulle 

komma att bli efter tsartiden). Detta gjorde att Gurko satt fängslad i ungefär en månad .168 

                 Efter att han hade blivigt utsläppt ur fängelset, kom det fram att man inte kunde 

rättfärdiga han inställdes inför domstol. Han blev dock ombedd att lämna landet snarast möjligt. 

Några vänner till Gurkov, hjälpte honom med att komma ombord på en ångare som lade ut från 

Arkhangelsk, och som styrde kurs mot England. Som han senare nämner i intervjun så: " Det är 

min afsikt att stanna här tills förhållandena i Ryssland blifigt mera stadgade"(citatt ur intervjun 

med Gurkov).169 Vidare så hoppas Gurkov på Sir William Robertsons medgivande. Får han detta 

medgivande så kommer han att resa till västfronten, för att studera krigsmetoder. Ur Rysslands 

synvinkel så betraktas den Engelska armén som ett krigsunderverk.170 

           

 Brister i Ryska försvaret 
 Vidare i Smålandsposten från den 20/10, så rapporteras det om att ryska flottan förlorar sina 

slagskepp. Det är bland annat detta, som gjort att svagheten hos Ryssland nu är mera påtaglig än 

tidigare. Det är tydligt att de personer och ideal som härskat sedan sju månader tillbaka har gjort 

landet bankrutt. Tyskland hotar från bland annat Östersjön. Analytiker påvisar också Rysslands 

oförmåga att göra sig tillräckligt starka för att göra sig gällande hos de allierade.171  

                                                 
166 SMP 15/10 - 1917 

167 Peter-Paulfästningen uppfördes 1703 av Peter den store.  

168 SMP  20/10 1917 

169 SMP  20/10 1917  

170 SMP  20/10 1917 
171 SMP 20/10 1917   
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          Krigsminister Verehovskij gör ett uttalande i tidningen från den 26/10. Där han försöker att 

ge sin syn på varför det har gått så dåligt i kriget. Han pratar om militäranarki. Man skyler på den 

Kornilowska - rörelsen och de odisciplinerade förstärkningarna som har anslutits till trupperna. 

Marinminister Venderevskij menar på att det är viktigt att hålla på ett ömsesidigt, förhållande 

mellan matroserna och överbefälhavaren. Kerenskij är inte för detta.172 

             Den 22/10 så är det sammanträde med för parlamentet.173 Under detta möte så 

medverkar Kerenskij också. Han uttalar sig om vad han anser är Rysslands svagheter. I 

Mariapalatset så hölls mötet, närvarande var Rysslands provisoriska råd. Kerenskij hade fått 

titeln Konseljpresident. På mötet var det framförallt två frågor som var viktiga, den första var 

armén och försvaret. Nämligen angelägenheten om att man måste åter upprätta försvaret för att 

kunna slå tillbaka fienden. Han menar på att fienden börjar bli för starka, det beror inte på att de 

har ökat i styrka, utan problemet står att finna i att Ryssland lider av vanmakt. Kerenskij är stolt 

över de trupperna som man har till sjös, men han är besviken på dem som man har på land. Det 

kommer snarast att organiseras ett möte där frågan ska diskuteras närmare. Det är då också 

meningen att man ska komma fram till vilka åtgärder som man ska behöva ta med armén.174  

               Den andra frågeställningen som han vill ta upp är hur svår situation som Ryssland sitter 

i. Han påpekar det faktum att ingen regering har en så svår styrande situation som vad Ryssland 

har. Anledningen som han ser det är att regeringen tycks inte kunna sätta in åtgärder för att lösa 

problemen. Kerenskij säger att regeringen har gjort allt som man kan, men eftersom folket har 

bristande förståelse för sin medborgarplikt. Vidare så hoppas han att republikens råd skall utöva 

och få det nödvändiga inflytandet över folket för att kunna styra upp situationen. Så i 

fortsättningen förväntar sig Kerenskij att Ryssland skall rätta in sig i ledet och stödja armén. Att 

alla ska ta sitt ansvar och hjälpa till och stötta. Bönderna ska avvara det stöd som armén behöver. 

Eftersom att provianteringen av fronterna börjar tryta mer och mer.175 

        Den 29 oktober, nu lämnar garnisonen Petrograd. Överbefälhavaren på nordfronten har 

inbjudit folk från Garnisonen i Petrograd. För att hålla en diskussion angående särskilda 

förhållanden som försvaret av Petrograd behöver. Samtidigt hålls en politikerkonferens i 

Moskva. Efter många debatter om fred och krig så han man kommit fram till en. Även 

                                                 
172 SMP 26/10 1917   
173 SMP 22/10 1917   
174 SMP 22/10 1917 

175 SMP 29/10 1917 
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situationen med de tyska triumferna på Östersjön och hotet mot Petrograd hägrar. Så är man 

övertygad om att om det ryska folket håller ihop så ska man ha kraften att föra kriget mot en 

situation, som gynnar och motsvarar Rysslands intressen, ära och värdighet. Vidare har General 

Alexeieff avsagt sig ombudskapet. Anledningen är att han inte vill infinna sig på konferensen i 

Paris, därför kommer regeringen skicka Professorn vid krigsakademin som heter Golovin.176 

        Petrograd står inför en hungersnöd. I tidningen från den 31/10 så kan vi läsa om hur 

borgmästaren i Petrograd har vädjat till folket att bibehålla lugnet. Situationen är jobbig, då 

folket i huvudstaden inte har vilja sälja sitt mjöl till folket i Petrograd. Man vädjar också till 

soldaterna att inte låta sig provoceras av uthungrade medborgare. 

 November, händelsernas tid. 

 I november så rapporteras det om väldigt många händelser. Det börjar med bland annat att man 

rapporterar om ” Ryska bravader” i Svarta havet. Det var två stycken ryska torpedbåtar som 

sänker en fientlig torpedbåt. Samtidigt sätter de eld på två ångare, och fullständigt demolerar två 

kustbatterier(ett antal artilleripjäser eller raketer som är uppställda tillsammans och som genom 

samordnad eld avfyras mot ett givet mål). Det rapporteras också om ett telegram från Kerenskij, 

där han uppmanar och ger order till sina soldater, där han förbjuder dem att verkställa flera 

dödsdomar ute vid fronten.177 

            Nu drar det ihop sig till en ny revolt178(som det står i tidningen). Arbetare och 

soldatrådets tillsatta militärkommitté. Trupperna beordras att inte lyda några order från andra än 

från kommittén. I nr 9 så rapporteras det att alla ministrar utom Kerenskij har blivit 

tillfångatagna. Efter att ha varit belägrade i flera timmar med gevärsstrid och kanon skott. Så 

intog kommitténs armé Vinterpalatset,179 där alla ministrarna utom Kerenskij befann sig.  

               Man hade tidigare på en kongress haft möte med soldat och arbetarråden i hela 

Ryssland. Mötet öppnade igår afton.180 När mötet var färdigt så hade man kommit fram till tre 

stycken ställningstaganden. För det första, alla medlemmar av lantbrukar råden, som tidigare 

hade blivit häktade skulle släppas igen. I stället så skulle de kommissarier som, arresterat dem 

                                                 
176 SMP 29/10 1917 

177 SMP  1/11 1917 

178 SMP 1/11 1917 

179 Det forna ryska tsarresidenset, var säte för den provisoriska regering som tillsatts efter tsarens abdikation.  

180 Datumet var 8/11 -1917 
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arresteras i stället. Det andra gällde dödsstraffet som hade återupprättats av Kerenskij vid fronten, 

ska upphävas igen. Det ska införas total frihet igen att bedriva den politiska hållning som man 

vill ha. Både vid fronten och annat.  Alla revolutionära officerare och soldater, som hade 

arresterats för att ha beskyllt Kerenskijs regering för s.k. politiska brott, skall genast sättas i frihet 

igen. Det tredje ställningstagandet handlade om de f.d. ministrarna, Konovaleff, Kijskin, 

Trestschenko, Malantenitisch och Nikitin mfl, har arresterats av den revolutionära kommittén. 

Kerenskij har flytt. Därför uppmanas alla militära organisationer att göra allt för att arrestera 

honom. När man har fått tag i honom så ska ha skickas till Petrograd där han ska ställas inför 

rätta. Man fast slog också att alla handlingar eller folk som sympatiserar med Kerenskij, räknas 

som högförräderi och kommer att straffs hårt, slut på mötet.181  

               Dagen efter så skriver SMP om ”den nya regimens program”.182 Den gick ut på att 

bland annat försöka få till ett vapen stillestånd. Man vill införa demokratisk fred, man vill ge 

arbetarna kontrollen över produktionen samt att man vill trygga sammankallandet av den 

konstituerande församlingen. Den kommer att se till att all proviantering som innefattar de 

viktigaste livsförnödenheterna. Man skall slutligen också införa rättigheter för alla olika 

nationaliteter som bor i Ryssland, för att som det står i tidningen; ”för organiserande av sin 

framtida utveckling”,183 Kongressen beslutar också att all lokal myndighet, skall övertas av de 

lokala soldat och arbetarråden, som ska upprätta en fast och revolutionär ordning. Den nya 

regeringen skall se till att armén får allt den behöver för att göra landet så tryggt som möjligt. 

Parallellt med allt detta så rustar sig Petrograd mot Bolsjevik – aktionen. Militärguvernören 

uppmanar till att tillsätta åtgärder för att bibehålla ordningen i Petrograd. Det har kommit flera 

protester mot Bolsevik – aktionen via telegram(det står inte varför man protesterar mot detta).               

Det sändes flera pansarbilar som förklarade sig redo att kämpa på regeringens sida.184 

 

Lenin gör entré  

I numret från den 10/11 står det i en artikel om hur man gick till väga när man gjorde statskupp. 

Det beskrivs i SMP hur man började försiktigt genom att ockupera vissa förutbestämda punkter, 

bland annat Vestniks telegrambyrå. Efter detta så började man under nattens lopp att ockupera 
                                                 
181 SMP 8/11 1917 

182 SMP 10/11 - 1917 

183 SMP 10/11 - 1917 

184 SMP 10/11 - 1917 
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många strategiskt viktiga saker såsom järnvägar, banker etc. Eftersom att man inte möte något 

vidare motstånd så blev det en ganska lätt manöver för revolutionärtrupperna. Nästa morgon 

utropades ett meddelande om den gamla regeringens fall. Regeringstrupperna hade fortfarande 

sitt säte i Vinterpalatset.185  

              Man hade försökt att få tag på Kerenskij men han syntes fortfarande inte till. Det 

förmodades att han hade rest ut till fronten för att vädja till sina trupper. Efterhand som manövern 

från rådet fortsatte växte oron i Vinterpalatset.186 Motnij – institutet som var säte för arbetar och 

soldat rådet i Petrograd och den revolutionära kommittén ockuperade Vinterpalatset. Gator 

spärrades av, pansarbilarna kom(det var dem som tryggade rådets högkvarter). Nu nämns Lenin 

för första gången i SMP, i artikeln så står det att han kommer till platsen och mottas som en 

hjälte.187 

  Nästa nr av SMP är riktigt intressant, då nämns det att det inte har kommit några telegram till 

Petrograd de senaste två dygnen. Men det som är riktigt intressant är att Lenin nämns mer på 

allvar, samt att man för första gången får höra talas om Lenins högra hand, han som skulle bli 

chef i den nya regeringen, Lev Trotskij, läser man böcker om Trotskij188 så finner man vilken 

intressant person Trotskij var.  

  Om vi går vidare så kommer vi till SMP från 14/11 kan vi läsa om hur Kerenskij desperat 

försöker samla ihop sina trupper, för att kunna rädda sig i situationen, som är på väg att bryta ut i 

ett öppet inbördeskrig mot arbetar och soldatråddet, med Trotskij och Lenin i Spetsen. I ett 

meddelande från krigsdepartementet kommer följande meddelande från Kerenskij189: 

     
Alla trupper i Petrograds militärdistrikt. Jag provisoriska regeringens 

konseljpresident och överbefälhavare över ryska republikens väpnade makt, 

har idag inträffat i spetsen för de fosterländska givna trupperna. Jag befaller 

alla trupper Petrograds militärdistrikt, vilka antingen till följd af ett missförstånd 

eller af tvång anslutit sig till bandet af förrädare mot fosterlandet och 

                                                 

var tvungen att vara extra tydlig med när han nämns för första gången. Eftersom att han är en sådan 

43, i stycket om Bolsjevikerna. Även i Writings of Leon Trotsky (1933-34), First edition, Pathfinder 1972 s 100 

185 SMP 10/11 - 1917 
186 SMP 10/11 1917 

187 SMP 12/11 1917. Kände bara att jag 

viktig person i denhär berättelsen. 

188  Lindgren,1999, s 2

189 SMP 14/11  1917 
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revolutionen att icke tveka en timme med att uppfylla sin plikt och 

återvända190.  

 

Vi kan läsa i SMP från 16/11 om kommentarer från turister. Dessa hade när de var på resa till 

Sverige från Finland, hört rykten om att Petrograd skulle stå i brand.191 

               Vi kan också läsa om hur Kerenskijs trupper flyr i reträtt från Petrograd. Via ett telefon 

meddelande från Petrograd så hade man fått reda på att, då militära kommitténs trupper erövrat 

Catsdina, begav sig Kerenskij med sina trupper, som var mellan 3 – 5 tusen man stark söderut.192 

Lettiska skarpskyttar och delar av nordarmén sändes till att söka avskära Kerenskijs reträtt 

genom att falla honom i ryggen. I den bolsjevikiska tidningen Prava så kan man läsa om hur 

kriget börjar med att Kerenskij öppnar eld mot bolsjevikerna med kulsprutor och pansartåg. 

Revolutionärernas artilleri besvarade elden. Där efter så tågade Kerenskij med delar av sin 

kosacktrupp till Sovila – Surji, medan den andra halvan av has armé tågade till Polkov. Mycket 

talar för att Kerenskij ligger i stort underläge i detta krig. Som man beräknar att bolsjevikerna ska 

vinna. Men de olika partierna försöker att uppnå en överenskommelse med bolsjevikerna. I 

tidningen från den 17/11 kan man läsa om hur, ledarna från Rysslands olika socialistiska partier 

försöker att lägga fram villkor för en överenskommelse med bolsjevikerna. För det första så vill 

man ha avspänning från de röda garderna, för det andra så vill man att Petrograds garnison ska 

ställas under stadsstyrelsens kontroll.193 Sedan var det krav att de skulle sluta med sina militära 

operationer. Ett annat krav som man har är att när Kerenskijs armé kommer till Petrograd så får 

det inte avfyras ett endaste skott. Kerenskijs armé får inte heller ägna sig åt husundersökningar 

som kan leda till amnesti. Målet är att uppnå vapenstillestånd med dessa krav. Emellertid så är 

bolsjevikerna villiga att gå med på kraven, med ett mot krav: att regeringen ska bestå av 

bolsjeviker också. Bolsjevikerna vägrar att gå med på någonting förrän deras krav är antaget av 

regeringen. Vidare så kan man också läsa i en annan artikel om hur ett rysk - engelskt handels 

avtal har upphört. Eftersom att det fortfarande stundar krig så vill man dock tänka över saken.194 

         Nu börjar det verkligen trappas upp. Kosackgeneralernas trupper börjar ge sig ut på blodiga 

aktioner. Det rapporteras att Vinterpalatset är fullständigt spolierat. Samtidigt som kosackerna 
                                                 
190 SMP 14/11 1917  

191 SMP 16/11 1917 
192 SMP 17/11 1917 

193 SMP 17/11 1917 

194 SMP 17/11 1917 
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dödar medlemmar av kadettpartiet i tusental. Allt detta samtidigt som det rapporteras att hunger 

nöden i Petrograd börjar bli ännu värre. Folk på genom resa genom Petrograd vittnar om horribla 

syner. Anledningen till att det har blivigt värre är att generalen Kaledin stängt av införseln av 

nde i kriget kan komma att snart vara över. 

are att sändas via 

blodutgjutelse. Han säger också att vi ska 

                                                

livsmedel i staden. Det går också rykten om att Kerenskij har häktats. Mannen för dagen är nu 

alltså Kaledin(som det står i artikeln).195  

          Det rapporteras också om att Kerenskijs egen privat sekreterare lämnat Ryssland, utan att 

man får reda å varför. Bara det att sekreteraren åkt till Haparanda, med falskt pass tillsammans 

med sju andra som var med. Nu är Maximalisterna(Bolsjevikerna) herrar även över Moskva. Det 

spekuleras i om att Ryssland officiella deltaga

Eftersom folket är trötta på att kriga så stödjer de partiet fult ut. Den stora frågan som man 

fortfarande brottas med är: Var är Kerenskij?196  

         Efter att han hade svikits av sin kosackarmé och fördrivits, är det ingen som riktigt vet var 

han är. Han flydde då han förekom kosackerna med att försöka lämna ut honom till ”rättvisan”. 

Men han anade ugglor i mossen och flydde. Efter ett par dagar så kapitulerar Kerenskijs trupper, 

de har som det står i artikeln: ”Kerenskijs trupper har nu efter långvarigt motstånd gått över på 

folkets sida”197 och så var det. Detta lede till att ”folkets” revolution vann en obetingad seger i 

Moskva. Det står också att, alla telegram från Petrograd kommer tillsvid

Haparanda och Torneå. Telegrammen kommer ända att betraktas som officiella handlingar. Det 

är även i detta nummer där rubriken ”Ryssland inför freden” förekommer.198 

  I nr 24/11 så kan man läsa ett meddelande från Lev Trotskij där han bland annat uppmanar 

folket att verka för freden. Att man inte vill ha mera 

värna om de som är svaga och inte kan försvara sig. Samtidigt kan vi läsa om hur den ryske 

överbefälhavaren inte vill förhandla med tyskarna.199  

         Petrograds telegrambyrå skriver ett meddelande till Smålandsposten, det riktar sig till alla 

ambassadörer. Det nämns i telegramet att Ryssland har utsett en ny regering, med Vladimir 

Lenin som president. Lev Trotskij fick sitta med i regeringen som ”Kommissarie för 

utrikesangelägenheter”. Det nämns om en annan general som hette Duchonin som har fått i 

 
195  Pipes,2001, s 301 så kan man läsa om Kaledin (Han var general över de vita trupperna under början av det ryska inbördeskriget  

196 Nu tar det några nr tills han om nämns igen. Nu är det istället mest Trotsky som omnämns. Från och med nr 24/11 1917 

197 SMP 23/11  1917 
198 SMP 23/11 1917 

199 SMP 24/111917 
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uppdrag att förhandla med fienden om fred. Den största händelsen i dagens tidning. Är den 

artikeln som handlar om hur Trotskij avslöjar det hemliga av talet som ryssland har med de 

llierade.200 Det rör sig om hemligstämplad information som går tillbaka ända till tsarismens tid 

 om att alla 

                       

a

1915. 

 

Nu är slutet nära  
      I avtalet201 så kan man läsa om hur man har ingått en överenskommelse med de allierade, där 

ryssland får Konstantinopel. De allierade har gjort en serie med reklamationer, som ryssarna har 

givit bifall till. De allierades krav går ut på att Konstantinopel ska vara en frihamn för varor. De 

allierade fodrar också att de ska ha rätt till det asiatiska Turkiet. Samt det neutrala Persien etc. 

Detta kunde Ryssland gå med på202.  Här kan vi också läsa om hur Trotskij underrättar de 

neutrala om sitt fredssträvande. Han säger att han uppmanar alla krigande länder att sluta fred 

med varandra. Nu har maximalisterna(bolsjevikerna) kommit så långt i sitt erövrande att de har 

makten över Petrograd, Moskva, Kiev, Odessa, Saratov, Kasan, Reval, Minsk, Ufa m.m. De har 

ett alltså stort inflytande. I nr 28/11 kan man också läsa om hur Trotskij fortsätter att vädja till de 

neutrala länderna. Lenin och Trotskij har vid det här laget givit order

militärkommittéer som stödjer de socialistiska partierna, vilka skildras som ”folkets fiender och 

underdåniga engelska, franska och amerikanska fondmäklare”, skall upplösas. 203 

        Man kan också läsa en artikel om hur det skulle kunna bli om ryssland slöt en separat fred. 

Det är General Duchonin som har protesterat mot de ryska överbefälhavarna, som har kränkt det 

fördrag som slöts 1914 mellan tsarens regering och de förbundnas regeringar. Vidare så hotar 

representanter från ententstaterna att om det kommer flera föredragskränkningar från Ryssland 

och särskilt ett separat vapen stillestånd, skulle resultera i väldigt svåra följder. Vidare så 

underrättar Ryska överbefälhavare att det kommer att bli svårt att genom föra transporter till 

landet. För om Bolsjevik partiet blir kvar vid makten och genomför sin politik, som bland annat 

går ut på att sluta fred med Tyskland. Om detta blir fallet så kommer det amerikanska utförelse 

                          

 avtal ingås. Men man kan väl tänka sig att det handlar om att försöka undvika krig Förmodligen så har det 

rna att göra.   

200 SMP 26/11 1917 

201 Trotskij,  Hamberg och Mattsson, 1991, s 70 

202 Man får inte reda på varför dessa

med fredsförhandlinga

203 SMP 28/11 1917 
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tillståndet att fortsätta gälla.204 Vidare så står det i telegrammet att general Duchonin anklagar de 

allierade för att ha försökt att fram kalla det ryska inbördeskriget. Genom att göra en otillåten 

dning till armén att de ryska parlamentärerna har kommit 

          Vidare i nr 30/11 så kan vi läsa om hur man manifesterar och vädjar för sista gången till 

de allierade att d
 

t manifest frågat de allierade om dem samtycka till 

att hjälpa rådet att inleda fredsförhandlingar den 1 december och därmed hindra en 

fortsättning af detta vansinniga och ändamålslösa blodbad och förstörandet af hela 

kulturen. 207 

. Det står också om att man vill försöka 

                                                

inblandning i Rysslands inrikesangelägenheter, genom att vända sig till en general som har 

avskedats för att ha varit olydig mot sin regering.205  

              Nu börjar det dra ihop sig till Fredsförhandlingar. Det står att Petrograds telegrambyrå 

meddelar att Krylenko i en dag or

tillbaka från sin konfrontation med tyskarna. De har fått tyskarna samtycke till att öppna 

förhandlingarna om vapen villa. 206 

  

e ska medverka till underhandlingarna till fred: 

Folkkommissariernas råd har i et

den europeiska folk

 

 Fredsförhandlingar 
Målet är att man ska kunna börja inleda fredsförhandlingarna den 1:e december.208 Om 

förhandlingarna kommer i gång i december, så medverkar de allierade till att det inte blir mera 

blodbad och förstörande av den europeiska folkkulturen. Om inte de allierade ställer upp och 

hjälper till, så kommer vi att gå till fredsförhandlingarna själva säger ryssarna. Nu fodrar vi 

allmän fred. Vidare så förespråkar och hyllar Ryssland freden som de hoppas att det ska bli nu. 

De har bestämt sig för att det ska bli fredsförhandlingar den 1/12 i vilket fall som helst. Vidare 

kan vi läsa om att Petrograd för tillfället är räddat från hungers nöd. Räddningen kom med ett 

fartyg som kom med spannmål. ”De kom synnerligen lägligt”, står det i slutet av notisen, och det 

kan man förstå när man har varit utan mat en längre tid

 

itovsk 

204 Pieps ,2001, s 250 

205 SMP 30/11  1917  

206 SMP 30/11 1917 

207 SMP 30/11 1917 Ledarsidan 

208 Freden i Brest - L
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bilda en ny borgerlig regering. Detta tyckte inte General Duchonin om så han sa att han skall 

arrestera alla som försöker att från ta honom befälet.209 

           Vid den här tiden så är det också val i Petrograd. Bolsevijkerna har inget stöd längre av 

 

v order om att de engelska medborgarna som sitter internerade i Ryssland, 

åket. Budskapet: De som 

rna fortsätter i hopp om att det ska bli ett mera 

                                                

folket. Den av Lenin förjentliga gruppen är mest dominant. Detta i sin tur leder till att de blir 

besegrade i valet, till förmån för koalitionsregeringen. Det är bara tre av de ryska arméerna som

vill ha fred. Resten vill som det står i tidningen "förmodligen" inte sluta upp med skjutandet. Så 

det ser med andra ord ut som att det inte kommer att bli ett vapenstillestånd just nu.210 

              Under tiden så blir det ett allt mer spänt förhållande mellan ryska regeringen och de 

allierade. Trotskij har nu sparkat den ryska ambassadören i Paris. Han motiverar detta med att:    

          ”Hans deltagande i den internallierade konferensen skulle betraktas som en 

stadsförbrytelse.".211 Det råder också konflikt med England, för att då den engelske 

ambassadören inte har svarat på Trotskijs brev. Brevet handlade om att Trotskij fordrar att 

England ska släppa ryska revolutionärer, som är internerade i England. Eftersom att han inte fick 

svar, så tog han och ga

tillsvidare ska hållas kvar i väntan på svar. I en annan artikel i samma tidning kan vi läsa om hur 

Lenin och Trotskij har låtit trycka upp ett meddelande på tyska spr

manifesterar för freden ska uppmuntras, och att man ska verka för att trygga situationen så att 

freden förblir fred. 212 

            I nr 5/12 - 1917 så rapporteras det om att överbefälhavaren general Duchonin, blev 

lynchad av uppretade soldater, sedan han arresterats i högkvarteret.213 

           Det är på den östra krigsskådeplatsen, så har representanterna för Tyskland, Österrike - 

Ungern, Bulgarien och Turkiet, ingått ett avtal med ryssland. Avtalet går ut på att man ska hålla 

vapen stillestånd. Dock varar vapenstilleståndet endast i 10 dagar. Från klockan 12 den 7 dec till 

klockan 12 den 17 december. Förhandlinga

varaktigt stillestånd. Även Rumänien och Turkiet deltar i förhandlingarna. Vidare så kan man 

läsa om hur inbördeskriget trappas upp, man skickar hjälptrupper till Kieff. Samtidigt som 

Kerenskij blir invald i konstituerande församlingen. Förhandlingarna om vapenvillan kommer att 

 

05 

209 SMP 1/12 1917 

210 Keegan, 1999, s 2

211 SMP 3/12 1917  

212 SMP 3/12 1917 

213 SMP 5/12 1917 
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vidare diskuteras i Brest - Litovsk 13/12. 214 

               Dagen efter så rapporteras det om att maximalistregeringen hotas. Kadetterna vill 

ts i Stockholm”. Maximalistregeringens Stockholmsminister har 

fram till 

der tiden håller Trotskij tal på bondekongressen. Han ger 

lova dem en separat fredsförhandling eftersom att det skulle leda till att man kanske skulle få 

                       

sammanträda i Turiska palatset. I södern så står Kaledin med starka trupper redo att göra sin plikt 

och försvara. Parallellt med detta så rasar det häftiga strider i södra Ryssland. Dessutom 

rapporteras det om att japanska trupper ankommer till Vladivostok. Japanerna hade sänts dit för 

att utföra ingenjörsjobb i både hamnen och Transibiriska järnvägens slutstation.215  

             Fredsförhandlingarna visar sig vara effektiva och bra. Den 15/12 så står det att:” Den 

rysk – tyska separatfreden slu

fått fullmakt över att leda fredsförhandlingarna. Det som man förhandlade om var för det första 

trupptransporterna under vapenvillan, sedan så var det ”maritina spörsmål, för det andra 

avslutade man med att behandla frateriserings frågan.  Men förhandlingarna hade gått bra och 

man var nära en förlikning.216  

          Sedan kan vi äntligen läsa att man har slutit en separatfred mellan Ryssland och Tyskland i 

Brest – Litovsk217.  Avtalet börjar gälla från och med 17/12 vid middagstid och varar 

den 14/1 1918. Efter det att den tiden går ut så kommer det att automatiskt att gälla tillsvidare, 

såvida det inte händer något som gör att det bryts. Så nu har vi fred i öst, men ännu så är det 

fortfarande krig i väst.  I samma tidning rapporteras det om ett förslag på att man ska börja göra 

ryska utrikesdepartementet offentligt för världen genom att publicera det för världen. 218 

      De civila lider av hungersnöd i Ryssland.219 I Petrograd är situationen outhärdlig, folket har 

börjat plundra och göra radikala saker för att få mat till sin överlevnad. På många ställen råder 

det rent kaos. Under tiden så lider maximalisterna nya nederlag i Odessa. Ambassadören för 

maximalisterna heter Vorovskij.220 Un

de allierade två månader på sig att ansluta sig till fredens sak. Men han säger också att vi inte kan 

                          

i Hitlers propaganda tal under upptrappningen av 

en det är en annan historia. Detta stod i  SMP 17/12 1917.  

20 Han var också en viktig kugge i detta revolutionsmaskineri. 

214 SMP 13/12 1917 

215 SMP 13/12 1917 

216 SMP 15/12 1917 

217 Denna fred kom att bli väldigt om talad framöver, bland annat under Versaillesfreden och 

andra världs kriget. M

 

218 SMP 17/12 1917 

219 SMP 17/12 1917 

2

 57



strida i 10 år till. Vidare så säger han att han inte vill stödja och främja franska börsens eller den 

brittiska imperialismens intressen.221  

           Han känner att han har det ryska folket med sig i saken. Nu har även krigsfångar i 

Ryssland fått totalrörelsefrihet. Alla tyskar etc. som tidigare hade varit krigsfångar i Ryssland var 

fria att gå. Men som det står senare i nr 21/12 ”Krigsfångarna i ryssland har jämställs med 

arbetarna i ryssland”.222 Man kan läsa om att de krigsfångar som har tvångsarbetat är nu mera 

fria223. Vidare så håller Trotskij på att förhandla med den franske ambassadören. Förhandlingen 

gäller Kurirer mellan ryssland och frankrike. Vidare så vill ambassadören hålla sig utanför de 

rteras om att det står inför en stor samman drabbning mellan 

                                                

inre politiska striderna. Men Trotskij hänvisar till Brest – litovsk fördraget, och säger att man inte 

ville ha en fred som byggde på underkastelse, utan man vill att alla folken skall kunna utveckla 

sina intressen i fred och utan förtryck.224 

      Den 22/12 rapporteras det om att tsarfamiljen ska flyttas till utlandet. Det står att det är på 

önskan att de ska flyttas. Men man får aldrig reda på av vem. Samtidigt som det rapporteras om 

blodiga sammanstötningar i Petrograd. Det är mellan de röda och regeringssoldaterna(vita). Detta 

under tiden som vinkällare, matbutiker plundras av civilbefolkningen. Många har blivigt dödade 

eller sårade i striderna. Det rappo

maximalisterna och Ukrajnarna. Dessutom så avslöjas det att det att man har börjat ge ut en 

speciell tidning till krigsfångarna. Syftet med tidningen är att man skall försöka att sprida 

propaganda till krigsfångarna. 225 

     Den 28/12 kan vi läsa om hur man i (vidare) förhandlar i Brest – Litovsk om freden. Man har 

med i förhandlingen att man inte ska bruka våld mot varandra. Man ska ha respekt för olika 

nationella grupper. I de områden som det bor många minoriteter, ska man kämpa för att dessa får 

behålla sina rättigheter, som skall ge kulturell och nationell frihet. Man kom också överens om 

att man måste lösa konflikter angående kolonier på ett fredligt sätt. Sedan så beslöt man att de 

länder som sysslade med krigföring, kommer att bli till delade krigsskadeståndsavgifter. Sist men 

inte mist så förkunnade ryssarna att man ska värna om de svagare nationerna och folken. Man 

 
221 Trotskij, Lev; Hamberg, Mattsson, 1991 s103 

a över vem det var som hade det sämst i det stora hela. 

 

222 SMP  21/12 1917 

223 Så man kan funder

224 SMP 21/12 1917 

225 SMP 22/12 1917 
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ska helt enkelt stötta varandra226. Vidare kan vi också läsa att de maximalistiska sluter sig 

samman med de socialrevolutionäre. En överenskommelse dem emellan har slutits. Detta har 

med fört att de socialrevolutionäre nu besitter sju platser i regeringen. Vidare så omstruktureras 

lfärdsfreden. 

å fredsavtalet, 

om också innebär vapenstillestånd. 227 

       Sedan så är vi inne på ett nytt år och det börjar med att Kaledin blir återvald som chef över 

 i Finland. Detta skrivs i 2/1 – 1918. 

tt de inte skulle ha 

något intresse av att rapportera om saken. När man närmar sig februari respektive 

olutionen, blir det större och större artiklar. Det skrivs aldrig några helsidor om 

lämna in sin abdikationsansökan. Därefter så lämnade han ”posten”, till förmån för sin bror furst 
                                                

industrin från vapenindustri till fredsindustri. Arbetare i vapen fabrikerna avskedas. Man börjar 

nu istället tillverka fredsartiklar som skall främja den sociala och demokratiska vä

Det rapporteras om ett historiskt ögonblick där prins Leopold av Bayern skriver p

s

kosackerna. Samtidigt som det råder oroligheter

Så avslutningsvis så är Lenin beredd att erkänna Finlands självständighet.228          
 

9. Resultat av undersökning:  
En sak som jag märkte tydligt när jag läste. Det var att ju längre fram som kriget, gick desto 

större mediapådrag blev det.229 Det är väl en helt naturlig reaktion. Eftersom tidningens 

värderingar ligger åt det "blåa" hållet. Skulle man kanske kunna förvänta sig a

oktoberrev

situationen i Ryssland men man märker ändå att det accelererar så fort det händer något. 

    Vi har några huvudpersoner som var nyckeln till att mycket av detta hände. 

Tsaren 

Till en början så hade tsaren230 nästan gudalik makt. Under jättelika paraderingar böjde sig folket 

för den ”mäktige” tsaren, men efterhand så växte missnöjet mot tsaren. Det nsågs att han levde 

aldeless för bra i förhållande till hur det var i resten av Ryssland. Tsaren levde ett liv i lyx, medan 

civilbefolkningen knappt hade mat för dagen. Dessutom ansågs han vara väldigt svag och inte 

särskilt handlingskraftig. Tillslut så blev han mer eller minde övertalad av sin egen regering att 

 
ktiga Brest – litosk freden sluten. 

7 

m oroligheterna ökade så började journalisterna att bevaka och skriva mera nyheter. 

226 Nu först var den ri

227 SMP 28/12 191

228 SMP 2/1 1918 

229 Man kunde märka att efter hand so

230 Nikolaj 2:a Alexandrevitj 
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Michail, men han var inte särskilt intresserad av att regera varför detta kom lägligt för Kerenskij 

som tog över. Första gången som man får höra talas om tsaren är när, Smålandsposten ger ut ett 

ren. Man skulle kunna säga att det var en 

ytterst ickehumanitär behandling som tsaren fick smaka på. Det skrivs också att tsarfamiljen har 

tt lämna landet.237 Det man ska ha med sig i sitt medvetande är att tsarfamiljen från 

kunna vinna stora fördelar, när han kämpade för sitt mål att störta tsardömet. Vi får möta honom 
                                                

extra nummer den 16:e Mars. Rubriken lyder: ”Tsaren har abdikerat”.231 Rubriken säger ju allt. 

Det är revolution i Ryssland, tsaren är borta och lika så den provisoriska regeringen, med chefen 

Rodzianko i spetsen.232  

      Vilken syn förmedlade Smålandsposten av tsaren? Man ska inte säga att Tsaren inte är 

intressant i sammanhanget för det är han. Men ur ett agerandeperspektiv, så är det mer 

rapporterat om Lenin, Kerenskij, Trotsky etc. Men när det skrivs om Tsaren anlägger man en 

respektfull ton, det är ingen som skojar till det eller gör narr av honom. Jag tycker i alla fall att 

det inte verkar finns några tendenser till att svartmåla honom i sina texter. Det ges egentligen 

bara kännedom om saker som rör hans familj. Man kan läsa om han avviker med sin son, och 

lämnar över tronen till sin broder.233 Annars så är det inte så mycket om själva tsarfamiljen. Den 

viktigaste artikeln som handlar om tsarfamiljen234, är den som berättar om tsarfamiljen blir 

deporterade till Sibirien235. Tsarens döttrar236 fick välja om de ville följa med tsaren till Sibirien 

eller stanna i Petrograd. De valde att följa med tsa

fått tillåtelse a

och med nu betraktades som inget annat än fångar.   

Kerenskij 

Sedan så har vi Kerenskij, som var ledare för den provisoriska regeringen. I Smålandsposten kan 

vi följa hans väg till toppen. En topp som han nådde väldigt fort genom att bli enväldig diktator 

under en period. Kerenskij började sin karriär som advokat238. Han var strategiskt duktig i sitt 

agerande. Han visste att om han använde sin ”parlamentariska frihet”,239 på rätt sätt så skulle han 

 

 denhär tiden inte ledare för den provisoriska regeringen. 

m hände under abdikationen och själva revolutionens utbrott. 

Maria och Olga 

6 

231 Rubriken är tagen från SMP 16/3 1917  

232 Kerenskij var vid

233 SMP 16/3 1917 

234 Om man bortser från det so

235 SMP 17/8 1917 

236 Anastasia, Tatina, 

237 SMP 22/12 1917 

238  Pieps, 2001, sid 86 

239 Pieps, 2001, sid 8
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på ”riktigt”, för fösta gången i Smålandsposten240, då han fortfarande ”bara” är krigsminister. 

Om Kerenskij finns det mycket skrivet i Smålandsposten, så det kan därför vara lättare att 

ju med Kerenskij.244 I denna berättar han 

t 

t möte i Vinterpalatset. Efter det mötet så övertygade man Kerenskij att stanna kvar. Han 

                                                

komma fram till en mera rättvis bild av honom än med tsaren?241 Vidare skildrar Smålandsposten 

hur man försöker att genom olika attentat att oskadliggöra honom, bland annat i Ploz.242  

       Höjdpunkten i Kerenskijs karriär kom att bli när han utropar sig själv till Rysslands 

diktator.243 Smålandsposten har kommit över en interv

för pressen hur han och den provisoriska regeringen skall kämpa för att bevara ”ett enat 

Ryssland”. Detta gjorde att han fick folket med sig.245  

       Kerenskij avgick från härskarpositionen under en period. I hans avskedsansökning kan man 

läsa om alla adekvata detaljer.246 Han skriver i ett brev till sin ställföreträdare att han har förlora

hoppet om Ryssland. Att han känner att han trots alla åtgärder om att bevara ett enat Ryssland, 

inte har lyckat med detta på ett tillfredställande sätt. Efter detta reste han bort från Petrograd.247  

      Han återtar sin avskedsansökan, efter att den provisoriska regeringens representanter hade 

haft et

fick sedan bilda ”kabinettet”248, kabinettets uppgift var att man skulle ”rädda Ryssland till varje 

pris”. 

Det verkar dock råda delade meningar om vad man tyckte om Kerenskij. Den åttonde augusti 

1917, Skrev Smålandsposten en bildtext att Kerenskij är ”oumbärlig” och ett måste för att det ska 

gå vägen för Ryssland.249 I nästa tal som han håller till nationen lovar han att inte rygga tillbaka 

för någonting, som skulle medföra att Ryssland skulle återställande av ordningen.250 Han menar 

att Rysslands försvar lider av odisciplinerade soldater, dessutom saknas taktik och struktur för att 

det skulle vara användbart. Smålandspostens vidare skildringar vitnar om hur Kerenskij håller 

ytterligare kongresser och olika möten, för att motivera och med stor entusiasm, försöka övertyga 
 

240 SMP 21/7 1917 

241 Kanske inte vem vet. 

242 Kerenskij överlevde ett skottdrama i Plotz. Inrapporterat att Reuters till SMP  21/7 1917 

243 SMP  25/7 1917 

244 SMP 25/7 1917. 

245 SMP 6/8 1917. 
246 SMP 6/8 1917 

247 Man får tyvärr inte reda på vart han skulle åka. 

248 SMP 6/8 1917 

249 SMP 8/8 1917 

 

250 SMP 10/8 1917. Om man läser mellan raderna så kam man nästan förstå att han inte ens ryggar tillbaka för de mest ortodoxa metoderna. 
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sina ministrar och väljare att provisoriska regeringes reformer kommer att göra Ryssland gott. 

Detta medförde att alla soldater sattes i hårdträning och undervisning för att de skulle kunna bli 

mera effektiva och göra större skada251. Om man läser mellan raderna i Smålandspostens 

rapportering, så märker man hur Kerenskij och den Provisoriska regeringens övertag börjar dala. 

Han får bland annat kritik av sin general som påpekar att armen är ”desorganiserad”.252 

Kerenskij protesterar mot detta påhopp. Man känner de inne motsättningarna Provisoriska 

regeringen i Smålandspostens skrivande. Dråpslaget blir när ytterlighetsmännen i Petrograd 

förbereder sig för att störta Provisoriska regeringen och göra ny revolution(som jag nämner ovan 

i stycket november, händelsernas tid.)253 Spiken I kistan från Smålandspostens håll kommer 

mber så har Kerenskij fortfarande makt över Petrograd och Ryssland, men 

spiken i kistan kommer när man kan läsa om256, hur Kerenskijs trupper har slagits av 

 medvetna om att 

Lenin existerar. Han uppenbarar sig för första gången i Smålandsposten258, i en tid då 

bolsjevikerna har gjort sitt intåg på allvar i ryska revolutionens oktober fas.259  

                                                

dagar efter då det rapporteras att Kernskij har rymt och inte går att hitta.254 Efter detta nr är det 

tyst om honom och det rapporteras istället om Lenin och Trotsky. 

      Jag menar att smålandspostens skildring, är en trovärdig och verklighetsmässig. Man får 

känslan av att han var grym, men skildras ändå inte som så grym att man får känslan att de 

överdriver.255I nove

maximalisterna257  

Lenin(och Trotsky) 

Vid den här tiden som vi har pratat om nu, är Smålandspostens läsare ännu inte

 
251 SMP 22/10 1917 

252 SMP 26/10 1917 

253 SMP 7/11 1917 

254 SMP 9/11 1917 

255 Senare så kommer jag att dra en jämförelse mellan honom och Lenin, där kan det bli intressant om man kan bedöma om någon av dem var 

värst eller inte?  

256 SMP 14/11 1917 

257 Enligt en ”maximalistisk” riktning bör världssamfundets federala myndigheter också ta sig an t.ex. sociala, ekonomiska och ekologiska frågor 

som är av betydelse för hela världssamhället. Flertalet världsfederalister betraktar världsfederationen som ett mål på mycket lång sikt. Vi kan även 

läsa i den Bolschevikiska tidningen ”Pravda”, om hur samman stöttningarna fortsätter. 

 

 

258 SMP 12/11 1917. Även Trotsky  omnämns för första gången i detta nr av SMP.   

259 I tidningen kan man se en målad bild av enin och ett foto på Trotsky. 
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     I november spekuleras det i om maximalisternas regeringsvillkor ska gå i lås.260 Vidare 

spekuleras det om Lenin(och Trotsky), är herrar i Moskva261. Detta bekräftas senare att de har 

blivigt herrar över Moskva.262  

     Jag har beslutat att även Trotsky ska få vara med under den här rubriken. Anledningen är att 

man in historien mest har pratat om Lenin, men alldrag så mycket om Trotsky.263 Oftast så 

omnämns han också i samband som Lenin, så enligt Smålandsposten känns det som att Trotsky 

är lika stor som Lenin.264 

      Vidare så är han väldigt mån om att skapa fred i Ryssland. Lenin har en stor notis265, där det 

står att han har lyckats med att få vapenvila i öster.266 Lenin omnämns också när han erkänner 

Finlands självständighet.267 Eftersom att man vid den här tiden inte hade samma kännedom om 

Lenin och Trotsky, är ju skildringen av dem en annan än vad de hade varit idag. I samband med 

alla saker som rör Bolsjevikerna så är det Trotsky som omnämns. Lenin är mera omnämnd när 

det är saker som han står för själv. Detta är ett intressant fenomen eftersom att man tycker att 

Lenin som vi idag vet var den större ledaren, borde vara mera omnämnd än vad han var. Men 

detta berodde förmodligen på att man från Smålandspostens sida inte viste så mycket om honom. 

      Så därför så skulle man kunna säga att han var lite mera anonym, just i Smp:s skildringar. 

Innan Oktoberrevolutionsfasen så var Lenin lika anonym som vem som helst. Lika så Trotsky var 

inte heller speciellt amnämnd innan Oktoberrevolutionen. För dem som bara fick Fakta om 

personerna via Smålandsposten, så var det nog inte så lät och förstå vem av Trotsky och Lenin, 

som var den egentlige ledaren. Men vi som har den historiska faciten vet att det var Lenin som 

bestämde. Väldigt intressanta resonemang om hur olika levnadsöden kan utvecklas och få 

förödande effekter på en hel värld. 

 

                                                 
260 SMP 19/11 1917 

261 Efter alla sammandrabbningar med regerings trupperna. 

262 SMP 21/11 1917 

263 Det är intressant, för att redan första gången som de båda om nämns, så står det att det är Trotsky som är Chef över den ”nya Ryska 

regeringen”. Inte Lenin, så redan där skulle man kunna ana mottsättningar längre fram. Väldigt intressant!! 

264 Eller rättare sagt så skulle man nästan kunna säga att Trotsky omnämns oftare. Han är omnämnd mycket oftare i samband med tal osv. Som 

tex i SMP från 24/11 1917 

265 SMP 17/12 1917 

266 Detta var när Ryssland och Tyskland hade enats om vapenvila. Står i SMP 17/12 1917 . 

267 SMP 2/1 1918 
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10. Smålandspostens syn på revolutionen – en analys 
Vi känner redan till att Smålandsposten har en konservativ hållning. Fast det beror inte bara på 

det, vad har man för syn på journalistik? Som jag skrev i början, att Smålandsposten verkar för 

"kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idé tradition samt för 

näringsfrihetens och äganderättens bevarande”. Men vad innebär detta då? Att vara liberal 

innebär att man ser på saker med en allmänt öppen, tolerant, frikostig och reformvänlig attityd, 

man skulle också kunna säga att det också innebär att man har en liberal samhällsåskådning. De 

konservativa hävdar att det bästa är att vänta på att tillståndet läker ut spontant eller situationen 

på annat sätt förändras, till det bättre. Det kan också innebära att man vill se till att bevara saker 

som de är, så länge som det går. Ryska revolutionen är kan man säga motsatsen till allt det där. 

Man vill reformera, förnya och åstadkomma radikala förändringar på kort tid. När det kommer 

till att rapportera om händelserna borta i Ryssland, så håller Smålandsposten ett väldigt bra och 

sakligt informationsflöde som inte generaliserar på ett sådant sätt som gör att det blir fel.268 Utan 

snarare förhåller sig väldigt ofta till sanningen och är väldigt objektiva.   
                Eftersom mycket av faktastoffet som de jobbar med bygger på olika telegram etc. Som 

har på något sätt rapporterats in till dem. Det kan man konstatera att, mycket av det som skrevs 

då, var sanning. Bolaget som man använder vid sin inhämtning av nyhetsstoff är Reuters. Reuters 

är en London-baserad nyhetsbyrå. Den inriktar sig främst på ekonomiska nyheter, såsom 

råvarupriser, valutakurser, räntor etc. Svenska TT hämtar största delen av sina utrikesnyheter från 

Reuters. I artiklarna så ser man att det står t ex ”petrograd 11”, i tidningen som är från den 12:e. 

Det märks att de måste ha någon dag på sig för att nyheten ska komma fram. Man märker att det 

som de är mest intresserade av att rapportera om är krigen, hungersnöden, fattigdomen och 

situationen i regeringen. Eftersom att man hade den provisoriska regeringen, blev det många 

gånger svårt att hålla en enad linje. 

           Sammanfattningsvis så kan jag säga att jag har fått många av mina egna fördomar om 

Smålandsposten att försvinna. Från början så tyckte jag att det skulle bli kul att se hur pass 

objektiv Smålandsposten är i sin rapportering. Eftersom att vi känner till att Smålandsposten har 

en moderat hållning, samtidigt som revolutionerna i Ryssland är präglade av en röd socialistisk 

vänsterfilosofi. Så förväntar man sig att det ska krocka rent ideologiskt. Men så är inte fallet. 

Smålandsposten upprätthåller en objektivitet som håller hela vägen igenom även i de situationer 

                                                 
268 Tornehed, 1992, s 20 
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där man kan förväntas välja sida och ta parti för sin egen sak. Det är samtidigt inte helt rättvist att 

lägga skulden på Smålandspostens rapporterande, eftersom att alla utrikesnyheter kom inte bara 

från smålandspostens egna utsända. Många nyheter kom också via telegram från bland annat 

Reuters och Petrograds telegrambyrå. Så är det ju svårt att veta hur mycket åsikterna är vinklade 

och färgade av vad telegrambyråerna förmedlar till Smålandsposten. Överlag tycker jag att 

materialet känns objektivt och relativt ofärgat av åsikter etc. Om vi ska dra en jämförelse mellan 

bilden som Smålandsposten förmedlade till sina läsare i Småland och vad det var som faktiskt 

hände( enligt forskare, historiker, litteratur m, m), i världen vid den här tiden. 

      Den metod som jag använde mig av vid läsning av Smålandsposten tidningar från nr 30/12 -

1916 – 2/11-918, visade sig vara mycket fruktbar. Jag fick fram i mitt tycke, en bra bild av hur 

Smålandsposten förmedlar bilden av det ryska revolutionerade samhället. Det rapporteras mest 

om oroligheter och uppror, men samtidigt kan man följa med på vad dem olika 

fredsförhandlingarna och vad de gick ut på.269  

      Jag måste också följa upp forskaren Per-Olof Anderssons resonemang. Han menade på hur 

viktigt det är med att analysera vilka funktioner lokalpressen hade i samhället vid tidpunkten för 

revolutionen. Vidare belyser han hur viktiga, de regionala värdemönstrens betydelse har för 

pressens budskap. Andersson påpekar också hur viktigt det är att belysa det offentliga samtalets 

villkor i ett lokalt och regionalt sammanhang.270 Han hävdar bland annat:  

  

Ett annat vanligt sätt att beskriva mediernas funktioner är att koppla dem till några speciella 
massmedieideologier. Enligt den liberala massmedieideologin fyller medierna sex huvudsakliga 
uppgifter: 1) bilda folket, 2) tjäna det politiska systemet, d.v.s. att förse folket med 
beslutsunderlag, 3) slå vakt om de med borgerliga rättigheterna (gårdvardsfunktionen), 4) 
underhålla, 5) tjäna det ekonomiska systemet (bereda utrymme för annonsering), 6) ge vinst. 271 

 

         I sina resonemang går Andersson in på olika modeller. Där han tar upp hur vida pressen har 

en funktion på olika sätt. Han samman fattar hela resonemanget med en sammanfattande 

diskussion, om att det viktigaste inte är vilka funktioner varje modell för pressens funktioner har 

eller på något sätt försöka rangordna dem. Man ska istället ställa dem i relation med varandra och 

                                                 
269 Jag kan inte nog påpeka hur pass intressant och lärorik läsning detta har varit. 

270 Andersson, 2001, s 13. Även använt tidigare i uppsatsen under avsnittet Perspektiv och teorier s 26 

271 Andersson, 2001, s 37. 
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se hur vida de kan eller har möjlighet till samverkan och integreringar dem emellan. Hela 

begreppet pressbevakning och journalistik får en helt ny innebörd när man har jobbat med Per – 

Olof Anderssons text. Kort sagt så har det givigt mycket adekvat inspiration i mitt arbete. Jag vill 

också knyta an till det som jag skrev om honom på sid. 31 – 32. Hur viktigt det är att belysa det 

offentliga samtalets villkor i ett lokalt och regionalt sammanhang, funderingarna på vilket syfte 

pressen hade med sina ledarsidor och nyhetsbevakning i utlandet.  

       Utifrån Andersson, Pieps, Service och mina teorier272 har jag kommit fram till en analys av 

mina resultat som följer längre ner på sidan. Rapporteringen om Kerenskij, Lenin, Trotsky och 

Tsaren utifrån Smålandspostens perspektiv har handlat om att skildra maktspel, revolt, 

manifestationer, kongresser, krigsskådeplatser m.m. Utifrån Smålandspostens "kristna 

värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idé tradition samt för näringsfrihetens 

och äganderättens bevarande. Detta satt i ett sammanhang med Pieps teorier att ”Rysslands 

olikheter till resten av väst världen”, har haft betydelse för händelse förloppet under revolutionen. 

Revolutionen är en händelse som inte är lätt att för ett resonemang runt. Alla faktorer, händelser 

och förutsättningar som man ska ta hänsyn till. Slagen och utmattningskampen mellan 

Provisoriska regeringen och Bolsevijkerna är avgörande för hela händelseförloppet. För att det 

pågick på så många olika nivåer samtidigt.273 Med allt detta i bakhuvet så kan jag åter igen säga 

att Smålandsposten gjorde och gör en fantastisk rapportering av Ryska revolutionen och senare 

händelser i historien. 

 
 Ryssland i förhållande till Första världskriget 
Det fanns en klar medvetenhet om både revolutionen och världskriget i Smålandsposten. Nästan i 

varje nr så står det: ”Rapport från östra krigsskådeplatsen”.274 Smålandsposten skildrar också 

mycket parallellt med varandra, efter som att det fortfarande var krig när revolutionen bröt ut.275 

Det känns som att när det pratas om Ryssland i tidningarna är det revolutionen. Men ifråga om 

något om Tyskland då handlar det om förstavärlds kriget, men det faller sig ganska naturligt 

                                                 
272 För att nämna de viktigaste. 

273 Det var svårt att analysera   alla parallella händelser och skapa sig en helhetsuppfattning. Men det klarade SMP`s redaktion helt klanderfritt. 

274 Finns för det mesta alltid med som en större notis i SMP. Nästan varje dag. 

275 Kriget vara de mellan 1914 och 1918, Freds avtalet i Versailles var 1919. Februari revolutionen bröt ut 1917. Så bägge var igång samtidigt. 
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kanske. Daglig rapportering från fronterna är också ett viktigt inslag in tidningarna. Det känns 

som att Smålandsposten skildrar det som den vet om.  

 

11. Sammanfattning: 
I denna uppsats så har jag studerat, hur Smålandspostens rapportering om ryska revolutionen såg 

ut. Jag har granskat numren mellan 30/12 -1916 och 2/1-1918276.          

           Metoden som jag använde mig av var att läsa Smålandsposten, för att med den som 

material, kunna ta reda på hur vida tidningarnas läsare fick någon information om vad det var 

som hände ute i världen.(Jag skrev den här uppsatsen för att jag är intresserad av hur det låg till 

med mediebevakningen under den här tiden.)Eftersom det var krig ute i världen, var det ”svåra 

tider” ute i världen. Detta hade dock ingen betydelse för nyhetsrapporteringen. Den flöt på som 

vanligt, dock var det några gånger som telegrammen till nyhetsbyråerna uteblev när det var 

oroligheter. Bortsett från sådana bagateller(sett ur dagens perspektiv, då var det alvarligare) så 

var rapporteringen väldigt god måste jag säga. Tack vare Telegrafbyrån Daily cronicle och 

utrikesrapporteringen från Reuters var läsarna informerade om världsläget. Det hela blev ännu 

mera intressant när man får läsa i SMP277, rapporteringen har kunnat ge intervjuer med folk som 

av någon anledning på gen resa passerade Petrograd. Det går ju inte exakt att veta hur 

sanningsenliga nyheterna var. Tack vare ögonvittnen kan vi konstatera att det hände mycket 

obehagliga saker i Ryssland.278  

         Utifrån mina frågeställningar och granskningen av tidningarna, så kom jag fram till att man 

hade det väldigt fattigt och dåligt. Rapporteringen om brödupproren och svälten var som jag hade 

förväntat mig, väldigt omfattande hos de civila. All mat som man hade skickades till fronten för 

att soldaterna skulle få vad de behövde. Det rådde mycket våldshandlingar både civilt och ute i 

fält. Smålandsposten lägger krutet på båda. Det rapporteras om hur civilisterna blir misshandlade 

och rånade. Ransoneringssystemet som man hade var inte helt rättvist alla gånger. Varför många 

gick under på grund av detta. Brödköerna var också ett problem att brödet tog snabbt slut, så det 

var många gånger som det inte räckte till alla och detta skapade ett väldigt stort missnöje.  

                                                 
276 Samma som i syftes och frågeställnings av snittet. 

277 Detta kunde man tackvare att det var många turister som var på genom resa, som kunde vittna om vissa händelser som de fick se när de var i 

Ryssland. SMP 19/7 1917 

278 Men samtidigt i mellan perioden så var det faktiskt stundtals lite lugnare. SMP 19/7 1917 

 67



         Kopplingen mellan Anderssons teorier om rapporteringen av utrikesnyheter, samtalets 

betydelse och resultatet om Kerenskij, Lenin, Trotsky och Tsaren. Har givit mig följande slutsats: 

Smålandsposten skildrade Ryska revolutionens innehåll med maktspel, revolt, manifestationer, 

kongresser, krigsskådeplatser, kaoset i samhället m.m. Utifrån de egna värderingar som 

smålandsposten står för, kontra Pieps teori om ”Rysslands olikheter till resten av världen.” Med 

de här förutsättningarna i huvudet, kan jag bara säga att Smålandsposten gjorde och gör en 

fantastisk rapportering (utifrån de förutsättningarna som man hade) av Ryska revolutionen och 

senare händelser i historien.  

      Som jag också nämnde inledningsvis så var det också intressant att utöver mina 

frågeställningar också undersöka. Hur stor kopplingen mellan Tsarens abdikation, provisoriska 

regeringens maktövertagande och Bolsjevikernas maktövertagande, kunde få så stora 

konsekvenser, för hela världen ända in i våra dagar nu på 2000- talet. Den lilla extra faktorn har 

gjort det hela mycket intressant att undersöka. 
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