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Inledning

  Den ryska revolutionen var en världshistorisk händelse. Det vet alla som orkat hålla sig vakna 

under skolans historielektioner och förmått lägga det de hört på minnet. Ryssland gick på några 

månader från att vara en i praktiken absolut monarki till att vara en parlamentarisk stat, bara för att 

därefter förvandlas till världens första kommunistiska stat, en diktatur klart värre än de värsta av 

tsarernas.

   Landet kom att byta namn till Sovjetunionen och bli en politisk outsider för att sedan få kraftigt

 ökad makt, dra med sig flera andra stater in i kommunismen, bli ledare för en sida i Kalla Kriget

 och USA:s värsta fiende. Tillsammans höll de världen i skräck när de kapprustade i kärnvapen och

 andra vapen. Slutligen kollapsade det sovjetiska systemet i skarven mellan 1980- och 1990-talen.

 Idag är de kommunistiska staterna allihopa stater som fått hjälp att gå in i det kommunistiska

 systemet av Sovjetunionen. Nu för de vidare moderstatens arv. Nordkorea har tagit det ännu längre.

   Allt detta vet vi idag. Men vad visste man när ryska revolutionen ägde rum? Förstod man då 

vilken tyngd händelserna i Ryssland skulle få? Eller var det något man förstod först senare? I den 

här uppsatsen ska jag försöka besvara lite av den frågan. Observera: lite av den. Den här 

avhandlingen kommer att handla om vad som skrevs om ryska revolutionen i tre västerbottniska 

lokaltidningar, inte om vad rikstidningarna skrev eller vad utländska tidningar skrev. Det kommer 

att handla om oktoberrevolutionen, då kommunisterna tog över makten, inte om revolutionen i 

mars, då Ryssland blev en parlamentarisk stat. Inte heller kommer det att handla om bolsjevikernas 

definitiva maktövertagande i januari 1918. Jag har gjort detta val av en anledning. I mars 1917 

fanns inte Västerbottens Folkblad, den socialdemokratiska tidningen i Västerbotten, som jag ville ha 

med för att få ett socialistiskt perspektiv på händelserna i Ryssland. Och händelserna i januari 1918 

finns det dåligt med material om. 
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  Jag vill tacka min handledare Martin Hårdstedt, för de goda råd och det stöd han har givit mig. Jag

 vill också tacka Yngwe på Umeå Universitetsbibliotek för all hjälp han har givit mig med

 mikrofilmerna som tidningarna jag undersöker har sparats på. Jag vill också tacka Richard Pipes,

 som skrivit en användbar bok om ryska revolutionen, och Sven-Åke Johansson, som skrivit en bok

 om hur ryska revolutionen och det sovjetiska samhället skildrats i den svenska debatten och skolan.
 
Eventuella sakfel tar jag på mig hela ansvaret för.

  Det är lätt att vara efterklok, desto svårare att rätt tolka nuet, än svårare att förutsäga framtiden. 

Hur bra lyckades Västerbottens lokaltidningar med det hela? Hur mycket skrev de, och vad? 

Förstod de över huvud taget vad som hände? 
  

Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka  tre västerbottniska lokaltidningars rapportering om 

ryska revolutionen. Följande frågor kan ställas:

  Hur mycket skrev tidningarna? Fanns det något intresse för händelserna i Ryssland? Skiljer sig det 

visade intresset mellan olika tidningar? Påverkar tidningarnas politiska färg skildringen? Vad säger 

de om revolutionens konsekvenser  inklusive våldsyttringar? Vilket är tidningarnas förhållningssätt 

till revolutionen- positivt eller negativt? Hur ser man på händelsen- statskupp eller revolution?  

Antyder de att det ska bli revolution innan den brutit ut?  
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Tidigare forskning

  Klas-Göran Karlsson heter en svensk historiker som har skrivit mycket om Sovjetunionen. Hans 

bok Terror och tystnad har lästs vid författandet av denna uppsats. Boken handlar om terrorn i

Sovjetunionen, eller som Karlsson uttrycker det ”Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen”.

Boken handlar både om den terror som bedrevs under Lenin i samband med revolutionen, och

den långt blodigare terrorn under Stalin. Enligt Klas-Göran Karlsson såg Lenin terrorn som en

form av ogräsrensning, som en nödvändig del av revolutionen1. Enligt Karlsson möttes revolutionen

av allmänt motstånd, och för att få igenom sin vilja använde sig bolsjevikerna av terror. Boken 

behandlar också krigskommunismen och det ryska inbördeskriget2.

  Vid arbetet har boken Den ryska revolutionen av Richard Pipes använts, både i svensk och engelsk 

version. Richard Pipes har forskat mycket om rysk historia, och inte minst om den ryska 

revolutionen. Enligt Pipes väckte den ryska revolutionen ringa uppmärksamhet i Frankrike och 

England. Tidningarna såväl som folk i allmänhet var alldeles för upptagna med händelserna på 

västfronten för att intressera sig för vad som hände i Ryssland. Även om vissa, i synnerhet tyskar, 

tidigt ansåg att bolsjevismen var ett allvarligt hot mot den västerländska civilisationen trodde de 

flesta att Lenins regering inte hade någon framtid. Även om det framför allt var i Tyskland som man 

såg bolsjevismen som ett hot, så välkomnade de flesta tyskar ändå revolutionen eftersom den gav 

fred åt Tyskland på östfronten så att man kunde skicka trupper till västfronten istället. Detta ledde 

också till att det för all del fanns en antikommunistisk opinion i väst, men att den var alldeles för 

svag för att kunna ge stöd åt en krigsinsats mot bolsjevikerna från väst- visst landsattes trupper, men 

inte tillräckligt många. Engelsmän och fransmän var trötta på krig. På grund av denna ovilja kunde 

                                    3
                                                     

1 Karlsson, Klas-Göran: Terror och tystnad: Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, Stockholm 2003, s.66-67
2 Karlsson,s.115-126



Lenin stabilisera sitt kommunistiska styre, till stor sorg för alla de ryssar som slagits mot honom 

och för alla de som kom att bli offer för det sovjetiska systemet3. 
                                                                                                       
Annars handlar Pipes bok inte så mycket om omvärldens bild av ryska revolutionen, utan snarare 

om vad som faktiskt hände i Ryssland enligt Pipes egen forskning.  

   En annan bok som bland annat handlar om ryska revolutionen, men med ett diametralt annorlunda 

förhållningssätt, är Ytterligheternas tidsålder av den brittiske marxistiske historikern

Eric Hobsbawm. Hobsbawm har till skillnad från Pipes en i grunden positiv syn på den ryska

oktoberrevolutionen4. Hobsbawm har fått kritik för sin marxistiskt färgade bild av ryska 

revolutionen och Sovjetunionen, men vill man ha ett bra exempel på en mer bolsjevikvänlig 

historiker är han klart läsvärd5.

  Hur revolutionen skildrades i Sverige står det  mer om i Sven-Åke Johanssons bok Den 

 ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker. Denna bok 

handlar om hur Ryssland och Sovjetunionen skildrades i Sverige från sent 1800-tal till våra dagar.

Här står mycket om hur Ryssland skildrades under 1920-1930-talen i reseskildringar och 

debattböcker såväl som i skolans läroböcker. Det framgår att bilden av revolutionen och 

kommunismen var högst olika i Sverige under 1920-talet, vissa skildrade det som en förfärlig 

diktatur medan andra såg det som ett land som hade framtiden för sig6. 

  Den svenske historikern Carl-Göran Andrae har skrivit boken Revolt eller reform. Sverige inför 

revolutionerna i Europa 1917-1918. Här finns bland annat material om hur svenskar i olika 

politiska läger såg på den ryska oktoberrevolutionen, och material om hur händelserna i Ryssland 

skildrades i svenska tidningar. Enligt Andrae var framför allt Socialdemokratiska Vänsterpartiet 
                                       4
                                            

3 Pipes, Richard: The Russian Revolution 1899-1919, London 1990
4 Hobsbawm, Eric: Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet 1914-1991, Stockholm 1997
5 <Www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/01/eric-hobsbawm-historian> 
6 Johansson, Sven-Åke: Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker, 

Uppsala 2004, s.35-47

http://Www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/01/eric-hobsbawm-historian


(nuvarande Vänsterpartiet) positivt inställda till revolutionen. Moderpartiet Socialdemokraterna,

som de brutit sig loss från, var mer inriktade på reform och negativa. Högern och liberalerna var 

klart negativa till utvecklingen i Ryssland. Samtidigt trodde de flesta först inte att revolutionen hade 

någon framtid. I högerns tidningar skildrades revolutionen mycket negativt, medan 

vänstersocialisternas tidningar framställde revolutionen i en positiv dager7.

Forskningen om hur svenska tidningar skildrade revolutionen är emellertid mager. Det ska denna 

uppsats försöka bli ett första steg att råda bot på. 

  

   Källmaterial

  Det är tre tidningar som analyseras: Umebladet, Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad.

Umebladet började utges 1847 och upphörde 19518. Det var en konservativ högertidning, och man 

kan i den regelbundet se uppmaningar om att stötta högern, och hårda angrepp på vänstern och

socialdemokraterna. Trots sitt namn var den ej enbart för Umeåbor utan för alla i Västerbottens län.

Konservatismen hade vid denna tid sitt starkaste stöd inom överklassen, bland fabrikörer, 

grosshandlare och godsägare, men även präster och storbönder. Det torde alltså främst vara till 

denna grupp tidningen riktar sig. Eftersom tonen mot vänstern är hård i tidningen kan man anta att 

den bör vara negativ till revolutionen i Ryssland. Till saken hör att konservativa brukade vara 

negativa till revolutionen9.   

   Västerbottens-Kuriren (VK) var däremot en liberal tidning. Som liberal torde

 den snarare vara riktad till medelklassen, borgerskap och vissa av bönderna. Tidningen började ges
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7 Andrae, Carl-Göran: Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918, Stockholm 1998, s. 212-
218.

8 <Www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/?index=42870> läst den 13/11 2015
9 Andrae, s. 212-218

http://Www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/?index=42870


 

ut år 1900 och utges fortfarande10. Som liberal kommer den troligen att vara negativ till 

revolutionen, helst som också liberaler brukade vara negativa till händelserna i Ryssland11. 

  Västerbottens Folkblad började utges i september 1917 och var alltså en ny tidning när 

revolutionen drog igång, och utges fortfarande12. Till skillnad från de övriga här nämnda tidningarna 

kom den inte ut varje dag, utan i genomsnitt två dagar i veckan. Den var Västerbottens läns första 

socialdemokratiska tidning, och som sådan bör den främst ha riktats till industriarbetare, jordlösa

lantarbetare och fattigbönder. Den kan ha varit positiv till revolutionen, som Socialdemokratiska 

Vänsterpartiet, men den kan också ha varit negativ, som moderpartiet Socialdemokraterna var13.

  Kan tidningarna ha källkritiska problem? Givetvis kan de det. Troligen kommer de att vara 

tendentiösa, och allt material kommer inte att vara pålitligt. Detta är emellertid inte ett problem för 

denna uppsats, då målet inte är att ta reda på vad som verkligen hände i Ryssland utan hur det 

skildrades i Sverige.
 
                                          

Teori och metod

  Denna studie är främst kvalitativ. Jag kommer att jämföra kronologiskt vad de olika tidningarna 

har att  säga och jämföra vad som står i dem, och försöka besvara frågorna utifrån dessa jämförelser. 

  Teoretiskt sett utgår uppsatsen från att ju längre till höger tidningarna står, desto mer negativa 

kommer de att vara till händelserna i Ryssland. Vänstertidningar kommer å sin sida att vara positiva 
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10 <Www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västerbottens-kuriren> läst den 13/11 2015
11 Andrae,s.212-218
12 <Www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/?index=42871> läst den 13/11 2015
13 Andrae, s.212-218

http://Www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/?index=42871
http://Www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4sterbottens-kuriren


till händelserna i Ryssland, såvida de inte ser dem som ett slut för spirande rysk demokrati. 

   Uppsatsen är emellertid i hög grad empirisk. Materialet som undersökts är inte ledare eller 

debattartiklar utan nyhetsmaterial. Skillnaden mellan nyhetsmaterial och debattartiklar är dock 

mindre än idag, då även vanliga artiklar ofta var tydligt tendentiösa vid denna tid. Jag har inte hittat 

några debattartiklar med anknytning till revolutionen. Det är både längre korta notiser och längre 

artiklar, de sistnämnda både förstasidesartiklar och artiklar längre bak i tidningen. För att bedöma 

hur mycket tidningarna skrev och hur stort intresset var har jag valt att titta både på hur många 

artiklarna är, och huruvida det är många långa artiklar eller främst korta notiser.

  Richard Pipes kallar revolutionen för en statskupp, Eric Hobsbawm säger att den var en revolution.

Jag kommer att utgå från dessa motsatta uppfattningar och försöka se vilken sida tidningarna står 

på.

  

  

Undersökningen

Före oktoberrevolutionen

  Som startdatum för denna undersökning har valts den 17 oktober 1917. Tanken har varit att 

jämföra vad som finns tre veckor före respektive tre veckor efter att oktoberrevolutionen bryter ut. 

På så sätt kan man se om revolutionen kom som en blixt från klar himmel eller om den snarare var 

något man hade anat ett tag att den skulle komma.
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   Lägg märke till detta: Jag kallar den ”revolution” eftersom det är det vedertagna namnet på den:

”oktoberrevolutionen”. Avsikten är att vara vänlig mot läsaren. Det är inte alla forskare som anser 

att den var en revolution, till exempel inte Richard Pipes. De menar att den var en statskupp14. 

Skillnaden är att en revolution ska ha folkligt stöd, medan en statskupp gärna genomförts av en 

mindre grupp. Det är omdiskuterat hur mycket stöd det fanns för oktoberrevolutionen, liksom

för marsrevolutionen. Vissa menar att majoriteten ville ha revolution och var missnöjda med 

systemet15. Andra hävdar att huvuddelen av befolkningen, framför allt bönderna, i grunden 

var tsartrogna16. Men för läsarens skull skriver jag ändå revolution.

  I VF finns två relevanta artiklar från den sena oktober 1917. Den första finns med på förstasidan i

VF den 26 oktober under överrubriken ”Översikt av utrikeshändelser”. Här återges vad som 

pågår i andra länder i Europa, och ett avsnitt har rubriken ”Ryssland”. Här står att Ryssland är i ett 
                                                                                 
trängt läge på grund av tyskarnas framgångar i kriget. Men mer utrymme ägnas åt Rysslands 

inrikesangelägenheter. Här står att upplösningen tilltar i landet, att folket är apatiskt, att för mycket

av andan från tsartiden fortfarande råder. Arméns disciplin är upplöst. Ett förparlament har 

upprättats i Petrograd (S:t Petersburg), men redan första dagen angreps det av ”Trotzky, president

i Petrograds arbetare-och soldatråd, varefter han och övriga maximalister lämnade platsen”17. Man 

visste det inte då, men denne man, Trotzky, skulle snart bli känd över hela världen. Maximalisterna 

var Rysslands kommunister. Idag är de kända som bolsjeviker. Namnet bolsjeviker används ofta i 

artiklarna 1917, men maximalister tycks ha varit det mest vedertagna namnet. Den 30 oktober 

hittar man en liten notis i VF med rubriken ”Ryska oron”, där det står: ”Petrograd förrgår. (SV.T) På 

grund av alltjämt förekommande oroligheter har krigstillstånd proklamerats i ett antal städer och 

distrikt”18.                              8

                                        

14 Pipes,s.138
15 Karlsson,s.85
16 Pipes,s.443
17 Västerbottens Folkblad, 26 oktober 1917
18 Västerbottens Folkblad, 30 oktober 1917



  
  På VF verkar det alltså som att man hade viss kunskap om oron i Ryssland. Detta innebär inte att

man förstod att det skulle bli statskupp, men för den som läste VF kom det inte som en blixt från 

klar himmel när en sådan kom (förutsatt att man bemödat sig om att läsa de aktuella avsnitten).

   I VK står den 17 oktober att ryska politiska emigranter återvänt till Petrograd efter att ha försökt 

att resa till Stockholm men arresterats av arbetare-och soldatråd i Helsingfors, samt att det pågår 

apotekarstrejk i Petrograd. I övrigt står mest om tyskarnas segrar över ryssarna19. Den 22 oktober 

kommer så en artikel med rubriken: ”Ryska republikens provisoriska råd öppnat”. Här står det 

att Kerenskij prisar de ryska flottisternas mod och stridsförmåga, men att han inte kan säga 

detsamma om armén, som håller på att falla sönder, mycket på grund av okunnighet och politisk 

propaganda. Antagligen handlar detta till stor del om bolsjevikisk propaganda, vi vet att en stor del

av stödet för bolsjevikerna kom från soldater i armén. Kerenskij talar vidare om svårigheterna för 

den ryska regeringen i inrikesfrågor. Han säger att ingen annan regering har det så svårt. De får inte

vidta några åtgärder som kränker frihetens, jämlikhetens och broderskapets värderingar. Därför 

måste, säger han, hela folket och alla partier göra allt de kan för att få stopp på den anarki som 
                                         
söndrar landet. Kerenskij säger också att provisoriska regeringen har försökt få bukt med anarkin, 

men de åtgärderna ”ha strandat mot apatien hos folkets massa och dess bristande förståelse av sin

medborgarplikt20.” Efter detta manar Kerenskij bönderna att snarast möjligt ordna fram mat åt 

armén. 

  Därefter, står det, äntras talarstolen först av Bresjko Bresjkovska, varefter Avksentieff utses till 

president. Men efter det stiger ledaren för Petrograds arbetare-och soldatråd, maximalisten Trotskij,

upp i talarstolen. Han angriper regeringen hårt och kallar den oansvarig. Därefter, står det, lämnar 

maximalisterna salen under utropet: ”Leve en ärofull fred, leve den konstitutionella församlingen21”. 
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19 Västerbottens-Kuriren 17 oktober 1917
20 Västerbottens-Kuriren 22 oktober 1917
21 Ibid



på vilket de församlade svarar: ”Lycka till på resan!22”

  Den 27 oktober finns tre notiser i VK som berör tillståndet i Ryssland. Den första har rubriken: 

”Det beklagliga tillståndet i ryska armén är av övergående natur.” Här står att en rysk 

militärkonferens hållits i Moskva, med syfte att väcka hela folkets samveten. President Rodsianko 

håller ett tal där han framhåller det som rubriken säger, nämligen att tillståndet i ryska armén är av 

övergående natur.

  En annan notis har rubriken: ”Ryska förparlamentets förhandlingar” där det står att det pågår en 

debatt i förparlamentet om hur man ska få armén att effektivt stödja den nuvarande regeringen. En 

tredje notis heter: ”Politisk kongress i Moskva”, och här står att just en sådan pågår där. Omkring

1000 politiker har samlats, ”särskilt företrädare för icke demokratiska element”23. 

  Den 30 oktober kommer så en notis där rubriken lyder: ”Krigstillstånd i ett antal ryska städer”

och texten lyder: ”Petrograd 28 (Sv. T.) På grund av sitt allt jämt förekommande oroligheter har

krigstillstånd proklamerats i ett antal städer och distrikt”24.

   Även VK:s läsare visste alltså att det var oroligt i Ryssland, att icke demokratiska rörelser var

aktiva och att den maximalistiska alias bolsjevikiska rörelsen var aktiv och i opposition. Detta 

innebär inte att de förstod att ett regeringsskifte skulle ske. Men när de visste om att det var oroligt i

Ryssland kan det trots allt inte ha varit en total chock. Med det sagt så är nyheterna om 
                                                              
inrikesläget i Ryssland glesa och överlag kortfattade, så läsarna förstod förmodligen inte vilken 

stor betydelse oroligheterna där skulle få. 
                           
   Vad har då Umebladet att säga? Den 18 oktober kan man läsa en notis med rubriken: ”Ryska

myterister” där det står: ”Petersburg den 16 (SV.T). Tidningarna offentliggöra en officiell 
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23 Västerbottens-Kuriren, 27 oktober 1917
24 Västerbottens-Kuriren 30 oktober 1917



kommitté rörande undertryckandet af ett uppror af de ryska soldaterna vid den franska fronten. 

Oroligheterna hade utbrutit på grund av maximalistisk propaganda. Åtta rebeller ha dödats och 44 

sårats”. Nedanför kommer en till notis, utan egen rubrik: ”Petersburg den 16 (SV.T) I Odessa har

häktats en grupp officerare med en löjtnant i spetsen, vilka hade för afsikt att bemäktiga sig

militärdistriktets stab och telegrafen”. Man hittar vidare en längre artikel med rubriken: ”Att vara

officer i Ryssland”. I denna kan man läsa om vilka faror de ryska officerarna lever under. Här står 

att de lider stor risk att mördas av sina egna soldater, ofta på brutala sätt, och att de är mycket 

oroade över detta. En officer berättar att en vän till honom tänker ta livet av sig om mannarna skulle

angriper honom. De planerar att fly från detta ”bolsjevikernas getingbo”25.

  Den 22 oktober kommer så en artikel om ”Ryska förparlamentets öppnande”. Innehållet här är 

detsamma som i VK:s artikel ”Ryska republikens provisoriska råd öppnat”, även om ordvalet bitvis

är annorlunda. Det råder inget tvivel om att artikelförfattaren har sympatierna hos Kerenskij. 

Kerenskijs tal återges, med lovorden till flottisterna och kritiken mot armén, kritiken mot den
 
politiska propagandan vid fronten, klagomålen över regeringens enorma svårigheter och 

uppmaningen till bönderna att ordna mat till armén. De övriga förehavandena återges också, 

inklusive Trotskijs tal på slutet26.

   Den 27 oktober kommer det mer information om händelserna i Ryssland. En notis har rubriken:

”Åtgärder för Petersburgsbefolkningens säkerhet” och här kan man läsa att oordningen är så 

allvarlig att armén måste tas i anspråk. En annan notis har rubriken: ”För Petersburgs yttre och inre
                                      
försvar” och här står: ”Petersburg den 26 (SV. T). Arbetare- och soldatrådet i Petersburg, dess
                                            
militära afdelning, centralkommittén för Östersjöflottan, finska militära distriktskommittén, 
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föreningarna järnvägs-och telegrafarbetarna har tillsatt en kommitté med uppgift att sörja för 

Petersburgs yttre och inre försvar. Kommittén skall stå i ständig kontakt med befälhafvaren på

nordfronten”. Det finns även en notis där det står om strejkerna som utbrutit inom statens företag

och institutioner, och en notis om att provisoriska regeringen betraktar arméns stöd som 

nödvändigt och att det därför är nödvändigt att återupprätta dess förmåga att stödja dem. Den 

pågående konferensen i Moskva nämns också, liksom att denna framför allt besöks av företrädare 

för icke demokratiska element27. Den 30 oktober finns en notis med rubriken: ”De ryska 

oroligheterna fortgå alltjämt”, med texten: ”Petersburg den 28 (SV. T) På grund af alltjämt 

förekommande oroligheter har krigstillstånd proklamerats i ett antal städer och distrikt”. Bortsett 

från rubriken och stavningen exakt samma sak som står i VK samma dag. Här finns dock också en

notis som heter: ”En väpnad aktion mot bolsjeviki?” och texten lyder: ”Petersburg den 28 (SV. T).

Vid sammanträde med arbetare-och soldatrådets samt bonderådets exekutivkommitté diskuterades

frågan om eventualiteten af en väpnad aktion från bolsjevikis sida. Därvid antogs en resolution, som

uppmanar alla arbetare, soldater och bönder, som uppehålla sig i Petersburg, att iakttaga lugn och 

inrikta alla ansträngningar på hufvudstadens och revolutionens försvar.”28. 

  Den 31 oktober kommer så en notis som först inte tycks ha med revolutionen att göra: ”Petersburg

hotas av hungersnöd. Myndigheterna mana till lugn.” Men när man läser kommer det fram

 information om det politiska läget även här: ”Petersburg den 30 (SV. T). Petersburgs borgmästare

har låtit anslå en vädjan till befolkningen af innehåll att befolkningen i hufvudstaden, som på grund

af att de mjölproducerande provinserna icke vilja sälja sitt mjöl till Petersburg, är allvarsamt hotat af

hungersnöd, dock måste bibehålla sitt lugn, ty oordningar desorganisera ytterligare transportväsen-
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det och skulle kunna göra denna hungersnöd omedelbart förestående. Inför ihållande rykten att 
                                        
maximalisterna skulle förbereda en väpnad aktion har Petersburgs militärguvernör för att trygga den
 
allmänna ordningen förbjudit alla slags möten, processioner och demonstrationer samt vädjat till 

garnisons (sic) soldater att icke låta lura sig af provokationen”29.

   Umebladet ger alltså en tydlig bild av läget i Ryssland: det är oro, närmast inbördeskrig på sina 

håll, hungersnöd, terror, våld och hot om våld, en regering som för all del är välvillig men inte 

förmögen att omsätta sina ord i handling på grund av arméns förfall. Maximalisterna är ständigt 

närvarande. Detta innebar inte att det var självklart att det skulle bli statskupp för den dåtida läsaren. 

Det kan dock inte heller ha varit någon chock. Rättare sagt: Alla de tre tidningarna ger en bild av ett 

land i förfall, kaos och krigstillstånd. För läsarna var det knappast självklart att det skulle bli 

statskupp, men ingen som läste någon av tidningarna kan ha blivit förvånad. Statskupper och 

revolutioner föregås som bekant ofta av anarki, kaos och hungersnöd.

   Det är uppenbart att det fanns ett intresse för händelserna i Ryssland. De återkommande notiserna 

tyder på det. Samtidigt var det inte toppnyheter. Det är huvudsakligen korta notiser om läget i 

det östra grannlandet i detta skede. De enda längre artiklarna i tidningarna är de om öppnandet av 

det ryska förparlamentet i VK och Umebladet, samt Umebladets artikel om de ryska officerarnas 

umbäranden. VF har ett inslag på förstasidan om läget i Ryssland, men det är ett kort inslag.

Artikeln om de ryska officerarnas umbäranden är inte på förstasidan, inte heller artiklarna om 

ryska förparlamentets öppnande. I övrigt är det som sagt mest korta notiser om läget i Ryssland. 

Med andra ord: händelserna i Ryssland hade nyhetsvärde, men det fanns viktigare nyheter.

  Intresset skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika tidningarna. Visserligen finns mer material i VK

och Umebladet än i VF. Det är dock föga förvånande om man betänker att VF, till skillnad från de 
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bägge övriga tidningarna, inte utkom varje dag utan två gånger i veckan. VF var tvungen att 

hushålla med utrymme för att kunna täcka in flera dagars nyhetshändelser. Man kan i detta skede 
                                                                                                                                      
inte märka någon skillnad mellan tidningarnas vinkling av de ryska nyheterna, alla betonar de 

anarkin och upplösningen i landet. Umebladet beskriver i hög grad Kerenskij med beundran, medan 
                                           
de båda övriga tidningarna är mer neutrala gentemot honom. 

 Allt som allt finns alltså tre längre artiklar, en kort artikel på förstasidan, samt tretton notiser mellan 

den 17 och 31 oktober 1917.

   Hur ser det då ut i november? Den 2 november har Umebladet en artikel på förstasidan med 

rubriken ”Ett tal af Miljukoff i ryska förparlamentet”. Här står att det rådde en uppbragt stämning i

förparlamentet över utrikesminister Terestsjenkos förklaringar, då Miljukoff äntrade talarstolen. 

Enligt artikeln har Miljukoff sagt att man måste återupprätta arméns disciplin och undertrycka 

anarkin, och att man inte får ge upp kriget nu utan kämpa till seger vid sina allierades, Frankrike,

Storbritannien och nu även USA, sida. Han betonar att endast ”hypnotiserade” människor på 

allvar kan tro att lösningen på landets problem är en resning bland arbetarna. När talet slutar reser

sig hela högern och en del av vänstern och applåderar talet30. 

   Samma tal återges i VF samma dag, men här med rubriken: ”Ryska motrevolutionens 

parlamentar- iska (sic) framträdande”. Innehållet är i princip detsamma som i Umebladet, bortsett 

från artikelns avslutning: ”Detta Miljukoffs tal är gnistan. Öppet kastar han stridshandsken mot 

Kerenskijs regering, mot revolutionens andliga landvinningar. Motrevolutionen, imperialismen, det 

gamla tsarväldets ande talar ur hans mun. Det ryska kaos tilltar”31. Här kan vi alltså se en skillnad: 

VF lyfter fram Miljukoff som en mörkerman, och hans tal som illavarslande, medan Umebladet 
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låter artikeln sluta med applåderna talet får ta emot. Detta kan tolkas som att Umebladet inte är lika 

negativa till ”den ryska motrevolutionen”. Det är isåfall inte konstigt. VF är socialdemokratisk och

stöttar socialism, medan Umebladet är en konservativ högertidning som ogillar 

socialism och tycker att det är viktigare att ordningen återställs.

  Den 6 november innehåller VF ett telegram med rubriken ”Kosackerna och Ryssland”, där det står
                                  
att kosacker, kaukasier och företrädare för ”steppens fria folk” bildat egna råd, men även att 

provisoriska regeringen råtts att införa lagar som skyddar republiken i krigstid32. Av detta kunde 

VF:s läsare förstå att den ryska republiken inte var stabil.
 
  Den 7 november, samma dag som oktoberrevolutionen bryter ut, innehåller Umebladet en artikel  

med rubriken ”Den ryska villervallan”. Här står att arbetarrådet i huvudstaden avsatt militärstaben, 
                                              
varefter provisoriska regeringen avsatt arbetarrådet. Arbetarrådet har börjat kräva mer och mer 

makt. Här står även att den ryske krigsministern avgått33. Allt som allt innehåller tidningarna fem 

artiklar om inrikesläget i Ryssland i november dagarna innan ”oktoberrevolutionen”. Av dessa finns

tre i Umebladet och två i VF. Man kan uppfatta detta som att Umebladet visar det största intresset 

för händelserna i Ryssland, men den bilden förändras om man kommer ihåg att VF inte utkom

varje dag. Då framgår istället att tidningarnas intresse var lika stort, eller kanske att VF:s var något 

större. VK visar under dessa tidiga novemberdagar mycket litet intresse för läget i Ryssland. Man 

kan anta att högertidningen Umebladet följde händelserna i Ryssland med förskräckelse. För VF är

det inte lika enkelt. Det kan hända att tidningen såg på det med tillförsikt, att de förstod att ett 

regeringsskifte stod för dörren i landet och att det skulle bli en maximalistisk regering. Det kan 

dock också vara så att de i detta skede var upprörda över kaoset och ansåg att socialism utan 
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demokrati inte var något värd. Ingen som läste någon av tidningarna kan i vilket fall ha blivit 

förvånad när bolsjevikerna tog makten. 

                                  

Revolution! Eller var det?

  De första nyheterna om ”oktoberrevolutionen” kommer den 8 november 1917, dagen efter att den 

ägt rum. Den tilldrog sig uppenbarligen alla tidningarnas intresse, och fick mycket utrymme. Vad 

säger tidningarna om den? Var det en revolution eller var det en statskupp? Richard Pipes säger att 

det var en statskupp och inte en revolution. Eric Hobsbawm menade däremot att det var en folklig 

revolution. Vilken var samtidens bedömning?
                                                 
   I Umebladet hamnar nyheterna från Ryssland på förstasidan med rubriken: ”Statskupp i Ryssland”

och får mittuppslag. Här står att den maximalistiska rörelsen gjort ansenliga framsteg utan att 

framkalla oordning dagen innan, att Petrograds arbetare-och soldatråds revolutionära 

militärkommitté har tagit makten med den lokala garnisonens hjälp, att den proklamerat att den 

behärskar staden. Den har lovat att föreslå en rättvis fred, att överlämna jorden till bönderna och 

sammankalla den konstituerande församlingen. Det står att dagarna dessförinnan hade konflikten 

mellan militärledningen och de lokala arbetare-och soldatråden förvärrats. Kerenskij hade låtit 

stänga av flera tidningar och broar hade rivits. Det står att tidningarna visat oro inför de förbered-

elser som maximalisterna har gjort inför sitt maktövertagande. Det har också vidtagits vissa mått 

och steg för att stoppa maximalisterna, men inte tillräckligt. Kerenskij har begärt och lovats 

provisoriska regeringens stöd i kampen mot maximalisterna. Trots allt fortfar livet i staden som 
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tidigare. Statskuppen har inte lett till våldsamheter34.

  VK har nyheterna från Ryssland på den sida som normalt torde ha hetat ”Utrikes” men som på 

grund av det pågående världskriget helt enkelt heter ”Kriget”. Här lyder rubriken: ”Maximalistisk 

statskupp i Ryssland”. Här rapporteras liksom i Umebladet att spänningarna förvärrats mellan

militärledningen och arbetare-och soldatråden, att spårvagnstrafiken avbrutits, att flera tidningar har

stängts ner på Kerenskijs order, att maximalisterna tagit över makten, samt att Kerenskij begärt och 
                                            
lovats stöd mot maximalisterna av provisoriska regeringen och militären. VK skriver: ”Hittils (sic)

har inga oordningar inrapporterats. Livet och stämningen i staden äro normala”35. Användningen av 

ordet ”hittils” kan tolkas som att man vill antyda att det kommer att bli oordning. Det kan också 

tolkas som att det bör uppfattas som ett gott tecken.

   VF utkom inte den 8 november utan först dagen efter, den 9 november. Här kan man läsa att    
                                                                                    
”Rysslands vänstersocialister göra revolt, bemäktiga sig Petrograd och förklara sig för en omedelbar 

och rättvis fred”. Här står att maximalisterna, ”motsvarande vänstersocialisterna i Sverige” tagit 

över makten lugnt och oblodigt, precis som i de övriga tidningarna, ”om än med stöd av 

garnisonens bajonetter”. Artikelförfattaren skriver att detta är ett gott tecken. Vidare står att 

Kerenskij antagligen sitter med resten av provisoriska regeringen i ”de arrestlokaler, som han så

frikostigt upplåtit åt sina motståndare36”. Slutligen att livet i huvudstaden är normalt, och att man 

planerar för separatfred med centralmakterna37. Det råder ingen tvekan om att författarens och

tidningens sympatier låg hos bolsjevikerna. En sak värd att notera är att Lenin nämns i denna  

artikel, för första gången i samband med händelserna i Ryssland. Vem han är förklaras inte, vilket 
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kan innebära att han var tillräckligt känd redan för att man skulle kunna förväntas veta vem han var.

Trotskij omnämns också, men han har redan omnämnts flera gånger i samband med utvecklingen i

det östra grannlandet, så en och annan läsare kan ha antagit att Trotskij, inte Lenin, skulle bli det

nya Rysslands ledare innan den 9 november. 

  Samma dag hamnar nyheterna från Ryssland på förstasidan i Umebladet. Till skillnad från i VF 

står att Kerenskij har flytt och efterspanas. Man kan fråga sig om skillnaden beror på att Umebladet 

sympatiserade med Kerenskij, medan VF ogillade och ville förnedra honom. Även här står dock att

resten av provisoriska regeringen arresterats. Kuppmakarna- det kallas för statskupp- har utropat 

den nya ordningen i Ryssland38. Att det kallas statskupp stämmer väl överens med Richard Pipes

uppfattning att ”oktoberrevolutionen” inte var en revolution utan en statskupp. 

  VK har också med nyheterna från Ryssland. Även de använder ordet statskupp. Eftersom det var 

en liberal tidning torde inte heller dess journalister ha velat legitimera en vänstersocialistisk 

statskupp,vilket kan vara en anledning till att de använder ordet statskupp. . Läsaren 

får även här veta att Kerenskij har flytt men skall arresteras på order av de nya makthavarna. 

  Liksom i Umebladets artikel står att minimalisterna, som motsvarar socialdemokrater i Sverige, 

ogillar statskuppen och lämnar arbetare-och soldatrådet i Petrograd. En ny ordning har utropats i 

Ryssland. Lenin och Trotskij är herrar, och samröre med Kerenskij straffas som högförräderi39.   

  Den 10 november hamnar de ryska nyheterna åter på förstasidan, i VK med rubriken ”Den ryska 

statskuppen”, i Umebladet med rubriken ”Det nya Ryssland afger fredsproklamation”. I VK står att 

all makt nu finns hos arbetare-och soldatrådet i Petrograd. Detta tillkännager att det ej var av 

hämndlystnad man arresterade den gamla regimens ministrar, utan av säkerhetsskäl. Den uppmanar 
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de lokala arbetare-och soldatråden i Ryssland att ta makten på sina orter på samma sätt som de 

gjort i Petrograd, och de har beordrat att Korniloff, som identifieras som ledare för motståndarna till 

den nya ordningen, ska föras till fängelse i Peter-Paulsfästningen i Petrograd. De föreslår en

”rättvis och demokratisk fred” och vapenvila på alla fronter40.

   I Umebladets artikel kan man läsa att den nya regeringen föreslår tre månaders omedelbar 

vapenvila, samt att man skall börja förhandla om fred, en rättvis och demokratisk fred, utan

annexioner. Den anser det vara ett brott mot mänskligheten att fortsätta kriget för att segrarna skall
                                 
kunna sko sig på förlorarnas bekostnad. Här står även att läget är under kontroll i Petrograd. Även 

här står att Korniloff skall häktas och föras till fängelse i Peter-Paulsfästningen. Liksom VK verkar
                                          
inte Umebladet veta vem Korniloff är, bägge artiklar frågar sig om det kan vara Kerenskij41. 

  Den 12 november frågar sig VK om Kerenskij befinner sig i det ryska högkvarteret. Enligt 

Kristianiatidningen Tidens Tegn gör han det, rapporterar VK. Tillsammans med Alexieff och

Korniloff (nu vet man att Korniloff inte är Kerenskij!) rustar han en armé för att tåga mot Petrograd.

Armén är enligt underrättelser inte nämnvärt påverkad av händelserna i huvudstaden. I Moskva 

har bolsjevikerna tagit över makten samtidigt som i Petrograd. Om situationen blir ännu mer 

anarkisk i Ryssland talas det om att engelska regeringen ska ta över makten i landet. Genom 

inofficiella rapporter kan man se hur svag bolsjevikernas makt i själva verket är, och det 

spekuleras i att deras välde redan vacklar42. 

  Även i Umebladet står det denna dag om den engelska regeringens funderingar på att ta över 

makten i Ryssland. Till stor del står här samma saker som i VK:s artikel, men inte enbart. 

Umebladet innehåller även eget bildmaterial från händelserna i Ryssland denna dag, under rubriken
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”Statskuppen i Petersburg”. Här finns en bild på Kerenskij som just ska skaka hand med hänförda

soldater, och bildtexten förklarar att ”Den ryske diktatorns öde är icke bekant, men den nya 

statskuppens män ha att räkna med hans stora popularitet bland soldaterna”. Här kan man också

se en bild på en av Lenins agenter, som håller ett tal till en stor folksamling i Petrograd. Texten 

berättar att Lenin ”har uppenbart förmågan, liksom Robespierre på sin tid, att kunna spårlöst 

försvinna ned i storstadens undre värld. Men äfven här har han utöfvat sin inflytelse”. Texten 

säger även att Lenins tal väcker stort gensvar inom arbetare-och soldatråden43. Här kan man 

se ett försök till opinionsbildning. Kerenskij framställs som en man med arméns lojalitet, soldaterna 

är djupt hängivna honom, och han tar sig tid att träffa sina trupper. Lenin, å andra sidan, jämförs

med Robespierre, mannen som var ansvarig för terrorn under franska revolutionen. Dessutom 
 
har han förmåga att försvinna spårlöst i den undre världen, det vill säga bland kriminella.
                                                
Man kan inte missta sig på budskapet: Kerenskij är en stor man, Lenin en blodtörstig brottsling och

agitator.

  Den 13 november kan man läsa i Umebladet att  ”Kerenski (sic) tågar mot Petersburg med trupper.

Det kämpas redan i Petersburgs omgifningar”. Här står att Kerenski har skickat uppmaningar till de

soldater som antingen av tvång eller missförstånd anslutit sig till ”bandet af förrädare mot 

fosterlandet och revolutionen”, genast ska lämna staden för att ansluta sig till hans styrkor.

Här står också att ilskan mot bolsjevikerna växer i Petrograd och att det på sina ställen kommit till 

öppen skottlossning. I Moskva är de redan besegrade. Straffen för bolsjeviker som plundrat eller 

begått övergrepp kommer att bli stränga. Det ryktas, står det, att Kerenskij redan segrat44. Här får 

man en inblick i hur förvirrande det kunde vara för den samtida tidningsläsaren: man vet knappt 
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vad det är som händer, ibland har man bara rykten att gå på.

  VK rapporterar samma dag att det möjligen kommit till öppet inbördeskrig i Ryssland. Kerenskij 

tågar mot Petrograd, oordnade hopar av rebeller drar tillbaka mot staden. Kerenskijs order beskrivs 

på samma sätt här som i Umebladet. Även här står att rykten går om att det har rasat en stor strid i 

närheten av huvudstaden, och att Kerenskij är segrare. Även här står att bolsjevikerna (”röda 

gardet”) har förlorat Moskva. Här står dock även att det råder svår brist på bröd i Petrograd: ”Det

framgick att i Petrograd finnes bröd endast för 3 á 4 dagar. I Finland finnes intet bröd”45. Till stor 

del är annars texten i de bägge artiklarna identiska, till och med formuleringarna, vilket torde bero 

på att de baseras på en gemensam telegramkälla snarare än egna grävande journalister på plats.

   Den 13 november kommer även VF ut. Här finns två längre artiklar relaterade till den händelserna

i Ryssland, den ena bär rubriken ”Världshändelser” och i den står att många stora händelser äger 

rum just nu. Kanske är den viktigaste, skriver författaren, den ”bolsjevikiska revolutionens krav på

den ryska jordens utdelning bland bönderna”. Detta då det går emot den privata äganderätten, 
                                     
samhällets grundval enligt många lärda män. Detta är dock ingen nyhet, poängterar författaren. Den
                                  
privata äganderätten ifrågasätts av vänsterfolk över hela världen. Lenin har enligt artikeln själv 

skrivit att det var risken för bondeuppror som tvingade vänstersocialisterna i Ryssland att göra

statskupp. Även här står om den allt kyligare engelska hållningen mot Ryssland, och Englands 

funderingar på att ta över makten i landet. Författaren ser bolsjevikerna som en möjlighet till 

snabbare fred. Här dementeras påståendet att Kerenskij skulle vara arresterad, och läsaren får veta 

att han är på fri fot och försöker få till stånd anfall mot Petrograd. Men när Umebladet poängterar

Kerenskijs popularitet bland soldaterna, poängterar VF hans svårigheter att få folk att strida mot 
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bolsjevikerna. Även här står om svälthotet i Petrograd. En annan artikel heter: ”Hur den ryska 

revolutionen utfördes” och här berättas om hur det gick till en vecka tidigare när Lenin tog makten i

Petrograd46. Man märker här tydligt att VF:s sympatier ligger hos bolsjevikerna, medan Umebladets

ligger hos Kerenskij och VK:s är mer neutrala. Det är tydligt att alla tidningarna följer händelserna

i Ryssland med stort intresse. Samtliga ger den stort utrymme, med många långa artiklar. Umebladet

lägger tonvikten på kaoset och anarkin, poängterar Kerenskijs popularitet och framställer Lenin som 

en skurk. VK pekar också på kaoset och anarkin, men utan att glorifiera Kerenskij eller demonisera 

Lenin. VF väjer inte för kaoset, våldet och hungern i Ryssland, men menar att Lenin och hans 

anhängare kommer att ge Ryssland en ljus framtid, om de bara får stabilisera sin maktbas. VF ser 

också våldet och kaoset som ett nödvändigt ont, snarare än ett onödigt ont som Umebladet ser det.

Medan VK och Umebladet kallar det bolsjevikerna gjort för statskupp, kallar VF det för revolution,

antagligen för att VF uttalat ser ”oktoberrevolutionen” som legitim. Man ser här med andra ord att 

VF:s syn på revolutionen ligger närmast Socialdemokratiska Vänsterpartiets, och inte moderpartiet

Socialdemokraterna som man kunde ha väntat sig. De ser inte revolutionen som ett slut på spirande

rysk demokrati, utan som en ny början.

  Den 14 november rapporterar Umebladet att ”Inbördeskrig rasar i Ryssland”. Här står att 

Kerenskijs trupper gjort landvinningar i striderna mot bolsjevikerna, och att dessas trupper drar sig 

tillbaka mot huvudstaden. Strider utkämpas på Newski Prospect i Sirograd. Kosackerna har 

separerat från resten av Ryssland och utropat en egen diktator, general Kaledin. Kosackerna i 

huvudstaden har fått order att på given signal från Kaledin inta ”rikskansliet, telegrafen och 

telefonen”. Korniloff har tågat med stora mängder kavalleri mot Petrograd och har hunnit ta en del 
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av staden47. Som tidigare betonar Umebladet kaoset i Ryssland

  Medan Umebladet beskriver detta som faktiska händelser, är VK mer osäker på om de har ägt rum.

Tidningen frågar sig: ”Ha Kerenskijs trupper erövrat Gatjina och Tsarskoje Selo?” Här står att 

enligt telegram till DN sägs Kerenskij ha gjort landvinningar. Även här berättas om general Kaledin

och och den nya kosackrepubliken, och om Korniloffs framgångar. Kerenskij sägs ha kontroll över 

telegrafen. Det antyds hårda spänningar mellan bolsjeviker och antibolsjeviker i Petrograd, och 

det står att strider utkämpas. Det är i princip samma innehåll som i Umebladet, men VK är noga att

poängtera hur lite man egentligen vet, till skillnad från Umebladet48. Man skulle kunna tolka detta 

som att Umebladet försöker lugna sina läsare och sprida förtroende för Kerenskij, medan VK inte 

prioriterar sådant. Men det förblir spekulationer.

  Även nästa dag är nyhetsläget oklart. Enligt VK är telegrafförbindelsen till Petrograd avbruten. 

Det är oklart huruvida det var Kerenskijs trupper eller bolsjevikernas som segrade. Troligen, står 

det, var det bolsjevikerna som segrade. Det står också att sympatierna för dessa tilltar vid den ryska 

fronten. Arbetare-och soldatråden har gett order om konfiskering av jord, som skall fördelas bland

bönderna. Ryska ambassaden i London erkänner inte bolsjevikernas rätt till makten49. Umebladet

rapporterar samma dag att ”Yttre lugn har nu inträtt i Petersburg”. Här står just det, att lugn råder i

 den ryska huvudstaden, att affärerna åter öppnats och att borgmästaren ordnat skydd åt utlänningar 

i staden. Det står att Kerenskij besegrat bolsjevikerna i ett slag vid Tsarskoje Selo, och att han nu 

behärskar delar av staden. Även här står dock att bolsjevikerna fortfarande har ett bra utgångsläge 
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och vinner framgångar, samt att sympatin för dem växer inom den ryska armén. Även här står att 

telegrafförbindelsen med Petrograd är avbruten50. Följande dag rapporteras att lugn fortsatt rådde i 
                                       
staden kvällen innan, och att Kerenskij slår till reträtt51.

                                         
                               

Öppet inbördeskrig

  Den 17 november använder VK ett nytt ord om händelserna i Ryssland: Inbördeskrig. Umebladet 

och VF använder redan ordet, men detta är första gången VK gör det.

  Under rubriken ”Inbördeskriget i Ryssland” kan man läsa att bolsjevikerna kapitulerat i Moskva 

och att kosackerna under general Kaledin gjort sig till herrar i Kiev och Charkhov. Här står också att 

de ryska politikerna Miljukoff, Gutsjkoff och Rodsianko befinner sig i Moskva. I Petrograd pågår 

förhandlingar mellan bolsjeviker och andra vänstergrupper. De förhandlar om villkor inför en 

framtida socialistisk regering. Bolsjevikerna har endast delvis godkänt de villkor som lagts fram.

Den ryska ambassaden i Stockholm godkänner inte bolsjevikregeringen i Petrograd, står det. I 

närheten av den ryska huvudstaden befinner sig fortfarande Kerenskijs trupper.

  Han har proklamerat att han ska rensa ut bolsjevikerna och återlämna makten till den demokratiska

regeringen. Han tänker däremot inte straffa den ryska vänstern i stort, under förutsättning att denna 

inte stöttar bolsjevikerna. Slutligen står att det pågår häftiga strider i Kiev mellan regeringstrogna 

och general Kaledins trupper. Här noteras särskilt att bägge sidor i striden om Kiev använder 

flygmaskiner. Den provisoriska regeringen i Ukraina är satt ur funktion52. 
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   Den 19 november har VK mer att berätta om inbördeskriget i Ryssland. Här står att Kerenskij är 

redo att förhandla med upprorsmännen i Petrograd. Han ska så gott han kan försöka få till ett avtal

som gynnar bägge sidor i konflikten, så att de åter kan enas och kämpa för fosterlandet tillsammans

igen. Kerenskij befinner sig hos sina trupper utanför Petrograd, och han har skickat Stankewitsj för
                                                             
att förhandla med upprorsmännen. Kaledin har erövrat Donjet-slätten, med rika naturtillgångar. Han 

har stoppat tillförseln av livsmedel till Petrograd från de orter han håller. Blodiga strider utkämpas i 
                                         
Charkov. Massmord har ägt rum i Petrograd och Moskva. Ukraina förklarar sig självständigt. 

 Maximalisterna har vunnit terräng i trakten runt Petrograd, och Moskva är till tre fjärdedelar i 

maximalisternas händer. Det påstås att Kerenskij och Lenin gjort en kompromiss, som gynnar 

Lenin. Lugn råder inne i Petrograd, och representanter från armén strömmar in dit. Dessa delegater,

står det, säger att hela armén står på bolsjevikernas sida, och de uppmanar trupperna att ansluta sig 

till dem i kampen mot Kerenskij53. Dessa delegater håller alltså inte med om det som stod i 

Umebladet bara en vecka tidigare: att Kerenskij var populär i armén. 

   Umebladet rapporterar samma dag också att huvuddelen av ryska flottan och armén stödjer 

bolsjevikerna. Till och med officerarna börjar ansluta sig till bolsjevikerna. Även bönderna stödjer

dem i viss utsträckning. Flera stora städer är i bolsjevikernas händer. Bolsjevikerna gör vad de kan 

för att hålla ordning i Petrograd, Moskva och andra städer de kontrollerar. De har beslagtagit 

militärens och börsspekulanternas sädesförråd, och därmed avvärjt hungersnöden i Petrograd tills 

vidare. Även här konstateras att Kerenskij är på flykt. I Moskva pågår blodiga strider där man 

använder kulsprutor, kanoner och granater, och beskjuter Kreml, och eldsvådor har uppstått i 

samband med striderna. Antalet döda och sårade i Petrograd är stort. Många har dött eller sårats i
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striderna om Tsarskoje Selo, Krasnoje Selo och andra orter. Till detta kommer att civilister blivit 

träffade i samband med eldstrider eller överfallna av knivbeväpnade män. Där striderna inte äger 

rum är det dock lugnt i staden. Maximalisterna vinner mark. Ukrainas självständighet nämns, men 

även att andra minoriteter utropar egna stater. En lång detaljerad ögonvittnesskildring från 

Petrograd finns med. Även denna artikel använder ordet inbördeskrig om händelserna i det östra 

grannlandet54. 

   När man läser detta förstår man hur förvirrande läget måste ha tyckts den samtida tidningsläsaren. 

En vecka tidigare sades trupperna älska Kerenskij, nu säger delegater från trupperna att de älskar

bolsjevikerna. Det står om hårda strider och massakrer, samtidigt som lugn rapporteras råda bakom 
                                       
stridslinjerna. Det måste ha varit svårt att veta vad som var sant och vad som var propaganda. 

Ingen kan dock ta miste på att intresset för händelserna i Ryssland var stort och äkta, både från

Umebladets och VK:s sida. Här står mer än tidigare om det våld och kaos som maximalisternas 

maktövertagande fört med sig, och inga försök görs för att rättfärdiga det. Tvärtom, genom att 

skildra våldet i landet lyckas de skapa opinion mot Lenin och hans anhängare. Detta förvånar inte.

Varken det konservativa Umebladet eller den liberala VK bör ha hyst någon vilja att rättfärdiga 

bolsjevikernas maktövertagande. Inte nu heller används ordet revolution om det som händer i 

landet. Det har haft en statskupp och fått ett inbördeskrig. 

  Den 20 november kommer VF ut, efter en hel veckas uppehåll. Här rapporteras att Kerenskijs 

trupper satt sig i besittning av Gatjina och Tsarskoje Selo, och att strider utkämpats på Newski

Prospekt. Hela Petrograds garnison rapporteras vara på motrevolutionens sida undantaget
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matroserna. General Kaledin har utropat sig till diktator över kosackerna55.  

  Samma dag rapporterar VK att antalet döda i striderna om Moskva beräknades uppgå till runt 3000 

sex dagar tidigare, huvuddelen fredliga medborgare. Det går rykten, står det, om att Kerenskij ska 

ha häktats. Kerenskijs privatsekreterare har kommit som flykting till Haparanda. Enligt denne 

är Kerenskij på flykt, men vart vet han inte, står det. Han säger att bolsjevikerna sitter säkert i 

huvudstaden och att stora bolsjevikiska styrkor skickats till Moskva, där hårda strider fortfarande 

pågår. Han hävdar bestämt att Korniloff inte deltagit i striderna utan suttit häktad hela tiden. Att 

bolsjevikerna sitter säkert i Petrograd bekräftas längre ned i artikeln. Här används för första gången
                                           
i VK ordet revolutionärer om bolsjevikerna. Mannen för dagen i Ryssland sägs vara Kaledin, som 

behärskar livsmedelstillförseln till Petrograd, och på grund av att han strypt denna är matbristen i 
                                       
staden svår56. 
                                      
   Umebladet rapporterar denna dag att 200000 kosacker är på marsch mot Moskva. Skildringen av 

striderna i Moskva är desamma som i VK. Även här sägs Kaledin vara mannen för dagen, och det är

hans kosacker som går mot Moskva. Det står att bolsjevikerna i Moskva får förstärkning från 

Petrograd. I närheten av sistnämnda stad har Kerenskijs trupper blivit slagna. Striderna i Kiev har 

varit hårda. Livsmedelsbristen i huvudstaden uppges även här vara mycket svår, och även här

står att det trots detta rapporteras vara lugnt i staden. Även här återges ryktena om att Kerenskij 

häktats57.    
 
   Följande dag skriver Umebladet att bolsjevikerna tagit över Moskva. Antalet fallna uppgår till 

över 4000. Bolsjevikerna sägs vinna alltmer allmän sympati, då de lovar fred och det ryska folket är 
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trötta på kriget. Hårda strider utkämpas fortfarande och massakrer äger fortfarande rum. Arbetare-

och soldatråden har nu bildat en riktig regering med ministrar och allt i Petrograd58.

  Samma dag rapporterar VK att Ryssland troligen snart kommer att lämna kriget, då detta är både 

bolsjevikernas och majoritetens vilja. Man har gjort ett försök att bilda en demokratisk regering 

utan Lenin, men resultatet av detta är inte känt. Även här står att Moskva är helt i bolsjevikernas 

händer, och att antalet dödade överstiger 4000. Våldet är närvarande överallt, och i Moskva råder 
                                                     
hungersnöd59.

  Den 23 november  kan man läsa i Umebladet att Trotskij har uppmanat de övriga ententemakterna 

att ändra krigsplanerna, framlägga sina fredsvillkor och börja förhandla om fred. Han vill ha svar 

före den 25 november. Får han inte det börjar bolsjevikregimen förhandla om separatfred med 

centralmakterna. Den nya regeringen har redan beordrat befälhavarna vid fronten att föreslå 

vapenvila för de tyska befälen. 150000 man är på marsch mot Kaledin. Kerenskijs män har övergått

till den nya regeringens sida. Det står att Rysslands enda chans till räddning är den separatfred som 

bolsjevikerna talar om. Men i artikeln konstateras också att i det ögonblick de får fred med 
                                           
centralmakterna, lär de hamna i krig med England och Frankrike60.

  I VK kan man till stor del läsa samma saker som i Umebladet denna dag. Kerenskijs tid beräknas i 

artikeln vara över, och i stället sägs general Kaledin vara ”bolsjevikernas,ja, kanske hela den ryska 

demokratiens, farligaste fiende”. Det står att Kaledin, utöver att vara populär kosackledare, har den 

ryska adelns och borgerlighetens stöd. Brytningen mellan maximalisterna och de moderata 

socialisterna uppges nu vara fullständig61.
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  Denna dag kommer även VF ut. Här rapporteras att ordning råder i Petrograd, att bolsjevikerna 

vunnit i Moskva, att antalet döda ej är känt och att endast några tiotal hus skadats, bortsett från

Kreml.
                                         
   Här ser man att de politiska åsikterna påverkar skildringen. VF hyllar bolsjevikerna och ser

dem som ett löfte för framtiden. VK gör inga sådana uttalanden, och inte heller Umebladet. Alla 

skriver om den ryska separatfreden, men för Umebladet  är det inte lika självklart positivt som för 

VF, då de förutspår ett krig mellan Ryssland och västmakterna istället. VK betonar istället fortsatt

kaoset inne i landet. VF tonar också ned skadorna och antalet offer i Moskva, till skillnad från 

VK och Umebladet. VF har fortsatt en inställning som ligger närmast Socialdemokratiska 

Vänsterpartiet, snarare än Socialdemokraterna. Umebladet som konservativ tidning 

snarare är oroat av händelserna i det östra grannlandet. Men det råder ingen tvekan om att alla följer 

händelserna i Ryssland med stort intresse, om det sen är på grund av rädsla eller hopp. VK 

försöker snarare få med bägge sidors perspektiv i skildringen.

  Just denna dag, den 23 november, har dock VK mer material än de andra tidningarna. De 

publicerar något helt annat än ett till telegram, nämligen en intervju som i original gjorts av DN 

med en rysk godsägare vid namn Peter Mirosjnikov, som säger att situationen i Ryssland inte alls är 

så illa som utlänningar uppfattar den. Bolsjevikernas välde i Petrograd, säger han, är endast 

skenbart, och det är endast där de har någon makt över huvud taget. Bolsjevikerna har endast makt 

för att Kerenskij och hans anhängare inte vill sätta hårt mot hårt utan undvika blodsutgjutelse. I 

själva verket, säger han, står hela samhällsmaskineriet stilla när bolsjevikerna har makten. Petrograd 

får inte livsmedel, för bönderna förstår att bolsjevikerna är fiender till lag och ordning, och lag och 
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ordning är just vad alla vill ha i Ryssland. Mirosjnikov säger att han själv är revolutionär socialist, 

men att inga andra socialister längre räknar bolsjevikerna som socialister: ”Vi räkna dem för 

reaktionärer och monarkister, ty de äro i denna stund de enda som skulle kunna framdriva ett 

återställande av den gamla regimen”62. Soldaterna som anslutit sig till bolsjevikerna är egentligen

 inte hängivna bolsjeviker. De är bolsjeviker tills vidare, tills valen har ägt rum, vilket ger dem 

möjlighet att ta det lugnt eller delta i upplopp på dagarna och festa på nätterna. De är mycket 

medvetna om att bolsjevikernas välde kommer att bli kortvarigt, säger han. Man räknar med att 

valet kommer att ha ägt rum senast vid jul, och att det kommer att bli en liberal regering. På 

landsbygden råder lugn, och bönderna lever i överflöd. De säljer inte mat till städerna då de inte 

behöver pengar eftersom det ändå råder sådan brist på vodka, som är den enda vara de brukar köpa, 

och de vet att matförsäljning till städerna skulle gynna orosstiftarna. Bolsjevikregeringen är, 

upprepar han, en fiktion. Det enda de lyckats med är att skjuta ”fredstanken långt i bakgrunden”63. 

De har fått folk att resignera inför tanken att freden kommer att dröja, medan ryssarna innan 

statskuppen längtade efter freden64.

   Detta är mycket intressant. Läsarna av denna artikel kände sig troligen lugnade. Det var en ryss 

som berättade initierat om läget i Ryssland. Ändå fick han fel i sina prognoser. Att han säger att

bolsjevikerna inte räknas som socialister stämmer väl överens med vad Noam Chomsky säger om

leninismen och hur den uppfattades av samtida socialister65. Men när det gäller prognoserna högg 

han i sten. 
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   Följande dag, den 24 november har Umebladet rubriken: ”Bolsjevikernas officiella fredsförslag 

framlagt. Fruktansvärd hungersnöd vid ryska fronten”. Här kan man läsa ett telegram från Trotskij,

där det meddelas att bolsjevikerna bildat regering och att denna regerings president är Vladimir
                                           
Ilitj Lenin, och att denna regering framkastar erbjudande om fred från den egna sidan och uppmanar

alla krigförande folk att sluta fred. Lenin begär vapenvila på alla fronter, och därefter ska man

förhandla om fred. Vid norra och västra fronterna råder hungersnöd så svår att hästarna stupar.
                                                
Befolkningen själv svälter, så från dem kan man inte rekvirera livsmedel till soldaterna. Om 

trupperna ska lämna fronten kommer många soldater att stupa av hunger. Det meddelas att det kan

hända att Lenin och Trotskij avgår. Bolsjevikerna kan inte komma överens med de andra partierna,

och därför begär Lenin och Trotskij att folkkommissariatet ska ombildas. Om så inte sker avgår de

och överlämnar makten till arbetare-och soldatrådens centralkommitté. Kosackerna vägrar bestämt

erkänna bolsjevikregeringen, vissa av dem vill ha en demokratisk fred, andra deltar i kriget mot 

dem. Rysslands minoriteter lovas egna stater66.    

  Samma dag rapporterar även VK att det ryska fredsförslaget är överlämnat till ambassaderna i 

utlandet och att den nya regeringen begär vapenvila på alla fronter. Regeringen har lovat tvinga ned 

brödpriserna i landet, rapporteras det vidare. Det står att det i Ryssland just nu finns 19 partier.

Samtidigt har Lenin befallt att all makt ska tillhöra arbetare-och soldatråden. Pressfriheten har 

avskaffats och staten har monopol på att ge ut tidningar. Maximalistkommissarien har lagt beslag på

den tidigare polismyndighetens arkiv. Det rapporteras särskilt att ingen svensk dödats i Moskva och

att det inte finns någon anledning till oro över detta67. Den 26 november rapporterar VK att 

Ryssland skickar officiella meddelanden till de neutrala länderna om sin strävan efter fred68.
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   Den 27 rapporterar VK att Ryssland publicerar tidigare hemligstämplat diplomatiskt material. Här

står även att Kerenskij officiellt tillkännager att han abdikerar och överlämnar sin makt till 

provisoriska regeringen. Soldaterna vid fronten uppmanas bevara ordningen och söka vapenvila.

Folken i de krigförande staterna uppmanas tvinga sina regeringar att börja förhandla om fred. Trots 

oroligheterna stannar den brittiska ambassaden i Petrograd. Ukraina förklarar sig självständigt69.  
                              
  Denna dag, den 27 november, är första gången Umebladet använder ordet revolution om 

händelserna i Ryssland. Sannolikt är tidningen påverkad antingen av andra tidningar eller av sin 

talspråkliga omgivning. Även här står att Ukraina blir självständigt, att Kerenskij avgår och 

överlämnar sin makt till provisoriska regeringen och att brittiska ambassaden stannar i Petrograd.
                                                     
Jämfört med VK är Umebladet denna dag kortfattat om läget i Ryssland70. 

  Den 27 november kommer även VF ut. Den är som vanligt relativt kortfattad. Materialet här 

skiljer sig från i de båda övriga tidningarna. Här finns till exempel ett tillkännagivande från 

Internationella Zimmerwaldska socialistiska kommissionen med rubriken ”Snabb handling av 

nöden. Ryska revolutionen får icke ställas ensam, icke prisges”. Här står att befolkningen i de 

krigförande länderna måste pressa sina regeringar att gå med på det ryska fredsförslaget. Den som 

accepterar regeringarnas förklaring att man måste vänta tills läget i Ryssland stabiliseras sviker både

världsfreden och den ryska revolutionen. I detta nummer av VF finns även en nyhet som både 

Umebladet och VK skrivit om, nämligen att Kerenskij officiellt har abdikerat och överlämnat 

makten åt provisoriska regeringen. Till skillnad från VK och Umebladet kommenterar VF nyheten: 

”´Provisoriska regeringen´ tillfångatogs ju i vinterpalatset den 8 november på morgonen”. Med 
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andra ord: de påpekar att Kerenskijs maktöverlämnande saknar betydelse. Däremot, står det,

”är Kerenskijs saga slut för denna gång, men han har ej gått frivilligt, som telegrammet antyder”71.   
 
   Här ser man tydligt skillnaden mellan VF, VK och Umebladet: VF  hyllar bolsjevikernas 

maktövertagande. De ser dem som ett löfte om fred och rättvisa. De erkänner inte heller den sedan

19 dagar tillfångatagna provisoriska regeringen. VK däremot har inget intresse av att hylla den 

maximalistiska regeringen, och skildrar därför kaoset i Ryssland under deras välde, snarare än att
                                     
publicera bolsjevikvänlig propaganda. De är samtidigt intresserade av att lugna sina läsare, och 

publicerar de intervjun med Mirosjnikov, som bör ha varit hoppingivande för en liberal i samtiden.

I denna sägs det ju dessutom att bolsjevikerna inte är riktiga socialister, vilket enligt Chomsky var

en vanlig uppfattning, men det kan ju också vara ett sätt att försöka få eventuella socialistiska 
                                                  
läsare att ta avstånd från dem. Umebladet i sin tur har främst betonat  oron och nöden i Ryssland. 

Som konservativ tidning har inte heller Umebladet något intresse av att hylla bolsjevikernas regim.

Samtliga tidningar visar ännu stort intresse för händelserna i det östra grannlandet.
                                            
  De ger det mycket utrymme. VF slätar över det revolutionära våldet och förödelsen, då de rimligen

ser det som ett nödvändigt ont, medan VK och Umebladet ser våldet, förödelsen och förtrycket som

ett onödigt ont. VK och troligen även Umebladet hoppas på ett snart slut på det maximalistiska 

väldet. Därför slätar de inte heller över våldet och kaoset. 
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Den ryska villervallan fortfar 

  Den 28 november är detta rubriken på en artikel på Umebladets förstasida. Här står att general 

Duchonin har arresterats, då han inte ville begära vapenvila av tyskarna. I Petrograd har det 

hållits ett möte mellan representanter för 31 olika truppavdelningar som är förlagda i staden. 

Flertalet av dessa ställer sig på bolsjevikernas sida, och lovar att deras trupper ska stödja  Lenins

regim. I Mohilev har det hållits ett möte med representanter för alla armékommittéer, representanter

för liberalerna (kadettpartiet) och högerfalangen av socialistrevolutionärerna. Från detta möte har 

skickats ett förslag till bolsjevikerna om att bilda regering tillsammans med representanter för alla

socialistiska partier. Ett annat möte som hållits i Petrograd har däremot föreslagit en regering med 
                         
representanter för alla partier utom bolsjevikerna. Liberalerna, står det, avvisar detta förslag. Det 

står att ententen ej har svarat på Rysslands fredsförslag. Amerikanerna hotar, står det, Ryssland med 

blockad. Order har givits om allmän avväpning i Petrograd. Ententesändebuden bevakas och hålls 
                                   
isolerade. Hungersnöden blir allt värre vid ryska fronten. Personalen på statsbanken i Moskva har

mördats av maximalisterna, och Kerenskijs fru har blivit häktad, meddelas det. Ryssarna hålls i 

okunnighet om ententeländernas mottagande av nyheten om den maximalistiska statskuppen.
                                                         
Separatfreden kommer, förutspås det, att bli en dyr historia för Ryssland. De kommer att tvingas ge

kejsar Vilhelm i Tyskland allt han vill ha, och deras tidigare allierade kommer att se dem som 

förrädare. Inget land har erkänt bolsjevikregeringen72.                                                      

  I VK står det samma dag, den 28 november, att maximalisterna tillkännager att de har makten i 

”Petrograd, Moskwa, Odessa, Saratov, Kasan, Reval, Minsk, Ufa och de andra viktigaste städerna”.

De har beordrat att alla militärkommittéer som stödjer andra socialistiska partier ska upplösas. De 
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andra socialistiska partierna ses som förrädare av Lenin och Trotskij, då de beskylls för att ha 
                                           
motsatt sig fraternisering med fienden för att få till vapenvila. Ententemakterna hotar Ryssland med 

svåra påföljder. Det råder fortfarande kaos i Ryssland, och liksom i Umebladet lyfter man fram 

morden och censuren. Likaså lyfter man fram att bolsjevikerna innebär en katastrof för Ryssland på

sikt på grund av separatfreden. Även här står att deras fredsförslag inte besvarats och att de inte 

erkänts av någon annan stat73.  

   Här råder ingen tvekan om vilken bild tidningarna vill förmedla av läget i Ryssland. De framhäver

bägge två att bolsjevikerna är en katastrof för Ryssland både ur utrikespolitisk synvinkel och för 

livet i Ryssland. Textmässigt är artiklarna i hög grad identiska, även om inslaget om Kerenskijs

fru inte finns med i VK, som å andra sidan har ett inslag om villkoren för vapenvila med Tyskland 

som saknas i Umebladet. Det råder varken någon tvekan om att intresset för händelserna i det östra 

grannlandet är fortsatt stort eller att det uppfattas som skrämmande. Hållningen är negativ. Längre
                                    
från revolutionsromantiken i VF kan man inte komma.

   Den 29 november rapporterar VK att ”Situationen i Ryssland klarnar.- Bolsjevikernas makt växer 

och deras ställning tryggas”. Här står att den nye bolsjevikiske befälhavaren över armén, Krylenko, 
                                             
hälsats med ovationer och att provianteringen börjat komma igång. I bondekongressen har vänstern 

vunnit, står det, och bolsjevikernas makt har befästs. Emellertid ska läget i Ryssland diskuteras på 

de allierades konferens i Paris, där man enligt artikeln är oroad av de faror som bolsjevikerna 
                                                   
utsätter sitt land för. I ryska Fjärran Östern ökar våldet, står det, och om regeringen inte kan lova 

utlänningar säkerhet ska engelska, amerikanska och japanska soldater landstiga för att i samarbete 

med ryska och kinesiska ämbetsmän återställa ordningen. Ryssland har redan börjat avmobilisera.
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Alla ryssar är dock inte nöjda, det finns de som propagerar för fortsatt krig och trohet mot 

ententen74. 
                                           
  Följande dag, den 30 november, är sista dagen för denna undersökning. Denna dag utkommer både 

VF, VK och Umebladet. VF har denna dag rubriken ”Ner med vapnen. Intet skott lossat, ingen 

truppförflyttning på ryska fronten sedan en vecka”. Här står att ”Fredsförhandlingar börja imorgon”.

Egentligen skulle de redan ha börjat, men de har skjutits upp, står det, för att ge de allierade 

regeringarna tid att svara på bolsjevikernas fredsförslag och ge order om vapenvila och 

fredsförhandlingar på sina fronter. Vid den ryska fronten råder redan vapenvila75.

  I VK samma dag står att Ryssland påbörjar fredsförhandlingar den 1 december, vare sig dess 

tidigare allierade vill det eller ej. I Petrograd råder lugn, står det i artikeln, som källhänvisar till ett

telegram till Times. Butikerna är stängda, men bortsett från det är livet normalt. Arbetarrådet 

behärskar staden, och nästan alla av den provisoriska regeringens män är arresterade, undantaget 

Kerenskij. Ententeländernas ambassadörer lämnar Petrograd, och Rysslands ambassadörer i utlandet

avskedas76.
                                            
   Umebladet har denna dag ett mittuppslag på förstasidan med rubriken: ”Ryssland har nedlagt 

vapnen och riktar ett ultimatum till sina allierade om inledande af fredsunderhandlingar den 1

december”. Även här står om vapenvilan, men det finns också med ett telegram från den nya 
                                         
regeringen där det står att bolsjevikregeringen ”lägger ingen vikt vid att bli erkänd af 

kapitalistdiplomaternas försumligheter”. Vad som räknas är att fredsförhandlingar börjar. Vidare 

förutspås att separatfreden kommer att ge Tyskland goda möjligheter i kampen mot västmakterna.
                                                    
Här står även att arbetarrådet behärskar Petrograd, och att lugn råder i staden. Men på Umebladet
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markerar man att det inte är något gott tecken, för man kallar det: ”Ett nytt lugn före den nya 

stormen”. Liksom i VK står att ententesändebuden lämnar Petrograd, att de gamla ryska 

ambassadörerna får sparken och att nya tillsätts. Slutligen noteras att Korniloff fortfarande sitter

häktad77. 

                               

                                    

 Slutsatser

  Låt oss konstatera: Alla tidningar har in i det sista visat ett stort intresse för händelserna i det östra

grannlandet. VF har in i det sista haft en positiv inställning till bolsjevikernas maktövertagande och 

publicerat bolsjevikvänliga artiklar. De ser Lenin och Trotskij som ett löfte om fred, demokrati och 

socialism. De har i detta avseende stått närmare Socialdemokratiska Vänsterpartiet än de stått 

Socialdemokraterna. VK, däremot, betonar överlag våldet och kaoset den bolsjevikiska statskuppen 

fört med sig, samtidigt som de försöker få med olika synvinklar på händelserna i Ryssland. 

Umebladet, däremot, har en renodlat negativ syn på bolsjevikerna, det enda positiva med dem är att 

de genom separatfreden friställer många tyska soldater som kan skickas till västfronten eller 

Mellanöstern

  VF har konsekvent använt ordet revolution om händelserna i Ryssland, ett ord som idag används 

slentrianmässigt: ”Oktoberrevolutionen”. De bägge övriga tidningarna använder i det längsta ord 

som statskupp och inbördeskrig om händelserna i Ryssland. Detta är vad exempelvis Richard Pipes
                                         
menar att oktoberrevolutionen i själva verket var: en statskupp som följdes av ett inbördeskrig.
                                  
Revolution antyder att det har folkligt stöd, och hade särskilt för många socialister en positiv klang.
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En statskupp genomförs däremot gärna av en liten grupp, vilket enligt Pipes var fallet i november 

1917. På slutet börjar Umebladet och VK använda ordet revolution, möjligen påverkade av 

revolutionsvänlig press eller talspråk. Varför VF använder ordet revolution är däremot lätt att svara 

på: det var en socialistisk tidning, med en positiv inställning till bolsjevikerna. Det var naturligt att 

använda ett ord som, i synnerhet för dem, hade en positiv klang. VF:s analys ligger därmed närmare 

Hobsbawm, som ser oktoberrevolutionen som en folklig revolution. Samtliga tidningar har gett 

statskuppen/ revolutionen och inbördeskriget mycket utrymme.

  Tidningarna har samtliga lyft fram den maximalistiska aktiviteten som en viktig orsak till 

statskuppen. Andra orsaker som lyfts fram är att bolsjevikerna lockat soldater som vill koppla av, ha

roligt och visa sitt missnöje. VF lyfter fram att Lenin skrivit att han var tvungen att göra statskupp 

för att förebygga värre oroligheter. 

  Genom att skriva om de utbredda oroligheterna och maximalisternas aktiviteter har tidningarna

antytt att något kan komma att hända. Även om det inte varit självklart att det skulle bli statskupp, 

kan det inte heller ha kommit som en total överraskning för läsaren.

  VF förnekar inte att våld, kaos och förödelse var en del av utvecklingen i Ryssland, men tidningen 

försöker tona ned det. De framställer också det bolsjevikiska våldet som ett nödvändigt ont i den 

goda kampen för rättvisa, demokrati, fred och socialism. VK och Umebladet, däremot, ser våldet 

som ett onödigt ont. De ser inte den maximalistiska statskuppen som rättfärdig, och därför 

försvarar de heller inte maximalisternas metoder. I synnerhet VK antyder dock periodvis att 

Lenins välde vacklar, dels för att det verkade så för många i samtiden, dels antagligen för att lugna

läsarna. Konsekvenserna av statskuppen framställs dock i båda tidningar som negativa, medan VF

ser dem som positiva. 
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   Samtliga tidningar har som nämnts gett händelserna i Ryssland mycket utrymme. VF har mätt i 

spalter gett händelserna mindre utrymme än de andra tidningarna, men då får man betänka att
                                      
VF inte utkom varje dag, betänker man det inser man att VF: s intresse är lika stort som de övriga
 
tidningarnas. 

  Att VF ser positivt på händelserna i Ryssland är som sagt inte förvånande, då det är en socialistisk 

tidning. Likaså är det naturligt att den liberala VK och det konservativa Umebladet ser negativt på 

den maximalistiska statskuppen. 

   Blev jag förvånad under arbetet med uppsatsen? Ja. Att lokaltidningar skriver så mycket om 

händelser i ett annat land är långt ifrån självklart. Jag hade heller inte förväntat mig att de skulle

veta så mycket om de maximalistiska oroligheterna i Ryssland redan innan statskuppen ägde rum.

   Finns mer forskning kvar att göra? Absolut. Denna undersökning har bara gällt perioden mellan 

17 oktober och 30 november 1917. Jag har sett att det finns material om händelserna i Ryssland 

även i december, vilket hade varit intressant att utforska. Det hade också varit intressant att utforska

hur långt tillbaka man kan följa nyheterna om maximalistiska oroligheter innan bolsjevikerna tar

makten. Revolutionen i mars borde även den undersökas hur den skildras i tidningarna. Till det 

kommer att denna undersökning bara gällt tre lokaltidningar. Fler tidningars rapportering från 

Ryssland vid denna tid borde undersökas. Det gäller både rikstäckande och lokala. Detta är ett 

hittills dåligt utforskat ämne. Men det faller utanför denna studies ramar. Det får bli senare tids 

forskning.
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Sammanfattning
   Målet med denna studie var att undersöka hur den ryska oktoberrevolutionen skildrades i tre 

västerbottniska lokaltidningar medan den ägde rum. Målet har bland annat varit att se om 

tidningarna antyder att det ska bli revolution innan den hunnit bryta ut, att se huruvida det hela 

beskrivs som en statskupp eller en revolution, samt att se hur tidningarnas politiska färg påverkar 

skildringen. Tidningarna som undersökts har varit den konservativa tidningen Umebladet, den 

liberala VK och det socialdemokratiska VF. Undersökningsperioden har varat från den 17 oktober 

till den 30 november 1917, målet har varit att undersökningen ska vara från tre veckor före 

oktoberrevolutionen till november månads slut grovt räknat tre veckor senare. Materialet som 

undersökts har inte varit debattartiklar utan nyhetsmaterial, men skillnaderna är inte alltid så stora

som man kan tro.

  Undersökningen visar att tidningarna rapporterade ganska mycket om oroligheter i Ryssland redan 

innan oktoberrevolutionen. I dessa oroligheter spelade maximalisterna, Rysslands vänstersocialister,

en stor roll. Dessa kom att bli mer kända som bolsjeviker. Hypotetiskt har uppsatsen utgått från att 

vänstertidningen VF kommer att visa sig vara positiv till händelserna i Ryssland, medan de övriga

kommer att vara mer negativa. Detta antagande visade sig stämma. Umebladet är tydligt negativt

till händelserna i Ryssland, medan VF är tydligt positiv. VK är i grunden också negativ, men i 

grunden mer nyanserad. 

  Uppsatsen har visat att endast VF kallar oktoberrevolutionen för en revolution från första början.

De övriga kallar den för en statskupp, vilket är i linje med vad Richard Pipes säger att den faktiskt 

var. Mot slutet av perioden börjar även de övriga tidningarna kalla den för en revolution, sannolikt

påverkade av sin talspråkliga omgivning eller av andra tidningar.
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  Samtliga tidningar har visat stort intresse för händelserna i det östra grannlandet. VF har publicerat 

färre långa artiklar än de bägge övriga tidningarna, men om man tar med i beräkningen att VF   

utkom två gånger i veckan och var tvungna att hushålla med utrymmet, framgår att VF:s intresse är 

lika stort som de bägge övriga tidningarnas. 

  Ingen av tidningarna drar några uttalade slutsatser för svenskt vidkommande. Det faktum att de 

skriver så mycket om händelserna i det östra grannlandet kan dock tyda på att de drar outtalade 

slutsatser.

  När jag skrev denna uppsats blev jag förvånad över hur väl informerade de tre tidningarna var 

rörande den maximalistiska aktiviteten redan före revolutionen. Det var även förvånande att de tre 

lokaltidningarna gav så mycket uppmärksamhet åt händelserna i ett annat land.

  Denna uppsats är ett bidrag till kunskapen om hur den svenska pressen skildrade den ryska

oktoberrevolutionen. Den är dock bara en liten pusselbit. Mer forskning om ämnet bör utföras.
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