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RYSKA REVO
– från tsarvälde till röd terror

av Carl-Henrik Larsson

I år är det 95 år sedan den ryska revolutionen bröt ut och
bolsjevikerna under ledning av Vladimir Lenin tog makten.
Händelserna som utspelades bidrog till att den världspolitiska
ordningen påverkades i decennier framöver. Den ryska revolutionen
1917 har också varit föremål för flera frimärksutgåvor från Sovjet
och länderna i före detta östblocket.

D

et stora flertalet av
Rysslands invånare
under 1800-talet var
bönder, som levde i stor fattigdom på sina små gårdar.
Det var på många vis ett
samhälle som utvecklades
långsamt. Livegenskapen
avvecklades så sent som
1861, och det var först under 1800-talets två sista decennier som industrialiseringen kom igång. Det var
mycket senare än i till exempel Storbritannien och
Tyskland.
En rysk arbetarklass växte fram i ett samhälle präglat av enorma klasskillnader, och där varje krav på
ökat inflytande från arbe-
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tarnas sida förtrycktes av
den styrande eliten med tsaren i spetsen.

Den intellektuelle Lenin
Det sjöd bland massorna i
Ryssland, och det var det
svårt att stoppa. Tsar Alexander II, som visserligen avskaffat livegenskapen, mördades 1881 av den socialistiska terrororganisationen
Narodnaja volja (Folkets
vilja), som krävde makt åt
arbetarna. Han efterträddes på tronen av sonen
Alexander III, som arbetade aktivt för att trycka ner
allt motstånd.
Rädslan för att gå samma öde till mötes som fa-

dern präglade tsarens politik under hela hans livstid.
Tsarens hemliga polis, Ochrana, lät fängsla och deportera tusentals misstänkta
tsarmotståndare till Sibirien, där flertalet dog av svält
och undernäring.
Alexander III dog 1894
och efterträddes av sonen
Nikolaus II (1868–1918) som,
skulle det visa sig, blev den
siste tsaren av Ryssland.
Det var Lenin och hans medrevolutionärer som skulle
se till att det blev så.
Vladimir Lenin, eller Vladimir Iljitj Uljanov som han
egentligen hette, föddes
1870 i ett välbärgat hem i
staden Simbirsk i södra
NORDISK FILATELI Oktober 2012
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LUTIONEN

Detta sovjetiska frimärke från 1955 föreställer bolsjevikernas stormning av Vinterpalatset i november 1917, en av
de mest förljugna och uppförstorade händelserna i världshistorien. I den sovjetiska konsten, historieskrivningen, propagandan och inte minst i filmen ”Oktober” från 1928, regisserad av Sergej Eisenstein, antog händelsen
ofantliga proportioner. I själva verket promenerade Lenin och några hundra av hans medrevolutionärer, inte tiotusentals, lugnt och oblodigt in Vinterpalatset och övertog makten från den provisoriska regeringen under ledning av Alexandr Kerenskij.

Ryssland. Staden heter idag
Ulyanovsk efter Lenins ursprungliga efternamn. Lenins far var skolinspektör,
och som statsråd hade han
dessutom blivit adlad.
Att Lenin skulle välja
den socialistiska vägen var
alltså ingen självklarhet,
men efter att ha rest med
fadern till de fattiga byarna
på landsbygden, fick han
med egna ögon se den fruktansvärda fattigdom som
NORDISK FILATELI Oktober 2012

stora delar av den ryska befolkningen levde i. Detta
skapade hos den unge Lenin en vilja att förändra
samhället.
Lenin tillhörde den minoritet av ryssar som gavs
möjlighet till högre studier,
och han studerade bland
annat juridik. I de intellektuella kretsar som Lenin
rörde sig i, var tanken på
en framtida revolution inte
alls främmande. Tvärtom så

diskuterades sådana tankar, dock med stor försiktighet, eftersom tsarens
hemliga polis ständigt gjorde tillslag när man minst
anade det.

Lenin och marxismen
Det var Lenins möte med
den marxistiska läran som
blev avgörande för hans
framtid som revolutionär.
När detta möte skedde är
osäkert, men att det var nå-

➥
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Detta sovjetiska frimärke kom ut 1930 till 25-årsminnet av de händelser
som utspelades i Petrograd 1905. Tsarens soldater öppnade eld mot
fredliga demonstranter, som krävde bättre villkor för arbetarna och mat
till de hungrande massorna. Efter denna händelse utbröt en revolution
som pågick fram till december månad då den slogs ner och ledarna,
däribland Lev Trotskij, fängslades. Tsaren gjorde vissa parlamentariska eftergifter, men snart var allt tillbaka i samma gamla hjulspår igen.

➥ gon

gång under 1880-talet är
det troligaste. Det kommunistiska manifestet, skrivet av Karl
Marx och Friedrich Engels och
utgivet redan 1848, spreds
snabbt runt om i Europa och
världen, men det dröjde länge
innan det nådde Ryssland, där
alla typer av liknande litteratur var bannlyst, och att ens
inneha en sådan skrift innebar
förvisning till Sibirien om man
blev påkommen.
I Marx och Engels texter
fann Lenin sina tankar bekräftade om hur kapitalisterna i det
ryska samhället under århundraden förtryckt och sugit ut arbetarna. I sina senare skrifter
och böcker skulle den mycket
produktive Lenin komma att
radikalisera de marxistiska
tankegångarna om vad proletariatets diktatur innebar.
Lenin såg först och främst
att en genomgripande socialistisk revolution krävde den stora massans stöd, och för att revolutionen dessutom inte skulle

Potemkintrappan i Odessa.
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ebba ut eller gå över i en kontrarevolution, krävdes det att
revolutionen spreds till andra
länder. Så växte Lenins tanke
om en socialistisk världsrevolution fram.
Den mörka sidan av Lenins
omtolkning av marxismen, och
som kom att få så katastrofala
följder under 1900-talet, var att
proletariatets diktatur enligt
Lenin krävde att den borgerliga staten med allt vad den innebar, fullständigt skulle krossas genom våld. Inget annat än
hårdföra metoder kunde omdana samhället. Alla de människor som var ett hot mot det
nya samhället var helt enkelt
tvungna att offras.
Den nya staten som Lenin
tänkte sig den, skulle visserligen på ett plan styras av arbetarna genom de s.k. sovjeterna,
arbetarråden där arbetarna aktivt skulle fatta beslut enligt
demokratiska former. Men för
att bringa ordning och reda i
denna arbetarstat menade dock
Lenin att det krävdes ett elitparti i toppen som överblickade situationen. Detta parti,
kommunistpartiet, skulle ock-

så ha rätt att utöva våld om så
krävdes, för att kväsa allt motstånd mot revolutionen och arbetarstaten.

Förvisad till Sibirien
– och mötte kärleken!
Lenin vädrade sina revolutionära tankegångar öppet, vilket
fick till följd att han, precis som
så många andra ryssar med
liknande åsikter, blev fängslad
och senare även förvisad till
Sibirien. Där gifte han sig med
socialisten Nadezjda Krupskaja (1869–1939), som senare kom
att grunda den kommunistiska
ungdomsorganisationen Komsomol.
Redan innan Lenin förvisades till Sibirien reste han runt
i Europa och stiftade viktiga
bekantskaper med ryska socialister som levde i exil.
I början av 1900-talet då Lenin och hans hustru släppts
fria, var det därför inte så märkligt att de valde att lämna Ryssland.
Som förespråkare för den revolutionära vägen arbetade Lenin genom sina skrifter, böcker och tal, målmedvetet för att
”Pansarkryssaren Potemkin”
är titeln på en film från 1925 av
Sergej Eisenstein. Den skildrar
myteriet vid Odessa på denna
pansarkryssare under revolutionen 1905. Filmen har gått till
historien inte minst på grund
av den suggestiva klippningen. Mest känd är den långa
scenen från Potemkintrappan,
som den därefter brukar
kallas (ursprungligen
har den haft flera olika
namn). I denna scen
vandrar soldater taktfast
nerför trappan medan de
hämningslöst skjuter
ner civila. Inklippt får
man se en barnvagn ensam rulla nerför trapporna. Filmen var av politiska skäl (!) förbjuden att
visas offentligt i Sverige
fram till 1952.
NORDISK FILATELI Oktober 2012
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Lenin proklamerar på detta frimärke utgivet
1955, att bolsjevikerna har tagit makten, en händelse som utspelades i november 1917, i oktober månad enligt den julianska kalendern som
då användes i Ryssland. Förlagan till frimärket
är en storslagen oljemålning utförd i socialrealistiskt manér och målad 1950 av konstnären
Dmitrii Nalbandian (1906–1993). Notera att Stalin står bredvid Lenin med handen innanför
kappan tryckt mot hjärtat.

splittra det ryska socialdemokratiska partiet som han var
medlem i. Denna splittring blev
också verklighet under den andra partikongressen som hölls
i London 1903, då partiet delades upp i de revolutionära bolsjevikerna och de mer reformvänliga mensjevikerna.
Första världskrigets utbrott
och dess framfart över kontinenten innebar att Lenins och
hans hustrus kringflackande

liv beskars, och paret valde därför att bosätta sig i Bern och
senare Zürich.
Det var i Zürich som Lenin i
mars 1917 nåddes av nyheten
att en revolution brutit ut i
Ryssland. För Lenin måste denna nyhet ha känts som om han
bokstavligen höll på hamna utanför och missa den viktigaste
händelsen i sitt liv.
I Lenins värld var detta inget
alternativ och tillsammans med

Vladimir Lenin, egentligen Vladimir IIjitj
Uljanov (1870–1924), växte upp i ett välbärgat hem, men tidigt anammade den intellektuelle Lenin de revolutionära tankarna. Detta bidrog till att han under stora
delar av sitt liv kom att leva i straffläger
och landsförvisning. När Lenin övertagit
makten lät han fängsla och mörda alla
meningsmotståndare. En metod som Stalin senare skulle fullända genom miljoner
döda och deporterade. Frimärket gavs ut
av Sovjet 1960.
NORDISK FILATELI Oktober 2012

T.h.: Sovjet gav ut
detta frimärke
1977 till 60-årsminnet av oktoberrevolutionen 1917,
och det visar en
Leninstaty utförd i
klassisk socialrealistisk anda. Efter
Lenin och bolsjevikernas maktövertagande ersatte
kommunismen alla
former av religionsutövning, det
var ledaren och de
socialistiska idealen som skulle hyllas. Miljoner ikoner
och tusentals kyrkor runt om i Ryssland förstördes,
och därmed gick
också ovärderliga
konstskatter förlorade. Präster och
munkar mördades eller skickades till Sibirien.

sina närmaste anhängare bestämde han sig för att skyndsamt återvända till Ryssland.

Tsaren avsatt
Det som hade hänt i Ryssland
var följande:
De ryska krigsinsatserna i
första världskriget kostade en
enorm manspillan samtidigt
som det rådde hungersnöd i landet. I allmänhetens ögon såg
man tsaren som ytterst ansva-

➥

T.h.: På detta sovjetiska frimärke som kom ut 1977 ses
kryssaren Aurora,
som tidigt blev en
symbol för oktoberrevolutionen.
Enligt den sovjetiska historieskrivningen och den
mytologi som skapades efter revolutionen, avlossade
de revolutionära
sjömännen ombord på Aurora fartygets kanoner för
att signalera att revolutionen börjat.
Kryssaren skulle
också ha beskjutit
Vinterpalatset.
Eftersom ”stormningen” av palatset gick mycket
lugnt till, så är
Auroras roll i händelsen enormt
överdriven!
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Detta sovjetiska frimärke utgivet 1971 hyllar 100-årsminnet av Pariskommunens upprättande, en händelse som brukar räknas som den tredje franska revolutionen, efter de som ägde rum 1789 och 1848. Under 1871 års revolution
tog arbetarna i Paris makten, och i mer än två månader behöll man styret tills
de slutligen krossades. Lenin menade att arbetarna i Paris misslyckades eftersom de inte hade landsbygdens stöd. Inte heller Lenin hade något stort stöd
under 1917 års revolution. Den stora massan visste då inte ens vem Lenin var.

➥ rig för det rådande läget, och i

februari 1917 (enligt den julianska kalendern) gick arbetarna i ut i strejk, vilket i sin tur
föranledde tsaren att sätta in
militära enheter mot de strejkande arbetarna för att upprätthålla lugnet.
När demonstrationerna urartade öppnade militären eld,
och flera demonstranter dödades i tumultet. Många soldater
som själva var trötta på tsarens
politik, valde då att desertera
och ansluta sig till folkmassan.
Till och med tsarens ministrar
tog folkets parti, och i detta läge valde tsar Nikolaus II att
abdikera.
I tsarens ställe infördes en
provisorisk regering, först under ledning av liberalen Georgij Lvov och senare under socialisten Alexander Kerenskij, som
valde att inte avsluta Rysslands inblandning i kriget.
Det var en svag regering som

ansattes både från höger- och
vänsterhåll som krävde ett ökat
engagemang i kriget respektive ett avslut.
I detta politiska kaos anlände Lenin och hans fåtaliga medrevolutionärer, vilka uppgick
till ett trettiotal, till Petrograd
(Sankt Petersburg).

Tågresan sponsrad
av Tyskland
Lenin och hans medrevolutionärer hade rest genom Europa
i ett tågsätt sponsrat av det tyska kejsarriket. Resan gick genom Tyskland och därefter vidare genom Sverige. Efter ett
kortare uppehåll i Stockholm,
där Lenin passade på att inhandla en kostym, fortsatte resan genom Finland mot slutdestinationen Petrograd.
Modern forskning på området har visat att Tyskland betalade stora summor pengar
till Lenin och hans revolutionära anhängare. Den tyska militärledningen hade insett att
ett flerfrontskrig där Ryssland
i öst band upp stora truppreserver, i längden inte var hållbart. Kunde man lyckas skapa
oreda och kaos i det redan inrikespolitiskt sargade Ryssland
genom att sponsra en socialistisk revolution, så var mycket
vunnet. Dessutom förband sig
Lenin om att inleda fredsförhandlingar med Tyskland om
revolutionen lyckades.
Denna tyska inblandning
var naturligtvis ingenting som
fick läcka ut, och efter revolutionen tystades allt ner. Kanske en anledning till varför Sta-

lin senare lät mörda nästan
samtliga av Lenins medrevolutionärer.
Lenin höll sitt ord till sina
tyska sponsorer. Kort efter revolutionen inleddes fredsförhandlingar med Tyskland, och
Ryssland drog sig ur kriget.

Oktoberrevolutionen
Problemet för Lenin och bolsjevikerna var inledningsvis att
ytterst få människor i Ryssland visste vilka bolsjevikerna
och Lenin var för några. Den
stora massan var ointresserad
av politik, eftersom man helt
enkelt prioriterade andra saker. Mat och tak över huvudet
var ingen självklarhet för den
fattiga befolkningen, och därmed var detta den främsta prioriteringen för folket. Vem eller vilka som styrde var mindre viktigt. Den stora fördelen
för Lenin och bolsjevikerna var
det inrikespolitiska kaoset och
folkets enorma motvilja mot
kriget.
Efter ett misslyckat försök
av Lenin och bolsjevikerna att
ta makten i juli 1917, tvingades
Lenin fly till Finland. Men han
hade inte gett upp hoppet.
I oktober månad 1917 (november enligt vår nuvarande tideräkning) hade Lenin och bolsjevikerna fått en del stöd av
arbetarna och militärerna i Petrograd. Utanför huvudstaden
var Lenin fortfarande okänd.
Den provisoriska regeringen under ledning av Kerenskij
försökte förgäves förbjuda det
bolsjevikiska partiet. Men folk
var trötta på regeringens miss-

Den röde envåldshärskaren Josef Stalin (1879–1953), är avbildad på detta albanska frimärke utgivet 1969. Frågan är vilken roll Stalin spelade vid oktoberrevolutionen 1917? Eftersom de sovjetiska historieskrivarna förfalskat
och manipulerat alla dokument rörande denna händelse är frågan omöjlig att
besvara. Vad som dock är säkert är att Stalin efter Lenins hjärnblödning 1922
snabbt steg i graderna inom partiet, och efter Lenins död 1924 krossade han
allt motstånd inom partitoppen.
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Sovjet ville med detta frimärke från 1975 hylla 100-årsminnet av Michail Kalinins
(1875–1946) födelse. Kalinin som var en av grundarna av kommunistpartiets tidning Pravda, var tillsammans med Stalin den ende i kärntruppen av revolutionärer från 1917 som fick en naturlig död. Resten mördades på order av Stalin.
Kalinin blev efter revolutionen borgmästare i Petrograd – nuvarande Sankt
Petersburg – som 1924 döptes om till Leningrad. Efter Kalinins död lät man döpa
om staden Königsberg till Kaliningrad.

lyckade krigspolitik och många,
dock långt ifrån alla, invånare
i Petrograd uppfattade bolsjevikpartiet som en räddare i nöden.
Den 7 november 1917 var tiden mogen, och tillsammans
med några hundra anhängare
vandrade Lenin till Vinterpalatset där regeringen barrikaderat sig. Det hela gick mycket
lugnt till väga, endast några
skott utväxlades, och efter några timmars förhandlingar gav
Kerenskij upp och Lenin kunde bilda regering.
Händelsen förstorades upp
av de kommunistiska historieskrivarna och inom den sovjetiska konsten och kulturen, och
redan några år senare hade oktoberrevolutionen antagit gigantiska proportioner. I den
sovjetiska kultfilmen Oktober
från 1928, regisserad av Sergej
Eisenstein, lät man tusentals
statister storma Vinterpalatset.
Bilden av revolutionen som
en folkets seger över tsardömet

Sovjet ville genom detta frimärke utgivet 1938 uppmärksamma att det
var 20 år sedan bolsjevikernas armé,
Röda armén, bildades. Röda armén
grundades av Lev Trotskij, som tillsammans med Lenin också genomdrev den röda terrorn som började
användas mot alla meningsmotståndare efter revolutionen. Trotskij utmanövrerades av Stalin under 1920talet och tvingades i exil. Trotskij
flyttade till Mexiko där han mördades
1940 av en sovjetisk agent på Stalins
uttryckliga order.
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växte på så vis fram. I själva
verket var det få människor
som stödde revolutionen, och
därför omnämns idag oktoberrevolutionen, bland annat i
Nationalencyklopedin, som en
statskupp.
Året efter denna statskupp
avrättades tsarfamiljen på Lenins order. Och med i graven
följde hundratusentals ryssar
som inte passade in i Lenins
röda rike. Det inbördeskrig mellan vita och röda som följde revolutionen avslutades emellertid först 1923.
Lenins död 1924 innebar att
en strid om ledarskapet bröt
ut. Josef Stalin utmanövrerade alla motståndare, och Rysslands väg från tsardöme till
röd terror var fullbordad.

Ryska revolutionen på
frimärksutgåvor
Det finns en stor mängd frimärken utgivna med motiv som
ansluter till oktoberrevolutionen 1917. En frimärkssamling
på detta tema skulle kunna användas i många syften, dels
som ett intressant och avgränsat samlarområde, men

också för att visa på hur propaganda, och inte minst historieförfalskning, använts för att
måla upp bildan av revolutionen i närmast messianska proportioner.
Sovjetunionen och de andra
länderna inom östblocket gav
naturligtvis ut otaliga utgåvor
på temat oktoberrevolutionen,
men även länder utanför järnridån har hyllat händelsen med
frimärken.
Jag vill här framhålla några
utgåvor från länder både innanför och utanför järnridån, som
av platsskäl inte kunde användas som illustrationer i artikeln:
Albanien 1967, Bulgarien
1977, DDR 1957, 1967, 1977,
Indien 1977, Kina 1953, Laos
1987, Nicaragua 1987, Polen
1952, Seychellerna 1977 samt
St. Thomas 1977.
❑

Röda armén, arbetarnas och böndernas armé som den egentligen
hette, hyllas på detta sovjetiska frimärke från 1978. Efter att Lenin
1918 slutit fred med Tyskland i slutskedet av första världskriget, anslöt sig tiotusentals hemvändande ryska soldater till bolsjevikernas
armé, och detta möjliggjorde att Lenin
och bolsjevikerna gick
segrande ur
det mycket
blodiga och
skoningslösa
inbördeskriget
som utkämpades 1917–
1923 mellan
bolsjevikerna
och ”de vita”,
som understöddes av flera länder.
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