
RYSSLAND 0CH DE RYSKA REVOLUTIONERNA 
 

Situationen i Ryssland före 1905 (under Tsar Nikolaj II): 
Ryssland var en Autokrati – dvs. Tsaren var enväldig! 

- I samhället råder en utbredd censur! 

- Det finns en politisk polis – Ochrana (skyddet)! 

- Alla politiska partier och fackföreningar är förbjudna! 

- Narodnikerna har blivit ett politiskt parti – socialist-revolutionärerna! 

- Socialdemokraterna har splittrats i två delar – bolsjeviker och mensjeviker! 

- Fortfarande var attentat mot högt uppsatta personer vanliga! 

- Icke-ryska grupper behandlas illa, speciellt då den judiska befolkningen! 

- Ryssland har en stor fattig bondebefolkning som saknar allt! 

- Bönderna lyder allmänt under den skuldsatta miren (“byrådet”)! 

- Ett fåtal bönder har lyckats – kulaker! 

- Industrialiseringen har påbörjats med hjälp av utländskt kapital (franskt)! 

- Industrierna är ofta mycket stora och de är belägna vid de större städerna! 

- Industrierna är en bra grogrund för de förbjudna politiska föreningarna! 
 

Utlösande orsaker + genomförandet av Revolutionen 1905: 
 Se ovan 

 Rysk-japanska kriget 1904-05 

 Strejk vid Putilovverken i S:t Petersburg 

 ”Den blodiga söndagen” (9/1 (22/1) 1905 – olika kalendrar) – 96 döda / 331 sårade 

(4600) 

 Strejker / bondeuppror / myterier (Potemkin) 

 Juli – en kongress för olika Zemstva och städers Duma samlades och skrev ett 

förslag till en författning 

Kriget med Japan slut – rysk förlust men en mild fred (President Theodore 

Roosevelt medlar) 

 Järnvägsarbetarna strejkar 

 Sovjet bildas i S:t Petersburg – Leo Trotskij. 

 

1905 års revolution – resultat: 
 Oktobermanifestet – utökade förenings- och yttrande rättigheter (Politiska partier 

och fackföreningar tillåtna – Zemstvoliberaler; Kadetter, ”Oktobristpartiet”; 

Socialistrevolutionärerna, mensjeviker, bolsjeviker) + etablerandet av en Duma 

 Novembermanifestet – avskrivning av böndernas lån från 1861 

 Decembermanifestet – militära reformer  

 1906 – en konstitution – men Tsaren är fortfarande enväldig… 

 

Perioden 1905-1914: 
 Flera olika Dumas – två stycken 1906-07; tredje Duman 1907-1912, fjärde Duman 

1912-1914… Duman börjar reformera Ryssland försiktigt – bl.a. en skolreform 

 Reformer – Peter Stolypin: jordreformer, bättre lånevillkor, valreform (1907) – mer 

konservativt 

 …också kom första världskriget… 

 

 



Ryssland i första världskriget: 
Positiv stämning! Nationalism – huvudstaden fick ett ryskt namn – Petrograd… Fick ofta 

avlasta västfronten: 

 Tannenberg + Masuriska sjöarna 1914 

 Galicienoffensiven 1914 

 Efter 1914 så tar Tsar Nikolaj II över som Överbefälhavare. Det innebär att han nu 

är personligt ansvarig för Rysslands krigsinsatser (och det går dåligt…) 

 Offensiven vid Naroch (norra vitryssland – mot Litauen) 1915 

 Brusilovoffensiven 1916 

 I Petrograd så får munken Rasputin ett stort inflytande över Tsarfamiljen, 

framförallt Tsaritsan. Detta innebär att Rasputin också blir en politisk maktfaktor. 

Han är inte omtyckt av ”folket” vilket innebär större press på Tsarfamiljen. I 

december 1916 så tar några sammansvurna adelsmän/officerare/Dumamedlemmar 

livet av Rasputin (förgiftad, skjuten och dränkt) 

 Kerenskijoffensiven 1917 

 

 

Februarirevolutionen 1917: 
 Ryssland hade ej ändrats mycket från 1905 + första världskriget + missväxt 1916   

brist på livsmedel + ransonering och långa köer + ett dåligt transportsystem (det 

fanns mat men inte tillräckligt med transporter) + händelser i Petrograd: 

 Lokal strejk vid Putilovverken 

 Sympatistrejk från andra delar av Putilovverken 

 Lockout från Putilovverken 

 Kvinnodagsdemonstration – mot ransoneringar, korruption, kriget, etc… + de 

lockoutade arbetarna från Putilovverken 

 Några regementen öppnar eld mot demonstranter men alltfler av soldaterna överger 

sina poster och ansluter sig till de som protesterar – myterier 

 En temporär regering bildas (senare en provisorisk regering – i väntan på en 

konstitutionell regering) 

 Flera s.k. sovjeter bildas (”råd” – egentligen kommittéer för att samordna strejker, 

etc…) 

 Denna s.k. dubbelmakten (provisorisk regering + Sovjeter) kom att bli ett problem 

 Tsaren vill nu att militären skall anfalla huvudstaden och kväsa upproret – 

Generalerna vägrar… 

 

Perioden mars-oktober 1917: 
Mars  – Tsar Nikolaj II abdikerar (dynastin Romanov hade suttit i över 300 år) 

– den provisoriska regeringen och sovjeterna arbetar sida vid sida men det  

kommer uppstå problem (bl.a. Order nummer 1 från Petrograds Sovjet som  

  också beslutar att dödsstraffet för desertering skall avskaffas) 

April - Lenin återvänder till Ryssland (det ”förseglade tåget”). Tyskland ställer upp  

  med tåg och vagn + han får åka genom Tyskland under brinnande krig + han  

  tar emot pengar från den tyska staten… När han kommer till Petrograd så  

  publicerar han sina Aprilteser i ”Pravda” (bolsjevikernas tidning) 

 Inget samarbete mellan bolsjeviker och den provisoriska regeringen 

 Avsluta kriget 

 Jord skall ges till bönderna 



 All makt till sovjeterna 

 ”Fred – Jord – Bröd” 

Juni - Första all-ryska sovjetkongressen. Man väljer en centralkommitté som skall  

  styra sovjeterna mellan kongresserna. Bolsjevikerna får endast 10% av  

  rösterna – nu börjar Lenin och bolsjevikerna planera en revolution 

 - Kerenskijoffensiven slutar i ”katastrof”- stor press på Kerenskij 

Juli - Julidagarna – uppror i Petrograd. Bolsjevikerna får skulden för detta  

  uppror. Kerenskij lägger fram bevis för att Lenin tagit emot pengar från  

  Tyskland. Ledande bolsjeviker fängslas – Lenin flyr till Viborg (Finland) 

Augusti - General Kornilov försöker genomföra en militärkupp. Olika teorier vem som  

  låg bakom detta kuppförsök: 

- Kornilov ensam 

- Ett ”missförstånd” 

- Kerenskij 

- Kornilov tillsammans med Kerenskij 

- Petrograds sovjet beslutar att bolsjevikernas ”Röda Garde” under 

ledning av Leo Troskij skall få ut vapen för att skydda huvudstaden mot 

Kornilov 

September - Val till Petrograds Sovjet + val till Moskvas Sovjet – båda får  

  bolsjevikmajoritet. Leo Trotskij väljs till ordförande över Petrograds Sovjet 

 - Den provisoriska regeringen har utlyst val till en konstitutionell regering –  

  den 12 november 

 - den andra all-ryska sovjetkongressen skall samlas den 25 oktober 

 Därför bestämmer Lenin, Trotsky och några andra ledande bolsjeviker att  

  deras kupp måste ske innan dessa val – den 24 oktober! 

 

Oktoberrevolutionen 1917: 
 Under kvällen den 24 oktober så beordrar Trotskij sina trupper att agera. De Röda 

Gardena besätter de olika stationerna, telefon och telegrafstationen, postkontoren, 

stadsbanken och Tauridepalatset  

 Under eftermiddagen den 25 oktober så upplöses den provisoriska regeringen av de 

Röda Gardena. Trotskij och Lenin deklarerar till Petrograds Sovjet att en ny 

regering baserad på Sovjeter kommer bildas 

 Den avgående all-ryska centralkommittén för sovjeterna ersätts av ett presidium 

som har en klar bolsjevikisk majoritet. Kamenev (bolsjevik) blir dess ordförande 

  På morgonen den 26 oktober så erövras Vinterpalatset (som gjorde mycket lite 

motstånd). Den all-ryska sovjetkongressen meddelar att Sovjeterna nu har tagit 

makten över hela Ryssland (“All makt åt Sovjeterna”)…  

 På kvällen den 26 oktober så kommer Lenin till kongressen och deklarerar att de nu 

skall fortsätta etablera den nya socialistiska staten. Kongressen klubbar igenom tre 

dekret: 

o Vapenvila – förhandlingar med Tyskland och hennes allierade skall påbörjas 

o Jordreform - jord skall delas ut till bönderna 

o Etablerandet av Rådet av folkkomissarier (Sovnarkom)  

 På morgonen den 27 oktober avslutas mötet med val av en ny centralkommitté. Två 

tredjedelar av den All-Ryska Sovjeten är nu i bolsjevikernas händer (absolut 

majoritet). Härmed är den första fasen av den bolsjevikiska revolutionen över 

 



Bolsjevikernas maktövertagande – skapandet av Sovjetunionen: 
 Den nya provisoriska regeringen (Sovnarkom) hade många problem att ta hand om 

– ingen av dem hade någon tidigare politisk erfarenhet; Petrograd saknade mat och 

flera strejker pågick i staden; Statsbanken vägrade lämna ut pengar; lerar sovjeter 

ute i landet hade ej bolsjevikisk majoritet; etc… 

 Den 12 november så var det val till en ny konstitutionell regering (som sedan skulle 

tillträda efter årsskiftet och då skulle Sovnarkom träda tillbaka…). Valet blev en 

besvikelse för bolsjevikerna. Av 715 platser så fick de ”endast” 175 stycken. 

Överlägsen vinnare av valet – med egen majoritet var Socialistrevolutionärerna med 

370 stycken platser. Nu var det uppenbart för Lenin att han och bolsjevikerna måste 

hindra tillsättandet av den nya regeringen. 

 Lenins strategi var nu att överösa Ryssland med nya dekret. Han använde båda de 

maktcentra som bolsjevikerna kontrollerade; den sovjetiska centralkommittén och 

Sovnarkom. De beslutade bl.a. 

o Pressdekretet (censur av media) 

o 8 timmars arbetsdag 

o Etablerandet av VESENKHA – rådet för de nationella finanserna 

o Etablerandet av CHEKA – en hemlig politisk polis 

o Nationaliserandet av banker 

 Den nya regeringen hade sitt första möte den 5 januari 1918. Då läste ordförande 

över den exekutiva centralkommittén över den all-ryska Sovjeten ett beslut taget av 

centralkommittén att den nya regeringen var underordnad centralkommittén och de 

beslut som tagits av Sovnarkom (”All makt åt Sovjeterna”) – den nya regeringen 

under Socialistrevolutionärerna vägrade acceptera detta! 

 Nästa dag – den 6 januari så fann regeringsmedlemmarna sin byggnad låst. De fick 

också reda på att den bolsjevikiska regeringen (Sovnarkom) hade beslutat att 

regeringen skulle upplösas! 

 Senare på dagen så godkände den sovjetiska centralkommittén ”Dekretet om 

upplösandet av den konstituerande regeringen” – så den 6 januari var det datum då 

bolsjevikerna med våld tog över makten! 
 

Sammanfattande resultat av oktoberrevolutionen: 
Så vad blev då de olika resultaten av detta maktövertagande: 

 I januari så bildades den Röda Armén (från de Röda Gardena) och denna armé 

tillsammans med CHEKAn tog nu hand om politiska motståndare 

 Fred – Trotskij försökte fördröja fredsförhandlingarna som upptagits med Tyskland 

(i den förhoppningen att de andra allierade skulle kunna hinna besegra Tyskland). 

I februari tröttnade Tyskland och påbörjade en ny större offensiv mot Ryssland. Då 

gav Lenin order till Trotskij att skriva under ett fredsavtal oavsett kraven! I mars 

1918 undertecknades därför freden i Brest-Litovsk mellan Ryssland och Tyskland 

och hennes allierade. Fredsvillkoren var katastrofala för Ryssland: 

o Estland, Lettland, Litauen och Polen skulle överlämnas till Tyskland och 

Österrike-Ungern 

o Områden i södra Kaukasus skulle överlämnas till Turkiet 

o Finland, Georgien och Ukraina skulle få sin självständighet 

o 6000 miljoner mark skulle betalas i krigsskadestånd 

o I detta avtal så förlorade Ryssland ungefär 26% av sin befolkning; 32% av all 

uppodlad jord; 33% av sina industrier och 75% av järn och kolfyndigheterna 

 Inbördeskrig 1918-1921 – som ledde till ytterligare ödeläggelse av Ryssland – men 

bolsjevikerna vann! 


