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Forord 

Gennem historien kan der i høj grad understreges ’folkets’ kamp for bedre generelle levevilkår og 

rettigheder. Denne kamp er ofte set radikaliseret i form af indenrigspolitisk uroligheder og i visse 

tilfælde direkt oprør mod den ophavende politiske magtinstans. Vi har også i året 2013 været vidner 

til en storrække af politisk uroligheder ogradikalisering både i og udenfor den vestlige sfære. Fra 

Brasilien til Ukraine, hvor det opsatte mål har været forbedringer af både økonomiske vilkår, 

politiske og menneskelige rettigheder.  Disse folkelige rørelser i en globaliseret verden understreger 

nødvendigheden for kollektiv sammenhold i søgen efter bedre levevilkår mod nutidens verdens 

mere diffuse økonomiske og politiske magtkonstruktioner. Dette sat i sammenhæng med en egen 

interesse i det særskildte emne omhandlendeden russiske revolution skal findes i en vestlig 

nutidskultur, som alt mere søger henimod en neoliberaliseret og individialiseret kapitalistisk 

samfundsfokus. Der i langt højere grad opløfter materialistisk konsummering og individualistisk 

selvrealisering til fordel for solidaritet og lighed. Derfor har jeg tilstræbet med denne opgave at søge 

et indblik i datidens samfundsmæssige klassegrupperinger som forløber fra en radikalisering af 

folkerørelser til en politisk omvæltning med tilhørsforhold i en ideologi bygget på fælles ansvar og 

kollektiv lighed. 
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Indledning 

Med udgangspunkt i et citat fra bogen ”Svenska revolutionen 1917-1918” skrevet af historikeren 

Sigurd Klockare, ”Den ryska marsrevolutionen
1
hade tänt sinnena. Splittringen inom 

socialdemokratin, vänsterpartiets bildande, syndikalisternas aktivitet och ungsocialisternas hemliga 

aktioner gjorde våren 1917 till den mest kritiska perioden i de senaste hundra årens politiska 

historia.
2
 ” har jeg tilstræbeten opnåelse af indsigt i en af Ruslands mest udsatte politiske periode 

samt de eventuelle påvirkninger i det svenske samfund i forhold til den gældende situation i 

Rusland under tidsperioden. For at kunne højne forståelsen for vore nuværende samfundsmæsige 

ideologiske stillingstagning med udgangspunkt i opgavens forsøg på en udvidet viden tilgang for 

det svenske samfunds position sat i forhold til den russiske revolution på basis af de svenske 

mediers skildring og perspektiv. Man skal naturligvis være påpasselig med at overdrive 

indflydelsen af omstændighederne i Rusland, som den direkte årsag til arbejderrørelsens 

radikalisering og sammenslutning udtrykt gennemtiltagende strejkerne og de tiltagende krav og 

demostrationer for økonomiske forbedring og politiske rettigheder i Sverige under året 1917.  

Her skal der tages højde for en situation i Sverige, som var påvirket af egne bekymringer, hvor de 

lavere klasser var dybt påvirket af hungersnøden forudsaget af den pågående verdenskrig, de trænge 

boligvilkår og dyrtiden. Dette frembragte en generelle håbløshed, som skabte rammerne for en 

forbitre og anspændt stemning i det svenske samfund.
3
 Arbejderklassen følte sig hårdt presset af de 

øgende leveomkostningerne, som ikke blev kompenseret af lønstigninger samt en brist på fødevarer, 

som de havde råd at købe. En position for den enkelte arbejder, som kunne forværres af 

myndighedernes ineffektivitet i at løse problemet. Understreget i myndighedernes forsøg at komme 

situationen til livs med fysisk magt, hvilket i sidste ende fik arbejderne til at se rødt, både billedligt 

og politiskt.
4
 Foråret 1917 kan påpeges at være udgangspunktet for arbejderklassens store 

offensivrørelse, og med det russiske tsardømmes fald, gik der en bølge af revolutionære hændelser 

gennem hele den internationale arbejderklasse.
5
 Ifølge historikeren Håkan Arvidsson rådede der 

ingen tvivl om, at hvis der på den tid i Sverige havde fundes et fast organiseret forankret 

revolutionært parti med erfaring og vilje i sin ledelse. Så var der forekommet en omvæltende 

                                                           
1 Fordi man i Rusland dengang brugte den julianske kalender, der er 13 dage efter den gregorianske kalender, fandt revolutionen sted 

sidst i februar russiske dato, men i det resterende Europa i midten af marts. 
2 Klockare, Sigurd (1967) ”Svenska revolutionen 1917-1918”  s. 8 
3 Klockare, Sigurd (1967) ”Svenska revolutionen 1917-1918”  s. 21 
4 Klockare, Sigurd (1967) ”Svenska revolutionen 1917-1918”  s. 39 
5 Arvidsson, Håkan (1972) ”Revolution i Sverige 1917-1924”  s. 117 
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revolution, hvor den svenske borgerklasse var blevet slået, og arbejderklassen ville havde opnået 

den afgørende politiske magt.
6
  

 

Teoretisk tilgang 

Overordnet set har været der en god forskningsinteresse både for de egentlige historiske 

omstændigheder for den russiske revolution i 1917, men også for hvordan den er blevet skildret i de 

forskellige svenske medier. Her findes der også en række forskellige forskere, der har vist interesse 

for revolutionen med svenske øjne, og gennem de svenske mediers perspektiv. Dette skal også ses i 

forhold til en periode af intern tumult i Sverige med basis i sociale omvæltninger under perioden. 

Opgaven kommer i første omgang at lægge sit udgangspunkt i betoningen  af en baggrund for de 

reelle historiske omstændigheder, og derved udspecificeret den historiske forskning af emnet. 

Derefter kommer forskningen omkring de svenske medier i relation til den russiske revolution at 

blive behandlet fordybende for derved at kunne skabe underbyggende sammenhæng for den videre 

behandling af kildematerialet. 

Opgavens tilsøgte undersøgelsesfokus handler det i første omgang om et udgangspunkt i gældende 

forskning omkring det valgte emneområde og den historiske tilgang og forståelse af denne. 

Derudover en tilgang af forskning i forhold til emnets fokus og begrænsning med basis i evt. 

forskning omkring de svenske mediers betoning og perspektiv i forhold til historiske hændelser, og 

derigennem sættes i mulig sammenhæng med det valgte emne. Dog søger jeg en betoning af den 

historiske forskning i modsætning til given forskning af de gældende medier. Altså i høj grad fokus 

på udstykning af den historiske forskning sat i forhold til mediets gengivelse, relation og mulig 

stillingstagning. 

Det historiskteoretiske perspektiv har jeg valgt at arbejde ud fra, er en verden i omvæltning med 

basis i den industrielle revolution og udfra emnets område i forhold til det revolutionære element 

underlagt overgangen fra monarki til parlamentarisme gennem revolutionær klassekamp grundet 

undertrykkelsen af de laveste klasser. Dette sætter jeg i sammenhæng med opgavens 

undersøgelsespunkter for historiens gang vil fokusere på samfundets sociale klasser samt de 

politiske og økonomiske modsætninger og konflikter mellem disse. Historiens drivkraft vil her ses 

                                                           
6 Arvidsson, Håkan (1972) ”Revolution i Sverige 1917-1924”  s. 118 
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som en klassekamp mellem samfundets dominerende klasser, og resultatet af denne klassekonflikt 

kan blive revolutionære sociale, politiske og økonomiske omvæltninger. Dog skal ovenstående 

sættes i sammenhæng med opgavens decideret rammer, der søger specifikt at fremtolke de egentlige 

omstændigheder for mulig påvirkning af de sociale klassers politiske tilhørsforhold gennem et 

udsnit af samtidens mediers nyhedsbehandling, for derigenem at eventuel søge social status quo 

eller konflikt for en mulig forandring af de politiske og økonomiske samfundsmæssige 

omstændigheder. 

 

Tidligere forskning 

På den ene side har den historiske forskning antydet en samtidsopfattelse af, at den almene svensker 

generelt ikke brød sig meget om storpolitikken, og at interessen af den samfundsmæssige forståelse 

og viden mest af alt indskrænkte sig til passivt nyhedslæsende. Sverige stod udenfor krigen og 

svenskerne følte ikke krigsvindene meget. I modsætning til dette er det blevet hævdet, at ikke bare 

forsørgningssituationen, men også opinionsklimaet påvirkede i høj grad af ’verdensstormen’. Hvor 

der på basis af dette kan sammensættes en årsagssammenhæng mellem indenrigspolitiske og 

udenrigspolitiske omstændigheder under den s.k. svenske revolution. Hvilket en fællesbetegnelse 

for de store hungeruroligheder, som ejede rum over næsten hele Sverige under det kølige forår 

1917.
7
 Det kan lede os frem til, hvilken rolle den svenske presse havde i forhold til dens læsere, 

samt om den russiske revolutionen således blev anvendt af forskellige aktører for at tolke de 

svenske forhold. En betydelsesoverføring som muligvis kan have fungeret vel for samtidens 

svensker. Dette skal også ses på baggrund af det faktum, at nærmest al telegramtrafik fra Rusland 

frem til april 1917 var tvunget at tage vej over Sverige, hvilket blev bedømt af den siddende 

regering som så farligt, at den svenske censur derefter blev skærpet.
8
 Fremfor alt har den historiske 

forskning alt hævdet at indtrykket af den russiske revolution dels indspirede vänstersocialister til 

handling, dels skræmte de konservative til medgørlighed under den svenske revolution. Denne 

dobbeleffekt med på den ene side konservativ medgørlighed og den anden vänstersocialistisk 

aktivisme, skal derfor have gjordt det muligt for den reformvenlige partimajoritet indenfor den 

                                                           

7 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 45 

8 Björkegren, Hans ”Ryska Posten – De ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917” s. 99 
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svenske socialdemokrati at balancere mellem vänstersocialistiske forhåbninger mod konservative 

frygt, og derigennem fremgangsrigt spillet dem ud mod hinanden. På basis af det skal 

socialdemokraterne have lykkedes at fremme sit eget hovedmål på lang sigt, som kunne påpeges at 

være indføring af parlamentarisk demokrati, og på så sæt bidrage til at forskyde den svenske 

udvikling endnu længere bort fra den voldsomme hovedretning i europæisk politik, og yderligere et 

skridt på vejen mod den svenske fælles forståelse for samfundsudvilking. Dette kan forklare, 

hvorfor denne ’ikke-revolution’ blev en politisk omvæltning, dog uden at blive det voldsomme 

forløb den kunne have blevet.
9
 Derfor i et massemedia miljø præget af censor, som under den 

svenske forår 1917, som nødvendiggjorde at journalister og læsere ofte måtte både læse og skrive 

’mellem linjerne’. Ud fra det kunne man påpege vigtigheden for det enkelte individs 

informationstilgængelighed for en samtidsforståelse af de samfundsmæssige omstændigheder, og 

derigennem agrerer på grundlag af de gældende realiteter. Dette fremhæver dermed den indflydelse, 

der lå i, hvordan disse aviser valgte at fremstille den russiske revolution. Dens direkte og indirekte 

årsager, dens faktiske forløb og dens konsekvens Sverige. 

Masserørelsen i foråret 1917 var den største og mest betydelsesfulde, som har forekommet i den 

svenske arbejderklassens historie.
10

 Men hvor nær Sverige var på en egentlig revolution, kan være 

svært at sige. Men med udgangspunkt i en opvisning af de forskellige socialistiske foreninger, som 

f.eks. dannedes i form af ’arbejdere og soldater’ og den borgerlige forsvarskomite. Samt derudover 

var en af de tydelige politiske konsekvenser bruddet af det socialdemokratiske parti i starten af april 

1917, hvor en del af venstreføljen brød løs, og dannede Vänsterpartiet i respondens til situationen i 

landet, og den førte politik af partiets ledelse. Selvom man skal akte sig for at overdrive den 

svenske vänsterns marxistiske orientering, er det dog nok klart, at denne kunne betegnes som en 

revolutionær strømning. Den indså tydligt, at den parlamentariske kamp ikke ville være 

tilstrækkelig for at frembringe en socialistisk omvæltning af samfundet.
11

 Dette skal også i 

sammenhæng med, at den svenske vänstern deltog med stor aktivitet i den internationale komites 

begyndende arbejde, og blev dermed stærkt påvirket af Lenin og de russiske bolsjevikere. De 

pacifistiske overtoner som udmærkede den svenske vänsterns antimilitaristiske forkyndelse, blev 

kritiserede stærkt af Lenin. Han mente, at det var illusioner, som forhindrede et bevidstgørende 

indenfor arbejderklassen om vilkårene for en revolutionær ændring af samfundet.
12

 Ud fra dette kan 

                                                           
9 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 47 
10 Arvidsson, Håkan (1972) ”Revolution i Sverige 1917-1924”  s. 118 
11 Arvidsson, Håkan (1972) ”Revolution i Sverige 1917-1924”  s. 11 
12 Arvidsson, Håkan (1972) ”Revolution i Sverige 1917-1924”  s. 15 
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man påpege, at når der forekommer en polarisering i sådan en grad, hvor de yderligere politiske 

retninger får større indflydelse, ikke er risikofri.
13

 Samtidigt med det påpeger Sigurd Klockare, at 

hungerurolighederne havde en spontan grund i den svære livsmiddelsbrist, men fik form og i visse 

tilfælde udløsning gennem politiske initiativ af syndikalister og vänstersocialdemokraterne.
14

 Altså 

fik protestrørelsen i høj grad form på basis af den politiske fløj, som var påvirket af de politiske 

omvæltninger og værdier, der fandt sted i Rusland under perioden. Hvilket ifølge Klockare kan 

sættes i sammenhæng med de presserende krav på almen stemmeret og en stigende trussel om 

udbruddet af en væbnet konflikt. Samt risikoen for at Andra kammarens konstituering som 

nationalforsamling medførte, at højre, der beherskede Första kammaren, grundet øgende pres fra 

flere hold accepterede en forfatningsreform. Denne kom i effekt med indførelsen af 

parlamentarisme 1917 med Kong Gustav V accept af regeringens udnævnelsen på basis af 

riksdagens flertal, og året efter blev der indført almen stemmeret i Sverige. 

Man kan derfor påpege, at den begyndende revolution i Rusland under foråret i 1917 viste prøver på 

de nye sociale og politiske krafter, som aktivt var i omløb i det svenske samfundet. Dette kan altså 

ses som en understregning af den russiske revolutions betydning for svensk politik. Dermed en 

betoning af omstændigheder som opstod på basis af den russiske revolution, som en af de faktorer, 

der udløste hungerdemonstrationerne. Bristen på madvarerne fremkallede protesterne over hele 

landet, og disse demonstrationer kan anses som at have en ’speciel’ politisk betydning gennem de 

paralleller, som kan drages mellem de pågældende hændelser i Sverige og Rusland under og før den 

givne periode.
15

 Dette kan f.eks. ses ud fra, at den russiske revolution også begyndte som en 

spontan ideologisk upåvirket aktion i form af strejker og en kampagne for bedre overordnede 

levevilkår og et andet politisk regime.
16

 På basis af dette kan den russiske revolution derfor påpeges 

at have været en vigtig baggrundsfaktor for de omvæltende hændelser i Sverige under foråret 1917, 

og martsrevolutionen må derfor ses som et forbillede og inspirationskilde.
17

 

I et studie har historikeren Carl Marklund undersøgt, hvordan den svenske presse, repræsenteret af 

fire hovedstadsaviser, behandlede og tolkede martsrevolutionens betydelse for Sverige. Aviserne 

var valgt på baggrund af deres forskellige politiske tilhørsforhold, som går fra ’Politikken’ med et 

venstresocialistisk rodfæste henover ’Social-demokraten’ med socialdemokratisk baggrund over til 

                                                           
13 Nyström, Hans (1994) ”Hungerupproret 1917” s. 188 

14 Klockare, Sigurd (1967) ”Svenska revolutionen 1917-1918”  s. 7 
15 Andrae, Carl Göran (1998) "Revolt eller reform" s. 15 
16 Klockare, Sigurd (1967) ”Svenska revolutionen 1917-1918”  s. 8 
17 Nyström, Hans (1994) ”Hungerupproret 1917” s. 69 
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den liberale Dagens Nyheter, og ender med Svenska Dagbladet på den konservative højrefløj. I 

disse aviser bliver den russiske revolution fremløfte ud fra tre fremstillinger; dels som trussel, dels 

som advarende eksempel og dels som et kortfattet synsindtryk af forebillede.
18

 Overordnet set kom 

Marklund frem til, at hovedsageligt er alle aviser enige om, at sulten i Rusland udgjorde den 

umiddelbare årsag til revolutionen.
19

 Dog Marklund påpeger, at der var nogen uenighed aviserne 

imellem, omkring hvilke aktører der stod bag de forskellige omstændigheder i den russiske 

martsrevolution.
20

 Samtidigt påpeger Marklund, at på dette tidlige stadium fremstiller aviserne ikke 

nogen umiddelbare konsekvenser for Sverige, eller  villige til at drage direkte konklusive 

sammenhænge i forhold til til Sveriges udenrigspolitiske stillinger og den indenrigspolitiske 

udvikling. Dog skal denne omstændighed naturligvis sættes i relation til krigstidens usikkerhed, 

misinformationen og censuren, da disse i høj grad formeligt bidrog til avisernes uvilje for en mere 

klarsynet stillingstagning. Derudover kunne dette også forklare avisernes brug af de mere generelle 

ræsonnementer i deres argumentation for omstændighederne bag revolution, som fremføres gennem 

artiklerne.
21

 Martsrevolutionen forandrede ikke bare forudsætninger for det russiske krigsdeltagelse, 

men havde også stor indflydelse på de dybe spændinger som truede at splitte samtidens Europa. 

Kampen mellem traditionel og modern, mellem arbejde og kapital, mellem folkemagt og 

kongemagt, spændinger som også fandtes i det svenske samfund.
22

 Marklund understreger, at 

avisernes bedømning af revolutionen i høj grad var præget af deres stillingstagning til de forskellige 

krigsførende stater. Krigen var på dette tidspunkt fuldkommende forvandlet til en ideologisk 

konflikt. Marklund fremhæver, at aviserne påpeger, at kun Sverige og centralmagterne står tilbage 

som repræsentanter for den reaktionære stryrelsesform.
23

 Den russiske revolutions eventuelle 

spridningseffekt var et ’anspændt’ emnet, og bliver derfor ikke næppe diskuteret direkte som 

samfundsforbedrende, men i stedet som et stump instrument for samfundsforandring. Samtidigt kan 

det ifølge Marklund fremhæves, at de enkelte avisers ikke mener, at revolutionen skulle kunne 

spride sig til Sverige, hvilket igen skal sættes i forhold til den opstrammede censor. Derimod findes 

der en tydlig tendens blandt den mere liberalistiske og de to socialistiske aviser at betragte ’det nye 

Rusland’ som et foregangsland, selv for Sverige, dog sat i skarp kontrast til det gamle russiske 

samfund.
24

 

                                                           
18 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 46 
19 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 52 
20 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 54 
21 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 56 
22 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 59 
23 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 59 
24 Marklund, Carl (2007) "Revolution via ombud?" - "Presshistorisk årsbok" s. 56 
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Formål 

Derfor skal formålet med opgaven findes i en undersøgelse, der sætter den fremhævede forskning 

på kanten med fremløftning af den politiske dobbel effekt, som gjorde det muligt for 

socialdemokratiet at indføre parlamentarisk reform. Hvilket kommer at ske med basis i en 

dybdegående tekstanalyse af to sydsvensk lokalaviser. Opgavens undersøgelsesramme vil holde 

bredden gennem en tolkning af, hvordan de pågældende svenske aviser skildrede og fremstilte den 

russiske martsrevolution 1917 under den politisk tilspidset periode i Sverige, som kunne påpeges at 

være påvirket af de revolutionære rørelser i Rusland. Hvordan disse medier skilderede en 

begivenhed, som forandrede Rusland. Samt hvordan de svenske medier eventuelt tog stilling for 

eller imod revolutionen og dens gældende og mulige indflydelse for en verden sat i en udmarvende 

krigsperiode. Hvad medierne skrev og hvad der blev evt. undladt. Opgavens fokus kommer derfor 

til at gå ud på at undersøge, om det er muligt, at udfra de enkeltes avisers artikler kan fremlægges 

mulig stillingstagning, og i denne sammenhæng, hvilken form for stillingstagning samt med 

udgangspunkt i dette undersøge, hvorvidt de fremhævede svenske aviser muligt søgte at påvirke den 

pågående politiske situation i Sverige.  

 

Frågeställningar 

 

- Hvilke og hvordan blev de forskellige parter, fra monarkiet og dumaen til andre 

liberalistiske samt socialistiske revolutionsfraktioner under martsrevolutionen, fremstillet af 

de pågældende aviser, og kan der ud fra det udspecificeres et nyhedsfokus og eventuelt 

derigennem tolkes en form af stillingstagning for de individuelle sider? 

 

 

- Kan man gennem mediernes skildring af martsrevolutionen udtolke en søgt påvirkning af de 

sociale og politiskeforhold i Sverige, og kan der påpeges mulige tiltag fra aviserne gennem 

artiklerne skildrende den russiske martsrevolution at søge enten at begrænse eller tilskynde 

den påfaldende politiske og sociale situation i Sverige? 
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Metode, kildekritik og afgrænsning 

I kildematerialethar jeg søgt at få et politisk kontrast i valget af nyhedsmedierne, altså et udvidet 

spektra fra højre til venstre. Dette udgangspunkt er naturligvis underlagt den til gængelig 

kildematerial, og derfor er der i opgaven taget udgangspunkt i den liberale avis ’Sydsvenska 

Dagbladet', forkortet til SD, og den socialdemokratiske avis ’Arbetet’. Disse aviser er blevet valgt 

grundet deres ledende stilling på basis af oplagindenfor den fremhævede sydsvensk region, for 

derigennem at opnå en bredere undersøgelsesflade for tolkningen af avisernes mulige påvirkning af 

meningsdannelsen i den almene svenske opinion. Dette skal også ses i lyset af analysen i forhold til 

avisernes fremlægning og mulig stillingstagning på basis af gældende politisk baggrund. Årsagen til 

valget af de sydsvenske aviser sker både i forhold til en gældende begrænsning af tilgængelig 

kildematerial, men også i forhold til den fremlagte tidligere forskning af Carl Marklund. Denne blev 

gjort på basis af ledende nationale aviser udgivet i Stockholm, og som i kontrast til dette har jeg 

valgt at undersøge aviser fra den sydsvensk lokalregion. Dette muliggøre en sammenføring af de 

tilkommende resultater for de to undersøgelser, og derigennem opstille sammenhæng eller 

modsætninger mellem en given lokal og den fremførte nationale opinion. 

Behandlingen af aviser som kildemateriale kan naturligvis også medføre visse vanskeligheder. De 

enkeltes artiklers tilhørsforhold og generel kildemæssig grundlag, er den enkelte kilde mulige 

standpunkt baseret på en afspejling af avisens gængse politiske tilhørsforhold, journalistens eller 

artiklens kilde. Dette bliver ikke mindre problematisk af, at kilderne i mange tilfælde kommer fra 

centrale nyhedsbureauer, og derfor i mange tilfælde kan have været påvirket af den gældende 

censur. Dog kan man udfra det faktum påpege, at de gældende artikler er valgt af den pågældende 

avis’ redaktører, argumenterer for, at artiklerne afspejler avisens evt. standpunkt. Ud fra dette kan 

man derfor argumentere for, at aviser derfor tager stilling gennem at bearbejde og fremløfte artikler, 

som derigennem formidler avisens syn til læseren. Samtidigt med dette skal der også være en 

forståelse af, at nyhedsrapportering har skilt sig mellem de forskellige tidsperioder. Dette 

nødvendiggøre derfor, at der skabes et indblik i tidsperiodens rapportering af nyheder og 

begrænsningerne for upåvirket rapportering. Et eksempel på det, kunne være at der næppe fandtes 

nogle uafhængige svenske udenrigskorrespondenter på plads i Rusland under revolutionens gang. 

Hvilket man ud fra det kunne fremhæve at en mulig kilde uafhængighed i de benyttede kilder højst 

sandsynligt har været minimal. Det skal også ses med baggrund i en medieforståelse under 
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tidsperioden, hvor brugen af statscensur var normal under formidlingen af de tilkommende 

informationer, og tilmed skærpet under den gældende perioden.  

Dette medfører dermed også visse besværligheder ved behandlingen af kildematerialet i forhold til 

opgavens formål, og nødvendiggøre derfor til, at det metodiske udgangspunkt består af et klar fokus 

på en kvalitativ analyse af de enkelte artikler som gældende kildemateriale. Dette sker ud fra 

forståelsen om, at anvendelsen af en kvalitativ analyse vil muliggøre en meget tættere relation til 

kildematerialet, og den dybdegående tolkning af kilder er af central betydelse for tilgangen og 

undersøgelsen i sammenhæng med studiets formål. Mit valg at kun fokusere på martsrevolutionen 

sker ud fra en holdning om, at denne ligger tidsmæssigt i direkte sammenhæng med 

hungerrørelserne og ’den svenske revolution’ samt at de givne sociale og politiske omstændigheder 

i de to nationer på den gældende tidslinje kan betegnes som sammenlignelige. Derudover strækker 

de fulde historiske begivenheder for den russiske revolution over en lang tidsramme, og fokusset på 

dagene under martsrevolution vil gøre det muligt at netop komme meget ’tættere’ på 

kildematerialet. Derfor har jeg valgt at begrænse mig til en tidsramme, som strækker sig henover 8 

dage. Tidsrammen for undersøgelsens kildematerial vil derfor først bestå af et interval fra den 12. 

marts til den 17. marts, som følger udviklingen af revolutionen frem til den kejserlige abdikation. 

Derefter en analyse af de efterfølgende tre dage i forhold til avisernes opsamling afde rapporterede 

omstændigheder omkring martsrevolutionen. Afgrænsningen har resulterede i, at det anvendte 

kildematerial kommer til at bestå af ca. 55 mindre og større avisartikler. Derved kan der gøres 

dybdegående tolkninger af, hvad det er for billede og mulig stillingstagende af martsrevolutionen, 

som de valgte aviserne søgte at formidle. Det analytiske fokus kommer dermed til at lægge på at 

studere avisernes mulige stillingstagning i martsrevolutionen. Dette tolkningsaspekt kan blandt 

andet ses med udgangspunkt i, hvordan de pågældende aviserne referer til de forskellige parter i 

konflikten, kan der antydes negativ eller positiv tonet fremhævelse. Derudover bliver der fremløftet 

nyheder, som kunne antagesat stræbe efter at formidle et decideret syn på en af parterne i 

revolutionen. Særskilt i forhold til tolkning af avisernes tekstformulering i artiklernes enkelte afsnit 

kommer at have vigtig betydning som et metodisk redskab. Overordnet set er den dybdegående 

tekstanalyse essential for at kunne fremhæve artiklernes antydning og nuancer, for derigennem at 

kunne videre besvare de opsatte frågeställningarna. 
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Historisk baggrund 
 

Man kan påpege nødvendigheden af en forståelse af både gældende situationer i Sverige og Rusland 

samt de pålagte bagliggende årsager. Dette skal ses i lyset af en given forståelse af den mulige  

samfundsmæssige kontekst de enkelte aviser har formidlet nyhederne i, og dermed skabe relation 

mellem opgavens formål og de endelige slutresultater. Samtidigt for at kunne skabe relation mellem 

de to situationer i henholdsvis Sverige og Rusland, er det en nødvendighed at fremløfte de 

historiske hændelser, som kunne udpeges til årsagsgivende omstændigheder for de politiske 

omvæltninger i de to lande under foråret 1917. Derfor giver dette afsnit en redegørelse for de 

gældende historiske hændelser, for en forståelse af de sociale og politiske omstændigheder i Sverige 

og Rusland ledende op tilåret 1917. Dette sker gennem en opdelning af de historiske begivenheder, 

som kan betegnes relevante for den aktuelle tidsperiode. 

 

Første Verdenskrigs betydning 

Først med en beskrivelse af de historiske faktor i Sverige, som kunne anses at være de 

grundlæggende faktor for, at Sverige blev sendt ud i sin største politiske krise til dato. Starten for 

dette skal nok ses i første verdenskrigs indflydelse i særdeleshed på de økonomiske konsekvenser 

for selv det neutrale Sverige. Da denne brød ud i 1914, var der nok ikke mange, som havde 

forestillet sig, at den blev så omfattende gennem fire udmattende år. Krigen udviklede sig til en 

altomskyggende total krig, hvor både den civile befolkning, og neutrale lande blev inddraget og 

impliceret af dens ødelæggende effekt. Derfor var der heller ikke nogle, som kunne have forudset 

dennes påvirkning af den svenske økonomi i sådan en udstrækning, som hændte.
25

 En påvirkende 

faktor til dette var en strategisk overgang fra en folkemæssige betragtelsesæt af et neutralt lands 

mulighed for at eksportere fornødende varer til et krigsførende land. Dette syn blev dog tilsidesat på 

basis af brugen af en fuldstændig blokade af Tyskland og dets allierede. En blokade, som 

intensificeredes efter at Tyskland i 1917 havde indledt en omfattende ubådskrig. Dette ramte 

Sverige hårdt, da Sverige havde forsynet Tyskland med livsmiddelsprodukter. Dette kunne 

vestmagterne ikke acceptere, og Sverige blev omfattet af den strenge blokade. Hvilket ledte til at 

Sveriges import af fornødne varer for den svenske befolkning blev stoppet, som samtidigt led til en 

svær forsørgningskrise. Denne omstændighed var i stor omfang med til at bidrage til den videre 

indenrigspolitiske krise. Overordnet set kunne man også påpege første verdenskrig som den 

markerede grænsen i den økonomiske historiske for Europa, hvor den udviklende industrialisme 
                                                           
25 Andrae, Carl Göran (1998) "Revolt eller reform" s. 20 
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erstattes af et reelt industrisamfund. Samtidigt kan første verdenskrig som betegnes som en politisk 

katalysator, under hvilken socialismen kom at manifestere sig i flere nationer, og særdeleshed med 

faldet af det russiske tsardømme.
26

 

 

Det svenske 1917 

Bristen på fornødne livsmiddelsprodukter i sammenhæng med importblokaden, en streng vinter og 

dårlig høst 1916 forudsatte, at den sociale uro tiltog hen over årsskiftet. Den siddende borgerlige 

regering valgte at møde situationen med en ransonering af sukker, mel og brød. Den påtalte 

misvækst forværrede situation yderligere og en mindsket fodertilgang ledte til masseslagtning af 

landbrugskreaturer. Dette medførte, at tilgang på mælk og smør sank drastisk, og samtidigt 

mislykkedes statens forsøg på at styre livsmiddelsmarkedene, og et sort marked med ransonerede 

varer til høje priser opstod. Mellemhandlerne, de så kaldte gulaschbaroner gjorde store økonomiske 

gevinster på krigens elendighed og arbejdernes nød.Vanskelighederne for arbejderklaseen lå både i 

ransoneringerne, som i høj grad kunne føles af den enkelte husstand, men også i en faldende 

realløn. Dette var understreget af de opadgående priser på livsmiddelsvarene grundet blokaden, og 

yderligere ikke-eksisterende lønstigninger til at matche prisstigningerne. Denne udvikling kunne i 

høj grad ses i byerne med den øgende arbejderklasse. Det var samtidig her, at man kunne finde den 

del af befolkningen, som havde spundet profit på den vanskelige situation, medførte det tydlig 

social anspændthed grundet den øgede økonomiske polarisering.
27

 

 

Hungerrørelsen 

April 1917 markerede sig som starten på den kommende hungerrørelse som skyllede indover 

Sverige. Den første spontaneyttringkan spores til d. 11 april, hvor tohundrede kvinder samledes i 

Søderhamn for at påtale overfor brödbyråns ordfører den gældende situation, og dermed gøre ham 

opmærksom på deres knappe forhold og begære, at gryn skulle sælges uden ransoneringskort.
28

 

Indenfor nogle få dage indtræf en lignende episod, og denne demonstration kom at starte den store 

demonstrationsbølge og blev samtidigt mønsterbildende for de kommende demonstrationer. Denne 

indfaldt d. 14 april i Västervik under samme forudsætning som i Söderhamn. Man gik afsted til de 

lokalt nedsatte krisetidsmyndighed for at gøre dem opmærksomme på de vanskeligheder, som 

fødemanglen medbragte i de enkelte arbejderhusstande. Dette fik et positiv resultat, og den 

                                                           
26 Schön, Lennart (2000) ”En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel” s. 272 
27 Schön, Lennart (2000) ”En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel” s. 280 
28 Andrae, Carl Göran (1998) "Revolt eller reform" s. 23 
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pågældende myndighed udformede en skrivelse om en forbedring af tiltagende i forhold til 

kartoffelforsørgningen. Det positive resultat medførte imidlertidig en optrapning af rørelsen bland 

arbejderne, og nogle dage senere skete der en arbejdsnedlæggelse og efterfølgende en almene 

strejke. Hvorefter arbejderneopførte krav om forhandling om prisen på livsmiddelsprodukterne samt 

krav om en otte timers arbejdsdag og lønforhøjelse. Aktionen lykkedes, og resulterede i nedsænkte 

priser på en mængde livsmiddelsvarer. Samtidigt med dette lovede arbejdsgiverne at give tilfældig 

understøttelse til de arbejder, som gav anmodning om det. Derudover blev der givet løfte om at 

starte en indkøbsforening af livsmiddelsvarer, hvor større partier ville blive solgt billigt. Samt byens 

beredskabsnævn fremsagde forslaget om at købe op kartofler, som ville blive solgt til de mindre 

bemidlet. Aktion i Västervik blev en succes, og fik derfor stor betydning, og set som et 

skoleeksempel for de mange følgende demonstrationer, der spredte sig udover landet.
29

 Antallet af 

demonstrationer, som sendte en social og politisk chokbølge henover Sverige, er blevet betegnet at 

være i onfanget af over 150 i største dele af landet. Disse demonstrationer havde i høj grad identisk 

mønster med aktionen i Västervik. Udfra dette kan man konkludere, at rørelsen manifesterede sig på 

ethundredstal forskellige steder rundt om i Sverige. Den er i særklasse, den største sociale protest 

som har ramt Sverige under 1900-tallet. Tidsmæssigt kom rørelsen at strække sig fra midten af april 

og kulminerede i slutning af maj.
30

 I midten af maj lettede forsørgningssituationen, da en 

handelsaftale med England endelig blev undertegnet, og flere kartofler blev tilgængelig samtidigt 

med foråret gjorde sin entre. De mådeholden krafterne i samfundet fik overtaget, og 

hungerrørelsens demonstrationer og optøjer ebbede ud. 

 

For at kunne relatere til påstanden omkring de samfundsmæssige parallelle sammenhænge mellem 

Sverige og Rusland nødvendiggøre det naturligvis et indblik i de historiske omstændigheder under 

perioden samt hændelserne som ledte op til det omvæltende forår i 1917. 

 

Emancipation Aktet 1861 

’Slaget’ mellem det brede samfund og det absolutte monarki, som i 1917 bragte kejseren Nikolaj II 

til fald, havde sit oprindelsespunkt i de sociale reformationer fremsat af Alexander II, som skulle 

bane vejen for den industriale revolution og dermed et moderniseret Rusland.
31

 Der var 41 

millioner, som enten var i ejerskab hos landejer eller staten. Disse blev af Alexander II frigjort 

                                                           
29 Andrae, Carl Göran (1998) "Revolt eller reform" s. 24 
30 Andrae, Carl Göran (1998) "Revolt eller reform" s. 150 
31 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 2 
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gennem hans Emancipation Akt i 1861, dog gav dette langt fra den frihed og mulighed, som 

bønderne havde håbet på. Bønderne blev givet deres personlige frihed, men forblev i praksis 

stavnsbundet grundet, at de fik langt mindre land end de var lovet. Landejeren manipulerede det 

system, som skulle give bønder den mængde land, som den enkelte bonde havde dyrket før 

emancipation aktet. Dette gjorde, at bønderne endte med ikke at få mere land end ens hus og den 

omkringliggende grund. Samtidigt med det kunne processen for overgivelse blive trukket henover 

år af landejeren, hvor bonden under disse år var stadig arbejdsmæssigt forpligtet over for 

landejeren. Når handlen så endelig kunne indtræffes, betalte staten en indfrielsespris til landejeren, 

og inddrev efterfølgende en tilbagebetalingsrate hos den enkelte bonde. Denne var så tvunget til at 

betale for, hvilket han betragtede som sin egen ejendom.
32

 Emancipation Aktet udviklede sig til en 

instans, som opretholdte det traditionale system, og samtidigt fastholde bønderne i en tilstand af 

lovmæssige apartheid, hvor disse var subjekt til special love og seperate domstole. Dette var 

medvirkende til, at flertallet af befolkningen, bønderne, kun følte skuffelse efter den længe ventede 

frigivelse fra deres stavnsbundende tilstand, hvilket ledte til en stimulering af revolutionær 

tankevirksomhed. Revolutionær aktivitet, som før end ikke eksisterede, opstod umiddelbart efter 

emancipation aktet.
33

 Det fremmanede nogle bondeopgør, som blev slået ned med hård hånd, men 

samtidigt var der også fremkommet utilfredshed som den uddannede del af befolkning mod 

regeringen. Dette var hovedsageligt opstået grundet, at reformerne i 1860’erne ikke formådede at 

leve op til de moderate liberalisters forventninger omkring en modifikation af det kejserlige 

autokrati, og større mulighed for politisk deltagelse i den offentlige instans. Denne tiltagende 

utilfredshed hos de uddannede liberalistiske kulminerede i marts 1881 med mordet af Alexander 

II.
34

 Dog uden nogen større effekt for tilblivelse af de ønskede politiske reformer i stedet overtog 

Alexander III magten. Hvilket medførte en 13-årige periode, hvor skellet mellem regeringen og det 

resterende samfundet fortsatte med at gro. 

 

Vejen mod revolutionen 1917 

I 1894 ved indsættelsen af Nikolaj II, Alexander III’s søn, var der en generel tro og forhåbninger 

om en mere liberal æra. Men dette håb blev fejet til siden af Nikolaj II, som proklamerede, at hans 

intentioner var en fuldstændig opretholdelse af det kejserlige autokrati. Dette frembragte omfattende 

oppositionel bevægelser for et liberaliseret Rusland, som et årti senere havde organiseret sig 

                                                           
32 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 3 
33 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 4 
34 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 5 
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gennem bevægelsen ”Frigørelses Unionen”. En bevægelse, som fuldstændig var dedikaret til en 

etablisering af et grundlovsstyret regime i Rusland, en omvæltning af den kejserlige absolutte 

magtinstans.
35

 Dette kulminerer i januar 1905, hvor omfattende sociale uroligheder bryder ud i 

Rusland på basis af flere forskellige omstændigheder. De uddannede klasser havde over de 

foregangne 13 år i udbyggende omfang tilegnet kampen mod Nikolaj II. Samtidig med at den 

voksende arbejderklasse med baggrund i den igangværende industrialisering af nationen måtte stå 

igennem meget ringe levevilkår. De love, som skulle kontrollere deres arbejdsvilkår blev ikke 

overholdt i omfattende udstrækning, og der var ingen organiserede unioner til at kæmpe for deres 

vilkår. Derudover havde bønderne det endnu værre, de var blevet ramt af flere dårlige høste over de 

tidligere år, led derfor i stor udstrækning af hungersnød. Udover dette var mange af bønderne stadig 

i omfattende grad byrdet af tilbagebetalinger til staten for den opnåede jord i emancipation aktet.
36

  

Dette faldt sammen med Ruslands krig mod Japan, påbegyndt i januar 1904, hvilken gik meget 

dårligt for russerne, og hvad der først havde en rejsning af patriotisk støtte, var i starten af 1905 

omdannet til en medvirkende faktum til de sociale uroligheder, som sendte Rusland i flammer i 

1905 grundet særdeles de økonomiske og sociale omkostninger denne havde på befolkningen. Det 

øgede pres på regeringen blev udløst i slutningen af januar 1905, da George Gapon, præst og 

hemmelig politiagent, hvis opgave egentlig var at lede de lavere klassers opmærksomhed væk fra 

deres politiske undertrykkende rammer. Men han lod sin sympati for de strejkende arbejdere i Sankt 

Petersborg udveje sin rolle som politiagent, og organiserede en demostration mod kejseren på 

tohundredetusinde mennesker. I et forsøg på at opnå bedre arbejdsvilkår samt bedre civile og 

politiske rettigheder. Dette endte i, hvad der i Ruslands historie omtales som den blodige søndag, da 

zarens styrker åbnede ild mod demonstraterne og mange blev dræbt.
37

 

 

Denne begivenhed udløste omfattende strejker, bondeoprør og mytterier i hæren samt flåde til sådan 

en grad, at det er påpeget som en revolution. Dette udfald skal ses i lyset af de allerede meget 

strenge levevilkår for langt den største del af den russiske befolkning. I efteråret blev der udløst 

generalstrejke for landets arbejdere, den var organiseret af sovjetten, som er russisk for "råd" og 

vardet begreb anvendt inden for den russiske socialisme i det tidlige 1900-tal,de første sovjetter 

opstod netop under den pågående russiske revolution i 1905. Disse fik gennem deres tilkommende 

revolutionær legende stor betydning for den fremtidige altomvæltende revolution i 1917.Tsaren 

                                                           
35 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 7 
36 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 8 
37 Schapiro, Leonard (1984) ”The Russian Revolutions of 1917: the origins of modern communism” s. 9 
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opretholdte dog regimet gennem 1905 revolutionen i høj grad pga hærens fortsatte loyalitet, hvilket 

blev benyttet til magtopretholdelser i afgørende momenter. Men også det faktum at oppositionen 

manglede organisation og lederskab for et egentlig reel forsøg på en omstyrtning og overtagelse af 

den politiske magt. Dog blev Nikolaj II overbevist af sine rådgivere til ikke at slå militært ned på 

oprøret, da dette kunne have endt i et fuldstændigt blodbad landet over uden sikkerhed om 

endegyldig sejr. Men i stedet gik han med til en minimal liberalisering af regeringen, og derfor blev 

en rådgivende national forsamling, Dumaen, oprettet. Den politiske manifesto bag oprettelsen af 

Dumaen understøttede en udvidelse af øget generel civile frihed og politiske rettigheder. Ingen lov 

kunne gennemføres uden Dumaens samtykke, og denne ville også have magt til at kontrollere 

lovligheden af de aktioner foretaget af kejserens embedsmænd. Dette mærkede enden på 

kejserrigets absolutte og ubestridte magtbeføjelser i Rusland.
38

 

 

Første verdenskrigs betydning for Rusland 

Første verdenskrig havde en stor indflydelse for februarrevolutionens udløsning, denne endte med i 

massiv omfang at udbygge de allerede mange svære vilkår for langt hovedparten af russiske 

befolkning. Selvom Rusland i perioden mod til krigen kunne påpeges at være tilkommet en periode 

af økonomisk fremgang med udgangspunkt i reformer tilgodeseende isærdeleshed bønderne 

forhandlet og vedtaget gennem Dumaen, dog ikke uden modarbejdning fra de konservative og 

monarkiets side. Disse havde fremskyndet den fortsatte industrialisering af Rusland, og dermed 

omfattende udvidelse af arbejderklassen, hvilket nødvendiggjorde i stadighed en længere periode af 

øget velstand og fred for at kunne eliminere arbejdsklassens meget begrænsede levevilkår samt 

fortsat politiske reformer for bedring af almene rettigheder og muligheder. Dette blev udelukket, da 

Rusland i juli 1914 erklærede krig, hvilket ikke blev overvældende positiv modtaget af bønderne, 

som hæren i meget stor omfang bestod gennem stor rekruttering af den landlige befolkning.
39

 I 

modsætning til det opsving af patriotisme som de højere og uddannede klasser mødtekrigen med, 

dog som i den foregående krig mod Japan, varede denne patriotisme ikke ved længe. Denne omgik 

til at blive grundlaget for en voksende forståelse af en inkompetent kejserlig regering ude af stand 

til at lede en succesrig krig. Såmed udgangspunkt i krigens tiltagende store mennesketab i 

millionklassen var det ikke overraskende, at der var et tiltagende ønske om fred blandt trupperne 

ved fronten. I sammenhæng med de generelle forhold for den enkelte soldat samt de altmere 
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forværrende forhold på hjemmefront, kunne det påpeges, at hæren var ’mental’ forberedt omend 

ikke forat starte en revolution, så at give deres støtte til en given revolution mod det kejserlige 

regime. Omstændighederne for den kejserlige regering forværrede med krigens tab og videre 

tilskyndning af de allerede svære kår for det voksende proletariat.
40

 

 

Undersøgelsen 

Under denne del af opgaven vil avisartiklerne i første omgang blive behandlet ud fra det 

pågældende tillagte metodiske udlæg, og resultatet af pågældende analysen vil blive fremløftet. 

Dette vil forekomme gennem en undersøgelse, som indledes med en sammenfattet historisk 

redegørelse over Martsrevolutionens forløb frem til abdikationen af Nikolaj II. Herefter vil 

opgavens frågeställningar blive behandlet i forhold til tolkningsprocess af de enkelte artikler. 

Analysen af aviserne vil foregå kronologiske i forhold til det fremsatte hændelsesforløb, og 

behandlingen vil derfor skrider frem dag for dag indenfor det betonede tidsinterval i tidligere afsnit. 

Her vil fokusset, som påpeget, hovedsageligt ligger på udlæse de betoninger og formuleringer i 

artiklerne, som muligvis kunne fremhæves som værende stillingstagende i forhold til de forskellige 

parter involveret i revolutionen. Dette vil lægge udgangspunktet for den videre diskussion for 

tolkningsresultatet i det efterfølgende afsnit. 

Martsrevolutionen 

 

I starten af 1917 var mængden af fødevarer lille og priserne stigende i Ruslands daværende 

hovedstad Petrograd, og der var en generel frygt blandt arbejderne for, at en svær hungersnød ikke 

var langt væk. Derudover var der en overbevisning af, at fødevarer blev gjort tilgængelig for de 

rige, mens de fattige måtte sulte. Så selvom om de revolutionære ’springladninger’ var mange 

blandt de forskellige klasser rundt om i landet, så kom den egentlig eksplosion fra den stigende 

utilfredshed blandt arbejderklassen i Petrograd, og den senere tilkommende støtte fra den lokale 

militær garnison. Hovedparten af den tilstrømning som udgjorde strejkebevægelsen kom fra den 

yngre og mere uddannede del af Petrograds arbejderklassen, som havde en stærk klassebevisthed. I 

sammenhæng med det var over halvdelen af disse strejkeaktioner i højere grad politisk stemt end 

økonomiske.Fra starten af året 1917 steg antallet af strejker i sådan grad, at det nødvendiggjorde 

omfattende politistyrker for at kontrollere. Den egentlige revolution kan påpeges at have begyndte 
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den 8. marts, som var den Internationale Kvinde Dag, hvor demonstrationerne fortsatte med at 

vokse i intensitet og størrelse de næste dage til over 200000 den 10. marts. Dette udmundede sig til 

en generalstrejke, der lammede hele Petrograd. Med Petrograds arbejdere hurtigt bevægende mod 

den endelige konfrontation med regeringen, er det påpeget, at de socialistiske partier ikke var i 

stand til udgøre større nogen kontrollignende instans over protestrørelsen i Pertrograd. 

Mensjevikker var endnu mindre effektive end Bolsjevikkerne i forståelsen af strejkernes omfang, og 

tilkommende støtte. Det er gjort klart, at ingen af disse to fremtrædende socialistiske grupperinger 

så det forestående kollaps af monarkiet på basis af omstændighederne i Petrograd, og de var 

samtidig ligeså overrasket over, hvor hurtigt disse velkendt strejkemønstre forvandlede sig til en 

egentlig revolution.
41

 Der var godt nogle tusinde organiseret bolsjevikker i Petrograd Komiteen, 

som ikke i nogen større grad formåede hverken at organisere eller tage lederskab over rørelsen. 

Dette skal også ses på baggrund af en svækkelse af komiteen gennem kontinuerlige arresteringer og 

underminerende politiarbejde. I høj grad var det en sammenblanding af forskellige liberale samt 

sociale individer og grupperinger, som formåede at influere den folkelig opinion, og i vis omfang 

skabte koordinering bag de massive demonstrationer.
42

 

Den 11 marts efter, at Nikolaj II natten før havde udstedt order til Sergei Khabalov, kommandøren 

for Petrograds militær distrikt, om et omgående stop af demonstrationerne, som derefter 

proklamerede brugen af militær magt, hvis demonstrationerne ikke opholdte, endte på dagen i 

omfattende mennesketab blandt demonstranterne. Dette sendte demonstraternes følelser til et stadie 

af raseri, men samtidigt en spirende bevisthed om, at revolutionen ville lide nederlag. Den følgende 

dag 12 marts, som ordren om at åbne ild mod demonstranterne gik fuldstændig op for flertallet af 

soldaterne i garnisonen, fik denne den modsatte effekt. Soldaterne, der i omfattende grad bestod af 

rekruterede bønder, som uden tvivl følte stor sympati og forståelse for de demonstrerende, samt i 

sammenhæng med soldaternes egne frustationer over de svære omstændigheder i hæren, nægtede at 

udføre ordren om at skyde en landsmand. Dette påbegyndte revolutionen af trupperne, og over de 

næste dage kan faldt i total anarki. Et øgende antal trupper gik for hver dag over på demonstraternes 

side, og hvilket også var ensbetydende med den sammenblandede revolutionære styrke degenerede 

til en simpel destruktiv pøbel uden leder, plan eller disciplin, kun dreven af den generel vrede mod 

det styrende regime. Den 13. marts var de sidste loyale trupper til monarkiet i Petrograd 

nedkæmpet, og et stort antal ministre og andre prominente figurer af det tidligere regime blev 
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arresteret.
43

 Henover disse dage blev åbenlyst, at de mænd, som ville komme til at dominere 

revolutionen, var de rebelske trupper, som havde været den direkte årsag til revolutionens sejr. 

Samtidigt var disse også den hovedsageligt forhindring for en genoprettelse af orden. Her søgte 

Dumaens provinsiel komite, den progressiv liberalistisk del af Dumaen, og på den anden side 

Petrograd Sovjets provinsiel komite bestående af hovedsagelig mensjevikker og andre socialistiske 

grupperinger at genoprette orden gennem valg af delegerede for hver tusinde arbejdere og de 

enkelte kompanier. Den 14 marts blev ’Order No. 1’ gennemtrumpfet fra Petrograd Sovjet 

komiteens side på anerkendelse fra de oprørske trupper. Denne skulle opsætte Sovjet komiteen, som 

instansen trupperne primær skulle være loyal over for, samt på lang sigt ødelægge disciplinen hos 

den stående hær. Dette dokument var i høj grad skrevet af en fremstående bolsjevik N.D Sokolov, 

det ville senere under året være med til at underminere Dumaens indflydelse på den politiske magt i 

Rusland.
44

 Den 15 marts blev en provinsiel regering oprettet mellem aftale opnået mellem den 

udøvende magt komite indenfor Petrograd Sovjet og Dumaens provinsielle komite. Dette blev også 

det endelig for det russiske monarki, Nikolaj II blev presset til at abdicere til fordel for sin søn 

under ledelse af hans bror storhertug Michael. Dette skete gennem en ’overbevisning’ af Nikolaj II, 

at situationen ikke kunne overvindes med militær magt, men kun gennem en overførelse af den 

politiske autoritet og magt til et ansvarlig ministerium med Dumaens formand som øverste instans. 

Abdikation var den eneste mulighed for at undgå en altomskyggende borgerkrig i Rusland, og 

samme dag afgik Ruslands sidste kejser fra tronen.  

 

Analysen af Arbetet og Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

12. marts: Indtil denne dato har der ikke været nogen artikler i de to aviser omkring de påfaldende 

uroligheder i Rusland. Og både Arbetet og SD påpeger med to lignende mindre artikler, at der har 

forekommet en mindre fødevaremangel i Petrograd, som dog er overstået på basis af en mildning af 

vejret, og derigennem en forbedring af de logistiske muligheder til byen. Der har ikke været nogen 

artikel i den foregående måned om den indenrigspolitiske situation i Rusland indtil da, og man kan 

eventuelt påpege, at der ikke har været nogen generel interesse for de gældende sociale eller 

politiske omstændigheder i Rusland. Situationen i de to lande, Sverige og Rusland sættes altså ikke 
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i sammenhæng med hinanden på dette tidspunkt. Her kan dog fremhæves, at censuren i Rusland 

kunne have undertrykt mulig information omkring den pågældende tilstand i Rusland. 

13. marts: Dog allerede dagen efter har Arbetet en større overskrift antydende om en mulig 

pågående revolution i Rusland. Denne nyhed kommer fra et øjnevidne, som havde netop havde 

forladt Petrograd nogen dage tidligere, beskriver situationen med at ”Petrograd liknar en 

krigsskueplads.
45

” Dette bekræftes af andre øjnevidner lige ankommet fra Petrograd, og 

understreges med påstået vold mod de demonstrerende. Samtidigt påpeges der omfattende censur af 

meldingerne omkring den muligt opstående revolution, et forsøg af mørklægning fra russisk side af 

al telegraf information. Den artikel er skrevet under en fortgående artikel omkring første 

verdenskrig, og man kan derfor påpeger, at nyhedens gældende omstændighed ses stadig så tidligt i 

forløbet, som en mulig påvirkning af krigen, og sættes ikke i nogen sammenhæng med situationen i 

Sverige. Her er det interessant at påpege, at SD har ud fra samme kilde bragt lignende artikel, dog 

med underoverskriften, ”Folket stormar butikerna i städerna.
46

” Dette udsagn kunne tolkes, som at 

SD søger at fremme et muligt negativ lys over det sociale klassemæssige udgangspunkt for 

urolighederne, som værende ødelæggende og kaos-skabende.  

14. marts: Her bliver den mulig påpeget revolution igen behandlet under den større 

sammenhængende artikel omkring første verdenskrig med overskriften ”Revolutionen i 

Ryssland
47

”. Dog er det interessant, at artiklen begynder med et kraftigt dementi af den antydede 

revolution af Sigfrid Edström, direktøren for Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, som også 

lige er returneret fra Petrograd. Han fremhæver, at”varkan han själv eller hans ressällskap erfarit 

något i den stil som den citerade affärsmannen angivi.
48

”. Direktør Edström afslutter sit dementi 

med en understregning af den skadelighed, som det kan have, at forretningsmænd arbejdende i 

Rusland ”måla situationen där mörkare an den enligt hr Edströms mening är.” I forlængelse af dette 

dementi fremhæver avisen, den officiel dementi fra det gældende russiske regime, som påtaler de 

omstridte informationer modtaget henover Haparanda omkring en mulig revolution, som værende 

”sensationalla fantasier
49

". Efter dette har avisen efterfølgende fremhævetgældende oplysninger, 

som er tilkommet via telegraf, fremstillet af en ikke-nævnt Stockholmsavis, der opsætter en 

situation, hvor demonstraterne selv har været årsagen til de fremstillede voldsudgydelser gennem 
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dræbt af en politimand. Hvilket gav militæret anledning til at udøve vold og trække sablerne mod 

demonstraterne, og 150 blev angiveligt såret, ingen meldes dræbt. Dog er den valgte deloverskrift 

til artiklen interessant, i det den forlyder ”Kulsprutor och militær mot Petrograds befolkning?
50

”. 

Dette kunne foranlede, at overskriften søger at tegne en situation med drabeligt vold mod en 

sagesløs befolkning, hvor man kunne tolke, at artiklen lægger op til det modsatte.Ovenstående 

fremløftning kunne man derfor betegne, som værende indholdelsesmæssigt en afstandstagen mod 

antydningen om en revolutionen i Rusland frembragt af, hvad der kunne værende mere konservative 

kilder. Men sammensat med avisens i øjnefaldende overskrifter kunne det muligvis betones, som 

om den egentlig artikel skulle ses som en given mørklægning af den sande situation. SD har 

derimod ikke bragt nogen dementiet af en mulig revolution i Rusland, men fremhæver situationen 

som ”allvarliga hungerrevolter i Ryssland
51

” under deres daglige lederartikel af første verdenskrig. 

Altså et fokus på social økonomiskomstændigheder, og ikke nødvendigvis bundet sammen med en 

politisk og samfundsmæssig omvæltning. Hvilket måske også kan påpeges at ligge til grund for, at 

dementiet af Sigfrid Edström ikke er at finde i SD. 

15. marts: Dagen efter dementierne, er revolutionen i Arbetet nu omtalt ikke kun i forbindelse med 

den daglige artikel om første verdenskrig, dog stadig det startende element i denne artikel. Her 

bliver dementiet af revolutionen fra gårsdagens kilder i første omgang modbevist med nye 

telegrafmeldningerne, som underbygges af informationer fra en korrespondent fra Manchester 

Guardian. Her understreger protestrørelsen omfang samt påpeges at denne er større end anslået. 

Samtidigt fremhæver avisen på basis af telegrafmeldinger, at Dumaen har taget lederskab af 

rørelsen, hvilket har gjort at situaitonen har ændret sig til et decideret statskup ifølge avisen. Her 

fremlægger avisen, at dumaen har nedsat en provisorisk regering, og en minister af den kejserlige 

regering er blevet arresteret, og at ”Petrograd i de revolutionäres händer
52

”. Her kunne man 

påpege, at ordet ’arresteret’ legimiterer handlingen ud fra et politisk synspunkt i højere grad end, 

hvis avisen eksempelvis havde brugt ordet ’tilfangetaget’. Artiklen fremhæver dog stadig tvivl 

omkring revolutionens endelige succes, samt hvorvidt en ny regering vil være i stand til at 

opretholde den russiske deltagelse i første verdenskrig. Derudover betones årsagen i en anden 

artikel i avisen, hvor et ikke-nanvgivet øjnevidne, som nyligt ankom til Stockholm, beskriver 

omstændigheder for revolutionen, ”som enligt hans uppfattning måst betraktas som händelserna 
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verkliga bakgrund
53

”. Der han betoner, at revolutionens oprindelse i overvældende grad skal 

tillægges den siddende regerings uduelighed og brutalitet. Understreget af demonstrationernes 

begyndende tiltag grundet ”häktningen av arbeterpartiets ledare, som var den närmaste 

anledningen
54

”. Herudover den elendige distribution af korn, hvor artiklen fremhæver, at der 

forekommer overvældende hungersnød i de store byer i nord og vest, mens der lå ”en miljon pund 

spannmål lägo oanvända i de sydöstra delarna av riket och i Sibirien
55

”. I sammenhæng med det 

fremhæver avisen, at den gældende krigssituation intet havde medrevolutionens oprindelse at gøre. 

”Det hela var en brödfråga. Ingen människa tala de om kriget, alla ropade på bröd.
56

”. Dette 

udsagn lægger som sådan i kontrast til den historisk forskning, men kan muligvis fremhæves som 

værende avisens forsøg på en betoning af den kejserlige regerings inkompetens indrammet i den 

indenrigs politiske situation i Rusland. Herudover i den fortgående krigsartikel forekommer, hvad 

man kunne fremhæve som værende avisens egentlige holdning til den overordnede politisk 

situationen. Avisen skriver, ”Ryssland blev således det första land, där folkets missnöje med de 

oansvariga ansvariga tog sig uttryck i öppen revolution”, og fortsætter, ”Gnistorna förefinnas i de 

övriga länderna; inte minst hos de dess västra granne och motståndare
57

”. Med disse to artikler 

kunne man i høj grad påpege, at avisen referer til situationen i Sverige, og samtidigt understreger 

dens alvor med det russiske folks handling som forgangsland og forebillede. Her kan påpeges visse 

kontraster i forhold til SD’s rapportering af situationen i Rusland. Her opløftes også den social 

økonomiske situation i landet som årsagsgiven for revolutionen, men modsat til Arbetet findes der 

ikke nogen negative betoning af det kejserlige regime. I stedet betegnes problematikken med 

Petrograds befolknings utilfredshedmed en generel brist på organisation og livsmiddelstilførsel til 

byen, hvilket har ulmet hos byens befolkning over længere tid, og SD rapporterer denne således,  

”... i smyg knota mot regeringen, som den anklagat för alla de olyckor, den rått lida...
58

” Man 

kunne baseret på denne rapportering tolke, at tonen i avisen overfor situationens retmæssighed ikke 

er overvældende positiv. Dette skal sætte i sammenhæng med brugen af eksempelvis 

ordsammensætningen ’i smyg knota’, her kunne påpege dette som værende negativ-ladet, som om 

visse dele af befolkningen har ageret bag om ryggen på regeringen, og efterfølgende faldet den i 

ryggen. Samtidig er det også påfaldende, at den sidste del af sætningen i høj grad kan påpeges at 
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søge at underminere befolkningens legimititet af deres handlesæt, grundet værende ’anklaget’ ikke 

nødvendigvis er ensbetydende med skyldig, og ’alla de olyckor, den rått lida’ kan betegnes at have 

en vis nedladenhed i forhold til befolkningens beskyldninger mod den kejserlige regering. Her er 

det også interessant at fremhæve avisens underoverskrift for Dumaens agrering og medvirkning i 

forhold til den politisk omvæltning i Rusland, ”Dumaen gör sig till landets herre
59

”. Man kan ud fra 

ovenstående fremsætte, at SD om ikke fremløfte det gamle regime i et hverken positiv eller lys, så 

betoner avisen en vis tvivl mod både befolkningen og Dumaens legimitet for den gældende situation 

og deres agrering.   

16. marts: Arbetet skrivelser om den russiske revolution handler om Tsarens abdikation, og 

beskrevet ud fra den engelske finansminister Bonar laws tal omkring situationen i Rusland i det 

engelske underhus, som påpeger, at rørelsen ”vore riktad mot den gamla regerings obenägenhet at 

föra kriget med den effektivitet och energi som folket fordrar
60

”. Derudover forekommer der videre 

en beskrivelse af den nye regerings politisk tilknytning baseret på telegrafmeldingerne, hvor de 

liberale krafter bliver opløftet som revolutionens bærende kræfter. Der understreges dog i artiklen, 

at der er bred støtte både fra socialdemokrater til en del af de højreorienterede, selvom disse begge 

er blevet sat udenfor den nysammensatte regering. Videre i avisens nyhedssiderne findes en 

sammenfatning af den større artikel fundet sædvanlig under den omfattende opsummering af 

hændelserne i første verdenskrig. Denne mindre artikels afslutter med ordene, ”bland de brede 

folklagen i Europa kommer revolutionen at följas med oerhörd spänning och interesse, ty på dess 

utgång beror i stor utsträckning den kommande utveckling i vår världsdel.
61

”. Dette kunne man 

muligvis tolke som opløftende revolutionens kommende konklusion som en instans ikke kun til 

fremstilling af de liberales sejr, men som udgangspunkt for mulig socialistiske politisk indpas og 

forandring i den vestlige verdensfære. I SD finder vi igen tydelig kontraster i forhold til 

fremstillingen af situationen i Rusland. I en artikel, der bringer øjenvidneberættelser, og ud fra disse 

gennemgår de enkelte dages begivenheder under forløbet, kan det påpeges, at den revolutionær 

folkmasse igen bliver sat i et negativt lys. Dette fremhæves under øjenvidnets gennemgang af de 

enkelte dage, hvor denne beskriver situationen omhandlende den årsagsgivende livmiddelsbrist, ”de 

största ansträngningar gjordes för att afhjälpe den värsta bristen. På onsdagen gjordes också 

försök at hålla brödbutikerna öppna, men de måste åter stängas, då den rasande folkmassan slet till 
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sig det lilla som fanns utan at betala något därför.
62

”. Beskrivelsen af en kaotisk og aggressiv 

pøbel, der overhovedet ikke forsøger at behjælpe situationen, selv med myndighedernes forsøg på at 

komme fødevarebristen til livs. Men i stedet bare tager alt, endda helt uden betaling. Samtidigt har 

avisen bragt en artikel, der kan påpeges atsætte afstand mellem de to nationers samfundsmæssige 

systemer. Denne artikel er en opsummering af det hidtil forløb under martsrevolutionen, den står 

uden kilde, og må derfor påpeges at være kommet fra avisens egen journalistiske redaktion. 

Artiklen opløfter Dumaen som som hovedaktøren til den egentlig revolution og 

regeringsomvæltning, ”Revolutionen i Petrograd har börjat redan förliden vecka och satts i gang af 

de högst betrodde herrarne i riksdumaen.
63

” Det intressante i denne artikel skal dog findes i dette 

udsnit, ”Tydligt är emellertid att duman hade stramats upp genom särskilda inflytelser. Hvilka voro 

då dessa? Som en ren barnslighet får man beteckna talet om liberalism mot reaktion: det går inte 

an att på ryska förhållanden tillämpa västerländska doktrinära begrepp allraminst från snäf 

synpunkt.
64

”. Dette betoner ret decideret, både delvis hvorfor en liberal avis ikke har været direkte 

positiv stillet overfor udsigten til at få en mere liberal regering i Rusland. Men samtidig tilsidesætter 

udsagnet i onfattende grad en mulig sammenligning mellem omstændighederne i Sverige og 

Rusland, når de russiske forhold simpel ikke kan sættes i sammenhæng med vestlige politiske 

tilhørsforhold. Altså kan man tolke, at ifølge SD ville en eventuel overføring af den russiske 

situation og omvæltning til svenske ikke være en mulighed, derfor en tydelig frasigelse af de mange 

sammenligninger og begjstringer som eksempelvis er blevet bragt i Arbetet.   

17. marts: Når man overskuer artiklerne fra Arbetet forekommer der et overordnet tilsagn til en 

politisk omvæltning gennem martsrevolutionen, der ikke står til at ændre. Under lederartiklen 

omkring verdenskrigen beskrives den nye regerings program, og med underoverskriften ”En 

proklamation til folket - Allmän rösträtt; yttrandes press- och forsamlingsfrihet.
65

” påpeges her et 

positivt regimeskifte og politisk ændring for den russiske befolkning og nation. Avisen fremlægger 

også punkterne under Code No. 1 som den nye provisoriske regerings politiske principper, dog på 

intet sted bliver de socialistiske krafter nævnt, som historisk på nuværende tidspunkt er begyndt at 

få større indflydelse. Samtidig påpeger avisen igen gennem kildebrugen af den nye regerings 

undenrigsminister  Pavel Miljukov, at baggrunden for revolutionen var det gamle regimes fejlende i 

verdenskrigen, ”den gamle regerings store brott består dåri, att den störtat landet i fuldständig 
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deorganisation och åsamkat det tunga prövningar.
66

” Det vækkede folkets vrede til et punkt, ”Den 

gamle regeringen såg sig fullständigt isolerad. Faktiskt havde ingen förtroende til den.
67

” Altså 

opløftning af den i høj grad liberale provisoriske regeringen, som et skridt i den rigtige retning. Dog 

findes der i avisen opsat på samme side som den daglige rapportage omkring verdenskrigen et 

meget interessant digt navngivet ” I revolutionstider” på fire strofer. Digtet kan i høj grad tolkes 

som værende et forsøg på at indflyde den svenske arbejderklasse til at påbegynde en lignende 

aktioner som var forløbere til martsrevolutionen. De to første strofer handler om den russiske 

opstand mod styret, og ender med ”Ni sänkt i armod vårt folk och land, förnuftet vägrar ni höra. Nu 

laga vi styret själv i hand, välvetande vad vi göra!”, og tredje strofe starter med, ”Du tysta, fattiga 

svenska folk! Varsnar du flamman i öster?”, og slutter med ”men tungt är ditt ok och knappt ditt 

bröd, och knapp den frihet du vädrar.”Digtets sidste strofe starter med versene, ”Den tid vi leva i 

rider fort, ej känna vi morgondagen” og slutter med ”I dag för en annan Ryssland an. Så kan et 

vanstyra sluta.
68

” Man kan betone, at dette ganske udspeciferet kan fremhæves som værende et 

klart forsøg på en meget direkte opråb af de svenske undertrykte klasser til handling. Dette er også 

første gang, at avisen i en sådan decideret grad sætter sitautionen i Rusland i sammenhæng med de 

svenske omstændigheder. Interessant er det også, at digtets forfatter er sat som ’nemo’, hvilket er 

den latinske betegnelse for ’ingen mand’. Digtets forfatter er altså ikke blot inkognito, men direkte 

ikke-eksisterende. Dette kan naturligvis sættes i sammenhæng med den pågældende censur i 

Sverige, og sætter virkelig fokus på spørgsmål om, hvor omfattende censuren egentlig påvirker 

avisens skrivelser og fremlagte holdninger. SD’s fokus ligger ligesom Arbetet på artikler omkring 

den nye regerings program og et par kortfattet omkring tsar Nikolaj II’s abdikation samt den nye 

regent, tsarens bror, storhertug Michael Alexandrowitsch. Dette sker under overskriften, 

”Statshvälfningen i Ryssland”, med underoverskriften, ”Den nya ministären bildad. – Det nya 

omstörtande regeringsprogrammet.
69

” Så man finder stadig en vis negativladet tilgang gennem 

disse overskrifter til den politiske omvæltning i Rusland, hvilket kan sættes i direkte modsætning til 

artiklerne bragt af Arbetet. Derudover betoner SD også den nye provisoriske regering, og dens 

kommende principper med overskriften ”Revolutionärt i sine principper
70

”, hvilket man kunne 

tolke som værende en vis usikkerhed omkring det næste skridt for Rusland. Men samtidigt med 

dennefortsatte skepsis og usikkerhed, som avisen har bragt overfor de revolutionære parter og den 
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tilfaldende situation i Rusland. Her har man valgt at bringe en artikel, som sætter det gamle 

kejserlige regering i et meget dårligt lys på basis af en københavnsk korrespondents udtalelser. 

Artiklen fremsætter et postulat omkring, hvorvidt den kejserlige regering søgte at udnytte en special 

paragraf i aftalen med de allierede til at slutte separat fred med Tyskland gennem at udløse en 

livsmiddelsbrist, og hungerkonflikt i Rusland, ”Livsmedelsbristen i Petrograd fremkallad af 

regering i syfte at få en ursäkt?
71

” er den iøjnefaldende overskrift. I artiklen skrives der, 

”...revolutionen i Ryssland kommit i elfte timmen, så at den i sista ögonblicket kunnat förhindra 

realiserandet av den reaktionäre ryska regeringens plan på at söka sluta en fördelaktig separatfred 

med centralmakterna.
72

”. Man kunne tolke den bragt artikel som avisens begyndelse til en 

afstandstagning af det gamle regime, dog uden reelt at have på nogen måde direkte omfavnet den ny 

regering. 

19. marts: Arbetets artikler omkring revolutionen er begyndt at handle om, hvilken indflydelse den 

omvæltende begivenhed vil have på Rusland. Dette sker eksempelvis i en omfattende nyhedsartikel 

med overskriften, ”Det nya Ryssland
73

”, hvor martsrevolutionen i høj grad bliver betonet meget 

positiv. Artiklens kilder omhandler reaktionerne fra russiske journalister i København, som 

fremstilles overvældende begjestret for omstændighederne i deres fædreland, ”timme efter timme 

följdes det nya Rysslands födelse med varmaste och spändaste interesse.
74

” I et interview af 

russerne fremgår en ligeså positiv opløftning af den nye regering i Rusland, hvor de adspurgte ikke 

kan finde noget negativt ved de kommende udsigter for Ruslands fremtid, ”Den nya regeringen är 

stärk, därfor att bakom den står av alla klasser.
75

” Arbetet lægger altså i stor omfang fokus på 

revolutionens positive udfald for Rusland. Med situationens synlige realiteter omkring et 

tilkommende konstitutionelt monarki som statsform, og dermed den mulige opretholdelse af tsarens 

indflydelse, kan man påpege, at den social-demokratisk avis søger med artiklen et positiv syn på 

martsrevolutionens forhåbentlige politiske ændringsforhold i fremtiden. SD har også ændret syn på 

situationen, for første gang henover forløbet bliver det gamle kejserlige regime sat i et påfaldende 

negativ lys. Da avisen som nyhedsartikel har valgt at bringe et telegram forfattet af udenrigsminister 

Miljukov hos den provisoriske regering i Rusland. Her fremhæves det gamle regime som et direkte 

onde for landet, som behøvede fjernes, ”... slutet på den gamla politiska regimen i Ryssland, hvilken 
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ömkligen störtat inför folkets harm, som framkallats av dess värdslöshet, dess missbruk och dess 

brottsliga brist på förutseende.
76

” Svaret på denne ændring kan muligvis findes under en 

tilstødende artikel i avis, som går under overskriften, ”Franska pressen om ryska revolutionen.
77

” 

Artiklen opløfter den tidligere regeringen som havde været svag overfor den tyske indflydelse i 

landet, modsat et forenet og sundt Rusland, som ”...ty ett starkt och enigt Ryssland skulle ha förintat 

Tyskland på sex veckor.
78

” Hvorefter artiklen opløfter de liberale bag den nye regering, som, ”...i 

två år outtröttligt ha bekämpat de tyska stämplingarna..
79

”, og artiklen slutter med at betone, 

hvorledes stemningen i Rusland er blevet usædvanlig tyskfjentlig. Man kan altså påpege, at 

ovenstående har været med til at skabe en holdningsændring hos avisen i forhold til den politiske 

omvæltning i Rusland, og for det gamle regime overfor de sidste dags artikler. 

 

20. marts: Arbetet har her bragt en ’hälsningstelegram’ til det russiske folk fra det 

socialdemokratiske parti. Her hyldes revolutionen og den effekt, den påtages at have haft, ”...aldrig 

har ett mera förkrossande slag riktats mot reaktionen i världen
80

.” Dermed finder vi igen, at 

revolutionen bliver opløftet som en ’succeshistorie’ for folket til avisens læsere. Dette fremhæver 

martsrevolutionen ikke blot som en decideret positiv udvikling for Rusland, men også for resten af 

verden i forhold til socialismens indflydelse af den politiske magt, ”...en seger som det socialistiska 

proletariatet så krafigt bidragit till gagn för ryska folket og hela mänskligheten.
81

” Man kan derfor 

påpege en undertone gennem avisens artikler om revolutionen, der sætter en lignende begivenhed 

for den trængte svenske arbejdeklassen som værende en klar mulighed for en ændring af de 

politiske og sociale omstændighederne i Sverige. Samtidig kunne man også tolke fra sidst nævnte 

citat, at revolutionen ikke nødvendigvis skal ses som en slags endegyldigt mål og resultat, men i 

højere grad som et skridt på vejen mod en udvikling til bedre politiske og sociale vilkår. Hvor 

Arbetet lykønsker Rusland og revolutionen, så har SD bragt en artikel med overskriften ”Rivalskap 

mellan dumakomitten och arbetareutskottet
82

” baseret på kilder fra avisen Socialdemokraten. Der 

har fokus på, at intern kamp i ’revolutionslejren’ mellem den liberale Duma og Petrograds 

arbejdsdelegerede med socialdemokraten Tseidze i spidsen. Konflikten indtræf, da dumaens 

exekutivkommite, ”beslöt nämligen att träda i underhandlingar med tsaren. Tzeidze och Kerenski 
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utträdde med anledning häraf ur kommitten.
83

” Herefter måtte Dumaen bøjer sig, og genoptag 

forhandlingerne med Arbejdskommiten. SD påminder også omkring de omstændigheder, at ”man 

bör erinra sig, att i Petrograd tilverkas två tredjedelar av all ammunition i Ryssland
84

.” Dette kan 

tolke som værende en dobbeltrussel både i forhold til den generelle skræbelige indenrigssituation i 

Rusland, men også med tanke på Ruslands medvirkning og indflydelse i første verdenskrig. Man 

kan altså betone SD’s usikkerhed ved en eventuel magtbalance, der kan falde i socialistiske hænder. 

Dog disse informationer, der reeltunderstreger Arbejdskommitens magtindflydelse, påpeger SD 

deres faktiske validitet med underoverskriften, ”påstår ”Social-demokraten”.
85

” 

 

 

Resultat och slutdiskussion 

Under dette afsnit kommer undersøgningens resultat at sammenfattes og diskuteres med 

udgangspunktet i den tidligere forskning, som blev fremstillet i opgavens tidligere afsnit. Opgavens 

to delspørgsmål handler om at analysere, hvordan de to fremhævede aviser skildrede de forskellige 

parter i martsrevolutionen, og om der blev taget nogen form for stilling for eller imod disse gennem 

avisernes skildring af konflikten. Med udgangspunkt i det undersøgte kildemateriale kan der 

konstateres, at der både findes ligheder og forskelle mellem de to avisers skildring af parterne i 

konflikten. Begge aviser formidler i sidste ende et direkte kritisk billede af det kejserlige regime, og 

delvist et positiv syn på de nye politiske omstændigheder. Dog er der tydelig forskelle på, hvilken 

stillingstagning som gøres, og under hvilke omstændigheder disse fremhæver de enkelte parter, som 

har taget del i konflikten. 

Overordnet set finder man hos Arbetet en ganske tydelig sympatisering med de revolutionære 

krafter fra starten af avisens rapportering af konflikten. Dette sker i dog forhold til kilder påvirket af 

den russiske censur, og avisens egen balancegang af den hjemlige censur, betonet af det frembragte 

dementi bragt i avisen d. 14 marts. Men desto længere hen tidsmæssigt i konflikten vi kommer, og 

kilderne i højere grad kommer fra oppositionen i konflikten, kan der også konstateres en opløftning 

fra Arbetets side af de folkelige revolutionære krafter. Der findes i tiltagende grad en positiv 

fremhævning af de socialistiske krafter i værk under revolutionen, dette sker dog uden en reel 

henvisning til de enkelte forskellige grupperinger. Avisen gør på intet tidspunkt en udspecificering 
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af de forskellige socialistiske instanser, hvor man historisk påtegner sig en øgende indflydelse af 

eksempelvis både mensjevikker og bolsjevikker henover martsrevolutionens slutfase. Om dette skal 

ses som en afstandstagning mod de mere yderligeregående venstreorienteret socialistiske fraktioner, 

manglende på decideret socialistiske kilder eller som en konsekvens af den påtalende censur i 

Sverige hindrende bringelsen af eventuelle kilder, kan der kun spekulereres i. Dette hindrer dog 

ikke avisen i en overordnet fremhævelse og generelle opløftning og hyldning af befolkningen, og 

det socialistiske proletariat for deres kamp og indflydelse for den ny udvikling i Rusland. Samtidig 

er der også positiv fokus på den nye provinsoriske regering med den liberale Duma i frontsædet. 

Men dette positiv syn på den nye regering i Rusland, som hovedsageligt er påvirket af liberale 

krafter, sættes ofte i avisens artikler i sammenhæng med en videre udvikling mod en mere 

socialistisk politik. Altså som en form for første stopklos i den rigtige retning mod den rette 

politiske ideologi. Derimod er der fra avisens side et tydelig negativ fokus på det kejserlige regime, 

som avisen i meget tydelig grad fremhæver som direkte inkompetent, korrupt og brutal fra starten af 

konflikten og frem til slutningen. Det gamle regime bliver på intet tidspunkt sat i positiv eller 

neutral lys, men i stedet under den fulde tidsperiode fremsat som den skyldige for alt, som var galt 

med nationen Rusland. Avisens tilskynder gennem de mange artikler negativ værdi til grundlaget 

for et monarkisk styre, og fremhævet et sådan som forædlet, ineffektivet og til direkte skade for et 

given lands befolkning. Man kan derfor tolke, avisens i høj grad fremsætter, at en omvæltning af 

disse reaktionære styre kun kan være til gavn for en pågældende nation. Der disse former for 

regeringer opsættes som en hindring for den politisk udvikling mod bedre sociale og økonomiske 

vilkår og rettigheder for den almene befolkning. Ud fra kunne man påpege, at avisen selv gennem 

censuren begrænsing fremhæver de socialistiske muligheder gennem den opløftede ’succeshistorie’, 

som avisen over konfliktens forløbet har decideret sat i et overvældende positiv lys. Man kan 

betone, at Arbetets artikler dag for dag mellem linjer sætter martsrevolutionen i Rusland i en 

parallel til den svenske situation, hvor avisen gang på gang påpeger, hvilken mulighed den russiske 

befolknings oprejsning skaber, og hvilken betydning det kan have for hele verdenen. Samtidigt 

betones de socio-økonomiske ligheder mellem de to nationer i forbindelse med grundlaget for 

revolutionen, og der kan tydes både indirekte og direkte tilskyndninger på basis af analysen af 

avisens artikler, til den svenske arbejdeklasse på at gå imod den samme type reaktionær regering, 

som det svenske folk og nation er holdt tilbage af. Her er digtet fra den 17. marts, det mest åbenlyse 

eksempel heraf. Arbetet skaber derved gennem skildringen af martsrevolutionen både sociale og 
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politisk relation og sammenhænge mellem de to nationers omstændigheder, for dermed opsætter 

revolutionens som et forbillede og politiskhandlingsmodel for de trængte lavere klasse i Sverige. 

Derimod kan man fremhæve, at SD’s fremstilling af de forskellige parter i martsrevolutionen i høj 

grad sættes i et andet lys henover konfliktforløbet end Arbetet. Her fremsætter avisen en ganske 

tydelig skepsis til de revolutionære parter i starten af konflikten. Den deltagende del af 

befolkningen bliver fremstillet af avisen som en kaotisk pøbel, der i et blindt raseri baseret på de 

soico-økonomiske omstændigheder i Petrograd har mistet alt form for samfundsmæssig 

anstændighed og tankevirksomhed. I stedet har den undermineret de reelle myndigheders 

funktionsmuligheder, og startet en dominoeffekt, som har lammet landet. Hvilket har åbnet 

muligheden for dumaens aktion, som har påbegyndt et statskup, som udfra en tolkning af avisens 

artikler de første dage gennem konflikt i høj grad savner legimitet. Samtidig bliver det kejserlige 

regime ikke fremstillet dårligt som i Arbetet, derimod er der en mere neutral fremhævelse af den 

gamle regering. Dette kunne man påpege, er grundet situationen usikkerhed i forhold til både 

Ruslands deltagelse i verdenskrigen samt hvilke effekt en sådan stor social og politisk omvæltning 

vil have på resten af det europæiske samfund. Man kan altså derfor fremhæve, at avisen i starten af 

konflikten grundet den usikkerhed agrerer med tvivl mod de handlinger foretaget af eksempelvis 

dumaen. Dette mønster ændrer avisen dog omkring den 17. marts, da avisen gennem fremførelsen 

af artikler, hvor de store liberale vestmagter som Frankrig og England legimiterer situationen i 

Rusland, og dumaens agrering baseret på situationen. SD ændrer i forbindelse med denne 

omstændighed helt sin fremstilling og synspunkt på konflikten. Det gamle regime bliver i den grad 

sat i meget dårligt lys, som både brutal og korrupt. Derudover fremføres påstand om forræderi af 

den kejserlige regering mod de allierede i forhold til den videre deltagelse i verdenskrigen. Den 

kejserlige regering pressede befolkningen til deres oprørske handling grundet de forræderske 

underhandlinger om fred med centralmagterne, og dumaen bliver nu fremstillet som helten i 

billedet, som stoppede disse fatale forhandlinger med deres magtovertagelse. Avisen sætter herefter 

dets synspunkt baseret på det gamle regime som svage mod den tyske indflydelse og magt, hvor 

dumaen fremløftes som de nu stærke anti-tyske krafter i Rusland. Omstændighederne i Rusland og 

avisens synspunkt ændres dermed på basis af en overgang fra et fokus på de indenrigspolitiske 

sammenhænge til et udenrigspolitisk fokus. Men usikkerheden kryber tilbage d. 20 marts, hvor 

avisen får indsigt i den magtkamp, som er forestående i Rusland mellem de liberale og socialistiske 

krafter. Selvom kun socialdemokratiske individer og handlinger påpeges i artiklen, kan man tydelig 

tolke, at avisen fremhæver, at en eventuel socialistiske indflydelse under hvilken som helst instans 
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skal ses som en skræmmende og virkelige mulighed. Hvorvidt der gennem SD’s skildring af 

martsrevolutionen kan påpeges nogen form af søgt påvirkning af de sociale og politiske 

omstændigheder i Sverige, skal vel sættes i modsætning til Arbetets i høj grad betoning af 

revolutionen som forgangsbillede. Man kan fremløfte, at SD i starten af konflikten tager afstand fra 

situationens handlingsfremgang med basis i fremstillingen af denne som kaotisk, aggressiv og 

ufrugtbar for hele samfundets velværd gennem den i høj grad negativ opstilling af de revolutionære 

krafter, og fremhævelse af den pågående illegitime magtovertagelse i Rusland. Dette kan dermed 

tolkes som et forsøg på en opretholdelse af status quo på den parallell situation i Sverige, altså en 

afstandstagning fra de russiske omstændigheder, dog uden at sætte de to landes omstændigheder i 

sammenhæng. Hvilket er fremhævet i avisen d. 16 marts gennem, at avisen opløfter det vestlige 

generelle politiske og sociale idealer som ikke værende sammenlignlige med disse i Rusland. Altså 

en tydeliggøres af, at situationen i Rusland ikke kan have nogen ligheder med de givne 

omstændigheder i Sverige. Og når avisens forholdsændring kommer den næste dag sker det på basis 

af sammenhængen med Ruslands deltagelse i første verdenskrig, og ikke i forbindelse med en 

positiv ophævning af pågående politiskeog sociale forandringer eller muligheder. Hvilket sidst i 

konfliktens forløb overgår i en angst for den opstillede magtkamp mellem de socialistiske og 

liberale grupperinger i Rusland. SDS opsætter i høj grad martsrevolutionen som et skræmmebillede 

for, hvad en sådan protestrørelse og handlingsmodel kan forårsage og ustabilisere et samfund til 

sådan en grad, at denne endda kunne muliggøre yderlige venstreorienterede kræfters magtovertag. 

 

Hvis man sætter opgavens resultat i sammenhængen med Carl Marklunds studie, kunne man 

påpege, at opgavens analyseresultat delvis falder indenfor samme ramme. Der er en fælles enighed 

mellem de to aviser om, at den socio-økonomiske situation i Rusland var årsagen til revolutionens 

start. Samtidigt med at der tidligt i forløbet ikke bliver påpeget nogen sammenhæng mellem de to 

nationer, og som betonet af Marklund skal man ned under ordene i de enkelte artikler for at få frem 

deres mulige reelle indhold, hvilket man kunne sætte i sammehæng med den pågældende censur.  

Der tydelig gennem artiklerne holder et stramt greb omkring direkte stillingstagning, og 

nødvendiggøre aviserne til at kamuflere egne holdningerne i de generel overordnede argumenterer 

for revolutionens omstændigheder, og isærdeleshed dennes mulige direkte indvirkning på 

nationerne i den resterende verden. Dog er der øjeblikke, hvor disse kryber til overfladen, og ikke 

kan misses. Derudover er der i opgavens analyse kommet frem til den samme bedømning af 

revolutionen på basis af den mulige indvirkning og relation til første verdenskrig og de enkelte 
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krigsførende staters ideologiske idealer, for derigennem at sætte Sveriges reaktionære 

regeringsform under lup. Dog selvom dette element findes hos begge aviser, er det dog betydeligt 

mere fremhævet hos den socialdemokratisk Arbetet end den liberale SD, hvor der hos SD 

opretholdelse skepsis og usikkerhed overfor martsrevolutionens indvirkning og udvikling indenfor 

de indenrigs- og udenrigspolitiske tilhørsforhold. Dette kan eventuelle sættes i sammenhæng med 

angsten for den mulig spridningseffekt, som revolutionen kunne få på Sverige, for hvilken der 

kunne trækkes paralleller mellem de to nationer. Hvor man i opgavens analysen finder, at dette 

emnet ikke på noget tidspunkt bliver bragt til overfladen, så kan der fremhæves, at en tydelig debat 

af hvilke konsekvenser og indflydelser som en lignende protestrørelse ville have for det svenske 

samfund pågår i avisernes artikler. Her kan påpeges, at Arbetet opløfter revolutionen i den grad som 

et given positiv redskab, der kan føre en nation til bedre sociale og politiske relationer for hele dens 

befolkning. Hvor Marklund opløfter dette emne i sit studie som næppe samfundsforbedrende, men 

som et stump instrument for samfundsforandring, kan man gennem analysen af Arbetets artikler 

fremhæve, at revolutionens effekt bliver i høj grad betonet som en start på for den videre udvikling 

af et bedre samfund, og ikke blot som et stump instrument for en uangivet samfundsforandring. 

Samtidigt med der ikke direkte påpeges en spridning til Sverige i de to aviser, så kan der opløftes 

meget direkte tilsagn for en opmaning til en lignende aktion i Sverige i Arbetet. Omvendt hos SD, 

bliver revolutionen taget op som netop et kaotisk og anarkistisk redskab uden reel politisk form 

eller retning. Hvor den efterfølgende samfundsforandring ikke bliver frembragt som en given 

positiv instans for samfundet videre udvikling, men som en uklar og usikker samfundsforandring, 

der kan ende med at selv den yderste venstrefløj ikke blot får indflydelse, men overtager magten. 

Derfor er der i opgaven baseret på analysen af det gældende kildematerial kommet fremtil kun den 

socialdemokratiske avis betragter revolutionen, og det forandrede Rusland som et forbillede og 

forgangsland for det svenske folk. Den liberale SD har i langt større grad fokus på de fare ved en 

given instans som martsrevolutionen, dog bliver bliver den nye provisoriske regering sat i et positiv 

lys i relation til deres fremhævede engagement og tilknytning til den videre deltagelse i 

verdenskrigen, og altså dermed ikke en direkte opsættelse af ’det nye Rusland’ som politisk 

forgangsland. Dog kan man stadig med udgangspunkt i opgavens analyse og fremførte resultat 

påpeger, som understreget af flere af historikerne, at martsrevolutionen og de socialistiske avisers 

skildring af konflikten, som betonet af opgavens analyse af Arbetets fremførelse og skildring af 

martsrevolutionen, kan have været en vigtig faktor som inspirationen samt for organisationen af 
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hungerrørelsen og den svenske revolution under foråret 1917, som blussede op blot nogle få uger 

efter den kejserlige regerings fald i Rusland.  

 

Konklusion 

 

Det overordnet mål med opgaven var skabe et indblik i, hvordan den sydsvenske lokalpresse 

skildrede den russiske martsrevolutionen år 1917. Formålet havde derfor til udgangspunkt at studere 

ud fra, den svenske dagspresses skildring af martsrevolutionen, og derigennem undersøge avisernes 

mulige stillingstagen i konflikten. Dette blev gjort på basis af, hvordan aviserne eventuelt skilte sig i 

deres fremstilling af de gældende omstændigheder under martsrevolutionen. Her kan i 

sammenhæng med det fremhæves, hvorledes de fremstående parter under konflikten blev fremstillet 

samt en dybdegående tolkning af de givne artiklers tekstformuleringer, og avisernes egne tolkning 

af den tilgængelige information kommende fra Rusland. For endegyldigt at holde den analysen op 

som en resultatsramme, som man indenfor denne muligt kunne påvise, om de fremhævede aviser 

søgte at påvirke den pågående politiske situation i Sverige, som nogle uger efter martsrevolutionen 

blussede op til den såkaldte svenske revolution. Opgavens formål og resultat er derefter blevet sat i 

relation med den tidligere forskning omkring periodens skildring af martsrevolutionen, og den 

eventuelle indflydelse på den svenske situation. Her er blevet sat fokus på Carl Marklunds studie af 

fire stockholmske samtidsaviser fra hver sin ende af det politiske spektra. Kildematerialet, som der 

er blevet anvendt i opgaven har bestået af de to lokalaviser fra den sydsvenske region; Sydsvenska 

Dagbladet og Arbetet. Valget af de to forskellige aviser har først og fremmest været grundet et 

politiskt perspektiv, da aviserne repræsenterer to forskellige politiske grene. Samtidigt har jeg for at 

begrænse opgavens mulige omfang med udgangspunkt i den russiske revolution valgt at opløfte 

martsrevolutionen for undersøgelsens historiske analyseramme for at få svar på mine 

frågeställningar. Dette valgt er gjort grundet tilslutningen omkring den direkte sammenhæng 

mellem martsrevolutionen og den svenske revolution. Derudover har jeg også valgt at begrænse den 

tidsmæssige tolkningsramme fra den 12. marts til den 20. marts, for dermed kunne fokusere i højere 

grad på den skildringen af den egentlige historiske begivenhed.  

 

Opgavens resultat bekræfter til stor del resultatet i Carl Marklunds studie, der er fremkommet 

samme vurdering af martsrevolutionen baseret på dens indvirkning på første verdenskrig og 

krigsførende staters ideologiske tilhørsforhold, hvilket har sat den svenske regeringsform i 
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gældende relation til den enkelte avis’ skildring af konflikten samt givne forandringsmuligheder. 

Samtidig viser resultatet, at der givet kan påpeges mulig sammenhæng mellem martsrevolutionen 

og de svenske sociale og politiske omvæltninger under 1917, hvilket kan sættes i relation til i 

særdeleshed de socialistiske avisers skildring af konflikten og understregning heraf i den tildligere 

forskning. Derudover diskuteres anledningen til, at mit resultat delvis skiller sig fra Marklunds 

studie i opgavens afsluttende afsnit.  
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