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En mer detaljerad handleding till Zjenevskijs bok om 1917 

 

Bildtext: Den engelska översättningen av Ilin-Zjenevskijs bok från 1931 kräver tillgång till en kartbok över St 

Petersburg med gatuindex, som den till höger från 1912. Den finns att ladda ner på 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1912/  eller http://www.etomesto.ru/karta289/ 

Förordet, sidan 11: Detta slutar med en mening som saknas i det ryska originalet och 

uppenbarligen lagts till av den engelske översättaren: "Läsarna bör kanske erinras om att 

Finland, likt andra gränsstater, befann sig under det ryska tsarväldets järnhäl innan det 

befriades av bolsjevikrevolutionen". Som både Anders Björnsson 

https://www.clarte.nu/bloggen/10118-18-juli-1917-finlands-forsta-

sjalvstandighetsforklaring och jag https://www.lindelof.nu/19178-ett-bortglomt-100-

arsminne/ visat lyfte "järnhälen" vid revolutionen  i februari (mars) och några månader 

senare, den 18 juli 1917 förklarade den finländska socialdemokratiska regeringen landet 

partiellt självständigt. Detta motsatte sig dock den reaktionära finländska borgerligheten 

och det  var först efter revolutionen i Ryssland senare på hösten som de såg fördelarna med 

ett oberoende Finland. 

Kapitel 2, sidan 15: Här beskrivs hur arbetarmassor "rörde sig på Viborgsidan längs Nevskij 

Prospekt". Eftersom "Viborgssidan" (Viborgdistriktet) är stadsdelen norr om Nevan och 

Nevskij Prospekt, (i Centraldistriktet), ligger ett par kilometer söder om är meningen 

obegriplig. En titt i det ryska originalet visar att den engelske översättaren gjort fel, det ska 

heta "mot Nevskij Prospekt". Det kan vara bra att veta att området i nordväst, som 

innehåller Peter-Paulsfästningen mm heter också idag "Petrograddistriktet". 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1912/
http://www.etomesto.ru/karta289/
https://www.clarte.nu/bloggen/10118-18-juli-1917-finlands-forsta-sjalvstandighetsforklaring
https://www.clarte.nu/bloggen/10118-18-juli-1917-finlands-forsta-sjalvstandighetsforklaring
https://www.lindelof.nu/19178-ett-bortglomt-100-arsminne/
https://www.lindelof.nu/19178-ett-bortglomt-100-arsminne/
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Bildtext: Centrala Petrograd  1917 med de viktigaste platserna och gatorna utsatta. Numren hänför sig till de 

namn som ges i Oktoberförlagets utgåva. Detaljer hittar ni i texten. 1. Nizjnijnovgorodskijgatan; 2.Litenijbron 

"Järnbron"; 3. Lesjukovgatan; 4. Sergijevkijgatan; 5. Cavaliergradgatan; 6. Nikolajevskijstationen; 7. Tsarkoje 

Selostationen 

Sidan 17: Mot slutet på sidan, samt också  senare i boken, talas det om 

Niznijnovgorodskijgatan. Den heter numera Ulitsa Akademika Lebedeva, passerar strax 

väster om Finlandsstationen (där Lenin anlände 1917) och mynnar i Litejnijbron över Nevan. 

Gatans nuvarande namn är efter akademiledamoten Vera Lebedeva (1881-1968) som var 

politiskt aktiv också före revolutionen och som gjorde stora insatser för att minska 

barnadödligheten https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Lebedeva Ett par rader ner talas det 

om "Järnbron". Detta är just den ovannämnda "Litejnijbron" där det ryska ordet betyder 

något i stil med "gjuteri" eller "järnbruk". 

Sidan 18: Tauridapalatset, som var sovjetens högkvarter under 1917, heter på svenska 

Tauriska palatset. Det råder viss förbistring kring namnet, men eftersom det heter 

Tavritjeskij  dvorets på ryska och ursprungligen är uppkallat efter "Tauris", det gamla 

grekiska namnet för Krim, så är nog det svenska namnet korrektare än det engelska. 

Sidan 20: Lesjukovgatan, egentligen Lesjutkovgränden skall förmodligen vara nuvarande 

Dzjambulagränden, som börjar vid floden Fontankas östra strand vid den lilla Lesjutkovbron. 

Sidan 21: Sergijevkij gatan heter numera Tjajkovskijgatan. Dåtida järnvägsstationerna 

Nikolajevskijm Tsarskoje  Selo och Warshava heter nu Moskva-, Vitebsk- och Baltiska 

järnvägsstationerna. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Lebedeva
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Sidan 31: Tidningen "Vågen" hette på ryska "Volna". Det är kutym att, som sker senare på 

sidan 62 i boken, att ge originalnamnet inom citattecken och översättningen inom parentes, 

alltså "Volna" (Vågen). Detta för att andra böcker för det mesta hänvisar till originalnamnet. 

 

Bildtext: Första numret av "Volna" (Vågen) den 30 mars 1917 (västerländsk tideräkning). Det räcker med att 

kunna ryska alfabetet för att se att det högst upp står "Ryska Social-Demokratiska Arbetarpartiet" och ana att 

raden under betyder "Proletärer i alla länder förenen eder!" samt därefter "organ för Sveaborgs Matrosers 

Kommitté av RSDRP". Redaktionen ligger på "Vysokogornoygatan 21", dvs Högbergsgatan 21. 

Sidan 33:  Chiljanij: var en finsk-rysk fackföreningsman och matros Nikolaj Hiljani eller Hiljanen. 

Mötet på Alexanderteatern ägde förmodligen rum den 31 mars. 

Sidan 35: Vasten, en finsk bolsjevik Aleksander Pekanpoika Vasten 1881-1938 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_Vasten som under inbördeskriget var en av de ledande 

kommendanterna för de röda trupeprna i Tammerfors. Efter de vitas seger flydde han till 

Sovjetunionen där han 1923 blev invald i det illegala finska kommunistpartiets centralkommitté. 

1937 arresterades han och avrättades 1938. 

Sidan 36: Tokoj, dvs Oskari Tokoi (1873-1963) var socialdemokratisk statsminister i Finland mellan 

mars och augusti 1917 https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskari_Tokoi 

Sidorna 37-38: Tidsangivelserna här, t.ex 4 och 5 april, är i västerländsk tidräkning, vilket i rysk tid 

blir 22-23 mars. Man brukar i böcker om rysk historia före 1918 anger tider för händelser som 

utspelar sig i väst som t.ex. 4 april/22 mars för att undvika missförstånd. 

Sidan 42: "Anatolij" Antipov, dvs Nikolaj Antipov (1894-1938) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Antipov framstående bolsjevik som 1924 valdes in i 

Centralkommittén. Efter en framstående partikariär blev han arresterad 1937 och avrättad 1938. 

Sidan 43: Stort möte på Senatstorget, förmodligen den 3/17 april 1917. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_Vasten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskari_Tokoi
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Antipov


4 
 

 

Bildtext: Några fotografier  från det stora mötet 3/17 april i Helsingfors har jag inte hittat men väl dessa 

reportageteckningar i Hufvudstadsbladet den 18 april. 

Sidan 44: Allryska partikonferensen i Petrograd hölls 11-16 (24-29) april. Som konferensordförande 

utsågs S A Garin, eller Sergeij Garin (1873-1927) som fram till maj 1917 bar efternamnet Garfield. 

Om denne framstående bolsjevik som också var författare och poet kan man läsa på  

http://az.lib.ru/g/garin_s_a/text_2012_about.shtml 

Sidan 48: Zjenevski lämnade Helsingfors 16 april, förmodligen rysk tid, vilket blir 29 april med 

västerländsk tideräkning. 

Sidan 49: Kzeczinskas palats. Denna berömda polsk ballerinna som var Nikolaj II ungdomsförälskelse 

och till vilken han byggde ett palats som 1917 fungerade som bolsjevikernas högkvarter, har vi flera 

stavning och transkriptioner. På polska lär hon heta Kresinska (med "r") och på svenska Ksjesinskaja. 

Sidan 59: Cavaliergradgatan hette nog Kavalergardskaja Ulitsa, heter så än idag  och ligger strax  

öster om Tauriska palatset. 

http://az.lib.ru/g/garin_s_a/text_2012_about.shtml
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Bildtext: Tror ni mig inte så kan ni ladda ner kartan från 1912 och kolla själva. Tauriska palateset ligger i den 

gröna fyrkanten och Kavalergradskaja Ulitsa ligger ett stycker ner. Kartan är vriden och norr är åt höger. 

Sidan 62: "Golos Pravdy" (Sanningens Röst) var en tidning som utgavs av revolutionära 

socialdemokrater  på Kronstadt https://en.wikipedia.org/wiki/Golos_Pravdy 

Sidan 63: "Dagen före demonstrationen den 18 juli". Här kan man varken klandra den svenske eller 

engelske översättaren utan författaren själv som blandar ihop rysk och västerländsk tideräkning. På 

sidan efter kan vi nämligen läsa att demonstrationen ägde rum den 4 juli, vilket är det korrekta 

datumet. Den här typen av fel är ganska vanlig i litteraturen och bidrar till att förvilla historiker och 

deras läsare. Zjenevskij är ibland oklar när det gäller tideräkning under våren och sommaren 1917 

Sidan 68: "Artillerilagret" ska inte stavas med stor bokstav eftersom det var fråga om förråden i 

Peter-Paulsfästningen. 

Sidan 71 och 73: Om striderna mellan kosacker och revolutionärer i centrala Petrograd kan ni läsa 

mer på https://www.lindelof.nu/1917-nr-42-julidagarna-de-doda-hastarna-pa-liteinij-prospekt/ där 

jag dock inte stavat gatan helt riktigt. 

Sidan 78: "Kamraterna Podvoskij, Nevskij och Jagoda". Nikolaj Podvoskij (1880-1948) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Podvoisky hade till en början en framstående karriär inom 

Sovjetunionen, men gled sedan in i glömskan och i november 1941, som pensionär sedan sex år 

tillbaka, var med och grävde stridsvagnshinder utanför Moskva. Vladimir Nevskij (1876-1937) var en 

framstående bolsjevik och historiker https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nevsky som dock 

rensades ut på 30-talet och avrättades. Genrich Jagoda (1891-1938) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genrich_Jagoda var chef för den sovjetiska säkerhetspolisen NKVD från 

1934 till dess han ersattes med Nikolaj Ivanovitj Jezjov 1936 och sköts 1938. 

På de återstående fyrtiosex (!) sidorna 79-125 finns det en del att kommentera, men jag vill inte 

trötta ut er alltför mycket. Det som hittills redovisats täcker i stort sett också de efterföljande 

sidorna. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golos_Pravdy
https://www.lindelof.nu/1917-nr-42-julidagarna-de-doda-hastarna-pa-liteinij-prospekt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Podvoisky
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nevsky
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genrich_Jagoda

