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Kurt Jacobsen er dr. phil. og professor i historie ved Copenhagen Business 
School. Han har blandt andet skrevet det danske sundhedsvæsens historie i 
bogen Ve og velfærd (m. Klaus Larsen 2007), biografien Aksel Larsen – stifte-
ren af SF (1993/2010) samt Velfærdens pris. Arbejderbeskyttelse og arbejds-
miljø gennem 150 år (2011). Senest er udkommet Asbest – magisk mineral og 
dræberstøv (2012).

Lenin, med fødenavnet Vladimir Iljitj Uljanov, indskrev sig i ver-
denshistorien, da han i 1917 stod i spidsen for den socialistiske 
revolution og indførelsen af sovjetmagten i Rusland. Herved stod 
han fadder til mere end 70 års autoritært kommunistisk styre, der 
siden bredte sig til hele Østeuropa, indtil Berlin-murens fald i 1989 
og Sovjetunionens sammenbrud i 1991. 

Kurt Jacobsen tegner i denne biografi et nærgående portræt af 
Lenins opvækst, liv og politiske karriere – hvordan Lenin forandres 
fra en almindelig russisk skoledreng i et velstillet borgerhjem til en 
intelligent, kompromisløs og stålsat personlighed, hvis venskaber 
og menneskelige følelser ofres på den revolutionære sags alter. 

I 1918 bliver Lenin offer for et skudattentat, der er tæt på at koste 
ham livet. Herefter går det ned ad bakke med hans helbred og 
magtposition, og Lenin dør i 1924. 

For første gang på dansk fortælles, hvordan Stalin udødeliggør 
Lenins legeme, liv og værk som led i sine bestræbelser på at blive 
Sovjetunionens diktator – selvom det var Lenins sidste vilje, at 
Stalin skulle sættes fra magten. 

Biografien afrundes med en analyse af Lenins motiver og af sam-
menhængen mellem Lenin og Stalin og deres forhold til magten: 
Var Lenin en ærlig revolutionær og Stalin en dæmonisk diktator? 
– eller var de to alen af samme stykke?
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7 | REVOLUTION I RUSLAND 

Romanov-dynastiets endeligt
Den 15. marts 1917 var Lenin efter frokost som sædvanlig ved at forlade lejlig-
heden i Spielgasse 14 for at begive sig hen på biblioteket, da den polske socialde-
mokrat og bolsjevik M.G. Bronskij ankom i hastigt trav for at fortælle, at revo-
lutionen var brudt ud i Rusland. Telegrammerne var indløbet om morgenen, og 
nyheden stod allerede i de schweiziske aviser, men Lenin og Krupskaja havde 
intet hørt. “Ved I slet ingenting?” udbrød Bronskij forbløffet.107 
 Lenin og Krupskaja hastede ned til søen, hvor de seneste aviser var opklæ-
bet på tavler – og Bronskij havde ret. Revolutionen – den revolution, den længe 
ventede revolution var brudt ud. Zar Nikolaj II var abdiceret, og Romanov-
dynastiet, der havde hersket over Rusland siden 1613, var styrtet. Nyheden 
kom totalt uventet og ramte Lenin og Krupskaja som et hammerslag. Hvad de 
og alle andre eksilrussere i Zürich havde ventet og håbet på, var med ét og gan-
ske uventet en realitet. Stemningen var – som i de øvrige russiske eksilmiljøer 
rundt om i europæiske storbyer – euforisk, og resten af dagen var der jubel og 
fest og sang.
 Revolutionen var fremkaldt af krigsførelsen, der havde forværret levevil-
kårene både i byerne og på landet. Der var knaphed på fødevarer, brændsel 
og andre livsfornødenheder, og fra fronten indløb der kun dårlige nyheder og 
meddelelser om faldne. Det kom til demonstrationer og optøjer især i hoved-
staden under paroler som “ned med krigen” og “ned med selvherskerdømmet”. 
Zar Nikolaj II havde gjort sig selv til øverstkommanderende for den russiske 
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hær og befandt sig derfor i det militære hovedkvarter ved fronten, hvorfra 
han beordrede Petrograds garnison til at slå urolighederne ned. Omkring 150 
mennesker blev dræbt, hvorefter soldaterne begyndte at desertere og slutte sig 
til demonstranterne.
 Urolighederne eskalerede, og de oprørske tropper indtog bandt andet Pe-
ter-Paul-fæstningen og befriede de politiske fanger. Zarens sædvanlige politi-
ske støtter i Dumaen vendte ham ryggen, og til sidst bukkede Nikolaj II under 
for presset, og da hans bror, storfyrst Mikhail, ikke ville overtage tronen, lå 
Romanov-dynastiet i ruiner. Zaren abdicerede og blev sat i komfortabel husar-
rest i sommerpaladset Zarskoje Selo uden for Petrograd.
 Magten i Rusland blev overtaget af en provisorisk regering sammensat af 
repræsentanter for de konservative og liberale partier og grupperinger samt 
en enkelt socialrevolutionær, Aleksander Kerenskij – søn af Fjodor Kerenskij, 
skoleinspektøren på Simbirsk Klassiske Gymnasium, hvor Lenin var blevet 
indskrevet tilbage i efteråret 1879. Om Lenin overhovedet forbandt noget med 
sin ni år ældre skolekammerat fra mange år siden, er uvist, men nu kom de to 
til at stå over for hinanden i en ubarmhjertig kamp om magten i Rusland.

“Al magt til sovjetterne”
Allerede samme aften begyndte Lenin at overveje situationen, og hvad han 
skulle stille op. Han koncentrerede sig om to hovedspørgsmål. Det ene var den 
politiske linje efter revolutionen og zarstyrets fald, og hvorledes han kunne få 
sine synspunkter frem til bolsjevikkerne i Petrograd. Det andet var, hvorledes 
han selv kunne vende tilbage til Petrograd og være i begivenhedernes centrum. 
 Lenin havde ingen detaljeret viden overhovedet om situationen i Petro-
grad eller det øvrige Rusland, men han vidste nok til at fastlægge bolsjevikker-
nes overordnede politiske taktik, mente han. I forhold til 1905-revolutionen 
var situationen grundlæggende anderledes af to grunde. For det første var zar-
styret væk, og faren for, at revolutionen skulle blive nedkæmpet fra den kant, 
øjensynligt ikke akut. For det andet var Rusland i krig, og for Lenin var netop 
krigsførelsen en kraftigt accelererende kraft i den revolutionære udvikling. Det 
var på dette grundlag, at han den følgende dag sendte et telegram til Aleksan-
dra Kollontaj i Oslo, hvor han slog fast, at der på ingen måde kunne være tale 
om støtte til Den Provisoriske Regering:108

Aldrig igen efter 2. Internationales spor! Aldrig igen sammen med Kaut-
sky! Med alle midler et mere revolutionært program og mere revolutionær 
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taktik … revolutionær propaganda som hidtil, agitation og kamp for en 
international proletarisk revolution og for de ‘Arbejderdeputeredes Sov-
jetters’ overtagelse af magten.

Lenins henvisning til sovjetterne skyldtes, at der var begyndt at skyde sovjetter 
op i Petrograd og andre storbyer og industricentre straks efter nyheden om 
zarens abdikation. Den Provisoriske Regering repræsenterede med Lenins blik 
den borgerlig-demokratiske revolution, men denne var allerede ved at blive 
overhalet af begivenhedernes gang. De magtorganer, som Lenin efter erfarin-
gerne fra 1905-revolutionen og under sine studier af staten og den sociali-
stiske magtovertagelse havde set som kimen til den kommende proletariske 
statsmagt, var allerede til stede. Det handlede derfor om gennem dem at føre 
revolutionen videre frem til det socialistiske stade: “Al magt til sovjetterne,” lød 
hans parole, som skulle blive bærende helt frem til det endelige opgør.
 Lenin afviste også enhver tanke om en genforening med mensjevikkerne, 
og når det gjaldt krigen, var intet forandret. Det var stadig for alle krigsførende 
nationer en imperialistisk krig – også for Rusland. At krigen med Den Proviso-
riske Regerings parole havde skiftet karakter efter zarstyrets fald og var blevet 
til et ‘forsvar for fædrelandet’, afviste han blankt. Hvorledes Rusland konkret 
skulle standse krigen, gav han dog intet svar på.
 I fem efterfølgende “Breve fra det fjerne” til den bolsjevikiske ledelse i 
Rusland uddybede Lenin sine synspunkter. Kun det første nåede frem og blev 
trykt i partipressen – og dét i censureret form, da hans radikale synspunkter 
chokerede partiledelsen, der bestod af yngre bolsjevikker, ledet af Aleksander 
Sljapnikov, mens de ældre og mere erfarne ledende kræfter befandt sig enten i 
udlandet eller i forvisning i Sibirien. 
 Partiledelsen trådte derfor vande i den helt nye og uventede politiske si-
tuation, men man var dog enige om, at Lenins synspunkter og anvisninger var 
for rabiate og uden kontakt med virkeligheden i Petrograd. Ikke alene ville 
bolsjevikkerne i givet fald stille sig i opposition til Den Provisoriske Regering, 
men også til mensjevikkerne og de socialrevolutionære, der havde langt større 
opbakning end bolsjevikkerne, og som begge støttede regeringen, indtil der 
blev udskrevet valg til en grundlovgivende forsamling. Umiddelbart bidrog 
Lenin derfor i højere grad til forvirringen end til at skabe klarhed.

Din fjendes fjende
Lenin var opsat på at få sine synspunkter og anvisninger frem til bolsjevik-

REVOLUTION I  RUSL AND



152 LENIN

kerne i Rusland, men han var om muligt endnu mere opsat på selv at slippe ud 
af Schweiz og nå frem til det revolutionære Petrograd så hurtigt som muligt. 
Han agtede ikke at begå den samme fejl som i 1905, hvor hans tøven havde 
betydet, at da han endelig nåede frem, var det hele forbi. Den selvsamme krig, 
som han priste for dens accelererende indflydelse på den revolutionære ud-
vikling, betød imidlertid også, at han var adskilt fra Rusland af østfronten og 
andre barrierer.
 En mulighed var at rejse til Rusland via Frankrig og sejle gennem Nord- 
og Østersøen, men det krævede de allieredes tilladelse, og den ville han aldrig 
få med sine paroler om borgerkrig mod egne regeringer og sin erklærede kamp 
mod Den Provisoriske Regering, som kunne svække den russiske krigsindsats 
– og selv om det skulle lykkes, var faren for at blive torpederet af tyske ubåde 
betydelig. Heller ikke vejen gennem Middelhavet og Sortehavet var realistisk 
på grund af de uforudsigelige tyrkere, og også her lurede tyske ubåde. Selv le-åde. Selv le-de. Selv le-
gede Lenin med ideen om at rejse med tog gennem Tyskland og Skandinavien 
som en stum og døv svensker, men Krupskaja fik ham talt fra forehavendet, 
med henvisning til at han uundgåeligt ville afsløre sig selv, når han – som han 
plejede – i søvne skældte ud på mensjevikkerne. Han overvejede også at rejse 
med fly, men dels kunne et fly ikke flyve så langt uden optankning, dels ville 
det næsten uundgåeligt blive skudt ned.
 Paradoksalt nok var det tilsyneladende Lenins gamle forbundsfælle, og nu 
en af hans skarpeste modstandere, Julius Martov, der kom med dét, der skulle 
blive den endelige løsning. Martov ville også til Rusland og foreslog, at man 
slog pjalterne sammen og rejste med tog gennem Tyskland til Østersøkysten 
og derfra videre med færge til Sverige. Herfra kunne man med tog rejse nord 
om Den Botniske Bugt via Haparanda til Petrograd. 
 Planen krævede godkendelse af den tyske regering, men både den og den 
tyske generalstab havde siden krigsudbruddet haft et godt øje til Lenin og hans 
parole om Ruslands nederlag. Man havde derfor forhåbninger om, at Lenin og 
hans tilhængere med deres propaganda og politiske aktivitet kunne svække 
zarstyret og den russiske krigsførelse og måske endog fremkalde en separat-
fred på østfronten, hvis de kom til Rusland. Man kendte udmærket til Lenins 
syn på det tyske socialdemokrati og hans forestillinger om en verdensrevolu-
tion, men det tog man ikke alvorligt. Regeringen havde helt styr på den tyske 
arbejderbevægelse, der støttede den tyske krigsførelse.
 Det lykkedes derfor den schweiziske venstresocialist Fritz Platten at for-
handle en aftale på plads med den tyske konsul i Bern, så et antal russiske emi-
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granter fik mulighed for at rejse gennem Tyskland med et tog, der fik ekster-
ritoriale rettigheder og dermed diplomatisk immunitet. Lenin var på det rene 
med tyskernes motiver, og han havde da også fra begyndelsen kendt til den 
tyske interesse for hans og de øvrige eksil-bolsjevikkers gøren og laden. Hertil 
kom, at han løb en risiko ved hele arrangementet, da det i Rusland kunne bru-
ges imod ham, at han havde samarbejdet med tyskerne, og at han derfor måtte 
være agent. Alligevel var han ekstatisk ved udsigten til at komme til Petrograd, 
og ud fra devisen om nødvendigheden af at samarbejde med din fjendes fjende 
slog han til. 
 De nærmere detaljer planlagde han sammen med Zinovjev, herunder at 
alle selv skulle betale, så ingen kunne hævde, at Tyskland – Ruslands fjende – 
havde betalt for rejsen. Ikke kun bolsjevikker fik tilbuddet, og derfor var blandt 
andre Martov og et kvindeligt medlem af det jødiske Bund blandt de rejsende 
sammen med Lenin, Zinovjev, Krupskaja og den polske bolsjevik Karl Radek 
– samt Inessa Armand. Fritz Platten tog med for at forestå eventuelle forhand-
linger, så Lenin og de andre undgik personlig kontakt med tyske autoriteter. 

I et forseglet tog – sådan da
Den 9. april 1917 samledes det rejsende selskab, 32 i alt, på Zürich Banegård, 
hvor de stod på lokaltoget til den schweiziske grænseby Schaffhausen. Det var 
meningen, at afrejsen skulle foregå diskret for at undgå unødvendig rygtedan-
nelse, der kunne nå helt til Petrograd, men rygtet var allerede ude, og stationen 
var derfor en myriade af russiske emigranter, der var delt i to lejre. Den ene 
råbte ad de rejsende og kaldte dem tyske spioner og provokatører, mens den 
anden sang Internationale, da toget kørte fra perronen.
 I Schaffhausen ventede et tysk tog, der førte dem op over alperne til den 
tyske grænsestation Gottmadingen, hvor toget gjorde holdt, og det russiske 
selskab blev adskilt fra de øvrige rejsende. Da to tyske officerer yderligere be-
ordrede gruppen opdelt i to grupper af henholdsvis mænd og kvinder, fryg-
tede de rejsende det værste, og der blev slået ring om Lenin. Adskillelsen var 
dog blot en administrativ forholdsregel for at lette paskontrol og udfyldning 
af diverse papirer, og snart kunne toget køre videre med kurs mod den tyske 
Østersøkyst.
 Ifølge legenden var toget ‘plomberet’, men kun tre døre var lukket af, mens 
en fjerde dør til de medfølgende tyske officerers soverum var åben. Fritz Plat-
ten kunne derfor stå af i Frankfurt og købe øl og aviser, og da han inviterede 
nogle soldater indenfor, fulgte en gruppe jernbanearbejdere med, hvilket fik 
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Lenin med paraply 
forrest i en gruppe 
russiske politiske emi-
granter i Stockholm 
13. april 1917 under 
turen fra Schweiz til 
Rusland. Han følges 
med lederen af de 
svenske venstresocial-
demokrater, Ture  
Ner man.
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Karl Radek til at holde en revolutionær tale, hvor han opfordrede dem til at 
gennemføre en revolution i Tyskland. Da en fremtrædende tysk fagforenings-
leder med regeringens tilladelse søgte at komme på toget i Stuttgart, var sva-
ret imidlertid nej. Hverken Lenin eller de andre russiske socialister ønskede, 
at det skulle blive kendt i Rusland, at de havde mødtes med tyskere på tysk  
territorium.
 Den 12. april krydsede selskabet Østersøen på den svenske færge D/F 
Drotning Victoria, og efter en hård tur, hvor de fleste blev ramt af søsyge, an-
kom de til Trelleborg, hvor der blev serveret svensk frokostbord. Dagen efter 
ankom de til Stockholm, hvor borgmester Karl Lindhagen var vært ved endnu 
en frokost – et første udtryk for, at Lenin, den hidtil så forkætrede revolu-
tionære bolsjevikleder, var på vej til at blive en internationalt kendt politiker. 
Herefter gik turen videre med tog mod nord til Haparanda i bunden af Den 
Botniske Bugt, mens blandt andre Radek blev tilbage i den svenske hovedstad 
for at oprette en bolsjevikisk repræsentation. 
 Ved den svensk-finske grænse kørte selskabet i hestetrukken kane fra 
Haparanda til den finske grænseby Tornio, hvor Lenin købte de seneste ud-
gaver af den centrale partiavis Pravda, der indeholdt to chokerende nyheder. 
Den ene var, at det nu endelig var bevist, at Malinovskij havde været agent 
for Okhranaen. Ifølge Zinovjev blev Lenin hvid i ansigtet af raseri og udbrød: 
“Sikke en slyngel! Han førte de fleste af os bag lyset. Forræder! Skydning er for 
mild en skæbne for ham.”109

 Den anden nyhed var måske mere chokerende, da den fortalte, at den bol-
sjevikiske centralkomité havde vedtaget at støtte Den Provisoriske Regering 
og en fortsættelse af krigen, om end på en række betingelser. Beslutningen 
skyldtes Josef Stalin og Lev Kamenev, der begge var vendt tilbage fra deres eksil 
i Sibirien og havde overtaget ledelsen af bolsjevikkernes partikomité i Petro-
grad såvel som redaktionen af Pravda. Det var stik imod Lenins anvisninger, 
som imidlertid ikke alle var nået frem, og vreden ulmede hele vejen gennem 
Finland til den finsk-russiske grænsestation Beloostrov, hvor netop Kamenev 
ventede for på Centralkomitéens vegne at byde den hjemvendte leder velkom-
men: “Hvad i alverden er det, I skriver i Pravda,” vrissede Lenin og fortsatte: 
“Vi har set nogle få numre og har kaldt jer alle mulige ting.”110

 
Rusland igen
Det var aftenen den 16. april 1917. Toget nærmede sig Petrograd, og Lenin 
blev nervøs, da han trods Kamenevs forsikringer frygtede at blive arresteret. 

REVOLUTION I  RUSL AND
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Sådan gik det ikke. Tværtimod havde bolsjevikkerne arrangeret en velkomst-
ceremoni på Den Finske Banegård, ligesom også mensjevikker og socialrevo-
lutionære var mødt frem. To delinger af matroser fra flådestationen Kronstadt 
dannede æresvagt, og udenfor var flere tusinde soldater, matroser og arbejdere 
stimlet sammen for at få et glimt af Lenin. 
 Klokken var hen ad midnat, da Lenin stod af toget. Han var tilbage. Fra Pe-
trogradsovjetten var formanden, den mensjevikiske leder Nikolaj Tjekheidze,  
mødt frem for at byde den bolsjevikiske leder velkommen, men Lenin værdi-
gede ham ikke et blik. I stedet erklærede han i en improviseret tale til matro-
serne i æresvagten, at de var blevet ført bag lyset af Den Provisoriske Rege-
ring. Herefter gik han videre til den kejserlige families modtagelsesrum, hvor 
Tjekheidze holdt en officiel velkomsttale og opfordrede til samarbejde. Lenin 
svarede med en kort appel om at kæmpe for verdensrevolutionen, hvorefter 
han gik ud af stationen og steg op på et pansret militærkøretøj foran de mange 
tusinde fremmødte for under vajende røde faner at holde sin første offentlige 
tale i Rusland i næsten 12 år. Hans budskab var, at kapitalismen skulle styrtes 
ikke kun i Rusland, men i hele Europa, og at enhver anstændig socialist skulle 
indstille enhver støtte til Den Provisoriske Regering.
 Kamenev og de fleste andre fremmødte bolsjevikledere var på samme tid 
forbløffede og chokerede, men blandt andre Kollontaj og Sljapnikov var til-
fredse – og med dem ganske mange lavere rangerende og menige bolsjevikker. 
Langtfra alle i partiet var tilfredse med den betingede støtte til Den Proviso-
riske Regering. Situationen var uklar og flydende, og bolsjevikkerne optrådte 
famlende og usikre, men nu var Lenin tilbage. Forhåbningerne om at han kun-
ne skabe klarhed og retning levede hos mange, og i den sammenhæng havde 
hans tale, som han holdt, mens han stod på militærkøretøjet, ikke skuffet. 
 Fra banegården blev Lenin og Krupskaja kørt til et palæ i det indre Petro-
grad, der tidligere havde været bolig for en af zarens elskerinder, ballerinaen 
Matilda Ksjesinskaja. Her mødtes Lenin med Petrograds partikomité, hvoref-
ter parret blev kørt til hans søster Annas og mandens lejlighed i byens nord-
østlige del, hvor også hans yngre søster, Maria, boede. For første gang i mange 
år var de tre søskende sammen igen. Kun Dmitrij, der var væk som feltlæge på 
Krim, manglede. Det blev sent, inden Lenin og Krupskaja blev overladt til sig 
selv for at overnatte under et velkomstbanner, som søsterens adoptivsøn havde 
lavet med indskriften: “Prolerarer i alle lande, foren jer!” I sine erindringer be-
skrev Krupskaja, hvorledes det bundfældede sig, at de var tilbage, og hvor godt 
det var:111
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“Da vi blev alene, inspicerede Lenin rummet. Det var et typisk rum i en 
Peterburg-lejlighed; vi havde denne øjeblikkelige og umiddelbare følelse 
af, at vi var i Piter [lokal slang for Peterburg], og at alle disse Paris’er, Genè-
ve’r, Bern’er og Zürich’er var noget, der allerede nu hørte til fortiden”.

 
Aprilteserne
Da Lenin stod op næste morgen, var det med udsigt til to afgørende møder. 
Det ene var med bolsjevikiske sovjetdeputerede fra hele landet, det andet var 
en samlingskonference for alle bolsjevikiske og mensjevikiske sovjetdeputere-
de fra hele Rusland. Inden møderne umiddelbart efter morgenmaden tog han 
ud på Volkovo Kirkegård, hvor hans moder og hans søster Olga lå begravet. 
Ifølge sin ledsager, Vladimir Bontj-Brujevitj, kontrollerede Lenin sine følelser 
og viste ingen tegn på sorg. Herefter blev han kørt videre til Det Tauriske Pa-
lads, hvor Dumaen havde holdt sine møder siden 1906. Oprindeligt var palæet 
bygget i 1780’erne af Katarina II til dennes favorit, fyrst Potjomkin af Taurien 
(Krim), men nu husede palæet på samme tid Den Provisoriske Regering og 
Petrogradsovjetten, ligesom de større partier kunne holde møder. En sigende 
og symbolsk forandring i bygningens anvendelse.
 Lenin havde forinden udarbejdet ti skriftlige teser Om Proletariatets op-
gaver i den nuværende revolution, som er gået over i historien som hans April-
teser. Heri formulerede han i kort form sine synspunkter, som ikke afveg fra, 
hvad han havde skrevet i Breve fra det Fjerne, og som i alt væsentligt forblev det 
grundlag, som han holdt fast i.112

 Først og fremmest slog han fast, at krigen fortsat “ubetinget er en røver-
krig fra Ruslands side”, hvilket skulle propaganderes også blandt de russiske 
tropper ved fronten. Han erkendte, at mange revolutionære, der gik ind for at 
fortsætte krigen, utvivlsomt mente det ærligt, men at de ikke desto mindre var 
“bedraget af bourgeoisiet”. Derfor måtte man “særligt grundigt, vedholdende 
og tålmodigt forklare dem deres fejltagelse”.
 Der skulle ikke ydes nogen “som helst støtte til Den Provisoriske Rege-
ring”, men i stedet skulle al magt overgå til sovjetterne. Lenin erkendte, at her 
var bolsjevikkerne i mindretal over for “en blok af alle småborgerlige, oppor-
tunistiske elementer, som ligger under for bourgeoisiets påvirkning”, og det 
var derfor bolsjevikkernes opgave “systematisk og vedholdende” at klarlægge 
fejlene i disse elementers taktik for selv at overtage flertallet. 
 Ifølge teserne befandt Rusland sig “i overgangen fra revolutionens første 
fase … til dens anden fase, som må lægge magten i hænderne på proletariatet 
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og de fattigste lag af bønderne”. Derfor afviste Lenin fuldstændigt skabelsen af 
“en parlamentarisk republik” som “et skridt tilbage” fra perspektivet om “en 
republik af arbejder-, landarbejder- og bonderepræsentanternes sovjetter over 
hele landet, fra nederst til øverst”. 
 På begge møder vakte Aprilteserne opstandelse. Allerede på mødet for de 
bolsjevikiske sovjetdeputerede troede mange ikke deres egne ører. Kamenev, 
der ellers var advaret, troede at Lenin var gået fra forstanden, mens andre hå-
bede, at han ville falde ned, når han først havde vænnet sig til de russiske rea-
liteter. Det blev ikke bedre på bolsjevikkernes og mensjevikkernes fællesmøde. 
Igen fremlagde Lenin sine teser, idet hans optræden er blevet beskrevet, som 

Lenin på talerstolen i Det Tauriske Palads i Petrograd 17. april 1917, hvor han 
fremlægger sine Aprilteser for bolsjevikkernes og mensjevikkernes depu terede i 
arbejder- og bondesovjetter fra hele Rusland. 
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var han “et løsladt dyr” – og igen blev han mødt med vantro og forbløffelse. 
Nikolai Tjkheidze gentog sin opfordring fra modtagelsen på banegården om 
samling, samtidig med at han forsigtigt gav udtryk for, at en for tidlig sociali-
stisk magtovertagelse kunne føre til en katastrofe. Han lod forstå, at han trods 
alt ikke ville afvise, at han ville være i stand til at samarbejde med Lenin, hvil-
ket dog straks blev afvist: “Aldrig,” nærmest råbte Lenin.113

 Af den tidligere bolsjevik, nu mensjevik, I.P. Goldenberg blev Lenin be-
skyldt for at have overtaget den trone, der var efterladt af den russiske anarkis-
mes ophav Mikhail Bakunin: “Lenins program er en ren opstand, som vil føre 
os ned i anarkismens kedel,” udtalte han og kaldte teserne for “en taktik for de-
struktionens evige apostle”.114 Hermed var enhver mulighed for en samling af 
bolsjevikker og mensjevikker en saga blot, og i sine afsluttende bemærkninger 
lagde Tjkheidze yderligere låg på: “Lenin vil forblive en ensom og isoleret figur 
uden for revolutionen, og vi vil fortsætte ad vores egen vej”.115

“Vi er ikke blanquister”
Med Aprilteserne havde Lenin kastet en håndgranat i Ruslands politiske liv. 
Opstandelsen var stor, og Plekhanov kaldte i sin avis Lenins tale på mensje-
vikkernes og bolsjevikkernes fællesmøde for “sindsforvirret”. Da teserne blev 
optrykt i Pravda 26. april, svarede Lenin igen i et efterskrift, hvor han retorisk 
spurgte Plekhanov, hvordan flere hundrede så kunne holde ud at høre på ta-
len, der varede i to timer, og hvorfor Plekhanov selv brugte en hel spalte på at 
referere og kritisere den. 
 Lenin fik ikke noget svar, men Plekhanovs reaktion skyldtes utvivlsomt, at 
han ikke så meget betragtede teserne og talen som sindsforvirret. Snarere be-
tragtede han den som farlig, da de enkle og klare paroler hurtigt kunne vinde 
gehør blandt arbejdere, der var utilfredse med Den Provisoriske Regering, der 
endnu ikke som lovet havde sat nogen frist for indkaldelse af en grundlovgi-
vende forsamling. Ej heller var der sket nogen bedring i levevilkårene, og der 
døde stadig dagligt tusindvis af soldater ved fronten. 
 I givet fald fik Plekhanov ret. Som Lenin i sin tid havde oprettet avisen 
Iskra som gnisten, der skulle tænde en brand, så blev Aprilteserne nu gnisten, 
der fik den socialistiske revolutionære bevægelse til at flamme op på ny. Lenin 
vidste, at skulle hans taktik lykkes, skulle bolsjevikkerne vinde flertal i sovjet-
terne, hvor de var i klart mindretal – og selv var han i mindretal i sit eget parti. 
 Han erfarede dog hurtigt, at hans mest radikale paroler havde vanskeligt 
ved at vinde tilslutning. Han dæmpede derfor tonen, da han i ugerne efter de 
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to møder i Det Tauriske Palads bogstaveligt bombarderede pressen med artik-
ler, hvor han igen og igen forklarede indholdet af Aprilteserne. Han satte ikke 
socialismen på den umiddelbare dagsorden, men krævede reformer, der ville 
lede i den retning: nationalisering af alle banker og storindustrien, arbejder-
kontrol med produktion og varefordeling gennem sovjetterne, nationalisering 
af al jord med brugsret til bønderne og oprettelse af kollektive mønsterbrug på 
de konfiskerede godser med mere. 
 Han undgik også omhyggeligt at kalde til kamp mod Den Provisoriske 
Regering, men holdt sig til parolen om ikke at yde den nogen støtte. Derimod 
lagde han ikke fingre imellem, når det gjaldt mensjevikkerne og de socialrevo-
lutionære, som han betegnede som værende i bedste fald fjolser, i værste fald 
renegater og det, der var værre. I samme åndedrag talte han om arbejder- og 
bondesovjetterne, og selv om han støttede indkaldelse af en grundlovgivende 
forsamling, opstillede han igen og igen parolen om “Al magt til sovjetterne” 
suppleret med de helt enkle og jordnære “Fred, brød og jord”, som Den Provi-
soriske Regering ikke var i stand til at levere. 
 Han var som en enmandshær, men at hans paroler begyndte at fænge, 
viste sig, da det blev kendt, at Den Provisoriske Regerings udenrigsminister 
Pavel Miljukov – trods erklæringer om det modsatte – havde forsikret Frank-
rig og England om, at Den Provisoriske Regering ville fortsætte krigen, lige-
som regeringen fastholdt zarstyrets imperialistiske mål med krigen, som var 
annektering af Konstantinopel og de tyrkiske stræder mellem Sortehavet og 
Middelhavet. Det kom til spontane protestdemonstrationer i Petrograd, som 
Lenin og bolsjevikkerne straks tilsluttede sig. Miljukov og med ham krigs- og 
flådeminister Aleksander Gutjkov blev tvunget til at træde ud af regeringen og 
i stedet dannedes en ny regeringskoalition, da repræsentanter for mensjevik-
kerne og de socialrevolutionære indtrådte i regeringen, samtidig med at de 
havde flertallet i sovjetterne.
 Regeringsomdannelsen ændrede imidlertid intet for Lenin. Han betegne-
de situationen som en “dobbelt magt”, hvor der ved siden af bourgeoisiets rege-
ring, Den Provisoriske Regering, var opstået en anden regering, der endnu var 
svag, “men utvivlsomt en regering, som eksisterer, og som konstant styrkes: 
Arbejder- og soldaterdeputeredes sovjetter”. Han erklærede, at Den Provisori-
ske Regering skulle omstyrtes, men at det ikke kunne ske lige med den samme, 
blandt andet fordi den var støttet af flertallet i den anden regering, sovjetterne. 
Konklusionen var derfor:116
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For at blive en magt må de klassebevidste arbejdere vinde flertallet over 
på deres side. Så længe der ikke anvendes magt imod folket, er der ingen 
anden vej til magten. Vi er ikke blanquister, vi går ikke ind for at gribe 
magten som et mindretal.

Konklusionen er bemærkelsesværdig, fordi den åbnede for en mulig fredelig 
overgang til socialismen ved, at bolsjevikkerne vandt flertallet i sovjetterne og 
gennem dem opløste Den Provisoriske Regering og førte revolutionen over i 
dens næste – socialistiske – fase. Det var imidlertid med den ikke ubetydelige 
betingelse, at det kun gjaldt, så længe der ikke blev anvendt “magt imod folket”, 
at det kunne gå sådan. Borgerkrigen var stadig en mulighed, og bolsjevikkerne 
forberedte sig med opbygning af en selvstændig militær organisation under 
ledelse af Nikolaj Podvojskij. 

“Der findes sådan et parti”
Mens Lenin kæmpede for at overbevise sine egne og flertallet af arbejderne 
og matroserne om rigtigheden af sin politik og sine paroler, forværredes leve-
vilkårene stadig mere, ikke kun i Petrograd men i hele Rusland. Manglen på 
fødevarer og almindelige forbrugsartikler blev mere og mere akut, priserne var 
skyhøje, inflationen galopperende, og fra fronten indløb der kun dårlige nyhe-
der. Den Provisoriske Regering var ikke i stand til at forbedre forholdene og 
havde tværtimod udsat vigtige reformer til Den Grundlovgivende Forsamling, 
hvis indkaldelse stod hen i det uvisse. Som konsekvens voksede utilfredsheden 
ikke blandt hovedstadens indbyggere, men i hele befolkningen. Arbejderne 
oprettede fabrikskomitéer og bevæbnede militser på virksomhederne og tog 
kontrol over produktionen, mens nye medlemmer strømmede til fagforenin-
gerne. Også soldater og matroser oprettede komitéer til at varetage deres in-
teresser, og på landet oprettede bønderne sovjetter og begyndte at overtage 
godsejernes jord og tage loven i deres egne hænder. 
 Det var en spontan bevægelse, hvor statsadministrationen gik i opløs-
ning, og magten usynligt, men mærkbart gled fra regeringsbygninger og em-
bedsmandskontorer ud på gaderne, hvor bolsjevikkerne stod klar til at samle 
den op. Partiet organiserede herigennem det truende anarki i en samlet og 
målrettet revolutionær kraft, efter at Lenin på en partikonference i Petrograd 
10. maj 1917 med 37 stemmer mod 3 vandt et massivt flertal for sin politik. 
Umiddelbart efter vandt han lige så overbevisende flertal i hele partiet på en 
ugelang alrussisk partikonference, samtidig med at han blev valgt til Central-
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Lenin med paryk og uden skæg, august 1917. Fotografiet blev anvendt ved ud-
stedelse af et falsk pas til arbejderen K. Ivanov, så han kunne passere grænsen til 
Finland.
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komitéen med det største stemmetal. Lenin stod nu som partiets ubestridte 
leder, men endnu var det svagt. I februar havde der været 23.000 medlemmer 
over hele Rusland, men tallet steg støt og især blandt hovedstadens arbejdere 
og indbyggere vandt bolsjevikkerne hurtigt frem, så der i maj var 80.000 parti-
medlemmer.
 Efter at det første chok hos partiledelsens medlemmer havde lagt sig, 
havde det ikke været svært for Lenin at vinde bolsjevikkerne over på sin side. 
Blandt de første var Stalin, og snart fulgte de øvrige ledende bolsjevikker trop 
– dels på grund af styrken og enkelheden i hans paroler, dels på grund af pres 
fra de menige medlemmer, hvor utålmodigheden og kampviljen var konstant 
voksende. Tilbage stod der at vinde flertallet blandt Petrograds arbejdere, sol-
dater og matroser, hvilket var vanskeligere. Men kraftfuldheden i Lenins enkle 
paroler og argumenter og hans aggressive og skånselsløse udfald mod de andre 
politiske partier og ledere gav indtryk af en mand, der ikke blot ville have mag-
ten, men som også var i stand til at vinde magten og gennemføre sin politik. 
 Arbejderne på hovedstadens store fabrikker samt tropperne i hovedsta-
dens garnisoner og matroserne i Kronstadt var afgørende magtbastioner i til-
fælde af en skærpelse af situationen, og ikke kun bolsjevikkerne, men også 
mensjevikkerne og de socialrevolutionære søgte at vinde deres støtte, men 
langsomt svingede stemningen over til støtte for bolsjevikkerne. I begyndelsen 
af juni talte Lenin på den første konference for fabrikskomitéer i Petrograd, der 
tilsluttede sig bolsjevikkernes program og valgte en permanent ledelse med 
bolsjevikisk flertal – en værdifuld magtbase, der ydermere gav kontakt til de 
bevæbnede fabriksmilitser.
 Alligevel var der kun 105 bolsjevikker blandt de 637 delegerede, da den 
første landsdækkende sovjetkongres blev afholdt i Petrograd fra 16. juni 1917 
og tre uger frem. Kongressen var helt domineret af mensjevikkerne med 247 
delegerede og de socialrevolutionære med 285 delegerede. Lederne af Petro-
gradsovjetten med Tjkheidze og Tsereteli i spidsen tog da også æren for at have 
presset Miljukov og Gutjkoj ud af regeringen og for med sine positioner i både 
sovjetterne og Den Provisoriske Regering at være den ledende politiske kraft i 
landet til gavn for den socialistiske udvikling i Rusland. 
 I sin åbningstale til kongressen forsvarede Tsereteli koalitionen med de 
borgerlige partier, idet han retorisk spurgte, om nogen i forsamlingen kunne 
forestille sig, at der blandt de russiske partier fandtes et, som var villigt til at 
“løbe risikoen” ved at regere alene i det revolutionære Rusland. Det var der. Da 
Lenin næste dag fik ordet i 15 minutter, erklærede han:117
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Der findes et sådant parti! Intet parti kan afvise noget sådant, og vort parti 
afviser det ikke: På et hvilket som helst tidspunkt er det parat til at over-
tage hele magten.

 
Den bolsjevikiske gruppe klappede energisk, men blev overdøvet af en bølge 
af latter fra de øvrige deputerede. Det varede dog ikke længe, inden det kom 
til en egentlig styrkeprøve, da bolsjevikkerne for at demonstrere deres styrke 
indkaldte til en bevæbnet demonstration 23. juni. Imidlertid forbød Den Pro-
visoriske Regering og Petrogradsovjetten i fællesskab demonstrationen, og Pe-
trogradsovjetten arrangerede i stedet en demonstration 1. juli til støtte for den 
første sovjetkongres. 
 I Petrograds centrale partikomité og blandt Kronstadt-matroserne og par-
tiets militær-organisation var der stemning for at trodse demonstrationsfor-
buddet, men Lenin var bange for at overspille sine kort og fremprovokere en 
kontrarevolution. Styrkeforholdet var endnu ikke på bolsjevikkernes side, og 
han opfordrede til at optræde roligt og organiseret: “Vi må ikke give dem et 
påskud for et angreb”.118 
 I stedet deltog bolsjevikkerne i Petrogradsovjettens demonstration ugen 
efter, og den blev en overvældende sejr for partiet, i den forstand at den var 
“et hav af røde bolsjevikiske flag”, som det er blevet udtrykt.119 Bolsjevikker-
nes paroler var klart dominerende, hvilket udtrykte partiets organisatoriske 
styrke, men også den voksende tilslutning til partiet og den tiltagende desil-
lusionering i forhold til Den Provisoriske Regering og til mensjevikkerne og de 
socialrevolutionære.
 
Under jorden og i eksil igen
Situationen omkring de to demonstrationer og under sovjetkongressen havde 
været tilspidset, men da sovjetkongressen var slut 7. juli, syntes der at ville 
komme en mere rolig periode. Lenin var udmattet, og Krupskaja havde ikke 
vanskeligt ved at overtale ham til at tage nogle dage fri. Partimæssigt burde 
han også kunne være væk nogle dage, nu sovjetkongressen var overstået. Par-
tiledelsen var sammensat af erfarne bolsjevikker med Sverdlov som Central-
komitéens sekretær, Kamenev som ansvarlig for arbejdet i Petrogradsovjetten, 
Zinovjev som en fængende taler og Stalin som en organisatorisk kraft, der lø-
ste de opgaver, han blev sat til. Desuden var der kommet nye stabile kræfter. 
Blandt andet den polske bolsjevik Feliks Dzjersjinskij, der havde arbejdet tæt 
sammen med Rosa Luxemburg – og Lev Trotskij, der var vendt tilbage fra USA 
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og havde sluttet sig til bolsjevikkerne, da han mente, at Lenin med Aprilteserne 
havde nærmet sig hans position. Hans mange års stridigheder med bolsjevik-
kerne gjorde imidlertid, at der var modvilje i partiet mod hans optagelse, men 
Lenin gik i brechen for ham – og fik sin vilje.
 Den 11. juli rejste Lenin derfor sammen med sin søster Maria til den lille 
finske landsby Neivola for at besøge vennen Vladimir Bontj-Brujevitj. De rej-
ste uden Krupskaja, der ikke længere var Lenins sekretær, men havde genopta-
get sine undervisningsaktiviteter i Petrograds arbejderkvarterer, ligesom hun 
var blevet valgt til sovjetten i Vyborg-distriktet. Dagene gik med afslapning, 
gåture, diskussioner, svømmeture og sauna, hvor Lenin efterhånden genvandt 
sin styrke.
 Tirsdag den 17. juli først på aftenen blev ferien brat afbrudt, da en ud-
sending fra Centralkomitéen ankom med tog fra Petrograd. De seneste dage 
havde der været store og voksende demonstrationer mod Den Provisoriske 
Regering, og situationen var ved at komme ud af kontrol. Situationen skærpe-
des af, at Den Provisoriske Regering tidligere på måneden havde iværksat en 
militær offensiv, og i strid med en aftale med Petrogradsovjetten sendt nogle 

Da Krupskaja besøgte Lenin i eksilet 
i Finland, var hun forklædt som ar-
bejderske.
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af de mest oprørske regimenter til fronten, herunder 1. maskingeværregiment, 
der derfor i protest på et stormfuldt møde havde besluttet at vælte regeringen. 
De indkaldte andre tropper til demonstration 17. juli, hvor så mange arbejdere 
deltog, at næsten en halv million mennesker var på gaden.
 Imidlertid manglede der lederskab, og demonstranterne samledes foran 
Centralkomitéens bygning for at få udstukket paroler og retning. Lenin var 
der dog ikke, og bolsjevikkerne var ikke den velsmurte maskine, som Den 
Provisoriske Regering utvivlsomt troede. Tværtimod havde partikomité-
erne i de enkelte distrikter i byen hver deres politik, om end flertallet af de 
ledende bolsjevikker mere eller mindre helhjertet støttede demonstratio-
nerne. Der var derfor ikke blevet udstukket en samlet bolsjevikisk parole, 
og i mangel på ledelse var demonstranterne strømmet ind i Det Tauriske  
Palads, hvor flere ledere af Petrogradsovjetten var blevet truet. I nogle timer 
var den socialrevolutionære leder, Victor Tjernov, endog blevet tilbageholdt af 
de demonstrerende, og kun et indgreb fra Trotskij og andre bolsjevikker havde 
fået ham fri. Regeringen forberedte nu strenge modforholdsregler, og Lenins 
tilstedeværelse i Petrograd var derfor nødvendig.
 Lenin pakkede straks, og sent samme aften stod han på balkonen på par-
tihovedkvarteret og opfordrede de fremmødte til at forholde sig roligt. Han 
opfordrede dem ikke til at fortsætte demonstrationerne, men lod indirekte 
forstå, at de burde ophøre, og tidligt næste morgen fik han overtalt Petrograds 
partikomité til at aflyse de planlagte demonstrationer samme dag. Hermed var 
dramaet dog ikke forbi. Umiddelbart efter demonstrationerne dannedes en ny 
regeringskoalition med Kerenskij som ny regeringsleder, og han satte nu hårdt 
mod hårdt. Som forsvarsminister havde han været ansvarlig for den mislyk-
kede offensiv, men han gav nu bolsjevikkerne og de revolutionære soldater 
skylden for, at den var slået fejl.
 Situationen forværredes yderligere, da pressen skrev, at Lenin var tysk 
spion. Der havde længe svirret rygter om, at bolsjevikkerne var finansieret af 
tyske penge, og var Lenin ikke rejst gennem Tyskland med den tyske regerings 
velsignelse i et forseglet tog? Samme dag blev Pravdas redaktion og partiets 
hovedkvarter ransaget, ligesom flere af partiets aviser blev lukket. Der blev ud-
stedt arrestationsordrer på Lenin, Kamenev og Zinovjev, og deres lejligheder 
blev ransaget af soldater. Lenin undgik med nød og næppe arrestation, og i ste-
det tog soldaterne Krupskaja og hans søster og svoger med til generalstaben, 
hvor de dog blev løsladt. 
 Lenin overvejede at melde sig selv, og flere ledende partimedlemmer gav 
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udtryk for, at kun en retssag kunne rense Lenin og partiet for beskyldningerne. 
Forhandlinger mellem partiledelsen og den centrale eksekutivkomité, som var 
blevet valgt af sovjetkongressen, førte imidlertid kun til vage forsikringer om 
en retfærdig retssag, og om at Lenin ikke ville lide overlast. Ydermere var det 
et åbent spørgsmål, om eksekutivkomiteen overhovedet ville være i stand til at 
overholde forsikringerne, når Lenin først sad i fængsel.
 Enden blev, at Lenin og Zinovjev i al hemmelighed blev eskorteret ud af 
Petrograd den 23. juli 1917. Af sikkerhedsgrunde rejste de uden deres koner. 
Lige før afrejsen ville Lenin skifte udseende, men en stor bandage rundt om 
hovedet gjorde kun ondt værre, da den uvilkårligt tiltrak sig opmærksomhed. 
I stedet barberede Stalin Lenins moustache og skæg af, og iført lånt overtøj og 
kasket gik Lenin under jorden sammen med Zinovjev. 
 Først gemte de sig på et høloft og senere i en lade og en lille hytte i lands-
byen Razliv 35 kilometer uden for Petrograd, inden Lenin insisterede på at 
komme til Finland. I midten af august krydsede de i ny forklædning og med 
falske papirer den finsk-russiske grænse, og den 23. august ankom de til Hel-
singfors, hvor de blev flyttet rundt mellem flere sikre huse, hvoraf det ene 
tilhørte politimesteren i Helsingfors, der sympatiserede med bolsjevikkerne. 
Hvornår de kunne vende tilbage til Petrograd, vidste de ikke. Lenin var den 
mest eftersøgte person i Rusland, og han frygtede at blive hængt, hvis han 
blev arresteret af russisk politi. Indenrigsministeren havde udlovet en dusør 
på 200.000 rubler for oplysninger, der førte til hans arrestation – et beløb, der 
kunne friste selv ikke så svage sjæle.
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Kurt Jacobsen er dr. phil. og professor i historie ved Copenhagen Business 
School. Han har blandt andet skrevet det danske sundhedsvæsens historie i 
bogen Ve og velfærd (m. Klaus Larsen 2007), biografien Aksel Larsen – stifte-
ren af SF (1993/2010) samt Velfærdens pris. Arbejderbeskyttelse og arbejds-
miljø gennem 150 år (2011). Senest er udkommet Asbest – magisk mineral og 
dræberstøv (2012).

Lenin, med fødenavnet Vladimir Iljitj Uljanov, indskrev sig i ver-
denshistorien, da han i 1917 stod i spidsen for den socialistiske 
revolution og indførelsen af sovjetmagten i Rusland. Herved stod 
han fadder til mere end 70 års autoritært kommunistisk styre, der 
siden bredte sig til hele Østeuropa, indtil Berlin-murens fald i 1989 
og Sovjetunionens sammenbrud i 1991. 

Kurt Jacobsen tegner i denne biografi et nærgående portræt af 
Lenins opvækst, liv og politiske karriere – hvordan Lenin forandres 
fra en almindelig russisk skoledreng i et velstillet borgerhjem til en 
intelligent, kompromisløs og stålsat personlighed, hvis venskaber 
og menneskelige følelser ofres på den revolutionære sags alter. 

I 1918 bliver Lenin offer for et skudattentat, der er tæt på at koste 
ham livet. Herefter går det ned ad bakke med hans helbred og 
magtposition, og Lenin dør i 1924. 

For første gang på dansk fortælles, hvordan Stalin udødeliggør 
Lenins legeme, liv og værk som led i sine bestræbelser på at blive 
Sovjetunionens diktator – selvom det var Lenins sidste vilje, at 
Stalin skulle sættes fra magten. 

Biografien afrundes med en analyse af Lenins motiver og af sam-
menhængen mellem Lenin og Stalin og deres forhold til magten: 
Var Lenin en ærlig revolutionær og Stalin en dæmonisk diktator? 
– eller var de to alen af samme stykke?
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