
1001 Lend and lease— Lenin 1002

Lend and lease [an lis] (eng., ”u t
låna och u thy ra” ), se Förenta S ta te r
na sp. 914.

Lendermän, se Adel sp. 77.
Lénerkvartetten [ lé '-L  ungersk 

stråkkvarte tt, grundad 1919 av Jenö 
Léner, f. 1895. L. har anseende som 
en av nutidens förnäm ligaste kam 
marmusikensembler, särskilt berömd 
för sina beethoventolkningar.

Lenglen [laT)- el. kn-gle'nn], S u - 
z a n n e, f. 1899, d. 1938, fransk ten- 
nisspelerska, professionell 1927, an
sedd som världens h ittills  främ sta ten- 
nisspelerska. L. vann olympisk guld
medalj i singel 1920 sam t singelfina
lerna i Wimbledon 1919—23 och 1925 
jäm te m ästerskap i dubbel. L. utgav 
en tennishandbok (sv. övers. 1926).

Lengyel [le 'nndjd], o rt i Ungern, 
35 km n.ö. om Pécs. Vid L. ha p å trä f
fats m ärkliga läm ningar av e tt befäst, 
stadsliknande samhälle från  yngre 
stenåldern (kopparåldern).

Lenhovda. 1. Socken i Uppvidinge 
hd, Kronob. 1., pasto rat i Uppvidinge 
kontrakt, Växjö stift. 2 220 inv. — 
2. Municipalsamhälle i L. 1. 995 inv. 
S tation  vid statsbanelinjen Oskars
hamn—B ritta to rp . T räindustri.

Leni lenåpe, se Delawarer.
Le'nin (urspr. pseudonym; eg. U 1 - 

j a ' n o v), V 1 a d i' m i r, f. i Simbirsk 
(nuv. Uljanovsk) 22 april 1870, d. 
21 jan. 1924 (begravd i e tt  mauso
leum på Böda torget i Moskva), rysk 
statsm an, bolsjevismens grundlägga- 
re. L. var son till en folkskoleinspek
tö r och tillhörde sålunda medelklas
sen. 1887 avrättades hans äldste bro
der ss. inblandad i en sam m ansvärj
ning mot Alexander II I , en händelse, 
som möjl. blev av bestämmande bety
delse för L :s  utveckling. E fter uni
versitetsstudier i Kazan och S :t Pe
tersburg avlade L. 1891 jurid isk  exa
men och upptog advokatverksamhet 
men arbetade liuvudsakl. som revolu
tionär agitator. 1895 knöt han på 
en europeisk resa förbindelser med 
ledande socialdemokrater och ryska 
revolutionärer i landsflykt. Vid å te r
komsten till Kyssland deltog han i 
bildandet av e tt ”kampförbund för a r
betarklassens frigörelse”. 1897 förvi
sades han på grund av sin propaganda 
för tre  å r till Sibirien. E fter 1900 levde

V ladim ir Lenin.

lian fram  till 1917 utom lands med 
undantag för en kort tid  revolutions
åre t 1905, då han hörde till ledarna 
av revolutionsförsöket i Moskva.

Kedan på 1890-t. företrädde L. i 
m otsättning till socialrevolutionärer
na en u tp räg la t m arxistisk åskåd
ning, och vid det ryska socialdemo
kra tiska  partie ts sprängning 1903 
blev han ledare för m ajoritetsfrak- 
tionen, bolsjevikerna, vilkas ideologi 
präglades av L. (se Bolsjevism). Enl. 
L. måste en revolution i Ryssland 
genomföras främ st av en fast sam
mansluten och enhetligt ledd grupp, 
en stö ttrupp  inom proletariatet. Den
na L :s  uppfattning var tydligen på
verkad av den äldre ryska nihilismens 
konspirativa verksamhet. Revolutio
nens närm aste mål såg L. vid denna tid  
i upprättandet av en demokrati, som 
först småningom skulle förvandlas till 
e tt socialistiskt samhälle. Redan under 
detta  skede kom L. fram  till den för 
hans senare handlande centrala åsik
ten, a t t  en revolution i Ryssland icke 
var möjlig annat än med böndernas 
hjälp. Jorden skulle efter revolutio
nen fördelas mellan bönderna, så a tt  
en självägande bondeklass bildades.

E fter krigsu tbro tte t 1914 angrep L. 
våldsam t de socialdemokratiska par
tie rna  i olika länder för deras natio
nella politik och hävdade, med u t
gångspunkt från  Marx, i Imperialis
men som kapitalismens sista etapp 
(sv. övers. 1926), a tt  kriget berodde på
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intensifieringen av täv lan  om m ark
naderna. K riget borde u tn y ttja s  till 
revolutionär agitation, så a tt  en 
klassmedveten rik tn ing inom arbetar
klassen blev redo a t t  övervinna den 
försvagade kapita listiska ordningen. 
Därmed följde, a t t  det icke skulle 
vara nödvändigt a t t  vänta med den 
sociala revolutionens genomförande, 
tills proletariate t befann sig i majo
rite t. P å  en rad konferenser (bl. a. i 
Sthlm 1917) samlade L. sina an
hängare. E fter marsrevolutionen 1917 
fick han tysk t tillstånd  a tt  återvända 
genom Tyskland till Ryssland, där 
han inledde en förbittrad  strid  mot 
den provisoriska regeringen Keren- 
skij och fordrade, a t t  all m akt skulle 
övergå till arbetar-, bonde- och sol
datråden (se A rbetarråd). E fter e tt 
misslyckat revoltförsök ju li s. å. 
flydde L. till Finland och skrev här 
det arbete, Revolutionen och staten  
(sv. övers. 1919), som kommit a tt  
fram stå som det k laraste u ttrycket för 
”leninismen”. Det klassmedvetna pro
le ta ria te t skulle överta makten genom 
en revolutionär aktion och medelst 
socialisering och införande av ekono
misk jäm likhet förbereda det fu llstän
diga socialistiska samhälle, i vilket 
a llt statstvång skulle försvinna (se 
vid. Kommunism 2). E huru L. n ä r
m ast synes ha tän k t sig statsskicket 
efter revolutionen som e tt slags demo
kra ti, kunde hans tankegångar an
vändas som stöd för kravet på en 
”proletariatets d ik ta tu r”, liktydig 
med en de klassmedvetna arbetar
nas, d. v. s. kommunisternas, d ik tatur.

Trots e tt v isst motstånd inom p a r
tie t genomdrev L. jäm te Trotskij nov. 
1917 den bolsjevikiska resningen och 
valdes efter revolutionen till ordf. i 
folkkommissariernas råd. L. fick där
efter det avgörande inflytandet på 
Rysslands politiska och sociala om
daning (se vid. Ryssland, historia). 
S ärsk ilt må fram hållas hans insats 
för e tt ryskt accepterande av de tyska 
fredsvillkoren i Brest-Litovsk och se
nare till förmån för den ”nya ekono
miska politiken” med dess återgång 
till friare produktionsformer i syfte 
a t t  stabilisera det av revolutionen 
desorganiserade näringslivet. Maj 
1922 drabbades han av en hjärnblöd

ning, som bröt hans krafter. ■— Med 
e tt dogmatiskt, m arxistisk t tänkande 
förenade L. e tt  u tp räg la t realistisk t 
bedömande av ryska förhållanden; i 
sin inställning till internationella 
frågor var han däremot ofta bunden 
av schem atiska tankegångar. Som 
grundläggare av det nu tida Ryssland 
har han där b liv it föremål för en form
lig kult. — L. var från 1S98 g ift med 
N. K rupskaja (se denna). — L :s sam
lade arbeten ha bl. a. u tg iv its i tysk 
uppl. (h ittills 14 bd, 1927-—33); på 
sv. föreligga Samlade skrifter i urval 
(2— 12, 17— 19: 1, 1932—42).

Leninabad [-ba'tt], före 1930 
C l i o d z j e n t  [chad^ä'nnt], stad i 
Tadzjikiska republiken, Ryssland, i en 
bördig oas vid övre Syr-Darja. 50 000 
inv. Berömd sidenindustri, export av 
fruk t och grönsaker. L., som ä r en av 
ryska Centralasiens äldsta  städer, 
var fordom huvudstad i klianatet 
Chodzjent, erövrat av ryssarna 1866.

Leninakan [-ka'nn], före 1924 
A l e k s a n d r  o 'p o l,  stad i republiken 
Armenien, Ryssland, 90 km n.v. om 
Jerevan. 70 000 inv. K nutpunkt för 
järnvägslin jerna Tbilisi—Jerevan och 
L.—Erzurum . Bomullsindustri.

Le'ningrad [ry. u tt. -g ra 'tt] , före 
1914 S r t P e t e r s b u r g  (ry. Sankt- 
Peterburg), 1914—24 P e t r o g r a ' d ,  
huvudstad i Leningradområdet, 
RSFSR, Ryssland, belägen vid Nevas 
mynning i F inska viken. L. ä r Ryss
lands näst stö rsta  stad och var 1712 
— 1918 dess huvudstad. 3,2 mill. inv.

Folkm ängd vid olika tidpunkter.
(1 ooo-t . in v .)

1784 1825 1869 1881 1897 1910
192 425 668 861 1 265 1 908
1915 1920 1926 1931 1935 1939

2 319 722 1 614 2 188 2 740 3 191

8 t a d s p l a n O G h b e b y  y  -

g e l s e. L. ä r anlagt på de låga strän
derna av Neva sam t på öarna i flo
dens sumpiga delta, vilka bildats 
genom Nevas förgreningar Bolsjaja 
Neva, M alaja Neva och den y tterli
gare förgrenade Nevka. Staden, vars 
sumpiga grund kräver pålning för 
bebyggelse, ä r dränerad genom ta lrika 
kanaler. L. präglas av a tt  från början 
ha anlagts som storstad: gatorna äro 
breda och rätlin jiga, torgen stora och 
kajernas arkitektoniska möjligheter


