
151

DISKUSSION & DEBATT

Nya taktiska och operativa metoder börja-
de växa fram. Vi måste då redan nu påpeka 
att Ryssland alltid haft ett stort manöver-
utrymme på sitt territorium. Krigföringen 
på östfronten blev därför inte lika statisk 
som den på västfronten. 
 Det var emellertid inte segrarmakterna 
som kom att exploatera de nya erfarenheter-
na till fullo. Det var de två stora förlorarna 
Tyskland och Rysslands arvtagare Sovjetu-
nionen som kom att stå för nytänkandet.  
 Kort efter Sovjetunionens bildande 1922 
påbörjade landet återhämtningen efter in-
terventions- och inbördeskrigets ödeläggel-
se och kriget mot Polen. Den första statliga 
planen lades dock redan 1920. Efter Vla-
dimir Lenins död 1924 och Josef Stalins 
maktövertagande fastställdes linjen om byg-
gandet av socialismen. Sovjetunionen skulle 
på egen hand genomföra en omdaning av 
jordbruks- och industriproduktionen en-
ligt socialistisk modell. Omvärlden skulle 
inte längre utmanas genom strävan efter en 
kommunistisk världsrevolution. 
 Rapallofördraget mellan Tyskland och 
Sovjetunionen undertecknades 1922. Den 
nya regimen började vinna respekt i om-
världens ögon. Detta gjorde det möjligt 
att importera ny teknologi från väst, allt 
från teknisk kompetens till mer eller min-
dre kompletta industrianläggningar. Ett be-
slut fattades också om militärt samarbete i 
all hemlighet. Från sovjetisk sida var man 

Tuchatjevskij och djupanfallets idé – 
från tanke till genomförande
av Lars Ulfving

marskalk michail nikolajevitj Tu-
chatjevskij brukar anses vara den mest dy-
namiske och nytänkande av alla sovjetis-
ka högre militärer under mellankrigstiden. 
Han är mest känd som upphovsmannen 
till djupanfallets idé och för att han drev 
på Röda arméns mekanisering. Efter ut-
rensningarna 1937, där han var den främ-
ste som drabbades inom militärledningen, 
har han också kommit att åtnjuta ett visst 
martyrskap. I denna artikel ska vi uppe-
hålla oss vid Tuchatjevskijs betydelse för 
hur djupanfallets idé kom att förverkligas. 
Men den idén var egentligen inte hans egen 
som vi snart ska se.  

Sovjetunionen under 
mellankrigstiden1     
När första världskriget var till ända var det 
dags för ett militärt paradigmskifte. Den 
vapentekniska utvecklingen hade drastiskt 
förändrat förutsättningarna för lantkrigfö-
ringen. Repetergevär, kulsprutor, taggtråd, 
artilleri och stridsgas låste kriget på väst-
fronten och sänkte krigskonsten till en ab-
solut bottennivå. Även på östfronten hade 
kriget skötts illa. Vissa innovationer pröva-
des emellertid. De första primitiva strids-
vagnarna insattes på västfronten. Kemiska 
stridsmedel kom att användas i allt större 
omfattning. Flyget kom så småningom att 
tillföra krigföringen en helt ny dimension. 
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främst intresserad av att komma över mo-
dern teknologi inom flyg, pansarvapen och 
kemisk krigföring samt 
direktinvesteringar i Sov-
jetunionen. Från tysk sida 
var man främst intresse-
rad av att få tillgång till 
testområden där nya va-
pen och ny taktik kunde 
utprovas som ett led i att 
kringgå Versailles-fördra-
gets begränsningar.
 Särskilt betydelse-
fullt var att Röda armén 
sände sina bästa office-
rare på generalstabskur-
ser i Berlin, samtidigt 
som ingenjörer och an-
dra tekniker fick möjlig-
het att studera de tyska 
metoderna för krigsindu-
striell hemlig mobilise-
ring. Det kom senare att 
få en stor betydelse för 
det jag anser vara Tuc-
hatjevskijs egentliga be - 
stående gärning som sannolikt fick en av-
görande betydelse för utgången i det kom-
mande storkriget med Tyskland. Betydelsen 
av de generalstabskurser som de sovjetiska 
officerarna deltog i fick nog inte samma in-
verkan på det kommande kriget. Dels för 
att många av dessa inte överlevde utrens-
ningarna 1937–1938. Kännedomen om den 
blivande fiendens militära ”modus operan-
di” kom därför att dö på samma vis, liksom 
djupanfallets idé tills den sviktande krigs-
lyckan tvingade till en omprövning. Dels för 
att ryssarna, rätt eller fel, anser att de var de 
som lärde ut den högre operationskonsten i 
teori och praktik – inte tvärtom.  
 Den första femårsplanen för landets ut-
veckling antogs i april 1929. I Sovjetunio-
nen ansågs dock planen ha gällt sedan 1928. 

Det var under åren runt 1930 med hårt dri-
ven industrialisering och kollektivisering 

av jordbruket som grun-
den lades till det Sovjetu-
nionen som kom att fort-
leva till senhösten 1991. 
Samtidigt genomfördes en 
omfattande propaganda-
kampanj i samband med 
inrättandet av det sovje-
tiska civilförsvaret, då ett 
omedelbart krigshot må-
lades upp. Den hotbild 
som visades upp var en 
fientlig koalition, med ud-
den riktad mot Sovjetu-
nionen, som främst skulle 
bestå av Polen och Rumä-
nien med stöd från Stor-
britannien. Ett anfall från 
dessa måste kunna mötas 
med ett avgörande mot-
anfall, framför allt in på 
djupet av polskt territori-
um. Ett primärt problem 
som Sovjetledarna där-

för ansåg sig behöva lösa var organiseran-
det av framtidens krigsmakt. I första hand 
skulle de säkra nationen mot kontrarevo-
lution och utländsk intervention och i an-
dra hand förbereda sig på ett klasskrig där 
Röda Armén skulle spela en avgörande roll. 
Två skilda skolor kom att tävla om hur ut-
formandet skulle gestaltas. 
 Den första skolan företräddes av Lev 
Trotskij, folkkommissarie för försvaret fram 
till 1925, och stöddes av många kvarvaran-
de tsaristgeneraler. Den förordade en regul-
jär armé som skulle fungera som en kontra-
revolutionär styrka och som kader under ett 
krig mot en yttre fiende. Kadern avsågs tjä-
na som kärna i en massarmé bestående av 
arbetare och bönder. Bristerna i formell ut-
bildning skulle mer än väl kompenseras av 

Michail Nikolajevitj 
Tuchatjevskij
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också om att ett framtida modernt krig inte 
skulle kunna utkämpas av en sådan mass-
armé utan genomdrivandet av extrema åt-
gärder som skulle omfatta hela samhällsap-
paraten.
 Redan under X:e partikongressen 1920 
pläderade Frunze för en övergripande mi-
litärdoktrin som han senare fick order av 
Stalin att utarbeta, då inom ramen för mi-
litärreformen. Om något särskilt drag ska 
nämnas är att den huvudsakligen tillkom 
under en deduktiv process, där marxism-le-
ninismens principer och kommunistpartiets 
övergripande mål var den intellektuella ra-
men för underliggande doktriner, strategier, 
operativa principer samt militärteknisk ut-
veckling och krigsmaterielproduktion. Ar-
vet från tsararmén togs, trots det, tillvara 
när utvecklingen av operationskonsten fort-
satte eftersom man även i Sovjetunionen an-
såg att operationskonsten började utvecklas 
till sin moderna form i slutet på 1700-talet. 
 Tre tankeskolor kom sedermera att stri-
da om inflytandet i mellankrigstidens Sov-
jetunionen. I väst var det helt annorlunda. 
Där var nytänkarna missförstådda ensam-
ma män, ofta motarbetade i sin egen samtid. 
Den främsta gruppen växte sig stark när in-
dustrialiseringen tycktes kunna förverkliga 
idéerna om ”maskinernas krig”, paradox-
alt nog i dåtidens anda kallat ”ett kultiverat 
krig”, kulturnaja vojna. I spetsen stod Mi-
chail Tuchatjevskij som utvecklade ”djupan-
fallets” idé, grundad på ny teknik och tak-
tik med flyg och mekaniserade förband efter 
Vladimir Triandafillovs grundläggande idé-
er som vi återkommer till. I denna grupp av 
inflytelserika nydanare ingick också flyg-
generalen Vasilij Chripkin som stod för ett 
mycket framsynt tänkande för flygvapnets 
framtida utveckling, inte minst i tekniskt 
hänseende. 
 Den andra argumenterade för ett strate-
giskt försvar i mer traditionell, rysk anda, 

revolutionär glöd. Vi måste vara medvetna 
om att Trotskij egentligen inte skapade en 
ny armé. Det var snarare tsararméns sön-
derfall, formellt demobiliserad den 29 ja-
nuari 1918, som hejdades. Uppkomsten av 
den ”nya” armén är annars vanligen den 
förhärskande uppfattningen i den historiska 
mytbildningen. 
 Den andra skolan företräddes av Michail 
Frunze och merparten av dem som hade 
haft högre poster under inbördeskriget. Den 
pläderade för en liten reguljär armé och ka-
der samt en stor territoriell folkmilis. Denna 
grupp tillmätte inte risken för kontrarevolu-
tion lika stor betydelse. Dessutom bedöm-
des det vara omöjligt att med hjälp av re-
volutionär kampanda skapa fungerande 
soldater över en natt. 
 Motsvarande skiljaktigheter fanns i frå-
gor rörande utbildningens form och inne-
håll. Kliment Vorosjilov och Semjon Bud-
jonnyj argumenterade för en revolutionär 
teori för krigskonst, varvid de påpekade att 
marxistiska teorier hade ersatt de tidigare. 
Trotskij, Frunze och Tuchatjevskij hävdade 
att krigskonsten inte var beroende av parti-
dialektiken. 
 När Trotskij förlorade sin maktposition 
1924 gav Stalin i uppdrag åt Frunze att ut-
forma en ny militärreform 1924.2 Nyck-
elbegreppet blev ”sovjetstatens militari-
sering” även om det inte skulle tas alltför 
bokstavligt. Med tiden blev det annorlunda. 
Det intressanta är då att Frunze redan över-
givit tanken på en folkmilis, en bärande idé 
hos Karl Marx, som en viktig komponent i 
genomförandet av socialism. I stället skul-
le en reguljär kaderarmé organiseras, sam-
tidigt bibehölls tanken på att ett ”massor-
nas krig” skulle kunna genomföras av en 
”massarmé”. Tuchatjevskij tillhörde dem 
som tidigt insåg att en beväpnad bondemilis 
inte skulle kunna utgöra basen för Sovjetu-
nionens militärmakt. Medvetenheten fanns 
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det i Sovjetunionen. Liksom mycket annat 
i Röda armén var den ett arv från det för-
gångna. Den sentida bakgrunden till Tuc-
hatjevskijs doktrin om djupanfallet har sina 
rötter i erfarenheterna från utnötningskrig-
föringen under det första världskriget samt 
från det misslyckade anfallskriget mot Po-
len, där han besegrades utanför Warsza-
wa. Det polska motanfallet kom faktiskt 
att genomföras som ett djupanfall som se-
dan kom att vidareutvecklas av Tuchatjev-
skij efter de idéer som Vladimir Kiriakovitj 
Triandafillov (1894–1931) och andra ut-
vecklade. Han tog också intryck av Svet-
jins arbeten där begreppet operationskonst 
definieras och vad som kännetecknar den 
operativa nivån. Det som skilde från Tuc-
hatjevskijs uppfattning om att kriget skulle 
föras offensivt var det defensiva traditio-
nella konceptet för försvaret av Ryssland 
som Svetjin företrädde. Denna skiljaktig-
het i uppfattning kom sedan att utnyttjas 
av Tuchatjevskij i en hätsk kampanj mot 
Svetjin som en reaktion på dennes tidiga-
re aggressiva angrepp. Tuchatjevskij var 
inte ensam om dessa tankegångar. Det var 
många i Röda arméns ledning som ivrade 
för ”maskinernas krig”, den vurmen för-
tjänar en kommentar. 
 Även om det i Ryssland anses att studier 
av historien är ett viktigt fundament att stå på 
när man söker lösningar på nutida och fram-
tida problem måste det sovjetiska synsättet 
framhållas. Under mellankrigstiden förhärs-
kade en extrem modernism i hela sovjetsam-
hället. Den kom att leda till en statsideolo-
giskt pådriven deduktiv teknikvänlighet som 
i sin tur medförde en optimistisk teknikdeter-
ministisk uppfattning – ”drömmen om ma-
skinen” – där alla problem skulle kunna lösas 
med teknikens hjälp. Det var den optimismen 
som var grunden för Tuchatjevskijs uppfatt-
ning. Gruppen runt denne strävade att finna 
nya former för en offensiv krigföring och ut-

och företräddes av Alexander Svetjin som 
hade ett förflutet som generalstabsofficer i 
tsararmén i högre befattningar. Trots att han 
inte var partiansluten, betraktades han som 
den främste militärteoretikern, vilket han 
ansågs vara redan under tsartiden. Svetjin 
var en stark motståndare till Tuchatjevskijs 
offensiva skola och gick under 1920-talet 
till hårt angrepp mot denne. Numera åtnju-
ter Svetjin stor aktning i Ryssland eftersom 
dennes tankegångar om det strategiska för-
svaret åter tagits till heders. Han bar också 
ansvaret för utformandet av den ryska mi-
litärteoretiska begreppsapparaten som till 
stora delar fortfarande är giltig, och i över-
förd bemärkelse faktiskt också lever vidare i 
västvärlden även i Sverige.
 Den tredje skolan argumenterade för det 
strategiska, beridna kavalleriet med Semjon 
Budjonnyj som främste talesman. Denne var 
en soldatkär figur som troligtvis helt sakna-
de strategisk begåvning. Den stridstaktik 
som skulle utnyttjas gick ut på samverkan 
mellan kavalleri och pansartåg med järn-
vägsartilleri, vilket var en direkt erfarenhet 
som den skolan hade från inbördeskriget. 
Efter utrensningarna 1937 fick denna tan-
keskola en kortvarig renässans. Som en följd 
genomdrev generalen Grigorij Kulik, ansva-
rig för arméns materielförsörjning efter Tu-
chatjevskij, sin egendomliga inställning till 
modern utrustning när lätta automatvapen 
drogs in, produktionen av pansarvärns- och 
luftvärnskanoner upphörde. Pansarkårerna 
upplöstes 1939 och tillverkningen av mo-
derna stridsvagnar begränsades.
 Det är vid den första tankeskolan vi fort-
sättningsvis ska uppehålla oss. 

Djupanfallets idé, ursprunget 
och inspirationskällorna3

Tanken på djupanfall eller djupoperatio-
ner var inte ny inom det militära tänkan-
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fälligt sammansatta vid behov eller på per-
manent basis.
 Syftet med djupanfall och djupoperatio-
ner skulle vara att inringa och nedkämpa 
eller förinta en motståndare. Helst skulle 
denne paralyseras genom den chockeffekt 
som kraften i anfallet skulle skapa. Genom-
brottsoperationer med efterföljande djup-
anfall skulle genomföras och drivas långt in 
på fiendens territorium i dess hela operativa 
och strategiska djup. Med tanke på vad som 
tidigare nämnts om hotuppfattningen, skul-
le ett framtida krig utkämpas i väster. Man 
såg framför sig ett krig av ”västfrontsmo-
dell”, med ett hart när ogenomträngligt för-
svarssystem som måste kunna genombrytas. 
Det krävde nya lösningar. 
 All utveckling av djupanfallets teori och 
praktik hölls på den operativa och opera-
tivstrategiska nivån. Triandafillov tar upp 
tre faktorer som, enligt min mening, är sär-
skilt viktiga att beakta.
 En bärande tanke var att ”allmänna för-
band” med lägre kvalitet ska interagera 
med en begränsad mängd kvalitativt högt-
stående förband på ett samordnat intelli-
gent sätt. De allmänna förbanden skulle sä-
kerställa att de högtstående förbanden kan 
sättas in när ett avgörande söks – när man 
funnit eller skapat en blotta i fiendens grup-
pering för att åstadkomma ett genombrott i 
försvaret. Genombrottssektorerna skulle ha 
en begränsad utsträckning för att säkerstäl-
la lokal numerär överlägsenhet. I djupan-
fallets inledning var det stötarméerna, som 
skulle bryta det lineära försvarets styrka för 
att ta initiativet. Eftersom det visat sig under 
det första världskriget att försvaret var den 
starka krigsformen som svårligen kunde ge-
nomträngas ansågs det att det krävdes nya 
lösningar då linjeförsvaret hade utvecklats 
till ett försvar ibland med flera 10-tals ki-
lometers djup och sammanhängande eldsys-
tem. Genom att man utövade ett tryck i det 

vecklade nya pansar- och flygdoktriner. Den 
initierade en rad experimentverkstäder för ny 
militärteknik som raketer, raketmotorer, flyg-
maskiner, ”flygande stridsvagnar”, radar och 
television med en grundsyn som var mycket 
framsynt för sin tid. 
 Tankarna om djupanfallet sammanställ-
des i Triandafillovs arbete Charakter ope-
ratsii sovremennych armii/The Nature of 
the Operations of Modern Armies, utgiven 
1929. Triandafillov, som tillhörde ”Tuchat-
jevskij-skolan”, var emellertid influerad av 
dussintals om inte hundratals av sina kolle-
gors arbeten i Röda armén. Triandafillov up-
pehåller sig också vid det tyska utnyttjandet 
av Sturmtruppen, för att bryta igenom skyt-
tegravslinjer, som han i sin tur utvecklade till 
stötkonceptet i sitt arbete. Hans deskriptiva 
analys av djupanfallets natur blev ett vik-
tigt tillskott till den sovjetiska krigskonsten. 
Dess främsta värde bestod i att verket be-
rörde många av Röda arméns viktiga diskus-
sioner och idéer som då var aktuella. Efter 
det att Triandafillov omkommit 1931 i en 
flygolycka utvecklades och realiserades tan-
kegångarna av Tuchatjevskij fram till den 11 
juni 1937.
 Det var del två i Triandafillovs bok som, 
enligt min uppfattning, var den mest bety-
delsefulla. Han behandlade direkt de pro-
blem som var förknippade med att anfalla 
motståndaren genom det taktiska och ope-
rativa försvarets hela djup, då inte bara för 
att åstadkomma ett genombrott utan för 
att kunna samordna utnyttjandet av vun-
nen inledande framgång. Han påpekade att 
i kraftsamlingsriktningen skulle andra och 
tredje echelongens divisioner organiseras 
som en ”stötarmé”, udarnij armii, kraftigt 
förstärkt med pansar och artilleri. Stötar-
mén skulle sedan utnyttjas för att exploa-
tera framgången in på det operativa djupet 
i fiendens gruppering. Stötförband skulle 
även kunna sättas upp på lägre nivåer till-
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direkta anfallet på ett helt frontavsnitt skul-
le blottor i försvaret visa sig. Dessa skulle 
sedan utnyttjas för ett genombrott och fort-
satt djupanfall. Vi kan faktiskt tala om ett 
indirekt anfall i det direkta. Stötarméerna 
var allsidigt utrustade mekaniserade forma-
tioner, de facto pansararméer, som gavs ett 
högre personellt och materiellt innehåll än 
de övriga. Särskilt markant var att de avsågs 
tilldelas stridsvagnar av högre kvalité än de 
allmänna skytte- och motoriserade förban-
den. När en pansararmé under andra världs-
kriget uppgraderades till gardesförband, ut-
rustades den på samma vis, i mån av tillgång 
på organisationsbestämmande materiel, och 
gavs likartade uppgifter. Triandafillov påta-
lade också att kemiska stridsmedel sanno-
likt skulle komma till användning vid an-
fall med stötarméer. När djupanfallets idé 
åter togs till heders tilldelades tunga strids-
vagnar till de förband, som skulle sättas in 
vid ett genombrott. De ”högteknologiska” 
stridsvagnar som tillverkades för stöt- och 
gardespansarförbanden, fram till kalla kri-
gets slut producerades i förhållandevis små 
serier. Det påverkade i sin tur hur hela den 
tunga industrin byggdes upp. Vagnar avsed-
da för de allmänna förbanden tillverkades 
däremot i mycket stora serier. Idén med att 
använda stötarméer i väster mot ett väl sam-
manhållet försvar kom att få en förnyad ak-
tualitet när Nato bildades och framför allt 
när Tyska Förbundsrepubliken tilläts åter-
upprusta.    
  Den andra bärande tanken var att djup-
operationerna skulle genomföras sekven-
tiellt. För att detta skulle vara möjligt var 
det nödvändigt för de förband som skulle 
åstadkomma genombrottet av försvararens 
hela taktiska djup att uppträda i echelonger. 
Avlösningsförfarande av enskilda förband 
för reorganisering skulle inte genomföras. 
Anfallsförbanden skulle sättas in med full 
kraft och när de var slutkörda skulle efter-

följande echelong anfalla genom tätförban-
den och fullfölja operationen. En sekventiell 
frontoperation skulle kunna föras i 30 dygn, 
vilket kunde kräva upp till tre till fem efter 
varandra följande echelonger. Vad som ock-
så var viktigt var att motståndarens tvärför-
bindelser skulle hållas avbrutna för att för-
hindra att denne utnyttjade sina reserver för 
motanfall. Den sovjetiska planläggningen för 
ett storkrig i Europa byggde på dessa premis-
ser under hela det kalla kriget.
 Det tredje bärande tanken var att för att 
driva djupanfallet till framgång krävdes det 
att den bakre tjänsten – underhållstjänsten 
skulle vara framåtriktad och också utnytt-
jas som ett medel för kraftsamling, precis 
som massiva insatser med flyg, pansar och 
artilleri. Lägre taktiska förband hade där-
för begränsad tillgång till underhåll. Inom 
en division var den reglementerade under-
hållssäkerheten sex dygn. För en front skul-
le den vara 30 dygn. Eftersom stötförban-
den var mekaniserade och hade god tillgång 
på artilleri krävdes stor transportkapacitet 
på järn- och landsväg för att kontinuerligt 
underhålla dessa, främst med artilleriam-
munition och drivmedel. Behovet rörde sig 
om tusentals ton per dygn. Därför skulle det 
också finnas god tillgång på transportför-
band samt ingenjör- och järnvägstrupp inom 
fronten för att säkerställa att den logistiska 
kraften i anfallet upprätthölls. Vi kommer 
att behandla dessa logistiska aspekter när vi 
ska se på de tänkta tillämpningarna under 
det kalla kriget.

Mannen bakom idé och 
genomförande4

  
Michail Nikolajevitj Tuchatjevskij var av 
adlig börd och föddes den 4 februari 1893 i 
Slednevo i det dåvarande Smolensk-guver-
nementet. Han satsade på en militär karri-
är och utexaminerades som löjtnant den 12 
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juni 1914. Tack vare utmärkta betyg kom-
menderades han till Semonovskoje polk5 i 
Kejserliga livgardet. Efter deltagande i inle-
dande strider i Ostpreussen 1914 hamnade 
Tuchatjevskij i tysk fångenskap 1915–1917 
i fästningen Ingolstadt. Där lärde han kän-
na ett antal franska officerare, bland annat 
Charles de Gaulle. Efter flykt återkom han 
till hemlandet via Schweiz.
 Tuchatjevskij blev medlem av bolsjevik-
partiet i april 1918. Han blev chef över 1:a 
Revolutionära armén sommaren 1918 och 
vann en viktig seger vid Simbirsk den 12 
september. Senare samma år blev han ställ-
företrädande chef för Sydfronten och chef 
för 8:e Revolutionära armén. I mars 1919 
förde han befäl över 5:e Revolutionära ar-
mén och spelade en avgörande roll i segern 
över amiral Alexander Koltjak i Sibirien, 
samt deltog i striderna mot general Anton 
Denikin i söder. Efter det att polackerna in-
tagit Kiev utnämndes Stalin till sampolit6 för 
Sydvästfronten. Den unge Tuchatjevskij för-
de befälet över Västfronten i fälttåget mot 
Polen 1920, men besegrades av den polske 
generalen Józef Pilsudski utanför Warsza-
wa – ”undret vid Wisla”. Det berodde del-
vis på att Stalin vägrade att gå med på att 
Alexander Jegorovs kavalleri överfördes till 
västfronten så länge att det blev för sent. Fi-
askot utmynnade 17 år senare i en blodig 
vendetta eftersom Stalin inte tålde att ens 
antydningsvis bli påmind om detta. Neder-
laget skulle länge komma att sysselsätta Tu-
chatjevskij och andra i Röda armén för att 
komma till klarhet om orsakerna till miss-
lyckandet. Stalin var visserligen medskyldig 
eftersom han insisterat på att Jegorovs ar-
méer skulle inta Lvov i stället för att förstär-
ka anfallet vid Warszawa. Men det som var 
tänkt att bli den stora ”Budjonnyj-stöten” 
med det strategiska kavalleriet mot Ber-
lin utvecklades också till ett misslyckande. 
Denna episod och andra kom att leda till en 

militärhistorisk debatt som förhöll sig sak-
lig till 1930-talets början då den blev mer 
polemisk. Jegorov förberedde en motskrift 
till Tuchatjevskij för att rättfärdiga det själv-
svåldiga agerandet vid Lvov, men tillrättavi-
sades i ett förtroligt brev av Vorosjilov för 
att sakna distans till ämnet.
 Före och efter det polska fälttåget betrak-
tade Tuchatjevskij Röda armén som en del 
i den världskommunistiska rörelsen. Han 
lanserade tanken på att revolutionen skulle 
kunna exporteras stödd på bajonetter. Men 
för andra blev nederlaget vid Warszawa en 
tankeställare. Lenin hade aldrig varit främ-
mande för att låta Röda armén stödja arbe-
taruppror i andra länder om omständighe-
terna i övrigt var gynnsamma. Tuchatjevskij 
utvecklade dessa tankar i en skrift, Voina 
klassov, ”Klassernas krig” författad 1920. 
Men det misslyckade arbetarupproret i 
Tyskland i november 1923, manade till ef-
tertanke. I framtiden skulle endast assistans 
med rådgivare och krigsmateriel eller bidra 
med utbildning och tekniskt stöd till kom-
munistiska partier, nationella befrielserörel-
ser eller stater som utsatts för kapitalistisk 
aggression ges. Detta accentuerades när Sta-
lin genomdrev politiken om ”socialismen i 
ett land” för Sovjetunionen. Tuchatjevskij 
nödgades överge sin gamla ståndpunkt. 
 Tuchatjevskij fick 1921 i uppdrag att kros-
sa matrosmyteriet på örlogsbasen i Kron-
stadt utanför Leningrad och bondeupproret 
i Tambov-provinsen. Där hade hela förband 
av bönder organiserats, men de stred utan 
effektiv ledning. Tuchatjevskij hade ett kraf-
tigt styrkeöverläge med kontroll över järn-
vägarna. Det var utmed järnvägarna som 
merparten av striderna, ”järnvägskriget” es-
helonaja, kom att utvecklas i ett eljest väg-
löst land. Dessutom fanns artilleriförband i 
beredskap för att skjuta stridsgas – somliga 
källor vill göra gällande att det faktiskt gjor-
des liksom vid andra tidigare tillfällen un-
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som dominerades av äldre professorer från 
den tsaristiska generalstaben. Strax därefter, 
1924, befordrades han till ställföreträdande 
chef för Röda arméns stab, d v s generalsta-
ben.7 

 Tuchatjevskij började själv skriva om mi-
litära ämnen. Redan under det pågående in-
bördeskriget författade han en kort historik 
om krigets ursprung. Han kom också att 
från mitten av 1920-talet att hävda att Röda 
armén måste anta en offensiv strategi. Han 
knöt sitt resonemang till Frunzes tankar om 
krigets totala krav på ”militarisering” i hö-
gre grad än denne av olika samhällssektorer, 
allt från utbildning till näringsliv. Voenizati-
atsija, militarisering, blev en ofta förekom-
mande paroll från mitten av 1920-talet. 
Tuchatjevskij utgick från Sovjetunionens rå-
dande svaghet gentemot grannstaterna. Ef-
tersom Sovjetunionen hade en sämre infra-
struktur än dessa, skulle ett krig inte kunna 
vinnas genom utnötning. 
  Tuchatjevskij befordrades från ställföre-
trädande chef till generalstabschef i novem-
ber 1925, en befattning som han innehade 
till och med 1928. Som sådan hade Tuchat-
jevskij en central roll i processen med att 
modernisera Röda armén såväl i det stra-
tegiska tänkandet som för det praktiska ge-
nomförandet. Under denna tid föreslog Tu-
chatjevskij att en stor undersökning skulle 
göras om ett framtida krigs karaktär. Det 
var en direkt följd av XIV:e partikongres-
sens beslut i december 1925 att ställa upp 
landets industrialisering som det viktigaste 
målet. Arméledningen under Tuchatjevskij 
välkomnade detta partibeslut som blev ett 
rättesnöre för moderniseringen av de väp-
nade styrkorna. I januari 1926 påbörjades 
uppgiften som föll på ett författarkollektiv 
inom arméns underrättelseavdelning, RU8 
varvid viktigare avsnitt författades av dess 
chef Jan Berzin. Vissa delar författades av 
Tuchatjevskij själv, företalet och sannolikt 

der inbördeskriget. Båda upproren nedslogs 
med ”yttersta stränghet”. Tuchatjevskij 
anses därför i vissa ryska militärhistoriska 
kretsar vara en ”djävla buse”. Han var lika 
skoningslös som alla andra bolsjeviker och 
använde sannolikt som nämnts exempelvis 
stridsgas mot upproriska bönder. Men det 
lades inte honom till last av hans egen samtid 
eftersom alla var uppfostrade i och verkade 
i samma anda. Det är inte känt hur Tuchat-
jevskij ställde sig till kollektiviseringens bru-
tala former, vilket torde ha motverkat dess 
syften och militära följdverkningar. Det är 
kanske möjligt att han välkomnade vad han 
uppfattade som en socialistisk omvandling 
av landsbygden. Kanske såg han motståndet 
mot kollektiviseringen som en förlängning 
av bondeupproret i Tambov-provinsen som 
han slog ned. Tuchatjevskij hade i marxis-
tiska termer klart framlagt sin uppfattning 
om denna form av ”banditism”. 
  Tuchatjevskij hade inte hunnit få någon 
formell högre militär utbildning före utbrot-
tet av första världskriget. Efter inbördeskri-
get försökte han kompensera bristen genom 
självstudier. Han följde med i den allmänna 
debatten. Genom sin adliga bakgrund hade 
han franska som umgängesspråk, engelska 
lika lite som tyska beredde honom några 
problem. Utöver de idéer som Triandafillov, 
med flera, hade givit inspiration till vidare-
utvecklade Tuchatjevskij de nya idéer som 
de brittiska teoretikerna generalmajor John 
F C Fuller och kapten Basil Liddell Hart 
efter första världskriget framlagt om pan-
sarvapnets avgörande betydelse. Dessa fick 
emellertid inget genomslag för sina tanke-
gångar i sitt eget hemland förrän långt se-
nare. Även den tyske generalen Heinz Gu-
derian kan så småningom ha utövat ett visst 
inflytande. År 1921 var den unge Tuchatjev-
skij för en kort tid chef för Krigsvetenskaps-
akademin, uppenbarligen för att införa en 
korrekt politisk ledning för en institution 
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den inledande politiska studien. Arbetet 
förelåg klart i maj 1928 i ett halvt dussin 
maskinskrivna volymer med titeln Budusj-
tjaja voina, ”Det framtida kriget”. Verket 
duplicerades i 80 exemplar. Det var ett vik-
tigt dokument som visar hur Röda armén 
såväl konkret som principiellt analyserade 
frågan om de kommande krigen. Det mest 
troliga krigsfallet bedömdes, som tidigare 
nämnts, vara ett krig mot Polen-Rumänien. 
Verket spreds inom arméledningen och låg 
till grund för ytterligare utredningar. Det 
påverkade arbetet med krigsplanläggning-
en för de kommande åren. Det går också 
att finna spår i kommande fältreglementen, 
förslag till femårsplanerna för ekonomi och 
krigsindustri samt försvarets reformering 
och Röda arméns nya doktrin ”Avia-moto-
mechanizatsija”. 

En man med fiender
Men eftersom Tuchatjevskij inte hyste nå-
gon större respekt för folkkommissarie Vo-
rosjilovs militära kompetens gav han offent-
ligen uttryck för detta i återkommande gräl. 
Ur dessa gick han oftast segrande, men Vo-
rosjilov, Stalins lojale förtrogne som ansva-
rade för administrationen av den militära 
sidan av den ekonomiska uppbyggnaden 
var en stark motståndare, och Tuchatjevskij 
remplacerades av Boris Sjaposjnikov som 
också kom att visa sig vara en fiende. Tu-
chatjevskij förflyttades till Leningrads mi-
litärdistrikt, som dock var ett av de strate-
giskt viktigaste i Sovjetunionen. Han var, 
trots allt, fortfarande inte ute i kylan.  
 Som befälhavare för Leningrads militär-
distrikt 1928–1931 kunde han omsätta sina 
teorier i praktiken vid fälttjänstövningar och 
vid industriell prov- och försöksverksamhet. 
De första fälttjänstövningarna i Moskvas 
och Leningrads militärdistrikt genomfördes 
redan 1928 med framgångsrika prov och 

försök med luftlandsättningar av infanteri, 
även av lätta motoriserade förband. I dessa 
försök med vertikal omfattning var Tuchat-
jevskij pådrivande. Han deltog samtidigt i 
kommunistiska akademins militärsektion, 
där han ledde avdelningen för strategiska 
studier, varvid han fortsatte med sitt förfat-
tarskap. Röda arméns nya fältreglemente 
PU-29 författades av en grupp där Tuchat-
jevskij ingick. Nu angrep han också utan att 
tveka Svetjin, som hade varit en av de bästa 
teoretikerna i tsararméns generalstab. Svet-
jins 1927 utgivna bok Strategija, ”Strategi” 
hade nästan börjat betraktas som en klassi-
ker. Tuchatjevskij hade själv citerat den i sitt 
arbete om det framtida kriget. Han anklaga-
de Svetjin för att vilja hålla kvar Röda ar-
mén vid doktrinen om ett utnötningskrig 
och såg honom som en representant för en 
”småborgerlig” strömning, pessimism och 
opportunism. Under de kommande åren 
skulle debatten i dessa frågor präglas av allt 
mer tillspetsade, politiska övertoner. 
 Tuchatjevskijs kapacitet kunde emellertid 
inte undvaras inom de väpnade styrkornas 
högsta ledning. Han utnämndes till en ställ-
företrädande folkkommissarie för försvaret 
1931 och förste ställföreträdande 1934, till-
lika rustningschef. Tuchatjevskij blev, trots 
att Stalin hatade honom, utnämnd 1935, 
tillsammans med Vorosjilov, Budjonnyj, 
Blücher, och Jegorov till en av Sovjetunio-
nens fem första marskalkar och general-
stabschef. I den senare rollen kom han att 
få ett avgörande inflytande och framför allt 
i rollen som rustningsminister även postumt 
en avgörande betydelse. 
 Tuchatjevskij kände väl till Fullers pion-
järarbeten om mekaniserad krigföring. Ful-
ler låg bakom tankegångarna på operatio-
ner på det strategiska djupet för att bryta ett 
militärt dödläge, vilket Tuchatjevskij nog-
samt tog till sig. Han skrev för övrigt föror-
det till den sovjetiska utgåvan av Fullers The 
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Reformation of War, publicerad i Moskva 
1931. Men Tuchatjevskij var mer intresse-
rad av en ny syntes om offensiv krigföring. 
Han avvisade Fullers idéer om små pansar-
arméer med enbart fast anställd personal. 
Tuchatjevskij ansåg att massarméer även i 
framtiden skulle ha en plats i Europas krigs-
makter. Han menade också att bourgeouisin 
fruktade utdragna krig och att revolutioner 
skulle hota fler kapitalistiska samhällen om 
de arbetande massorna åter mobiliserades. 
Tuchatjevskij var dessutom tvungen att vara 
försiktig i sitt förord till The Reformation of 
War för att inte reta upp sina fiender, fram-
för allt inte Vorosjilov, i onödan.
 När det gäller marina frågor försvarade 
Tuchatjevskij den traditionella linjen från 
slutet av 1800-talet. Sovjetunionen skulle 
inte konkurrera med de stora sjömakter-
na. Eftersom flottan var uppdelad på fem 
hav, skulle resurserna bara räcka till att sä-
kerställa seger över mindre randstater eller 
att avvärja ett anfall från en stor sjömakt 
som inte ansågs kunna destabilisera Sov-
jetunionen enbart med sin sjömakt. Den 
kombinerade användningen av lätta fartyg, 
kustförsvar och marinflyg var därför mer 
välmotiverat med hänsyn till landets ekono-
miska läge. Här kan vi skönja lantmilitärens 
syn på vad en kontinentalmakt borde satsa 
sina militära resurser. Tuchatjevskij konsta-
terade att den totala budgettilldelningen på-
visat att den varken hade formulerats enligt 
en klar doktrin eller i enlighet med den gäl-
lande krigsplanläggningen.
 Den sovjetiska säkerhetstjänsten drev på 
1920-talet sina ”spel” med exilgrupper, in-
filtrerade och desarmerade samt likviderade 
regimfiender utomlands. Man spred ur ryk-
ten om påstådda konspirationer inne i Sov-
jetunionen. När militärjurister senare under 
1950-talet granskade arkivmaterial för att 
förbereda rehabiliteringen av Tuchatjevskij 
framkom det att han i sådana ”spel” fram-

ställts som monarkistsympatisör och svuren 
kommunistfiende. Liknande legendbildning-
ar gavs inte sällan i västeuropeiska skild-
ringar en synnerligen tendensiös och svårge-
nomskådad prägel, som fortfarande delvis 
är svårgenomtränglig. Men Stalin, Tuchat-
jevskijs bittre fiende sedan Polenfälttåget, 
samarbetade flitigt med Vjatjeslav Menzjin-
skij, chefen för OGPU för att ställa Tuchat-
jevskij inför rätta misstänkt för att planera 
en kupp mot politbyrån 1930. Eftersom han 
var hatad av de mindre sofistikerade befäl-
havarna som klagade inför Vorosjilov över 
att den arrogante befälhavaren ”driver gäck 
med oss med sina storslagna planer” var 
han inte osårbar. Tiden var emellertid ännu 
inte mogen, men anklagelsepunkterna var 
de samma som sedan kom att användas un-
der den stora terrorn. Det var en generalre-
petition inför 1937. När Stalin faktiskt till 
slut kom att acceptera hur väl genomtänk-
ta och moderna Tuchatjevskijs tankegångar 
och planer var bad han motvilligt om ur-
säkt, men han glömde inte.
 Under Stalin tillämpades Montesquieus 
maktfördelningslära i en annorlunda form. 
Partiet och säkerhetstjänsten, OGPU, från 
1934 omorganiserat till NKVD, som Stalin 
redan kontrollerade, samt krigsmakten var 
de tre hörnpelarna. Röda armén hade, som 
vi sett, växt sig allt starkare under 1930-ta-
let. Rädslan för ”bonapartism” tilltog, då 
armén ensam skulle kunna störta Stalin. 
Detta hot måste undanröjas. Kretsen kring 
Stalin och han själv planerade att ”göra slut 
på alla folkfiender” oavsett var de fanns. 
Möjligheten för att agera mot krigsmakten 
öppnade sig när chefen för NKVD, Genrich 
Jagoda arresterades och vid förhören angav 
han att bland annat Tuchatjevskij planerat 
en statskupp. Osämjan mellan Vorosjilov 
och Tuchatjevskij utmynnade i ett osedvan-
ligt häftigt gräl i maj 1936, där de invek-
tiv som Vorosjilov använde inte lämpar sig i 
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tryck. Den hämndlystne Vorosjilov skickade 
det militära kontraspionagets uppgifter till 
NKVD om att den tyska ambassaden rap-
porterat till Berlin att Tuchatjevskij plötsligt 
upphört med att vara ”frankofil” och ”nu 
uppvisade största respekt för den tyska ar-
mén”. Vid den första rättegången i januari 
1937 mot personal ur Röda armén pekade 
de åtalade och förhörda beredvilligt ut Tuc-
hatjevskij för att komma åt honom. Snaran 
drogs sakta åt mot krigsmaktens högsta led-
ning.
 Den 11 maj 1937 avskedades Tuchatjev-
skij som ställföreträdande försvarsminister 
och generalstabschef och förflyttades till 
Volga militärdistrikt som dess chef, ett il-
lavarslande tecken eftersom höga militärer 
som fallit i onåd förflyttades dit. Den 13 maj 
lade Stalin handen på Tuchatjevskijs skuld-
ra och lovade att han snart skulle vara till-
baka i Moskva. Denna gång höll Stalin ord 
ty mellan den 22 och 25 maj återfördes Tu-
chatjevskij från Kujbysjev till Moskva. Det 
var chefen för NKVD Nikolaj Jezjov och 
Vorosjilov som organiserade gripandet av 
större delen av den högre militärledningen. 
Tuchatjevskij erkände under tortyr och un-
der hot om att dottern Svetlana också skul-
le torteras. Anklagad för konspiration mot 
staten och ställdes Tuchatjevskij och flera 
andra ur den högsta militärledningen den 
11 juni 1937 inför Högsta domstolens mili-
tärkollegium i en sluten session. Domen föll 
kl 23.35, genast undertecknad av Vorosji-
lov, och Tuchatjevskij sköts omedelbart där-
efter. Vorosjilov tillkännagav den 13 juni att 
Tuchatjevskij med flera hade avrättats da-
gen innan. Alla domarna, utom krigsrättens 
ordförande Ulrich, Sjaposjnikov och Bud-
jonnyj, sköts senare.
 Tuchatjevskijs egen familj med hustrun 
Nina Andrejevna och övriga anhöriga straf-
fades också. De förklarades enligt dåtida 
sedvänja som vrag naroda, ”folkfiender” 

och förlorade all egendom och medborger-
liga rättigheter, inklusive ransoneringskort 
vilket ofta kunde vara en dödsdom i sig. Den 
närmaste släkten placerades i Gulags läger 
med olika grad av sträng eller hård regim 
beroende på släktskap. Hustrun hamnade 
i fånglägret för ”nomenklaturans” kvin-
nor Temnikovskij lagererej i Mordovinskaja 
SSR i centrala Ryssland. Dottern sattes i ett 
specialbarnhem för folkfienders avkomma.

En legend9

Tuchatjevskijs blixtkarriär hade gjort ho-
nom legendomsusad. Han blev känd långt 
utanför landets gränser redan 1920 och han 
sågs som det nya Sovjetunionens främste 
strateg. Även hans motståndare Pilsudski 
framhöll dennes talang i sin analys av det 
polsk-ryska kriget.  
 Ett annat exempel på legendbildningen 
var den bok som utkom i Paris 1928 med ti-
teln Le Chef de l’Armée Rouge författad av 
pseudonymen Ferdinand Fervaque. Bakom 
pseudonymen dolde sig Raimond Rourke 
sedermera grundare av tidningen Le Mon-
de, som hade varit medfånge till Tuchatjev-
skij under första världskriget. Boken över-
sattes till ryska och utgavs i maskinskriven 
form till ett ringa fåtal inom armé- och par-
tiledningen. Eftersom Tuchatjevskij endast 
var generalstabschef kan bokens pretentiö-
sa titel mycket väl ha väckt avund hos hans 
överordnade, främst Vorosjilov som ju tyck-
te direkt illa om Tuchatjevskij. De diskussio-
ner som Rourke hade med den unge löjtnan-
ten i fångenskapen går inte att belägga med 
oberoende källor men Tuchatjevskij uppges 
bland annat att ha gett prov på antisemitism 
vilket inte är ovanligt i Ryssland då som nu. 
Dessutom ansågs han hysa tankar på ”bo-
napartism” och krass ateism. Det förra kom 
så småningom att läggas honom till last, det 
senare sågs väl snarare som en merit. Förfat-
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taren Roman Gul beskrev honom som ”den 
röde marskalken” flera år innan graden in-
fördes i Röda armén. Berömmelsen skapade 
sannolikt avundsjuka såväl inom den poli-
tiska som militära ledningen, vilket kom att 
få ödesdigra konsekvenser. 
 Om vi ska betrakta Tuchatjevskij som 
människa blir bilden inte odelat positiv. 
Hans hänsynslöshet vid Sovjetstatens kon-
solidering är väl känd, men den var inte 
unik. Adelsmannen Tuchatjevskij var an-
sedd som en förfinad gentleman, vacker, 
klipsk och duglig. Hans begåvning närma-
de sig briljans och han tålde inga dårar. 
Dessutom ansågs han vara arrogant, en 
inte ovanlig egenskap hos viljestarka syn-
nerligen intelligenta människor. Det var an-
ledningen till att Vorosjilov och Budjonnyj, 
som var av enklare proletärt ursprung, och 
många andra avskydde honom. Den stilige 
kvinnotjusaren var så kraftfull att Stalin gav 
honom smeknamnet ”Napoleontjik”. Med 
tanke på Stalins sedan länge närda hat och 
rädsla för ”bonapartism” förefaller det åt-
minstone mig vara en dödskyss. Lazar Ka-
ganovitj, partibyråmedlem och folkkom-
missarie för järnvägarna, konstaterade att 
”Tuchatjevskij bär Napoleons fältmarskalk-
stav i ränseln”, också det ett farligt konsta-
terande.
 Vi ska vara medvetna om att Tuchatjev-
skijs personlighet inte präglades av den smi-
dighet och lismande undfallenhet som var 
nödvändig om man skulle komma helskin-
nad ur den maktkamp på liv och död mellan 
skilda intressen och enskilda personer som 
försökte vinna Stalins bevågenhet. Hän-
synslöshet och hårdhet nedåt i organisatio-
nen och mot egen trupp tilläts, men mot den 
politiska ledningens representanter och of-
ficerskollegor kom det att visa sig fatalt när 
hans arroganta framtoning skaffat honom 
många fiender med Stalin och hans förtrog-
na kämpar från 1:a Ryttararmén i spetsen. 

Kom idén att förverkligas?10

Ja, men vi måste betrakta förverkligandet i 
två tidsperspektiv. Det första rör sig i tids-
spannet mellan 1928, då den första femårs-
planen fastställdes och 1937, då de stora 
utrensningarna i den sovjetiska krigsmak-
ten ägde rum. Det andra rör sig från den 19 
november 1942, motanfallet vid Stalingrad, 
till den 9 maj 1945, då Tyskland slutgiltigt 
hade besegrats och anfallet in i Manchuriet 
den 8 augusti. Dessutom kom djupanfallets 
idé att få en ny aktualitet särskilt under det 
kalla krigets senare del främst under 1970- 
och 80-talen, men det återkommer vi till.  
 Röda armén genomgick i det första tids-
spannet under ett årtionde en genomgripan-
de förändring. Det var under denna tid som 
avancerade progressiva teorier och doktri-
ner om det framtida kriget och dess karaktär 
kom att driva på utvecklingen. Den bäran-
de idén var att pansar och flyg skulle insät-
tas i kombinerade operationer på djupet 
av fiendens gruppering för att undvika ett 
ställningskrig. Teknologiskt släpade Röda 
armén fortfarande efter västerländska ar-
méer, trots det hemliga militära samarbetet 
med Weimarrepublikens Tyskland. Men på 
kort tid lyckades Sovjetunionen åstadkom-
ma en avsevärd modernisering av krigsmak-
ten. Den möjliggjordes på tre sätt, storska-
lig import av teknologi och skapandet av en 
inhemsk industri främst för militära syften, 
till och med import av hela produktionsan-
läggningar samt uppmuntran till en vidlyftig 
experimentverksamhet.
 I maj 1927 framställde Tuchatjevskij långt-
gående krav på fullständig militär kontroll 
över planen för hela den industriella mobilise-
ringen och pläderade för en särskild försvars-
avdelning inom Gosplan, Statliga plankom-
missionen, inrättad 1921. I juni lyckades 
Tuchatjevskij uppnå att en särskild försvars-
avdelning med stark militär representation 
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snabb uppbyggnad fram till 1937. (De för-
sta tyska pansardivisionerna började sättas 
upp  1935–36).
 I denna process hade Tuchatjevskij en 
central roll, både som generalstabschef 
1925–1928 och som vice folkkommissarie 
och rustningschef 1931–1937. Som chef för 
Leningrads militärdistrikt 1928–1931 kun-
de han omsätta sina teorier i praktiken vid 
fälttjänstövningar och vid industriell prov- 
och försöksverksamhet. Tuchatjevskij skrev 
vintern 1929–1930 ett antal memoranda. 
De behandlade frågor som tillverkning av 
nya artillerisystem, kruttillverkning och 
järnvägar. Han engagerade sig i underhålls-
frågor, förespråkade att lufttransportkapa-
citeten skulle utvecklas. Tuchatjevskij utta-
lade sitt entusiastiska stöd för den forcerade 
industriella uppbyggnaden och kollektiviser-
ingen och han kände väl till diskussionerna 
om industriell mobilisering eftersom han i 
sin förra befattning i generalstaben drivit så-
dana frågor.  
 Under den stora fälttjänstövningen i 
Kiev-området 1935 prövades det mekanise-
rade djupanfallet, understött med omfattan-
de luftlandsättningar för första gången i stor 
skala. Året därpå genomfördes en motsva-
rande övning i Minsk-området. Inbjudna 
militära observatörer var i och för sig ved-
erbörligen imponerade, men attachérappor-
teringen hem pekade på blandade intryck. 
Djupanfallsidén accepterades slutligen 1936 
och formaliserades i Röda arméns fältregle-
mente PU-36. Tuchatjevskij återkom i arbe-
tet med reglementet till Fullers tankegång-
ar, låt vara att han inte delade den politiska 
analysen rörande förutsättningarna för me-
kaniserad krigföring med begränsade styr-
kor, i diskussionen kring detta fältreglemen-
te. Oavsett de blandade kommentarerna i 
attachérapporteringen ska vi vara väl med-
vetna om att Röda armén vid den tiden stod 
på sin absoluta toppunkt vad gällde moder-

inrättades inom Gosplan, anmärkningsvärt 
nog, med tanke på osämjan, med starkt stöd 
av Vorosjilov. Tuchatjevskij hade aspirerat 
på att han som generalstabschef skulle vara 
ordförande i försvarsavdelningen. Men mot 
en sådan maktkoncentration riktade Voro-
sjilov hård kritik. Tuchatjevskij kunde, trots 
stark militär representation, därför inte själv 
dirigera hur femårsplanerna skulle länkas 
till de militära behoven. Staben fick dock ett 
större inflytande över det mobiliseringsarbe-
te som pågick inom folkkommissariat, före-
tag och organisationer. Avdelningen bilda-
des formellt den 25 juni genom ett hemligt 
dekret. Trots att tidningen Ekonomitjeskaja 
zjizn av misstag publicerade en förteckning 
över organisationen skulle sekretessen kring 
Gosplans försvarsavdelning förbli i det när-
maste total under Sovjetunionens hela ex-
istens. Efter hand lades särskilda regelverk 
upp som skulle omöjliggöra ens indirekta 
uppskattningar av försvarsindustrin för så-
väl inhemska som utländska ekonomer. Ett 
obeaktat element i de sovjetiska femårspla-
nerna var att de skulle motsvara försvarets 
behov i händelse av krig. Målsättningarna 
avsåg total produktion under krigsförhål-
landen. Genom de sammantagna mobili-
seringskraven angavs riktlinjerna för vilka 
sektorer som måste expandera för att kunna 
klara en omställning till krigsproduktion. 
En del av dessa målsättningar uppnåddes 
under 1930-talet då stora militärindustriella 
satsningar gjordes, bland annat i Ural. Dess-
utom skulle en självständig produktionsbas 
anläggas öster om Ural under den andra 
femårsplanen samt en parallelljärnväg, Baj-
kal-Amur Magistral, norr om den transsibi-
riska, Transib. 
 År 1930 formerades den första allsidigt 
sammansatta mekaniserade enheten, 1:a 
mekaniserade brigaden. Från denna blyg-
samma början uppsattes 11:e och 45:e me-
kaniserade kårerna 1932 med en fortsatt 
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nitet och effektivitet även i en internationell 
jämförelse.
 Kulmen på de stora utrensningarna, Jez-
jovsjtjina, initierad av Stalin, drabbade Sov-
jetunionen 1937–1938. Frånsett att partiet, 
ledande kadrar inom förvaltningen och in-
dustrin samt befolkningen utsattes för en 
omfattande decimering, råkade krigsmak-
ten som nämnts också illa ut 1937 när stora 
delar av nytänkarna av det högre befälet lik-
viderades eller fängslades på obestämd tid. 
Djupanfallet var därmed inte längre tillåtet 
att utnyttja som den bärande idén för Röda 
arméns fortsatta utveckling. Det var först 
efter omdaningen 1940–1942 som djupan-
fallet åter blev aktuellt att tillämpa i prakti-
ken. Effekterna av alla felgrepp som skedde 
under denna tid visade sig i finska vinterkri-
get 1939–1940 och skadeverkningarna var 
svåra att rätta till. Den överlevande officers-
kåren var paralyserad och vågade egentligen 
ingenting vilket hade kunnat få katastrofala 
följder i det krig som snart skulle komma.  
  Det var emellertid främst personal i Sov-
jetunionens västra delar som hade drabbats. 
Vid förbanden i fjärran östern var det för-
hållandevis många som kom att klara sig. 
Det kom att få betydelse på både kort som 
litet längre sikt. Fronten mot Japan hade un-
der hela 30-talet varit väsentlig för Sovjetu-
nionens krigsplanläggning. Sovjetledningen, 
utom möjligen Stalin, bedömde under 1939 
att risken för ett tvåfrontskrig var överhäng-
ande. Där kunde den teoretiska och prak-
tiska kunskapen om djupanfall leva vidare, 
vilket kom Röda armén till godo somma-
ren 1939, vid segern över Japan vid Chalkin 
Gol i Mongoliet. Till särskild befälhavare 
för de sovjetiska styrkorna utsågs Georgij 
Zjukov. Han lyckades dölja en stark styr-
keuppbyggnad och kraftsamling och företa 
ett stort överraskningsanfall mot japanerna. 
Segern i Mongoliet undanröjde risken för 
ett tvåfrontskrig och möjliggjorde under-

tecknandet av Molotov-Ribbentrop-pakten. 
Det kom också att få betydelse för fortsätt-
ningen. Kunskapen om djupanfallet var trots 
allt inte död.
 Under Det Stora fosterländska Krigets 
första arton månader, då de tyska storman-
loppen tvingade Röda Armén till ständiga 
reträtter, uträttades emellertid stora ting i 
det fördolda. Det rörde sig om en omorga-
nisation av sovjetarmén i sin helhet. De tak-
tiska och operativa principer som utveckla-
des under 1920- och 30-talen återinfördes 
och modifierades. Dessa hade som nämnts 
övergivits till följd av de stora utrensning-
arna 1937–1938 och de felaktiga slutsatser 
och missvisande lärdomar som drogs under 
det spanska inbördeskriget. Det var omedel-
bart efter debaclet mot Finland 1939–1940 
som reorganiseringen påbörjades under den 
nye försvarsministern Semjon Timosjenko. 
Den var genomförd sent 1942. Sammanta-
get innebar det att Röda armén genomgick 
en nära nog total omdaning, en metamor-
fos, som är föga känd i väst men i själva ver-
ket var av episka mått då den genomfördes 
under brinnande krig.   
 Det är välkänt att det var Tuchatjevskij 
som drev på mekaniseringen av Röda ar-
men och utvecklandet av djupanfallets idé 
från teori till praktik. Men den utvecklingen 
gick i stå efter utrensningarna som tidigare 
berörts. Det som emellertid kom att bli av 
yttersta betydelse för utgången av det kom-
mande kriget är att han också drev igenom 
en plan för hur den tunga industrin skulle 
kunna mobiliseras i ett krig för att produ-
cera enorma mängder krigsmateriel, främst, 
stridsvagnar artilleri och flyg. Kanske ännu 
viktigare var den planering som också gjor-
des för industrins evakuering till öster om 
Ural, i händelse av krig. Under 18 måna-
der från förhösten 1941 till årsskiftet 1942–
1943 blev det aktuellt att låta planeringen 
gå i verkställighet. Cirka 1 600 anläggning-
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ar transporterades österut på järnväg som 
också var upptagna med att transportera 
förstärkningar västerut, en mycket impo-
nerande transportoperation. Där återupp-
fördes anläggningarna på kort tid under 
mycket besvärliga och primitiva förhållan-
den. Produktionen kunde återupptas 1943. 
Detta blev den industriella produktionsba-
sen som möjliggjorde de djupoperationer 
som framgångsrikt kom att föras efter Sta-
lingrad.
 Sovjetunionen kunde kanske ha besegrat 
Tyskland av egen kraft, utan allierad hjälp 
med krigsmateriel och utan invasionen i 
Normandie, men med ännu större uppoff-
ringar än vad som nu blev fallet. Segern var 
emellertid ingalunda given. De inledande 
tyska misstagen skapade rådrum som gav 
möjlighet att neutralisera Stalins egna. Ryss-
lands traditionella militära fördelar visade 
sig på nytt vara en tillgång. Krigsindustrins 
och folkets totala mobilisering var genom-
förd 1943. Dessutom var återskapandet av 
den högre operationskonsten – de offensiva 
djupoperationerna efter Tuchatjevskijs idéer 
– genomförd samma år. Det var inte längre 
Sovjetunionen som drabbades av förödande 
inringningsslag, utan Tyskland. Segern kun-
de därmed vinnas. 

Vad hände sedan?11

Under efterkrigstiden fortsatte principerna 
för djupoperationer att utvecklas i mer tek-
niskt avancerade former med Manchurieto-
perationen som förebild. Det accentuerades 
av att sovjetarmén genomgick en moderni-
seringsprocess när landet börjat återhämta 
sig efter kriget då den så småningom kom 
att mekaniseras i stor omfattning samtidigt 
som den under 1950-talet efterhand kom att 
beväpnas med kärnvapen. I samband med 
denna ”nukleära revolution” eller ”Chrusj-
tjovs militärreform” blev markstridskraf-

terna mekaniserade och motoriserade i sin 
helhet – ett kvalitativt språng med ryskt syn-
sätt. Det var därmed möjligt att åstadkom-
ma snabbare genombrott och djupanfall in 
på motståndarens operativa och strategiska 
djup än tidigare. Men i samband med att 
den massiva insatsen med kärnvapen blev 
huvudoptionen för det stora anfallet in i 
Västeuropa, då motståndaren skulle bekäm-
pas samtidigt på hela sitt område, kom be-
greppen djupanfall och djupoperationer att 
komma ur bruk. Det betydde emellertid inte 
att tanken var död. ”Stötarméerna” fanns 
ju kvar hela tiden, såväl till namnet som till 
gagnet. De behöll sina traditionsnamn, ex-
empelvis 1:a Gardespansararmén och 3:e 
Stötarmén även efter Sovjetunionens upp-
hörande så länge de fanns kvar. Personal 
och utrustning hade också ett högre kvali-
tativt innehåll än den stora massan av ar-
méförband    
 I samband med en mognande insikt om 
att i kärnvapenkriget skulle det inte finnas 
någon segrare, kom även ”mindre kärnva-
penintensiva” optioner att tas till heders. 
Det skedde ungefär samtidigt som USA 
övergav strategin om ”massive retaliation” 
för ”flexible response”. Därmed väcktes 
tankarna på djupanfallet med konventio-
nella stridskrafter åter till liv. 
 Under 1970-talet förändrades därför sy-
nen på krigskonsten hos sovjetiska sakkun-
niga. Huvudoptionen var inte längre att ett 
krig skulle föras med massinsats av kärnva-
pen. Bedömningarna om krigets karaktär 
kom att peka mot ett krig med konventio-
nella vapen. Kärnvapenoptionerna fanns 
kvar men gavs allt lägre prioritet. Därmed 
inleddes en utveckling där marktruppernas 
organisation och materiel inriktades mot 
större rörlighet och eldkraft än tidigare. Ar-
méer med förmåga att genomföra självstän-
diga operationer hade traditionellt fungerat 
som de sovjetiska väpnade styrkornas ope-
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rativa förband. Utifrån en organisation som 
byggde på arméer och divisioner gjordes nu 
försök att utveckla trupper som skulle vara 
enklare att leda och flexiblare att använda. 
Det kom att leda till en omfattande upp-
byggnad av den logistiska infrastrukturen 
för att kunna driva djupanfallet till Engel-
ska Kanalen och Paris.12

 På 1980-talet strävade Sovjetunionen att 
förbättra markstridskrafternas förmåga till 
mobil krigföring, både på taktisk som ope-
rativ nivå. Man satte i gång ett utvecklings-
arbete av de operativa manövergrupper-
nas (operativnaja manjovrennaja gruppa, 
OMG) organisation och principer för an-
vändning. Utvecklingen drevs på av mar-
skalken Nikolaj Ogarkov. Avsikten var att 
manövergrupperna skulle insättas genom 
att bryta sig igenom motståndarens för-
svarsgruppering på de svagast försvarade 
frontavsnitten. För denna uppgift skapa-
des pansarkårer med syfte att fungera som 
frontens operativa manövergrupper som ett 
komplement till pansararméerna. Trianda-
fillovs stötarméer och Tuchatjevskijs djup-
anfall fick därmed en förnyad aktualitet. 
Konceptet dog i praktiken i och med Sov-
jetunionens sammanbrott.
 Om djupanfallets idé kommer att åter-
uppväckas i någon form i ett framtida Ryss-
land med den nya teknologi som står till 
buds återstår att se. Men egentligen har de 
teoretiska tankegångarna och praktiska till-
lämpningarna numera främst tagits tillvara 
i västvärlden, även om det inte medges.

En slutkommentar

Att Tuchatjevskij var en dynamisk kraft som 
kom att få en stor betydelse för den sovje-

tiska krigskonsten i teori och praktik under 
lång tid torde vara ställt utom allt tvivel. 
Det som fick den största betydelsen var in-
rättandet av Gosplan och på Tuchatjevskijs 
inrådan dess särskilda försvarsavdelning. 
Den kom att verka med stora befogenheter 
under stor sekretess ända till Sovjetunionens 
sönderfall den 25 december 1991. Koncen-
trationen av landets ekonomiska resurser 
till försvarssektorn inom Gosplan och den 
tröghet som byggdes in i systemet med cen-
tral planering kom så småningom att få 
ödesdigra konsekvenser för Sovjetunionens 
ekonomi och existens som en sammanhål-
len statsbildning. 
 Men till sist måste konstateras att Michail 
Nikolajevitj Tuchatjevskij kanske levde i fel 
tidsålder. Han var som adelsman med den 
goda uppfostran som börden krävde en kvar-
leva från en förgången tid. Hans framsynthet 
om vad det kommande kriget krävde gjorde 
att han hörde hemma i en framtid. Kombi-
nationen av hans ursprung och uppfostran, 
militära klarsynthet samt hans arrogans och 
hänsynslöshet kom att bli direkt livsfarlig för 
honom själv. I den rivalitet som rådde i hans 
egen efterrevolutionära samtid under Stalins 
välde där fanns till slut ingen plats för Tuc-
hatjevskij. Vid elimineringen av krigsmaktens 
högsta ledning åkte han inte ut av bara farten 
utan var utrensningens främste mål. Därmed 
gavs han ingen nåd. Frågan är bara om han 
hade kunnat förvänta sig den eller själv givit 
den om situationen varit annorlunda? Svaret 
är inte självklart givet. 

Författaren är konsult och avdelningsdirek-
tör R/major, doktorand vid KTH samt Aka-
demie Hedersdoktor. 
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Noter
1.  Detta avsnitt bygger på Ulfving, Lars: Rysk 

krigskonst, (Военное искусство), En intro-
duktion till den ryska militärvetenskapen 
sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och 
historiskt perspektiv Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2005 s 25-29 om inget annat 
anges. Samuelson, Lennart: Röd koloss på 
larvfötter. Rysslands ekonomi i skuggan av 
1900-talskrigen, SNS Förlag, Stockholm 
1999.

2. Fyra tidigare militärreformer hade genom-
förts i Ryssland, Ivan den förskräckliges 
sent 1500-tal, Peter den stores 1700–1710, 
krigsminister Miljutins under 1800-talet och 
en reform som delvis genomfördes 1905–
1912. Se vidare Vojennaja Mysl, specialut-
gåva maj 1992, Moskva 1992.

3.  Detta avsnitt bygger på Triandafillov, V 
K, Kipp, Jacob W (red): The Nature of 
the operations of modern Armies Frank 
Cass och Co Ltd, Ilford GB, Portland, US 
1999, samt Zolotariov, Oleg Valentinovich, 
(pod redaktorom) Istorija voennoj strategii 
Rossii (Institut vojennoj istorii ministerstva 
oborony RF, Moskva 2000) tredje huvudav-
delningen, särskilt p. 3 sidorna 219-254 om 
inget annat anges. 

4.  Se det relativt nyutkomna arbetet Sokolov, 
V V: Tuchatjevskij, zijsn i smertj ”krasnogo 
marjsjala” Vetje, Moskva 2003. 

5.  Semonovskoje polk (polk = regemente); det 
andra av tsar Peters två uppsatta gardesre-
gementen. Det första var Preobrazjenskij 
polk. Ursprungligen var det tsar Peters 
gamla lekamrater från ungdomåren i byn 
Preobrazjenskoje som bildade ursprunget 
till dessa gardesregementen och som var de 
förnämsta under hela den ryska tsartiden.

6. Sampolit är egentligen en rysk akronym; i 
svensk översättning en förkortning av "poli-
tisk handledare", fritt översatt. 

7. Från 1925 till 1934 var generalstabens 
funktioner uppdelade på tre enheter: Röda 
arméns stab (Sjtab RKKA), huvudsta-
ben (Glavnyj sjtab) samt inspektoratet. I 
löpande text används för enkelhetens skull 
begreppet generalstaben om inte särskilda 
skäl finns för något annat. Op cit not 1, s 
102.

8.  RU inrättat 1918-11-05, sedermera GRU 
(Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije), 
den militära underrättelsetjänsten (inom 

Generalstaben) som underrättelsetjänsten 
fortfarande heter.

9.  ”En legend” se Samuelson, Lennart: Koloss 
på larvfötter, s 221 bildtext, dessvärre rik-
tigt i sak.

10. Op cit not 1, Samuelson. Det var inte bara 
ekonomer som inte kunde genomskåda 
det militärindustriella komplexet utan 
stor möda. Det gällde också omvärldens 
underrättelsetjänster. Bedömningarna av 
Sovjetunionens krigspotential blev därför 
inte rättvisande under det kalla kriget. Se 
även Umbach, Frank: Das Rote Bundnis 
Entwicklung und Zerfall des Warschauer 
Paktes 1955-1991, Ch Links Verlag, Berlin 
2005 samt op cit not 1, Ulfving.

11.  Savkin, V YE: The Basic Principles of Ope-
rational Art and Tactics (Voennoje Izdatelst-
vo Ministerstva Oborony SSSR, Moskva 
1972) och Sidorenko, A A: The Offensive 
(Voennoje Izdatelstvo Ministerstva Oborony 
SSSR, Moskva 1970) Se även Mättölä, A: 
Armékårens roll för de mobila styrkorna 
under utvecklingen av Rysslands krigskonst 
i början av 200-talet FHS sv utg, Stockholm 
2003 s 3.2 ”Armékårens utveckling” 

12.  Se Ulfving, Lars:”Logistikens betydelse i det 
nya kriget” i Artéus, Gunnar och Bremer, 
Berndt, (red): Tio essäer om det nya kriget, 
Försvarshögskolan, Stockholm 2004, s 181.


