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en inte helt ovanlig uppfattning, också 
bland de mera militärhistoriskt bevandra-
de, är att ryskt militärt tänkande, möjligen 
med undantag från tiden kring Peter den 
Stores regeringstid, under lång tid karak-
teriserats av en ganska påtaglig djupslum-
mer, vilken bröts först på 1920 talet med 
tänkare som Leo trotskij, michail Frun ze 
och michail tuchatjevskij. den här typen 
av näst intill mytbildande uppfattningar 
brukar må väl av att utmanas och under-
sökas, vilket inte sällan brukar resultera i 
fakta som befinner sig ganska långt ifrån 
myten. I fallet ryssland har ledamoten do-
cent Gudrun Persson med sin bok påvisat 
förekomsten av en ganska dynamisk re-
formprocess under åren 1859–1873, vil-
ken hon studerat genom omfattande forsk-
ning i ryska arkiv. 

denna intellektuellt aktiva epok i rys-
ka ledande militära kretsar följde som en 
naturlig konsekvens av att krigen fram till 
och med 1850-talet företedde stora likhe-
ter med Napoleonkrigen medan de som 
utspelades under efterföljande decennium, 
1861–1871, handlade inte om grad- utan 
artskillnad. desto mera motbevisande mot 

den gängse felbilden av ryskt militärt tän-
kande blir därför Learning from Foreign 
Wars, som påvisar en påtaglig adaptivitet 
hos ledande ryska militärer.

Åren 1861–1871 uppvisade Preussen 
återkommande triumfer som en av europas 
mest inflytelserika militärmakter. Tre fun-
dament underbyggde framgångarna. För 
det första generalstabssystemet, vilket be-
mannades med sin tids bästa militära hjär-
nor. För det andra, användningen av den 
teknologi som var ett resultat av den indu-
striella revolutionen. Här räcker det med 
att nämna ny teknik för eldhandvapnen, 
långräckviddigt artilleri, järnvägarna och 
telegrafen. För det tredje innebar inrättan-
det av värnpliktssystemet möjligheterna till 
uppbyggandet av massarméer där den in-
dustriella revolutionen bildade basen för 
dessas utrustande och försörjning. Inom 
ovan nämnd tidsperiod, mellan åren 1861–
1865, utspelades det amerikanska inbör-
deskriget som nästintill övertydligt påvi-
sade industrialiseringens konsekvenser för 
krigföringen.

Under den period som täcks in av Gud run 
Perssons bok, utkämpade ryssland inga krig 
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utifrån vilka inhemska erfarenheter kun-
de dras och inte heller tillhörde landet de 
militärt modegivande staterna vilket haft 
som konsekvens ett mycket sparsamt in-
tresse bland västliga forskare för bland an-
nat den period som boken täcker in. des  to 
intressantare blir det då att ta del av Gud -
run Perssons forskning, vilken ytterligt väl 
belägger den modernisering av den ryska 
armén som ägde rum mellan åren 1859–
1874, en femtonårsperiod som såg tillkom-
sten av ett för dåtiden modernt värnplikts-
system liksom etablerandet av en general-
stab efter i huvudsak tysk modell. Här ska 
även nämnas inrättandet av militärdistrikt, 
en territoriell indelning som överlevt de 
politiska omvälvningarna i landet in i vår 
egen tid.

Arkitekten bakom det ryska reformarbe-
tet var dmitrii miljutin , vilken var landets 
krigsminister under åren 1861 – 1881 och 
tsardömets sist utnämnde fältmarskalk. 
Nämn namnet michail tuchatjevskij och 
en försvarlig del av gruppen militärhisto-
riskt bevandrade kommer att nicka igen-
kännande medan däremot dmitrii miliutin 
fallit i glömska till trotsför att många av 
hans reformer varit långlivade. en sådan 
var det ryska värnpliktssystem som bar 
hans signum och först 2008 i samband med 

den pågående militärreformen slutligt, ef-
ter beslut av dåvarande försvarsministern 
Anatoliiy Serdjukov , avsågs ge plats för en 
avsevärt mindre struktur bemannad med 
kontraktsanställda soldater. 

tsartidens ryska armé utgjorde själva 
fundamentet för stabilitet i jätteriket och 
var också den största, mest komplexa men 
också mest välorganiserade delen av stats-
apparaten. Gudrun Perssons studie täck-
er därmed inte enbart in, den ryska militä-
ra ledningen vilja och förmåga till att över-
brygga intellektuell och institutionell kon-
servatism mot förändringar utan hela den 
dåtida ryska regimens förändringsbenä-
genhet.

boken baseras på omfattande arkiv-
forskning och resultatet är mycket väl be-
lagt och bidrar till en helhetligare förståel-
se för utvecklingen i ryssland där de långa 
linjerna är spårbara in i vår egen tid. texten 
är skriven på ett intresseväckande sätt och 
boken rekommenderas varmt då den utfyl-
ler en betydelsefull lucka i vårt vetande om 
vår viktigaste närområdesaktör.
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