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Iran - Indiska Oceanens 

nya sjömakt 

INDISKA OCEANEN- ETT FREDENS HAV? 

Området kring Indiska Oceanen inrymmer stora delar av den tredje världen: 
Afrika fr ån Kapstaden till Röda H avet, Arabiska halvön, P ersiska Viken, Syd
och Sydostasien. Här f inns alla de politiska, sociala och ekonomiska problem, 
som är förknippade med den tredje världen stadd i utveckling. 

Området ger prov på en förvirrande mångfald av skiftande förhå llanden: från 
sagolikt rika oljeproducerande länder till fattiga jordbruksfolk , från ytstora och 
potentiellt mäktiga stater till ministater, från tätt till gles t befolkade områden, 
från demokratier till feoda la monarkier och diktaturer. Nästan alla raser på 
jorden lever i området - afr ikaner, asiater, araber och europeiska folkslag. 

Supermakternas - och Kinas - möjligheter att vinna eller öka sitt inflytande 
inom området, som karakteriseras av splittring och komplicerade konflikt
mönster, är stora även om en nyväckt nationell medvetenhet i flera stater för
söker bromsa en ny kolonialism. Motståndet mot att upplåta baser till super
makterna och försöken att etablera en fredlig zon i Indiska Oceanen är uttryck 
för denna strävan. 

Indiska Oceanen har tidigare inte varit ett lika viktigt område för USA som 
Stilla Havet och Atlanten. Situationen undergår emellertid en snabb förändring. 
Västvärlden behöver importera allt större mängder olja från Mellanöstern. Sam
tidigt anser USA det nödvändigt att hålla jämna steg med Sovjetunionen vad 
gäller den marina upprustningen i det hav som de forna stormakterna lämnat 
öppet för dagens supermakter. 

Under efterkrigstiden har USA:s militära engagemang i Korea, Sydöstasien, 
Medelhavet och inom ramen för NATO absorberat de marina resurserna. In
tresse för en aktivering i Indiska Oceanen genom tätare operationer med sjunde 
flottan uttalades visserl igen redan 1965 men Vietnamkrigets upptrappning omöj
l iggjorde förverkligandet av dessa intentioner. 

År 1976 är situationen en annan. Vietnamkriget är slut och i avspänningens 
tidevarv har amer ikansk intervention och stationering av trupp på frä mmande 
mark ersatts av Nixondoktrinen samt militär närva ro på de fria haven, med ett 
fåtal fasta stödjepunkter på platser utan allvarliga inre motsättningar. 

Sovjetunionens mål i Indiska Oceanen har varit att motverka det amerikanska, 
brittiska och kinesiska inflytandet, att genom sin sjömilitära expansion nå paritet 
med USA som supermakt, att främja egna intressen i kuststaterna, att skydda 
farlederna till sina europeiska och asiat iska baser samt att förbereda utnyttjandet 
av havsresurserna globalt. Den sovjetiska marina närvaron upplevs som ett 
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latent hot mot oljetransporterna till Europa, Japan och USA. 
Strandstaterna har ingen enad uppfattning om hur ett säkerhetsarrangemang 

för Indiska Oceanen bör se ut. Rädslan hos vissa stater att någon av super
makterna skall ensam dominera oceanen gör att en del föredrar sakern as nu 
varande tillstånd. Andra stater förutskickar en marin nedrustning bland strand
staterna som en naturlig konsekvens om och när makter utanför Indiska Oceanen 
dragit bort sina stridskrafter. 

Dessutom har den indiska kärnsprängningen höjt spänningen och av vissa 
stater kommit att betraktas som ett första steg mot utveckling av ett indisk t 
kärnvapen. Fredszonbegreppet förutsätter inte bara att stormakterna drar bort 
sina kärnvapen från området utan också att strandstaterna avstår från kärn
vapen.1 

En majoritet av asiatiska och afrikanska länder tar avstånd från tesen om 
" tomrummet" i Indiska Oceanen som måste fyllas. De ser den som ett hot mot 
deras nyvunna frihet och som oförenlig med deras strävan efter obundenhet. De 
är således i grunden emot att militära baser upprättas i Indiska Oceanen obe
roende vilken av stormakterna det gäller.2Indien har vid flera tillfällen givi t 
uttryck för denna syn och har liksom Iran uttalat sig för en ocean "fri från 
spänningar". Iran är redan den militärt starkaste makten vid Persiska Viken. Men 
landets ambitioner är större än så. Både i ord och handling har Iran tillkänna
givit att man räknar med att bli en maktfaktor i nordvästra Indiska Oceanen . 
Det skäl som shahen officiellt anger för denna målsättning är nödvändigheten 
att skydda transporterna till sjöss av såväl olja som importgods. Oljerutten från 
Iran längs den afrikanska östkusten kan i ett krisläge bli sårbar genom att den 
flankeras av stater som i vissa fall saknar politisk stabilitet. Sydafrika är en 
tänkbar samarbetspartner med Iran i skyddet av oljetransporterna till väst
världen. 

En av Iran önskad regional strandpakt kan komma att förklara Persiska Vi
ken för ett "slutet hav". Detta skulle innebära att endast strandstaternas örlogs
fartyg och stridsflygplan finge uppträda i Persiska Viken. 

Områdets ekonomiskt betydelsefulla karaktär i förening med den politiska 
instabiliteten och supermakternas tävlan i området förklarar lrans strävan att 
åstadkomma regionala säkerhetsarrangemang, vilka beskär de rättigheter som är 
förknippade med det "fria havet". I väntan p å att strandpakten förverkligas 
sluter Iran bilaterala avtal med samma syften. 

* 
Karakteristiskt för rustningsbegränsande avtal syns vara att sådana är moJ 

liga att åstadkomma om de inte rör supermakternas väsentliga och omedelbara 
intressen. Yttre rymden, havsbotten och Antarktis är således områden som kun
nat regleras genom traktater. Om gemensamma, ofta ekonomiska, intressen före
ligger ökar också förutsättningarna för överenskommelser typ SAL T. 

Dessa förutsättningar saknas ännu så länge när det gäller att hejda den mili
tära kapprustningen och supermakternas tävlan i Indiska Oceanen. 
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STRANDsTATERNA 

Iran - polis vid Persiska Viken 

Iran har en Hing kust på norra sidan av den grunda Persiska Viken. Kust
zonen är glest befolkad och ski ld från de folkrikare områdena i norr genom de 
svårframkomliga Zagrosbergen. 

Iran har brist på hamn ar vid Persiska Viken men en ombttande utbyggnad 
pågår. Väntetiderna för handelsfartyg som skall lossa uppgår till många må
nader. 

Flera av de större hamnarna är militärt utsatta, bl a oljehamnen ABADAN 
och styckegodshamnen KHORRAMSHAR i Shatt-al-Arab, som är gränsflod till 
Irak. 

Den grunda Persiska Viken med dess smala och lättövervakade inlopp är inget 
sannolikt operationsområde för andra flottor än strandstaternas. Orsakerna är 
flera: 
• Bristen på lämpliga baser. Bahrain har sagt upp avtalet med USA och UMM 

QASR i Irak är en obetydl ig och sårbar "bas" som sovjetiska fartyg ibland 
besökt. 

• Risken för att vid en konflikt bli instängd i Viken. De grunda och muddrade 
hamnarna är lätta att minera. I Hormuz-sundet finns områden som medger 
användning av bottenavståndsminor, vilka snabbt kan fällas med flyg eller 
dolt från ubåtar. 

• Flygstridskrafter och sjörobotsystem utgör ett allvarligt hot mot en fientlig 
inkräktare. 

• Operationer i större skala inne i Viken med yttre staters örlogsfartyg och 
flygplan skulle inte accepteras av huvuddelen av strandstaterna. Begreppet 
oskadlig genomfart skulle inte anses tillämpligt.3 
Mot bakgrund av att mer än hälften av jordens kända oljereserver finns i 

området kring Persiska Viken och att i genomsnitt ett tankfartyg i halvtimmen 
passerar Hormuz-sundet medförande 600 miljoner ton olja per år förstår mari 
lätt den uppmärksamhet som Iran ägnar utloppet och den strategiskt belägna 
Musand am-halvön. 

H ormuz-sundet förbinder Persiska Viken med Oman-bukten, Arabiska Sjön 
och Indiska Oceanen. Sundet är 270 km långt och i genomsnitt 80 km brett. 
Bredden på det smalaste stället är 33 km. Iranskt och omanskt territorialhav 
sluter således Persiska Viken. Sundet är djupt - mellan 35 och 90 meter. Djup
rännan, som används av tankfartygen, går på omanskt territorialhav mellan två 
öar utanför halvön Musandam. 

Hormuz-sundet har sådan bredd att det inte går att spärra effektivt med 
landuppställda vapen, kustartilleri, från ena sidan. Det kan inte heller blockeras 
med sänkta fartyg. Icke desto mindre är det ett självklart mål för dem som för
söker spärra sjötrafiken från Persiska Viken. 

Irans och Omans sjöstridskrafter patrullerar gemensamt i utloppsområdet och 
vid oljeterminalerna och iranska flygplan övervakar stränderna. 1978 kommer 
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luftvärnsrobotbatterier med den brittiska roboten Rapier att ställas upp på båda 
sidor om Hormuz-sundet. Detta är en konsekvens av att Iran åtagit sig att ga
rantera Omans luftrum. De båda staterna har också ett samarbetsavtal för att 
övervaka att oljemsläpp och annan nedsmutsning inte äger rum. 

Iran och O man förklarade i en gemensam kommunike den 7 mars 197 4 sin 
avsikt att samarbeta för att säkra den fria passagen för sjötrafiken genom Hor
muz-sundet och angränsande havsområden. I avvaktan på en eventuell strand
pakt och ett regionalt samarbete mellan staterna vid Persiska Viken förbehåller 
sig Iran rätten att inspektera varje fartyg som kan misstänkas släppa ut olja 
inom 50 sjömil från den iranska kusten. Härigenom kommer man också åt fartyg 
misstänkta för t ex vapensmuggling. 

Marina stridskrafter i Persiska Viken 

För att den militära kapaciteten i Persiska Viken skall bli ett trovärdigt stöd 
för politiken erfordras effektiva marina förband. De tre stora staterna vid viken, 
Iran, Irak och Saudiarabien har också fäst stor vikt vid uppbyggnaden av sina 
sjöstridskrafter. 
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Military Balance 1975-76, kompletterad med ytterligare källor, ger följande 
aktuella marina styrkeförMllande: 

Jagare 
Fregatter 
Korvetter 
Patrullfartyg 
Patrullbåtar 
Robotbåtar 
Motortorpedbåtar 
Kanonbåtar 
Kustminsvepare 
Hamn- och flod-

minsvepare 
Landstigningsfartyg 
Svävare 

Iran 
3 
4 
4 

16 
9 

4 

2 
2 

14 

Totalt 58 

I beställning har de tre marinerna bl a 

I ran 3 ubåtar av Tang-klass 
4 Spruancc-jagare 
4 fregatter 

Irak 

3 

3 
8 

13 

2 

29 

Saudiarabien 

50 

3 
1 

10 

64 

12 robotbåtar La Combattante samt helikoptrar 

I rak 5 robotbå tar (från Jugoslavien) 

Saudiarabien 6 korvetter 
6 motortorpedbåtar 
6 stora patrullbåtar 
4 min jaktfartyg 
4 landstigningsfartyg 

I Persiska Viken är Irans flotta således ojämförligt starkast. Förutom svävar
flottan, snabba patrullbåtar och helikopterförband för övervakning och transpor

ter, har man tre typer av förband med hög insatsberedskap - tre marininfan

teribataljoner (sea rangers)4, särski lda styrkor för bekämpning av upprorsrörelser 
och ett luftlandsättningsförband. 

Marinens huvudbas, varifrån också den centrala operativa ledningen utövas, 
ligger f n i BANDAR ABBAS vid Hormuz-sundets norra strand. BUSHEHR i 

närheten av oljeutskeppningshamnen KHARG är den viktigaste basen inne i Per
siska Viken. Lätta marinstridskrafter är baserade längst in i Persiska Viken vid 
KHORRAMSHAR på gränsen till Irak. 

Som framgår av det följande är emellertid en ny marinbas vid Oman-bukten 
under byggnad. 
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1 
Flygbaser utefte r kusten säkerställer flygunderstöd med blandade flottiljer 

F-4 och F-SE. 
Irans svävarflotta är den största i världen. D en består av 6 Wellington BH-7, 

som vardera kan transportera 175 stridsutrustade soldater eller användas som 
stridsfarkost med robotbestyckning. Högsta fart är 60 knop. Svävarens egen

skaper gör den särskilt lämpli g för amfibieföretag på de långgrunda kusterna i 

Persiska Viken. 
Man har också 8 mindre svävare, SRN 6, som bär 20 stridsutrustade soldater. 

Aven SRN 6 kan utnyttjas som snabbt (51 knop) patrullfartyg.5 

Fyra av de sex stora svävarna är förberedda för robotbestyckning (Harpoon 
eller Exocet). Svävarflottans uppgift är i första hand kustförsvar och underhålls

transporter. För snabba transporter av marininfanteriets personal används ma
rinens helikopterförband, som har omkring 35 helikoptrar. Lämpliga förband och 

transportmedel ger således I ran goda möjligheter att göra snabba militära in

gripanden i Persiska Vikens strandstater och till sjöss. 
På ön Abu Musa, innanför Hormuz-sundet, som tillsammans med Stora och 

Lilla Tunb ockuperades av Iran i november 1971 , finns enligt uppgift, förutom 

kustartilleribatterier, en avlyssningsstation, som disponeras av USA och som 
bl a radiospanar mot sovjetiska fartyg och flygplan i Indiska Oceanen.6 Det kan 

röra sig om en station i ett spaningssystem som Iran köpt från USA och som 
ännu sköts av amerikansk teknisk personal. 

En värdering av den iranska krigsmaktens effektivitet är svå r at t göra. Vissa 
förband är av elitkaraktär men i dagsläget torde huvuddelen av förbanden ha 
brister i fråga om kompetent och rutinerat befäl. Stora ansträngningar för att 

höja nivån hos befälet görs emellertid fortlöpande. 
Aven om modern materiel ofta är enkel att handha i strid så krävs ett kvalifi

cerat tekniskt underhåll för att nå tillräcklig tillgänglighet och uthållighet. Det 

är i första hand bristen på väl utbildad personal för det tekniska underhållet 
som under överskådlig tid utgör flaskhalsen. 

Sydafrika 
Sydafrikas militära sty rka var fram till Sharpevillemassakern 1960 relativt 

obetydlig. Sedan dess har man upprustat - en upprustning som for tfarande 

pågår. På två år (1974-76) beräknas militärutgifterna komma att öka med 
cirka 125 Ofo (till 1090 milj USdollar). 

Anledningen till denna styrkcuppbyggnad torde i första hand vara den ökande 
isoleringen från västländerna som resultat av raspolitiken. Man kan inte längre 

räkna med stöd av de tradi tionella bundsförvanterna i säkerhetshotande situa
tioner utan är hänvisad till den egna förmågan. 

Med Portugals sönderfall som kolonialmakt har också Sydafrikas flanker all
varligt försvagats. 

För västmakterna har den strateg iska betydelsen av Afrikas sydspets stora 
förutsättningar att öka. 

Den sydafrikanska flottan består av ungefär 25 enheter, därav åtta jagare och 

fregatter samt tre ubåtar. Inköp av ubåtar och eskortfartyg från Frankrike ingår 
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i planerna. Tre patrullfartyg på 450 ton är under byggnad i Israel och tre av 
samma typ byggs på varv i Durban.i 

Huvudbasen för den sydafrikanska marinen är SIMONSTOWN på KAP
halvön. Under den närmaste femårsperioden skall man tredubbla dess storlek och 
ge den kapacitet att ta emot atomubåtar. Djupet vid fyra av de nya kajerna blir 
12 m och den längsta kajen 298 m.s 

På ön SALISBURY nära DURBAN kommer man att återuppföra en nedlagd 
flottbas, och en ny marin utbildningsanstalt är planerad vid SALDANHA BA Y, 
vid Atlantkusten norr om KAPSTADEN. Storbritanniens avtal med Sydafrika 
1955 att få använda SIMONSTOWN som bas innebar de facto tillstånd för alla 
NATO-mariner att utnyttja hamnen. I juni 1975 upphörde detta avtal. 

Den marina upprustningen är ett uttryck för viljan att med egna medel så 
långt möjligt garantera en fri och säker sjöfart mellan Indiska Oceanen och 
Atlanten. Omkring 20 000 fartyg rundar årligen Afrikas sydspets. Den syd
afrikanske försvarsministern lär ha deklarerat att man inte överväger att ingå i 
ett nytt "Simonstownavtal" med någon annan nation. I en krissituation i södra 
Afrika eller på annat sätt förändrat politiskt läge kan basfaciliteter utan tvekan 
vara ett användbart bytesobjekt. 

Den lednings- och sambandscentral som ingick i Simonstownavta!et har nu 
byggts ut under jord vid SILVERMINE på KAP-halvön. Den är ansluten till 
det världsomspännande automatiska systemet för uppföljning av handelsfartygs 
positioner från sjöräddningssynpunkt.9 Huvudstationen finns på GOVERNOR'S 
ISLAND i New Yorks hamn. I SILVERMINE tas också emot rapporter från 
Sydafrikas flotta och flyg under pågående spaningsföretag. Informationer om 
fartyg och ubåtar från Östblocket vidarebefordras - oavsett Simonstownavtalet 
- till NOR THWOOD, brittiska flottans högkvarter. 

SILVERMINE är en ytterst modern anläggning med datorer och bildskärmar, 
som ger en ögonblicksbild av situationen på havet och i luften. Utrymme är 
reserverat för allierade staber. Sambandet till Europa, USA och Sydamerika är 
väl tillgodosett. 

* 
Aven på den civila sjöfartens område har en snabb utveckling skett i Syd

afrika. Man håller t ex på att färdigställa en docka för fartyg upp till 300 000 
ton dödvikt. Den pågående utbyggnaden kommer att göra KAPSTADEN till 
Afrikas modernaste hamn.lO 

sydatlanten och NATO 
I samband med Sydafrika kan det vara på sin plats att något beröra Syd

atlanten och NATO. N ATO:s gräns i söder är kräftans vändkrets på 23 °27' 
nordlig bredd, dvs ungefär från Spanska Sahara till Florida. Denna gräns drogs 
vid NATO:s tillkomst 1949 som en funktion av de sovjetiska ubåtarnas då
varande aktionsradie. Med de atomdrivna ubåtarna, sovjetiska stödjepunkter på 
Kuba, i Guinea och snart kanske i Angola har denna gräns nu överlevt sig själv . 
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Därtill kommer Sovjetflottans allt större kapacitet att bunkra och proviantera 
från förrådsfartyg till sjöss. 

NATO:s flanker i Norska Havet och i Medelhavet har, mot bakgrund av 
Sovjets marina upprustning, ansetts utsatta. Man har emellertid hittills förbisett 
"bakdörren" till NATO-området, rutten förbi Goda Hopps-udden. 

Som ett resultat av en studie av det sovjetiska hotet till sjöss rekommenderade 
emellertid the North Atlantic Assembly i november 1972 att det högsta allierade 
kommandot över Atlanten, SACLANT, med högkvarter i NORFOLK, Virginia, 
skulle ges fullmakt att planera för aktivitet i Indiska Oceanen och Sydatlanten. 
Förslaget antogs och överlämnades till NATO-rådet för verkställighet.11 

Mos:ambique 
Mos;ambique med 2 800 km kust blev som en av de sista av de forna kolo

nierna vid Indiska Oceanen självständigt från 1975-07-01 efter en överenskom
melse mellan Portugal och befrielserörelsen FRELIMO. 

Militärt är Mos;ambique för lång tid knappast att räkna med, även om för
åldrad materiel, som lämnats kvar av Portugal, kompletteras med vapenleveran
ser från Sovjetunionen enligt ett biståndsavtal som slöts i samband med president 
Machels statsbesök i Sovjetunionen i maj 1976.12 Området som sådant är dock 
strategiskt betydelsefullt. 

Under det långvariga befrielsekriget stöddes FRELIMO av både Sovjetunionen 
och Kina. I Tanzania utbildades gerillaförband. 

BEIRA, efter huvudstaden LOUREN<;O MARQUES den näst största ham
nen, är en potentiell marinbas utmed sjövägen runt Goda-Hoppsudden. Annu 
mer användbar för den sovjetiska marina expansionen vore NACALA i norra 
Mos;ambique. Det är en av Afrikas bästa naturliga hamnar, med utrymme för 
en hel flotta. 

Madagaskar 
Republiken Madagaskar, som tidigare var fransk koloni, blev självständig 

1960. Dess poliriska kurs som tidigare var orienterad västerut, har under inre 
politiska strider och stammotsättningar kommit att bli "östlig". 

Vid frigörelsen från Frankrike slöts ett avtal om att de franska militära styr
korna skulle dras tillbaka. Den 90-åriga franska militära närvaron på Mada
gaskar avslutades i juni 1975, då de sista örlogsfartygen lämnade DIEGO 
SUAREZ. Frankrike har dock fortfarande avtalsenlig rätt att använda basen för 
bunkring och reparationer. 

Från Madagaskar har man en god kontroll över den marina aktiviteten i syd
västra Indiska Oceanen. Dessutom behärskar man därifrån sjöfarten genom 
M or;ambique-kanalen, genom vilken huvuddelen av tanktonnaget från Persiska 
Viken till Europa och USA går. 

Bristen på inre stabilitet gör att Madagaskar, liksom Mos;ambique kan bli ett 
fotfäste för främmande makter som har ambitioner och resurser att utöva in
flytande i Indiska Oceanen. 
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Pakistan 
Pakistans krigsmakt omfattar ca 400 000 man, exklusive en beräknad reserv 

av över 500 000. Däri är dock ej heller inräknade halvmilitära styrkor (beräk
nade till 55 000 man) . Den tunga beväpningen utgörs av 450 stridsvagnar av 
amerikanskt ursprung och 600 från Sovjet. Därtill kommer 350 pansa rskytte
fordon och 1 200 artilleripjäser samt pansarvärnsvapen. 

Flottan består av 3 ubåtar, en lätt kryssare, som också tjänar som utbildnings
fartyg, 8 jagare och fregatter samt 22 smärre enheter såsom kustminsvepare och 
patrullbåtar, och flygvapnet förfogar över 278 stridsflygplan, huvudsakligen av 
typen Mirage III . 

Den pakistanska marinens utveckling hämmas av en kronisk brist p å pengar. 
De effektivaste enheterna är de tre ubåta rn a av den franska Daphne-typen. Det 
tekniska underhållet av dessa ubåtar vållar dock problem. 13 

Iran och Saudiarabien var de enda muhammedanska länder som stödde Paki
stan politiskt under dess krig mot Indien 1971. Religion och politik har sedan 
dess utgjort grunden för synnerligen goda förbindelser mellan dessa länder. Inte 
minst har detta varit p åtagligt inom det mili tära området. Iran och Pakistan 
har ett utbyte av personal och bedriver gemensamma marina övningar. Det har 
dessutom varit tal om att pakistanska örlogsfartyg skulle få använda den under 
byggnad varande basen CHAH BAHAR vid Oman-bukten. Pakistan är inför 
perspektivet av en ny konflikt med Indien beroende av stöd från sin mäktige 
granne i väster. Iran å sin sida spelar rollen av skyddsmakt i norra Indiska 
Oceanen och har behov a v ett fritt pakistanskt område, som buffertzon mot 
både Indien och Sovjetunionen. Den indiska blockaden av Karachi under det 
senaste kriget har väckt Pakistans medvetenhet om behovet av en starkare marin, 
i vilken u båtar tillmäts stor betydelse. 

Såväl Sovjetunionen som Kina kan tänkas vara intresserade av pakistanskt 
territorium, som ett möjligt fotfäste vid Indiska Oceanen. Från Sinkiang genom 
den pakistanska delen av Kashmir är vägen till kusten inte lång. Kina har fö ljd
riktigt stött P akistan politi skt och med vapenleveranser alltsedan kriget 1971. 

Sovjet lär redan 1969 ha fått tillstånd att upprätta en marin stödjepunkt i 
hamnstaden GWADAR; men efter kriget 1971 syns Sovjetunionen ej utnyttja 
hamnen för sådant ändamål. Samma lär förh ållandet vara med den väg som via 
Afghanistan och Pakistan förbinder Sovjetunionen med Indiska Oceanen. 

Indien 
Det indiska försvaret är i första hand uppbyggt för att möta ett ev hot från 

landets arvfiender, Kina och Pakistan. Tyngdpunkten ligger således på arme
och flygstridskrafterna med an marinen först på senare år ägnats större intresse 
och då i första hand inför möjligheterna att Kinas flotta skulle förses med ytter
ligare ubåtar med lång räckvidd. 

Marinen förfogar över ett 80-tal enheter varav l hangarfartyg, 10 ubåtar, 2 
kryssare och ett 30-tal jagare och fregatter. Marinflyget har ett 100-tal relativt 
föråldrade flygplan och helikoptrar av vilka 15-20 avses för hangarfartyget. 
Personalstyrkan är ungefär 30 000 man. 

230 

Bland strandstaternas flottor är de indiska sjöstridskrafterna för närvarande 
de överlägset starkaste i Indiska Oceanen. På sikt riskerar Indien att få lämna 
sin plats till Irans växande marin. Uppbyggnaden av den indiska marinen fort
sätter emellertid dels genom utvecklingen av en inhemsk militär varvsindustri 
dels med sovjeti ska vapen leveranser. Dessa leveranser har varit omfattande och 
svarar för hälften av den nuvarande indiska flottan. Sovjetiskt ursprung har 
således 1 O ubåtar, 12 eskortfartyg om vardera 1 100 ton, 6 amfibiefartyg och 
ett antal trängfartyg. Man emotser inom kort ytterligare leveranser av fartyg 
från Sovjetunionen, bl a av den moderna robotkor vetten typ N anuchka på 800 

ton. 
D en andra hälften av flottan utgörs hu vudsakligen av äldre fartyg av brit

tiskt ursprung (bl a ett hangarfartyg) vilka den indiska marinen ersätter genom 
inhemsk konstruktion av "brittiska" fartygstyper, t ex fregatt er av typ Nilgiri 
(motsvarande Leander-klassen). Personalen är vä lu tbildad och sjöstridskrafterna 
har en kompetent ledning. Under kri get med Pakistan 1971 visade den indiska 
marinen prov på sitt goda stridsvä rd e.14 Man kan inte utesluta att shahen tagit 
intryck av denna konflikt och att den i flera avseenden p åverkat de bedöm
ningar som ligger till grund för uppbyggnaden av Irans marin. 

En marinbas, bl a avsedd för ubåtar, är under uppbyggnad i VISAKHAPAT
NAM vid Bengaliska viken. Här finns redan ett örlogsvarv och det är främst här 
som sovjetiska fartyg uppges utn yttja basresurserna. Sovjetisk teknisk bistånds
personal uppges också vara verksam här. I MARMAG AO söder om BOMBA Y 
på västkusten finns också en marinbas liksom vid PORT-BLAIR på Andama
nerna, där en framskjuten bas är under uppförande. Denna bas blir betydelsefull 
genom sitt läge i närheten av det viktiga Malacka-sundet.15 

Viktiga baser är också BOMBA Y och COCHIN. 
Den indiska marinen , som hittills varit den mest styvmoderligt behandlade av 

försvarsgrenarna, kan väntas få spela en växande roll allteftersom en ökad med
vetenhet om sjöförbindelsernas betydelse i fred och krig gör sig gällande i 
Indien.16 

* 
Den indiska handelsflottan, på sextonde plats i världen, bestod 1975 av 471 

fartyg med ett sammanlagt dödviktstonnage om över 6 miljoner ton . Därav var 
endast 26 fartyg tankfartyg, representerande över en miljon ton dödviktP Den 
nödvändiga importen av olja går därför till stor del p å främmande kölar, ett 
förhållande som har anförts som skäl mot en indisk satsning på sjöstridskrafter 
för skydd av sjöfarten. Man menar att nationell handlingsfrihet ändå inte före

ligger under kriser och krig. 
Mot detta talar den pågående uppbyggnaden av handelsflottan och den stora 

betydelsen av olje- och spannmålsimporten liksom exporten av järnmalm till 
J apan och den förväntade exporten av industrivaror till länderna runt Indiska 
Oceanen. 

I en fransk TV-serie om Indiska Oceanen, producerad av La Fondation pour 
les etudes de defense nationale, uppgavs (i mars 1976) att Iran föreslagit Indien 
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ett marint samarbete i skyddet av sjötransporterna i norra Indiska Oceanen. 

Detta skulle bl a genomföras i form av eskort. Den ind iska reaktionen på denna 
påstådda framställning är inte bekant. Däremot har Indien förordat att övriga 
strandstater, framför allt Pakistan och Iran, inte ökar sina flottstyrkor. 

HANDELSV ÄGAR 
Mer än 40 strandstater vid Indiska Oceanen förser den västeuropeiska in

dustrin med hälften av de 40 råvaror, som klassats som strategiska.18 Den sjö
burna handeln mellan strandstaterna vid Indiska Oceanen är obetydlig jämförd 

med de externa sjötransporterna. 
Tanktonnagets huvudsakliga rutter går från Persiska Viken till Europa och 

USA via Kap och till J apan via Malackasundet. 
Handelsvägarnas mönster och tyngdpunkten i sjöförbindelserna med de an

gränsande haven gör tillfarterna till Indiska Oceanen till intressanta och eko
nomiskt och säkerhetspoliti skt betydelsefulla områden. 

Sjövägen runt Kap 
Under 1974 skeppades 512 miljoner ton olja till Västeuropa och USA runt 

Afrikas sydspets.19 Aven om kvantiteterna har minskat sedan Suezkanalen öpp

nades i juni 197520 är oljerutten runt Sydafrika under överskådlig tid den helt 
dominerande för västvärldens oljeförsörjning. 

Man bör också hålla i minnet att Suezkanalen åter kan komma att stängas och 

rörledningarnas oljeflöde drastiskt stoppas. Sårbarheten och den politiska instabi
liteten i området kring Röda Havet och Suezkanalen ger ökad betydelse åt sjö
vägarna över Indiska Oceanen och runt Afrika. 

* En tanker som lämnar det inre av Persiska Viken seglar fö rbi BAHRAIN och 

Q A TAR, därefter mellan Iran och Förenade Arabemiraten u t genom Hormuz

sundet. Rutten går vidare längs On1ans kust innan man styr över oceanen mot 
NACALA i Mo<;ambigue. Därefter följer man den afrikanska östkusten och run

dar Goda Hopps-udden innan trafiken grenar sig i en rutt mot USA och en som 

tangerar Ekvatorialafrika för att sedan böja av mot de europeiska hamnarna. 
Det mindre tanktonnaget kan behöva bunkra och komplettera livsmedel genom 

hamnbesök under vägen och både stora och små fartyg behöver ibland uppsöka 
varv för reparationer. LISSABON, DAKAR, KAPSTADEN, DURBAN, LO

REN<;:O MARQUES och NACALA är ofta besökta hamnar längs oljerutten. 
Inne i Persiska Viken bygger man stora torrdockor i BAHRAIN och DUBAJ.21 

Sydafrika behärskar genom sitt läge denna den viktigaste passagen till och från 
Indiska Oceanen. Här strå lar sjöförbindelserna till Indiska Oceanens olika delar 

samman. Om den ekonomiska zonen på 200 distansminuter blir internationell
rättsligt erkänd, disponerar Sydafrika över en marin zon, som är större än en 

miljon kvadratkilometer vi lket motsvarar 83 °/o av dess landterritorium. 
Oljetrafiken från Persiska Viken till Atlanten går som ovan nämnts huvud-
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sakligen genom Mo<;ambique-kanalen. De sta ter som genom en utvidgad havsrätt 

kan komma att kontrollera denna passage är - förutom Mo<;ambique - Ma
dagaskar och Komorerna. Betydelsen av Mo<;ambique-kanalen bör dock inte 

överdrivas. Trafiken kan utan större ekonomiska olägenheter dras utanför Ma
dagaskar. Förlängningen av sjöfartsleden Persiska Viken - Kap blir under så

dana förhå llanden omkring 500 distansminuter. 22 

Suez-kanalen 
Suez-kanalen, som åter öppnades för trafik den 5 juni 1975, uppges nu vara 

farbar för fartyg med djupgåendet högst 12 meter och ha en segelbar bredd av 
90 meter. Lika stora fartyg kan nu passera som före sexdagarskriget 1967, dvs 

fartyg på upp till 60 000 ton med last. 
Vid slutet av 1975 hade i genomsnitt 22 fartyg per dygn passerat mot 60 per 

dygn före 1967. Antalet passager ökar emellertid undan för undan. Till detta 
bidrar interimsavtalet rörande Sinai mellan Israel och Egypten. Kanalzonens 

karaktär av potentiell krigszon har tonats ner och försäkringstarifferna för far
tyg och laster antagit rimligare proportioner. Utvecklingen av de sovjetisk-egyp

tiska relationerna bör ytterl igare minska riskerna för nya krig i området och 

stimulera till ökat utn yttjande a v kanalen. 
Suezkanalen halverar transporttiden Persiska Viken-London jämfört med 

rutten runt Afrika. Så länge supertankers inte kan gå med last genom kanalen 

kommer det emellertid att trots detta vara både nödvändigt och lönsamt att ta 

den längre vägen runt Goda-Hopps-udden. 
Planer har framlagts för en utbyggnad av kanalen i två etapper så att den i 

början av 1980-talet skall kunna ta fartyg på 270 000 ton med last. En brittisk 
expertgrupp har fått i uppgift att utreda till vilken optimal bredd och vilket 

optimalt djup kanalen bör utvidgas. Den allsidigt sammansatta expertgruppen 
väntas lägga fram sitt utredningsresultat under senare delen av 1976.23 Innan 

dess kommer inget beslut om utbyggnad att fattas. 

Suez-kanalens sjömilitära betydelse 
Suez-kanalen medger med dagens djup och kurvradier passage för samtliga 

typer av örlogsfartyg [med undantag av de största hangarfartygen]. De ameri
kanska hangarfartygen i Medelhavet kan således inte passera, men de nya sov

jetiska hangarfartygen av Kuril-klass kan göra det. 
De sjöm ilitära konsekvenserna av dessa förhållande bli r i fredst id: 

För Sovjetunionen 
• förkortade förflyttningsvägar och förenklade möjligheter att hålla och under

hålla sovjetiska styrkor i Indiska Oceanen. Sjövägen från Svarta Havet till 
Adenviken förkortas till en fjärdedel jämfört med distansen runt Afrika. 

• förkortade förflyttningsvägar för örlogsfartyg vid omfördelningar till och från 
Fjärran Östern-marinen. 
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För Västmakterna 
• möjligheter att med 6.flottans i Medelhavet resurser understödja i Indiska 

Oceanen uppträdande enheter 
• förkortade förflyttningsvägar för främst brittiska och franska enheter p~ väg 

till och fr~n Indiska Oceanen. 
För b~da stormaktsblocken har ~teröppnandet av Suezkanalen medfört ökade 

möjligheter att snabbt tillföra förstärkningar till Indiska Oceanen. 
l krig torde ingen av ovanst~ende eller andra fördelar med säkerhet kunna 

p~räknas med hänsyn till kanalens s~rbarhet för blockering eller förstöring. 

De malaysiska och indonesiska sunden 
sjöförbindelserna mellan Stilla Havet och Indiska Oceanen går genom ett be

gränsat antal sund som, med ett undantag, inte är praktiskt användbara för 
ub~tar i uläge. 

De viktigaste passagerna är 
• Malaekasundet med ett segelbart djup av omkring 25 meter; 
• Sunda-sundet mellan J a va och Sumatra, grunduppfyllt och sv~rnavigabelt; 
• Lombok-sundet, som medger passage av ub~tar i uläge via Makassar-sundet 

öster om Borneo; 
• Torres-sundet, som leder till Arafura-sjön och Timor-sjön. Detta sund har 

rykte om sig att vara en farl ig passage, omöjlig att använda för ub~tar i 
uläge. 
Malaekasundet är en av de stora trafikpuls~drorna i Indiska Oceanen. I ge

nomsnitt passerar här 36 fartyg om dygnet. Av dessa är 23 tankfartyg. Genom 
Sunda-sundet går i genomsnitt 8 fartyg per dygn. Supertankers upp till ca 
230 000 ton med last passerar Malackasundet. Tyngre tonnage är hänvisat till 
Lombok-sundet. Den vägen förlänger transporttiden Persiska Viken-Japan med 
fyra dygn. 

Omvägen runt södra Australien innebär en förlängning av distansen GUAM
DIEGO GARCIA med 5 000 sjömil, vilket innebär 14 dygn med en fart av 15 
knop. 

Malaekasundet och de övriga indonesiska sunden tilldrar sig intresse i sam
band med Förenta Nationernas tredje havsrättskonferens. Man förefaller kunna 
enas om en territorialhavsbredd, som är 12 distansminuter. Härigenom skulle de 
angivna passagerna täckas av strandstaternas, bl a Indonesiens och Malaysias, 
territorialhav, med härav följande restriktioner och krav för passage med t ex 
tankfartyg. 

Restriktionsområdena för supertankers och atomdrivna fartyg kan komma att 
vidgas ytterligare om kuststaterna tillerkänns de rättigheter och skyldigheter in
om en ekonomisk zon på 200 distansminuter, som nu diskuteras vid FN :s havs
rättskonferens. En sådan utveckling, som skulle kunna drivas fram av stater i 
omr~det tillhörande den tredje världen, uppbackade av Kina, skull e kunna med
föra allvarliga hinder för den fria passagen till och från Indiska Oceanen. Olje
transporterna från Persiska Viken till Japan bedöms t ex bli ca 40 °/o dyrare om 
supertankfartygen tvingas runda Australien. 
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Eventuella begränsningar för genomfarten kan också komma att gälla flyg
trafiken. Härigenom kan en så gott som total internationellrättslig avspärrning 
av de snabbaste förbindelsevägarna bli ett faktum.24 Vid hastigt uppkomna kriser 
skulle tillförsel av stridskrafter utifrån till Indiska Oceanen försenas allvarligt. 
Under kriget om Ostpakistan tog det sju dygn för det amerikanska hangarfar
tyget Enterprise att nå Indiska Oceanen via Malackasundet. Det skulle ha be
hövts ca 15 dygn om man hade tvingats gå söder om Australien. Från DIEGO
GARCIA i Chagos-arkipelagen i Indiska Oceanens mitt hade man nått vilken 
hamn som helst i Norra Indiska Oceanen inom två dygn. 25 

ICKE STRANDSTATERS MILITÄRA NÄRVARO 

Sovjetunionen 
Sedan 1968 har Sovjetunionen ständigt hållit en sjöstyrka i Indiska Oceanen. 

Fartygen tillhör ännu så länge Stilla Havsflottan men när Suezkanalen nu öpp
nats kan man vänta sig att Svarta Havsflottans fartyg i allt större utsträckning 
kommer att anvä ndas öster om Suez.26 Efter en uppbyggnadsperiod under några 
år har man på senare tid hållit en tämligen konstant nivå. I genomsnitt består 
det sovjetiska förbandet i Indiska Oceanen a v fyra till sex övervattensfartyg, 
jagare och kryssare, och två till tre ubåtar. 27 Trängfartyg, minsvepare, havs
forskningsfartyg och signalspaningsfartyg kompletterar styrkan. I samband med 
kriser i området, som t ex 1971 under kriget mellan Indien och Pakistan, kan 
styrkan mer än fördubblas. 

Det totala antalet sovjetiska örlogsfartyg som befann sig i Indiska Oceanen 
vid slutet av 1974 uppgick till närmare 30. Av dessa var emellertid högst åtta 
a_ nio egentliga stridsfartyg. Ett tiotal fartyg utgjordes av minsvepare och bärg
nmgsfartyg, som var sysselsatta med röjning av minor och vrak i CHITTA
GONGS och KHULNAS hamnar i Bangladesh efter kriget 1971. Resten var 
trängfartyg, signalspaningsfartyg och havsforskningsfartyg. 

Som jämförelsetal för supermakternas marina aktivitet i Indiska Oceanen an
vänds ofta antalet "skeppsdagar". Om alla sovjetmarinens fartyg i området räk
nas, var antalet skeppsdagar omkring 9 000 under 1973. Detta innebar en för
dubbling i förhållande till 1970 och 1971. Huvuddelen av detta antal härrör 
dock från icke stridsfartyg. I den följande tabellen jämförs Sovjetunionens och 
VSA:s marina aktivitet i Indiska Oceanen i form av skeppsdagar, varvid endast 
stridsfartyg räknats . 28 

Sovjetunionen 
USA 

1960-67 
o 

(800F) 

''·) Ungefärligt antal per år 

1968 
529 

(800) 

1969 
1 138 
(800) 

1970 
1 670 

872 

1971 
1480 

858 

1972 
2 387 

990 

1973 
2 487 
1 410 

De sovjetiska fartygens verksamhet består främst av övervakning av västs far
tyg i omr~det samt örlogsbesök. Till uppgifterna hör också insamling av infor-
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mation, t ex hydrografiska data av betydelse för ubåts- och ubåtsjaktföretag. 
Det är av vikt för sovjetflottan att snabb t lära känna detta nya operationsom
råde. Under april 1975 deltog förbandet i den världsomspännande marina öv
ningen OKEAN 75. 

Orlogsbesöken utgör en betydande del av verksamheten. Från att sovjetiska 
örlogsfartyg tidigare inte förekom i Indiska Oceanen avlade man 54 besök 1969 
i hamnar i området. Numera håller sig antalet örlogsbesök kring 40 a so per år. 29 

* lL1ser 
Man har tidigare märkt en viss återhållsamhet i den sovjetiska baspolitiken att 

upprätta fasta stödjepunkter i stater, som inte gränsar till Sovjetunionen. Strids
krafterna bar i stället temporärt utnyttjat basfaciliteter, som i vissa fall tillkom
mit genom sovjetisk försorg, i vänligt stämda stater. Ett avsteg från denna prin
cip har av allt att döma skett i Somalia. 

Den sovjetiska militära etableringen i Somalia tog fart efter försvarsminister 
Gretchkos besök i februari 1972 och i juli 1974 undertecknade president Pod
gorny ett vänskapsavtal med Somalia. Det är uppenbart att Moskva tidigt har 
insett den strategiska betydelsen av Afrikas östra "horn", som dominerar det 
södra inloppet till Suez-kanalen. Sovjetunionen förfogar nu över en radiostation, 
som säkrar sambandet mellan moderlandet och fartygen i Indiska Oceanen . Dess
utom har hamnen BERBERA byggts ut för att kunna ta emot fartyg på upp till 
12 000 ton och underhålla ett stort antal fartyg samtidigt. Fotografier, tagna av 
amerikanska spaningsflygplan, visar installationer för lagring och hantering av 
sjömålsrobotar avsedda för fartyg och flygplan.30 Oljedepåer och verkstadsresur
ser har likaså upprättats. Den sovjetiska servicepersonalen bedöms uppgå till 
omkring 1 000 man. En li gt uppgift ingår en torrdocka för omfattande fartygs
reparationer i planerna för utbyggnaden i KISMA YU nära gränsen till Kenya. 
KISMA YU har muddrats och är en av de somaliska hamnar som sovjetflottan 
oftast besöker. Tecken tyder dessutom på att det finns en hemlig bas för sovje
tiska atomubåtar vid Adenviken. 

Sovjetunionen kan inte bedriva flygspaning över Indiska Oceanen med lång
distansflygplan från hemlandet utan att flyga över Iran eller Pakistan.31 I So
malia, nära huvudstaden MOGADISHU, har man anlagt en flygbas från vilken 
man kan täcka stora delar av Indiska Oceanen med TU 95 Bear D .32 

Förutom baser i Somalia, något som Somalia inte erkänner, uppges Sovjet ha 
tillgång till följande basresurser i Indiska Oceanen:33 
• ankarplatser vid ön SOCOTRA (Sydjemen) vid Adenvikens östra mynning 

samt nära Chagosarkipelagen. På SOCOTRA uppges Sovjet också disponera 
ett flygfält; 

• permanenta förtöjningsbojar på flera positioner i Oceanen;34 

• tillträde för sovjetiska örlogsfartyg till hamnen i UMM QASR i Irak; det 
ryktades tidigare om basfaciliteter där, upprättade med hjälp av sovjetiska 
tekniker. Värdet av UMM QASR som marinbas är dock synnerligen begrän
sat. Hamnen är grund och liten och lätt att avregla där den ligger längst inne 
i Persiska Viken. Iran kan kontrollera all a fartygsrörelser till området vid 
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Hormuz-sundet. Det förefaller inte heller som on1 Sovjetflottan besökt hamnen 
i någon större omfattning;35 

• hamnen och flygbasen vid den tidigare brittiska basen ADEN. Sovjet har 
personal på båda dessa ställen . Sydjemen har dock förnekat att man skulle ha 
erbjudit Moskva militära baser. Den sovjetiska militära hjälpen till Sydjemen 
bedöms överstiga 40 miljoner dollar om året. 36 Det är sannolikt att vissa vill
kor är förbundna med denna hjälp; 

• rätt att reparera fartyg och bunkra i indiska hamnar enligt obekräftade upp
gifter. Sovjetunionen har medverkat vid utbyggnaden av den viktiga basen 
VISHAKHAPATNAM där även sovjetisk teknisk biståndspersonal uppges 
vara verksam; 

• fiskeriavtal sedan 1970 med M auritius som ligger strategiskt placerat i Indiska 
Oceanens mitt. Avtalet ger bl a sovjetiska fiskefartyg rätt att utnyttja ham
narna och rätt till utbyte av personal. Varje vecka landar Aeroflot på Mauri
tius med nya besättningar för de sovjetiska fiskefartygen i Indiska Oceanen.37 

Sovjetiska hangarfartyg 
Helikopterfartygen Moskva och Leningrad, färdigställda i slutet av 60-talet, 

avsågs ursprungligen för bekämpning av Polarisubåtarna. Inga fler fartyg av 
denna klass har lämnat Nikolayev-varvet vid Svarta Haver. Förutom ubåtsjakt 
är dessa fartyg användbara vid amfibie- och minröjningsföretag. 

Det första av en ny typ av hangarfartyg, Kiev, passerade Bosporen den 18 
juli 1976 för att för första gången visa sig i Medelhavet och sedan via Atlanten 
gå till N Ishavet. Kiev är omkring 300 meter lång och deplacerar ca 40 000 ton. 
Förskeppet är en robotkryssares med omfattande luftvärns- och ubåtsjaktbeväp
ning. Overbyggnaden ligger förskjuten åt styrbord och ger plats för ett200meter 
långt vinklat flygdäck. Fartyget har varken katapult eller bromssystem som 
västvärldens hangarfartyg. Det förefaller därför snarare vara byggt för att be
tjäna helikoptrar och V/STOL-flygplan (Vertical or Short Take Off and 
Landing). En förbättrad version av det sovjetiska flygplanet Yak-36 Freehand 
har observerats på Kievs flygdäck . 

De flygplan som kan operera från Kiev kan dock inte mäta sig med det ameri
kanska hangarfartygsbaserade flyget, men kan bekämpa spaningsflygplan och 
stridsflygplan med låga prestanda i områden inom vilka västmakterna saknar 
flygbaser och hangarfartyg. De kan också användas i attackföretag och för 
direkt flygunderstöd t ex vid amfibieföretag.38 

Kuril-klassen av vilken, förutom Kiev, fartyg nummer två, Minsk och ett 
tredje39 är under byggnad, kallas antiubåtskryssare i Sovjetunionen. Onekligen 
har fartygen en avsevärd ubåtsjaktkapacitet genom det stora antal helikoptrar 
och flygplan som kan medföras. Det har antagits att denna benämning skulle 
vara ett sätt att kringgå Montreux-konventionen, som stadgar att hangarfartyg 
ej får passera genom Bosporen och Dardanellerna.40 Men huvuduppgiften för 
denna fartygstyp bedöms numera vara ubåtsjakt. 
VSTOL-flygplan avsedda för ubåtsjakt ökar fartygens verkansområde av
sevärt jämfört med Moskva och Leningrad och svarar därigenom bättre mot de 
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Bilden: 

Hangarfartyget/antiubåtskryssaren Kiev, det första i en serie om minst tre en
heter, fotogc-aferad från den brittiska fregatten HMS Torquay. Vapensystemen 
för ubåtsjakt omfattar, en li gt uppgift, sonaranläggning under vattenl injen i för
stäven, VDS-anläggning i akterskeppet, två lavettage med vardera 12 eldrör för 
antiubåtsraketer, ett antal torpedtuber (midskepps under däck) för 53 cm mål
sökande antiubåtstorpeder, ett dubbellavettage för antiubåtsrobot (SS-N-14) samt 
härutöver ett 20-tal helikoptrar utrustade för ubåtsspaning, -lokalisering och 
-bekämpning (med torpeder och sjunkbomber med kärnladdning). 

För sjömålsbekämpning har Kiev 8 utskjutningstuber för sjömålsrobot SS-N-3 
(eller möjligen SS-N-12). Vapensystemet möjliggör omladdning till sjöss. De om
kring 12-15 VSTOL-plan (Yak-36) som kan medföras ombord kan ges uppgifter 
som "lätt attack". 

Luftförsvaret omfattar två dubbla lavettage för lv-robotar typ SA-N-3 , 
två "silos" för lv-robotar typ SA-N-4, två dubbla tornpjäser med 76 mm auto
matkanoner samt minst 8 (dubbel-)lavettage för lätta automatkanoner. Yak-3 6 
uppges också kunna tilldelas uppgifter i luftförsvaret. 

11: 
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operativa behoven. Mot hotet från Tridentubåtarna kommer de trots det att vara 
otillräckliga. Däremot kan försvarslinjerna mot amerikanska jaktubåtar nu flyt
tas fram och förstärkas och de egna kärnvapenbärande ubåtarna ges ett bättre 
skydd. 

Sovjetflottans första riktiga hangarfartyg kommer också att öka dess möjlig
heter att utöva ett politiskt inflytande av paradiplomatisk art inom de om
stridda zonerna och kunna understödja begränsad militär intervention i områden 
i tredje världen där sovjetiska intressen står på spel. Däremot syns de inte pri
märt vara avsedda för en direkt konfrontation med västmakternas hangarfar
tygsstyr kor. 

De kommer däremot att anstränga Västs resurser på likartat sätt som de tyska 
handelskryssarna under VK l och VK 2 genom att öka det potentiella hotet och 
sprida det till områden där NATO inte kan möta det av politiska skäl, dvs 
sydatlanten och Indiska Oceanen.41 

Sovjetflottans uppgifter i Indiska Ocea n en 

Generellt har Sovjetflottan fyra stora uppgifter: 
• Försvar mot ubåtsbaserade ballistiska robotar och hangarfartygsburna kärn

vapen, dvs vapensystem som hotar hemlandet. 
• Vidmakthållande av en säker avskräckning mot ett förekommande ameri

kanskt kärnvapenanfalL 
• Avskräckning mot konventionella angrepp från USA eller NATO på Sovjet

unionens allierade eller skyddslingar. 
• Utbredning av Sovjetunionens inflytande i den tredje världen. 

Den förstnämnda uppgiften har tidigare diskuterats. Dess aktualitet är i av
tagande med hänsyn till de mycket vida zoner inom vilka de amerikanska 
kärnvapenbärande ubåtarna kommer att uppträda när Trident blir operativ. 
Uppgift nummer två, vidmakthållande av en säker avskräckning, berör i 
mindre grad Indiska Oceanen från vilken amerikanskt territorium inte är 
praktiskt åtkomligt. Sovjetiska strategiska ubåtar kan däremot nå mål i Kina 
härifrån. 
De två senare uppgifterna är de som här bör beaktas och som kan påverka 

västvärldens marina intressen. Men Sovjetflottan i Indiska Oceanen är ännu 
långt ifrån mogen för en direkt konfrontation till sjöss. Det är alltså mindre 
fråga om ett sovjetiskt militärt hot till sjöss utan fastmer ett paradiplomatiskt 
eller politiskt hot. 

I en mycket omskriven artikelserie i Morskoi Sbornik 1972-73 skrev amiral 
Gorshkov att ca l 000 sovjetiska besök av örlogsfartyg ägt rum i hamnar i 60 
länder mellan 1970 och 1972. "Dessa besök" förklarade han, "sprider på ett 
övertygande sätt kunskapen om den fredsälskande leninistiska politik, som förs 
av det kommunistiska partiet och Sovjetregeringen till många länder i världen". 
Han betonade också att dessa örlogsbesök i hög grad bidrog till att stärka Sov
jetunionens internationella inflytande.42 

Möjligen har sovjetiska fartygsbesök i vissa fall styrt och påskyndat den poli
tiska utvecklingen i Indiska Oceanen. Komorernas unilaterala självbestämman-
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dedeklaration kom t ex inom 6 månader efter det första sovjetiska örlogsbesöket. 
Förutom detta " positiva utnyttjande av sjömakten" kan Sovjet neutralisera 
USA:s möjli gheter att ingripa aktivt vid konflikter. 

USA 
Organisatoriskt ansvarar den amerikanske militäre chefen för Stilla Havsom

rådet, CINCPAC, även för Indiska Oceanen fram rill longitud 62° ost som går 
strax öster om mynningen till Persiska Viken. Chefen för At!antområdet, CIN
CLANT, är ansvarig för området väster därom. 

Man överväger att göra CINCP AC ansvarig för hela operationsområdet In
diska Oceanen. Chefen för Middle East Force i BAHRAIN är operativt under
ställd chefen för USA :s marina stridskrafter i Europa (London) och ingår således 
organisatoriskt under CINCLANT. 

Sedan oktoberkriget och för att uppväga den sovjetiska marina närvaron sän
der USA gång efter annan in en fartygsstyrka från Stilla Havs-flottan. (Se ta
bellen ovan.) 

Oftast utgörs dessa styrkor av ett hangarfartyg och ett antal jagare och fre
gatter, som uppehåller sig i området några veckor innan de återgår till Stilla 
Havet. Flygplan av typ P-3 C Orion flygspanar inom vida områden från basen 
på DIEGO GARCIA år dessa fartygsförband .43 

I samband med kriser har man under senare år koncentrerat avsevärda marina 
stridskrafter till områden i Indiska Oceanen och Sydöstasien. Under det indisk
pakistanska kriget sändes, i december 1971, en amerikansk flottstyrka in i Ben
galiska Viken bestående av hangarfartyget Enterprise, ett amfibieattackfartyg 
med en marinkårsbataljon, tre robotfregatter, fyra jagare, en atomdriven attack
ubåt och ett tankfartyg. Denna sjöstyrka stannade i området till i januari 1972 .44 

B a s e r 

USA ingick 1971 ett avtal med BAHRAIN att överta den brittiska örlogs
basen på denna ö i Persiska Viken då britterna drog sig tillbaka. I själva verket 
har den amerikanska flottan utnyttjat den brittiska basen alltsedan 1949 för sin 
s k Middle-East Force bestående av två jagare och ett ledn ingsfartyg. 

I samband med oktoberkriget 1973, då de amerikanska jagarna uppehöll sig 
vid infarten till Röda Havet vid Bab el Mandebsundet, som den egyptiska ma
rinen höll blockerat, sade BAHRAIN upp avtalet och uppmanade USA att 
lämna örlogsbasen vid DSCHUFEIR inom ett år. 

Under intryck av Irans och Saudiarabiens hållning i frågan gav BAHRAIN 
sitt tysta medgivande till fortsatt amerikansk närvaro. I augusti 1975 lät man 
emellertid meddela att USA måste lämna basen senast 1 juli 1977. Denna vänd
ning är sannolikt föranledd av krav fr ån en allt starkare inhemsk opposition 
mot basen och, kanske i än högre grad, av Iran, som nu anser tiden vara mogen 
att försöka förverkliga den eftertraktade strandpakten i Persiska Viken, som en
dast ger strandstaternas örlogsfartyg rätt till ständig basering i området. USA 
försöker få även denna uppsägning återtagen, och den slutliga utgången är där-
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för ännu oklar. Det militära värdet av Middle-East Force och dess bas i 
BAHRAIN är inte särskilt stort men psykologiskt och politiskt har den ameri
kanska närvaron i Persiska Viken betydelse.45 

Middle-Easr Force opererar inom Persiska Viken, Röda Havet och nordvästra 
Indiska Oceanen intill latitud 22 ° syd och longitud 62° ost. Man övar tillsam
mans med iranska, pakistanska, franska och brittiska fartygsförband . Vanligtvis 
genomförs en övning inom ramen för CENTO i november varje år. Förutom 
ledningsfartyget La Salle på 13 000 ton och två jagare som byts ut var sjätte 
månad har amerikanerna två flygplan vid DSCHUFEIR. Den sammanlagda 
personalstyrkan uppgår till c:a 500 man. 

USA har också i början av 1975 visat intresse för den brittiska flygbasen på 
ön MASIRAH utanför Onuns kust. Denna bas vore värdefull , sägs det, vid hårt 
väder, då flottans flyg inte kan landa på sina hangarfartyg. Men de två start
banorna på MASIRAH skulle också göra det möjligt att med spani ngsflyg utan 
lufttankning och mellanlandning räcka stora delar av Mellanöstern, Afrika, 
Södra Asien och Indiska Oceanen. Oman lär ha överlåtit på britterna att besluta 
i frågan. 46 Senare har der brittisk-omanska avtalet om Masirah sagts upp och 
basen skall utrymmas under 1977. 

1966 undertecknade Storbritannien och USA ett avtal som tillåter båda parter 
att utnyttja öarna i British Indian Ocean Territories (BIOT) för försvarsända
måL Detta avtal slöts för en första period om 50 år. Fortsatta förhandlingar 
resulterade i ett ytterligare avtal 1972 angående upprättande av en gemensam 
marin kommunikationsanläggning på atollen DIEGO GARCIA. Sedan 1973 är 
denna anläggning i bruk. Den utgör en viktig länk i den amerikanska elektro
niska övervakningen a v Indiska Oceanen och är också betydelsefull för led
ningen av de egna stridskrafterna. 

Efter en lång och hård debatt anslog kongressen hösten 1975 18 miljoner dol
lar av en beräknad total kostnad om 108 miljoner dollar47 för en fortsatt ut
byggnad av basen. Bl a skall stora drivmedelsförråd anläggas, start- och land
ningsbanan utökas och hamnen muddras för att kunna ta emot hangarfartyg 
och atomubåtar. Start- och landningsbanan utökas från en längd av 8 000 fot 
till 12 000 fot (3,6 kilometer) så att ubåtsjaktflygp lan av typ P-3 och lufttank
ningsflygplan KC-135 kan använda den. Det strategiska bombflygplanet B-52 
kan emellertid inte utnyttja DIEGO GARCIA med de utbyggnadsplaner som nu 
är uppgjorda. Banan är inte byggd för den större belastning som dessa tunga 
flygplan innebär. 

Den skyddade naturliga ankarplatsen kan muddras och därigenom få ett me
deldjup av 25 meter inom ett område 16 gånger 11 kilometer. 

I färdigt skick blir DIEGO GARCIA ett Indiska Oceanens Malta genom sitt 
centrala läge och stora b::~skapacitet. Amerikanska hangarfartygsgrupper kan ut
nyttjas 15-20 °/o effektivare genom att de slipper repliera på SUB IC BA Y på 
Filippinerna, som annars vore närmaste användbara amerikanska bas. Avståndet 
DIEGO GARCIA-SUBIC BA Y är 3 500 distansminuter.4s 

Utbyggnaden av basen kräver dock en ytterligare komplettering av basavtalet. 
Uppgiften att atollens cirka 1 200 till största delen tillfälliga invånare tvångs-
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förflyttas till Mauritius kan medföra att parlamentet i London tvekar att god

känna ett ny tt av tal. 
En amerikansk militär kommunikationsbas i KANEWA vid Asmara i E tiopien 

har under senare år avvecklats. Basen ingick i USA :s världsomspännande sam
bandsnät och var samtidigt spårstation för satelliter. 

I Australien disponerar USA tillsammans med värdlandet tre kommunika
tionsbaser för militära ändamål och rymdforskning. De är N ORTH WEST 

CAPE i västra och WOOMERA i södra Australien samt ALICE SPRIN GS i 

Nonhem Territory.49 Premiärminister Fraser har erbjudit USA och Storbritan

nien att använda marinbasen COCKBURN SOUN D i västra Australien. D etta 
erbjudande ligger i linje med regeringens vallöfte att basen skulle färdigställas. 

Aven atomdrivna fartyg ur de båda allierade flottorna kommer att vara väl
komna till basen. 50 

* USA förefaller att ha en säkrare bassituation i Ind iska Oceanen än Sovjet-

unionen. Australien är antagligen en mera pålitlig värd än Somalia och DIEGO 

GARCIA har numera ingen befolkning med hemortsrätt. I en kritisk situation 
kan amerikanerna också räkna med sydafrikanska och iranska baser. En rese rva

tion måste dock göras. De nya fria staterna i Indiska Oceanens övärld kan kom

ma att göra anspråk på de delar som frånskilts dem i ett tidigare skede och som 
nu bildar British Indian O cean Territory . Balansen inom övä rlden är utomor

dentligt ömtålig och en regimförändring i en östat, eventuellt stödd av en icke
strandstat, kan över en natt betyda en ny militär eller politisk si tuation. 

Kärnvapenbärand e ub å t a r 

Det finns inga bevis för att USA håller kärnvapenbestyckade ubåtar i In

diska Oceanen. Radiostationerna på DIEGO GARC IA och NOR TH WEST 
CAPE i Australien gör det emellertid möjligt att hålla samband med ubåtar i 

uläge i t ex Arabiska Sjön, som vore det gynnsammaste utskjutningsområdet med 
hänsyn till avstånden till viktiga mål i Sovjetunionen. Det är bassituationen som 

hittills varit den gränssättande faktorn för amerikanerna. Närmaste atomubåts
bas är GUAM51 i Stilla Havet. Transs irtiderna blir därför långa, och den "nyt

tiga" tiden i operationsområdet kort. Med den vanliga tiden till sjöss, som är 

60 dygn, kan en ubåt som utgår från GUAM vistas i Arabiska Sjön 28 dygn om 

den väljer att passera Malackasundet. Med ett säkrare vägval söder om Austra
lien nedgår tiden i området till bara 7 dygn. 52 

Sovjetunionen måste emellertid utgå ifrån att nordvästra Indiska Oceanen kan 

vara ett område av betydelse fö r terrorbalansen . Detta ställer krav på ubåts
jaktkapacitet i Indiska Oceanen och en kedja av radarstationer i södra Sovjet

uniOnen. 
Det var också 1968, i samband med att USA introdu cerade den ubåtsbaserade 

roboten Poseidan med en räckvidd av omkring 4 700 kilometer, som Sovjet

flottan började uppträda permanent i Indiska Oceanen. Med Poseidan var ameri

kanerna i stånd att nå viktiga mål i stora delar av Sovjetunionen. De som anser 
att Sovjetflottans huvuduppgift är försvar mot kärnvapenbärande ubåtar och 
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hangarfartygsburna kärnvapen ser detta som en parallell till den sovjetiska 
eskaderns första uppträdande i Medelhavet strax efter det att USA förhandlat 
sig till ubåtsbasen ROTA i Spanien.53 Naturligtvis har flera faktorer inverkat 

på den sovjetiska marina politiken men motåtgärderna mot de sjöburna strate
giska kärnvapnen bör ha vägt tungt. 

USA:s behov av framskjutna baser och operationsområden för kärnvapen
bärande ubåtar minskar avsevärt när Trident-ubåtarna med roboträckvidd om

kring 7 000 kilometer tillförs flottan med början i slutet av 70-talet. Detta är ett 

av skälen till varför man 1975 kom överens med Spanien om att lägga ner 
ROTA-basen . 

Den vapentekn iska utvecklingen bör därför minska betydelsen av Arabiska 

Sjön och Indiska Oceanen som utskjutningsområde för USA:s kärnvapenbärande 
ballistiska robotar. 

* 
Det råder en grundläggande asymmetri mellan USA :s och Sovjets marina ka-

pacitet. USA eftersträvar säkra sjöförbindelser (sea control) och politiskt in

flytande i strandstaterna genom uppträdande utanför kusterna med stridskrafter 
som kan användas för intervention (projection of power) . 

Sovjet betonar å sin sida nödvändigheten av förs var mot de amerikanska 

strävandena att vinna politiskt inflytande genom marin styrkedemonstration. 

Sovjet ser också västmakternas sjöförbindelser, militära och civila, som möjliga 
och sårbara måJ.54 

Supermakterna söker balansera varandra inom alla områden av säkerhetspoli
tisk betydelse. Det är naturligt att den etablerade och genom SAL T kontrol

lerade terrorbalansen har sin motsvarighet i en marin balans på världshaven. 
Supermakternas rivalitet tillåter därför inte, om den består, att någon del av 

världen lämnas utanför maktkampen, såvida de inte har ett gemensamt intresse 
av detta. När det gäller Indiska Oceanen saknas detta intresse. Tvärtom öppnas 

här möjligheter för ett friare spel med - åtminstone tillsvidare - mindre risker. 

Kina 
Peking tar uttryckligen avstånd från tanken på att göra Kina till en super

makt. 
Officiella deklarationer med denna innebörd samt avsaknad av lämpliga sjö

stridskrafter försvårar för Kina att tävla på lika villkor med supermakterna i 
Indiska Oceanen. 

I Tanzania och Zanzibar, som är i union med Tanzania, har Kina sitt största 

inflytande i Ostafrika. 1971 lade president Nyerere grundstenen till en marin
bas i DAR ES SALAAM, som byggts med kinesiskt bistånd och som bedöms vara 
en tillgång för Kina. Basen kan utnyttjas av ubåtar.55 Hamnanläggningen i 

DAR ES SALAAM kan emellertid vara motiverad av de stora godsvolymer som 
importerats från Kina för järnvägsbygge. 

Kina har en ubåt av G-klass med utskjutningsanordningar för kärnvapenbä

rande strategiska robotar. Sådana bedöms emellertid ej finnas framtagna. 
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Aven på Zanzibar har Kina en stödjepunkt. l 000-1 500 kinesiska tekniker 
uppges vara verksamma på ön vid bl a en station för spårning och följning av 
interkontinentala robotar.56 Stationen kan ingå i testprogrammet för den senast 
utvecklade roboten med en bedömd räckvidd av omkring 13 000 km. Denna 
robot har ännu inte skjutits med full räckvidd. Sådana prov kräver nedslagsom
råden i Indiska Oceanen eller Stilla Havet.57 

Ekonomisk hjälp, t ex Tanzam-järnvägen, och vapenhjälp är viktiga medel i 
den kinesiska utrikespolitiken. Bland länderna kring Indiska Oceanen är det i 
synnerhet Pakistan och Tanzania som fått en omfattande vapenhjälp, men även 
t ex Frelimo i Mos:ambique och tidigare Dhofar-insurgenterna i Oman. 

Kina är en klassisk kontinentalmakt, varför tecken på ambitioner på världs
haven onekligen förtjänar att analyseras. Kvantitativt, i personal och antal far
tyg, är Kina i dag världens tredje sjömakt. Marinens sammansättning och kva
litet gör den emellertid till en kustmarin med starkt begränsade möjligheter till 
operationer över stora avstånd. Kinas sjögräns, som är 12 000 km lång, är en av 
världens längsta vilket motiverar marinens karaktär av kustflotta.58 

Enligt vissa uppgifter lär Kina dock ha börjat bygga fartyg, mer lämpade för 
oceanfart än kustnära uppträdande.59 

En bedömning är att Peking endast med begränsade insatser och punktvis 
eftersträvar inflytande i Indiska Oceanen. Denna strävan går mera ut på att 
motarbeta andra staters politiska och marina ambitioner än att etablera en kine
sisk hegemoni. Den sino-sovjetiska konflikten torde väga tyngst för Kina när 
det gäller val av strategi i Indiska Oceanen. USA har redan ett basläge, som 
skulle kunna hota Kina och kan knappast förbättra detta genom nyetablering i 
Indiska Oceanen. Om Sovjetunionen däremot skulle kunna upprätta stödje
punkter för politisk och militär aktivitet i området, skulle Peking uppleva detta 
som ett hot .60 

Kina accepterar därför Iran, som en ekonomiskt och militärt växande makt 
vid Indiska Oceanen, som kan motverka den sovjetiska expansionen. 

FRANKRIKE 
Frankrike, en av de sista kolonialmakterna i Afrika och Indiska Oceanen i 

detta begrepps ursprungliga bemärkelse, har sitt säkraste fäste i ön REUNION 
öster om Madagaskar. REUNION har ställning som departement "bortom ha
ven". 

Ögruppen KOMORERNA i norra delen av Mos:ambique-kanalen, tidigare 
franskt territorium, erkändes som autonom stat den 31 december 1975. De 45 000 
invånarna på ön MA YOTTE i Komorerna har emellertid i februari 1976 genom 
en folkomröstning med stor majoritet uttalat sig för att även i fortsättningen 
styras av Frankrike. Ett antal afrikanska stater anser dock att MA YOTTE ut

gör en del av Komorerna och att folkomröstningen är en direkt inblandning i 
denna stats inre angelägenheter. 

Franska Somaliland eller Af ar och Issa-territoriet med huvudstaden D JI-
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BOUTI mitt emot Aden vid infarten till Röda Havet är ännu en fransk besitt
ning. 

Med hänsyn till den strategiskt betydelsefulla positionen kommer Frankrike 
sannolikt även i fortsättningen att vi lj a basera stridskrafter i och vid DJI
BOUTI. 

Frankrike hävdar 12 sjömils territorialhav för Afars och Issas räknat från 
kusten inklusive ön SEBA. Veterligen hävdar också Sydjemen samma territorial
havsbredd och räknar från ön Perim i Bab-el-Mandeb-sundet. Denna passage till 
Röda Havet täcks därför av territorialhav. Fransmännen har för sin del dekla
rerat att man i enlighet med internationell rätt accepterar oskadlig genomfart 
utan föregående anmälan eller tillstånd. 

De franska arme- och flygstridskrafterna i Afars och Issas utgörs av två mo
toriserade regementen förstärkta med ett artilleriregemente, totalt ca 6 000 man, 
samt en flygbas från vilken en flottilj utrustad med F-lOOD opererar. Dess
utom finns här en flygtransportdivision. 

Efter utrymningen av DIEGO-SUAREZ har de franska styrkorna i södra 
Indiska Oceanen koncentrerats till REUNION. De utgörs av ett marininfanteri
regemente, som kan landsättas med fallskärm samt stabs- och underhållsförband. 
En flygbas med en 2 750 m lång bana har anlagts på Reunion. Den betjänas av 
ca 300 man och utnyttjas av en flygtransportdivision med uppgift att svara för 
militära underhållstransporter till och från RE UNION, MA YOTTE och tre 
små öar i Mos:ambique-kanalen. Man har beslutat bygga ut landningsbanorna på 
dessa tre små öar som hör till RE UNION (GLORIEUSES, JUAN DE NOV A 
och EUROPA) för att göra dem lättåtkomligare med flyg. Öarna saknar lämp
liga hamnar, och sjöhävningen gör det ofta vanskligt att lasta och lossa över 
strand.61 

Dessa öar, les Iles eparses eller "de kringspridda öarna", kan bli av betydelse 
genom de möjligheter de erbjuder för övervakning och kontroll av Mo<;ambique
kanalen, genom vilken huvuddelen av Västeuropas oljeimport går. 

Förbanden i Afars och Issas samt på REUNION förstärks regelmässigt med 
fallskärmskompanier ur den franska interventionsstyrkan i hemlandet enligt ett 
rotationssystem. Ett sådant kompani, ur främlingslegionen, säkrar den franska 
närvaron på ön MA YOTTE. Vid DZAOUDZI, huvudstad på MA YOTTE, har 
sedan Komorernas frigörelse dessutom upprättats ett flygdetachement. 62 

I samband med stridsintermezzon vid gränsen mot Somalia i februari 1976 
flygtransporterades truppförstärkningar om ca 800-1 000 man från Frankrike 
till D JIBOUTI.63 

* För att försvara sina intressen och områden håller Frankrike en mindre sjö
styrka permanent i Indisi(a Oceanen. 

I december 1975 bestod denna styrka av 
tre fregatter, 
tre patrullfartyg, 
ett landstigningsfartyg, 
två stabs- och trängfartyg. 
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Denna permanenta sjöstyrka förstärks regelbundet sedan april 1974 med far

tygsförband som tillfälligt uppehåller sig i området och som av löser varandra. 

I motsats till Storbritannien markerar Frankrike en vilja att stanna kvar 1 

Indiska Oceanen. På samma gång som man inte v ill släppa sitt politiska in

flytande och sina militära möjligheter anser man sig ha moraliska skyldi gheter 

gentemot den befolkning som bekänner sig till den franska kulturen . 

Den franska marina närvaron i Indiska Oceanen underlättas a v att Suez

kanalen åter öppnats. Samtidigt är D JIBOUTI en betydelsefull station för för

bindelsen med RE UNION och MA YOTTE. 
Allra tyngst när det gäller fransmännens ovilja att följa det brittiska exemplet 

väger dock kanske känslan av att de områden som man lämnar mycket sna rt 

blir brickor i supermakternas spel om Indiska Oceanen och att etniska motsä tt

ningar kan urarta i veritabla folkmord. 
Den frans ka kontrollen över Af ars och Issas med hamnen D JIBOUTI är ock

så väsentlig för Etiopi en som öppn in g mot Indiska Oceanen. 

STORBRIT ANNlEN 
Royal Navy uppträder inte längre permanent i Indiska Oceanen. 

Simonstownavtalet mellan Storbritannien och Sydafrika upphörde även for 

mellt att gälla från den 16 juni 1975, som en följd av den brittiska för svars

översynen och 10 dagar senare tillkännagav den brittiska regeringen att man 

avslutat den marina oljeblockaden av Rhodesia. P atru lleringen utanför Mos;am

bique-hamnen BEIRA har upprätthållits av brittiska örlogsfartyg inom området 

Madagaskar-Mos;ambique alltsedan 1966. U nder tiden fram till 1972 komplet

terades fartygsblockaden med RAF fl ygp lan, baserade på Madagaskar. 

Den brittiska marina närvaron upprätth ålls nu genom stridsgrupper, som 

uppehåller sig i genomsnitt sju månader i området och avlägger örlogsbesök i 

strandstaterna innan de fortsätter ostvart mot Sydostasien. En av de senare sjö

styrkorna gick i augusti 1975 in i Indiska Oceanen genom Suezkan alen. Den be

stod av en robotjagare, fem fregat ter och tre trängfartygH4 

På ön GAN i ögruppen och republiken MALDIVERNA har britterna en 

stödjepunkt, som man enligt överenskommelse med bl a Indien får behålla fram 

till 1986. Storbritannien avveck lar dock redan 1976 denna bas. 

Ytterligare stödjepunkter för brittiskt flyg f inns på ön MASIRAH, som till

hör sultanatet Oman och vid SALALAH i provinse n Dhofar i Onnn. MA

SIRAH, som mäter 60 X 20 km och är låglänt med långgrunda stränder är 

olämplig för basering av sjöstridskrafter. Nära 1 000 man av vilka hälften ut

görs av militär personal ur flygvapnet, betjänar flygbasen som har två land

ningsbanor; en permanentad som är 2.750 m, och en kortare grusbana. I mars 

1977 avvecklar britterna såväl MASIRAH som SALALAH. Därmed har Stor

britannien inte längre någon militär stödjepunkt i Mellersta Ostern. 

Den ovannämnda ön DIEGO-GARCIA köpte Storbritannien av Mauritius i 

samband med dess självständighetsförklaring. Enligt en överenskommelse 1966 

mellan London och Washington kan öarna i BIOT användas för militä ra syften 

under en tid av 50 år såväl av USA som Storbri tannien. 1970 fick USA till-
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stånd att uppföra en marin kommunikationsstation på DIEGO-GARCIA. Brit

tiska stridskrafter kommer allt eftersom USA bygger ut faciliteterna på denna ö, 

att få tillgång t ill dessa. 
Aven på Mauritius har britterna avtalsenlig rätt till basering av stridskrafter. 

1968 undertecknades nämligen för en tid av sex år en ömsesidig försvarspakt 

som efter denna tid kan sägas upp med ett års varsel. De brittiska för banden på 

Mauritius har emellertid dragits tillbaka. 
Storbr itan nien har upprättat ett militärt kommunikationssystem, Skynet, mel

lan hemlandet och Fjärran Ostern. Skynet som är anslutet till USAs satellit

system för radiosamband består av nio jordstationer och två reläsatelliter. Dess 

framtid är oklar mot bakgrund av planerad ytterligare avveckling av det mili

tära engagemanget i Indiska Oceanen.G5 
Omkring 700 brittiska militärer lär i december 1975 har varit utlånade till 

sultanen av Oman för att bekämpa PFLO-gerillan . Ett slutgiltigt brittiskt till

bakadragande från området vid Persiska Viken ökar ytte rligare Irans möjlig

heter att spela rollen av protektor i området samtidigt som dess intervention 

då kan bli politiskt känsligare. 

IRAN - EN MILITÄR MAKTFAKTOR VID 
INDISKA OCEANEN 

I tidigare kapitel har Irans ställning som "polismakt" vid Persiska Viken 

skildrats. Iran håller emellertid också på att vidga sitt militära inflytande till 

större delar av Indiska Oceanen. 
En blick p å kartan ger en närliggande förklaring till denna utveckling och 

till utbyggnaden av Irans flotta. Och den rimmar väl med shahens tal om skydd 

av sjötransporterna. Utanför Hormuzsundet, som är smalt, grunt och sårbart, 

har Iran en ca 500 km lång, karg och öde kust utan oljekällor, längs Oman

vikens norra strand. Mynningen av denna vik, från Ras al Hadd - Omans öst

li gaste udde - ti ll I rans grä ns mot Pakistan, är endast 350 km (c :a 19 M) bred. 

Iran är således synnerligen sårbart för en marin blockad. För att inte "tratten" 

skall bli ännu mindre, är de yttre "landfästena", Oman och Pakistan, av utom

ordentlig betydelse. 
Irans militära stöd till Oman i kampen mot PFLO-gerillan i provinsen Dhofar 

är ett uttryck för en naturlig strävan att hålla porten till Indiska Oceanen 

öppen och därmed säkra den fram rida ekonomiska och politiska utvecklingen i 

Iran. 
Samma motiv li gger bakom den oro med vilken man noterat de utifrån under

blåsta upplösningstendenserna i Pakistan, där Baluchistans frigörelsesträvanden 

inte bara berör Pakistans västra delar utan också Trans östra. 

Det är i första hand för att skapa ett framskjutet försvar för den militärt och 

politiskt känsliga mynningen av Persiska Viken som Iran bygger ut infrastruk

turen på sin kust vid Omanviken, bl a den stora marin- och flygbasen CHAH 
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~~~-~--<~-~~~~~~~~ 
Den amerikanska jagaren SPRUANCE. Iran har beställt fartyg av denna klass. Spruance 

är på 7800 ton och är främst avsedd för ubåtsjakt. 

BAHAR, och anskaffar vapensystem med räckvidd ut på oceanen. På längre sikt 

kan fjärrstridskrafterna utvecklas och ge stöd för en högre politisk ambition -

Iran som en regional stormakt vid Indiska O ceanen. 

N ya resurser 
Under 1974 gjorde Iran materielbeställnin gar, som bestyrkte att man var på 

väg att skapa en flotta för Indiska Oceanen. Det var i första hand beställningen 

i USA av fyra stora jaga re av den moderna Spruance-klassen, som väckte upp

seende. Dessa fartyg, fastän klassade som jagare, är av kryssares storlek med sina 

7 800 ton . Det första far tyget i serien levereras 1978. Bestyckningen blir anting

en av amerikansk standardversion eller med sjömålsroboten Harpoon och 

Pbalanx-artilleri .66 Förutom jagarna, som också har ubåtsjaktkapacitet, beställde 

man fyra amerikanska fregatter. Uppgifter har dessutom förekommit att Iran 

underhandlar med Vickersvarvet i Storbritannien om köp av två små hangar

fartyg av l nvincible-klass för helikoptrar och V/STOL-flygplan .67 

I juni 1975 köpte den iranska flottan sina första ubåtar, tre konventionella 

amerikanska ubåtar av Tang-klass, tillverkade efter kriget.6S Dessa oceangående 

ubåtar kan operera långt utanför Persiska Viken och stanna länge i operations

området. De ger Iran en fö rsta möjlighet till mera permanent militär närvaro 

ute på oceanen. Eftersom övriga materielbeställningar tyder på ett växande in

tt·esse för ubåtsjakt ligger det nära till hands att tro att en viktig uppgift i freds

tid kommer att vara målgång för jagare och fregatter under övningar. De kan 

också själva användas för ubåtsjakt. Detta är emellertid sannolikt bara början 

till en iransk ubåtsflotta. Shahens ambition är, anses det, att investera i atom

drivna ubåtar. H ärigenom skulle Irans oceanflotta få en slagkraft av en annan 

storleksordning. Storbritannien, som Iran förhandlat med om ubåtar, tvekar dock 

att gå in på en sådan affär.69 
Övervakning och ubåtsjakt är också uppgifter för sex beställda P-3 Orion

flygplan. Denna order bedöms komma att utökas avsevärt. Det marina spa

ningsflyget Orion täcker frå n baser i Iran hela nordvästra Indiska Oceanen. Ny

ligen tecknades också kontrakt med USA om leverans av ett spanings- och över-
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Iran har världens största operativa svävarflotta. Svävare används r kust/örsvaret och 

för underhållstransporter. Bilden visar en av sex "Wellington" BH 7, maxvikt 50 ton, 

tomvikt 33 ton. Högsta fart är 60 knop. l svävarflottan ingår också åtta "Winchester" 

SR N6. 

vaknin gssys tem som man tror ä ven innefattar satelliter.70 

Iranska örlogsfartyg uppträder för närvarande intill ett avstånd av 1 200 

distansminuter fr ån Persiska Viken. N aturligtvis kan de inte ges flygstöd inom 

detta stora område. Genom köp av tolv tankningsfl ygplan Boeing 707-320 ut

sträcks emellertid räckvidden för det taktiska flyget, F-4 Phantom, F-5 A och 

senare F-5 E och F-14, till 700 distansminuter. 

Ytterligare nio Boeing-747 har beställts (militär transportversion). De kommer 

att ge interventionsstyrkorna en längre räckvidd och större flygtransportkapa

citet samtidigt som Iran i ett säkerhetspoliti skt känsligt läge själ v kan ombe

sörja flygtransporter av viktig krigsmateriel utan att ta i anspråk t ex USA:s 

öppna stöd. 
Irans flotta har i dag en personalstyrka av 15 000 man. I slutet av 70-talet 

behövs tre gånger så mycket personal. Trots det omfattande utbildningsprogram 

som pågått flera år kommer bristen på utbildad personal, i synnerhet tekniker, 

att vara flaskhalsen för Iran vid omvandlingen från en randhavsmarin till en 

oceangående marin. 
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Baser 
På den ödsliga kuststräckan vid Omanbukten bygger Iran upp en militärbas 

för stridskrafter ur de tre försvarsgrenarna. Det är CHAH BAHAR, bara 80 
kilometer från gränsen till Pakistan, som kommer att ge stöd åt de framskjutna 

iranska stridskrafterna i utloppsområdet och åt fartyg och flygplan i Indiska 
Oceanen. Installationerna vid CHAH BAHAR är mycket omfattande. Förutom 

förråd, bostäder och hamnanläggning bygger man ett reparationsvarv och en 

flygbas. Totalkostnaden bedöms bli närmare en miljard dollar. Den nya basen, 

som är ett led i Irans oceaniska koncept, planeras bli klar 1980.71 Enligt en tid
ningsuppgift används fl ygbasen redan av amerikanskt marinflyg.72 Förutom att 

CHAH BAHAR ligger närmare operationsområdena i oceanen är dess läge friare 

och det är svårare att stänga inne de sjöstridskrafter som baseras där. Basen är 
således avsedd för lrans oceanflotta i va rdande. 

Det räcker emellertid inte med bara CHAH BAHAR för att förverkliga 

shahens marina stormaktsdröm. 1972 underhandlade Iran med Mauritius och 

fick rättighet att utnyttja basfaciliteter för fartyg på ön. Senare har man också 
visat diplomatiskt intresse för Maldiverna där den brittiska basen på GAN nu 

blir ledig. I Sydafrika lär Iran enligt ett avtal sedan 1974 ha tillstånd att ut
nyttja basen SIMONSTOWN.n 

Iranska fartyg utsträcker för närvarande sitt operationsomrJde till norra delen 

av Mo~ambique-kanalen i söder. Mönstret ger stöd för den officiella deklara
tionen att det i första hand är den li vsviktiga oljerutten runt Afrika och till 

J apan som skall skyddas mot varje hot. 

skyddet av oljetransporterna 
Grunden för lrans utveckling till en industristat är dess oljeexport. Alla tänk

bara hot mot den ostörda handeln med olja måste därför garderas. Detta har 

flera gånger deklarerats i Teheran. 
Iran uppfattar si tt ansvarsområde för oljetrafiken vara från oljekällorna och 

ner till latitud 10° syd när det gäller exporten till Europa och USA:s östkust. 
(Därefter väntar man sig tydligen att Sydafrika övertar skyddsfunktionen.) 

Flera bedömare anser att shahen har överdrivna farhågor beträffande hotet 
mot oljetransporterna. Sovjetunionen skulle inte ha något intresse av en olje

blockad utom i samband med eller som inledning till ett öppet krig med USA. 
Sovjets reella militära handlingsfrihet i Indiska Oceanen har, som tidigare sagts, 

ännu inte nått en sådan nivå att USA:s och västvärldens intressen är hotade. 

Shahen har emellertid velat höja tröskeln för eventuella aggressioner. 
Det är naturligtvis inte bara skyddet av oljetransporterna, som är syftet med 

lrans oceanflotta. Den tjänar också som ett framskjutet försvar av Persiska Vi

ken och fyller tomrummet efter Royal Navy. Den utgör också en motvikt mot 

Sovjetflottan som redskap för att öka det politiska inflytandet vid Indiska 
Oceanen. Förhållandet Iran-Sovjetunionen präglas f n av avspänning. Precis 

som i Europa är läget därför låst utmed landgränsen medan tävlan och rivalitet 
präglar aktiviteten på havet. 

* 
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Iran bygger också upp en handelsflotta. D en är ännu relativt obetydlig med 
ungefär rvå miljoner ton dödvikt att jämföras med den svenska handelsflottans 
ca 12 miljoner ton dödvikt. Huvuddelen av Irans civila transportkapacitet till 

sjöss utgörs av tankfartyg. 
I Indiska Oceanen önskar Iran att supermakternas kapprustning dämpas och 

på sikt begränsar sig till en symbolisk närvaro. Politiken är att uppmuntra eko

nomiskt samarbete i området och minska beroendet av yttre makter när det 
gäller säkerheten . För att nå detta avlägsna mål anser man att vissa strandstater 

måste kunna fylla tomrummet efter Sovjet och USA. I norra Indiska Oceanen 

är detta i klartext Iran och Indien. Det har uppgi vits att Iran föreslagit Indien 
ett militärt samarbete i form a v gemensam eskortering av de vik tiga sjö transpor

terna i området. 74 

Iran ser i motsats till Indien med oro på den sovjetiska expansionen och 
accepterar därför USA:s basutbyggnad på DIEGO-GARCIA under rådande för

hållanden. Om Indiska Oceanen i framtiden skall bli ett fredens hav med en 

kärnvapenfri, demilitariserad och neutraliserad zon återstår att se. Den iranska 
bedömningen är att ett nödvändigt steg på vägen mot detta idealiska säkerhets

arrangemang är att regionala sjömakter tar över supermaktsflottornas roll i 

Indiska Oceanen.75 
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Karlsluonavarvets nybygge nr 3 8 r 

HMSVISBORG 
Kustflottans 1~ya flaggskepp 

Det andra moderna minfartyget från Karlskrona

varvet. Konstruerat i samarbete med Försvarets 

Materielverk för att k-zmna lösa ett flertal upp

gifter: minfartyg i l<..rig, utbildningsplattform z 

fred, stabsfartyg, depåfartyg och må/fartyg. 

~ KARLSIRONA 
liD VARVET AB 

Fack 371 01 Karlskrona 

för räckvidd, precision och verkan 

I vf1n land insåg ma n tidi gt v~ircle t av robotar i försvaret. Redan i slutet 

på 40-talct fick Saab i uppdrag att utveck la och tillve rka e tt anta l 

pro totyper till en sjö må ls robot, so m blev början till en kontinue rli g 

utveckling av Saab-Sean i a som leveran tör av kva li ficerade robotsystem 

för hela försvaret. Företaget har utvecklat och tillverkat jaktrobotarna 

27 och 28 - bcviipning för Draken , sjö- och kust robote n 08 sam t 

attackrobotarna 05A och 04E - huvudbeväpn ing för Viggen. 

Vid sicl an av detta har en oavbru ten utveckling och forskning inom 

roboto mrådet ägt rum på uppdrag av för svaret. 

Framtidens robotsystem finns redan 
.. . på ritborden, i laboratorierna och under utprovning i 

verk lig miljö ... 

• gemensamma system för flera försvarsgrenar 

• flexibl a och störfasta robo tsystem med internationell 

slagkraft. 

Robot- och Elektroniksektorn 

58 1 88 Linkiiping. telefon 013/ 12 90 20 



MANNE Wli.NGBORG Gorsjkov och Kreml 

I juni 1971 tillkänn<Igav Leonid Brezjnev att Sovjetunionen var villig att 
diskutera fdgan om stormakternas marina närvaro i fjärran farvatten och 
nämnde därvid särskilt Medelhavet och Indiska oceanen. Internationellt rönte 
detta utspel ringa gensvar. Djärva förslag från Sovjetunionen om nedrustning 
eller rustningsbegränsningar tolkas ju ofta utomlands som propagandamanövrer. 
Men Brezjnev hade förstås inhemska åhörare också. 

Drygt ett halvår senare utkom det första avsnittet i en omfattande artikel
serie av befälhavare för Sovjetunionens marinstyrkor, flottamiral Sergej G . 
Gorsjkov, i tidskriften Morskoj sbornik. Det finns nog fog at t hävda att dessa 
artiklar vunnit mera internationell uppmärksamhet än Brezjnevs uttalande. Ar
tiklarna översattes i sin helhet och publicerades i följetongform i bl a U.S. N av al 
Institute Proceedings . De finns nu också samlade och utgivna i bokform med 
titeln Red Star Rising at Sea (Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1974). 

Vad som egentligen kan ha föranlett dessa båda händelser - och vi lket sam
band de eventuellt må ha - är dessvärre förborgat för utomstående. Det finn s 
initierade bedömare som tolkat Gorsjkovs artikelserie och omständigheter i sam
band med dess publicering så att djupgående meningsskiljaktigheter på högsta 
mva angående Sovjetunionens marinpolitik måste ha förelegat. Andra menar 
tvärtom att de synpunkter Gorsjkov för till torgs utgör Sovjetunionens officiella 
linje. Hur det förhåller sig med den saken vet vi ännu inte bestämt fas tän det nu 
gått tre år sedan det sista avsnittet i se rien utkom, vilket är en god illustration 
till den sovjetiska beslutsprocessens gåtfullhet. 

GORSJKOVS ARTIKELSERIE 
Amiral Gorsjkov har varit befälhavare för Sovjetunionens flonst yrkor i hel a 

20 år. Han är tillika ställföretr;idande försvarsminister och medlem av Sovjet
unionens kommunistiska partis centralkommiw~. 

1972-73 publicerade alltså tidskriften M orskoj sbornik i elva nummer en 
serie artik lar av Gorsjkov. Meningen var helt uppenbart att artiklarna sku lle ses 
som en helhet, omfattande 18 kapitel på sammanlagt över 50 000 ord. (Se ta
bell 1.) 

Morskoj sbornik ("Flottrevy") är organ för Sovjetunionens flotta, den marina 
ledningens främsta kanal för masskommunikation. Dess huvuduppgift har an
gem vara att sprida militärvetenskaplig kunskap till och medverka i den poli
tiska och militära utbildningen a v flottans officerskår. Sedan 1963 har den 
emellertid även varit tillgänglig utomlands och därför också kunnat tjäna som 
kommunikationskanal till utlandet. 
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Det är rimligt att anta att Morskoj sbornik är ett lämpligt forum att fö ra 
fram flottans sak i den inrikespolitiska och militärstrategiska debatten. Flottan 
har ingen "egen" företrädare i politbyrån eller ministerrådets presidium och den 
militära representationen i partiets centralkommine domineras av markstrids
krafterna, vilket ger rum för möjligbeten att Gorsjkov valt denn a kanal för att 
meddela sig med dessa organ. 

Inget i detta ter sig i förston e särskilt anmärkningsvärt. Men till saken hör att 
detta till synes oskyldiga företag ingalunda är ett rutinmässigt inslag i Sovjet
unionens politiska liv . D en engelske militärhistorikern och sovjetforskaren John 
Erickson har påpekat att det aldrig under ett hal vt århundrade av sovjetisk 
militärpublicististik har inträffat att en vapengrensc hef tagit sin kårs tidskrift i 
anspråk för en dylik programförklaring. Inte heller hade Gorsjkov själv gjort 
sig känd som en flitig skribent tidigare : hans senaste betydelsefull aartikel åter
fanns i februarinumret 1967 av Morskoj sbornik. Och till yttermera visso brukar 
denna tidskrift inte innehålla artikelserier eller åte rge uppsatser ti llnärmelsevis 
så långa som "Flottor i krig och fr ed" . 

Andå publicerades Gorsjkovs artikelserie utan fanfarer. Vare sig de för e
gående numren av Morskoj sbomik eller publiceringsplanerna från försvars
ministeriets förlag hade aviserat den. Och med undantag för redaktörens koncisa 
introduktion av det första avsnittet, gjorde Morskoj sbomik inga hänsyftningar 
på den i de nummer i vi lka den publicerades . Den diskuterades inre heller i nå
got av det sovjetiska militärväsendets övriga huvudorgan. 

Detta kontrasterar, som framgått, mot det omedelbara intresse Gorsjkovs ar
tiklar väckte utomlands. Inte nog med att de prompt översattes och publicerades. 
De har vid det här laget även avhandlats i ett flertal tidskriftsartiklar och mo
nografier. I själva verket har Gorsjkovs artikelserie blivit föremål för vida mera 
uppmärksamhet utomlands än en senare programskrift av försvarsminister 
Gretjko, Sovjetstatens krigsmakt (A A Gretjko: Vooruzjennye sily savetskaga 
gosudarstva, Moskva: Voenizdat, 197 4 ). Fastän det gått två å r sedan marskalk 
Gretjkos bok kom ut är den ännu inte utgiven på engeiska och blir sällan citerad 
trots att den - som det mest auktoritativa dokumentet om Sovjetunionens mili
tärpolitik sedan den 24 :e partikongressen 1971 - definitivt kan sägas fylla en 
lucka. 

Hur kommer det sig då att Gorsjkovs art iklar bli vit så r yktbara? 
Dels va lde Gorsjkov en tidpunkt för sitt opus som på goda grunder kunde för

vänras maximera dess sbgkraft. Serien utkom vid ett skede då världshaven ägnas 
intensiv uppmärksamhet, något författaren - som kommer att framgå - inte 
är sen att inskärpa. Och samtidigt var omvärldens ögon riktade mot Sovjet
unionens örlogsflotta som aldrig tillförne. 

Dels bidrog förmodligen en rad mer eller mindre dramatiska militärpolitiska 
händelser bortom Gorsjkovs kontroll , vilka sammanföll med artikelseri ens för
beredelse- eller utgivn ingsperiod. 

På försommaren 1971 tillkännagav USA och Sovjetunionen en principöver
enskommelse om att inom ett år slu ta ett SALT-avtal. I samband med kriget 
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mellan Indien och Pakistan i december 1971 - när den första artikeln gick till 
sättning - dirigerade både USA och Sovjetunionen marina enheter till områ
det. I början av mars 1972 godtog Bangladesh ett erbjudande från Sovjet
unionen att röja dess hamnar. Några veckor senare inledde USA den s k påsk
offensiven i V ietnamkriget. I slutet av april underhandlade Kissinger i Moskva 
~e1:cd Sovjetunionens led<:re om SAL T och kriget i Indokina m m. Några dagar 
senare inledde en sovjetisk strategisk ubåt ett uppmärksammat besök i Kuba. I 
början av maj inledde USA offensiven "Linebacker I" med intensifierade bomb
nin gar o::h minering av Nordvietnams vattenvägar och territorialvatten. En 
vecka senare genomförde Sovjetunionen en flyg- och flottuppvisning i Egypten . 
I slutet av maj ägde det sovjetisk-amerikanska toppmötet rum i Moskva då bl a 
SAL T I-avtalet undertecknades. I mitten av juli utvisades Sovjetunionens mili
tära styrkor ur Egypten. En vecka före jul 1972 inledde USA sin offensiv "Line
backar II" i Vietnam. I mitten av januari 1973 nåddes avtal om vapenvila mel
lan USA och Nordvietnam. I mars ägde en av de sällsynta konferenserna fö r 
partifunktionärer inom krigsmakten rum: den femte i ordningen sedan revolu
tionen; den senaste hade hållits 1960. I d ut et av april utnämndes försvarsmi 
•lister Gretjko, utrikesmin ister Gromyko och chefen för KGB Andropov till ordi
narie medlemmar av politbyrån. (Jämför tabell 2.) 

Artikelserien skrevs och publicerades således i ett militärpolitiskt händelserik t 
skede vilket lär ha förstärkt dess genomslagskraft åtminstone utomlands . 

Inn ehållet i Gorsjkovs artiklar är däremot, ytligt sett, knappast sensationellt. 
Serien är - precis som titeln utlovar - en bred översikt över flottor i krig och 
fred . Framställningen formar sig till ett grundligt PR-arbete för flottan . 
Gorsjkov anför rader av argument för krigsflottors förtjänster och historiska be
tydelse liksom för Sovjetunionens nutida behov av en mång>idig örlogsflotta. 
Det är, som Robert Herriclc påpekar i boken Soviet Naval Developments: 
Capability and Context, redigerad av Michael Mcc Gwire, (New York: Praege r 
Publishers, 1973 ), sid 306 svårt att komma på något bra argument som inte 
Gorsjkov på ett eller flera ställen själv anför. 

Här är några satser som kan exemplifiera Gorsjkovs a rgumentation : 
Sovjetunionens kustgränser är världens längsta - nästan dubbelt så långa som 

Förenta staternas och 15 gånger längre än Frankrikes . Varje gång de härskande 
kretsarna i Ryssland försummade flottans utveckling och att hålla den på en 
nivå som motsvarade tidens k ra v, förlorade landet drabbningar i krig eller också 
misslyckades dess fredstida politik att uppnå sina syften. Alla moderna stor
makter är sjömakter. Sovjetunionen kunde inte ha uppnått stormaktsstatus utan 
en stark flotta. Marinen är den enda vapengren som kan trygga ett lands intres
sen i andra delar av värld en. 

Man kan urskilja tre principiella teman i hans resonemang: 

l) Havens betydelse för mänskligheten kan svårligen överskattas. Alla mo
ment i "havsmakt" måste främjas : havsforskning, handels-, fiske- och ör
logsflotta. 

2) Alla historiens stormakter har varit havsmakter. Ryssland har i gångn::~ 
tider upprepade gånger kommit till kona genom att ås idosätta flottan . 
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3) Marinen har en unik förmåga att komplettera diplomati och utrikespoliti k 
i fredstid och dess reletiva betydelse växer. 

Såtillvida är Gorsjkovs budskap vare sig överrasb.nde el ler problematiskt. 
Men med tanke på hur remarkabel denna serie artiklar är i sltt SOVJetiska sam
manhang är det fr estande att inte låta sig nöjas med det som omedelbart möter 
öaat: Vad var upprinnelsen till artikelserien? Vilket eller vdka syften har 
G"orsjkov med den? Vem rik tar han sig till ? Hur sto r v ikt bör man tillmäta 
dokumen tet ? 

AR TIKLARNAS INNEBÖRD 
Det är ovanligt att sovjetiska texter behan dl ar känsliga mili tära spörsmål rakt 

på sak. Aktuella problem illustreras i stället gärna med exempel. ur hi stori en, 
sov ;etiska förhållanden diskute ras genom analogier med Vastvarlden. Bagge 
d es~a tendenser märks i Gorsjkovs artiklar. Det säger sig sjä lvt at t detta sknv
sätt krånglar till läsningen. Det anmärkningsvärda är förstås att det inte bara 
försvårar för utländska läsa re utan också bromsar inhemsk kommunikatiOn. 

Gorsjkov skiljer utt ryckligen mellan historiska och, vad ha1: kallar, problem 
aspekter. Enligt Robert Weinlands beräkningar ägnas mmdre an en femte de l av 
utrymmet å t samtida eller problemaspekter på ämnet. Merparten ägnas .. h Is tonen: 
mer än en tredjedel tiden före revolutionen, mer än hälften nden fore andra 
världskriget, mer än tre fjärdedelar tiden före kärnvapnens nllkomst. (Se ta
bell 1.) D et ligger nära till hands att förmoda att dessa proportiOner sager myc-
ket lite om artikelseriens egentliga syfte. . 

Som nämnts har Gorsjkovs artikl ar analysera ts i ett flertal rapporter och tid
skriftsartiklar (Se bibliografi ). Enigheten bland amiralens sakkunniga uttolkare 
är på en del punkter påfallande li ten: det finns - som kommer att framgå -
fl era exempel på att rakt motsatta slutsatser dragits . . 

En mångfald olika hypoteser har också framkastats om bakgrunden nll den 
säregna artikelserien, bl a: 

intern debatt inom flottan 
sovjetisk debatt om försvaret i stort i samband med SAL T och ett befarat 
" hot" - i form av r ustningskontroll - mot flott an 
civil t motstånd mot örlogsflottans varvsJ.ndel 
r ivali tet med andra vapengrenar 

Det har också antagits att de skulle signalera bl a: 
riktlinjer för framtida fartygsanskaffning 

- en ny strategivariant för kärnvapenkrig 
- en ny marin doktrin. . .. . .. . r . 

K ruxet är att inget av dessa försök till förklanngar .ar helt mvandnmgsrntt~ 
Det har därför också förekommit förklaringar som kan mkorporera eller knngga 
eventuella invän dninaar. Man säger t ex att Go rsjkov samtidigt kan ha haft 
flera mer eller min dr~ motstrid iga syften eller att personliga mot i v - att gå till 
histo~ien som en stor marinstrateg - skulle ha varit vägledande. Det är ogörligt 
att vederlägga en sådan hypotes - och inte precis enkelt at t avfärda någon av 
de andra förklaringarna. 
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tabell 1 

INNEHÅLLEt I FLOttOR I KRIG OCH FRED 

Kapitel 

Inlednin g 
Det av lägset förflutna - men ä nd å viktiga för 
att förstå flottors roll 
R yss lands svåra väg till havet 
Ryssarna i Medelhavet 
Ut på h aven för vetenskapens skull 
Den ryska flottan under den industriella revolu 
t ionen och övergången från segel Fartyg till å ng
fartyg 
Flottor vid början av imperialismens tidevarv 
Första vä rld skriget 

Den sov j et iska flottan 
Den sovjet iska flottans utveckl in g under tiden 
från inbördeskri ge ts slut till det stora foster
ländsk a krigets utbrott (1921-1928; 1928-1941 ) 
Andra vä rldskriget 
Den sovjet iska flottan i det sto ra fosterländska 
kriget 
De viktigaste uppgifterna utförda av flottor un
der a ndra världskriget 
Flottor som ett vapen för de imperia li st iska sta
ternas agg ress iva politik i fredstid 

Delav slu t nin g 

Några probl em med behärskandet a v världshaven 
En modern flottas problem 

Avslutning 

Antal ord 

1 520 

2 4901 
3 050 l 
2 440 l 

860 r 

l 685 Jl 
3 550 

5 045} 

3 7701 
5 335 
4 5651 

3 700} 
4 840 ] 

3 555 }l 
935 } 

2 655} l 
3 480 

520 
53 995 

Historiskt skede ' 

28 "lo om tiden före 
första vä rldskriget 

9 °/o om fö rsta 
världskri get 

18 °/o om mell an
krigstiden 

26 °/u 0111 a ndra v ärlds
krige t/ det stora foster
ländska kriget 

19 "/o 0111 efte rkri gs
tiden 

1 Beräknat efter subtraktion av inled a nde och avs lutande kapitel från tota lsum man . 
Källa: Robert G Weinland: An Analysis of Admiral Gorshkov's "Navies in War and 

Peace", Center for Nava l Analysis, Professional paper 131, July 1974. 

Den mest betydelsefull a kontroversen angående Gorsjkovs utspel gäller artikel
seriens inrikespolitiska status. Ar amiralen språkrö r för Kreml eller gör han en 
inlaga i flottans sak? H :111dlar artiklarna om redan fattade beslut eller debatterar 
de ouppgjorda frågor med meningsmotståndare inom flottan eller måh;inda i 
Kreml? 

Den mest namnkunnige förespråkaren för den förstnämnda tolkningen är 
amiral Elmo R Zumvalt, Jr., USAs förre marinchef. Utan att vidare dokumen
tera det sk river Zumwalt att tillgänglig information skulle tyda på a tt artik-
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larna offentliggjorde ställningstaganden som redovisats internt för de politiska 
beslutsfattarna. Hade de förkastats då, menar Zumwalt, vo re det osannolikt att 
Gorsjkov skulle ha dri stat sig att lägga fram dem för allmänheten. (R ed Star 
Rising at Sea, sid. vi och 140.) 

Argumentet för att artiklarna snarare skulle va ra ett tillkännagivande av .en 
omorientering än ett inlägg i en debatt inom flottan, menar M1chael MccGw1re 
- likaledes en kännare av Sovjetunionens marinpolitik, är att chefen för flottan 
själv knappast skulle ta till orda på det sättet i en intern debatt. (Weinland/Mcc
Gwire/McConnell: Admiral Gorshkov on "Navies in War and Peace"- hädan
efter betecknad W/M/M- sid. 23). 

Det finns emellertid mycket som talar mot att serien skull e va ra uttryck för 
en "ny" politik eller doktrin- eller bara, eller främst, det. 

Inte bara det att artiklarna förstulet började utkomma, utan någon förvar
ning, utan även andra omständigheter i samband med publiceringen tyder på att 
innehållet i sin helhet knappast kan ha vunnit den po liti ska ledningens fulla 
sanktion i förväg. 

Robert Weinland har pekat på avv ikelser i utgi vn in gs rutinen som med tanke 
på regelbundenheten i vanl iga fall och - inte minst - det faktum att serien 
bröts två gånger, i juli 1972 och januari 1973, kan te sig anmärkningsvärda. Som 
ofta sker i Sovjetunionen, står det i varje nummer av Morskoj sbomik när det 
gått till sättning och pressläggning. Dessa uppgifter ger v id handen att 

aprilnumret 1972 gick till sättning en månad se nt 
julinumret - det första avbrottet i serien - gick till pressläggning en 
månad tidigt 
från och med augustinumret var alla återstående - och tillika januari
numret 1973, det andra avbrottet - sena i prress lägg ning. 

Weinland försöker sammankoppla oregelbundenheten med yttre händelser som 
inträffade under den tid avsn ittet i fråga höll på att förbered as för publicering. 

Julinumret 1972, som inte innehöll något avsnitt om "Flottor i krig och fred" 
men i gengäld gick i pressläggning en månad tidigt, sändes till pressläggning kort 
efter det att SALT I undertecknats, ett avtal som förutsåg ett "tak" för den 
vidare utbyggnaden av Sovjetunionens SLEM-styrka. Det avsnitt som stod i tur 
i serien behandlade mellankrigst iden och innehöll kritiska omdömen om dess 
konferenser för begränsning a v marina rustningar. 

Hans försök att förklar a avbrottet i januari 1973 går ut på att det a.vsnitt 
som skulle följa innehöll pås tåendet att närvaron av Sovjetu nionens flotta till 
havs demonstrerade landets förmåga och villighet att försvara inte bara sin egen, 
utan alla socialistiska länders säke rh et under det att flottan på ett måhända pin
samt iöo-onenfallanden sätt underlät att "aktivt försvara" ett soc iali sti skt lanels 

" säkerhet, nämligen Nordvietnams. (Jämför tabell 2.) 
I maj 1972, som svar på USAs kraftsamling av hanga rfartygss tyrkor för 

"Operation Linebacker I", dirigerade Sovjetunionen både övervattenfartyg och 
ubåtar till Sydkinesiska sjön. Men väl där, ankrade de sovjeti ska enheterna bara 
en tid, vände och seglade hem ige n - "utan att ha vi dtagit eller ås tadkommit 
någonting alls" . 
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Tabell 2 

DET MILIT.iX.RPOLITISKA TIDsSAMMANHANGET FÖR 
UTGIVNINGEN A V GORSJKOVS ARTIKLAR 
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När janua rinumret gick till sättning genomförde USA julbombningarna av 

Hanoi och andra städer i Nordvietnam inom ramen fö r "Linebacker II"-offen

siven. Sovjetunionen gjorde då inte ens någon ansats till marin demonstration. 

(Weinland, sid . 35.) 
Vietnamkriget måste ha utsatt Sovjetuni onens politiska ledning för sl itningar 

även om mycket li te läckt ut om intern oeni ghet. När Brezjnev på våren 1972 

föredrog att sammanträffa med president N ixon fra mfö r att - med ri sk för 

interm ezzon eller väpnade sammandrabbnin gar med USA - lå ta röja den ameri

kanska mineringen av Haiphongs hamn, lär Gorsjkov ha protesterat. D et var 

inte han som på toppmötet signerade överenskommelsen med Förenta state rna 

om undv ikande av in termezzon till havs, utan hans stä llföret rädare, amira l 

Kasatanov. Denne höll också fes tta let på flottans dag i ju li i Moskva, medan 

Gorsjkov gästade Sva rta ha vsflottan . (Der Spiegel, nr 1-2, 1976, sid. 58-9). 

Detta förstärker intrycket av att Gorsjkov inre bara är spökskrivare för den 

högs ta statslednin gen. 
Om den osed vanl iga irregularireten i utgivnin gsschemat i samband med ar

t ikelserien knappast tal a r för att den publicerades på initi a ti v av landets poli 

tiska ledning, och det faktum att den inte aviserades i för väg eller gavs någon 

uppmärksamhet i andra fa cktidskr ifte r inte är för en ligt med hypotesen att den 

skulle kodifi era en "ny" doktrin, kan detsamma sägas gälla den omständi gheten 

att seriens a rtiklar inte utgjort tidskriftens hu vudledare, även om de ingå tt i 

samma avdelning som ledaren. Detta så mycket mer som en artikel av am iral 

Gorsjkov i jul i numret 1972 - ett a v brott i se rien som får det att verka som om 

denna artikel tryckts för att avleda uppmärksamhet f rån förh åll andet att ser ien 

brutits - placerades som hu vudlcdare. Intressant nog prese nteras dessutom 

Gorsjkov som "överbefälhava re för Sovjetunionens flotta, Sovjetunionens hjälte, 

flottamiral" bara vid denna art ikel medan han skri v er själ va artikelseri en som 

enbart " Sovjetunionens hjälte, flottamiral S G Gorsjkov". 

An mera anmärknin gsvärt är det emellertid att Gorsjk ov inte med ett ord 

nämner Brezjnevs propå om marin rustnin gskomroll (Pravda, 12 juni 197 1 ). 

D etta tarvar en förklaring ty, även om det är möjli gt att Sovjetuni onens intresse 

för frågan svalna t sedan dess, var den definitivt aktuell v id tiden för arrikel

senen. =:-

=:· Eftersom det ibland ifrågasatts .om Brezjnevs utspe l va r något annat än en rom pro

pagandafras, kan det va ra p å pl ats a tt nämna a tt det offentli ga fö rslaget lär ha före
gå tts av pri vata sond erin gar av sovjetiska diplomate r tidigare under å ret. Sc Testimony 

by Under-Secretary of State, U. Alexis Johnson before the Senate Committee on Foreign 
Relations, February 1, 1972 och U.S. Interests in and Policy toward the Persian Gulf, 

Hearings before the Subcommittee on the Near East of the Comminee on Foreign 
A ffairs , House of Represen tatives, 92nd Congress, 2nd sess ion, 1972). Ett flertal art iklar 

utkom medan Go rsjkovs artikelse ri e pågick och senare v ilk a citerade och a rgum enterade 
t ill förm ån för Brezj nevs in itia ti v (t ex: B L Tep lin sky : " The World Ocean and U .S. 
Military Straregy", SS jA , nr 10, september 1972, 15-24 ; översatt i Foreign Broadeast 

Inform ation Serv ice: Daily R epo rt : Soviet Union, Oct. 18, 1972 , H1 - 11 och Su.rvival 
- med rubriken "America's Naval Programs" - March-Apri l, 1973, 75-80; och G 

Svyarov/ A Kokoshin: "Naval Power in the US Strategic Plans", Inte rnational Af/airs, 

April 1973, 56-62. 
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Brezjnev yttrade följande: 

Vi har aldrig ryckt, och vi rycker inre nu , arr der är en ideali sk situation när 

stormakternas örlogsflottor är ute och kryssar långa perioder fjärran fr ån sina 

egna farvatten och vi är redo att lösa detta problem, men att lösa det, som der 

heter, på jämställd fot. På grundval av sådana principer är Sovjetunionen beredd 
att diskurera alla förslag . 

Han nämnde uttryckli gen Medelhavet och Indiska oceanen som särskilt till 
lämpliga. 

Go rsjkov inre bara förbigår Brezjnevs uttalande med komplett tystnad, han 

ägnar ett helt avsnitt år den vitala betydelsen det har för Sovjetunionen att hålla 

marina enheter stationerade i Medelhaver och motsäger Brezjnev också på övriga 
punkter i deklarationen. 

Det är för all del möjligt att - genom en mera machiavelli sk tolkning -

trots allt uppfatta Gorsjkovs resonemang som förenl igt med Brezjnevs förslag. 

Man skulle i så fall föreställa sig att Gorsjkov - i syfte att blidka USAs för

handlare i evenrueila rustningssamtal - med Kremls goda minne bedriver agita

tion genom uraktlåtenhet ("agitation by omission"). I jämförelse med ovan

stående argumentering ter det sig dock som en rätt långsökt förkl aring. 

Detta pekar på att Gorsjkov inte har mandat att tillkännage ett principiellt 

nytänkande - hans framställning slår nämligen an en ton som något ski ljer sig 

från jämförbara utläggningar - frågan man sig vem han i så fall debatterar 
med. 

Michael MccGwire ser dialogen om flottan som ett inslag i en vidare sovjetisk 

debatt om avspänning, rustningskontroll, öst-västhandel, teknologiskt beroende, 

inställning till Tredje världen - förutom rent militära spörsmål som avskräck

ning, risk för kärnvapenkrig, eventuella krigs utbredning och varaktighet, vilka 

varit förem ål för diskussion halvannat årtionde. MccGwire tänker sig en polari

sering varvid Gorsjkov tillsammans med partiideologerna, fiskenäringen och 

" avspänningens fiender" skulle stå emot Brezjnev, Gretjko, det intellektuella 

militärerablissemanget, somliga profess ionella marinstrateger, handel sflottan, luft
värnet och delar av närin gslivet (W/M/M, sid . 25-7). 

MccGwire vill utläsa ett försök att bemöta förs lag och förekomma beslu t som 
går emot örlogsflotrans intressen, nämligen 

avtal med USA om begränsning av marin aktivitet, 

i territorialvartenfrågan, där flottans ståndpunkt sammanfaller med USAs 
och mås te värja sig för kritik från Tredje världen och grupperingar inom 
Sovjetunionen som sympatiserar med denna 
och beträffande n rvstilldelning och andra ekonomiska frågor där krigs

fartygsbygge konkurrerar med handelsflottan och indirek t med andra 
sektorer. 

Artikelseriens ton och inriktning gö r det troli gt att Gorsjkov är inbegripen i 

en debatt p å beslutsfart arn ivå, menar MccGwire. (W/M/M, sid 31). Robert 

Weinland föreslår, i samma anda, att före vändningen för artikelserien var en 

översyn av Sovjetunionens militär- och utrikespolitik påkall ad av SAL T-för
handlingarn a. (Weinland, sid 39.) 
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James McConnell betonar att artikelserien innehåll er " mer än nog av polemik 

med marskalkarna" (W/M/M, sid. 76). Han framhå ller att den skarpt polemisk::t 

tonen i vissa avsnitt vore svår att förklara om inte flottan hade motstånd are 

även inom etabli ssemanget. Armen dominerar ju av hävd militära beslutsorgan 

i Sovjetunionen . 
Gorsjkov ski ljer i regel nogsamt på tsartidens och sovjetstatens flottpolitik, 

men antyder att tendensen att undervärdera fl ottan lever kvar. Kuriöst nog 

hänvisar han till ett tal av då varande president Nixon den 4 augusti 1970, vilket 

framhä vde sk illnader mellan supermakterna på grund av att Sovjetunionen var 

en landmakt, medan USA främst va r en sjömakt. Gorsjkov tillbakavisar detta 

synsätt och fortsätter: "Motståndare till Rysslands sjömakt har orden tli gt för

falskat (och fortsätter att förfa lska) lande ts militärhistoria. Framför allt hävdar 

dc att alla ryska seg rar vunnits enbart av armen på bekostnad av flottan". 

( Morskoj sbomik, 1972:3, sid . 20-1.) 
Gorsj kov mobilise rar, som nämnts, en stor arsenal argument för att försvara 

fiottans sak. Han drar sig inte för art peka på sin vapengrens unika fö rdelar i 

fredstid och skri v er utt ryck ligen att ubåtsburna strategiska robotar är mindre 

så rbara i kärnvapenkrig in landbaserade. A ven 0111 detta sakligt är korrekt, för 

det honom nära gränsen för vad som är till åtet: det är inte kutym i Sovjet

unionen att för a ut vapengrensrivalitet till offentligheten och sakinlagor förut

sätts utformas utan direkta, värderade jämförelser mellan vapengrenar. Han 

skri ver, till yttermera v isso, att förståelse för varje vapenslags sä rdrag bidrar 

till ett enhetligt synsätt i krigsmaktens befälskår, vilket är oundgängligt för 

framgångsrik samverkan . ( Morskoj sbomik, 1972:2, sid. 23.) Gorsjkovs tjiiför

sikt framstår kanske klarast om man till allt detta lägger att flottan är Ask

un gen i den subtila ran gordning mellan vapengrenarna som trots al lt förekom

mer i Sovjetunionen : v id uppräkningar a v de fem vapens lagen placeras flottan 

rutinmässigt sist, vilket för v isso inte är en tillfällighet och förmodligen inre helt 

betydel selöst i det protokollmedvetn a sovjetsamhället. 
Det är emellertid kär;netecknande för skriftens fc rmella oantastl ighet att 

Gorsjkov redan i inledningen smyger in en intressant brasklapp som mildrar 

hans etikettsbrott på den punkten: "att uppmärksamheten koncentreras på flot

tan innebär ingalunda att flottans betydelse är unik i modern krigföring" . 

( Mm·skoj sbomik, 1972:2, sid . 23. ) 
Den överväldigande merparren av Gorsjkovs artikelserie är dock ett ef ter

tryckligt brandtal i flott ans sak. 
Därmed kan de ovan ställda frågorna preliminärt bE'svaras. Aven 0111 vi inte 

känner upprinnelsen till amiral Gorsjkovs art iklar, vet v i vilket militärpoliti skt 

tidssammanhang de ingår i. Detta, jämte innehållet, framställningens ton och 

omständigheter i samband med publiceringen tyder på att serien bör förknippas 

med ett vidare meningsutbyte i militära och utrikespolitiska spörsmål. Syftet 

med den är bl a att främja örlogsflottans lång- och kortsiktiga intressen. 

Gorsjkov riktar sig förmodligen både till vederbörliga beslutsfattare och till 

yrkesmilitärer inom så vä l flottan som övriga vapengrenar. Der mesta förefall er 

tala för a tt arriklarn autgör en tun g och sakkunnig opin ionsyttring, men inte 

något " prej udi cerande" dokument. 
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GORSJKOV OCH KREMLOLOGERNA 
Det bör understrykas att detta med nödvändighet är en något osäker slut

ledning. D et kan inte uteslutas att Gorsjkovs a rtik else rie haft en funktion som 
helt undand ragit sig all speku lation. De alternativa h ypoteser som räknad es upp 
ovan låter sig också, som sagt, svårligen slutgiltigt vederläggas. 

Det är således tänkbart att upphovet t ill art ikelserien är en intern debatt 
inom flottan och a tt Gorsjkov därför närmast vänd er sig t ill si na egna under
ordnade. Flera omständigheter gör emellertid detta mindre sannolikt. Till skill
nad från artikeln i Morskoj sbomik 1967, avbryter Gorsjkov här sin översikt 
1945. 1967 var han mycket kritisk mot Sovjetunionens marinpolitik intill dess 
han själv utnämndes till chef för flottan . I sin artikelserie förefaller Gorsjkov 
däremot nogsamt undvika att antagan isera några grupper iPom örlogsflottan. 
Men framför allt lämnar Gorsjkov frågor obesvarade som måste te sig centrala 
för flottans officerskår. I si n artikel 1967 hade amiralen en uppgörelse med 
hangarfartyg. Han skrev att dess as "solnedgång inträtt och att denna process 
inte kund e vändas". Det var " klart att försök att finna nya användningsområ
den för dem som en primär slagstyrka i väpn ad kamp till havs inte hade någon 
framtid". "Tiden har bekräftat riktigheten i detta synsätt", skrev amiral 
Gorsjkov 1967, samtidigt som Sovjetunionens fö rsta helikopterhangarfartyg gick 
av stapeln , för at t omsider följas av fly gplansbärande hangarfart yg - låt vara 
inte i samma storleksordning som amerikanska attackhangarfartyg. I hela art ikel
serien säger Gorsjkov däremot ingenting om dessa fartygstyper. Därför är det 
inte så troligt att en intern debatt inom flottan är den huvudsakliga anledningen 
till artiklarna. 

Det har också framkastats att bakgrunden till Go rsjkovs art ikelserie skulle 
kunna utgöra civilt missnöje med örlogsflottans resursanspråk och varvsandel 
eller rivalitet med övri ga vape ngrenar om budgetmedeL Dessa antaganden kon
kurrerar dock inte med tolkningen ovan, utan är helt fören liga med den . 
Gorsjkovs utläggning, är ju ett grandiost propagandastycke, förvisso ämnat att 
underbygga marinens prestige. Om detta inte omedelbart blir ett trumfkort i 
spelet om budgetanslag, kan det under inga omständigheter vara ett handikapp. 

Bland hypoteser som vi ll tillskri va artikelserien status a v direkti v a v något 
slag är en, i förstone nära till hands liggande, variant att Gorsjkov drar upp 
riktlinjer för framtid a fartygsbyggnad. Det är riktigt att amiralen ger olika 
fingervisningar i detta hänseende. Han fö resp råkar en stor och "balanserad" 
flotta, vilket fordrar ett stort antal typer av ytfartyg. Flottan bör ha stort ope
rationsområde och behöver flytande und erhåll, ytfartyg skall ha stor räckvidd i 
hög fart och ubå tar är med fördel reaktordrivna. Men helhetsbilden är för 
mångtydig för att detta skulle kunna vara ett huvudsyfte. Förutom att Gorsjkov 
inre alls uppmärksammar Sovjetunionens nya hangarfar tyg, finns det andra 
kuriösa diskrepanser mellan argument i artiklarna och sovje ti ska skeppsbygg
nadsprogram. Gorsjkov skriver exempelvis: "Försök i flera länder att bygga 
universalfartyg för att klara alla (eller många) uppgifter har inte varit fram
gångsrika. Därför kommer ytfanyg att till antalet typer fö rbli talrikast i flot
tan". ( Morskoj sbornik. 1972:2, sid . 21.) Oavsett om fö rfattaren ink lu derade 
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Sovjetunionen i det omdömet eller inte, m3.ste kommentaren ha förbry llat dem 
som haft kontakt med kryssarna Kara och Kresta II, jagaren Krivak, korvetten 
Nanutjka och hangarfartyget Kiev, som alla utrustats med olika vapensystem: 
luftvärn, ubåtsjakt och sjörobot. 

Några av Gorsjkovs uttolkare menar att art ikel serien modifierar strateg iska 
principer. Ett gott mått p3. skriftens mångtydighet är att rakt motsatta slut
satser dragits härvidlag. Sålunda skriver James McConnell att amiralen anv1sar 
en strategi för kärnvapenkrig varvid de ubåtsburna strategiska robotarna, eller 
åtminstone en del av dessa, inte skulle avfyras omedelbart utan s~aras som for
handlingsargument. (W/M/M, sid . 74.) Om samma sak s knver a andra stdan 
E T Wooldridge: "Vad beträffar flottans uppg1fter t kng, fmn s det mget som 
talar för att han kräver en "til!bakahållandets strategi" (wtth hold strategy). 
T värtom, motsatsen verkar v ara fallet". (Wooldridge, sid. 1174.) 

När kremlolager inte först år Kreml, brukar man fö rebrå kremlologerna. Det 
är onekligen tänkbart att Gorsjkovs utländska uttolkare, eller flertalet :v dem, 
inte uppfattat viktiga nyanser i hans framställnmg som daremot Inte gatt for
lorade för hans inhemska läsare. Men ok larheten i budskapet gör det mindre 
sannolikt att det syftar rill principiella ändrin gar inom ett område där pnset 
för missförstånd är mycket högt. Dessutom vore mediet sällsynt illa valt för den 
typen av meddelande. 

En potentiellt större betydelse tillmäts Gorsjkovs seri e i sådana hypo~eser som 
ställer den i relation till den sovjetiska militärdoktnnen. 

Kärnan i Sovjetunionens militära doktrin är att krigsmakten skall gripa in 
om landets eaen eller nå"ot annat socialistiskt lands säkerhet hotas. Tdl ski llnad 
från USAs i~ställning, har Sovjetunionen däremot varit ytterligt försiktig be
träffande möjligheten att göra bruk av sin militära styrka i andra delar av 
världen. ''-

Utvidgningen av det amerikanska bombkriget till Nordvietnam i mitten .~v 
februari 1965 - i anslutning ti ll ett besök i Hanoi av en sovjettsk mtl!tar
assistansdeleaation med premiärminister Kosygin i spetsen - ställde SovJet
unionens led~in g i ett pinsamt dilemma. Dess militärdoktrin verkar ju .föresknva 
militärt ingripande i ett sådant fall - hot mot ett socialistiskt lands sakerhet. 

Att något sådant knappast på allvar torde ha övervägts gör det i och för sig 

,,_ Eftersom det oft a händer att termerna doktrin och strategi betraktas som ekvivale~lta 
i västlig facklitteratur, kan det vara värt att nämna att detta mtc ar fallet 1 Sovlet
unionen. Militär doktrin är i Sovjetunionen ett begrepp som getts en omsorgsfull deft111-
tion. Eftersom det också förefa ll er vara en meningsfull katego n for dem som ar enga
gerade i militärpolitisk skri ~tstä llnin g finn s det skäl att betrakta den def.Initi~;' so!n. ges, 
hellre än att konstruera en egen. I sov jet1sk nom enklatur uttrycker doktnnen de astk.ter 
som anläggs av landets ledande politisk.a organ i frågor röra.nde den pol~n.s kabedom 
ningen av ett framtid a kng, statens mstallnmg nll kng, faststalland~t .av k,dakta.rcn h ~,s 
ett framtida krig liksom iandcts förberedelse för k ng ~konon11Skt sava! som mo I ahskt · 
Det följ er av denna definition att tmhtardok~nnen utgor en v id rcfe re.nsra t~1, och sallan 
blir en tvångströja för beslutsfattare 1 akuta lagen. Se P I SI<L!Jbeda : Forkla1ande ordbok 
för militära termer, Moskva: Voe111zdat, 1966, std. 77 . 
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befogar arr fråga v ilken funktion den militära doktrinen egentligen kan ha. Tyd
ligtvis kan den åsidosättas om så befinns praktiskt. 

Men eftersom doktrinen har status av ett auktoritativ t dokument och inte har 
"avskaffats" kan det också vara meningsfullt att sätra den i relation till den 
militä rpoliti ska verkli gherens dynamik. Den tycks nämligen inte ha undgått att 
ta intryck a v den n a. 

Sovjetunionens politiska kultur saknar noga reglerade, iak ttagbara procedurer 
för merparten av militärpolitiskt beslutsfattande. Därför kan man inte ta reda 
på exakt när och hur t ex militärdoktrinen antas ell er rev ideras. Men eftersom 
det förekommer offentliga uttalanden och ett meningsutbyte i fack tidskrifter om 
militärdoktrinen föreställer man sig att den hålls aktuell. Aven om Gorsjkov 
sjä lv inre gör der uttryckligen, kan hans artikelserie därför placeras in i detta 
sammanhang. 

Sovjetunionens militära doktrin har ett innehå ll som å tminstone delvi s är lärt 
att utröna. Aven om den försiktigtvis inte fastslag its i något tiilgäng ligt offic iell t 
dokument, har den fler a gånger redovisats i närmast officiell fo rm. Det moderna 
pionjära rbetet på området i Sovjetunionen, Militär strategi av marskalk Soko
lovskij m fl (Moskva : Voenizdat, 1962, 1963 och 1968), måste kunna ses som ett 
sådant, men det finns flera . (Se förf:s Militär doktrin och politik i Sovjetunionen, 
Stockholm: Folk och försva r, 1974, sid . 16-17 och 99-105). Men under för ut
sättning att det är riktigt att doktrinen är föremål för kontinuerlig revidering, 
är det knepigt att bestämma sådana satsers status som modifierar tidi gare ställ
nin gstaganden - detta beroende på att proeecluren för att kodifiera sådana för
ändringar inte är känd och på att relevanta formulenngar ofta är tvetydiga. 

Sokolovskijs andra utgåva (1963) föridarar att Sovjetunionen hjälper för
tryckta folk i deras kamp med imperiali smen "inte bara ideologiskt och poliriskt 
utan även materiellt". Den tredje upplagan (1968) - efter upptrappningen av 
vietnamkriget - tillägger att "Sovjetunionen där så erfordras kommer att <>e 
militärt stöd också". Eftersom vietnamk riget inte ansågs föranleda militärt i ~
grip ande blir frågan åter v ilket inflytande tidi gare verbala utfästelser får i be
slutsprocessen, om någon uppfattar sig bunden av dem och varför. 

Robert Weinland har påpekat att den politiska ledningen till sty rkte krias
maktens "internat ionalistiska" funktioner på den 24 :e partikongressen 1971 , m"'en 
att - med undantag för Gorsjkov - militärledningen i allmänhet och förs va rs
minister Gretjko i synnerhet förefallit ovillig att diskutera, långt mindre anam
ma, den rollen. Enligt Weinland brukade Gretjko till maj 1974 rutinmässigt 
inskränka krigsmaktens uppgift till försva r för Sovjetunionen och den soc ia
listiska gemenskapen. Någon gång inkluderade han också försvar för Sovjet
unionens "statsintressen" - en tenn som Gorsjkov flitigt använder - men utan 
att gå in på vad det sku lle kunna innebära . Ibland ve rkade han t o m jämställa 
försvar för Sovjetunionens stats intressen med försvar för själva Sovjetunionen. 
Men i majnumret av tidskriften Voprosy ist or ii KPSS ("Frågor i SUKP :s hi sto
ria") förklarade han uttryckligen att kr igsmaktens " internationalistiska funk
tioner" givits en ny innebörd och antydde att det innebar att trygga och främja 
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Sovjetunionens intressen i andra delar av världen. Och det är detta Gorsjkov be
tonar i sin artikelserie. (Weinland, sid. 38-9.) 

Det är tänkbart att en omtolknin g är på väg, men skall man döma av hän
delseutvecklin<>en i vietnamkriget är den "internationalistiska" funktionen i 
praktiken änn~ av unelerordnad betydelse för elen sovjetisk a kri gs makten. 
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"Tumvänlig" radklämma 
a kostnadsfritt montagehandtag 

• arbetsbesparande montage 

111 snabbt montage 

.- snabbmärkning 

• polyamid 6.6 i både 

radklämmor och märkning 

~ obrännbar 

~ brett program 

• lagervara 

l(llfJ AB KARL W OLSSON 
Box 120 78, S-102 22 Stockholm, Sysslomansgatan 16 

ING.FIRMA UNDERVATTENSFOTO 

Konstruktion o. tillverkning av: 

Foto-film-TV- och belysningsapparatur för civilt och militärt 
dykeriarbete. 

Utför al la slags fotografiska undervattensarbeten, kontro ll och 
uppmätningar med: 

TV-kamera med videobandspelare . M ax.djup 500 m. 

35 och 16 mm film. Transportabel framkallningsmaskin kan 
medföras ti ll arbetsp latsen. 

Stillfoto, även stereo. 
Tel. 832838. lng Bengt Börjesson, Polhemsväg. 4 A, Sollentuna. 



Litteratur m. m. 

TIDSKRIFTEN SVERIGES FLOTTAS 

JUBILEUMSNUMMER (11 / 76) 

I anslutnin g t ill Förenin gen Sveriges F lottas 70-årsjubileum den 17 november 1976 har 
föreningen utgivit ett jubileumsnummer av tidskriften "Sveriges Flotta. 

Jubileumsnumret innehål ler (traditionsmässigt) en rad aktuell a uppsatser ma nt1 ma 
frågor. 

FÖRENINGEN- I TIDEN 
P å ledarpLus gör tidskriften en återb lick p å de gångna å rens verksamhet in om fö r

eningen. Tidsk riften konstaterar - med exempel - att föreni1'gens upp lysnin gsverk
sa mhet v id flera viktiga tillfä llen varit resultatrik. Men "en ideell organisation som 
föreningen Sveriges Flotta är mycket kän sli g för förändrin gar i den yttre miljön , och 
särskilt inom de delar av samhäll slivet som föreningen har till uppgift att främj a". 

Det är dä rför nödvändi gt att föreningen s organisation och arbetssätt allt emellanåt ses 
över, framh åller tidskriften. 

Vårt land upp lever i dessa dagar en kris inom sjöfarten och inom skeppsbyggnad s
verksamheten wm är mer djupgående än kanske någonsin tidigare i fredstid . Krisen får 
särskilt svå ra verkningar därför att Sverige nu mer än förr är beroende a v handel och 
sjöfart med omvärlden. 

Den snabb,1 utvecklingen inom marinen mot en " lätt flotta" fortgår, samtidigt som 
antalet fartyg och flygplan för det marina försvaret minskar. Mot bakgrund av de oför
minskade rustningar som sker i vår närmaste omvärld är denna ut veckling a v vårt sjö
försvar oroande. 

.i\ ven en snabb blick p å förändrin gar och problem inom sjöfart .och sjövärn övertygar 
oss om att Föreningen Sveriges Flotta alltjämt har en uppgift att fylla i vårt land och 
a tt den gamla övergripande målsättningen för verksamheten kan stå fast: 

"att sprid a kunskap om och förståe lse för vå rt lands sjöfart och övriga maritima nä
ringsgrenar och intressen samt om behove t av ett effektivt sjöförsvar". 

ösTERSJÖN - EN STRA TEGISK BRANNPUNKT 
Kommendörkapten Chri ster Fredholm, som är lärare vid Försvarshögskolan, skriver 

om Ostersjöns strategiska och militärgeografiska betydelse. Fredholm fäster in ledningsvi s 
uppmärksamheten p å den intemiva övervakningsverksamhet cch de omfattan de övnin gar, 
som regelbundet sker i Ostersjöområdet, och den militära uppladdningen i Ostersjö
hamna rna. 

Författaren a.nser att det kan vara en riskabel felbedömning att (som stundom sker i 
vår försvarsdebatt) "tona ned" O stersjöns strategiska betydelse och at t prioritera Nord
ka lotten som " mest sannolik kr igsskådeplats". Vad som händer i det ena området på
verkar direk t händelseutvecklin gen i det andra, säger Fredho lm. 

"I hän delse av ett sovjetiskt anfa ll mot Nordnorge torde det nämligen ligga nära ti ll 
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hands att NATO som motdrag spärra r Ostersjöutloppen, bl a för ~ tt därigenom skapa 
politisk handlin gsfri het. Nordkalotten och Ostersjöutloppen bör därför ses som en mi 
li t:irgeografisk oc h politi sk en het". 

F redholm slutar sin upp s:'\ tS med en betraktelse " inför försvarsbeslutet" (1977) där 
den svenska marinens uppgifter och resurser i O stersjöområdet blir belysta. 

"Det är att hoppas a tt fö rsva rsutredningen i sitt förslag till ny försva rsordning ta r 
hän syn till de fördelar vå r militä rgeografi och den marin a vapentekni ska utvecklin gen 
ge r ett li tet land. Marin en bör tilldelas den roll som situat ion en i Ostersjön och vå rt 
närområde kräv er och tillföras de resurser som är nöd vän diga för att denn a roll ska ll 
kunna spel as på ett trov ä rdi gt sät t." 

DEN NYA HAVSRA.TTEN 
I artikeln "En ny hav1 rätt" skri ver kommendörkaptenen Cay Holmberg, lärare v id 

Mil itärhögskolan, om ansträngninga rna a tt inom FN skapa nya intern a tionella lagar för 
grän sd ragn ing i havet och för utn yttjandet av havens n aturtill gå~ega r. Cay Holmberg 
berör kon sekvense rn a rör vårt land och för vå r säkerhet och ekonomi a v olika tänkbara 
rcittsreg ler och deras ti ll ämpning. Detta gä ller bl a frågan om terr itoria lh avets utsträck
ning, om rätten rill fri eller oskadlig genomfart och om " intern at ion ell a sund" m m. 
Frågorna om "fredligt utnyttj and e av haver" och den " ma rinvetenskapli ga forskningen" 
bel yses i sä rskilda k apitel. 

En sjätte sess ion med havs rättskonferen sen skall gå av stapeln under försommaren 
1977. Kanske kommer man då - något optimist isk t - fram till en tex t kring vil ken 
man kan enas. Cay Holmberg tror dock inte an vi ha r sen någon sl utgiltig lösnin g p å 
de säkerhetspolitiska frågo rna i detta avseende före in gången av 1978. 

"l a vvaktan p å detta fortsätter m.1n a tt eta blera breda zoner utanför kusterna runt 
om på jorden. Detta drar med sig organisat ion er och materiel för art skyd da de nyvunn a 
rikedomarna. Risk finns a tt olika nat ioners suverän itetsanspråk kolliderar med kon 
flikter som följd . 

Al lt fl er nationer skaffar sig sjöstt·idskrafrer för att försva ra till gånga rn a i haver. Der 
finn s ri sk att de militära resurse rn a utn yttjas för att lösa andra säkerhetspoliti ska 
p roblem. Detta leder knappast till ökad avspännin g på jorden." 

Ett är säkert säger Cay Holmberg. "F ramtid ens konfliktom råden ligge r i havet. H är 
kommer kampen om jordens ti llgå nga r att stå". 

ETT "SJÖFARTSPOLITISKT RÅD" 
Departementsrådet Bertil Voss, bl a ordförande i den s. k. Flaggutredningen, skriver 

om svensk och internat ionell sjöfartspolitik i en uppsars med rubriken "Svensk sjöfart i 
tiden". Den tidigare " tystnaden" kring svensk sjöfart och rederinäring har brutits oc h 
de r har blivit allt va nligare att man även utanför fackpressen kan ta del av reportage 
och a rtikla r om vå r sjöfart och de problem som rederi näri ngen möter idag. Varvskri sen, 
fartygsuppläggnin ga rn a, protektioni sm och konkurrenssnedvridning samt nu senast fla gg
utredningen s betänkande har ställt sjöfarten i blickpunkten på ett helt annat sä tt än 
bara för en par å r sedan. Redarna ha r öppnat elfenbentornets dörrar och fönster och 
låtit a ll a få ve ta att den lugna seglarsen är slut och att a lla tecken tyder på oväder, i 
va rt fa ll om man segla r un der svensk f lagg. Men in te nog med de t. Man för vä nta r sig 
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också a tt regeringen nu skall komma ti ll undsättnin g och förh indra tota lfö rl isnin g, säger 

Bertil Voss. 
Författaren pastar också att huv udorsaken till detta är a tt svensk sjöfart har vissa 

särdrag som gör den i hög grad beroen de av internationella förh å ll and en och att det 

intern a ti onella sjöfartspoliti ska klim atet har förändrat s p å ett sä tt som är mycket ogynn 

samt för Sver ige. 

Bertil Voss belyser utförligt dessa sä rdrag och förh ållanden i sin uppsats. H an under

stryker att det svenska sjö fartspolit iska agerandet hela tiden skett i fullt samförsdl. nd 

mellan regeria g och rederinäringen. Men om redarna ställer krav på " flaggöverfö ring" 

som k an leda till en väsen tli g minsknin g av vå r handelsflotta, är det ime län gre själ v

k lart att rederin ärin gens intressen ä r identiska med samhäll ets, säger författaren. 

"För att fastställ a de handlin gsmön ster som krävs i en situat ion där svensk sjöfarts 

framtid kan stå på spel behövs en fortlöpande analys av situationen och en dialog 

mellan ol ika intresseg rupper, inte bara mellan rege rin g och rederinär ing. Ett lämpligt 

sammansatt sjöfartspolitiskt råd eller likn ande sku lle kunn a bli ett ve rkn ingsfullt instru

ment härför oc h för strävandena a tt beva ra svensk sjöfart. Detta mål är en angelägenhet 

för hela samh äll et, skriver Bertil Voss. 

HAR SVENSKT FISKE EN FRAMTID? 
Riksdagsmannen Georg Åberg, sedan länge en a v sven sk fiskerinärings främ sta före

trädare, s tä ll ~ r frågan "Har svenskt fi ske en framtid" mot bak grund a v den senaste 

tidens utvecklin g på havs rättens oc h miljövårdens område. Det svenska fi sket drabbas av 

de "ekonomiska zoner" med 200 distansminuters bredd som nu etableras av EG-ländern a 

och No rge m. fl. länder. 

Nordsjön som under å rhundraden va rit den na turliga fiskepl atsen för i synnerhet 

bohusfiskarna kommer med de av iserade fi skegränserna att he lt enskilt delas mellan 

No rge å ena sidan och Storbritanni en och övriga EG-länder å den andra sidan. Om de t 

inte lyckas för den svenska regeringen att fö rh andla sig till en fortsa tt rätt för svenska 

fiskare a tt få a rbeta som fö rut, betyder det en katastrof för många fiska re och för hela 

fi skelägen. 

En norsk och dansk utfly ttning av 12-milsgrän sen i Skagerak måste följas av en 

svensk om v i inte skall få en hel män gd utländska trålare p å den lilla del som kommer 

a tt bli kva r fö r Sveri ge, säger Georg Åberg. 

Författaren berör också fiskeförhållandena i Oste rsjön och framhåller bl a att kom

missionen an gåen de fi sket i O stersjön nyligen miss lyckades i de första försöken till kvo

teringar därför att man in te ville ta hänsyn till att Sverige, enligt det nya interna tion ella 

tänkesät tet, ha r möjl ighet till en utflyttning av fiskevattnet ut till mitten av Ostersjön . 

De svenska fiskarna har tidigare stöt t principen om att man borde vä nta med ensidiga 

utflyttningar ti lls man fick se vad resultatet a v FN :s havsrättskonferen s kunde bli, säger 

Georg Å berg. N u har emellert id f iska rna helt övergivit denna ståndpunkt. Med den 

sta rka oron för framtiden som drivfjäder bes löt Sver iges F iskares Riksfö rbund vid sin 

å rsstämm a l aug. i å r att gå in till regeringen med en begäran om en snar utfl yttning av 

fi skegrän sen v id Sve riges ostkust till mitten av O stersjön. 

Sveri ge har inte råd att förlora resten a v sin fiskarkår och sin fi skeflotta, säger Georg 
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Åberg. Och för de männi skor det närmast gä ller är det inte bara f råga om ett arbete 

v ilket som helst. För dc fl es ta fi skare ä r yrket mer än ett jobb, det är en del av livet. 

LEDNING TILL SJÖSS 
I en artikel av kommendö1kaptcn Percy Björlin g, som tjänstgör i marin staben, få r 

läsa ren en delvis unik inbl ick i dc operat iva, taktiska och tekniska problemen v id led

ning av sjöstr idskra fter. Artikeln som kort och gott ha r t iteln "Ledning av sjöstrids

krafter" berör så kompli cerade frågor som und errätte lseverksa mhet, spaning, samband s

tjänst, telekrigförin g, stridsledn ing och taktik m m, allt med t ill ämpnin g på svenska 

förh åll anden. 
D en belyse r såvä l behoven av stridslednin gscentra ler i b nd som " led arfartyg" för 

yta ttackflottiljerna. Författaren framh å ll er att jagare ännu fun ge rar som flottiljlcd ::trc 

men a tt dc inom kort kommer att fall a för å lderss trecke t. 

Av ekonomiska skäl kan man inte förse alla yrattackfartyg med den utru stning som 

krävs för att de skall kunna fun gera som ledarfartyg. En ny typ led arfartyg för y r

attacken i vår framtid a lätta fl otta mås te därför utvecklas för att möjli ggöra för fa r

tygen att uppträda och samverka i flot t iljförband, säger författaren . 

Prob lemet är därv id in te främ st hur vi ska ll få rum med a ll elekt ronik ombo rd i små 

fartyg. Det är snarare a ll a de antenner för oli ka ändamål som finns ombord i ett mo

dert stridsfa rt yg och va rs fys iska dimen sioner ej gå r att krympa, som skapar problem. 

OM UBÅTAR OCH UBÅTSJAKT 
Orlogskapten Hans Wachtmeister skri ver om " Ubåtar och U båtsjakt" i v åra fa rvatten. 

De senaste t io å rens utveckling av vå rt ubåtsvapen, dess vapensys tem och operation s

möjligheter diskuteras. Författaren kon staterar att ubå ta rn a sp elar en m yc ket stor roll 

i det sjöope rativa försvarssys temet . D et är ubåtar som tidigast tar upp striden med 

angripa ren, det är de som genom sin fö rmåga att under lång tid uppehålla sig i angri

parens operationsområden som ger oss vä rdefulla und errättelse r om angriparens d isposi

tioner. Genom sin stora slagkraft och långa uthållighet utgör de ett avsevärt hot mot 

angriparen och bind er därför under lång tid en stOr del av hans mest kvalificerad e 

skydd sresurser. D essa operativa egenskaper finner också fö rsvarsutred ningen så till

talande a tt den uttalar a tt invasionsfö rsva ret även i framtiden skall di spon era ubå ts

förband i ti ll räckl igt an ta l. Vå ra studier och erfa renheter har entydi gt klarlagt att 

pengar sa tsade p å ubåtar är väl använd a pengar som ge r sto r utdelning i operat iv 

effekt. 
Ubåtsjakt hör, liksom minröjning, till det " renhållnin gsarbete" som ständi gt mås te 

pågå utanför våra baser. Skyddet av ku stsjöfarten och transporter till och från Gotl and 

ä~ en annan tun g uppgift för vå ra ubå tsjaktfö rband. Rörlighet och uthållighet ä r någ ra 

av de v iktigas te egenskapern a ett modernt ubåtsjaktsys tem mås te ha, p åpekar H ans 

Wachtmeister. Rörligheten ger hög beredskap, vilken är v iktig eftersom man snabb t 

måste kunna gripa in inom det område där en ubåt upptäckts. U thålli gheten dikteras 

av att striden med moderna ubåta r kan bli långvar ig och krä va upprepade vapenin

sa tser. Fregatten/jagaren och helikoptern ä r de parhästa r som till samman s förenar dessa 

båda egenskaper. Också i 8.ndra avseenden komplette rar de va randra till en mycket 
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effekt i v ubåtsjaktgrupp. Det krympande fa rtygsbeståndet i vår flotta inn ebä r emellertid, 
om ingenting gö rs, att detta par kommer att spli ttras . 

Författa ren framhåller att chefen fö r marinen vid upprepade tillfällen utta la t att vi 
mås te förfoga över fa rtyg som ska kunna ingripa mot ubåtar, flyg m m som sätts in 
mot vår sjöfart oc h vå ra st ri dskrafter, liksom behovet av att i fred och under neutra litet 
kunna övervaka vå rt territo ria lh av och in gripa v id brott mot vå ra ti!lträdesbestäm
melser. För att kunna bevara hand lin gsfriheten anser därför CM an de fyra Ostergöt
landjaga rn a bö1 modern iser2.s och öve rföras till fregatter. 

FLYGET - EN VIKTIG KOMPONENT I SJÖFÖRSV ARET 
Vårt flygvapens roll i det mar in a försvaret belyses i en översiktlig ana lys av majoren 

vid FV Gert Schyborger. Författa ren beskriver samverkan och växelve rkan mellan ör
logsflot tan och fl ygvapnet i olika slags verksamhet, t. ex . spanin g och övervakn ing, yr
och fl ygattack, luftförsvar m m. Artikeln ger goda exempel på den ök ade effekt som 
nås av det marina försva rets olika delar v id ett vä l utvecklat sama rbete mell an dess 
luft- och sjöb urn a komponenter. 

HANDELSPARTYGEN- BA.TTRE TEKNIK, 
SA.KRARE TRANSPOR TER 

Inom jubileumsnumrets "civ ila sektor " å terkommer direktör Gösta Kaudern, t idigare 
teknisk chef hos Bom·öms, blivande chef för Stiftelsen Svensk Skeppsforsknin g, 
med en övers ik t över hand elsfa rtygens utveckling i Sverige under de senaste t io å ren . 
Artikeln avslutas med en blick på fra mtid en. Gösta K audern konstaterar att den ;kepps
tckniska "utveck lin gskurvan" hi tt ill s pekat brant uppåt. Men det är troligt att utveck
lin gen under komm ande 10-årsperiod blir lugnare. Samtidigt kommer konkurrensen att 
skärpas. Effektiv itet och eko nomi får a llt stö rre betydelse. 

Svensk sjöfart ha r liksom svensk indu st ri byggt sina framgångar på god organisation , 
högt utvec kl ad teknik och ski ckligt fo lk. Men den svenska handelsflotta n krymper nu. 
Tekniskt håller man i omvä rlden på att ta in vå rt försprång. Vå rt höga kostnadsläge 
gör inte konkurrensen lättare. 

För svenska rederier torde framtiden ligga i tekni skt avancerade specialfartyg, säger 
Gösta Kaudern. 

Fortsatt sats ning p å Ro/Ro-fartyg med effektiva hanteringssystem bör kunna lön a sig. 
Vår t rad iti onella basexport av trävaror och träprodukter ligger också väl till för in 
tegre rade transpo rtsystem med effekt iva specialfartyg. Biltransporter är också en speci a
litet, där svenska r ederier ha r ett försprång, som det bör vara angeläget att försvara. 

En växa nde marknad förutses också fö r kemikalietankers och större produkttankers 
under 1980-talet. 

För de svenska sjöfartsmyndigheterna bör det va ra angeläget att i internationella sam 
manhang förespråka bättre teknik och säkrare lösnin gar. Men det bör också vara ange
läget att inte genom överdrivet nit tvinga vå rt land att ligga så långt före våra med
tävla re att vi tappar andan. 

272 

REVOLUTION INOM LAsTHANTERINGEN 
skeppsmäklare Hans-Otto Ram el behandlar i en specialartikel " Enhetslasternas" ut

veckling och betydelse för billigare transporter. Författaren påpekar att under en så pass 
kort tid som ca 15 å r har systemet med enhetslaster utvecklats utomordentligt snabbt 
och i många trader tota lt förändrat utseend et på hamnar, hanteringsmaterial oc h fartyg. 
Expansionen ha r var it och är synn erli gen kapitalkrävande v ilket torde innebära en strä
van un der de kommande ca 10-15 åren att op ti malt utnytt ja de befintliga resurserna. 
Givetvis kommer nya fö rslag till rationalisering att presenteras men det syns trol igt att 
desamma i första hand blir en variat ion p å ett nu tämligen vä lkänt tema sna ra re än ett 
rotalt nytänkande av samma dimensioner som den i a rtikeln beskrivna utvecklingen. 

FöDD VID EN FARLED 
Harald Lindberg, vå r sto re marin- och skä rgårdsmåiare, som fy !ide 75 å r i början a v 

å ret, gick bort i augusti efter en t id s sjukdom. I en art ikel a v civ .ing. Er ik Ullman pre
senteras en man som fötts v id farleden och ägnat hela sitt liv åt att i bild sk ildra fart yg, 

natur och människor i a rbete vid ku st och p å hav. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sveriges Flot tas jubileumsnummer inn e
hå ller en rad artiklar med intressant och aktuellt inn ehåll. Förenin gens tidskrift har 
utgjort - och är a lltjämt - det v iktigaste medlet för medlemskontakt och för f räm 
jande av föreningens ändam ål. Den förtjänar allt stöd den kan få av alla marinintres
serade i landet. Jubileumsnumret kostar kr 1 O:- och kan beställas hos Fö renin gen Sve
riges Flotta Birger Jarlsg. 18 114 34 Stockholm. Telefon 11 26 42 eller 11 26 63. 

Allt för motorbåten 
Båtarmatur, 
båtbes lag, 
båtelektriskt 
m. m. 

AB Maskinaffären Stieltjes 
- landets äldsta affär inom branschen -
Vasagatan 25 · STOCKHO LM · Telefon 08/23 42 20 
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TORPEDBATEN T 121 SPICA 

Marinens första attackfartyg 

Marinens nya torpedbåtar Spicaserien T 121 -

T 126 med SEFFLE elhydrauliska styrmaskiner 

typ HL 2030. 

AB 

St!r/r/le 
MOTORVERKSTAD 

T el. 0533/ 126 20 SA.FFLE Telex: 5302. 

;(~J KOHLSWA . . ········ 
stålgjuteri med konventionell formning och skalformning 

Pulvermetallurgisk avdelning 

Pressverk 

Mekaniska verkstäder 

Kohlswa Jernverks Aktiebolag, Kolsva 

Telefon 0221/510 00 Telex 4786 Telegram Jernverk Kolsva 

Marina produkter 

Spränggripare 
Minankare 
A rneringsdon för minor 
Undervattenständare 
Signalsiunkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

Prototyptillverkning 

Seriebetonade 
k va litetsarbeten 

AB THULINVERKEN 
Fack - 261 02 LANDSKRONA 2 

Telefon 0418/16280 Telex 72416 teve s 

MARINTEKNIK VERKSTADS AB 
OREGRUND Tel 0173/304 65 

Varvet för specialfartyg. 

Nybyggnader - stål eller 

lättmetall - upp till 40 m. 

Reparationer - Service 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 102 98 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 



Elektronik för 

talfrekvent kommunikation 

Fjärrmanöversystem 

Statisl<a omformare 

AB TRANSISTOR 
Box 49093 

100 28 Stockholm 
Tel. 08/541820 

SPERRY MARINE 
SYSTEMS 

Nautiska Instrument 

CHADBURN Maskintelegrafer 

WYNSTRUMENTS Vindrutetorkare 

KROHN & S0N A/ 5 Magnetkompasser 

BEAUFORT Livräddningsflottar 

"Svenska Marinen valde Sperry Marine Systems gyroutrustning 
för nya ubåtar och patrullbåtar." 

C A CLASE AB 
Fack - 40110 GOTEBORG l 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASA.LLSKAPET Meddelanden 

Nr 4/1976. Ordinarie sammanträde i Karlshona den 7 april 1976 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten 

Weden avgått med döden. 
Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes ledamoten P-E Bergstrand till föredragande i vetenskapsgrenen "Or

ganisation och personal. Utbildning" för år 1976-77. 

3. Föredrog ledamoten O' K onor utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 

"Organisation och personal. Utbildning" med titeln "Högre chefsbefattningar i 

försvarets fredsorganisation 1950-1975". 

Stockholm den 29 november 1976. 

BO GRANATH 

sekreterare 

Nr 5/1976. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 4 oktober 1976 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten 

Karl Segrell, ledamöterna Olof Lilljequist, Carl Henrik Falkman och Sture Mon

telius avgått med döden. 
Ordföranden lyste frid över deras minne. 

2. Valdes ledamoten Carl Risberg till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigs

fartygs konstruktion. Maskin- och elektronik. Teleteknik" för år 1976-77. 

3. Fastställdes styrelsens förslag till belöningar av artiklar i Tidskrift i Sjö

väsendet, enskilda arbeten vid militärhögskolan och tävlingsskrift enligt följande: 
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