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Den sovjetrys ka sjömakte n har und er de senaste tjugo åren byggts
ut i en takt och en omfattni ng, som överrask at många bedömar e och
vars motstyck e man får leta efter. örlogsflo ttan rankas f n som num mer två i världen. Inom denna intar den sovjet ryska ubå tsflo ttan
numerär t en klar förstapla ts på sa mma rangskala . Välkänd a prognoser rörande handel sflottan tyder på, att förstapla tsen även i detta
fall både eftersträ vas och kan uppn ås inom översk ådlig tid.
Vilka krafter och syften ligger då bakom denna till synes nya gi v
i kontinen talmakte n Sovjetrys sland? H ur stabil kan den på började
ut vecklinge n anta s vara? F inns det oförände rliga strategiska faktorer och tradition er att bygga på? Hur kommer sovjetrysk strategi
inom Överskådlig tid att påverkas av sjömakte ns utbyggna d? Hur
kommer den sjöopera tiva bilden att påverkas av en såda n strategi?
Frågestä llningarn a hopar sig och jag skall i denna årsberätt else
försöka besvara några av dem. Detta komm er hu v udsaklige n att ske
i form av en resume över anmärkn ingsvärd a händel ser i sovjetrys k
sjömakts historia och strategi, primärt i Europa. I en sådan fin ner
man lätt de bestående, för strategi och politik på lång sikt bestämmande faktorern a.

I de för handel lämpad e randhave n - Östersjön och Svarta Haet _ förekom givetvis kontakte r, som befrämja de handel sutbytet,
~1 en med de dåliga ko~1munikationerna bakåt från kustområ dena
kom dessa snart und er mfl ytande av andra makter - makter so m
utnyttjad e sjövägarn a.
Ryssarna försökte tid efter annan överta detta inflytand e genom
att avancera från den ryska högplatå n längs floderna mot havet.
Flodmyn ningarna behärska des emellerti d under lång tid av stater,
som hade den erford erliga sjömak ten bakom sig för att kunna tillföra och underh å lla styrkor, vilka kunde både hålla dessa strategisk a
positioner och vid behov utvidga intresseo!11råd et. En sådan makt
var tidvis Sverige i Ö stersjön.
Nämnd a förh ållanden ledd e naturligt vis till en om man så vill
kontinen tal strategi - det var på den ryska arme n försvaret vilade
och det var också på den en eventuell t offensiv strategi åtminsto ne
inledningsvis fick byggas, om man i preventi vt eller annat syfte ville
erövra ku stområd ena. Till denna kontinen tala strategi var emellerti d
de inre vattenv ägarna- då som nu fa st knutna.
Peter den S to res flankkrig 1700-17 21

Kontinen talstrate gins bakgrund
Redan inledning svis satte jag etiketten "kontinentalmak t" på Sovjetrysslan d. Huruvid a denna etikett har sitt berättiga nde i dag skall
vä l bl a denna årsberätt else visa. Ifråga om de strikt militärge ografiska förutsätt ningarna torde benämni ngen inte kunna bestridas.
Ifråga om nationalk araktären - för att nu fortsätta att tala i
Mahans termer - upplever vi möjligen i vår tid något nytt.
Huvudde len av den sovjetrys ka kontinen tens långa kustlinje är
belägen i arktiska farvatten , som under långa tider inte kunde trafikeras alls eller som i varje fall var mycket svårtillgä nglig under en
stor del av året. Landomr ådena bakom denna arktiska sjöfront präglades länge av samma svår- ell er otillgäng lighet. Möjlighe terna att
bebygga och exp loatera dem sammanh ängde och sammanh änger fortfarande i stor utsträckn ing med framkom ligheten på vattenvä garna.
Det framstår som ganska naturligt , att människ or under tidernas
lopp hållit sig borta från den ogästvän liga kusten i norr och sökt sin
utkom st i de inre och södra delarna av landet. Kontakte n med andra
folk och h andeln blev därför under lång tid outveckl ad i Ryssland .
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(Se karta l, sid 8)
Peter den Store har gått till hi storien som den förste ryske härskare, som insåg betydelsen av sjömak t för att kunna hävda ryska
intressen. Han sk ulle också visa sig ha kraft att hävda sina ideer och
att därmed bryta den tidigare ryska isoleringen.
Tsar Peter byggde till att börja med upp ansenliga flodstyrk or för
användn ing i framstöt ar både mot Östersjön , som under huvudde len
av 1600-tal et behärska des av Sverige, och mot Svarta Havet, som
behärska des av Turkiet. Med dessa styrkor stötte han fram längs
floderna och erövrade å trå värda flodmyn ningar med omkringl iggande områden . Han sökte emellerti d också fullfölja sin offensiva strategi genom att sna bbt bygga ut sjömakte n i de nyförvär vade områdena. Denna sjömakt kunde snart offensivt ta upp kampen om sjöherraväld et i randhave n med bl a svenskar och turkar.
Jag skall varken här eller fortsättni ngsvis försöka analysera alla
orsaker till resultate t av de flankkrig Ryssland och Sovjet varit inblandade i - det sk ulle föra alltför långt. Förvisso var många andra
7

c

Karta l
Europa, sett från So v jet

faktorer och makter än de som här kan nämnas inblandad e, direkt
ell er indirekt, på ett sätt so m kom att påverka utgången.
I Svarta Havet kom Tsar Peters ambitioner tillsvidare ej att realiseras - han fick i fredsslutet med turkarna (Pruth) bl a förbinda sig
att fortsättnin gsvis inte hålla någon flotta i detta randhav. Denna
överensko mmelse skulle, som vi skall se, komma att upprepa sig åtskilliga gånger. Han fick vidare ge upp sina erövringar från 16951699, bl a fästningen Azov, som kontroller ade Dons utlopp i Azovska Sjön.
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Fredsslute t med turkarna framstår emellertid som "taktiskt" riki"t från den synpunkte n, att Ryssland därmed kunde koncentre ra
t Ila sina resurser - även delar av Svarta Havsflotta n - mot en
flank, mot Sverige i Ostersjön. Här blev resultatet av Tsar Peters
(och Karl XII :s misslyckad e) strategi so m vi minns, att Ryssland
efter det stora nordiska kriget 1700-172 1 kom att vinna - och
Sverige- att förlora - en strategisk position i Ostersjöom rådet, vilken
_ trots en genom seklerna bölj an de kamp - bestått ända in i våra
dagar. (Freden i Nystad 1721, då Sverige fick avträda bl a Livland,
Estland, Ingermanl and och Karelen. Dessa besittning ar hade successivt tagits från Polen/Rys sland 1561-163 5).

Flankkrigen 1736-176 1
Under hela 1700-tal et fördes så kampen om sjöherravä ldet i de
båda randhaven - Ostersjön och Svarta Havet - mellan Ryssland
och Sverige resp T urkiet. Den första uppgörelse n efter Tsar Peters
död (han dog 1725) ägde rum mellan ryssar och turkar 1736-173 9.
Den slutade på samma sätt som 1711 - Ryssland fick i fredsslutet
(Konstanti nopel) förbinda sig att fortsättnin gsvis inte hålla någon
Svarta Havsflotta .
Situatione n liknade den tidigare rysk-turki ska uppgörelse n även
på ett annat sä tt. Ryssland kunde nämligen efter fredsslutet återigen
koncentrer a sina resurser mot en flank, den norra i Ostersjön, där
Sverige stod närmast i tur för en uppgörelse. Den ägde rum 17411743. Den svenska strategin, i den mån det fanns en samordnad
sådan, synes denna gång ha varit riktigt tänkt, nämligen att stöta
fram längs Finlands syd kust mot de förlorade nyckelom rådena i
Finska Viken och ta Petrograd . Resultatet blev emell ertid a v olika
skäl närmast det motsatta - ryssarna kunde bemäktiga sig väsentliga delar av Finland.
Trots misslyckan det blev fredsslutet från svensk syn punkt gynnsamt såtillvida, att större delen av Finland å terställdes till Sverige
(Åbo 1743, ett område västVibor g fram till Korka avträddes) . Skälen härtill torde bl a vara att varken Eng land eller Ryssland önskade
ett fören at Norden, som skull e kunna kontroller a Europas norra
flank . Ett alltför svagt Sverige skulle vara lätt att vinna eller övervinna (av Danmark) för en sådan tanke.
Från rysk si da såg man vä l också fram mot den allians mellan
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Ryssland och Sverige (jämte Frankrike, Dsterrike och Danmark,
som ett å rtionde senare (1754-1761) sk ull e bekämpa Preussen under det s k sj uårskriget. (Eng land var upptaget av Frankrike och
ingrep ej i Dstersjön). Denna a llians utgör en från sjöoperativ synpunkt intressant företeel se, när det gäller kampen i Dstersjön mellan
Ryssland och en stark centralmakt. En rysk landstigning gjordes i
Preussen och en svensk-rysk landstigning planerades i Pommern.
Tanken p å den svensk a flankpositionen s betydelse i ett sådant sammanhang sk ull e återkomma.
Resultatet av denna komplexa strategi i Dstersjöområd et blev, att
R yssland både säkrade sin position vid detta randhav och relativt
sett förbättrade den - uppkomsten av en ny stormakt, nordisk
eller centraleuropeis k, förhindrades. Tiden var emellertid nu å terigen mogen för en uppgörelse med turkarna i söd ra flanken.

Rysk-turkiska kriget 1769-1774
Under den nya rysk-turkiska konflikten 1769-1774 hade Ryssland två stora fördelar
det rådde fred och relativ stab ilitet i den norra sjöf lanken,
- England understödde Ryssland, vilket bl a innebar, att engelska baser i Medelh avet disponerades.
En följd i sin tur av detta var, att Ry ssland kunde sända sjöstridskrafter från norra flanken runt E uropa ner i Medelhavet. Därifrån kunde de attackera det turkiska väldet så att säga utifrån.
Detta var för övrigt i början av konflikten enda möjligheten, eftersom ryssarna då fördragsenligt inte hade någon Svarta Havsflotta.
Det bör också nämnas, att ett stort antal brittiska sjöofficerare
tilläts gå i rysk tjänst under detta krig. Denna hjä lp had e onekligen
sitt inflytande på utgången.
Den ryska strategin gick sjä lvfallet y tterst ut på att bryta upp det
turkiska låset vid Dardanellerna. Därvid utnyttjades och understöddes livligt den grekiska frihetsrörelsen mot turkarna. Någon grekisk
frigörelse ås tadkoms dock inte.
Satsningen för att komma åt Dardanellerna fullföljdes inte helhjärtat. Vissa författare anser, att detta sammanhängde med en rysk
obenägenbet att komma p å kant med England, vars bistånd och
baser man som nämnts var beroende av. Det framstår vä l också som
plausibelt, att England inte gärna skulle se en ut vecklin g med dess
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aen hj älp mot en rysk dominans i denna flank .
e"' Resultatet a v konflikten blev också, a t t Dardanellerna stannade
under turkisk kontroll, medan Ryssland som en följd av framgångarna denna gång kund e etablera sig som sjömakt även i Svarta Havet.
Ryssland fick genom fördraget i Kuchuk Kanardji 1774 i praktiken
kontroll över norra Svarta Havs-kusten, inklusive Krim, ända fram
till Dnepr. Flottbasen Sevastopol blev ett resu ltat av denna basframskjutning. Genom Polen s första delning 1772 flyttades "i nland ssjöfronten" dessutom västvart i Liv lan d och Vitryss land till i stort sett
linjen Dyna-Dnep r.

Tvåfrontskriget 1781-1791
Det dröjde inte länge, förrän kampen om herraväldet i randhaven
började igen. 1787 bröt kriget mellan ryssar och turkar ut igen och
ett år senare var tiden mogen för en ny uppgörelse med Sverige i
Ostersjön. En viss strategisk samordning mellan Sverige och Turkiet
synes denna gång ha ägt r um och haft framgång. Härigenom kom
Ryssland att bindas i båda flankerna samtidigt.
Samordningen var från svensk synp un kt oegennyttig såtillvida,
som kriget startade i Dstersjön, innan den ryska flottan lämnat området för att liksom 1770 seg la runt Europa till Medelhavet. Måhända hade denna förflyttning än då inte blivit av, eftersom England
denna gång synes ha varit mindre intresserat än 1769-1774 att få
en samverkan till stånd. Engelska sjöofficerare bemannad e dock
fortfarande i stor utsträckning den ryska flottan.
Den svenska planen gick ut på att - sedan flottan tillkämpat sig
sjöher ra väldet - genomföra en landstigning, som tillsammans med
Fin lands-förbande n sku ll e stöta fram mot nyckelområden a vid Petrograd. P lanen var med andra ord i grunden densam ma som 17 41.
Ryssarna skaffa de sig andrum, dels genom att understödja en
"femtekolonn" i Finland, dels genom att intressera Danmark för
samverkan med den ryska flotta i Dstersjö-utlopp en, som var a v sedd
för Medelhavet, men som aldrig kom iväg.
Svenska försök att tillkämpa sig sjöherravä ldet genom att slå den
ryska högsjöflottan misslyckades både vid Bogland 1788, vid Dland
178 9 och vid Reva!, Kronstadt och Viborg 1790. Härigenom skapades ald rig förutsättningar för den svenska skärgårdsflotta n att kunna avancera ti ll sammans med armen. Den svenska skärgårdsflotta ns
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seger över den ryska i andra slaget vid Svensksund 1790 hindrade
emellertid temporärt en rysk strategisk motattack. Härigenom öppnades möjligheter för en kompromissfred (Värälä), som även ryssarna med hänsyn till andra förestående engagemang eftersträvade.
Freden innebar ett status quo.
I Svarta Havet blev resultatet av detta tvåfrontkrig en rysk
framgång såtillvida, som turkarna beseg rades och den ryska sjöfronten kunde utsträckas sydvästvart till Dnestr (fördraget i Jassy). Möjligheterna att ytterligare fullfölja framgången utnyttjades aldrig.
Europas intresse focuserade s nu mer och mer på franska revolutionen och på vad so m kunde komma som ett resu ltat av denna. Ett
nytt, allt tidigare överskuggande problem tornade upp sig, och det
gällde att överväga vilka strategiska schackdrag, som kunde vara
lämpliga i detta nya mönster.
De två närmaste ryska dragen blev Polens andra (1793) och tredje
(1795) delning, som i Ostersjön utökade den ryska sjöfronten med
Kur land.

Napoleonkrigen 1795 - 1814
En revolution få r förr eller senare sin organi satör, som kan sam la
massorna. Det gäller för denne att hitta en samlande företeelse icke sällan ett tillskapat yttre hot - som översk uggar de interna
problemen. Kravet på detta yttre hot har i historien icke sällan drivits så långt, att det resulterat i extrem nationalism och krig med
omvärlden. Den revol utionära idea lismen har därvid fått tjäna rent
nationella intressen.
Franska revolution en utgör i detta avseende det kanske förs ta moderna exemplet. Napoleon Bonaparte blev denna revolutions organisatör. P å den europeiska kontinenten ställdes nu - efter Napoleons inledande seg rar - de stora kontinentalmaktern a Ryssland
och Frankrike mot varandra.
Den som behärskar flankerna behärskar centern heter det emellertid och i detta avseende utvecklade de båda kontinenta lmakterna
all sin makt och diplomatiska skicklighet för att vinna sitt syfte.
I bakgrunden satt liksom tidigare den store sjöstrategiske dirigenten
England och höll i flanktrådarna .
Ryssland och England gjorde till att börja med gemensam sak i
norra flanken, där en allierad blockadstyrka organiserades i Nord12

.
sjön 1795. Sverige var ~ärunder neutralt.
( !) flotta 1798, när
rysk-turkisk
en
orgamserades
I Medelhavet
Napoleon anföll Egypten - ett exempel på hur ett hot kan överskugga ett annat.
Det rysk-engelska samarbetet blev inte det bästa, i varje fall inte
i Medel ha vet. Här gjorde ryssarna mer eller mindre öppet anspråk
på bl a Malta, vi lket givetvis irriterade de engelska strategerna. Napoleons framgångar spe lade naturligtvis också sin ro ll. 1799 bröts
också den rysk-enge lska alli ansen och Ryss land proklamerade en
väpnad neutralitet, i Ostersjön tillsamman s med Sverige och Danmark (varpå Napoleon kidnappade den danska flottan vid Köpenhamn).
1805 fann Ryss land det åter opportunt att liera sig med Eng land
mot Frankrike - i Ostersjön till samman s med Sverige. I södra flanken samarbetade Ryssland- Eng land denna gång utan Turkiets
hjälp. Motsättningarna mellan Ryssland och Turkiet ökade och ledde
snart också till krig.
Koalitionen mellan Ryssland och England fick ett hastigt slut
1807,_då_ Ryssland räddade sig genom kompromi ssfreden med Napole?n 1 Tdsn. Den omedelbara följden härav blev, att Ryssland fick
fna händer mot Sverige (jmf tysk-ryska pakten 1939), som efter
1808-1809 års krig fick avträda Fin land och Å land (Fredrikshamn
l ~09)_. Här.igenom. ~~n soliderades Rysslands sjöstrategiska position
Vlsav~ Svenge defmmvt. England interven era de på van ligt sätt fö r
att paverka balansen - den danska flottan kidnappades för andra
gången vid Köpenham n och Sverige stöddes i sina ansträngningar att
behålla Gotland, vilket också lyckades.
I Svarta Havet hade turkarna vid tidpunkten för Tilsit-freden
besegrats, varigenom Rysslands ställning även i denna flank avse~är.: stärktes. Det engelska motdraget bl ev här att som preventiv
atgard och trots att krigstillstånd ej rådde internera väsentliga delar
a~ den ryska Medelhavsflottan. Den släpptes igen, när Napoleon
pa nytt anföll Ryssland 1812 och p åbörjade sitt ödesdigra tåg mot
1:foskv.a. Ryssland ku~de som res ultat härav flytta fram sina positiOner 1 Svarta Havet t1ll Donau-Moldau (Bessarabien).
. ~apoleon beseg rades definitivt 1814. Ryss land hade manövrerat
Slf 1g.e:1om .Napoleon-eran med en förstärkt sjöstra tegisk position i
bade Osters;ön och Svarta Havet.
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Rysk-turkiska kriget 1827-1833

Ett årtionde efter Wienkongresse n var tiden åter mogen för en
rysk-turkisk uppgörelse om Dardanellerna. Den grekiska frihetsrörelsen hade växt sig stark och England, Frankrike och R yssland förenade sig för att förhindra att den krossades av turkarna .
Avgörandet träffades vid Navarino p å Greklands sydvästkust,
där den turkisk-egyptis ka invasionsst yrkan krossades av den allierade flottan.
Ryssarnas spontana reaktion på denna seger var, att den allierade
Medelhavs-flot tan, ti ll sammans med den ryska Sva rta Havs-flottan,
skulle fullfölja framgången genom att anfalla Dardanellerna. Fransmän och britter drog sig emellertid ur, nöjda med Grekland s oberoende och en fonsatt kamp mellan ryssar och turkar.
Kampen fortgick i ytterligare sex å r. D en slutade med överenskommelsen (Unkiar Silessi), att inga utländ ska krigsfartyg skulle få
tillträde till Svarta Havet utan ryskt medgivand e. Turkiet skulle
stänga Dardanel lerna närhelst ryssarna påfordrade detta. Ungefär
samtidigt avslutade ryssa rna en lång kampanj i Georgien, so m slutade med att i stort sett nuvarande gränser uppnåddes i Kaukasus.
Härigenom utökades sjöfronten i Svarta Havet med de senare så
betydelsefu lla kaukasiska hamnarna.

Krimkriget 1853-1856

Om ständigheterna kring det s k Krimkrigets utbrott framstår som
dunkla, men ett skäl torde i varje fa ll ha va rit rysk-turkiska gränstvi ster i Donau-provin se rna.
Den turkiska f lottan sä ndes till sjöss för att ta upp kampen med
ryssarna, men mötte sitt öde vid Sinope p å Mindre Asiens norra
ku st, där den blev i grunden slagen. Intressant i detta sammanhang
var, att en enkelsk-fransk flott styrka i Bospo ren inte ingrep till turkarnas hjälp. Denna flotta hade endast få tt i uppdrag att skydda
D a rdanellerna mot ett ryskt angrepp.
Ett halv å r senare, i mars 1854, bröt emellertid kriget ut "på riktigt" mellan England-Fran krike (plus Turkiet) och Ryssla nd.
Tack vare den engelsk-franska överlägsenhete n till sjöss kund e de
allierade landstiga på Krim, som därmed gav kriget dess namn. I
Ö stersjön band engelsk-franska flottst y rkor ryssarn a både till la nds
14

och till sjöss. Engelsk-fransk a flottor sa ttes också in i bind ande företao-j Norra Ishavet och Stilla Havet.
Ryssarna gick i detta krig in för ett typisk t defensivt uppträdande, som skulle återkomma senare i historien. De evakuerade i Svarta
}-lavet med hjälp av flottan sina trupper fr ån områden, so m kunde
bli avskurna. Trupperna sammanförd es på Krim - primärt Sevastopol - som de koncentrerade sig på att försvara. Flottan utnyttjades härvid i sto r utsträckning so m fast artilleri för att slutligen mer
eller mindre av ru stas. Fa rtygen fick tjänstgöra som blockskepp och
sjömännen skickades i land för att slåss.
s lutet p å detta från båda sidor täm ligen illa skötta krig blev, att
Ryssland ännu en gång fick förbinda sig att inte hålla någon flotta
j Svarta Havet. De p å Krim ockuperade områ dena å terställdes emellertid till Ryssland. I Östersjön neutraliserades Åland, sedan Sverige
avböjt ett engelskt-fransk t erbjudande att ockupera ögruppen.

R ysk-turkiska kriget 1876-1877

U nder den närmaste tiden efter Krimkriget koncentrerade ryssarna sig på att bygga upp Östersjöflottan . Detta var naturligt, därför
att fredsfördraget i Paris 1856 förbjöd en rys k Svarta Havsflotta,
men också därför, att Tyskland nu började väx a upp som en stormakt.
1870 bröt fran sk-tyska kriget ut. Frankrike ble v engagerat, England var inte berett att agera självt och Ryssland passade p å att
bygga upp sin Svarta Havsflotta. En ny rysk -turkisk konflikt var
snart ett faktum.
Ryssarna sökte liksom under inledningen till Krim-kriget att med
hjälp av flottan avancera längs Svarta Havs-ku sten mot KonstantinopeL Turkarn a försökte givetvis förhindra detta, men förlorade
ston liksom 1833. Detta berodde delvis på rysk teknisk överlägsenhet- torped vap net gjorde här sitt intåg i sjökriget.
. Segern kunde emellertid inte heller nu fullfölja s. England reste,
hksom tidigare, in vä ndningar mot ett ryskt innehav av Dardanetlern~: I_ fredss lutet (Ber lin 1877) föreskrevs så lunda, att ryska örlogsman mte fick passe ra D a rdan ellerna utan till stånd - en bestämm else som f ö i någo t nyanserat skick lever kvar än i dag.
De nya tekniska möjligheterna och framgångarna uppmuntrad e
emellertid ryssarna. D e startad e en omfattande och success ivt accele-
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rerande utbyggnad av hela sin flotta. Samtidigt så~- - man sig om.
efter en ny strategi, som kunde balan~e_ra Englands SJOmakt, Vl~~<.en
så ofta stått hindrande i vägen. Möjhga all1erade var Fran~nke,
Tyskland och Italien. Vi skallläng~·e fram se, hur dessa tankegangar
återkommer efter den ryska revolutiOnen.
.
Innan den nya strategin i Europa hann ta form kom emellertid
inuesset att överflyttas på Fjärran Ostern.

Rysk-japanska kriget 1904-1905
(Se karta 2)
· k a va··td et h a d e b"orpt
· falla sönder och andra makter,
Det l<ines1s
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bl a grannstaterna Ryssland och Japan sökte skaffa sig inflytande
över restern a. Härvid skar sig kanske inte oväntat deras intressen.
Intressemotsättn ingarna gälld e primärt Korea och angränsande del ar
av Manchuriet, dä r bl a fästningsstaden Port Arthur var belägen.
Japanerna erövrade Port Arth ur 1895, men tvingades av bl a
Frankrike och Ryssland att lämna tillbaka staden till Kina. Tre år
senare erövrade ryssarna själva basen, som erbjöd väsentligt bättre
basering än det isiga Vladivostok. Japanerna glömde givetvis inte
detta och så spelades den konflikt upp, som resulterade i ryskjapanska kriget 1904-1905.
Den japanska strategin under detta krig möjliggjordes i stor utsträckning av Englands hå llning. England hade nämligen förbundit
sig att anfalla va rje stat, so m understödde Ryssland mot Japan. Skälet var, att Eng land behövde sina sjöstridskrafter i E uropa för att
- tillsammans med Frankrike och Ryssland balan sera den
växande tyska flottan. Spelet var onekligen komplicerat.
Händelsefö rloppet under det rysk -j apanska kriget torde vara alltför välkänt för att behöva någon längre beskrivning. Den ryska
defensiva stödjepunktstak riken från Krim-kriget upprepade sig Sevastopol hette här Port Arthur. Ryssarna drevs följaktligen även
här tillbaka tillland s och till sjöss, tills Port Arthur var inringad och
isolerad. Besättningarna fick liksom i Sevastopol under Krim-kriget
delvis gå i land och slåss.
Japanern a behärskade med sin offensiva taktik havet och förhindrade effektivt varje försök till samve rkan mellan de ryska flottorna
i Port Arthur och Vladivostok.
Det stod snart klart för ryssarna, att Port Artburs dagar skulle
vara räknade, om inte särskilda åtgärder vidtogs. Så startade en av
de största, mest a vgörande och ödesdigra strategiska operationer
historien känner- amiral Rozhestvensky s förflyttning av den ryska
Östersjöflottan runt halva jorden till Fjärran Ostern. Detta var en
järtelik kopia av tidigare nämnda ryska omgrupperinga r ell er försök
härtill (1770 och 1788) av Ostersjöflottor runt Europa till Medelhavet.
Under pågående omgruppering begick den ryska Port Arthurflottan misstaget att göra ett utbrytningsförs ök i avsikt att nå Vladivostok. Den blev i stort sett tillintetgjord, varpå också Port Arthur
föll i januari 1905 . Därmed hade hela undsättningsex peditionen
Stra tegiskt se tt miss! ycka ts.
2.
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Reo rganisationen 1922- 1928
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Stalins andra femårsplan 1933-193 8
Under detta skede inträffade en accelerera nde försämring av de 1
världspoli tiska situationen . Starkt nationella rörelser had e utveckl a ~
i Italien, Tyskland och Japan. I Tyskland kom nazisterna till makten 1933 och 1936 begynte spanska inbördeskr iget och den tysk 1
expansion en ostvart.
Det bör vid denna tidpunkt ha stått ganska klart för Stalin oc 1
andra Sovjet-led are, att ett nytt, världsomf attande krig var i and' gande. Stalin tycks också, omkring 1933 , ha beslutat sig för att byg ga upp en sovjetisk högsjöflot ta, som inte skulle stå någon efte r oc 1
som innefattad e all a typer av stridsfartyg från hangarfar tyg ti l
mmsvepar e.
Man lä r väl aldrig få veta, hur Stalin uppfattad e de nationalsocialistiska rörelserna i Italien och Tyskland i ett tidigt skede. Man fre stas, bl a med tanke på det fonsatta samarbete t och på det ambitiös 1
flottprogr ammet till slutsatsen, att Stalin kunde tänka sig en allians
med dessa stater mot England. Tanken förefall er inte orimlig m t
bakgrund av Rysslands historiska erfarenhet er.
Vändpunk ten kom 1936, då spanska inbörd eskriget bröt ut. Sov jet och Tyskland/ Italien intervener ade på motsatta sidor, meda 1
England och Frankrike höll sig utanför. Den tyska expansion en ostvart samma år bör dessutom ha oroat Sovjet.
Dessa händelser blev signalen till ett sl ut på den femton år lång.t
diskussionen mellan klassisk och kommunistisk strategisk doktrir.
Tiden var - för länge sedan skulle det v isa sig - mogen att mer 1
all varligt gå över från ord till handling.
Den kommunis tiska linjen segrade - politiskt sett inte överraskande, men i praktiken ändå förvånans värt, eftersom det visa de sig,
att man inte kunde skydda sina understöds transporte r till Spaniel'.
Det beslutades i alla fall att bygga upp en flotta, som skulle var 1
hu vud sak ligen defensiv till sin natur och som kunde understödj .1
Röda Armen i dess försvar av Sovjetunio nen och i dess arbete p .t
utveckling av världsrevo lutionen (bild 1).
Ett ansenligt antal ubåtar, marinflyg plan och mindre attackfart y;;
av typen torped/kan onbå tar byggdes so m ett resultat av detta beslu t.
Stalin hade delvis framgång med sin högsjöflo tta - ett antal nya
kryssare (Kirov-kla ssen) byggdes och ett antal äldre slagskepp moderniserades. Annu väsentliga re var kanske, att varve n utvecklade s,
så att även större fartyg kunde byggas i fortsättnin gen.
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Bild 2
Kryssaren Kirov

Endast ubåtarna - 1937 omkring 150 stycken - betraktade s
som ett självständ igt vapensyste m med en strategisk uppgift. Erfarenheterna av ubåtsopera tioner - bl a und er spanska inbördeskr iget
- var ä n så län ge goda. Ubåtsjakt en hade ännu inte på allvar gjort
sitt intåg i sjökrigsve rksamhete n.
De små yrattackfa rtygen avsågs för anfa ll på motstånda rens yrstridskraft er, huvudsakl igen defensiv t i kustregion erna. Härvid skulle de understöd jas av de modernise ra de slagskeppen. Vi känner igen
principen i vår pan sa rskepp s/motortor pedbå tstaktik. Marinflyg et
skulle anfalla motstå ndarens sjötranspo rter, en tämligen allmänt
accepterad princip vid denna tidpunkt. De nya kryssarna avsågs
möjligen för sjöfartsrai der p å världshave n, en uppgift med vissa
ryska men framförall t tyska traditioner .
Marskalk Sokolovsk ij säger i sin bok "Militär Strategi", som
kommer att anal yseras senare, att förkrigstid ens teori var, att man
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sk ulle slå motståndarens styrkor p å öppna havet. Detta stämmer
möjligen med Stalins uppfattning, men som synes knappast med
1936 års beslut.
I slutet på denna p eriod fick Stalin ett internt probl em att brottas
med. En i va rje fall förment subversiv röre lse för att störta honom
krossades under de s k stora utren sningarna 1936-1938. Bakgrunden är svå r att kl a rlägga. Att det fanns djupgående motsättningar
so m bas för en eventuell opposition är tydligt. Världshändelserna
oroade säkert också många. Vissa författare hävdar, att sub versiv
verksamh et bedrevs av naziste rna för att på så sätt försvaga SovjetUillonen.
Hur som helst, en stor del av det ledande skiktet, bl a officerarna,
undanskaffades av den misstänksamme diktatorn. Härigenom försvaga des onekligen Sovjetunionen på ett med tanke på världshändelserna kritiskt sätt. Ett nytt ledarskikt måste återigenom forceras
fram i bl a flottan.

· so skulle en "k lassisk" sjöofficer, som överlevt bå de revolutionen,

." ~ördeskriget och utrensningarna, bli Stalins sjömilitäre rådgivare
1

· 1 K uznetsov.
. Han s namn var am1ra
.. tvao d ecen mer.
1n der mer an
d es
.
o
d
unFör att sna b bt fo
a et nya programmet pa f"otter orga111sera
flottans kommissariat som en självständig enhet utanför för svarsministeriet, en organisatorisk åtg ärd som bestod till 1948, men som
skull e å terkomma. En intressant detalj är, att den sov jetiska flottan s
dag, som ännu firas, tillkom vid denna tid .
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Stalins tredje femårsplan 1938- 1943
Trycket av världshändelserna tvingade nu Sovjet att för en tid
överge teorierna om värld srevo lutionen för att i stället tänka på
landets egen säkerhet. Man övergav sitt nyligen fattad e beslut rörande sjöstridskrafternas utveckling och lancerade ett "kolossalt utbyggnadsprogram för flottan" och en " modern sovjetisk sjömakt i
västvärldens mening".
Utrikesminister Molotov yttrade 1938 att "det mäktiga Sov jet
måste ha en sjö- och ocangående flotta som motsvarar dess intressen
och som är värd dess höga må lsättning". Kort därefter deklarerade
president Kalininatt "vi måste överträffa England (trodde han fortfarande att England kunde bli nästa motståndare - jmf Stalin?).
England ä r den starkas te kapitalistmakten, v i är den starkaste socialistmakten. Framförallt måste vi bygga snabbt. Konstruktionen av
en mäktig flotta kan inte vänta. Vi går nu in i en täv ling med de
starkaste kapitaliststaterna - med England, Frankrike, Tyskland
och Italien. Dessa stormak ter har ägnat stor uppmärk samhet åt sina
flottor och vi m åste överträffa dessa nationer."
Detta var ingenting mindre än ett erkännande av den klassiska
linj ens riktighet och en seger för Stalin, som nu tydligen ansåg sig
stark nog att realisera sina tankar på en högsjöflotta. Til l yttermera
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Den tredje femårsplanen innehöll ett antal hangarfartyg och slagskepp, men framför allt ett ansenligt antal kryssare, jagare, ubåtar
och marinflygplan (bild l). Det gjordes försök att få ett antal av
de stora fartygen byggda på utländska, bl a amerikanska varv. Man
var emellertid a lltför sent ute. Andra värl dskriget stod för dörren.

Andra världskriget 1941-1945
För att vinna tid och fördelar ingicks 1939 den vä lbekanta pakt
mellan Sovjet och Tyskland, varigenom Polen återigen del ades och
som gav Sovjet fria händer att utöka sin sjöfront i Finland, de baltiska staterna och Rum änien. Sovjets sjöstrategiska position återställdes härigenom - om Finland undantages - i stort sett till det
läge som uppn å tts efter Napoleon-krigen och som bestod till första
världskrigets slut. (Se karta l, sid 8). Det saknades emellerti d fortfarand e en flotta, som svara de mot positionsförbättringen.
Expan sionen bör delvis ses som en strategiskt preventiv aktion för
att göra det lättare att försvara marina baser som Murmansk, Leningrad och Odessa. Utökningen av sjöfronten i Ostersjön med de ba ltiska staterna få r dock a nses vara en strategisk offensiv, som öpp-

27

nade nya möjligheter för basering och för anläggning av militä r,
och civila varv.
Man kan fråga sig vi lken strategi som varit möjlig, om Sovjet haft
adekvata sjöstridskrafter i Ostersjön och Svarta Havet vid denna
tidpunkt (jmf sjuårskriget i mitten av 1700-talet). Tanken på base1
i flankstaterna Sverige och Turkiet skulle under sådana omständigheter ha varit lockande.
Krig bröt som vi minns ut 1941 mellan Sovjet och Tyskland i Sovjet betecknande nog kallat det stora fosterländska kriget. D e
sovjetiska vinsterna från 1939 blev inledningsvis snabbt översprungna av tyskarna och deras allierade. Många nya krigsfartyg erövrades
på sina stapelbäddar av tyskarna.
Sovjet saknade resurser - sjöstridskrafter och landstigningskapacitet - för att gå till strategiskt motanfall i flankerna. Man använ de dessutom inte de stridskrafter man hade på ett taktiskt offensivt
sätt. Ett skäl till detta var bristen på luftförsvar. Jakten, liksom för
övrigt i stor utsträckning attacken, togs inledningsvis ifrån flottan
för att skydda och understödja armen, där också stora brister fanns.
Mönstret från Krim-kriget, rysk-japanska kriget och första världskriget upprepade sig. Man drog sig snabbt tillbaka - i Svarta Havet
dock inte utan hårda strider - till ett stödjepunktsförsvar. Personal
på fartygen fick i stor utsträckning (omkring en halv miljon man) gå
i land och slåss.
Stödjepunkterna försvarades med en tidvis omänsklig frenesi Leningrad i Ostersjön, Murmansk i Norra Ishavet och Stalingrad
(avgörande för de kaukasiska hamnarna), Kertj och Sevastopol i
Svarta Havet.
I Fjärran Ostern rådde för Sovjets del fortfarande fred och Persien behärskades av Sovjets naturliga allierade, den stora sjömakten
England. Tillförseln över främst Murmansk (50 °/o), men också över
hamnar i Japanska Havet och Persiska Viken skulle visa sio- livsviktiga för Sovjet. Skyddet av denna tillförsel vilade så gott bsom helt
på Sovjets allierade, som råkade ha de sjöstridskrafter man själv
saknade.
Efter vändpunktsslaget vid Stalingrad, när Sovjet o-ick till strategisk offensiv, ökade sjöstridskrafternas aktivitet i randhaven särskilt
i Svarta Havet. I enlighet med doktrinen understödd es härvi'd armen
taktiskt, främst genom landstigningar i motståndarens flank .
Strategiskt självständiga företag genomfördes av ubåtar och ma-
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Bild 4
Ub~t

typ W

rinflyg samt i form av mineringar. I dessa fall gällde det oftast anfall på motståndarens och skydd a v egna sjöförbindelser.
Allvarliga försök att komma åt motståndarens sjöstridskrafter
gjordes knappast. Norra Ishavs-flottan had e i alla avseenden den
största operationsfriheten , men den utnyttjades inte.
Marskalk Sokolovskij bekräftar i stort den tecknade bilden i sin
tidigare nämnda bok "Militär Strategi". Han drar därav slutsatsen,
att betydelsen av anfall på sjövägarna ökade under kriget, medan
skydd av sjövägarna visade sig betydelsefull (utfördes av de allierade). Härvid, säger Sokolovskij med sikte på den första uppgiften,
gjorde marinflyg och ubåtar en god, men otillräcklig insats. Betydelsen av dessa stridskrafter underskattades före kriget, menar han,
medan betydelsen a v ytstridskrafter överskattades (de kom att bestås a v de allierade).
Detta var ingenting mindre än en kritik a v Stalins förkrigsprogram eller - eftersom detta skrevs 1962 - ett understödjande av
Chrustjevs flottpolitik, som i sin tur kunde återföras till den traditionellt kommunistiska. Sokolovskij må ha rätt i att t ex marinflyget allmänt underskattades (även armeflyget underskattades för övrigt) utom möjligen i USA, men hans erfarenheter vilar mer
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på vad som hände under kriget från snävt sovjetisk synpunkt, än p å
vad som kunde ha hänt med andra förutsättningar.
Sovjet disponerade de facto inte en mot situationen svarande flotta, vare sig man diskuterar storlek ell er sammansättning. Betydelsen
av alliansen med världens två ledande sjömakter, USA och England,
är naturligtvis svår att medge, men därför inte mindre. Möjligheterna att agera för den flotta som fanns förbättrades dessutom inte av
att marinflyget i stor utsträckning utnyttjades för annat än sjökrigsföretag. Aven om detta inte var fel, så bör den uppkomna obalansen ihågkommas, när man drar erfarenheter.
I Europa slutade andra världskriget med den krafti ga utökning
av Sovjets sjöfront både i Ostersjön och Svarta Havet, som - delvis
i paktform-består änn u i dag (se karta 1, sid 8).
Tre månader efter krigsslutet i Europa förklarad e Sovjet krig mot
Japan. Det var i senaste laget. Kriget varade endast i sju dagar.
Sovjet återtog som ett resultat av denna politiska och militära aktion
delvis de områ den i Stilla Havet, som förlorats till Japan 1905, bl a
södra Sachalin och Port Arthur. Dessutom invaderades och togs den
strategiskt viktiga ökedjan Kurilerna (se karta 2, sid 16). Landstigningar gjordes också i Korea. Intressemotsättningarna i de forna kinesiska provinserna i Ma11ehuriet och Korea skulle så små n in gom
leda till Koreakriget. Sovjets sjöstrategiska position i Stilla Hav et
hade härigenom både återställts till läget före rysk-japanska kriget
och- åtminstone temporärt- avsevärt förbättrats.
Nu gällde det att skaffa resurser för att kunna utnyttja det nya
läget.

Stalins efterkrigsprogram 1946-1955
När andra världskriget närmad e sig sitt slut proklamerades den
kommunistiska världsrevolutionen åter av Sovjet. Det stod väl ganska klart för de sovjetiska ledarna, att Sovjet efter kriget kunde bli
en världsmakt, men hur och med vi lk a medel utöver de politiska
skulle detta ske?
De strategiska disku ss ionerna från förkrigstiden började igen.
Den inrikespolitiska situationen såg något annorlunda ut än före
kriget. Kriget hade onekligen svet sat samman Sovjet till en nationell
enhet, men nya maktfaktorer hade också växt upp. Den segerrika
Röda Armen, som liksom under inbördeskriget spelat huvudrollen
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der "det stora fosterländska kriget" och som av partiet var utsedd
od
l .
un
som den potentielle bäraren a v världsrevo utwn en, var en sa an
maktfaktor.
Partiets linj e var fortfarande, att en flotta som kunde ta upp
kampen om sjöherraväldet på oceanerna inte behövd es för Sovjetunionen . Dess flotta sku lle vara avpassad för konkreta och mera
begränsade målsättningar - bland dessa nämndes "befrielsen av
koloniala och andra förtr yckta folk." Ubåten, som en osynlig va.
penbärare, ansågs särskilt läm p ad i sådana .sammanhang.
StaEn talade som tidigare för en mäkug flotta, harmomskt sammansatt av all a typer av fartyg (bild 1). Han hade, liksom under
1930-talet, till att börja med ringa framgång . Det sedan 1938 självständigt organiserade sjöförsvarskommissarier infogades å ter i försvarsministeriet, amira len Kuznetsov fick avgå, och s1tuat1onen var
åter i mycket densamma som 1936 (bild 3 ).
Stalins motståndare hade andra argument också - kärnvapnens
utveckling. Efter sin död kritiserades Stalin bl a för att inte ha ägnat
dessa tillräcklig uppmärksamhet. Huruvida detta är sant är svårt att
säga - den första sovjetiska atombomben detonerade i varje fall
1949.
Man måste emell ertid ha klart för sig, att brister förefanns också
på resurssidan. Sovjet måste i många avseenden börja om från början efter andra världskriget. Det tog tid att åter bygga upp och
skapa ordning i de krigshärjade kustområdena. D et var också, som
alltid, svårt att få fram pengar till olika projekt i den strängt dirigerade ekonomin.
Följaktligen blev inte många nya en heter byggda under de första
efterkrigsåren. Några medel stora yrattackfartyg - ett få tal kryssare och smärre serier jagare - byggdes. Ett ganska omfattande program för utbyggnad a v ubåtsflottan och de små y tenheterna ubåtsjaktfarryg, torpedbåtar, kanonbåtar och minsvepare - påbörjades. Hela programmet liknade till sin struktur 1936 års plan. D et
arbetades emellertid tydligtvi s bakom kulisserna.
Tjeckoslovakien hade säkrats inom den sovjetiska maktsfären
genom Prag-kuppen 1948. Grekland och Jugoslavien - båda med
en sjöfront mot de stora sjömakterna - hade Stalin inte velat ta
risken att göra något åt. Han har själv erkänt detta. N u närmade
sig konflikten i Korea, som hade en strategiskt känslig position av
intresse för både Sovjet, Kina och Japan/USA. Det va r ty dligt att
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aällde att skapa ett fa st grepp om administrationen.
" Några omedelbara å terverkningar på byggnadsprogramm et fick
dessa händelser emellertid inte. Ingen ledare var ännu stark nog att
föreslå radika la ändringar och verksamheten fortsatte i hu v udsak
planenligt till 1955. Då fick amiralen Kuzn etsov avgå. Han ersattes
av en ubåtsman, amiral Gorshkov.

Chrustejvs för svarspolitik 1955-1964

Sovjet saknade det erfo rderliga instrumentet för en strategisk offensiv av önskvä rt slag. Till yttermera visso höll man på att bli utmanövrerad tilllands av Röda Kina. Något måste göras.
Sjöförsvarets kommissariat bröts 1950 åter ut ur försvars ministeriet (bi ld 3) och amira len Kuznetsov återkallades som chef för marin en. En tioårspl an för flottans utbyggnad introducerades och nu
startade ett av de mest omfattande byggnadsprogram ifråga om sjöstridskrafter värl den har sett - stora serier kryssare, jagare, fregatter, ubåtar, minsvepare. Vissa källor menar, att hangarfartyg fanns
med i planerna också, men sådana blev tydligtvis inte byggda.
Stalin begynte nu få den flott a han pl äderat för sedan trettiotalets börj an. Innan programmet var genomfört dog han emellertid
(i mars 1953). En omedelbar följ d av detta var, att sjöfö rsvarets
kommissariat ånyo infogades i försvarsmini steriet (bi ld 3). Denna
åtgärd får närmast ses som inrik espo li tiskt motivera d. Reak tionen
efter den ga mle envå ld shärskarens död had e varit stark och det

Ett par år efter Stalins död framträdde C hru stjev som den dominante sovjetiske ledaren. Han var inte samma kallt kalkylerande
natur som Stalin, utan snarare en impulsiv opportu nist. Detta skull e
bli både han s framgång och fall.
Den sovjetiska utrikespolitiken kräv de en stark militärmakt. Den
utvecklades snabbt, i synn erhet i vad a v såg flottan, men den hade en
lucka- en adekvat avskräckningsstyrka saknades.
Anda sedan början av 50-talet hade USA haft nära nog monopol
på militärt användbara kärnvapen. USA:s Strategic Air Force nådde Sovjetunionen, men Sovjet hade inga vapen bärare, som kunde
hota den amerikanska kontinenten. Sovjet hade visserligen successivt
skaffat sig ett ansenligt antal medeldistan srobotar men dessa nådde
endast närområdet i Europa och Asien.
Chrustjev var inte sen att satsa på en avskräckningsstyrka . Någonstans måste pengarna ta s i denna styrda ekonom i, som samtidigt
ansträngdes av en kraftigt ökad konsumtion, och det blev flottan
som fick stryka på foten. Det 1950 påbörjade utvecklingsprogram met avbröts och en enorm satsning gjordes på robotområdet. I och
för sig kunde objektiva skäl åberopas för en översyn av den löpande
flottpl anen. Robotvapnet och atomkraften hade på allvar gjort sitt
intåg i sjökriget. En sådan översyn kom också till stånd med känt
resultat.
1957 sköts den första sovjetiska satelliten upp i rymden. Reaktionen i västvärlden blev enorm och Chrustjev dröjde inte att handla.
Medan man i USA i övrigt diskuterade den eventuella amerikanska
eftersläpningen (the missile gap), gjorde Chrustjev sin första framstöt i Tysklandsfrågan - Berlinkrisen 1958. Hotet fullföljdes emellertid inte och därigenom visade Chrustje v att han sannolikt inte
ägde tillräcklig styrka. Trovärdigheten ökades inte av Chrustjevs
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Bild 5
K ryssaren Sverdlov
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Bi ld 6
Interkontinental ballistisk robot

upprepade vägran att gå med på någon form av inspektion
band med en eventuell ned r ustningskon trolL

Bild 7
Robotjagaren Kildin
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sam-

Framgångarna i rymden stärkte givetvis Chrustjevs inrikespolitiska ställ ning och han kände sig snart stark nog att satsa ännu högre
på rymdprogram, avskräckning och konsumtion. Detta krävde ytterliga re nedskärning av de konventionella styrkorna och Chrustjev
till kännaga v 1960 ett radikalt försvarsprogram med detta innehåll.
Denna gång var det emellertid inte bara flottan, som fick betala
fiolern a. Den mäktiga Röda Armen fann sig också stå inför hotet
om stora nedskärningar.
Chru stjev kastade sig in i en ny Berlinkris (1961), som emellertid
inte hell er den fullföljdes. Vid det laget hade hans hotfulla politik
och språk framkallat en (sannolikt inte Önskad) livlig rustningsdebatt i USA. Den ledde till Kennedy-administrationens bekanta återupp rustning samma år. Denna tvingade Chrustjev till reträtt i försvarsfrågan. Han hade själv framkallat vad han försökt undvika.
Chrustjev gjorde 1962 ett sista, despent försök att fort sätta sin
omöjliga utrikespolitik - en starkt offensiv politik utan stöd av
praktiskt användbara (konventionella) stridskrafter. Kuba-krisen
spelades upp.
Sovjetiska missiler, som kunde hota kontinentala USA, installerades p å Kuba. Detta var givetvis en fullständigt orealistisk handling.
Sovjet disponerade inte på långa vägar de sjöstridskrafter, som erfo rd rades för att ta upp kampen med världens ledande sjömakt
över h uv ud taget.
Chrustjev hade själv bidragit till att skära i flottplanerna, som
naturligtvis inte ens i sitt ursprungliga skick sk ulle varit tillräckliga
för ett sådant företag . Det anskaffade vedergällningsvapnet visade
sig varken trovärdigt eller användbart för att försvara företaget.
C hrustjev fick backa ut och hans och Sovjets prestige blev avsevärt
försvagad. Efter ytterligare två år vid makten blev han detroniserad
(oktober 1964) samt ersatt av de nuvarande ledarna.
Chrustjev försökte bygga en offensiv strategi på avskräckningsstyrkorna. De konventionella styrkorna undertrycktes. Hans föregångare Stalin har blivit beskylld för motsatsen . Båda torde ha rätt
såtillvida, att en politik av Stalins och Chrustjevs typ kräver både
ko nventionella styrkor och avskräckningsstyrkor. Sanningen var
emellertid den, att Sovjet - i varje fall under Chrustjevs tid - inte
had e råd med ett både/och. Den sovjetiske konsumenten kom emellan.
Det skall inte undertryckas, att den sovjetiska flottan undergick en
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Dilcl 8

Robotub&t OSA , robotub&t typ E 11

omfattande tek nisk modernisering u nder Chr ustjevs tid. Robotbc
styckning infördes i stor ska la på jagare, på sä rskilda robotbåt a r
på ubåtar och i v iss utsträckning på fregatter. Atomdrift introduce
rades. Bortsett från ub åtar med ballistiska missiler, som va r en de
av avskräckningsstyrkorna, innebar denna modernisering stora kostnader, som ytterligare minskade kvantiteten. På det hela taget åter
förvisades emellertid flottan till den plats den hade i den kommu n ist iska doktrinen från 30-talet.
Den strategiska debatten 1962 -1966
När marskalk Sokolovskij, f d chef för den sovjetiska genera lst aben, på hösten 1962 publicerade boken "Mi litär Strategi", var detta
ingenting mindre än en politisk se nsa tion. Det var det för sta sam lade sovjetiska verket i detta ämne på över fyrtio år och det innehöll inte enbart tankegångar, som kunde förvänta s bli invändningsfria . Till sin hjä lp hade Sokolovskij ett tiotal medarb etare, all a
anneofficerare.
Verket framstår del vis so m ett försvar för Chrustjevs försva rspolitik - behovet av avskräckningsstyrkor och dessas centrala p lats
inom försvaret understryks kraftigt. Sokolovskij kommer emell erti
också till de~1 inte överraskande slutsa tsen, att både avskräckningsoch konvennonella styrkor behövs. Detta innebar givetvis en för siktig kritik av Chrustjevs nedskärningspolitik när det o-ällde kon ventionella styrkor och får ses som ett försök att sam la d~ drabba de ti ll
en gemensam ha ndlin gs linje.
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I skarp kontrast ti ll Chr ustj ev, so m talade om för vä rld en hur
stark han var och därigenom understödde en västlig återuppru stning, fra mställer Sokolovskij västvärlden som en fruktans värd motstånda re - nu kleärt såväl som konventionellt. Denna sannolikt rikti ga situ ationsbeskrivning passade bättre, om man ville slå vakt om
försva ret och åstadkomma en åte rupp rustnin g av de konventionella
styrkorna .
Sokolovskij s bok blev, som en typisk kompromiss, starkt kritiserad av militära specialister. En andra upplaga med åtskilliga ändringar kom ut ett år senare, varefter debatten så småningom avmattades oc h dog ut, möj ligen efter politisk t in gripande.
Sokolovskij s grundläggande filosofi ä r, att So vj etunion en måste
va ra berett på alla typer av krig, världsomfattande kärnvapenk rig
såväl som lokala krig i liten skala.
Den offensiva förmågan premieras kraftigt. Denna ensam kan
åstadkomma fiendens totala nederlag, menar författare. Overraskningen har ett betydande inflytande på möjligheterna att vinna, till lägger han .
D e strategiska robotförband en (ICBM och ubåtsburna ballistiska
missiler) avses skola - om så visar sig nödvändigt - lösa krigets
huvuduppgift, d v s att förstöra motstå ndarens militära och ekonomiska makt. D etta kommer att skapa förutsättningar för fram gångsrika operationer med de andra för svarsg renarna och leda fram
till sl utl ig seger, säger Sokolovskij oc h fortsätter: " Oberoende av de
strategiska robo tförbandens kapacitet kan sege r över en fiende endast upp nås genom en kombinerad ansträngning av alla de krigförande styrkorna - markförbanden, luftförsva ret, fl yget och fl ottan.
D et är inte tillräckligt att förstöra motstånd a rens kärnvapenkapacitet, at t slå hans huvudstyrkor genom robotanfall och att desorganise ra hans förbindelser bakåt. För slutlig seger är det absolut nödvändigt att slå motståndarens väpnade styrkor fullständigt, likvidera
hans baser och ockupera hans strategiskt betydelsefulla områden."
D essutom, säger Sokolovs kij - och glömmer att tänka offensiv t
- måste angriparens fl yg- och sjöstridskrafter hindras a tt anfalla
eller landsti ga och hans markstrid skrafter hindras från att invade ra
det sovjetiska territoriet.
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A. Kapacitet
l. Både avskräcknings- och konventionella styrkor erfordras. D
förra prioriteras
2. Den offensiva förmågan och överraskningen premieras

B. T i Il v ä g a g å n g s s ä t t

1- Slå ut hu vu dd elen av motståndarens militära och ekonomisk,
styrka (med kärnvapen)
2. Slå motståndarens väpnade styrkor fullständigt och ockuperz
hans stra tegiskt betydelsefulla områden (med konventionell ,
stridskrafter)
3. Hindra motståndarens anfall med flyg-, sjö- och markstridskraf
ter mot Sovjets territorium (dvs från att göra B 1-2 mot Sovjet
Bild 9

Sokolovskijs filosofi

Vad innebär nu allt detta och hur ser Sokolovskij på sjömakten
betydelse i sammanhanget?
Sokolovskij fann, inte överraskande, att det var tid för en upp
värdering av den sovjetiska flottans uppgifter i krig. Skälet var n u
menar Sokolovskij, framför allt den robottekniska utvecklingen
flottan. Härvid tänker han sannolikt i första hand på de ubåtsbur
na, ballistiska robotar, som "om erforderligt sk ulle lösa krigets hu
v uduppgift" - den överraskande kärnvapenattacken.
Om strategiska robotar kommer till allmän användning komm e
dessa att lösa huvuduppgiften, säger Sokolovskij och till ägger: D ,
robotbestyck:ade ubåtarna och - i viss utsträckning - de robot
bärande marinflygplanen kommer att användas för att från kriget
första minuter slå motståndarens hangarfartygsstyrkor och hans ro
botbärande ubåtar - både i hamn och till sjöss - att förstöra bety
delsefulla mål i kustregionerna och att avbryta sjöförbindelser.
Den primära uppgiften för sjöstridskrafterna - nya uppgiften
som Sokolovskij kallar den - sku lle alltså vara att slå motstånd a
rens sjöstridskrafter, till sjöss eller i hamn. Det spelar härvidlah
ingen roll om det är fråga om ett konventionellt krig eller ett kärn vapenkrig.
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Bi ld 10
Robotubåt typ C

En andra, men inte mindre viktig uppgift säges vara att avbryta
motståndarens sjöförbind elser, emedan han är högeligen beroende av
dessa för att kunna genomföra markoperationer.
Först synes denna filosofi vara den klassiska - att försäkra sig
om sjöherraväldet genom att slå motstå ndarens sjöstridskrafter, att
avbryta motståndarens sjötransporter och att utnyttja sjövägarna
för egna ändamål. Ett närmare betraktande ger vid handen, att
Sokolovskij utesluter den sista fasen - han avser inte utnyttja sjövägarna.

A. K l a s s i s k l i nj e
l. Uppnå sjöherravälde
2. A v bryta motståndarens sjöförbindelser
3. Använda sjövägarna för egna syften - överskeppning, landstigning, ockupation
B. S o k o l o v s k i j s l i n j e
l. Slå motståndarens flotta ( = uppnå sjöherra välde)
2. A v bryta motståndarens sjöförbindelser

3. ?
Bild 11
sjöstrategiska grundprinciper
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Bild 12
Marinflygplan typ Badger

Det framgår tämligen klart, att Sokolovskijs filosofi fixerats til
ett krig i E uropa och på hur han därvid skall hålla sin huvudmo tståndare USA borta från den europeiska kontintenten. Ytterst tänker han strategiskt defensivt. Han förutser inte att utnyttja ett eventuellt v unnet sjöherravälde till att invadera huvudmotståndarem
territorium, en nödvändighet för seger, som han inledningsvis nämnde.
Sokolovskij diskuterar inte en världsomfattande st rategi, vilket
man möjligen kunde vänta, utan en begränsad. Understödjandet av
"nationella befrielsekrig", nämns endast parantetiskt såsom en "bety~elseful~ angelägenhet". Man får därför inget egentligt svar p å
fragan, vdka b~hov som måste upp fyllas för att en sådan strategi
skall kunna reahseras. Det kan emellertid ha sitt intresse att se vilken
typ av flotta Sokolovsk ij tänker sig för de diskuterade uppgiftenia
och hur han tänker utnyttja de olika delsystem en.
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För Sokolovskij framstår den allra första fasen i ett kärn vapenkrig som den farligaste . Denna dimensionerar storleken, sammansättningen och beredskap en på de väpnade styrkorna. De robotbärande
ubåtarna och marinflyget utgör följaktligen de mest betydelsefull a
111 arina delsystemen, menar han .
.Aven i ett konventionellt krig föredrar Sokolovskij ubåtar och
arinflyg.
Dessa är effektivare än ytstridskrafter, säger han . Yr111
stridskrafter bedöms dock erforderliga " i viss utsträckning" för
skydd av sjöförbindelser, för ubåtsjaktoperationer, för luftförsvar (!)
och för samverkan med markstridskrafter i kustområdena. Operationer med stora ytformationer kommer emellertid att försvinna liksom ytfartygen själ va, avrundar den sovjetiske marskalken något
motsägelsefull t.
Trots en viss skepsis, som ibland lyser igenom, kvarstår faktum,
att Sokolovskij och hans medarbetare fäster betydligt större avseende vid sjökrigsoperationer - sp eciellt givetvis sådana med ubåtar
och marinflyg - än man möjligen väntat. sjökrigsoperationer rankas som strategisk verksam het vid sidan av robotanfall (ICBM),
luftförsvar och markoperationer.
I fråga om samverkan med armen anser Sokolovskij, att sådan
visserligen skall kunna ske i kustområdena (jmf ovan), men att flottan inte längre får bli bunden till markstridsskådeplatserna. Den
skall primärt slåss på oceanerna, säger han . Detta kanske något överraskande konstaterande utgör naturligtvis en logisk konsekvens a v
sjökrigsoperationernas upphöjelse till strategisk verksamhet. Han
tänker dock sannolikt fortfarande mest på de robotbärande ubåtarna.
Sokolo vskij gör alltså, trots återkommande reservationer, vissa
och ibland aktningsvärda försök att hjälpa den sovjetiska flottan
uppåt, genom att understryka dess betydelse. Hur mycket härav som
är övertygelse och hur mycket som sammanhänger med önskemålet
att få till stånd en enad uppfattning kan man endast spekulera uti.
Marskalken tycker kanske ändå till sist, att han gett litet för mycket, när han finner anledning inskjuta, att "de (sjöstridskrafterna)
kommer inte ensamma att bli avgörande för utgången av ett krig".
Och häri har han ju onekligen rätt.
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Sjöfartens utveckling under senare år

Redan i sin för sta femårsp lan hade Stalin med ett utveck lin gsprogram för handelssjöfarten. Det fra mstår som naturl igt att eL
sådant sk ull e följa industrins och därm ed utrikesha ndeln s utveck
ling. Någon särskilt imponerande utrikesha ndel och handelsmari1
ha nn emellertid aldrig utveck las före andra värld skriget.
Under andra vä rldskriget stagnerade givetvis utvecklingen fl era varv ble v ju ocku perade och förstörda. Den nödvändiga im
porten skedde i stor utsträc knin g med hjälp av allierade hand elsfar
tyg. Så kom Stalins tidigare nämnda efterkrigsprogram, då det fö rst
gä lld e att bygga upp vad som raserats. D en återställda varvskapaci
teten utnyttjad es till att börj a med hu vudsakligen för örlogsfartygs
bygge n.
Detsamma gällde i hög grad under den likaledes tidigare nämn d,
fa ntasti ska utbyggnaden av örlogsflottan 1950-1955 . D å fanns san
nolikt inte stor kapacitet över för i va rje fall större hande lsfart ygs
byggen. Detta blev emell ertid fallet, när Chmstjevs restriktiva fl ott
byggnadspo litik satte in 1955 .
F lera faktorer samverkade sedan successivt till att byggnadspro
gramm et för handelsfartyg kunde öka. Den indu striell a ut vecklinge1
accelererade. Världens nyvaknade intresse för Sovjet (och vice versa l
efter Stalins död stimulerade utrikeshandeln. Kommersiell a etablissemang och kontakter utvecklad es sn abb t.
Miljarder rubel
År
0,5
1938
2,9
1950
4,8
1952
7,8
1958
9,5
i 959
10,1
1960
10,6
1961
12,1
1962
12,9
1963
13,9
1964
14,6
1965
15,1
1966
Anm: 1960-1961 skiftade So vjet från att vara hu vudsakligen et
importland till att bli huvudsakligen ett exportland.
Bi ld 13

Chru stjev var inte sen att utnyttja situationen. Fartyg bär inte
bara gods, de bär också ideer, brukade han säga. Det civila skeppsbyggnadsprogrammet hade snart nå tt en omfattning, som nöd vändiggjorde hjälp från utländska va rv. I dagens situation byggs uppskattningsvis 500 000 ton per å r på sovjetiska varv och un gefär dubbelt så mycket eller 1 000 000 ton per år på utländska v arv.
Den sovjetiska handelsflottan beräknas 1970 uppgå till ungefär
15 000 000 ton dwt och 1980 till 27 000 000 dw t.
År
1939
1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

Antal
354
488
432
604
873
1746
2619
3492
4365

Ton, dwt
1.597.900
1.851.675
1.797.000
2.426 .000
4.939.000
9.878. 000
14.817.000
20.990.700
27.164.500

Bild 14
Sov jets handelsflott a

Om man hittills kunnat säga, att utb yggnaden hållit un gefär jämna steg med den industriella utvecklingen och handelsutbytet, så
torde detta knappast gä ll a de ambitiösa framtidsplanern a. Aven om
Sovjet kan transportera hela eller större delen av sin utri kesha ndel
på egn a kölar, så återstår en betydande överkapacitet för konkurrens
på fraktmarknaden. Den utgör också en betydelsefull krigsreserv.
Utvecklingen av den sovjetiska fiskeflottan har också kommit att
uppm ärksam mas på senare år. Utbyggnaden av denna efter andra
världskriget kom igång relativt sett snabbare än som var fal let med
handelsflottan . Detta är kansk e naturligt med tanke på fiskefartygs
mindre komplici tet och på den mindre konkurrensen på varven med
örlogsfartygsbyggena. Efterfrågan på födoämnen bör också ha varit
en pådri vande faktor.
Man får utgå ifrån, att hu v udm otivet för den sovjetiska fiskeflottan är födoämnes behovet, ä ven om den ofta får figur era i andra

Sov jets utrik eshandel
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J3ild 16
Sov jetisk t rörlig t underhåll

l:lild 15

Sovjetisk trålare

sammanhang. På oceanerna opererar stora fiskestyrkor, bcståendl
av moderfartyg och trålarförband. I randhaven och kustområden a
arbetar oberoende trålarförband och förband av mindre fiskefartyg
Utbyggnadsplanerna för den sovjetiska fiskeflottan tyder inte p å
mindre ambitioner än ifråga om handelsflottan. Utvecklingen gå r
hand i hand med en betydande havsforskning, som har och komme1
att få ett stort ekonomiskt och militärt värde.
Det militära värdet av handels- och fiskeflottorna förtjänar en
särskild kommentar. Först bör kanske nämnas det faktum, att en
ansenlig och stigande del a v det sovjetiska folk et får och kommeJ
att få erfarenhet av sjön. Kontinentalmakten Sovjet håller på att
skaffa sig en personell grund för en verklig stormaktsställning so m
sjömakt.
Handelsflottan utgör en stor och växande tillgång ifråga om
transportkapacitet i krig. Denna kan, om man verkligen beslutar sig
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för att slåss på oceanerna enligt Sokolovskijs fi losofi, utnyttjas och
har också utnyttjats för rörligt underhåll enligt amerikansk modell
av ub åtar eller av ytstridskrafter (underway replenishment) . Den
kan också utnyttjas för trupptransporter.
Ett stort antal sovjetiska (lika väl som andra) handelsfartyg kan
med små ändringar, i många fall utan att man nödvändigtvis behöver gå till varv, utnyttjas för trupptransporter - även av tung materiel. Andringsbehovet minskar i framtiden med utvecklingen mot
fartyg med moderna lastnings- och lossningsanordningar, t ex rollon-roll-off. Om tung materiel inte behöver medföras, t ex vid ett
kuppanfall, bortfaller i stort sett varje ändringsbehov. I detta fall
ökar antalet utnyttjandebara fartyg väsentligt, genom att kvalitetskravet minskar.
Man kan, beroende på fartygsstor lek, lasta en komplett division
på storleksordningen 25-50 torrlastfartyg. Om tung materiel inte
behöver omgående medföras, t ex vid ett kuppanfall, ökar givetvis
kapaciteten avsevärt.
Man konstaterar lätt, att tillgången på tonnage knappast kommer
att vara gränssättande för möjligheterna att genomföra ä ven större
amfibieoperationer i krig. Ett frågetecken i detta avseende utgör den
relativt ringa tillgången på amfibiefartyg för landsättning av de
fö rsta omgångarna på försvarad kust. Fredstyrkan ifråga om sådana
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enheter torde emellertid få uppfattas såsom en övnings- och protctypstyrka . Uppvisad fartygsbyggnadskap acitet ger knappast v ie!
handen, att det sku lle vara särskilt svårt att snabbt få fram en ansenlig styrka av sådana fartyg, om och när de behövs.
Den sovjetiska trå larflottan med sin ofta omfattande elektroni sk 1
och hydrografiska utrustning nämns ofta i pressen i samband med
förment underrättelseverksam het. Denna utrustning har sitt givn
vä rde för fi skets bedrivande. Den har emellertid också ett militä r
och allmänekonomiskt bon usvärde. Oceanografiska undersökninga
utgör en väsentlig del av undervattenskrigsfö ringen med t ex atom
ubå tar av attack- eller ubåtsjakttyp. Den ha r också sitt värde fö
kartläggningen a v oceanernas rikedomar, en verksam het som in ten
sifieras mer och mer för varje år över hela världen. slutligen skull·
det givetvis vara för vånsvä rt, om inte möjligheterna till optiska
elektroni ska och ak ustiska iak ttagelser på fiskeplatser, på ankarp lat
ser, i hamnar eller på väg till och från dessa platser utnyttjades.
Strävan efter effektivitet i utnyttjandet måste givetvis vara e t ~
riktmärke i den ansträngda ryska ekonomin. Den hårda styrninge1
ger i detta fall särskilda möjligheter, t ex i fråga om utnyttjande a\
trålare och beträffande fastställande av frakt satser inom handels
flottan. I det senare fallet befinner sig t ex den amerikanska hand el s
flottan i ett rent dilemma - även den svenska upplever sina svå rig
heter att konkurrera därvidlag.
I samband med sjöfartens utveckling bör också några ord säga
om utbyggnaden av de inre vattenvägarna, som a lltid ägn ats stor
intresse i Sovjetryssland.
Problemet är och har varit, dels att upprätth ålla inland sfö rbindel ~
se mellan haven runt europeiska delen av Sov jet-N Ishavet/O stersjö n/ Svarta Havet/Kaspiska Havet - dels att åstadkomm a förbin
delse mellan industricentra inne i landet och havet. Ett imponerandl
program med detta syfte har vari t igång sedan senare delen a'
1950-talet.
Det finns sålunda en fortfarande ganska god förbindelse frå r
Ostersjön till Norra Ishavet. Från Onegasjön går en kanal till Volgafloden, som utmynnar i Kaspiska Havet. Alternativt kan man frå1
Volga-floden via Volga-Don kana len komma över till Don-flode J
och vidare till Svarta Havet. Kanalerna i detta sys tem har moderniserats och förbättrat s, främst genom ökning av djupet oc h minsknin ~
a v antalet slu ssar.
46

Ett nytt kanalprojekt mellan floderna Dyna och Dnepr sattes
igång för ett par å r sedan. Denna kanal för kortar vägen mellan
Ostersj ön och Svarta Havet med omkring 500 distansm inuter.
Djupen i de fl esta kanal erna uppgår till omkring 3 1/ 2 meter, vilket
medger trafik med upp till 3 000 tons spec ialfa rtyg. Dessa har p å
sistone utveckl ats, så att de kan trafikera också innanhaven, varigenom en tidsödand e omlastning undv ikes.
I fråga om sjöförbin del sernas utveck ling bör slutligen nämnas d en
ökade betydelse, so m sjövägen norr om Sibirien - den s k norra
sjövägen eller nordostpassagen - fått, sedan atomdrift införts på
isbrytare. Parallellt hä rmed ökar givetvis möjligheterna att utnyttja
och bygga hamn ar längs denna route och därmed också möjligheterna att exploatera området (se karta 3, sid 48 ).

Ekonomi och utrikespolitik
Ett av huvudmålen för d e sovjetiska ledarna efter revolutionen
var att utveckla landet till en modern industristat. Stalins femårsplaner härför har tidigare omnämnts. Utvecklingen a v den tunga
industrin prem ierades under Stalins tid, krigsmakten upprätthölls
till nöds fram till andra värl dskrigets utbrott och konsumenterna
fick det som blev över. Efter andra världskriget gjordes, som framgått av tidigare avsnitt, stora insatser för a tt upprätthålla och utveckla krigsmakten, bl a flottan.
Chrustje v försök te ändra på den ekonomiska fördelningen till
konsumenternas förmån. Han engagera de sig liv ligt i nya ekonomiska proj ekt, men - förefaller det- impulsivt och inte sä rskilt välplanerat.
Chrustj evs satsning p å ett omfattande rymd- och avskr~icknings
program ledde till en nedskärning a v de konventionella styrkorna,
främst flottan. Samtidigt bedrev Chrustjev en offen si v, för att inte
säga provokativ utrikespolitik.
Chrustjevs utrikes- och försvarspolitik ledde ) som nämnts ) till en
o
aterupprustning 1961. Denna höll på att knäcka den starkt centraldirigerad e sovjetiska ekonomin. Lärdomarna härav d rogs också efter
Kuba-krisen 1962, sedan d en impulsive Chrustjev ersatts av de nuvarande ledarna i oktober 1964. En mera dämpad utrikespolitik
blev följden .
Skadan var eme ll ertid redan skedd. Den amerika nska beslutsam-
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heten att inte genom luckor i försvaret råka i nya utpressningssituationer har tvingat Sovjet att hålla jämna steg i återupprustningen.
Oroande och kostsamt för Sovjet har därvid varit bl a utvecklingen
av det amerikanska skadebegränsande systemet, som syftar till att
begränsa verkningarna av ett kärnvapenanfall, samt de förbättrad e
amerikanska ballistiska missilerna, som framtvingade det kostsamma
sovjetiska antimissilförsvaret. Detta har för övrigt framtvingats även
på amerikansk t håll, sedan ä ven de sov j etiska ballistiska missilerna
förbättrats (som en följd av ovannämnda skadebegränsningssystem).
De kostsamma sovjetiska rymd- och avskräckningsprogrammen
ifrågasätts knappast från militär eller ekonomisk synpunkt. Den avgörande betydelsen av ett modernt krigs första fas - de första dagarna, timmarna och minuterna - understryks kraftigt a v bl a Sokolovskij. De resurser som bundits i dessa program kan på grund av
teknikens exklusiva natur inte heller lätt nyttiggöras eller frigöras
för andra ändamål. Därför torde satsningen inom dessa områden
fortsätta, tills de båda supermakterna parallellställts - om detta
någonsin inträffar.
Det samtidiga behovet av konventionella styrkor har också tidigare nämnts. Sokolovskij talar om nödvändigheten av att fullfölja
det första slaget (med kärnvapen), vilket ställer krav på omfattande
konventionella styrkor, däribland en stark flotta, i hög beredskap
redan i fred. Denna nödvändighet utgör givetvis en stor ekonomisk
belastning, inte minst på grund av det stora antal människor som
hålls borta från produktionen (Sovjet har 3-5 års värnplikt) och
Sokolovskij inser också det ekonomiska dilemmat: "Ingen stat, hur
ekonomiskt stark den är, kan i fredstid ha råd med de väpnade styrkor, som erfordras för att uppnå de slutliga krigsmålen."
Därmed är kompromissen nära nog fullständig. Krigsmakten måste anpassas till de ekonomiska förutsättningarna - att återgå till
Stalins nära nog fullständiga ekonomiska diktatur ansågs tydligtvis
inte möjligt eller lämpligt. Både avskräcknings- och konventionella
styrkor erfordras, men de förra prioriteras både a v militära och av
ekonomiska skäl - de drar inte så mycket folk från produktionen.
De konventionella styrkorna skall vara balanserat sammansatta av
mark-, sjö- och flygstridskrafter. Vad det senare kan komma att
innebära återkommer jag till.
Den sovjetiska konsumenten har blivit en faktor att räkna med.
Bans behov står delvis i motsatsförhållande till krigsmakten s behov.
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En försiktigt ökad konsumtion stimulerar emellertid samtidigt p nduktionen. En successivt förbättrad ekonomi erfordras för att bä1a
både en stegrad konsumtion och de ökade försvarsutgifterna. V d
som hänt under de senaste åren kan väl också närmast karakterisl ras som en våldsam satsning på att förbättra ekonomin - med st mulerande åtgärder som ökad konsumtion - så att man får råd meJ
den krigsmakt, som erfordras för att ge utrikespolitisk handlin g-frihet. Denna situation har kommit att åtminstone tills vidare prägl 1
utrikespolitiken, den har varit försiktigare sedan 1962.
Det har inte saknats pessimistiska yttringar med anledning av d 1
rådande situationen . Många har väl kommit till den slutsatsen, a t
man inte kan besegra USA ekonomiskt eller militärt inom överskåc lig tid och att man därför i stället bör söka samförstånd med d ett 1
land. Kinas, Tysklands och Japans i sovjetiska ögon snabbt ökanc :!
makt utgör ett både reellt och psykologiskt påtryckningsmedel, sot 1
verkar i samma riktning. USA och Sovjet var dock allierade undt r
andra världskriget.
Många människor tvivlar med viss rätt på, att landet skulle öve leva ett kärnvapenkrig. Med utgångspunkt i den åtminstone tidigat
kommunistiska doktrinen om krigets oundviklighet och att va r
krig nödvändigtvis måste leda till ett atomkrig, har många därfc. r
kommit till slutsatsen, att krig inte längre utgör ett användbart m<del för politiken. Denna slutsats motsägs naturligtvis a v erfarenhete 1
- aldrig tidigare har så många krig utspelats som i kärnvapn e1 s
skugga. Tesen om den oundvikliga utvecklingen från ett konventi<nellt krig till ett kärnvapenkrig har därför övergetts.
Man kan sålunda utgå ifrån, att sovjetiska auktoriteter accepter ~ r
kriget som ett politiskt medel. Möjligheterna härtill sammanhäng' r
med den storlek, sammansättning och beredskap man har råd a tt ~ e
de konventionella styrkorna. Förutsättningen för dessas agerano
är, att en trovärdig och därför dyrbar avskräckningskapac itet exist<rar- men inte används.

Sovjets sjömakt i framtiden
Vi har sett hur det sovjetryska intresset för sjömakt fortskri r
under historiens gång. Det första steget var att avancera längs floderna mot de strategiskt viktiga flodmynningarna. Nästa steg blt v
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att tillkämpa sig sjöherravälde i randhaven, primärt i Ostersjön och
Svarta Havet, men också i Barents Hav, Ochotska Havet och Japanska Ha.vet. I dessa båda steg har Sovjetryssland haft framgång.
. Ett tred;~~ n~ ed ~et . andra nära sammanhängande steg har syftat
t~ll att bemakttga ~~g mloppen till randhaven eller strategiska posinoner som underlattar kontrollen av dessa - Ostersjöinloppen,
Dardanellerna, Spetsbergen, Island, Kurilerna och Manchuriet/
Korea. I detta avseende har Sovjetryssland endast delvis haft framgång. End~st Kurilerna har ockuperats, i övrigt förutsätter tillträdet
goda relatiOner med flankstaterna och dessas eventuella allierade
Samtliga aktuella flankstater stöds i dag av USA genom olika pak~
ter (se karta 3, sid 48).
Det fjärde -~ch sist.~ stege~ skulle innebära, att Sovjet tog upp
~a~pen ~.m s;o~erraval~~t pa o~eanerna med världens sjömakter i
ovngt, framst da med varidens 1 dag ledande sjömakt USA. Vilka
f?rutsättningar fi_nns det härför? Vilka tankar har må;1ne de sovjetiska strategerna 1 detta avseende? Vad kan utläsas av den sovjetiska
flottans sammansättning?
I fråga om ?andelsflottan, som en del av Sovjets sjömakt, har
kampen redan mletts och - om man ser den bilateralt - kanske
t o m v unnits .. .~enna .?el av kampe!1 har främst ekonomisk betydelse, n:en den h;.alper darmed ocksa ttll att bära upp de önskvärt ökade fo~·svarsutgtfterna. Det militära bonusvärde, som ligger i handelsoch ftskeflottorna s transportkapacitet, i den ökande personella erfarenheten av havet och i fiskeflottornas hydrografiska undersökningar och ann_a1_1 verk.~amhet har redan tidigare nämnts. Detsamma gälle.r det pohttsk.a vardet av handelsutbytet, som i många fall har bliVIt eller kan bh omsatt i dispositionsrätt ifråga om baser.
Man kan utgå ifrån att rymd- och avskräckningsprogr ammen inte
kommer att röras inom överskådlig tid - i varje fall inte det senare
programmet - om inte en tillfredsställande uppgörelse kan träffas
med den konkurrerande supermakten. I avskräckningsstyrko rna ingår de robotbärande ubåtarna som en väsentlig offensiv del a ~:cond strike capability. På den defensiva sidan bör det kostnadskravande projektet för försvar mot ballistiska missiler särskilt nämna~. När det gäller bekämpning av ballistiska missiler, skjutna från
ubatar, övervägs tydligtvis även åtgärder till sjöss.
. Ubåtsjakten har länge varit en eftersatt sektor inom den sovjettska flottan. Den har emellertid på senare år utvecklats starkt. Det
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Bild 17
Sovjets väg tiLl sjömakt

senaste synbara exemplet på detta utgörs av helikopterhangarfartyget Moskva, som för inte så länge sedan dök upp i Medelhavet. Till
systemet hör kvalificerade jagare/fregatter av oceangående typ sam t
ubåtsjaktubåt ar - i vissa fall atomdrivna.
D enna komposition gör ubåtsjaktsystem et uthålligt, vilket kräv8
om man skall bekämpa atomdrivna Polaris-ubåtar. Dessa måste, tror ~
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Bild 18
Robotfregatten Kasjin

successivt förbättrade räckvidder, hålla s1g mom rimliga avstånd
fr ån Sovjets territorium för att komma till slags. Sovjet satsar nu
av allt att döma på att ta upp kampen med dem i dessa områden.
I ubåtsjaktsystemet saknas emellertid än så länge flygplanbärande
hangarfartyg av den typ amerikanarna har i sina hunter-killergroups.
Denna brist minskar övervakni ngskapaciteten ävensom skyddet
mot anfall från motståndarens fl y g ell er ytförba nd . I skyddshänseende litar Sovjet tydligtvis tillsvidare helt till sina sjö- och luftvärnsrobotar på jagare/fregatter/ ubåtar.
Det bör nämnas, att Sokolovskij sä rskilt uppehållit sig vid behovet
av jakt på Polaris-ubåtarna, liksom före honom den kände sjömilitäre författaren, amiral Alafuzow. Några värderingar av motsvarande sovjetiska ubåtars möjlighet att närma sig den amerikanska
kontinenten görs inte, men erfarenheter kan ligga bakom det nyvaknade ubåtsjaktintresset.
Så länge Sovjet inte anskaffar flygplanbärande hangarfartyg torde möjligheterna att bedriva effektiv jakt på Polaris-ubåtarna trots
allt vara ganska begränsad. De sovjetiska ubåtsjaktförbanden både de på och under ytan - kommer att bli hårt ansatta av västalliansens hunter-killer-groups, vi lka i sin tur backas upp a v starka
attackhangarfarrygsförband.
Om Sovjet, i brist på flygplanbärande hangarfartyg, vill utnyttja
landbase rat flyg måste en basframskjutning ske - i Skandinavien
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Bild 19
Amerikans!za esko rthanga rfart yget Randolph CVS- 15

mot Atlanten, i Mellersta Ostern mot Medelhavet och Arabisk 2
Havet och i Fjärran Ostern mot Still a Havet. I Mellersta Ostern se·
det ut som om vissa framgångar sku lle kunna vinnas på politisk vät,
redan i fred. Man måste dock i samtliga fall lista sig förbi av väst
allianser kontrollerade områden - Danmark, No rge, Turkiet, Grekland, Iran, Japan, Korea (se karta 3, sid 48) .
Om basframskjutningen skulle ske med våld i form av ett kupp
anfall eller storanfall mot t ex Skandinavien, G rekland/ Turkiet eller
Iran, bör detta i dagens läge ofrån komligt leda till krig med västalliansen, erkannerligen USA, om inte detta land råkar vara hår·
bundet på annat håll (huru vida det ofrånkomligt blir sto rkrig, om en
dast Finland/Sverige ockupera s, kan givetvis diskuteras). Sovjet ha '
onekligen kapacitet för strategiska amfibieoperationer, både i for n
av ett kuppanfall och ett storanfalL
Vad skulle en sådan basframskjutning emellertid leda till, så läng•·
hu vudmotståndaren utgörs av västa lliansen och så länge denne be54

härskar havet utanför? Han kommer, liksom under andra värld skriget, att i sinom tid välja tid och plats för en landstigning i syfte att
ta tillbaka de tagna områdena (jämförelsen haltar givetvis såtillv ida
som det självförsörjande Sovjet befinn er sig i en avsevärt starkare
situation än Tyskland).
Men de sovjetiska ubåtarna då? Kan de inte hindra transporter
över Atlanten, som Soko lovskij föreställde sig och som de tyska
ubåtarna gjorde under andra värld skriget? Svaret torde vara, att de
kan försvåra, men knappast förhindra, sådana transporter. Ub åtsvapnet utgör, separat betraktat, (om ub åtar med ballistiska missiler
undantages) ett strategiskt defensivt vapen - motståndarens stridskrafter undviks och sjötransporterna anfalls utan att sjöherravälde
uppnås . Detta leder ofrånkomligen till att de så smånin gom lokaliseras och sänks, om de inte stöds av de andra komponenterna i sjökriget - flyg och ytstridskrafter. Dessa delsystem kan operera med
stöd av landbaser i randhav en eller i n ä rh eten av eventuellt ockuperade flankp ositioner, men blir då bundna till dessa. De kan också
operera i form av hangarfartygsstyrkor, som försörjs av rörliga ullderhållsstyrkor (underway-replenishment-groups). I detta fall har
de nära nog fu llständig operationsfrihet. Endast detta alternativ ger
den erforderliga friheten att söka upp och slå motståndaren.
Sovjet sakna r åtminstone den första delen av detta rörliga system,
hangarfartygsstyrkor, eller för att vara mera exakt, flygp lan bärande
h.angarfartyg. Den senare delen , rörliga underhållsstyrkor, kan lätt
t1llskapas av Sovjets stora handelsflotta. Behovet härav minskar
emellertid, efterhand som atomdrift införs.
Bristen på dessa rörliga hangarfartygsstyrkor utgör till syvende
och sidst den enda verkligt avgörande skillnaden mellan supermakternas flottor. I dessa styrkor ligger i dag och inom den närmaste
framtiden den krigsvinnande kapaciteten i ett storkrig, dä r de båda
supermakterna står emot varandra. De spelar därmed också en avgörande roll för den strategi och politik, som kan föras.
Det återstår att se, om den sovjetiska ekonomin - med samtidiga
och ökande krav på avsevärda markförband i gränsområdena - kan
~ ära detta sista stormaktsattribut inom överskådlig tid. Det skulle
1nte förvåna, om Sovjet kommer att utnyttja en del av sin överdimensionerade och trots all t strat egiskt defensiva ubåtsflotta för att
finansiera de sannolikt åtråv~irda hangarfartygen. Alternativet sk ulle
vara ett tekniskt genom brott på satellit/ robotområdet, som elimine55

Bild 20
Amerikanska attackhangarfartyget Forre stal CVA-59

rar eller kraftigt minskar hangarfartygens betydelse. Det finns i båd a
fallen sovjetryska traditioner att bygga på.
Overgången från strategisk defensiv till strategisk offensiv skulle
alltså i förekommande fall paradoxalt nog markeras av en minska
undervattensflotta (ej robotubåtar) och en ökad övervattensflotta,
uppbyggd på flygpl anbärande hangarfartyg.
Erfarenheten har visat, att de politiska krafterna inte ensamm a
kan vinna ell er behålla ett eftertraktat inflytande. De måste stöd jas
av adekvata militära styrkor, även om dessa inte nödvändigtvis används aktivt. Men detta var ju knappast någon nyhet.
I väntan på ett nytt utvecklingssteg utnyttjar Sovjet den trots all t
imponerande flotta man r edan har för att påverka världspolitiken .
i första hand i närområdet. A ven i detta avseende finns det, som
framgått av denna å rsberättelse, sov jetryska historiska tradition eJ
att bygga på.
Skandinavien och Mell ersta O stern har, till följd av si tt flankerad e
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läge mellan randhaven och oceanerna, nu som förr en särskild strategisk betydelse för Sovjetryssland, men därmed också för varje presumtiv motståndare till detta land. I en konfliktsituation ligger det
därför nära till hands för aktue lla kombattanter att genom ett kuppeller storanfall söka försäkr a sig om dessa flankpositioner - i offensivt syfte för att komma åt motståndaren eller i defensivt/preventivt
syfte för att hindra motparten att komma å t en själv. Vår uppgift
i den bilden blir, nu som tidigare, att hålla så starka stridskrafter i
vårt område, att redan en kalkyl över ett anfallsföretag, kupp- eller
storanfall, inte ter sig lön sam för någondera sidan.
Tyvärr fö ljd e vi i Sve rige aningslöst Chrustjevs mönster att skära
ned sjöstridskrafterna, trots att vi inte spenderade pengar på något
avskräckningsvapen och trots att den relativa balansen i oss omgivande farvatten, redan var starkt rubbad till vår nackdel genom den
sovjetiska flottupprustningen i början på 1950-talet. Nedskärningar
har sedan dess drabbat hela vårt försvar, men härvid har sjöstridskrafterna i bästa fall parallellförflyttats nedåt från ett redan kritiskt
lågt utgångsläge. I senast aktuella, ännu lägre ramar har sjöstrids~rafter~a tillgo~osetts ännu sämre än en parallellförflyttning skulle
mnebunt. Härv1d har även flygkomponenten kommit att bli utsatt
för allvarliga nedskärningar.
Det säger sig självt, att ko nsekvenserna inte kommer att utebli.
När man i försvarsdebatten talar om, att det "inte har några omed~!barao konsek:enser" för vår försvarsstyrka, när anskaffningsbeslut
stalls pa framt1den, gäller detta förvisso icke sjöstridskrafterna Tio
års bruk av den frasen har lett till och kommer att leda till e~ allv~rlig 1_1edgång av den sjöoperativa delen av vårt totalförsvar. Tyvarr bhr detta fallet under en tid, även om vi idag skulle satsa stora
pengar på att något så när återställa den relativa balansen i oss omgivande. farv~tten. Det tar som bekant tid att komma från planer
och proJekt t11l opera tivt användbara system med allt vad detta innebär ifråga om de stridande enheterna själva, deras basfunktioner etc.
. ~en kvalitativa utvecklingen utgör än så länge en faktor att glädJ~~ at. Den ge~ oss - fortfarande - än så länge - en bas att stå på,
n.ar -.som Vl hoppas - den riskabla nedåtgående kurvan vänder
Sl~. Intdl de~s ~år vi ber.eda oss på att i successivt ökande grad leva
pa en slump 1 var strategiskt betydelsefulla flankposition.
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Under hösten 1968 har den sovjetiska flottaktiviteten i Medelhavet rönt stor uppmärksamhet.
I oktober månad v arnade Portugals premiärminister för att Europa håller på att bli kringränt a v Sovjetunionen och andra socialiststater, bl a med hänvisning till den ökade marina verksam heten i
Medelh avet.
Den franske generalen Andre Beaufre bedömde i slutet av oktober
att den sovjetiska medelhavseskadern inte utgör något allvarligt militärt hot men att den bör uppfattas som ett betydelsefullt politiskt
mstrumen t.
I den slutkommunike som utfärdades efter NATO:s ministerrådsmöte i Bryssel, i mitten av november, betonade man bl a kraftigt att
den ökade sovjetiska aktiviteten i Medelhavet kräver skärpt vaksamhet och att en fortsatt stabilitet i Medelhavet med alla medel
måste tryggas.
Samtidigt som dessa N A TO-förhandlingar pågick underströk den
sovjetiska militära tidskriften Röda Stjärnan att medelhavseskadern
har kommit för att stanna och att man inte är beredd att låta den
6. amerikanska flottan "ostraffat fullfölja Pentagons aggressiva planer att spela herre på samma skrupelfria sätt som tidigare".
D en 21 november inledde ett nytt NATO-kommando i Neapel sin
verksamhet, med hu vuduppgift att samordna flygspaningsverksam-
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heten i m edelhavsområ d~ t. D etta nya kommando har uppgivits va 1
ett motdrag mot den snabba utbyggnaden av den sovjetiska medehavseskadern.
Hur stor den sovjetiska eskadern är och vilka upp gifter den ka 1
ha ha r det dock rått delade menin ga r om. D e teo rier so m närm a t
fra mförts är del s att Sovjet systematiskt för söker förstä rk a sitt i1 fl yt and e över de länder som behärskar världens största olj ereserve ,
dels att Sovjet eftersträva r en global uppgörelse med USA so m bl l
sk ulle syfta till att fa stställ a de båda stormakternas intressesfärer i
vä rlden. Inför en sådan uppgörelse önskar So vjet själ v fall et förb ätt ·
ra sina förhandling spositioner, so m under Kub a-krisen visade s i~
va ra svaga.

vissa enheter ur svartahavsflottan ut i Medelhavet- bl a en kryssare, flera jagar, ubåtar och trängfartyg. På detta sätt fördubblades
den sovjetiska medelhavsflottan under den arabisk-israeliska krisen.
De sovjetiska enheterna höll sig dock helt passiva under hela krisen, om man bortser från att de skuggade den amerikanska 6. flottan. Det senare bidrog dock snarare till att minska än att öka den
öst-västliga spänningen, eftersom de sov j etiska enheterna kunde
konstatera att de arabiska beskyllningarna angående den 6. flottans
krigsdeltagande var falska .
Strömmen av sovjetiska örlogsfartyg till och från de arabiska
hamn arna - som fortfarande pågår - började inte förrän efter
det att krigshandlingarna i området hade upphört.

Eskaderns storlek och sammansättning
Eskaderns tillväxt

A tt sovjetiska örlogsfartyg befinner sig i Medelh avet ä r inte nå
gon ny händelse. Under hela efterkrigstiden har den sovjetiska ma
r in en successi vt utbyggts- äv en i medelha vsområdet.
P å 1950-talet hade So v jet baser i Albanien, bl a ubå tsb asen V lor
dit ett 10-tal ubåtar då var förl agda.
D et militära rustningsav talet av år 1955 mellan Sovjet och Egyp
ten har utgjo rt en hörn sten i den sovjetiska medelh avsexpansione11
Strax efter det att avtalet slöts erh öll Egypten två Skoryi-j agare ocl
ett antal lätta enh eter. D e nä rm aste å ren därefter tillkom y tterligar
jaga re och ett antal ubåtar av W-klass. Sedan dess har en successi'
fö rstä rknin g av den egyptiska marin en skett, med bl a leverans a'
robotbåtar i början av 1960-talet.
Exakt n är den sovjetiska fl ottan mera p erm anent började uppträ
da i Medelh ave t är svå rt att säga, men en av delning und er beteck
nin gen " medelhavsavd elningen" uppträdd e i östra Medelh avet unde
å r 196 4. Avdeln ingen bestod av en kryssare, 2- 4 jagare, 3-4 ubå
ta r, torpedbåtar oc h några trängfartyg.
D enn a avdelning fö rstärk tes seda n kontinuerl igt och und er å re1
1965 - 66 befann sig ett 25-tal sovjetis ka örlogsfa rtyg ständigt
Medelhavet, hu v udsaklige n i de n östra delen.
År 1967 förs tärktes styrka n k raftigt och antog mera formen a'
en separat medelh avseskader än en av delnin g ur svartahavsflottan.
Under den kris som föregick 6-dagarskriget i juli 1967 gick äve1
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Antalet enheter av olik a slag i den sovjetiska eskadern är svårbestämt. Visserligen sker hela tiden - i enlighet med Montreuxkonventionens regler - anmälan till de turkiska myndigheterna vid
passager genom Bosporen och Dardanellerna, men fartygen passerar
inte bara fram och tillbaka mellan Medelhavet och Svarta Havet
utan också genom Gibraltar Sund till och från Östersjön och Norra
Ishavet. Passagerna genom Gibraltar Sund kan inte följas upp av
västmakterna med tillräcklig noggrannhet, särskilt inte vad gä ller
ubåtar.
Under sommaren 1968 har eskadern bestått av mellan 40 och 60
fartyg. Den stora osäkerheten om an talet hänger samman med eskaderns organisation. Den är sammansatt av enheter ur svartahavsflottan - med vilken också de flesta utbytena sker - enheter ur Ostersjöflottan och enheter ur isha vsflottan. Denna organisation talar för
att eskadern kräver större resurser än man kan avvara i Svarta
Ha vet, men organisationen har också nödvändiggjorts a v att man
måste tillföra ubåtarna från östersjö- och ishavsmarinerna. Detta senare hänger samman med bestämmelserna i Montreuxkonventionen.
En ligt konventionen får Svartahavsmakterna " ... låta sina ubå tar,
byggd a eller köpta utanför detta hav, passera genom Sunden för att
uppnå sin bas . . . Ubåtar tillhörande nämnda makter må likaledes
passera Sunden för att repareras å skeppsvarv utanför Svarta Havet ... "
I båda fallen måste ubåtarna dessutom passera Sunden i övervat61

tensläge, under dager, enskilt och efter noggranna underrättelser til
Turkiet angående byggandet, köp m m.
Sovjet har genomgående visat respekt för konventionens regler
såväl när det gällt passage av ubåtar som när det gällt föranmäl a1
till Turkiet angåe nde andra fartygs passage. Således passerade enligt
officiella uppgifter - lämnade av turkiska UD - inte mindre är
157 sovjetiska örlogsfartyg ut från Svarta Havet under år 196 7,
medan 91 passerade in genom Sunden under samma tid.
Den sovjetiska medelhav seskaderns kärna har under år 1968 utgjorts av 1-2 tunga robotkryssare, 8 mod erna jagare, 1-2 atom ubåtar, 6-8 konv entionella ubåtar och ett an tal robotbåta r. Härtill
kommer några större landstigningsfartyg samt ett 15-tal underhållsfa rtyg och andra trängfartyg.

Basproblem
Genom att eska dern måste få sitt underhå ll långt bo rt från dc
egna baserna ä r antalet trängfartyg relativt stort.
Förrådskompletteringar sker på bestämda platser, inte till sjöss enligt de principer som tillämpas av USA: s 6. flotta - utan p å
skyddade ankarplatser. De platser som hu vudsakl igen utnyttja s ligger i området kring den spanska ön A lboran strax öster om Gibraltar Sund, i Hammametbukten på Tunisiens ostkust, i området krin g
de grekiska Kythera-öarna söder om Peloponnesos och i Stora Syrtenbukten vid Libyens kust.
En av anledningarna till denna form av underhållsverksamhet är
att Sov jet inte fö rfogar över några medelhavsbaser - i likhet med
t e de brittiska baserna på Cypern eller de amerikanska baserna i
Spanien. Den antiamerikanska propagandan som Sovjet riktat mot
bl a dessa baser ställer troligen också hinder i vägen för en ändrad
sovjetisk baseringspolitik.
I praktiken fungerar dock Latakia, Port Said och Alexandria som
sovjetiska marina baser.
Jugoslavien h ar avvisat alla sovjetiska sonderingar om att få utnyttja Adriatiska hamnar. President Tito har dessutom uttalat sin
oro för den ökade flottaktiviteten i medelhavsområdet och ansett att
det vore bäst om så väl den amerikanska 6. flottan som den sovjetiska eskadern lämnade Medelhavet.
Sed an Albanien lämnat WP, i samband med tj eckoslovakienkrisen
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1968, torde möjligh eterna att få tillgång till base r i Adriatiska havet
ytterligare ha minskat.
I Västra Medelhavet tycks Sovjets strävan vara att genom vänskapsbesök stadfästa sin närvaro. Besöken har skett fr ämst i algeriska
hamnar. Mer-el-Kebir i Oranbukten, som brådstörtat utrymdes av
fransmännen i början av 1968, tilldrar sig säkerligen sovjetisk t intresse. Några indikationer på att Sovjet skull e få överta basen föreligger dock inte. Det unga socialistiska Algeriets nationella känslor,
i förening med den tidigare påtalade sovjetiska p ropagandan mot
exterritoriella baser gör det svårt att sia om utvecklingen.
Intill 1975, då Evian-avtalen löper ut, torde dock den formella
franska rätten att hålla basen lägga hinder i vägen för ett sovjetiskt
övertagande.
Andra tänkbara stödjep unkter i Medelhavet är Malta och Cypern .
Suezkanalens stängning har friställt varvsresurser på Malta. R ykten tal ar för att Sovjet hyser planer på att utnyttja dessa resurser
för sin handelsflotta. I detta av seende gynnar kana lens stängning
alltså den sovjetiska expansionen. Den minskade trafiken av västmaktsfartyg i östra Medelhavet till följd av kanalens stängning har
naturligtvis också gynnat Sovjets expansionssträvanden.
Den grekisk-turkiska konflikten om Cypern under hösten 1967
spelade ut två av Medelhavets NATO-makter mot varandra vilket
indirekt stödde Sovjets inflytande. Den kan också komma att betyda
ökat sovjetiskt inflytande över ön, genom att de år 1959 valda garantistaterna Storbritannien, Grekland och Turkiet kan komma att
ersättas a v FN :s säkerhetsråd där Sovjet tillhör de ständiga medlemmarna.
Okade baseringsmöjligheter i Medelhavet är utan tvekan ett sovjetiskt önskemål om medelhavseskadern på sikt skall kunna hålla erforderli g styrka.
Vid en eventuell öst-västlig stormaktskonflikt i medelhavsområdet
måste man dessutom räkna med att Bosporen-Dardanellerna kommer att stängas- åtminstone så länge Turkiet är medlem av NATO.
Sovjetunionen måste - trots detta - till s vidare nöj a sig med
att vara gäst i främmande hamnar, vilket innebär risk för att baseringsmöjligheterna helt går förlorade v id ändringar i de politiska
förh ållandena - som t ex i Albanien. Härigenom hindras visserligen
Sovjet fr ån att bygga ut förråd och permanenta verkstäder, men
detta kan i viss utsträckning kompenseras genom en lämpligt utfor63

mad vapenhjälp. Mottagarlandet kan på så sätt tvingas att anpas· l
sina egna baser (verkstäder, reservdelslager, ammunitionsdepåc ,
slangkopplingar vid drivmedelsförråd m m) efter sovjetisk stand ar {
och därmed efter de sovjetiska fart ygens behov.

Luftförsvar
En av den sovjetiska eskaderns svagheter är bristen på luftförsvat
Större delen av Medelhavet ligger visserligen inom räckhåll för lån g
distansflyget och för svartahavsflottans marinflyg, men denna fo n
av luftförsvar är givetvis sämre än den 6. flottan s hangarfartygs
baserade flyg.
Den redan påtalade politiska risken man tar genom att base ra fl y:
på arabiska baser gör inte heller detta förfarande till en lämplig lös
ning. Det finns därför anledning att förmoda att det ligger ett viss
mått av sanning i de rykten som talar om att Sovjet planerar han ga r
fartygsbyggen. Ryktena bestyrks i viss mån genom leverans av d,
två helikopterhangarfartygen Moskva och Leningrad till sovjetflor
tan. Det förra har under 1968 ingått i svartahavsflottan men ocks"
gjort en 6-veckorskryssning i Östra Medelhavet.

Eskaderns uppgifter
Sovjet har inte uttalat något bestämt syfte med att hålla en sär·
skild eskader i Medelhavet. Vissa uttalanden från Moskva tydet
dock på att man inte ämnar låta en eventu ell förnyad konflikt
Främre Orienten utvecklas i ogynnsam riktning.
Aven om dagens sovjetiska eskader är underlägsen den amerikan ska 6. flottan och sannolikt inte skulle överleva en väpnad stormaktskonflikt kan man inte bortse från dess politiska och psykologiska
betydelse. Genom sovjetflottan s störande närvaro har NATO-marinernas invanda rörelsefrihet i medelhavsområdet försvunnit. Sovjet
visar idag sin flagga över hela Medelhavet. Sovjetiska sjöstridskrafter skuggar NATO-fartygen och deras övningsverksamhet störs.
Den amerikanska atomubåtsbasen Rota i Cadizbukten bevakas ständigt och sovjetiska flygstridskrafter testar hangarfartygens beredskap.
Denna verksamhet ger Sovjet en god bild a v N A TO-stridskraf-
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rerna i Medelhavet, samtidigt som den tvmgar den 6. flottan till
kostnads- och tidskrävande insatser för förflyttningar och koncentration på ett egenskydd som tidigare inte varit nödvändigt. Detta
måste ju ske på bekostnad a v övningsverksamheten och är således
till förfång för huvuduppgiften vid en eve ntuell väpnad konflikt,
d v s anfall mot motståndarens stridskrafter.
De sovjetiska sjöro botarna, som västsidan f n inte ha någon motsvarighet till , oroar utan tvekan N A TO-makterna. Dessa robotars
verkan demon strerades i oktober 1967 då den israeliska jagaren
Eilath sänktes av en egyptisk (sovjetbyggd) robotbåt.
Den ökade sov jetiska ubåtsjaktverksamheten, som kom till synes
i samband med helikopterhangarfartyget Moskvas 6-veckorskryssning, har också väckt oro i Pentagon. Denna ökade sovjetiska ubåtsjaktkapacitet utgör ett hot mot polarisub åtarna i Medelhavet. Om
dessa ubåtar mister sitt skydd under ytan mister deras robotar sin
a v sk räckningseffekt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sovjet med sin medelhavseska der har hämtat upp en god del av det försprång som
NATO-makterna under de tjugo efterkrigsåren har hunnit skaffa
sig till sjöss i Medelhavet. Eskadern utgör ett instrument som idag
gör det möjligt för Sovjet att intervenera i lokalt begränsade konflikter i en stor del av Främre Orienten och Nordafrika.

KALLOR:
Höpker: Wie rot ist das Minclmc er? (1968).
v Imh off: Du ell im Minelmeer (1968).
Miksche: Th e Soviet Union as a mediterranean powcr (Mi litary Review , Jul y -68).
Rol stad: USSR i det os tli ge Midde lh a vsområdc og Midt-0sten (Norsk Mi litaert
Tidskrift 9/ 68).
Diverse artiklar ur dagspressen .
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Wie rot ist das Mittelmeer? av Wolfga ng Höpker.
DM 9: 80. Seewald Verlag 1968.

Litteralur m. m.
RYSSARNA I MEDELHAVET
Duell im Mittelmeer av C vo n Imhoff.
Verlag Rombach, Freiburg 1968, DM 24:-, 434 sidor.
De tre krigen mell an Israel och arabstaterna utgör endast ett a
uttryck en för de öst-västliga motsättningarna som på senare år ha
yttrat sig alltmer i O st ra Medelhavet sna rare än p å den europeisk.
kontinenten.
Sovjetunionen syfta r uppenbarligen till att skaffa sig herraväl dt
över O stra Medelhavet.
Det som Peter den Store misslyc kades med har Sovjetunion e1.
idag, med ideologins hj älp, lyckats genomföra kring Eufrat ocl
N ilen.
De "progressiva' 'arabstaterna Syrien och Egypten har - in tt
minst genom 6-dagarskriget i juni 1967 - blivit baser för sovjeti sk,
framstötar mot Persiska Viken, Indiska Oceanen - via Jemen ocl
Aden - , Röda Havet och Ostafrika. Västeuropa och USA håll eJ
som bäst på att förlor a greppet om Europas gam la sydflan k och
bältet av ara bstater längs Nordafrikanska kusten, sam tidigt so m
Sovjetunionens inflytande ökar i medelhavsområdet.
Dr C von lmhoff - med juridiska studier och många resor
Främre Orienten och Mellersta Ostern bakom sig - belyser i boken
den historiska utveckling som lett fram till dagen s aktuell a situ ation
Bakom dagens öst-västliga maktkamp kan man skönja en lån g
rad mindre dueller mellan arabstaterna, mellan is raeler och araber.
mellan islam och kommunismen, mellan araber och afrikaner.
Med hjälp av inte mindre än 176 olika dokument visar Dr Imhoff
vilket otal olika krafter som verkat i skilda riktningar under maktkamperna i Främre Orienten och med elhavsområdet.
" Duell im Mittelmeer" - med alla sina dokum ent - Konventioner angående Suezkanalen från 1856, Balfourdeklarationen, Montreux konventionen, dokumenterade uttalanden av president Nasser,
president Tito, fru Golda Meier, Ben Gurion m fl - utgör en värdefull källa fö r den som v ill fördjup a sina kun skaper om bakgrundeto
till dagens maktkamp i medelha vso mrådet.

Ha ke
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Med en flo tta på cirka 50- 60 fartyg, som är station erad i Medelhavet och patru llerar mellan Gibraltar och Suezkanalen, har ryssarna börjat en kringränningsmanöver kring Natos sö dra fl an k, som är
en komplettering till deras försök att neutralisera No rd europa. Höpker, som fö r tio å r sedan utgav boken "Die Ostsee - ein rotes
Binnenmeer?" analyserar i si tt nya verk den roll Italien, Grekl and,
Turkiet, Egypten, Algeriet och andra Medelhavssta ter spelar i Moskvas beräkningar.
Hur komplice rad Medelhavsfråga n är rent politiskt, visa r den välinformerade författaren med många exempe l.
.Annu för fem år sedan v ar Medelhavet ett "västligt hav", där
USA domin erade. Detta har nu radikalt förändrats . Efter reträtten
från Nordafrika lösgjorde sig Frankrike från Nato s mili tära struktur. När Malta utropades som självstä nd ig republi k uppstod en
osäkerhetsfaktor mella n västra och östra Medelhavet. Lo ndon oc h
Madrid har i åra tal fört ett kallt krig om Gibraltar. Striden om
Cypern har drivit två Natoländer, Turkiet och Grekland, till kriget s
rand. Turkiet, som känner sig eftersatt av sin allierade USA, utök a r
alltmer sina kontakter med Sovjet. Efter militärk uppen börjar Grekland anses som politisk t belastat av sin a bundsförvanter inom Nato.
D enna "västerns sjä lvstympn ing" har direkt eller indi rek t påverkat re lationerna mellan Mede lhavets norra och sö dra stränder. Sålund a står i Nordafri ka och Levanten i dag inte en enda arabisk
hamn öppen för amerikanarnas sjätte flotta eller an d ra västliga
örlogsfartyg, medan ryssarna får utnyttja dessa hamnar. Visse rligen
har de ännu inte lyckats upprätta perm anenta stödj epunkter för sina
örlogsfartyg. Sku lden till detta är i första hand deras egen propaganda mot de amerikanska och bri ttisk a baserna i främmande länder.
En av de viktigaste politiska frågorna i Medelhavet är förhållandet mellan Sov jet, Israel och arabvärlden . När FN 27 nov 1947
beslöt om Falest inas delnin g och judarna därefter 15 maj 1948 grundade den självstän diga staten Israel stod Sovjet på Israels sida.
Moskva ville under min era det brittiska inflytandet i Främre Orienten. Mindre än 20 år senare stödde Sovjet det arabiska försöket att
förinta Israel. Detta ställningstagand e dikteras a v en önskan att
tränga bort även USA från Främre Orienten .
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Höpkers bok är rik p å informationer och inneh å ll er även upp g fter om medelhavsländernas och Sovjets sjöstridskra fter.
Oskar Ange, 't s

WALTER-UBÅTAR
Wa lter-U-Boote av E Kru ska och E Rössler.
216 sidor. J F Lehmann s Verlag, Mi.inchen.
D en tyska vetenskapsmannen professo r Hellmuth Walter fasci nerades redan under unga å r av de möjligheter som användandet a\
väteperoxid som syrebärare erbjöd vid drivandet av en förbrännin gsmaskin och därvid isynnerhet en turbin.
E Kruska, som va r en a v Walter s närmaste meda rbeta re och E
Rössl er, författare av skrifter över de moderna tysk a ubåtstypern a
XXI och XXIII från andra världskriget, har i denna bok givit en
skildring av utvecklingen av Wa lter-principen och dess användning
för militärt bruk.
Huvudanv ändningsområdet var ubåtarna. Redan 1940 byggd e~
en obeväpnad försöksubåt på 80 ton, som uppnådde en fart i ul äge
av 28 knop. Dessa framgångar sty rkte Walter i hans uppfattning att
Walter-principen borde vara framtidens maskinanläggnin g för snabba ubåtar.
Under krigets gång tvingade de allierades ökad e flygöve rvaknin cr
de tyska dykbåtarna alltmer under havets yta. Snorkeln v ar en tillfällig lösning på problemet att tillföra luft till ubåtens förbränningsmotor även vid gång i uläge. Farten bl ev dock blygsam.
Här hade Walter redan tidigare erbjudit lösningen genom att hans
turbin tack vare medförd a förrå d av bränsle och p eroxid var oberoende a v lufttillförseln.
Boken beskriver mycket ingående Walters strid om en andel av den
tyska rustningskapaciteten för sina båtar. Den tyska marina lednin gen k unde han nog vinna för sina ideer eftersom de takti ska fördelarn a av han s båtar var så uppenbara, men när man kom till realiteterna, d v s resurser för att by gga ubåt ar, vägdes helt kallt störningar
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i pågående serieproduktion av konventionella dykbåtar mot antalet
försöksbåtar. Detta hade till följd att ett p lanerat byggnadsprogram av 24 Wa lter-kustubåtar av typ XVII reducerades till sex
båtar och att den något större ty pen XVIII utgick helt. Med en ubå t
av typ XVII uppnåddes en fart i uläge av 25 knop. En y tterligare
fördel var att avgaserna, som bl åstes utombords, bildade en "b ubbelridå" kring ubå ten, som försvårade upptäckt genom hydrofoner.
1943 beslöt man så i Tyskland att helt satsa på den lättare framkomliga vägen till den verkliga ub åten via elektraubåtarna av typ
XXI och XXIII. Walters första oceangående ubåt XXVI sk ulle
komma först därefter.
Vid krigets slut 1945 fanns endast tre frontubåtar av typ XVII B
klara och därav kom ingen till aktiv insats. Båtarna förstörd es av
sina egna besättningar. Walter och hans medhjälpare fördes till England , där Royal Navy efter försök med den bärgade U 1407 byggde
två ubå tar med Walter-maskineri.
Föreliggande bok om Walter- ubå tar ger en mycket detalj erad beskrivning av de olika typernas tek niska data och konstruktion, de
tekniska och materiella svårigheterna vid utvecklingen av Waltermaskineriet samt den tyska marinledningens syn på problemen i
samband med övergången från dykbå tar till ubåtar.
Boken avslutas med en redogörelse över Walter-principens användning för torpeder och dvärgubåtar.
32 fotografier, 157 ritningar och skisser samt arrangemangsritningar över ubå tstyperna XVII och XXVI gör boken till en intressant och värdefull källa för såväl fackmannen-teknikern som för den
av krigföringen under vattnet i allmänhet intresserade.
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