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Litteratur

De sovjetiska stridsfartygen var 
modernare. I östra delen av Medel-
havet hösten 1973, vid tiden för 

oktoberkriget mellan Israel och de ara-
biska grannarna (Yom Kippur), var de 
dessutom fler än vad USA:s sjätte flotta 
totalt disponerade över i krisområdet. Hela 
trettio procent fler närmare bestämt, och 
supermaktens hangarfartygsgrupper skug-
gades närgånget av fyra av motpartens 
antihangarfartygsgrupper. Det var något 
av en chock för den amerikanska marin-
ledningen. 

I ett utrikespolitiskt laddat läge tycktes 
USA kusligt nära nalkas perspektivet 
hos 1800-talets store sjökrigsteoretiker 
Alfred Thayer Mahan – en inspiratör när 
Förenta Staterna ryckte fram som världs-
makt. Kanske stod man inför det som han 
så energiskt hade sett framför sig: ett stort 
avgörande slag till havs. Men i 1900-ta-
lets värld skulle det i så fall därtill röra 
sig om parter som båda i sin arsenal hade 
kärnladdningar.

USA-flottan på jakt efter rätta strategin 

av redaktör Olof Santesson

George W Baer: Sjömakt under 100 år. US Navy 1890–1990. Del 2 1945 –1990, övers. 
Cay Holmberg, Marinlitteraturföreningen Nr 92, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, 
Karlskrona 2006

Så här illavarslande såg nog inte om-
världen läget. En bedömare som den 
gången, för en generation sedan, var med 
på åskådarplats kan också först i efterhand 
tycka sig ha fått bättre insikter i lägets 
allvar genom numera tillgängliga källor 
och bearbetningar. 

Spänningen mellan Moskva och Wash-
ington var under några dygn i och för sig 
uppenbar. I centrum för nyhetsrapporter-
ingen och kommentatorerna stod visser-
ligen annat, som Israels avvärjningsstrid 
mot syriska pansardivisioner på Golan, 
landets hastigt akuta behov av amerikanska 
vapenleveranser och till sist dess lyckade 
inringning av egyptiska trupper vid Suez-
kanalen. Men på Medelhavet berörde läget 
direkt supermakternas väpnade styrkor. 

Det tecknas dramatiskt av den ameri-
kanske forskaren George W Baer, upp-
märksammad för sitt tvåbandsverk om 
amerikansk sjömakt. Där har nu också 
andra delen (Del 2 1945-1990) utgivits 
på svenska i Marinlitteraturföreningens 
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Litteratur skriftserie och Cay Holmbergs inkännande 

översättning. 
Något behövde göras. Inför risken av, 

om inte ett medvetet sjöslag, så i alla fall 
okontrollerade sammanstötningar till sjöss 
avvärjdes på några oktoberdagar en djupt 
allvarlig kris. Tillsammans insåg båda 
supermakterna det uppenbara behovet av 
besinningsfull hantering och väjde undan 
för varandra. 

Man kan fråga sig vad som mera i detalj 
drev fram den rätt snabbt igångsatta fram-
gångsrika krishanteringen på högsta nivå. 
Hos Baer heter det utan tvekan att det just 
var hänsynen till den sovjetiska styrkan i 
området som fick USA att acceptera ett 
ultimatum från Kreml: israelerna måste 
låta den inneslutna egyptiska tredje armén 
komma undan. Här ett referat av USA:s 
dåvarande marinchef (CNO, Chief of 
Naval Operations), Elmo R Zumwalt: 
”Jag tvivlar på att större enheter ur den 
amerikanska flottan någonsin var i en mera 
spänd situation sedan andra världskrigets 
slut än Sjätte flottan i Medelhavet.”

Det finns skäl att litet senare något 
återkomma till Zumwalt. Han var en i 
den långa raden av marinchefer (alla 
uppräknade och ofta karaktäriserade av 
Baer) under det kalla kriget, som i brist på 
tydliga anvisningar uppifrån försökte att 
finna den rätta strategin för en havsmakt. 
För dem gällde det framför allt att i den 
amerikanska statsledningen och nationen 
förankra flottans betydelse och klara ut vad 
den skulle användas till.

Ja, vad skulle marinen, inklusive marin-
kåren, användas till efter krigsslutet 1945? 

Det är det tema som författaren inleder sin 
del två med och som egentligen bär igenom 
hela framställningen. Till havs syntes ju 
inget hot mot USA, sedan axelmakterna 
Tyskland och Japan i grunden hade be-
segrats och slagits sönder och samman. 

Decennier senare skulle det komma ett 
skede, ganska kort, när Sovjetunionens 
marin under den vittfamnande amiralen 
Sergej Gorsjkov, byggdes upp för att bli 
ett centralt redskap i Kremls utrikespolitik. 
Men få amerikaner såg någonsin framför 
sig något tredje världskrig som faktiskt 
kunde komma att avgöras i ett mahanskt 
sjöslag, så inte heller i samband med 1973 
års oktoberkrig – en trots allt i huvudsak 
regionalt begränsad konflikt. Ett är säkert: 
1945 och det närmast följande åren upp-
täckte man ingen enda respektingivande 
kraft att utöva amerikansk sjömakt mot. 

Det var flygvapnet, några år efter kriget 
självständigt, som skulle trygga Förenta 
Staterna. Där gick första försvarslinjen. 
En stor armé behövdes inte, och vad skulle 
man göra med en massa dyra örlogsfartyg 
med de nya dominanterna – hangarfarty-
gen – som styrkebälte och maktsymbol? 
Fanns det längre någon strategisk funktion 
för flottan? Det tänkbara svaret blev inte 
tydligare av att marinen under krigsårens 
enorma uppbyggnad och insatser hade 
försummat att bedriva någon strategisk 
efterkrigsplanering.

Flottans män tog ingen lätt uppgift på 
sig när de skulle motivera behovet av 
en fortsatt marin förmåga i världsklass. 
Det här var vid en tidpunkt när samtliga 
försvarsgrenar hade direkt tillgång till 
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statsledningen inför dess överväganden 
– samma som under det kalla kriget gällde 
i Sverige. Läget var oförändrat många år 
framåt, även sedan en ordförande för de 
förenade stabscheferna (Joint Chiefs of 
Staff) hade inrättats. Det fanns ingen ge-
mensam penningpåse som man kunde väga 
uppgifter och verktyg mot. Var och en hade 
att tillkämpa sig en egen påse. 

Uppgiften borde ha krävt namn med 
prestige, i början då framför allt krigsårens 
stora ledargestalter. Baer går inte in på 
vad det kan ha betytt att kända generaler 
fortsatte i ledande roller i armén och flyg-
vapnet, medan amiraler som King, Halsey 
och Spruance lämnade sitt vapen; endast 
Nimitz blev kvar ett par år, som CNO. 

Någon riktigt stark talesman hade flottan 
i varje fall inte, och med tiden spelade per-
sonligheterna kanske mindre roll. Flottan 
fick också ett kortvarigt uppsving under 
Koreakriget 1950–1953, där man deltog 
i såväl landstigningsföretag (Inchon) som 
evakuering under strid och massiv tillförsel 
av resurser.

Kampen för att tillvarata flottans in-
tressen skildras ingående av Baer, men 
samtidigt med en viss distans. Det är en 
kritisk iakttagare som för pennan. In-
trycket befästs att han tycker att hangar-
fartygsflygarna många gånger tog för sig 
alltför mycket av flottans och marinkårens 
budgetar. 

Hos de högt kvalificerade piloterna do-
minerade attackuppgifterna och den marina 
rollen – sjöherraväldet – på bekostnad av 
maritima uppgifter för sjökontroll såsom 
kustbevakning, flodpatrullering och min-

svepning. Dessa blev i verkligheten sådant 
som flottan, vid sidan av de mer spektaku-
lära attackuppgifterna i luften, i hög grad 
fick ägna sig åt under Vietnamkriget – utan 
att det satte några starka avtryck i fortsatt 
planering och intresseinriktning. 

Just Zumwalt avvek här under sina 
chefsår i början av 1970-talet från många 
av CNO-kollegerna genom sitt intresse för 
sjökontroll. Under en fas övervägdes också 
alternativ till de dyra superhangarfartygen, 
konstruktioner till lägre kostnad – ”sjökon-
trollsfartyg”. Därav blev dock inget. 

En viss sympati för den omstridde 
Zumwalt lyser igenom redogörelsen. Han 
nödgades ta itu med överhängande perso-
naladministrativa problem, disciplinären-
den och infekterade rasrelationer. Men det 
var några bekymmersamma år för flottan, 
mängder av duktiga underofficerare och 
underbefäl lämnade tjänsten i missnöje 
med Zumwalts handlag.

Läsaren kan nog ibland grubbla över 
hur ledningen matchade fartygs- och, inte 
minst, personalresurserna under den ibland 
ganska häftiga pendlingen mellan sam-
mandragning och tillväxt; ibland mindre 
än 400 fartyg, ibland fler, på Reagans tid 
med målet 600. 

Under presidenterna Nixon och Carter 
hade flottan satts på bantning. Å andra 
sidan, särskilt de år då Sovjetunionen 
tycktes konkurrera med moderna fartyg 
och stora övningar (Okean 75) kände sig 
amerikanerna, redan före Reagan, behöva 
svara med utgallring av en föråldrad flotta 
och ett stort nybyggnadsprogram. Man 
satsade på nya generationer av fartyg 



125

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20071-2007

med koncentration på hangarfartygsgrup-
per respektive missil- och attackubåtar. 
Hur avvägningarna gjordes beskrivs och 
analyseras noga.

Trots sitt genomgående marina perspek-
tiv ger författaren under färden genom år-
tiondena ett fullgott bidrag till förståelsen 
av hur Förenta staternas politik på högsta 
nivå utvecklades och skiftade under det 
kalla krigets olika faser.

Behovet av en sammanhållen amerik-
ansk säkerhets- och försvarspolitik under-
lättades inte nere på nästa, operativa, plan 
av att försvarsgrensföreträdarna hade svårt 
att komma överens. Om man tar Vietnam-
kriget, så ger det ett exempel på hur de 
svek sitt nationella uppdrag. De redovisade 
inte öppet sina betänkligheter mot Robert 
McNamara-epokens planeringsmani och 
tro på att ett krig med matematisk precision 
kunde beräknas och genomföras. 

Stabscheferna var direkt oförmögna att 
kompromissa i viktiga hänseenden. De för-
enades endast i fåfäng förhoppning om att 
de, genom att finna sig i vad försvarsminis-
tern och hans whiz-kids hittade på, skulle 
kunna utnyttja tiden till att senare få igång 
en stor krigsinsats värdig en supermakt. 
När de kunde ha påverkat diskussionen lät 
de sig i stället undanmanipuleras av sina 
ordföranden. Det var två armégeneraler 
i följd, först Maxwell Taylor och senare 
Earle Wheeler, som inte ville stöta sig 
med Lyndon Johnson genom att redovisa 
några säridéer. 

En illustrativ bok (H R McMasters Dere-
liction of Duty 1997) anbefalldes åren före 

Irakkriget av den militära ledningen till 
läsning av Pentagonhöjdare – dock utan att 
leda till en bättre rådgivarinsats före Bushs 
och Rumsfelds ödesdigra strategiska beslut 
respektive under den ofrivilligt utdragna 
och felslagna tillämpningen.

Betecknande är hur det under Viet-
namåren var just stabscheferna som hade 
att enas – och misslyckades – i operativa 
frågor. Nu senast, i Irakkriget, märktes 
något av deras eventuella gemensamma 
bedömanden och hållning först i och med 
att Bush före julen 2006 började sväva på 
målet huruvida seger i Irak längre vore 
troligare än bakslag. 

Som fyrstjärniga högsta företrädare för 
respektive försvarsgrenar åtnjuter stabs-
cheferna respekt, men de fungerar inte 
längre som högsta rådgivare till försvars-
ministern och i sista hand presidenten, utan 
det gör sedan tjugotalet år ordföranden 
ensam. Och framför allt, de ingår inte 
längre ”i linjen”. 

Operationer leds direkt under presi-
denten/försvarsministern av cheferna för 
tiotalet stora militära staber, till exempel 
generalen Tommy Franks Central Com-
mand i Afghanistan/Irak 1971–1973. Det 
kunde kanske Baer ha markerat tydligare. 
Rimligen har detta minskat möjligheten 
för flottan att hålla allt doktrinarbete inom 
det egna huset.

Den för Baer helt centrala frågan är och 
förblir ju precis denna: hur skulle US Navy 
kunna användas som instrument för en 
nationell säkerhetspolitik? Vad han gång på 
gång efterlyser är framväxten av en doktrin 
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som kunde länka samman nationella mål 
med marin politik och sammansättning av 
styrkorna.

Uppgiften visade sig inte vara lätt, ef-
tersom någon övergripande målsättning 
aldrig entydigt formulerades i dokument 
från Vita huset via Pentagon. Problemen 
härrörde kanske framför allt ur svårig-
heterna/obenägenheten på presidentnivå 
att sätta på papperet hur USA egentligen 
tänkte sig att ett nytt stort krig skulle ut-
kämpas av den egna sidan. 

Det var kärnvapnen som ställde till 
det. Eisenhower såg dem enbart som en 
tillgång, de gav tillräcklig avskräckning 
och möjliggjorde att man sparade på andra 
militärutgifter. Andra har måst erkänna 
att den skrämmande terrorbalansen – när 
Sovjetunionen gick ikapp och, vad det 
gällde vissa missiltyper rent av gick förbi 
– verksamt bidrog till att förhindra ett 
tredje världskrig. Men för de militära pla-
nerarna kvarstod frågan hur krigsuppgifter 
skulle lösas, om varken USA:s strategiska 
överlägsenhet i luften, de första åren, el-
ler de följande årens avskräckning hade 
avsedd effekt och det blev krig.

Som iakttagare slås man i Baers redo-
visning ändå av hur oroande självklart det 
tycks ha tett sig för många befattnings-
havare att atomvapnen verkligen skulle 
kunna användas i händelse av att världen 
gick in i krigshandlingar. Det var i detta 
sammanhang som flygvapnets företrädare 
under en rad år hade ett absolut företräde. 
De enda vapenbärarna var då ännu flygets 
strategiska bombplan.

För flottan gällde det efter hand att 
inte hamna vid sidan. Man ville beredas 
tillgång till den nya nukleära arsenalen. 
Mot flygvapnets motstånd lyckades det 
så småningom också, först så till vida att 
hangarfartygsplan utvecklades till kärnva-
penbärare. Flottan hade befäst en egen roll 
i det vapenstrategiska sammanhanget.

Erfarenheter av hur striderna fördes 
under andra världskriget hade etsat sig in 
hos många i den amerikanska marinen. 
Flottan hade utfört viktigt arbete i Nordat-
lanten och Medelhavet, i ubåtsskyddet och 
som stöd för en rad stora landstigningar 
från havet. Men det var i Stilla havet som 
de mest spektakulära marina insatserna 
hade gjorts, och det var nog på det hela 
taget där man fortsatte att se sin främsta 
roll. Nordatlanten kändes inte riktigt lika 
angelägen. 

Något som inte alls ges en framträdande 
plats i Baers bok är hur de potenta hang-
arfartygsgrupperna kunde användas för 
att projicera makt, rimligtvis framför allt i 
asiatiska farvatten. Var ”kanonbåtsdiplomati” 
ingenting man ville skylta med i Pentagon?

Marinen gick vidare. Nya system togs i 
bruk efterhand som de utvecklades. Flottan 
fick atomubåtar och satsade under det kalla 
krigets senare del (det andra kalla kriget ef-
ter Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan 
1979) alltmer på attackubåtar med uppgift 
att slå ut motpartens ”andraslagsförmåga” 
med kärnvapenubåtar. 

Mot slutet av perioden utvecklade ma-
rinen också tankar om en ny strategi där 
USA skulle kunna slå med marina strids-
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krafter direkt mot sovjetiskt territorium, 
något som dock aldrig vann gehör utanför 
flottan/marinkåren. Man kan fråga sig 
hur Sovjetunionens vilja till krishantering 
undan ett hotande fullskaligt krig kunde 
påverkas av dessa, på skilda sätt, offensiva 
navala tankar.

På det hela taget förefaller det ändå lätt-
are att ta fasta på US Navys tankar om ett 
kommande krig än på främst det amerik-

anska flygvapnets. 
Flygets företrä-

dare tycks tämli-
gen genomgående 
har föreställt sig 
ett kort krig, av in-
tensiv slagväxling 
med massförstörel-
sevapen (kärnladd-
ningar). Trots alla 
sina egna atomva-
pen resonerade dä-
remot amiralerna 
mestadels i termer 
av ett utdraget kon-
ventionellt krig. 
På den europeiska 
skådeplatsen skulle 
inte minst marina 
stridskrafter säkra 
tillförselvägarna 
över Atlanten (även 
för det fall att hela 
fastlandet hade fal-
lit i sovjetiska hän-

der).  Därtill skulle man svara för understöd 
och bidra med framstötar från periferin. 

Självfallet var det ett professionellt egen-
intresse som talade. Ett kort intensivt krig 
skulle ju inte kräva några stora maritima 
resurser. 

Det måste ju ändå vara möjligt att hävda 
att flottans föreställningar kunde ge större 
utrymme för livsnödvändig krishantering, 
även i det yttersta av konfliktfall, än flygets 
kvardröjande domedagsskräll.

Med Kuwaitkonflikten1990–1991 (ofta 
även hos oss kallat Gulfkriget) fick hur som 

Hangarfartyget USS Enterprise. Det första 
atom-drivna atttackhangarfartyget, med en 
maxfart av 35 knop, togs i tjänst 1961
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helst den amerikanska marinen återigen 
impulser till en ominriktning. Uppgifterna 
att på olika sätt framför allt understödja 
insatsen i luften och på marken inverkade 
på sjöstridskrafternas hela uppdrag. 

Siktet har alltmer ställts in på internatio-
nella (freds)insatser i begränsade konflikt-
områden. Den amerikanska marinen berörs 
direkt av pågående doktrinutveckling. 
Det blev senast strax före julen 2006 up-
penbarat i en ny handbok för armén och 
marinkåren gemensamt, FM 3.24 Coun-
terinsurgency. 

Här återfinns tankar som redan 1940 
hade satts på pränt i marinkårens Small 
Wars Manual, innan de i storkrigets miljö 
föll i glömska. Nu sägs sådant som att en 
handskakning kan vara mer värd än en 
handgranat. Amerikanska trupper skall 
kunna vara nationsbyggare likaväl som 
krigare, de skall bedriva ”väpnat socialt 
arbete”, leva nära befolkningen och pa-
trullera till fots. Ibland, heter det i en ny 
talande mening, kan det vara ”bäst att göra 
ingenting”.

Målet för US Navy är heller inte längre 
sjömakt. Det är slut med Mahans diktat 

om en oberoende avgörande insats av 
sjöstridskrafter och direkt bekämpning av 
fienden som flottans enda reella uppgift. 
Mahan har sist och slutligen pensionerats, 
som George Baer formulerar saken.

Trots det begränsade omfånget är det en 
innehållsrik tudelad bok som författaren 
har skrivit. Med sina ibland språkliga 
egenheter – containment, den politik vi 
har brukat översätta som tillbakahållande, 
benämner han ”uppdämning” – har Cay 
Holmberg gjort det möjligt för svenska 
läsare att på sitt eget språk följa US Navys 
ofta fängslande kamp för överlevnad som 
strategisk tillgång hos ”hypermakten”, vår 
tids enda supermakt i väntan på Kina. 

Inte minst värdefull är en omsorgsfullt 
återgiven notapparat. Man kunde önska att 
texten lättades upp med mellanrubriker etc. 
Som det nu har blivit innehåller sidorna 
väldigt mycket grå textmassa. Och till sist 
tyvärr en styggelse: i vad som har blivit ett 
faktaspäckat historiskt referensverk över 
den amerikanska flottans framväxt finns 
inget som helst sak- och personregister. 
Där blir en kanske ofrånkomlig sparsamhet 
det goda initiativets fiende.


