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= RØOEOKTOBER=
11975 begik en politiskofficer iden sovjetiske flåde mytteri. Han ville gentage historien
fra 1905 og 1917, hvor besætningerne på russiskeorlogsfartøjer opildnede arbejderne til
revolution. Forsøget endte dog ifiasko og personlig traged ie

an havde forbe redt sig længe. I
hans s kab lå kassettebå nd med
optagelse r af ta ler, som sk ulle
afspilles over radioen. Og i hans sind va r
der ikke længere nogen tvivl- han måtte
handle. Nu s ku lle d en sovjetiske befolkn ings øjne åbnes for styrets uduelighed ...

H

ValerijSablin var politisk officerom
bord på den sovjetiske missilfregat Storvzllevoy, der var en del af den sovjetiske
østersøflåde. Politisk officer (lAmpo/it)
ble v kun de mest betroede officerer, og

jobbet krævede en uangribelig tro på den
sovjetiske samfundsmodel. I flådens øjne
var Valerij Sa blin da også den pe rfekte politiske officer. Ha n kunne citere alle Leniris
værker fra hukommelsen og kom godt
ud a f det med bå de skibets mandskab og
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officerer. Ind er st ind e næ rede han d og et
ønske at omstyrte det sovjetiske samfun d.
Det sa mfund, han da gligt op levede i
Sovjetunionen, havde ikke mange lig hed spunkter med Mar x og Leniris visio ner. I
stedet for a t frig øre borgerne var d er blo t
kommet en ny overklasse, der var lige så
u ndertrykkende, so m zare ns sty re havde
været før revolutionen i 1917. Det var på
høje tid, at det sovjetiske samfund blev
tvunget tilbage på komm unismens sande
vej.

Svenskerne lyttede med
For de ansatte på den svenske militæ re
lyttestation ved Ostergam på Go tland begynd te søndag den 9. november 1975 som
en helt almindelig dag. FRA's op gave var

at opsnappe og an a lyse re a lle rad iosig nale r og andre ele ktronis ke ud sen delse r
fra Warszaw a-pag te ns enheder i d et baltiske område. No rmalt va r dette et ru tinearbejde, men ved seks tiden om morgen en
begynd te rad ioe rn e på en række sovjetiske
skibe i o m rådet at gløde. Noget va r på
færde i Østersøen.
Mytte r iet om bord på Storozhevoy havde
d a været i ga ng i over ti time r. Lige efter
klok ken 19 a ften en før havde Valerij Sablin lokket skibets øverstbefalende, kaptajn Anatolij Pot u iniij, ned i forskibet og
havde spærret ham inde. Dere fter havde
han sammenkald t skibets officerer og orlogs- gaster og forklaret dem, at han havde
overtaget kontrollen med fartøjet. og at
han agtede at forlade havnen i den lettiske
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5torozhevoy var et meget modernekrigsskib i 1975. Derfor frygtede Moskva, at
Sablin skulle hoppe af til Vesten med den nyeste sovjetiskemilitærteknologi

de øv rige officerer forsøgte med magt at
forpurre mytteriet, men lod sig frivilligt
spærre inde af Sablin, der på denne måde
sikrede, at de otte ud af seksten officerer,
der ikke sympatiserede med hans forehavende, efterfø lgen de ville kunne undgå
straf. Af de 165 værnepligtige om bord på
Storozheuoy valgte langt hovedparten al
følge Sablin.

Alarmberedskab

hovedstad Riga og sejle til Lerungrad . Her
s kulle en ny revolut ion igangsæ ttes ved at
opildne folk i land - ligesom besætningen
om bord på panse rkrydseren Potjomkill
havde forsøgt i 1905 og deres fæller på
Aurora havde gjor t med større succes i
1917.

Sablin havde sørget for at alliere sig med
et pa r betroede folk på forhånd og var derudover bevæbnet med en pistol. Ingen af

Klokken 23 lørdag aften havde Storozhrooy
hævet ankeret og sat kursen mod Østersøen. Men først skulle der tilbagelægges
15 kilome ter ad den smalle og befærdede
Deugeve-flod . Endnu før fregatten havde
nået flodmundingen, var Moskva i alarmberedskab. Flådens øverste chef, admiral
Serge] Coesjkov, og forsvarsmin ister Grechko gik i panik og beordrede Storozhrvoy
sænke t for enhver pris.
Herefter fulgte heftig akti vitet i luften
og på havet i den østlige del af Østersøen. Det var de elektroniske signale r fra
n-38-eftersøgningsfly, ]ak-28-angreb sfly
og Tu-l 6-bombefly og større og mindre
patruljebåde på jagt efter Sablin og S/orozhevoy, de n svens ke lyttepost opfangede.
Klokken ni søndag formiddag indhentede
et par Strllla-patru ljebåde fregatten. Kort

efter an greb de første Jak-28'ere, men flådens egne piloter nægtede at kaste deres
bomber direk te mod Storozhl!1.'Oy. Derefter
satte forsva rsministeren flyvevåbn ets Su24'ere ind.

Henrettet
Klokken halv elleve blev Storozhevoy ramt
af flere bomber, som beskadigede roret.
Fregatten var da nået helt ud i Østersøen,
og der var mindre end 100 kilomet er til
den svenske ø Gotland. Den sovjetiske
ledelse troede, at Sablin ville hoppe af til
Vesten og tog ingen chancer. Skibel blev
bordet, Sablin blev arresteret, og kaptajn
Potulniij, som selv va r slu ppet fri af sit
fangens kab, overtog atter kommandoen.
ValerijSabliris revolu tionsfors øg fejlede.
Radiooperatøren om bord på Storozllevoy
nåede at udse nde Sablins revolutionære
taler via rad ioen, men kom til at bruge en
kod et militær frekvens. som ingen arbejdere i land kunne modtage.
Ingen opdagede derfor forsøget på at vælte det sovjetiske styre. Hele besætningen
fik disciplinære straffe, selv kapta jn Potulnii], og Sablin selv blev dømt for forræderi.
I august 1976 blev han henrettet med et
nakke skud i kælderen under Lefortovofængslet i Moskva. t;'
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