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DEN INDISK-PAKISTANSKE KRIG 1971
EN AF VERDENS KORTESTE KRIGE

ET BLIK PÅ KRIGENS MARITIME ASPEKTER

Af Cand.ma g. Søren Nørby
Center for Mi litærhistorie, Forsvarsakademiet.

In dled ning
Den 3. december 1971 iværksatte det
pakistanske militær operation "Djengis
Khan" - et koordineret angreb , hvor 50
fly fra det pakistanske flyvevåben uden
forudgående krigserklæring bombede Il
indiske flyvebaser. Angrebet var kulmi
nationen på lang tids øgede spændinger
mellem de to lande og kom ikke som
nogen kæmpe overra skelse for det indis
ke militær. Den følgende krig blev en af
verdenshistoriens korteste, og blot 13
dage senere måtte den pakistanske hær
overgive sig efter et totalt militært neder
lag, der efterfølgende førte til oprettelsen
af den nye stat Bangladesh.

Trods krigens korte varighed indeholder
den en række sømilitære episoder af
interesse for læserne af dette tidsskrift.

Optakt til krig
Pakistan og Indien blev begge uafhængi
ge af Storbritannien i 1947, men allerede
fra begyndelsen var der uenigheder mel
lem de to lande om bl.a. grænsernes pla
cering. Provinsen Kashmir på grænsen
mellem de to lande blev på mange måder
både symbol på og fixpunkt for uover
ensstemmelserne, der bundede i både
religiøsitet og etnicitet. Mens statsreli
gionen i Paki stan er Islam, er langt
hovedparten af Indiens borgere hinduer. l
Kashmir var problemet, at mens hoved
parten af befolkningen var muslimer,
blev provinsen styret af en hindu over
klasse. Det gav spændinger, og førte alle-
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rede i 1948 til den første afforeløbig fire
krige mellem de to lande. Krigen i 1948
varede ca. to måneder, før det nyoprette
de FN greb ind og gennemtvang en
våbenstilstand. Kashmir blev delt mellem
Indien og Pakistan, men konflikten blev
ikke løst, da ingen af parterne ville give
sig. I 196 5 ført e uenighederne om
Kashmir igen til en kort krig mellem de
to lande, og igen greb omverdenen 
denne gang i form af USA og
Sovjetunionen - ind og tvang parterne til
at stoppe kampene. Dog igen uden at
roden til konflikten blev løst.

Udover uoverensstemmelsern e med
Indien var Pakistan selv et land præger af
indre spændinger. Der var meget stor for-
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Pakistan var på dette tidspunkt et på næs/en alle områder todelt land.

Grundlagt i /94 7 i forbindelse med Det Britiske Imperiums opbrud var landel ell samling af
de dele af det nordlige Indien, hvor muslimer var iflertal. Det var blevet el sær! udseende
land i to dele med en stor vestlig del og ell betydeligt mindre østlig del -med over 1600 km
mellem de to områder: (Kort taget F a GiI/. 2003)

skel på ø st- og Vestpak istan, både hvad
angik etnici tet, kultur og sprog og det
eneste de to områder reelt havde til fælles
var den muslim ske tro.

Efter nogle år med mili tærstyre blev der i
december 1970 afho ldt parlamentsvalg i
Pakistan. Det gav et meget uhomogent

res ultat, hvor befolkningen i Østpakistan
i overvældende grad støttede op om par
tiet Awami League, der gik ind for en
deling af ø st- og Vestpakista n. Parti er
vandt 167 af 3 13 pladser i parlamentet,
hvilket gav part iet flertal. Det pakistan
ske militær, der var stærkt domineret af
officerer fra Vestpaki stan, ville imidlertid
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ikke acceptere valgeis resultat og indled
te el forsøg på med militære midler at
undertrykke Awam i Lcaguc.

Det foregik med meget hård hånd, og
hvad der begyndte som en politisk under
trykkelse af Awami League og dets til
hængere udartede sig hurtigt til etniske
udrensninge r af alle Østpakistanere.
Uafhængige kilder hævder, at i perioden
fra 25 . marts og frem til december 1971
blev mellem 2 og 3 millioner bovedsage
ligt civile Østpakistanere dræbt. Samtidig
flygtede mellem otte og ti mi llioner
Ostpakistanere over grænsen til Indien.
Den 26. marts 1971 erklærede Østpaki
stan sig uafhængigt uf Vestpaki stan under
navnet Bangladesh og en borgerkrig var
denned en realitet.

Den mussive flygtningestrøm ind i Indien
tva ng den indiske regeri ng under Indi ra
Gandhi til at reagere. Efter forgæves for
søg på at få det internationale samfund til
at involve re sig, besluttede den indiske
regering sig i april 197 1 fo r selv at gribe
ind i konflikten.

Den indiske hær var imidlertid uforbe
redt på situationen. Hæren havde forven
tet en militær konfrontation på grænsen
mellem Indien og Vestpakistan og havde
derfor hovedparten af sine styrker i dette
område. Nu skulle tropperne i stedet ind
sættes 1600 km mod øst. hvilket gaven
række udfordringer og forsinkelser. På
grund afbåde J en kommende sæson med
monsunre gn, som fru maj til
oktober/november satte en stopper for
enhver militær manøvre, og den indiske
hærs ringe stand, gik der over fire måne
der, før man var klar t il at gribe ind.
Udfordringen for der indiske militær var,
at krige n ville blive en tofrontskrig, hvor
man skulle ho lde fronten mod
Vestpakistan, mens man nedkæ mpede de
pakistanske trop per l Øst pak istan.
Baseret på erfaringerne fra de to tidligere
krige med Pakistan, forventede den indis
ke regering en kort krig, hvor FN eller

US A og Sovjetun ionen etter kort tid ville
gå ind i konflikten og tvinge parterne til
forhandlingsbordet. Inden det skete skul
le den indiske hær gerne have sat de paki
stanske styrker i Østpakistan ud afspillet.

Mens J en indiske hær gjorde sig klar til
kamp. støttede det indiske efterre tnings
væsen aktivt modstands bevægelsen i
Østpakistan. Støtten gik ikke upåagtet
hen , og medførte bl.a. pakistansk artille
ribeskydning af indiske grænseposter pli
grænsen mellem Indien og Østpakistan.
For at stoppe delte rykkede indiske trop
per den 20. november 10-1 5 km ind i
Østpakistan. Det lykkedes hermed at
sætte det østpakistanske artilleri ud af
spillet, og indrykningen medførte mærk
værdigvis nok ikke umiddelbart en krigs
tilstand mellem Indien og Pakistan. Først
tre dage senere erklærede Pakistans rege
ring "national emergency", og bl.a. flå
dens hovedbase ved Karaehi blev sal i
højeste beredskab. Samme dag fremlagde
den indiske flådes ledelse dens planer for
den krig, som alle regnede med kun var
få dage fra at bryde ud, for den indiske
fo rsvarskommando og forsvarsminister.
Den indiske flåde havde kun spillet en
minimal rolle i krigen i l <,165. og for nå
dens ledelse var det vigtigt at man nu
viste. at de mange rupier, som var gået til
flådens opbygning ikke var spildt (fra
1965 og frem til 1971 var den indiske flå
des budget blevet øget fra 350 mio. til
1,15 mia. rupier). Flådens optræden skul
le derfor være offensiv og tab var noget,
som man torventede og accepterede.

DCIl Indiske Flåde
Den ind iske flåde var frem til 1965 blevet
opbygget omkring en række britiske flå
defartøjer fra 2. Verdenskrig, og rådede i
1971 håde over hangarskibet Vikrant
(t idl. IIMS l lermes, søsat 1943), krydser
ne Mysa re (ex JIMS Nigeria, søsat 1938)
og Delhi (tiJI. IIMS Achilles, søsat 1931)
samt et mindre antal destroyere og fregat
ter. alle af britisk design og fra før 2.
Verdenskrig, men siden modemiseret i
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Den indiske og pakistan ske f låde havde som
udgangspunkt samme opgave linder krigen:
at hindre at fo rsy ninger nåede f rem til ffen

den ved at blokere demles ha vne og opfange
fjendens handelsskib e til sos , at yde naval
fire support til egne s /yrker / bombard ere

fjendtlige mål i land saml at nedkæmp e fjen
dens flådestyrken Her en afde indiske 11Iis
s i/både, som spillede så stor en rolle under

Opera tion Irident.

forskellig grad. Efter krigen i 1965 havde
Storbri tannien indstillet våbenhjælpen til
Indien. I stede t havde Indien vendt sig
mod Sovjetunionen , hvorfra man i slut
ningen af 1960'eme og begyndelsen af
1970'eme havde modtaget en række flå
defanøjer og haft en række indiske offi
cerer og befalingsmænd på uddannelses
ophold i Sovjetunionen .

Den 20. oktober 1967 havde sovjetiske
byggede miss ilbåde under egyptisk kom
mando med missiler sænket den israelske
destroyer Eilat ud for Port Said. Det var
første gang i verdenshistorien, at missiler
blev brugt til at sænke et fjendt ligt flåde
fartøj , og episodens betydning for søkri
gens udvikling var ikke spi!dt på den
indiske flåde, der i 1969 fik ovenalt den
sovjetiske flåde til at overdrage otte mis
si!både af OSA l-klassen til den indiske
fl åde,

Den Pakistanske Flåd e
I I960'erne havde den pakistanske flåde
indset , at den ikke havde eller ville få res
sourcerne til at kunne opbygge en "høj
søfl åde", der kunne matche den indiske
flåde, der med sit hangarskib, krydsere
og missilbåde var den pakistanske både
tal- og kvalitetsmæssigt overlegen.

I stedet valgte Pakistan at satse på ubåde,
og rådede i 1970 over den store oceangå
ende ubåd Ghazi (tidl. USS Diabio af
Tench-klassen), fire mindre nybyggede
fransk-de signede ubåde af Daphne-klas-

sen samt et antal miniubåde og såka ldte
Chariots ti! brug for angreb på indiske
tlådee nheder opa nkret inde i beskyttede
indiske flådebaser (som det italienske
angreb på Alexandria i december 194I,
hvor seks italienske dykkere satte to bri
tiske slagskibe ud af spillet).

Den indiske flåde havde fået sin første
ubåd i 1967, og kunne først da begy nde
en egentlig udvikling af ant i- ubådstaktik
m.v, At det tager år at opbygge den nød
vendige erfaring til suecesfuldt at jagte
ubåde, blev krigen i 197 1 et godt eksem
pel på,

Med langt hovedpanen af flådens budget
brugt til ubåde kan det næppe overraske,
at flådens andre enheder i løbet af
I960'eme havde oplevet teknisk stilstand
og dårlig vedligeholdelse og havde der
ved mistet en del af deres kamp værdi .

Krigen bryder ud
Den 3. december gennemførte pakistan
ske flyangreb på indiske flyvebaser i den
vestlige del af Indien og pakistanske
hære nheder gik til angreb ind i Indien fra
Vestpakistan.

Det pakistanske angreb var forventet, og
skaderne på de indiske flyvebaser var
derfor minimal , ligesom den indiske
flåde var stået til søs og ude affare for at
blive fanget i havn. Allerede dagen efter
det pak istanske angreb var det indisk e
forsvar klar til at slå igen.
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Opcra tlon Trfdcnt
Natten mellem den 4. og 5. december
gen nemførte den indisk e flåd e
"Operation Trident". et vovet missi lan
greb på den pakistanske flådes hovedba
se ved Karachi. Her lå hovedparten af
den pakistanske fl åde med bl.a. den lette
krydser Babur (tidl. IIMS Diadem), syv
destroyere og et antal stø rreskibe og 
faciliteter. Karachi lå egentligt uden for
rækkev idde af de indiske missilbåde af
Vidyut-klasscn (let ombyggede russiske
OSA~klasse missilfartøjcr, anneret med
hver 4 SS-N-2B missiler (i NATO kendt
under betegnelsen STYX», men den
indiske flåde løste de tte prob lem ved at
bruge tre fregat ter til al slæbe tre missil
både frem til en position ca. 250 sømil
syd for Karachi. Efter mørkets frembrud
den 4. december satte missilbådene og
korvetten Kiltan (russisk Petya Hl-klas
se) kurs mod den pak istanske flådebase.
På vejen fik de radarkontakt med den
pakistanske destroyer Khaibar (t idl.
IIM S Cadiz ), som blev engageret med to
STYX-missiler.

Begge missiler traf dest royeren. der gik
ned med mand og mus.

Det var kun anden gang i verdens histori 
en at sømålsmiss iler i krig sænkede et
fjendtligt nådefartøj.

Den indiske task force fortsatte mod
Karaehi, hvor de nær havnen fik radar
kontakt med handelsskibet MV Venus
Challenger, der blev esko rteret af den
pakistanske destroyer Shah Jahan (tidl.
HMS Charity). Under normale omstæn
digheder ville man ikke have åbnet ild
mod et sådant fragtskib, udcn først at
have boardct del og inspiceret last m.v.,
men de pakistanske myndigheder havde
torbudt al ikke-pakistans k skibst rafik at
komme næ rmere end 75 sømil på
Kara ehi, og derfor blev Venus Challenger
nu antaget som fjendt ligt. Venus
Challenger havde efter alt at dumme
lasten fuld af ammunition og eksplodere-

de i en spektaku lær eksplosion, da det
blev ramt af et STYX-missil. Kort efter
blev Shah Jahari også ramt af et STYX
missil. der dog ikke sænkede skibet, men
tilføj ede det så stor skade, at destroyeren
efterfølgende blev skrottet.

Tyve minutter senere blev de n pakistan
ske minestryger Muhatlz også sænket
med et STYX-missi1. Na ttens sidste
angreb blev rett et mod selve flådebasen,
hvor et S'Tr'Xcmissil ram le havnens olie
depot, hvorved den pak istanske fl åde
mis tede ca. 50 % af sine oliereserver.

Herefter salte de indiske flådefartøjer
igen kursen mod Bombay.

Angrebet var en kæmpe indisk succes,
idet de både sænkede flere pakistanske
flådefarrejer. ødel agde store dele af flå
debasen ved Karaehi og gjorde det paki
stans ke forsvar så paranoid, at man den 6.
december endte med at bombe et af den
pakista nske flådes egne fartøjer, idet man
tejl-fjernkendte det som et indisk fartøj.
Skibet blev ikke sænket, men episoden
fik den pakistanske flådes ledelse til at
trække aJle pakistanske fan øjer tættere
på den pakistanske kys t for på den måde
at hindre gentagelser.

Natten mellem den 8. og 9. december lyk
kedes del den indiske flåde at gcnncmfø
re endnu cl angreb på Karach i. Dækket af
dårligt vej r sneg en missilbåd og to fregat
ter sig tæt på Karachi og affyrede igen
missiler mod havnen og skibene heri. En
række havncinstallaticncr; olie tanke og
handelsskibe blev ramt og ødelagt.

Værd ien af et han garskib
Den pakistanske flåde havde ved krigs
udbruddet ingen egentlige kampenheder i
Østpakistan. Tløbet af krigens første dage
b lev en række mindre civile skibe
omdannet til kanonbåde, men de fik kun
begrænset betydning for krigens forløb.

I den Bengalske Bugt opererede krigen
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igennem den indiske flådes eneste han
garskib Vikrant, og skibet viste her til
fulde værdien af at ha...e en flydende og
mobil lufthavn til råd ighed. Vikraru var
udrus tet med 2 1 fly af type rne Sea
Hawk s og Hreguet Alizc. Um iddel bart
før krigsudbruddet va r hanga rskibet ble
vet raml afer kedel havari og skibet måtte
derfor under krigen klare sig med tre i
stede t for fire kedler. Del mindskede ski
bets tophastighed til ca. 16 knob, og
betød bl.a. at Vikrant flere gange i løbet
af den k0l1C krig havde prob lemer med at
få de ts Sea Hawks i luften , da den
Bengalske Bugt var præget af vindstille
og hangarskibet ikke var i stand til at
sejle hurtigt nok op i vinde n til. at flyene
kunne lette. Hovedparten af luftangrebe
ne blev derfor gennemført med de fransk
bygged e Alize-fly

Sæ nk ninge n af Gha zl
Vikrant var åbenlyst det mest centrale
m ål for den pakistanske flåde. En sænk
ning af hangarskibet ville ikke bare sætte
et af den indiske flådes vigtigste enheder
ud af spille t og lette presse r på de paki
stanske tropper i Østpakistan. Det ville
også være en kæmpe propagandasejr for
den pakistanske flåde.

Den pakistanske flåde havde dog reelt
kun en enhed, der kunne true vikrant.
Inderne havde luftherrede mmet ove r
bugten, og kun en ubåd ville derto r
kunne operere her. Den amerikanskbyg
gcdc ubåd Ghazi var den enes te pakistan
ske ubåd, der havde rækk evidde til at nå
den Bengalske Bugt. Ghazi tik derfor
allerede før krigens udbrud ordre på at
forlægge til bugten . Ubåden afsej lede fru
Karach i den 14. novcmbcr 1971, og skul
le være på plads i den bengalske bugt 
3000 søm il væk - ca. 12- 13 dage senere.
All erede inden afsej lingen havde chefen
for den pakistanske ubådseskadre forsøgt
at fa omgj ort Ghazis ordre. l ian og
mange af hans kolle ger mente ikke, at del
var forn ulligt at sende den relativt gamle
ubåd til et fjendtligt kontrolleret ha ....nm-

råde. hvor den ikke ville kunne få forsy
ninger eller modtage reparat ioner fra
egne enheder. For den pakistanske flådes
ledelse var del imidlertid af største betyd
ning at fi\ sal Vikrant ud af spillet, og
ordren om afsejling blev derfor fastholdt.
Modstanden mod planen medfarte dog,
at en række officere r om bord i Ghazi
blev udskittet. og chefen tilt rådte således
blot fire dage før afsej lingen.

Gbazi blev opdaget af indiske myndighe
der, da ubåden den 19. november stod
forbi Sri Lanka og den indiske nåde
havde derfor en god ide om, hvor ubåde n
var på vej hen. Al Ghazi dukkede op øst
for Indien var forventet af den indis ke
f låde, og Vikrant var derfor allerede i
midten af november blevet forlagt til
området omkring Andaman Øerne i den
østlige del af den Ben galske Bugt.

Efter at have ledt forgæves eller hangar
skibet ud for de n indiske hav neb y
Madras. salte Ghazi kurs mod den indis
ke flådebase ....ed Vishakhapamam. Ghazi
med bragte et antal sc mincr, som skulle
udlægges ud for flådebasen og samtidig
havde ubåden fået besked om, at Vikrant
sandsynligvis lå i havnen. Det sidste var
resultatet af en mas..iv indisk elle rret
ningsoperation for at give indtry kket al:
at Vikrant var et andet sted end den reelt
var - en indsats, som lader til al have
været succesfuld.

Nær indsej lingen ti l Visbakhapatnam
blev Ghaai ved midnat den 3.14. decem
ber opdaget af den indiske destroyer
Raj put (t idl. HMS Rotherh am), der
kastede to dybdebomber mod ubåden. En
markant eksplosion markerede at dybde
bomberne havde truffet et må l. og det er
sandsynligt al rystelserne fra dybdcbom
bemc har fået ubådens miner til al deto
nere . Det er værd at bemærke, at Ghazi
blev opdaget af udkiggen på broen af
Rajput, mens den var i færd med at dykke
- og at del altså ikke var destroyerens
hydro foner elle sonar, der fandt Ghazi.
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Ghozi skulle ved ankomsten til den
Bengalske Bugt den 26. november havde
meldt delte til den pakistanske j lådes hoved
kvarter. El s ådant signal blev imidlertid
aldrig modtaget. og det har/aet en række
pakistanske kilder til at hævde, a f Ghazi må
være blevet sænket af indiske flådefartøjer
for krigsudbruddet den 3. december. Bl.a.
fordi vraget afGhazi er ble l'et jimdet ud for
Vishakhapatnam, er der dog meget, der taler
for at den ind iske version afsænkningen er
korrekt. (Kort tagetfra Gill. 2003)

1971War:
Air and Naval
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Med Ghazi ude af spillet havde Vikrant
frie hænder i den Benga lske Bugt, og alle
rede den 4. decemb er var hangarskibet
nåede frem til østpakistanske kyst og
kunne påbegynde luftangreb på østpak i
stanske tropper og installationer i området.
Hovedvægten blev her lagt på havne og
skibsfart, og i løbet af de næste dage blev
over 56.000 tons pakistansk tonnage sæn
ket, uden at Vikrant mistede et eneste fly.

Den indiske flåde formåede at gennemfø
re en næsten total embargo af den østpa
kistan ske kyst, hvor al skibs trafik blev
stoppet og inspice ret,

Sænkningen af INS Khukri
Den paki stanske flådes største succes
under krigen i 1971 fandt sted den 9.
december, hvor ubåden Hangar
torpederede og sæ nkede den indiske fre
gat Khukri.

Allerede ved krigsudbruddet havde den
indiske flåde via radiosigna ldekrypter ing
fået nys om, at en paki stansk ub åd
befandt sig i området syd for den indiske
havneby Diu på Indi ens vestkys t. De to
ældre indi ske frega tter Kirpan og Khukri
af den bri tiske type 14-k lasse blev sendt
på patrulj e for at finde og nedkæmpe
ubåden, men det viste sig, at deres udstyr

ikke var godt nok til at opdage ubåden,
inden den kom på skudho ld. Hangar s før
ste torpedo eksplode rede imidlert id ikke
som forventet , da den traf Kirpan . Khukri
forsøgte nu et angreb på ubåden, men den
affyrede endnu en torpedo, der eksplode
rede under Khukr i, som på under to
minutter forsva ndt fra havets overflade.
194 indiske officerer og besætn ingsmed
lemmer gik ned med skibet. Hangar
affyrede derpå endnu en torpedo mod
Kirpa n, der formåede at und gå at blive
ramt, men under man øvrerne for at und gå
torpedoen , mistede Kirpan kont akten
med Hangor, der således slap væk ube
skadiget.

Det var første gang siden 1945, at en
ubåd sænkede et orlogsskib, og et meget
klart ekse mpel på, at den indiske flådes
anti-ub ådsv åben og -teknolog i ikke var
af tilstrækkelig høj kva litet til at matche
de mod ern e pak istan ske ubåde. Den
indiske flåde gennemførte i de følgende
dage en intens iv eftersøg ning e fte r
Hangor, der dog form åede at slippe uop
daget ud af området og retur til Karaehi.

En uforberedt arnflbleoperation
Den indiske hærs ledelse fik i krigens
sids te fase en fry gt for, at paki stanske
tropp er skulle søge at undslippe syd på
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liVS Jlikralll. l tjeneste j den indiskeflådefra 1961-199 7. (Fra www.bhørar-rakshak.comt

og ind i Burma. Man igangsatte derfor i
al hast en amfibieoperation, hvor en min
dre styrke, efter et kort landbombarde
ment af to indiske destroyere, natten mel
lem den 15. og 16. december blev lands
at tæt på havnebyen Cox Bazaar. Ocr
havde imidlertid ikke været tid til at fore
tage nogen form fol' rekognoscering af
området, og invasionsstyrken kone hur
tigt fast - bl.a. blev landsæt ningen to
timer forsinket, hvilket gjorde at tidevan
det ikke var højt nok til at fartøje rne
kunne komme tæt nok på land. Da de
indiske tropper kort før krige ns afslut
ning nåede frem til Ccx Bazaar viste det
sig også, at alle pakistanske tropper
havde forladt området flere dage før
invasi onen.

Amer ikanerne griber ind
Som tidligere nævnt havde den indiske
flåde planlagt dets indsats etter at krigen
ville blive kort. Det kom også til at passe,
tor den IO. december meddelte den arne
rikanske flåde at en del af dens 7. I låde -.
nærme re bes temt Task Force 74 beståen
de af hangarskibet Entcrprisc (på davæ
rende tidspunk t verdens største krigs
sk ib) , he likopterhangarsk ibet Tripoli
med dens last af 800 "Marines" og deres
eskorte bestående af syv destroyere og en

atomubåd, havde forladt Singapore med
kurs mod de n Benga lske Bugt. Officielt
var flådestyrkens mission at stå klar, hvis
det blev nød vendigt at evakuere ameri 
kanske borge re ud af krigsområder, men
de sids te ves tlige bo rgere forl od
Øs tpak istan den 12. december - mens
Eriterp rise og dens eskorteskibe endnu
var langt væk .

Den pak istanske hær i Østpak istan var på
delle tidspunkt i fæ rd med at planlægge
en evakuering af samtlige troppe r i lan
det, og fra indisk side var man overbevis t
om, at de amerikanske fl ådefartøjer
havde til opgave at sikre de skibe, som
skulle sejle de pakistanske tropper væk,
mod angre b fra indiske styrker.

Inden de amerikans ke skibe nåede frem
optrappede Vikrant derfor angre bene på
pak istanske skibe i området, og form åede
her at sæn ke så mange skibe , at en eva 
kuer ing via søvejen reelt ikke længere
var muligt for de pak istanske tropper, der
snart fandt sig indesluttet i Daeca.
Dermed var krigen reelt forbi, og den 16.
december - inden Task Force 74 "ar
frem me ved den østpak istanske kyst,
skiftede skibene kurs og tog position syd
for Sri Lanka - langt fra Østpak istan.
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hvor de pakistanske tropper samme dag
ove rgav sig betingelses løst.

Krigens afslutn ing
Ved overgive lsen af de pak istanske styr
ker i Østpak istan den 16. deeember tog
den indiske hær ea. 90.000 paki stanske
soldater til fange, svarende til 33 % af
den pak istanske hærs før-k rigs styrke.
Kapi tula tionen blev umiddelbart efter
fulgt af en våbenhvile på vestfronten og
hermed var krigen forb i. De mange krigs
fanger blev i løbet af 1972-74 løsladt og
returneret til Pak istan .

Efterfølgende blev Vestpakistan til
Bangladesh og Pakistan mistede derved
samtlige østlige provinser og ea. 50 % af
landets befo lkning .

Indien var krigens sej rherre og havde efter
trykke ligt manifesteret sig som den mæg
tigste militærmagt i området. Den indiske
flåde havde under krigen fuldt opfyldt de

opsatte mål. De havde opnået tota lt søher
redømme over både den Bengalske Bugt
og det Arabiske Hav, og blokaden af den
pakistanske kyst havde været så tæt, at
ingen skibe var nåede igen nem til
Pakistan. I løbet af krigen var 115 handels
skibe blev undersøgt. Tre af disse havde
vist sig at være pakistansk eje ndom og
blev derfor erklæret som priser.

Samtidig havde den pakista nske flåde
ikke formåede at stoppe et eneste skib på
vej til eller fra indiske havne

l løbet af de 13 dage havde den pak istan
ske flåde mistet to destroyere , en mines
try ger, en ubåd, tre patruljebåde og syv
mindre kanonbåde - svarede til ea. 1/3 af
hele den pakistanske flåde . De menne
skelige tab var ea . 1900 mand .

Den indiske flåde s tab beløb sig til fre
gallen Khukri og 194 mand af dens
besætning.

USS Enterprisefotograferet i 1971. (www.historynavy.mil)
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