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”Såg en ubåt i Gullmarn” 

 

Vi har sett något som kan vara en ubåt. 

Mitt under ordinarie utbildnings- och övningsverksamhet i Gullmarn 

vid bohuskusten med enheter ur Västkustens marinkommando, kom 

på måndagen larm o ubåtsindikation i fjorden. Marinens verksamhet 

breddades — övningen fick även spaningskaraktär. 

— Men vi fortsätter övningarna inom ramen för vår ordinarie 

verksamhet, säger kapten Bo Nyman, pressofficer vid Västkustens 

marinkommando 

-- Vi får ju kontinuerligt rapporter från allmänheten om iakttagelser 

av olika slag, säger kapten Bo Nyman till G-P. 

— Och anser vi att iakttagelser som meddelas oss på ett eller annat 

sätt kan ses som trovärdiga tar vi givetvis upp dem, fortsätter han. 

Han vill dock för dagen ligga tämligen lågt i fallet Gullmarn: 

— Det har inte framkommit någonting som ger oss anledning att gå ut 

med någon kommuniké, säger han vidare. 

O Avslöjar inte 

Kapten Bo Nyman vill inte avslöja hur stora de övande enheterna i 

Gullmarn är, inte heller av vilket slag den iakttagelse var som man på 

måndagen larmades om från allmänhetens sida. 

Det står dock klart att även ubåtar och vertolhelikoptrar finns på 

plats i det aktuella området. 

Kapten Bo Nyman till G-P: 

Det är i och för sig inte särskilt konstigt med tips av det här slaget 

under rådande omständigheter. Mycket folk finns ju i området nu 

under storsemestern. 

-- Och när samtidigt marina enheter dyker upp i området ligger det 



ju nära till hands att folk anar oråd, fortsätter han. Då kan det ju 

ligga nära till hands att människor upptäcker vad de bedömer som 

just indikationer av något slag. 

Ytterligare en bidragande orsak till allmänhetens intresse för 

marinens pågående utbildnings- och övningsverksamhet i Gullmarn 

kan ha varit en av de tunga marinhelikoptrarnas agerande på 

måndagen. 

0 Sjuktransport 

— Vi larmades plötsligt om en sjuktransport som krävde heli-

kopterinsats, säger Bo Nyman till G-P. En av vertolhelikoptrarna 

lämnade området för övningarna för att från annan plats föra en 

allvarligt brännskadad person till sjukhus. 

-- Den flygningen hade alltså inget som helst samband med vår 

verksamhet i Gullmarn, konstaterar han. 

Kapten Bo Nyman tillägger: 

— Det är inte aktuellt med någon form av vapeninsats från vår sida i 

Gullmarn. Badande semesterfirare behöver inte oroa sig för att vi 

plötsligt skulle börja fälla sjunkbomber eller spränga minor i 

fjorden. 

--- Om sådant av någon anledning blir aktuellt kommer vi naturligtvis 

att i samarbete med polisen avlysa aktuellt område. Och då får 

allmänheten veta detta i god tid. 

-- Som det är nu kan folk bada och ta det lugnt, slutar Bo Nyman. 

 

 

 


