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Därför lyckades kuppen 

 
Av BENGT BENGTSSON 

UDDEVALLA (GT) — Vi har inga resurser att bevaka 

Gullmarsbasen med! 

 
Kuppmannen klev in genom de öppna portarna på Gullmarsbasen mitt 

på ljusa dagen. Ingen gjorde något försök att hindra honom. 

Naturligtvis är det långt ifrån tillfredsställande, säger Bengt Nyman, 

presschef på Västkustens Militärkommando. 

 

Lars Löfberg, t.f. militärbefälhavare på Milo Väst, ger 



förklaringen till varför en 35-årig man osedd och ostörd kunde ta 

sig in på militäranläggningen i Skredsvik i tisdags och stjäla vapen 

och ammunition. 

— Det som skett är mycket allvarligt. I synnerhet som vi skärpte 

bestämmelserna efter händelsen på K1 i förra veckan. 

Det finns mycket stränga regler och bestämmelser om hur vapen 

ska och måste förvaras på ett betryggande sätt i det militära. 

Regler som ytterligare skärptes efter händelsen på K1 i Stockholm 

där en vakt övermannades och vapen stals. 

— Ja, säger Lars Löfberg på Milo Väst i Skövde. Redan i söndags 

beordrades kontroll av bestämmelserna. 

— Rapporterna ska också vara inne i den här veckan, fortsätter han 

och förklarar vidare: 

— Vapen som ej är under uppsikt eller som inte är isärtagna måste 

förvaras i låst säkerhetsskåp. 

— Går inte det, om inget säkerhetsskåp finns, måste vapnet och 

någon vital del, t ex slutstycket, låsas in på annat sätt och var för 

sig. 

— Den som bär vapen måste ha detta direkt gripbart och 

tillgängligt. Ingen får komma emellan vapnet och ägaren. 

Klara regler! Ändå kan, samtidigt som skärpning beordrats, en man ta 

sig in på Gullmarsbasen i Skredsvik och stjäla en armépistol och tre 

fullmatade magasin — utan att någon hindrar honom. 

— Jag har ännu inte fått alla uppgifter, men vad jag har förstått, 

har mannen brutit upp en skrivbordslåda där han hittat nyckel till 

säkerhetsskåpet där vapnet låg. För en lekman låter det oroväckande 

enkelt. Och Lars Löfberg ser också mycket allvarligt på händelsen. 

Vapenstölden 

— Ja, naturligtvis. I synnerhet som det som skedde i tisdags på 

Gullmarsbasen hände omedelbart efter vapenstölden i Stockholm. 



En intressant fråga är hur det egentligen är ställt med bevakningen 

av Gullmarsbasen? 

Natten till i går, några timmar efter vapenstölden, var vaktkuren 

nedsläckt och obemannad. Endast några gatlyktor lyste upp området. 

Förmodligen kunde vem som helst ha tagit sig in utan att bli upptäckt 

eller gripen. 

Precis som 35-åringen gjorde — fast han klev in på basen mitt på 

ljusa dagen! 

— Förklaringen är enkel, svarar Bengt Nyman, presschef på 

Västkustens Militärkommande, i Göteborg. Basen är obemannad och 

obevakad. 

Inga svårigheter 

— Det är inte några svårigheter för den som vill klättra över eller 

krypa under stängslet. 

— Och lika lätt är det att ta sig in från sjösidan! 

— Naturligtvis är det långt ifrån tillfredsställande, erkänner Bengt 

Nyman. 

— Men vad ska vi väl göra när vi saknar resurser och är 

underbemannade? 

Den enda bevakning som finns i dag på Gullmarsbasen, består i att en 

tillsyningsman dagligen gör en lov runt området. 

Bortsett från hans korta promenad är militäranläggningen lika öppen 

som en nöjespark. 

Ändå finns inom området verkstäder och förråd för marinen liksom 

handeldvapen. 

— Naturligtvis ska det som skett inte få hända, men vapen stjäls ju 

även ute i samhället, menar Bengt Nyman. 

— Tyvärr har vi förråd ute i skärgården som också står utan 

bevakning. 

Om det finns anledning att ompröva Gullmarsbasens bevakning ville 



ingen kommentera i går. 

Ligger i malpåse 

Gullmarsbasen ligger i malpåse, berättar dock Bengt Nyman. 

Verksamheten har successivt dragits ner under 80-talet. 

- I början fanns där en ”nyckelstyrka”, men i och med att vi 

tvingades rationalisera försvann även den förra året. 

- - Ja. det är väl möjligt att om den hade funnits på plats så hade 

vapenstölden förhindrats. 


