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Här är  ubåten instängd 

Försvarsstaben är övertygad om att den främmande ubåten är 

instängd i Stigfjorden mellan Tjörn och Orust utan minsta chans 

att smita. Förväntningarna på marinen är alltså stora. Ska man 

äntligen lyckas tvinga upp en inkräktande ubåt till ytan? 

 

 

 

Tjörn (G-P): Den eventuella främmande u-båt som försvaret tror 

finns i Stigfjorden mellan Orust och Tjörn lär få svårt att ta sig ut 

ur fjorden sedan beredskapen höjdes ytterligare under 

tisdagskvällen. 

 

Polisen har nu kallats in i spaningarna och upprättat en ledningscentral vid 

Skåpesund det ena smala utloppet samtidigt som spaningarna skärpts vid 

Björholmenrännorna västerut. 

 



Vid 21-tiden ökades aktiviteterna kring Björholmen—Hallsbäck och flera 

marina enheter drogs samman kring utloppen mot öppna havet samtidigt 

som helikopter spanade av strandområdena. 

Polisen har uppenbarligen  hand om bevakningen vid Skåpesund, där ett 

markeringsområde stängts av under kvällen och en ledningscentral 

upprättats där ett tiotal polisbilar från Göteborg och andar enheter 

ingår. Däremot hade sent på tisdagskvällen fortfarande inga tillfartsvägar 

till Stigfjorden från Tjörn-sidan spärrats av utan det gick att ta sig ned till 

fjorden 

  



Instängd – Chanslös 

 

Björholmen (GT) – Instängd! 

U-båten Stigfjord, mellan Orust och Tjörn, har inne chans att ta sig 

ut.

 

 

En seglare lotsas ut från det förbjudna vattnet, medan marinen avvaktar med hydrofoner 

hängande i luften akter om u-båtsjaktfartyget. 

 



Det är försvarsstaben övertygad om. 

Förutsättningarna är god, erkänner major Per Brissman på 

försvarsstaben 

De tre utloppen från Stigfjorden är Strömsund och Lyrsösund  väst 

och Skåpesund  i öst. Samtliga är hermetiskt tillslutna sedan i 

söndags förmiddag. 

Men vis av tidigare erfarenheter är försvarsstabens talesmän 

återhållsamma i sina kommentarer av läget. 

 

Bankerna 

— Klara tekniska indikationer tyder på att det fanns en u-båt i 

Stigfjorden, då vapeninsatsen gjordes vid 23.30-tiden i måndags kväll, 

konstaterar Brissman. 

Ett antal sjunkbomber —försvarsstaben vill inte avslöja hur många — 

fälldes då i närheten av Kälkerön. 

Igår sökte marinens fartyg genom sjöbottnen för att, hitta eventuella 

spår av vapeninsatsen. 

 

Observerade 

Undersökningen gav inget resultat. U-båten hann uppenbarligen smita 

undan. 

Men försvarsstaben tror att u-båten finns kvar i Stigfjorden. 

Den upptäcktes i söndags morse av skepparna på två fiskebåtar som 

passerade genom fjorden. 

Fiskarna observerade både periskopet och ryggen av en u-båt, innan 

den dök ner i vattnet. 

Avspärrat 

Skepparna larmade omedelbart marinkommando väst, som snabbt 



var på plats. 

Marinens beredskap hade varit skärpt sedan i mitten av förra veckan, 

då ubåtsobservationer gjorts bland annat i Göteborgs norra 

skärgård. 

— De tre utloppen från Stigfjorden spärrades snabbt av, bland annat 

med hjälp av u-båtsnät. 

Fem inhyrda fiskebåtar, som tillhör marinens hemvärn, ligger ständigt 

på pass vid utloppen och avlyssnar havsdjupet med asdic-radar. 

Vapeninsats 

Under natten mellan söndag och måndag fick man en indikation på 

asdic-radarn vid Skåpesundsbron. 

 
Av någon anledning gjordes då ingen vapeninsats, utan först vid nästa 

kontakt, ett dygn senare. 

Vår målsättning är att inte vänta, säger Brissman. 

Så fort vi får en klar indikation är ordern att tvinga upp u-båten till 

ytan genom vapeninsats. 

Hittills har marinen aldrig rots ett stort antal ubåtsjakter under 80-

talet —lyckats tvinga upp en främmande ubåt till ytan. 

 



Men den aktuella u-båtsjakten i Stigfjorden har bättre 

förutsättningar att lyckas än flera jämförbara (Karlskrona, 

Hårsfjärden, Töre, Sundsvall med mera.) 

— Vi har flera gånger tidigare tyckt att en u-båt stängts in, 

erkänner Brissman. 

Tre utlopp 

— Men erfarenheten säger att vi aldrig kan spärra av ett utlopp 

med hundra procents säkerhet. Inte i det här fallet heller. 

 Menförutsättningarna den här gången är bättre än någonsin tidigare. 

De tre utloppen från Stigfjorden är alla trånga och grunda 

Strömsundet, som leder direkt ut till öppna havet, är nio meter djupt 

på det grundaste stället. 

Sista utväg 

Skåpesund är sex meter djupt. Lyrösundet är djupast, 25 meter, 

men är å andra sidan mycket smalt och långsträckt. 

Om u-båtsbesättningen ger upp hoppet om att ta sig ut genom någon 

av dessa vägs bara en sista utväg att sänka u-båten och ta sig 

I så fall måste de ha hjälp från land för att kunna komma i säkerhet. 

Därför har nu också beredskapen skärpts i trakterna runt 

Stigfjorden, på södra Orust och norra Tjörn. 

Total förbud 

Tio polispatruller från Göteborg och tre från Kungälv är speciellt 

avdelade för denna bevakning. 

Poliserna har också en annan viktig uppgift: med hjälp av polisbåtar 

håller man undan de båtar, som trots det totala sjöförbud som 

började gälla igår eftermiddag ändå försöker ta sig in eller ut ur 

fjorden. 

 


