
 

1988-09- Hakefjorden blir u-båtsfälla 

 

MARSTRAND (GT) Hakefjorden bohuslän - en av Sveriges största 

fjordar - kan i framtiden bli en gigantisk ubåtsfälla. 

 

Det vill säga om nya inkräktare avslöjas och det går som det marina 

Ihemvärnet tänkt sig. 

 
GT kan i dag avslöja hur Hakefjorden som mynnar norr om Mar-



strand kan komma att stängas av i händelse av att en okänd ubåt 

upptäcks inne i fjorden, 

Den nya strategin är ett resultat av en uppmärksammad incident i 

December förra året och ett led i den uppbyggnad av hemvärnet runt 

våra kuster som inletts. 

Det var i december månad bröderna Thomas och Börje Johansson på 

fiskebåtarna "Martina" och "Astrid Marie" av Rörö upptäckte och 

förföljde en ubåt under fiske inte långt från Tjörnbron. 

Klockan var 22, en onsdag. 

Thomas och Börje Johansson förbjöds av militären att kasta sin 

enorma skarpsillvad och på så sätt få fast den okända farkosten i 

djupet. 

Militärt beslut 

Det var ett militärt beslut som togs framför allt av säkerhetsskäl: 

Militären ville riskera fiskarnas liv. Upprepar sig den historien kan 

Hakefjorden stängas av med nät d v s bottengarn. 

- Fjorden är fågelvägen Tjörnehuvud-Tjuvkil cirka sju sjömil (en 

Sjömil=1.852 m). 

 

Stänger av 

Avstängningen sker dels mellan Tjörnlandet och Dyrön, dels mellan 

Dyrön och Korsholmarna/Risön strax innanför Dyrön. 

Dels mellan ön Hättan och Älgön, där farleden till Wallhamn, 

Stenungsund och Uddevalla går fram, dels mellan Älgön och Brattön 

samt mellan Brattön och Rörtången, det s k Brattösund. 

Vattnet mellan Tjörn och Orust (Stigfjorden) och mellan Orust och 

fastlandet  (Malö strömmar) stängs på liknande sätt. 

De aktuella näten eller bottengarnen är anpassade efter 

farledsbredd och bottendjup, 

I det s k Hättehålet, d v s passagen mellan Hättan och Älgö Gavel, är 



det över femtio meter djupt. 

Tanken är att bl a "Astrid Maries" systerfartyg "Astrid" - tidigare 

fiskebåt, nu 

administrerad av 

försvaret och 

namnad "Rörö" -

skall ligga stand by i 

ett eventuellt läge 

med sin mycket 

förfinade 

elektroniska 

utrustning. 

Passning måste ske 

på samtliga 

avstängningsplatser 

och "Rörö" har till 

sin hjälp 

fiskebåtarna i det 

marina hemvärnet. 

De är samtliga 

mycket kvalificerade 

då det gäller elektroniken. 

Elektroniken gör det omöjligt för eventuella undervattensfartyg 

att - på klassiskt ubåtsmaner - "hänga på" handelsfartyg såväl 

ut som in i fjorden. 

 

Upptäcks direkt 

Eventuella  inkräktare upptäcks direkt - och nere på bottnen står de 

indikerande näten. 

Det framkom i vintras att den okände inkräktaren smet ut endast 

några timmar efter det att ubåten upptäcktes av Röröfiskar- 

 

Här spärras Hakefjorden av (den infällda karta). 

Fiskebåten ”Rörö” har med sin förfinade utrustning en 

nyckelroll i det nya ubåtsförsvaret i Hakefjorden 



na. Ubåtskaptenen vald just att hänga på ett handelsfartyg, en 

engelsman, med avgångstid från Uddevalla 01.00 eller tre timmar 

efter upptäckten av ubåten. 

Vittnesmål 

Det vittnesmålet avlades efter det stora pådraget. 

Ubåten var enligt fiskarna, observationer 30 m lång. Längden på en 

normal svensk ubåt är 50 meter. 

 


