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Dörrarna lämnades öppna 

Ubåtsjakten i Stigfjorden slutade i ett nytt fiasko. 

En taktisk miss från militärens sida gjorde det möjligt för den 

främmande ubåten — om det funnits någon — att smita ut innan 

Stigfjordens utlopp täpptes igen. 

Vid midnatt, natten till i dag, 

upphävdes alla förbud vid fjorden. 

I dag-är det exakt två veckor 

sedan beredskapen höjdes i 

Stigfjorden. Enligt 

försvarsstabens presschef 

Evert Dahlén fick manrinen 

lördagen den 27 augusti flera 

indikationer på att misstänkt 

främmande undervattensverk-

samhet pågick i Stigfjorden. 

Samma dag seglade Sven-Erik 

Radesjö på något med sin 12-

meters segelbåt på 22 meters 

djup vid Kråkesundsgap. 

Militären fick information om denna kollision först måndagen den 29 

augusti. Analys av misstänkt färgavskrap på segelbåtens köl pågår 

fortfarande på Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping 

Inga bevis 

Vapeninsats gjordes vid två tillfällen under ubåtsjakten, dels på kvällen 

den 29 augusti, dels på torsdagseftermiddagen den 1 september. I 

båda fallen användes sjunkbomber. 

 

Ubåtsjakten i Stigfjorden är avslutad – utan 

resultat. Om det fanns en ubåt i området hann 

den förmodligen smita innan marinens nät 

blockerade utloppet ur fjorden 



Nu erkänner försvarsstaben att inga som helst bevis föreligger för 

att det överhuvudtaget förekommit främmande undervat-

tensverksamhet i området. 

— Vid de bottenundersökningar som gjorts bland annat vid platserna 

för vapeninsatserna har inga fynd eller iakttagelser gjorts som 

tyder på främmande undervattensverksamhet, säger Evert Dahlén. 

— Men analysarbetet fortsätter. 

Enligt Evert Dahlén har den hittills gjorda analysen visat att det 

inte förekommit främmande undervattensverksamhet efter den 29 

augusti. 

Försvarsstaben uppger också att möjligheterna att kontrollera in- 

och utloppen till Stigfjordens inledningsvis var begränsade. 

Med andra ord: Fanns det något främmande inne i Stigfjorden hann 

detta lämna området genom de tre utpassagerna, Skåpesund, Lyrösund 

och Björholmen, innan militären hann täppa till dessa. 

 

Varför tog det då så lång tid och hur resonerar de militära tak-

tikerna då de får in observationer på främmande undervattensverk-

samhet som de bedömer som trovärdig? 

Bakdörrar öppna 

Logiskt sett borde väl marinen i första hand se till att täppa till 

"bakdörrarna". 

Om en trovärdig bedömning kommer in, borde inte militären då 

rekvirera exempelvis tre helikoptrar som med sin hydrofonutrustning 

kunde lägga sig i utloppen och lyssna till förstärkning anländer som 

kan "säkra" utloppen? Och först därefter inleda jakten i själva 

Stigfjorden? 

Istället gjorde militären den här gången precis tvärtom. 

Inledde jakten i fjorden med "bakdörrarna" öppna. 

— Jag är inte den som är insatt i det operativa bedömandet så jag 



kan inte svara på vilka resonemang som förts, säger Evert Dahlén. 

Att tala om bristande resurser i initialläget håller inte, enligt be-

dömare G-P talat med. 

Eftersom mängder av resurser knöts till ubåtsjakten då den väl kom 

igång, både i fråga om polisiära och militära styrkor, och pådraget 

var totalt, måste handhavandet från operativt håll av jaktens 

inledning ifrågasättas. 

Alla förbud hävs 

Länsstyrelsen för Göteborgs och Bohus län beslutade på fredagen 

att samtliga förbud som gällt på land och vatten kring Stigfjorden 

upphör klockan 00.00 den 10 september. Alltså vid midnatt, natten 

till lördagen. 

Därmed läggs återigen en ubåtsjakt till handlingarna i för-

svarsstabens arkiv. En ubåtsjakt som knappast kommer att om-

nämnas i överbefälhavarens kvartalsrapport i höst. 

 

 

 
 

 

 

 

 


