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”Ubåtarna är kvar” 
 

Marinen är fortfarande övertygad om att två främmande ubåtar är 

instängda i Stigfjorden mellan Orust och Tjörn. 

Man är också övertygad om att man kan tvinga upp inkräktarna. 

Bara politiska direktiv att "ligga lågt" kan hindra oss från att plocka 

upp ubåtarna, säger en källa som står militärledningen nära. 

Slutsatsen att två ubåtar fortfarande finns kvar i området bygger 

man på de hydrofonkontakter man haft. 

Beredskapen är därför oförändrat på högsta nivå och ledig personal 

ska med en timmas varsel vara klar att sättas in i operationen. 



 

Ubåtsspaningarna i Stigfjorden blev i går ett folknöje för helglediga 

göteborgare. Under tiden marinens fartyg låg och lyssnade vid spärren innanför 

skåpesundsbron, samlades folk i närheten av polisens provisoriska bas vid 

brofästet. 

 

I går blev ubåtsspaningarna i Stigfjorden ett folknöje för helglediga 

göteborgare. Bilister vallfärdade till Tjörn och Orust för att följa 

spaningarna bland annat från avspärrningarna vid Skåpesundsbron. 

Några nya vapeninsatser har inte gjorts frånsett att vaktposter 

natten till i går och i går eftermiddag vid tre tillfällen sköt varnings-

skott sedan de tyckt att de upptäckt något misstänkt inom det 

avlysta området på Lyrön. Den kontroll som gjordes efteråt visade 

dock att vakterna misstagit sig. 



— I pressade situationer är det inte ovanligt att man kan tycka sig se 

både det ena och det andra, säger man inom militären. Det 

framgick ju inte minst under ubåtsjakten i Karlskrona för några år 

sedan då hårt ansträngda vaktposter sköt mot "grodmän" som visade 

sig vara svanar. 

De effektivaste fartyg som marinen har på Västkusten har inte 

kunnat sättas in i ubåtsjakten. Orsaken är att de värnpliktiga 

besättningarna muckade i onsdags, samma dag som de första 

sjunkbomberna fälldes i Stigfjorden. 

— Fartygen kan inte an- vändas operativt utan värn- pliktiga, säger 

örlogskapten Kenneth Lindmark. De nya besättningarna finns inte på 

plats förrän i december och är utbildade först nästa vår. 

Patrullbåtarna har resurser att fälla större mängder sjunkbomber och 

har läng- re uthållighet än de mindre båtar som marinen i dag har i 

Stigfjorden. 

Överbefälhavaren kan i och för sig kalla tillbaka be- sättningen efter 

muck och man skulle också kunna dirigera landets enda ubåts- jaktstyrka 

på ostkusten till västkusten. Det senare alternativet skulle dock inne- 

bära att ostkusten 

 

 

 

De effektiva patrullbåtarna på västkusten ligger kvar vid kaj. 

Anledningen är att de värnpliktiga som bemannar patrullbåtarna har 

muckat. Och den ubåtsjaktstyrka som finns på ostkusten ligger kvar vid 

huvudbasen utanför Muskö. 


