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”Vi är beredda på eldstrid” 

 Den här gången är militären säker. 

  

Ubåtsspaningarna i Stigfjorden kan få en dramatisk upplösning redan 

under denna helg. 

Enligt vad GT erfar är marinen nu säker på att två främmande 

ubåtar — en större och en mindre — ligger instängda innanför 

avspärrningarna. 

— Läget har inte varit såhär laddat under någon tidigare 

ubåtsjakt, säger en militär källa. 

Försvarsledningen fruktar idag en allt annan än fredlig upplösning av 

dramat. Därför har man dragit gång en omfattande sjukvårds-

organisation, som bland annat innebär att två så kallade sjukvårds-

containers tagits till området. 

Enligt planerna ska eventuellt sårade besättningsmedlemmar från de 

främmande ubåtarna snabbt kunna transporteras till ett bergrum i 

Hjuvik, där de isoleras.  

De senaste observationerna av ubåtsverksamheten gjordes vid 



lunchtid igår. Under tio minuter såg sex polismän ett periskop inne i 

den avspärrade Stigfjorden. 

— De instängda ubåtarna kommer inte att ge sig utan strid, säger GTs 

militära källa. Antingen kommer man att satsa på ett dramatiskt 

utbrytningsförsök genom spärrarna eller också kommer besättningen 

att överge ubåtarna på botten och sedan försöka ta sig iland själva. 

 

Men vilken metod man än använder ligger militären i högsta 

beredskap. 

 

Risken för väpnad konflikt anses så överhängande att militären 

minimerat antalet värnpliktiga i området. Istället satsat man på 

styrkor som till övervägande del består av stamanställt befäl. 

Jägarpluton kallades in 

Man har också kallat in en jägarpluton från KA 3 i Fårösund på Gotland. 

Plutonen består uteslutande av befäl. 

Läget i Stigfjorden kan tyckas påminna om situationen i Hårsfjärden 

för sex år sedan, då marinen också var säker på att ha läget under 

kontroll och då man talade om att minst en ubåt var instängd. 

— Men det finns en viktig skillnad, säger GTs militära källa. Den 

kunskap vi har om undervattensverksamhet idag är oändligt mycket 

större än då. Vid kränkningen i Hårsfjärden visste vi ju inte ens att 

inkräktarna använde sig av miniubåtar. 

Enligt uppgift finns det planer på en begränsad evakuering av den 

befolkning som bor i omedelbar närhet av det som inom den närmaste 

tiden kan bli en krigsskådeplats. 

Även om ingen för närvarande vill peka ut någon nation som ansvarig 

för kränkningen i Stigfjorden har militären vissa funderingar. 

 



Sovjetiska fiskebåtar 

Vi har inte haft ett enda NATO-fartyg i närheten av oss under den 

senaste tiden, säger hand. Däremot har två sovjetiska fiskefartyg 

de senaste dagarna uppehållit sig på internationellt vatten utanför 

området.  

 


