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Sverige jagar spöken 

 

Leningrad (G-P): En av Norges högsta officerare, som G-P talat 

med, tror inte att sovjetiska ubåtar kränker Sverige. 

' — Jag håller med marskalk Achromejev. Svenska marinen jagar 

spöken. 

Det är för stora risker förenade med upprepade ubåtsoperationer 

i svenska skärgården, menar 

han. 

Men hans viktigaste argument 

är att svenskarna inte kan 

lägga fram ett enda otvetydigt 

bevis efter. 7-8 år, alltså efter 

Ubåt 137:s grundstötning i 

Karlskrona skärgård på hösten 

1981. 

Anledningen är att kortaste r 

vägen mellan väst och öst går 

över Norrland. Därmed 

riskerar vi också att dras in 

tidigt i en konflikt. 

Det är hot som svenska försvarsledningen räknar med på allvar. 

Den norska försvarskommitténs ordförande, Kjell Magnet 

Fredheim, har uttryckt ett starkt önskemål om att Sovjet ska visa 

både sina installationer för konventionella vapen och kärnvapen på 

Kolahalvön. 

Officeren tvivlar till och med på bevisvärdet av de indicier som låg 

till grund för utpekandet av Warszawapakten (Sovjet) efter 



Hårsfjärdenincidenten 1982. 

Trots bandspåren på bottnen, tillägger han. 

Till saken hör att han följde ubåtsjakten dag för dag och säger sig 

ha haft god insyn i det material som ubåtskommissionen arbetade 

med. 

Kommissionens slutsats blev ju att det inte fanns något bevis i 

lagens mening för att nationalitetsbestämma någon inkräktare. 

Däremot ansåg de bottenspår som dokumenterats ha 

åstadkommits av ubåt från Warszavapakten 

 

Den sammantagna kedjan av indicier var tillräckligt stark för att 

anklaga Sovjetunionen, ansåg såväl den parlamentariska ut-

båtskommissionen som regeringen. 

Men den ledande officeren från Norge tycker att svenskarna borde 

varit mindre tvärsäkra i sina slutsatser. 

— Jag skulle inte vågat påstå det de gör, säger han. 

Samtidigt framhåller han att samma åsikt finns hos andra offi-

cerare inom Nato. 

— Jag vill inte kritisera svenskarna, de gör säkert så gott de kan. 

Men jag tror att de har fastnat i tron på förekomsten av ubåtar av 

psykologiska och ekonomiska skäl, menar han. 

Officeren säger dessutom att han nog håller med Michail Gor-

batjovs säkerhetspolitiske rådgivare, marskalk Sergej Achromejev, 

som antytt att svenska marinen jagar spökubåtar. 

Samma åsikt har andra sovjetiska militära och politiska ledare 

upprepat för G-P under de senaste dagarna i Moskva och Leningrad. 

Om den norske Nato-officeren har rätt är det anmärkningsvärt. 

Det betyder att vi (läs militären) står ganska ensamma i den här 

uppfattningen och att omvärlden ser på oss med skepsis, milt sagt. 


