
 

 
GP 1992-08-07 
 
 
Nya ubåtskränkningar i sommar 
 
Kungälv (G-P): Ubåtskränkningarna kan ha fortsatt under 

sommaren, enligt ÖB. 

— Vi har fått flera indikationer, säger han. 

I juni rapporterade ÖB till regeringen att "främmande undervat-

tensverksamhet" förekommit i Stockholms södra skärgård så sent 

som i slutet av maj i år. 

Det var anmärkningsvärt av urskilt två skäl: 

Dels att ÖB betecknade kränkningen som säker. Det hade bara skett 

tre gånger tidigare (varav den sista försvagades med ordet " 

förefaller"). 

Dels att det var de första kända tecknen på en ubåtskränkning sedan 

september 1991, något som föreföll ha samband med den politiska 

utvecklingen i det gamla Sovjet och som väckt starka förhoppningar 

om att 80-talets olustiga följetong var slut. 

Men nu säger ÖB, på en fråga från G-P, att marinen analyserar nya 

indikationer från ostkusten. Vilken substans de har vill eller kan ÖB 

inte säga ännu. 

Efter ubåtsrapporten i juni sa ÖB:s talesman Bertil Ternert att 

majhändelsen ska tas upp i ubåtssamtalen på hög militär nivå med 

ryssarna. Men om ryssarna verkligen gått med på att diskutera annat 

än det som rör U137:s grundstötning 1981 är ÖB förtegen om. 

— Vi har kommit överens om att inte prata om det, säger han 

diplomatiskt. 

Under civilförsvarsförbundets sommarsymposium här i Kungälv sa 

docent Kristian Gerner i tisdags att "frigörelsens eufori  har 



förbytts i en mer dyster sinnesstämning". Han syftade då bland 

annat på de olösta problemen mellan ryssar och balter. 

Departementsrådet i försvarsdepartementet, Nils Gyldén, ansåg 

något senare att den massiva närvaron av ryska stridskrafter i de 

baltiska staterna är det största orosmomentet för Sverige i dag. 

Fortfarande finns i Baltikum, enligt försvarsstabens underrät-

telseavdelning, omkring 114 000 militärer, 740 stridsvagnar, över 

2000 pansarfordon över 500 artilleripjäser, 530 stridsflygplan och 

över 150 helikoptrar. Dessutom har den ryska östersjömarinen över 

500 fartyg. 

Moskva har erbjudit sig att dra tillbaka trupperna, men har ställt 

hårda krav och problemen är långtifrån lösta. 

Om nya oroligheter skulle blossa upp i Baltikum kan det leda till 

stor flyktingström, tror ÖB. Vi följer utvecklingen noga, säger han. 


