Svensk signalspaning är hemlig. Inte att den existerar - som ovan
med TP 8S 'Caravelle' och nedan med HMS 'Orion '. Däremot
metoder och teknik etc. Med hiälp av signalspaning erMlls sAdan
information som kan vara avgörande för Sveriges säkerhet. VAr
signalspaning sker endast över och pA internationellt vatten. Där
är verksamheten legal. Främmande makter har ända sedan 2. VK
bedrivit sådan spaning i Sveriges näromrAden.

FLYGvapenNm har vid flera tillfällen berättat härom. - I höstas
beslöt 08 lätta lite pA den svenska förIAten . Ett TV2-program
83-12-20 ("OPS - det svenska spionaget") studerade bl a försva
rets signalspaningsverksamhet. NAgra dagar senare kommentera
de den sovjetiska nyhelsbyrAn TASS TV-programmets inneMII i
kritiska ordalag.

Svens k sign a s paning
Regeringen har fastställt att det bevak
ningsfartyg som i slutet av november -83
sjösattes vid Karlskronavarvet skall få nam
net HMS 'Orion'. Fartyget beställdes i april
1982 och kommer att levereras till Marinen
under 1984.
Behovet av ett bevakningsfar
tyg med Orions kapacitet och
uthållighet har funnits alltse-

dan sextiotalet. Nordens öka
de strategiska betydelse samt
utökningen av Sveriges terri

torialvattengräns har givit pro
jektet högre prioritet. - 'Orion'
är i första hand avsett att vara
en komplettering av de olika
spaningsmedel som vi dispo
nerar.
Den svenska alliansfria poli
tiken kräver bland annat en väl
fu ngerande
underrättelse
tjänst. Vi måste- det visar tyd
ligt det som har hänt i vår del
av världen under de senaste
åren - själva kunna skaffa oss
och vidmakthålla en uppsikt
över vad som händer runt om
kring oss.
Sverige har ett försvar som
bygger på ett värnpliktssys
tem, med mycket få stående
styrkor i fredstid. Det är också
därför mycket viktigt att vi har
möjlighet att i tid inhämta un

derrätfe/ser om militära förbe
redelser runt omkring oss. 
'Orion' kommer att öka försva
rets möjligheter att lösa alla
dessa uppgifter.
Dessutom får vi med ' Orion'
bättre förutsättningar att följa
upp främmande fartygs rörel
ser utanför våra kuster; något
som också visar sig alltmer
nödvändigt de senaste åren.
Fartyget kommer att uppträ
da på fritt hav i Östersjön och
Västerhavet och bedriva spa
ning med sina allsidigt sam
mansatta spaningssystem.
'Orion' har ett deplacement
på 1 400 ton och är 61 m lång.
Hon kommer huvudsakligen
att bemannas av Marinen och få
en besättning om ca 35 man. •
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Även andra kon höra ditt SOmtDl/

Tänk pd vöil du stiger!/

