Inbjudan till föredrag vid Sjöhistoriska Muséet den 14 november 2015

Nils-Ove Jansson, författaren till Omöjlig Ubåt, håller
föredrag om Ubåtskränkningarna i dåtid och nutid
Nils-Ove Jansson är pensionerad sjöofficer som innehade en central roll och nyckelbefattningar
inom Försvarsmakten vid ubåtskränkningarna under 80- och 90-talet. Erfarenheterna har samlats i
boken ”Omöjlig ubåt” som presenteras vid ett föredrag vid Sjöhistoriska Muséet den 14 november
mellan 14.00 och 16.00.
Föredraget behandlar nya boken Omöjlig ubåt och vad som hände under 1980- och 1990-talets
ubåtskränkningar. Vem var här och varför? I boken ges exempel på vad människor har observerat i
svenska vatten. Du får också veta hur nära Marinen var att sänka en ubåt. Det säkerhetspolitiska
läget under 1980-talet handlar om terrorbalansen och den livsfarliga situation som uppstod när den
tippade över till USA:s fördel. I den sovjetiska krigsplanen drogs även Sverige in. Västvärlden och
Sverige var bara timmar från att utsättas för ett förödande sovjetiskt kärnvapenanfall. Vilka motiv
fanns och vad gjorde ubåtarna här? Åt ryska sjömän frukost i svenska skärgårdar? Frågan om U 137:s
uppdrag i Gåsefjärden besvaras också. Avslutningsvis görs jämförelser med ubåtsincidenten i
Stockholms skärgård under förra året.
Nils-Ove Jansson, kommendör 1.a graden innehade viktiga militära befattningar under de år när
ubåtskränkningarna var som intensivast. Han ingick i den marina ubåtsanalysgruppen och var under
tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser. Han har analyserat Warzawapaktens
marinstridskrafter och varit Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning. Under åren 1992 - 95
var han Chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och Ställföreträdande Chef för MUST.
Nils-Ove Janssons sista befattning var som Chef för Västkustens Marinkommando med Öresunds
Marindistrikt. Han lämnade försvaret 2001 efter 35 års tjänstgöring.
Kommendör Jansson lämnade underlag till Ubåtsskyddskommissionen 1983 samt
Ubåtskommissionerna 1995 och 2001. Han är ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl.
Krigsvetenskapsakademien.
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