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Ang.skarpt valgsomhet mot

sabotagefOrsök.

Man har i nwarande situation att räkna med väsentligt

ölcade risker för sabotageförsök. För Jämvögamas del har mai.

framför allt att rätaa mod dylika försök gentemot jämvUgs-

ooh hamnanläggningar,vilka f.n, tagas i anspråk för malmtra-'

fik.Bifogade anvisningar hava utarbetats inom försvarsstabs: i

ooh öro närmast avsedda för den militära bevaknihgspersonal

ooh polisen,men äro självfallet av värde jämväl för jämTdägij:

personalens orientering.De öro ioke av hemlig natur.

Av hittills tillgängliga uppgiftlr^s^
i främsta rums» t vara att förvänta från västmaktshåll.LandB'

flyktiga tyskar torde härvid ofta utnyttjas ävensom utlänniijgar

av jTrämst engelsk nationalitet. Det torde ioke få anses utesi-u—

' let att även svenska medborgare kunna komma att utnyttjas vi< I

örsök till sabotagehandlingar.'

^r^Militärassistenten kommer att vid personligt ^esök lämna
ytterligare orientering i denna fråga.
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Skärpt vaksamhet mot sabotageförsök.

Under hänvisning till sin skrivelse den 2. maj 194$,
djjr Kttr H 162/1940 f£r jurnvägsstyrelsen härmed ivi r-
sända ex. av

"Instruktion för militär och civil bevakningspersonal

samt polismän, avseende dtgärder vid påträffandet av ap

rater för dstadkororaande av sabotage".

J

Nämnda instruktioner, vilka icke äro av hemlig natiji:
höra utdelas till sidan personal, som direkt heröres av

redan eller framdeles vidtagna itgärder för säkerställai-
de av trafikens upprätthdllande.

1) här i avskrift till 19. «!iö

överlämnas i tvä ex. f"r orientering till:

Samtliga 3c, Ti, Hiö, Biö, EJ.
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Anvisningar angfiende skKrpt ynV-gnmViflt not aabotaaefBrsSlc.

Mänga tecken tyda på att i det nuvarande Ifiget väsentligt ökade risker

för esbotags föreligga, ttir sabotagets utförande kunna de nsst skiftande medel

komma till användning.

Bland de brutala medlen för sabotage märkas särskilt spräng- och brand-

ämnan» Bbdsa kunna döljas 1 föremål av olika slag med (»kyldlgt utseende

såsom Oj^lväakcr, trrnistrar, ryggsäckar, metallrör, mstalloylindrar, bleck

burkar a^ elika form, fl<dclampor, reservoarpennor, ̂ äfgkrltor o d ävensom di
ka sl^ KV leksaker.

Sabotage kan komma att utföras mot bl as

militära förråd ^ch upplag, la-torfordon av olika slag, eignal-

organ, artillerlmaterlel, krigsfartyg .-oh flygplan;

kommunikationsmedel av alla slag för befordran av meddelanden,

föremål eller personer till lands, till sjöss eller i luften;

elektriska anläggningar av betydelse för kraftförsörjningen (t

ex kraftverk, transformatorer)j

oljecisterner, gasverk ooh vattenledningsverk;

industrier ooh andra företag av betydelse för försvaret och folk-

huehållningen; samt

stationer, poster och andra anordningar för brändsläckning, po

lisväsende ooh civilt luftekydd.

Ued hänsyn härtill måste bevakningen skärpae bl a vid komnunikationsie-

der (Jäimägar, broar, tunnlar), hamnar, fartyg <voh förråd, vilka ärv av sär

skild betydelse och känsliga för sabotage.

Skärpningen bör ske genom;

1) ökad uppmärkeamhet hos p,,ster och patruller;

2) tätare visitationer av bevaknings organ på oregelbundna ti^er;

3) noggrannare kontroll av vad som oesserar bevakningen (såväl

personer som föremål);

4) avvisande av alla obehöriga (de få icke uppehålla sig 1 när

heten av bevaknings föremålet);

3) särskild uppmärksamhet ägnas utlänningar;
6) iakttagande av att föremål, vUka kunna dölja sprängsatser,

brandämnen e d avseende skadegörelse, icke anbringas vid el

ler i närheten av skyddsföremålet; samt

7) ev anelag om att det är föpnat med llvsfara att loks åtlyda
bevakningsper oonalen.




