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Exempel på sabotage väster och öster om järnridån
Bomb i bok i l!Unchen

'J'J'-DPA,11Unchen. En bok vars pdrmar öppnar sig o..vsig själva bör behandlas
med varsamhet. Chefredaktören för de landsflyktiga ulcr~inarnas tidning fick i
fredags en sådan bok per korsband från 2rankfurt. Når bokpärmen sakta höjde
sig sprang han sin väg och ögonblicket 0ftcr det att han hade lämnat rummet
skakades hela huset aven våldsam explosion.

Chefredaktören hann so att boken hottc, "Die Ukr-ani sche Dm.i.gr'ati on'", och
visste att den utgavs i Prag 1938. Explosionen anställde bara materiella
skador, och desse,var inte särskilt omfattande. Polisen antog att det hade
varit f l med tandningen. (lolt ::lmSonntag 20.4.1958, DN 20.4.1958)

Rysk bomb använd vid ::lttcntati Aden
London (svn.e Londonred.) F'ragment"2.vbombcr, som använts vid attentat i

Aden, har vid undersökning visat sif,var-aav ryskt ur-sprung , omtalade biträdande
kolonialministern Profumo i underhuset på torsdagen.

Sedan den 15 mo.jhO,r tO,lrika fall av sabotc:.{Seoch våldsdåd mod användo'nde
av sprängämnen förekommi t i kronkolonion och allt tyder på, sade ministern, at t
dessa inspirerats från utlandot. K.G.B. (SvD 4.7.1958)

SabotSlge auf [,18,1ta
Auf dem britischen U-Boot IiTo.lcnt"si nd im Haf'cn von La VaLettu (Halta)

oLektr-ische Kabel durchschni tten vor-den, Die bri tn.scheivlarinountorsucht
gegenwärtiG di esc "böswillige Boschädigung". (Bild 25.7.1958)

So'botage mot engelsk vätobombare
Londen. Ett av det brittiska flygvapnots kärnvapenförande reabombplan

utsattes på onsdagen för sabotage. En meko'niker upptäckte, att flera elektriska
ledningar skurits av. Om felet inte upptäckts, skulle planet ho.störtat vid
starten. Civila och militära polisen satte genast i gång en stor undersökning.
Större delen av personalen på flygplatsen l'innigloy i Nottf.ngncmsht.re, där
intermezzot ägde rum, togs i förhör och fingeravtryck på plo'net jämfördes mod
personalens fingeravtryck. Ett antal irländsko' civilarbetare är anställda på
flygplatsen. Polisen är inte främmande för tanken, att en irländsk nationalist
begått dådet. (TT-AFP) (SD 13.).1958)

Farlig tidsbomb bland solbadare
Stort Londonlarm

En ännu inte komplott tidsinstalld helvetesmaskin hittades på fredags-
middagen under en bänk i dyde Park i London.

Den som gjorde fyndet var en 20-årig skotsk soldat som strövade omkring
i parken på sin permission. Under en soffa vid en plats där massor av människor
solbadade i gröngräset hittade han on stor låda. Inne i don fanns en sinnrik
kl.ockmekani.srn , tänds tubin, utt batteri och en flaska med ett vitt puderliknande
ämne.

Polisen alarmer8.d8s och omfattande o.,vspärrningså-egärderföretogs innan
under-sökmngar-na fortsattes. l1ankunde till slut konsta'tcr-aatt ha Lvotosmaskj.ncn
annu icke var Laddad med det sLut Li.gasprängämnet, som lådans mystiske ägare tro-
ligen tänkt aptero.,under natten till lördagen.

Londonpolisen ser mycket u.llvarligt på fyndet som man bofarar kan vara
inledningen till on sabotc,goaktion. G.J. (DN 19.7.1958)
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Bomb-o.ttempts in peaceful parks
Holliday croVlds strolled in a sunlit park lo.stday unawared that the mo.n

perched at the top af o.ladder forty yards aVlo.ywo.s dismo.ntling o.suspected bomb.
The bomb, a small brown bottle, containcd chemico.ls which police belleve to be
high explosive. It Vlaso.ttached to the clapper of o.bell at the top of a 20ft.
to',zer.

Evcry night at 9.15 Bill Ogilwy, forty-year-old heo.d keeper at Valentine's
Park, Ilford? Es scx , rings the bell to war-n pecp'lc tho.t;Ltis cl.osi.ng time.
If he had pulled the bell rope last night the bomb would have shattered against
the inside of tho be Ll , - But ho was seved by o.warning ph onc ca.l L,

Hours e8Tlier, during the night i . another bomb did explode in the park.
When keepers arrlved for duty they found that the door of a lakesi de co.r6had
beon shattered. Nothing was missing from the cafe. Police were called - and
it was while they wor o on their '</aYtho.twar ni.ngwas given of the socond bomb.
An unknown man phorie the park, said: 11There's a bomb in the beLI tnwerll - and
rang off..ln Army bomb disposal oxpert was co.lled in. Heclimbod up the laddor
and removed the bottle.

PS: An Army bomb disposal expert climbs up the boll towor to romov o the
bottlo believed to contain high-explosive chemicals. (ST 7.8.1958)

Sabotage stoppade tåg
.Gävle (AB) I Lexc mellan GävlG och Sandviken upptäckto härom dagen lok-

föraren på ett tåg en del föremål som låg på rälsen~ Ho.nhann inte bromso. in
förrän han kört på en del av dem, och de flög omkring som projektiler.

Det konstaterades sodan att det var rälsmuttrar1 som på en sträcka av
200 meter hud e placerats i form av pyramider mod ett par meters meLl.anrum,
Rälsmuttrarna? som är 2 dm långa, hade tagits på platsen där man just håller
på med att byta slipers. Saken utreds av polisen. (AB 7.7.1958)

Även om detta sistnämnda fall knappast kan ha någon storpolitisk bakgrund
och icke heller kan vara ans ti f tat av främmande makt är det i var j e fall ett
exempel på hur missriktat skämtlynne och okynnighet kan förorsaka fullständigt
meningslösa skador och kostnader av olika slag.

11iend et visar också hur en sabotör mod enkla arbetsmetoder kan åstadkomma
svårigheter i trafilmn, kanske rent av mod okynne som t.äokman toL,

Sabotagon ökar i Östtyskland
Berlin Hundratals spioner gch agenter har griQ.its_i tyske....§emoJsratiska

republiken, och underjordiska grupper av de mest, olika slag har likViderats,
sade s äkcr'he tami.n i.st er-n Erich Ivlielkovid don kommunistiska par tLkongr-cs scn i
Östborlin på lördagen. Han nämnde under vilken tid detta hado känt men tog
det som bevis på att "f i.endcns aktivi tot inte har slappnat av" :och tillade att
lIotaliga underjordiska organisationer alltjämt bekämpar regimen med do mest
raffinerado me t oder!!, Det förekommer numera oftare än tidigare "ö ppen d'iv cr-s Lon'' ~
sade han vidare. Avon bränder och liknando händelser har blivit vanligaro, och
säkorhetstj~nsten lyckas ofta inte bovisa att fiendon har sin hand mod i spolot.
TT-DPA (SD 13.7.1958)
Anm. Den sista meningen borde egentligen fortsatt med orden IIsåskickliga är
de arr-anger-ade " • Då hade meningen blivit full t tydlig.
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Vapen och ammunition stals i Östersund
Östersund (TT). De tjuvar som bröt sig in i hemvärnsförrådet i Östersund

och tillgrep 3.300 skar-paskott har också tagit med sig tre kulsprutepistoler-,
Detta framkom vid inventering i förrådet på måndagen, och kriminalpolisen be-
driver nu intensiva spaningar för att få fast gärningsmannen. (HT 13.3,1958)

Sabotage eller olycka?
Om sabotage befaras:

"Skydda bevisen! - Kalla poLi.scn l"
Hemligt USA-plan störtat

IIRöringenting vid vrake t! II
Tucumcari, New t1exico (AB) 3tt hyperhemligt ameriko.nskt militärplan stör-

tade natton till torsdagen i närheten o.vTucumc~ri, varvid enligt statspolisen
alla de ombordvarande dödades.

Polisen fick omedelbart order o.,vmilitären o.,ttinte låta några som helst
ciYilpcrson2r komma i närheten av vrakdelarna.

Jen polisman som sköter statspolisens radiostation omtalade att han fått
ett rikssamtal från flygbasen Barksdale, där on major Abbott meddelade att
pl~nGt V2I hyperhemligt.

Säg åt polismännen att inte röra planet el18r någro.,vrakdelar om det inte
gäller att rädda människoliv? sad2 majoren. Lämna inte ut några som helst upp-
Lysni.ngur om störtningen, tillade han ,

3n annan polisman i Tucumcari berättade o.tthan fått höra att vrakdelarna
orter IL2l1etvar utspridda över tre kilometers yta.

-id Laughlin-flygbasen i Texas upplyste mo-natt en av besens LockhoGd-U-2
strc~osfarspaningsplan störto.,ti närheten av Tucumcari, men man hade inga närmare
upplysningar att ge. En haverikommission ryckte omedelbart ut till störtnings-
pIc.tacn från Canfon-basen i Now Mexi co,

:1ilitär och poLi.s slog snabb t on tät bevalmingskedja kring olycksplatsen.
Det =eddelades att endast en man fanns ombord på planet.

i,ockhocd-U-2 beskrivs som ott enmotorigt reaplan, som tilldelats USAs
stra"t;Giska flyg för kontroll av radioaktivt spill eft2r kärnvapenexplosionor
samt väderleksobservationer upp till 17.000 m höjd.

Jet h8.Tnu också avslöjats att dot tu var don andr-adödsolyckan mod ott
U-2-~lan inom loppet 8.V24 't immar , Zn pilot från cmgelskc. flygv8.uuot."..ll'..Q.·or i/aler9
dndados i tiSd8.ga,-.Q.å...hansLoc1.{,'J.()()d-U-2stör tado cirka 50 km sydöst om Amar i l.Lo
i I'cxas , 180 km östor om 'I'ucumonri., - AP (AB 10.7.1958)
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Smuggling
Kobolt gömd i last av krita till ryssarna

TT-DPA? Aachen. Ett anhållande aven belgier i trakten av Bryssel har
kastat ljus över en omfattonde smuggeltrafik med kobolt till Sovjetunionen.
Don anhållne lär ha skaffat 23 ton kobolt från Sydafrika och sedan sålt detta
i första hand till ÖsttyskIand via Belgien och Västtyskland.

Det var i början av december som västtyska polisen kom historien på spåren.
på en stor belgisk lastbil hittade man nämligen fem ton kobolt i on last av
krita. Lastbilon var på väg in i VästtyskIand.

Kobolt är en krigsviktig råvara som bland annat används vid framställning
av den så kallade koboltbombon. (DN 19.1.1958)

Lika väl som man använder sig av oskyldig täckmantel för att smuggla
strategiskt värdefulla metallor? kan annat oskyldigt och alldagligt materiel
komma att användas för att smuggla in farliga sabotage-apparater på betydelse-
fulla anläggningar.


