tnkom 'fl.
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Etiketter för säkerhetstjänsten
mot
spioneri och sabotage.
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Inkom V.
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Etikett A.
Obs! Denna är inte gunme rad på bcks.i dan ,

f(1{~rEN
FR,4MIT",
L~6 inalla hemli~ handlfnearo.d.
L~6~kåpoen vKrivbord.

Ta~ med nycklarna.
TJnk på brandri5ken.
Bryt 5trömmen.

5tJ~ f6n5ter oc n kranar.
(J({fck Ijueet. Lå5 dörrel1.
Koppla av jObbet.

Akta er för hemliaa a~enter.
VfIJPP (T'RAFIKfN/

60P I1IPPI/&/

a~

Etikett B.
ytterlieare exemplar kan med hänvisning till nr och bokstäver beställas
hos DFX.
StockholW i september 1961
,.f"." ,.~/., ,

p~{-'ri';dtr~hi
~..'''Major
Ovanstående beställes
och adresseras

till

till
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35.
Nya uppfinning~r

,;

---

Ny lmmoro. fotograferar

det förflut

FK' t!/nj:>6l-/

)EJ if~

Vetens kapemän i det arner i kans ka llygv~:tpnets
centrat
vid flygbasen Eglin uppfunnit
en infraröd
kC\[[10)
det förgångna.
Karne r'an , SODtillkommit
s om ett spårni:
värDevågor vilka avgetts av fasta föremål i stället
fö
i tusendels
grader särskilja
värmekontrasten
moLl.an 01
UPI.

.Kameran har tagit bilder 8..Ven tOJTIpg,rlcer' :qgS21ai
bilar
som s-1åt~parkeraqe
d~~ åtskilliga
timmar tidig[
mönstren hade uppfångats
och förvandlcLts till
ett fotög:s:'IF'L-Q'Ur.Ix
.••
---

~sr
n

)-

_

Använt som spårningsinstrumont
s kuLLe kameran kunna fotografera
trupper
eller
militär
utrustning
som camouflerats.
ExeDpelvis skulle man kunna spåra upp
dolda Icär-nvapenf'abr-Lkcr , vilka avger s t o.ra mängder värme.
Dessa f'abr-i ker' skulle
kunna uppletas
oberoende av hur djupt de var placerndo under markytan.
(DN 17.8.1958)
Nytt kassaskåp

inbrotts

säkert

Inbrottstjuvarna
kommer att få det betydligt
svårare i frcntiden
när den
svenska standarden "v ar'dos kåp , klassificering
av inbrottsskydd"
, s ODi dag fastställdes
av Sveriges standardiserinGskonmission,
börjar tillämpas
av fabrikanterna.
Standarden har utarbetats
aven av Statens kriminaltekniska
anstalt
bildad
kommitt6 för inbrottsskydd.
Den består av representanter
för civilförsV8~sstyrelsen,
försvarsstaben,
Statens provningsanstalt,
Svoriges mekanförbund,
byggstandardiseringen
och Föreningen front DOt tjuvcm.
(AB 4.6.1958)

Insändare

i AB:

Tystnadsplikt

l1arin hemlighet.
Flottans
folk talar i samband med jagar-na Östergötlands
och Hallands besök i Norrköping om att lidet andra vapnet är ännu mycket hemligt".
Varför skall flottan
då viska om detta?
,'.rmon den tiger med sitt.
l1arinsoldat.
(;\13 11.8.1958)

yppa inga
hemligheter

Nyttiga

nattvakter

Kuppmän bakband nattvakt
stort polislarm utgick natten till
lördagen från Södertälje
s0dan fyra kuppmän övermannat nattvakten
vid 1/Jedaverlwn och där ort or i en timmes tid "arbetat"
på
området.
En av männen vakade över den bundne och slagne nattvakten
medan dc tre
övriga fullföljde
kuppen.
De Lamnado därofter
hastigt
Hedaverkcm.

