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Försiktighetsåtgärder
före, under och efter besök av utlänningar~
Med anledning av vad som framhållits i tidningen "Arbetsgivaren"
av den 12 jan. 1957 under rubriken "Farliga gäster på industribesök"
bör följande beaktas.
Nedanstående bör läsas i omedelbar anslutning till sagda artikel.
Industrispionagets
taktik och teknik före, under och efter officiellt besök vid industri.
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Motiv, källor och tAckmantel.
Vad ligger bakom ett sådantförf~~ng~E_~~l
Man kan fråga sig hur allt detta källmaterial, som tidigare besla'ivits, kunde stå till ryssarnas förfogande,
För det första kan man utan vidare fastslå att det ingalunda är
nödvändigt att en beställare av produkter från en viss industri behöver
ha så grundliga upplysningar om leverantörens anläggning.
Att så viktiga och ingående underrättelser

insamlats måste därför

ha till syfte antingen att de skall läggas till grund för försök att
tillverka samma produkt i hemlandet, eller att de skall användas vid
operationer av militär nature
För det andra står det klart att alla de upplysningar,

sOr;:]
industri-

besökaren i detta fall hade, har endast kunnat samlas på grund av ett
målmedvetet och energiskt arbete under relativt lång tid

o

De källor, som kan ha utnyttjats för detta underrättelsearbete,

har

sannolikt vari t
fullt officiella publikationer,

(tryckalster av alla slag) f möjligen

kan industrien av ren oförsiktighet vid reklam ha medverkat med en egen
broschyr, som röjt ,förhållanden, vilka borde ha varit konf'Lderrt i.e Ll.aj
icke fullt officiella publikationer, som emellertid utlämnats för
den goda sakens skull, kanske vid förberedande besök eller förhandlingart
mer eller mindre hemliga upplysningar, som !!sipprattlut på ett eller
annat sätt och
rena spioneriupplysningar.
Vad här har berättats kan - tills8.mmans med vad som framkommit från
andra källor - tjäna som underlag för att dra ut vissa konsekvenser av
de besök, som repre1S8Btanter från främmande land avlägger vid industrier.
Om dessa besök sker under rubriken "turistbesök!!:;lfstudiebesökll,
"praktikantverksamhet" , "kon tr-o.LL av Lev er-anser-!! , "kontroll av beställningar" har mindre betydelse. Huvudsaken är att vi i vårt land får en
klar uppfattning om att sådana besök kan vara av väsentligt allvarligare
innebörd än vad man vanligen tror på grund av deras oskyldiga täckmantel.
För att riktigt kunna dra ur Lär-domar-na

av denna autentiska

skildring är det lämpligt att i korthet försöka klarlägga hur sådana
besök kan vara "upplagda", sett ur den besökandes synpunkt.

När sådana besök sker i syfte att inhämta underrättelser

i det

tbta1a krigets tjänst planläggas, genomföras och avs Lutas de av allt
att döma efter en bestämd och väl gencmtänkt "ritual!!: som kan skisseras
enligt följ ande.
RedogörelsE! 1,81' }teärder

vi,d,indus~!.:~~J2.~oE.~~:f:~e:!_~r~e~_~2.h-=-e.!:.ter

officiellt besök vid industrier av olika slag.
Denna sammanställning avser vara en orientering för den, som vtll försvåra spioneri mot våra kraftverk och industrier i samband med officiella
besök där, t.ex. vid
kontroll av beställningar från utlandet7
installation eller kontroll av utländska leveranser,
studiebesök av utlänningar,
praktikantverksamhet,
turistbesök e.d.,
besök av yrkeskollegor under kollegial eller rent IItekniskl1 täckmantel.
Redogörelsen är inte hämtad ur undervisningsmaterialet

i

någon

spionskola utomlands, än mindre i Sverige.
Den grundar sig på studium av e tt flertal fall av industrispionage
i utlandet och i Sverige.
l.

Före besöket håller de blivande deltagarna konferenser~
Därvid studeras t.ex. kartotek med detaljerade upplysningar i form

av bl.a. kartor, ritningar, fotografier, fotostatkopior, utdrag
ta och officiella publikationer,

UT

priva-

statistik över produktion m.m. vid de

anläggningar, som skall besökas.
Det finns exempel på att sådana upplysningar, tryckta på ryska i
Sovjet, stått till förfogande för en rysk ingenjörsgrupp,- som s~Jlle
kontrollera leveranser i USA. Detta visar ju klart
l) att alla sådana upplysningar anskaffas av de ryska agenterna
i vederbörande land

2) vidarebefordras

till Sovjet

3) sammanställas och bearbetas där samt

4) tillställas vissa personer, t.ex. dem som skall anskaffa ytterligare upplysningar, kanske sådana av hemlig nat~ro
Upplysningarna

är mycket utförliga med flygfotografier, perspektiv-

bilder, vykort, vägkartor, kopior av nyuttagna patent m.m

o

Liknande kartotek och dossier lär finnas över många av de största
kraftverken, industrierna och gruvorna i USA. på motsvarande sätt torde

4~
det förhålla

a.

sig beträffande

andra 19Zi,('"Jr u tan.rör

j ärrir Ldån,

Innan besö.~e~_~~?E~es \1',i.ds j_älya anläggn,j:!igel,!sä~t"e:r:.,Si{{ del ta~~:.:

Da

noga in i följande

frågor~

Vad är känt förut?
Hur ser

där ut?

Vilken maskinpark har man?
Vad tillverkar

man?

Hur går det
Vad skall

till?

jag särskilt

se upp med?

Vad kan jag s j älv ta reda på genom
att

själv

göra iakttagelser

att

framkasta

att

fråga

att

sporra

att

fråga

felaktige.

(se,

hor-a,

fotografera).

pås såenden,

indirekt)
"ciceronen"

till

att

berätta

mera om särskilt

intressants,

saker,

t.ex.

genom att

instanser

3.

rakt

på sak el lez. genom att

hota med att

om jag inte

Under besöket

får

skall

jse

senare

upplysningarna
deltag~rna

Stämmer förhållandena

"tv:tnga"

kommer att

fram en upplysning
klaga hos högre

nu,

ständigt

hålla

i sikte

här med de upplysningar,

följande.:

som vi tidigare

har

fått?
Vilka förändringar
maskiner

har inträtt

i lokala

förhållanden

beträff&'1de

har inträtt

i lokala

förhållanden

beträffande

och lager?

Vilka

förändringar

produktionen.
Hur skall
Skall
tagbar

jag få dessa

jag be om en skriftlig

uppgift

med mig?
under någon naturlig

och god-,

förevändning?

Kan jag ta ett

fotografi?

Kan jag anteckna
Måste jag försöka
tillfälle

4.

iakttagelser

Efter

skriva

helt
fästa

öppet?
det i minnet för

att

vid ::örsta

lägliga

ner det?

~-~
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besöket - skall
d0l tagarm1.
ånyo ..•. sammanträda
för att..•.. P:8, Lgenom
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erfarenheterna

_.~'-'
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~~.,

och förfat:~':.1:'a~TD

Vad har fre.mkommi
t under besöket?
Vad såg jag?
vad berättade

ciceronen

Vad fic k jag veta

och de andra an8t;d.lldfJ.'Z'

på armat sätt?

"'

_""

5.
Har vi nu fått material, så att vi kan besvara alla frågor vi skulle
ta reda på?
Skriv och rita ner iakttagelserna

snarast medan de ännu är i färskt

minne 1
Hur skall rapporterna avfattas?
Sänd rapporterna säkraste och snabbaste väg:
a) per radio
b) med diplomatförsändelse
c) med specialkurir
d) med hemlig agent
Dessa förhandstips

o

kan säkerligen kompletteras

specialbetonat för varje verksamhetsfält
Anvisningar

och utformas mera

där sådana besök kan väntas.

på åtgärder för att försvåra spioneri i samband med

officiellt besök.
l.

Förberedelser

för besöket.

Varför skall besöket äga rum?
Hur har det kommit till stånd?
Har UD medverkat?
Vad säger försvars s taben?
Vad säger Riksnämnden?
Vad säger Industriförbundet?
Vem skall komma?
Vad vill de?
Vad behöver de se för att kunna fullgöra sitt officiella uppdrag?
Vad får de absolut inte veta?
Vad skall vi lämna dem i form av trycksaker, foto, grafik, skisser,
ritningar, beskrivningar?
Får de ta fotografier?
Kan vi inte erbjuda dem något av våra foton i stället?
2.

Under besöket.
Får de medföra kamera?
Får de ta feto av och inom anläggningen?
Får de samtala med personalen?
Hur skall ciceronen förhålla sig gentemot
"souvenirjakt" 1
överträdelse av förbud;
vid försök till utfrågning§

6.
vid försök till att skaffa upplysning

om sådana förhållanden,

som

de inte skulle få reda på.

3.

Efter besöket.
Anteckna sådana iakttagelser,

som kan förefalla egendomliga be-

träffande deras beteende, frågeställningar
Det kan vaxa bra att i fortsättningen

e.d. och meddela chefen.
ha nedskrivit sådana ialcttagel-

ser, eventuellt för att meddela andra anläggningar,

som skall mottaga

deras besök.
Vid uppgörandet av dessa anteckningar beaktas lämpliga svar på frågorna
Vem?
Var?
När?
Hur?
~~

Vartör?
så att dessa anteckningar kan tjäna som stöd för minnet i fortsättningen,
om så slrulle behövas,

