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Exempel på åtgärder mot illegal aVlyssning.
Nedanstående
tighetsåtgärder

exempel utgör bearbetning
gentemot avlyssning

av ryska hemliga agenters försik-

vid sammanträffande

med kollegor

i främ-

mande lokal.
Iakttagelserna

har gjorts av Boris Horros,

years as a counterspy",

\>fernerLaurie, London 1959.

Ivredledning av dessa försiktighetsåtgärder
använder motsvarande

som skildrat dem i "lily ten

kan man förstå, att spioner

metoder för avlyssning.

j~ven Du kan bli föremål för av1sssning!
l.

Lämna alltid nagon utanför huset, lokalen, rummet för att hålla utkik efter obehöriga.

2. Tala aldrig i ett främmande rum innan du vidtagit följande säkerhetsåtgärder.

3. Använd samma metod varje gång.

4.

Snåla inte på tid för undersökningarna.

5. Bryt strömmen till den elektriska belysningen,

tag ut varje glödlampa

i

rummet och stick in fingret i hållaren.

6. Bli misstänksam

även om en enda lampa inte fungerar.
a. Ta då av skärmen och kontrollera strömbrytare och sladd.
b. Plocka isär hela lamphållaren, även stickkontakten.

7.

Knäpp på och stäng av varje elektrisk

kontakt fyra eller fem gånger.

8. Undersök telefonen särskilt noggrant:
a. lyft luren och lyssna efter surret från en avlyssningsapparat,
b. känn efkr med fingrarna utmed hela sladden om det finns något ovanligt på den,
c. kontrollera att samtalen går ut ordentligt och be någon ringa upp till
rummet för att se om apparaten fungerar tillfredsställande och normalt.

9.

Följ varenda ledning i rummet för att se varthän den leder.

10. Se över elementen mycket noggrant - framför, under och bakom.
Il.

Spola i toaletten och vrid på alla kranar. Kontrollera

12.

Undersök

13.

Lyft varenda stol och kontrollera

14.

Flytta all t rörbar;t 80m går at t flytta.

alla de platser på golvet och i väggarna

vattenbehållaren.

där rör är dra~n~.

alla andra möbler.

15. Undersök sängen och sängkläderna.
16.

Känn på och skaka draperierna.

17.

Titta bakom alla tavlor och speglar.

18.

Gå in i garderoben

och undersök väggarna.

19. Finns det kök, så undersnk varje detalj &är.
20.

Finns det en radio, så skruva på den. Detsamma gäller TV.

21.

Prata genom att växla språk för varje ord.
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