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ÖV'erbef!Uhavare. 

/s ..h:erhielm. 

l 

:eurtllmnelaema f'aat11U. dels _besr-PP mm, dilla grullderna ftlr 

ld,gn&le;c:illgs ut.f'.ISrallda mellan amn, ~n .ooh ~s-pnet:.11!Nllt i·

rtsaa ~all även inom dessa. Si.gQ.alar;iq .. utfl!lree :i de t:11ll, som icka 

beröras i deaaa bestllmnlllser, enligt inom U'lllliin, marinen och f'.cy"S-J.>-

n11t gll.J.lllllde alireld.l.da fllre~ar..• : '--. 

. -För ko1111111raiell och internationell , eignalerllig 111111!1;. fli;E' me~ · 

ll!lldens '\Jllfordran mellan icke 1111.li:tl!ra ei&n4J.el;aUQllBr gll.J.la- lllil'al!:tlda 

be'atlilmlelaer. 
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gärdar mt fiendens signal tjänst. 

3. Vid marinen utgBr signal.tjänsten en del 811' förbindelsetjänsten. 

i 3. 5 1 ST!&lmedel 111 m. 

4. Signalmedel och för signaltjänsten erforderlig teknisk materiel -

signalmateriel - indelas i huvudgrupperna tråd (trådmateriel), radio 

( radiomateriel), optiska signalmedel (optisk signalmateriel) samt 

akustiska eignalnmdel ( alruetiek signalmateriel) • 

Tråd omfattar trådtelefon, trådtelegraf och trådfjärrskri:rt. 

Radi_o omfattar radiot el ofon, radiotel op;re.i' och r e.diO'fjä=nk:rif't . 

Optioka signal medal opiratta blinkl} eller mor.,.2) ( eignallBllll'&, 

eigE!Allanterna, strälkast ara, signalskärra) , .!!!!!!!!:f2t ( eemaforf'laggor) , 

eignalf'leggor samt särskilda aignaJ.medel ( eärald.ld signalmateriel) , 

Särskilda aignalmedel äro !artsignalmateriel (fartflagsa, fart

etandart, f'artlanternor), avetllndseignalmateriel ( avstAndeflagga, 

avetändevimpel, vävtacken), fyzverkeeignalmaterial (blänkfyrar, 

signalpistol m3d signalpatron, raketer) eamt signaldukar. 

Akustiska signal.medel omfatta undervattenesl.gnalapparat, ån8'
vieela eller annan ljudapparat. 

Vid tråd och radio kan jämväl bildtelagre.f ko11111& till anviind-

ni.Dg,' 

1) llenilmning vid armen och flygvapnet. 

2) llenilmning vid marinen. 
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Sigoelmedlen användas enligt nedansU.ende. 

Vid Me 1 1 an 

t~ir-
armen e.rmån ms.r.1.-

Signal.medel ms.r.1.- och och nen 
armBD nen vap-

mari.- flyir- och 
>I net vap- t~ir-nen net vamiet 

'l'rM-

telefon ................. 1 l 1 1 1 1 

telegraf ................ 1 1 l l l 1 

tjllrrekrift ············· 1 l 1 - - -
~ 

telefon ················· 1 1 1 l 1 l .. 
telegx'af ................ l l l 1 1 1 

f jll.rr ekri.tt .............. 1 - - - - -
Ql!ti.f!k& eil(l'le.JTMdel 

blink (morse) ........... 1 1 1 1 - 1 

oolllldor .................. - 1 - - - -
aigrullflagaor ........... - 1 - - - -
sll.r ald.lda aigoelmedel: 

fartsigna.lmate:ri.eJ. - 1 - - - -
avstllldeo:igno.lmll.uriel - l - - - -
i'yrvurks~teriel 1 l 1 l 1 l 

signal dukar ........ •.• .. l 1 l - l l 

AkU.eti eke. sis;gelmedel 

undervattenssi.gn4le.pparat - l - - - -
ångvi1uua ................ - l - - - -
annan ljudapporat ....... l 1 l - - -
Signalering ( sig%lal trafik) är överbringande sv meddelande medelst 

signalmedel och utföres såsom: 

trådsignalering omt'attande (tråd-) teletomring, (tråd-) tele

gratering och (träd-) fjii=skriftsignalering; 

radioeignalerill6 omfatt!lllde (radio-) teletonering, (radio-) tele

graferiDg och (rodi~) fjärrekrif'teignalering; 
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optisk si s;gaJ er:l.ng omfattande blinksignaleringl) eller Dm'

signalering (morsering)2), eemaf'arering, signal.flaBgsigrullering och 

Bi8nalerillg med eäreld.lda signalmedel1 

akwrtisk m s;gal er.ing omfattande morse si8DaJ.ering med akustiak 

Bi8nsJmater.iel (ljud:mrserillg). 

Signalering kall vara dubbelriktad. dA svar fö:rvllntaa eller 

eDkslrlktad, dl svsr icke f!r avgiva.s eller icke omedelbart förvlln

taa med signalmedel av slllllD& huvudgrupp • 

7. Sispalfärbindel!ie anordnas med olika signal.medel och är med hän-

.syn härtill: 

trAd:f!lrbindslse, 

radiof!lrbindslae, 

optisk :f'örbindelee 1. 1 
akuatiak tl:!rbindalse. 

Signal.f12rbilllielse töref'1mlss mellan truppförband, fartyg, ~8'

plan mm, dllrest signalering mellan dem äger 1"IJ1'\ eller omadslbart 

kan äga. rum. 

8 0 Signaltfä!urtkozr:tro'l.l innefattar ätgll.rdar i ~e att !lvervska 

aignaltjilDstens bedr:l.vBDde ( trAdkontroll1 radioklontroll osv). 

9. SignalspM1ng innsfattsr ätgll.rder i ivfte att pnom fiendem 

ai8DaJ.ering lllbämta underrättelser och utfl:!ree säaom1 

trAdepen1ng, som bl a aVBSr avlyssning s:JT fiendens trAdsi8Dale

rillg, 

radiospening, som bl a sveer svlysaning 811' fiendens radiosisn

lering samt radiopejling av hans stationer, eller 

optisk signalspeni pg, som bl a avser avläsning sv fiendens op.. 

tieka signalering. 

10. Signalat!!rpil!g (avsiktlig) innefattar ätgll.rder i ~e att 

medelst signalmedel förarira :f'ie?ldens signalering. utföres signal

störnlllg med tillhjälp sv radio för att flirari.ra fie?ldena radio-

l) 'BenlimDing vid a.rmån och f~gvapnet. 

2) Benämning vid marinen. 



6 

eignalerillg, benlimaes den rad:l.ostömiI!g ( avs1.k:tl18). 

ll. Lf!.seledande si !!!!al eriI!g imletattsr ei8Daleril:lg, 'VB1'111114 avees 

att, missleda fienden och/eller försvära demlae sigcsl.spazdng. 

12. Sit!!!alorgan ir:metattar personal 111Bd aignal.materiel mm avsedd 

tör ei81J.altjlizurtellil ut&nlnde. 

SimBJ.förband ir:metattsr Bllligt ständig eller till:fä.l.lig indel

nillg organiserade tdgcsl.organ. 

13. Sip;nalotficer lir den officer, som inom vederbörlig stab mm 

hendl.ligger och töredrager~lire:aden rllraZlde si8naltj!lzurten. Han fl:ir 

i regel befäl över och leder tjänsten vid vederbarligt signalför

band ( eiolBJ.organ) • 

Sigcsl.otficer vid marinen är i regel tillika förbipdelaeott:I.-

SE• 

14. Sip;naletation trtgtlres av pä en och BBlllD& plats fär eigcsl.eri:ag 

iordningställd ei81J.almate:o."1.el m m j!lmte personal rer deDll8S betjä

n&lile. 

Sigcsl.etation kan omt'atta an eller flera trädstationer, ~ 

stationer, optiska eisnaletationer osv. 

15. Slinäancle etation ~ iir den aignalstation, som påbörjat 

eigcsl.eril:lg till annan eigcsl.station - mottagande station (mott-

.E!,). 

16. Jlatetation lir dan signalstation, !m!d vilken eigcsl.erillg f!Sr 

tillf'ället äger rum, 

17. 

18, 

Upprätta eip.lstation innebär att iordningstlilla eignalmate-

riel m m fär signaleri:ag. 

:Bryta signalstation innebär att iordningställa eignalzlateriel 

m m för transport, 

Sitmalmeddelande lir varje meddel811de, som överbriIJ&as med 

eignalmodel, 
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19. S1t!!!Natationstjlinst omt .. ttar samtliga ätgärdar inom s:4!naJ.-

station för signal!D3ddelandene registreril:lg m m - sip;nalmeditiorw

t;!änat - eamt f<Sr eignal~ - signaltra.f:l.kt;jänst, 

Stl!ne;a signalstation innebär att tillfälligt avbiyta sigcsl.

etationstjlllleten, 

Öppna signal.station innebär att äterupptaga eig=lstatiorw

tj!lnsten, 

20, Paeen1ng imlebllr att signalstation är beredd att mttaga eller 

( och) sllnd& signalmeddelande, 

21, Ays!lJldara llr den chef, ieymlj.gbat, befattningshavare mm, fi-An 

vilken signalmeddelande trtg!tt, 

Adressat llr den, till vilken signalmeddelande är ställt. 
-) 

22. Jnl!!rnn1nseatation är den signalstation, där signal.meddelande 

först inlllnnae f!Sr befordran med signalmadel. 

Adresstation är den aignaletation, vid vilken aignal.meddelande 

slutligt ekall. mottagas. 

GenomgAngsstatiop. är dsn signal.station, som vidarebefordrar ett 

sigcsl.DIB ddelande, 

23, SisnaJ.teckBn äro de tecken (mrsetecken, sema.fortecken m n), 

24. 

25. 

acm äro föred<rivna för eigcsl.eril:lg med olika slag av signal.medel. 

.§!.e! iir varje signaltecken, ord eller grupp med vise innebard, 

Från matstation given signal, som innebär att aigcsl.DIBddelende 

eller del därav uppfattats, icke uppfattats eller som innebär uppe

hAll i signaleringen m m, benännes SVBZ'as1pl, 

Stationesignal är en av bokstäver och/eller siffror bild.ad 

signal, som angiver chef, truppförband, fartyg, flygfärband, 

signalstation mm. 

Fast stationseisµal (ständig, ofärä.ndrtld sto.tionssignal) är 

statioll8signal, som f& längre tid angiver chef osv. 

Rörlig atationseiens.l är stationssigcsl., som endast för IJ\Yck:et 

kort tid angiver chef oev och som därefter ersättes med annan 

atationseigcsl., 
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Dubbel sta.tionseigna.J. bilda.s a.v tvenne sta.tioneeignaler ätsld.1-

d.e. genom brAkstreck och kan använda.s, då e:i8Da.lsta.tion ombesärjer 

eigna.l.erlllg för BmlllZl eignalsta.tion (chef' osv) • 

E:zempel: X ei8Dalering ombeeärjee IN Y, som då snvllilder eta-

tionseignalen x/Y. " 

26, Sllndn1pgiU'!Sljd imlef'a.ttar ett eller flera. ord (grupper, bok-

stäver, siffror m m), eom signaleras i ett samnenha.ng, iiln8Zl 

svareeigna.l avg:i.ves av motstationen, 

27. Seriesändning imleb!ir, s:tt flera. aigne.lmeddela.nden till samm 

mottagande station signaleras omedelbart efter var!IZldra., utan att 

~t anrop göres mellan varje meddelande, 

28. Vidarebefordra är att !lver genomgängestation fönnedla. eignal-

meddelande. 

Kolla.tiODera är att genom äteraigna.lering till aända.nde station 

IN signa.lmedd.ela.nde eller dal a.v datemmne. kontrollera, att medd&

lendet rätt mottagits. 

~(repetera.) är att en eller flera. gängar ve:rkstä.l.la 

fö:reya.d sändning a.v ett signalmeddelande eller del dllrsv för att 

underlätta. dess riktiga. mottagande. 

29, Klart apräk är sprAk, som direkt återgiver meddelandets imle-

häl.l, Till kl art sprAk hl!Ilf'äras även allmänt brukliga. förkortning-

ar. 

30, ~ är spräk, som a.vaer att dölja. innehållet i meddelllllde, 

och e;im först efter begagna.nde av !lverenekO!llmn ey~el - krypto

eyckel - bör ku:nna. tydas. 

Krypto bildas genom att använda kod, chiffer eller täckord, 

Till krypto hänföres även överenekolllllst spräk. 

31. l\'.a9: lir an bok e d, i vilken uppta.g:i.te boketa.ve- och/eller 

siffergrupper - kodgr:u.pper - j!lmte mot dessa evarllllde IMninga.r, 

ord, bokgf;äver, si:f':f'erta.l m m. 

---- ~ <..d. 
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32. JChi:f':f'er lir ivetem för hemligt ekriveätt, ästadkomna.nde antingen 

Ol!ka.stning av ordningsföljden mellan bokstäver och siffror (grupper 

av dessa.) i en text, eller utbyte a.v textens bokstäver osv mt 

Blldra d;ylika. eller mot tecken a:v a.miat slag, 

33. Til.ckbenlirnn1ng'il' äro överenskOllllla. ord, vilka. användas för att 

beteckna vissa. förband, bef'attningehmra.re, orter mm. AIIvändandet 

ay t!lckbenllngrlngsr vid i ö'lrlgt klo:rt epr&< får icke ar.s1111 ha ~ 

flirt detta. till kryptO 0 

34. ~ !i.ro överenakonma ord, vilka. a.nvlindaa för att beteckna. 

v.l.eea. förutsedda. order och rapporter m m. 

35 • 6veren.eko111Det sprl!k lir spräk, som för d~n oinvigde icke syne11 

i.Dnehäl.la. någon hemlig mening, men som förvandla.te till krypto 

genom att alla. eller vissa. bok!!f;äver, ord eller meningar i stället 

för sin vanliga. betydelse erhållit en a.nna.n, överenskOllJDBn säd.an. 

36, Kr:ipton;yckel utgöres av kod, chiffereyckel, täckordeta.bell eller 

tabell för överensko111Det sprdk, 

37. Kryptera. imlebär att <Werföra klart aprfil<: till, krypto. 

Dekryptera :Umeb!ir !ttt äteratälla. krypto till klart sprAk med 

klinnedom om och bega.gnB.Dde a.v k:cyptoeycksl, 

38. ~ i.nneb!lr att utan kännedom om eller tillgång till krypto-

eycksl Ateretälla. krypto till klart aprllk. 

§ 5, Signalmeddelandens benämning, indelning mm, 

39. SignalIMddela.nde benämnas med h!i.nivn till det signalmedel, IMd 

vilket det överbrlllgae, trådmeddelande, radiomeddela.nde, optiek:t 

meddelande, skustiek:t meddelande osv. 

40. lleddel.a.nde avsett att beforära.s med sii>nal.medel bör vara ned-

skrivet pä ai8naJ,bla.nkett (bilaga 1). 

41. lleddelande, som telefoneras direkt från avsändare till adressat, 

benärnnes peraonsamtal. 
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42. Ave!iD:l.a:re kan anbefalla eller förbjud& att meddelande signal.-

ras 11111d viset signalmedel. 

43. S~lmeddelallde, BOl!l icke kan e:ignalerae direkt till adreae-

atation, vidarebefordras tlver en eller !lera genomeållgaetationer .. 
s!eom gewiggånganaddelande. 

44. Signs.lme<J4ale.nden indelas med hänsyn till företrädesrätt i 

följande meddelandekl.s.sser: 

luftförl!V"&rSl!llddelande, 

blirtmsddelande, 

1lmeddelande, 

vanligt meddelande, ,. 

daeineddelande och 

enskilt meddelande. 

45 • 81 f!!e.lnieddeland.en ekole. sl.gns.le:rs.a och avllimnas till adre ea&ten 

1 den ordning, klaeserns. ä:ro upptagne.. :Därrtd iskttaeea, att luf't

försva.re- och blixtmeddelanden avbcyta vsrje annat pAgäende medde

lande än luf'tförsvare- och blixtmeddelande, l>!eddelanden av aB.11111& 

klaaa befordras 1 den ordning, tidsn=en (mom 56) angiva. 

46. Lui'tförsvaremeddelande användas för meddelande 1 luftförl!V"areta 

tjllzwt angående flygverksamhet enligt härför eärak:l.l t ut:f'"årds.da be

etäumeleer, (Se även bil 3, krlgetelegraf'reglementet .) 

47, Bl.ixtmeddel!llllle fA.-r användas endast :f'1l:r ytterst brMakande me~ 

delande av största vikt. 

48. Ilmeddelande fär endast användas för brAdakande, viktigt med-

delande. 

49. Vanligt meddelande skall i re!!"l 811Vändas, eävida icke särskil-

da omlftändigheter 8Dllat päfordrs.. 

Meddelande, på vilket klase icke är w:igiven, behandlas såsom 

vanligt meddelande. 

50. llaQneddelande är mindre brådskande meddelande och sändas, då 
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ometälldigheterna lämpligen medgiva, varvid iaktt"!!"e att pågående 

ävnillgssignalering, rund:radiosändning m m icke nå störas. 

51. Eru!kilt meddelande är meddelande, som berör privata B.D8"lägen-

heter och mä sändas enligt ved~rbörande chefs (befälhaveree) be

otämmnde. 

52, Vid trafik på nät, som står under telegra.tverkets förvaltni:ag, 

skola telegram- och samtalak.lasser användas enligt för telegrafve~ 

ket gällllllde instruktioner. (Fredsbestämrmlser, se bil 2; krige

telegrafreglementet, se bil 3.) 

53. Följande tabell utvisar den 1JD8efl:l.rliga !IXltsvari~ten mellan 

militära. meddelankleklasser och vid trafik p! telegrat'veikets nät 

möjliga telegr~ och eBlDtaJ.eklasser. 

Militära Tele=af'nrkat 
-nn.,18lldAlr1 """"r Tele~ankl.aaeer Samta.leklasaer 

- --------- - statenrdcrtelegram1) etateorderaamtall) 

luftförsversmeddelande luftförsvarste legram2) l uf'ttö:rsw.r ssamt al 2) 

blixtmeddelande { ~t~t~b~~e=e~) { stateblixtsamtaJ.l) 
blixtsamtal 

etatailtelograml) { •••• .,_..,1)4) 
SVH-telegram flYgb:i.ndereamt al 

ilmeddel.ande statstelegre.m ( stataeamta1)3) 

meteorologiskt te le-
gram 

il telegram ilsamtal 

vanligt meddelande sta.tetelegram utDJl vanligt samtal 
företrädesrätt 
och vanligt tele-
gram 

~ddelande 

enskilt meddelande 

1) Anviinilse endast, sedan krltr0telagro.i'reg1eimutet trätt i krst't och 
enligt av ti:e (ch fet) utfllrdade best!!mmlsar (oe dockDOt 4) . 

2) knvändee dels oedan krigstclegrai'.reglQ.llBatet trätt 1 kraft och en
ligt av ti:e (ch fet) utfllrd.sde 't:eat!imneleer, dels ock .under !red 1 
emnband med övningar m m enligt härf'lir B!irsl<ilt utfärdade före
slå'itter. (Se UKIDl 46 . ) Vid best!illning av luft:tlirsvareeamtel akall 
förkortnizi8en "luft" e.:avändae. 

3) Användes ende.st i trafik med utlandet. 
4) Använde s 1 trafik med utlandet även då krigetelegre.fteglementet 

icke trätt i kraft. 



12 

54, Ml.ssbruk av företrii.de srätt medför för ava!inda:re ansvar säeom 

55. 

för tjänstefel, 

Signalmeddelande be stär i regr,l rIJT 

inledning, san utgöre"-av tidenumner, ardBZital och tj!instean

märkninm, 

adresBJMn1ng och 

terl. 

56, Tidenumner best.§r av fyra siffror angivande tidpllllkt för signal-

meddelandes registrering enligt för resp försveregren gällande före

skrifter, Signalmeddelanden från en och sanma signalstation Aeättas 

tidanumner med minst en Jtinut s tidsskillnad. 

57, Ordantal angiver antalet i signalmaddelel'.lde ingAende ord 

(grupper) rl!Jmat :f'rAn och med tjänsteBlllllärkningar och äsättes vid 

signalering mellan fBrsva.regrenarns. ti-M-, radio- och blink-

(DDrse-)meddelandsn innehfillande kod- eller chiffertext. 

SAsom ett ord räknas va.rje i signalmeddelande ingäende ord 

eller grupp (bokstavsgrupp, siffergrupp eller grupp, eom best.§r av 

bokstäver, siffror eller llvriss tecken tillsemnsns - oberoende av 

antalet däri ingAende tecken), som vid signalering enligt Dl>rse

systemet efterföljes av uppehåll om fem tidsenheter. 

Skiljetecken och övriga tecken (room 67) inräknas icke i ord

antal. 

Vid befordran av meddelande innehällende kod.- eller chiffer

text medelst telegram äv-er stationer under telegraf'verkets förvalt

ning skal 1 texten inledas med tidsn=et omedelbart åtfå1.jt av ord

antalet beräknat enligt ovan. 

50, Tj!inste!!Il!l!ä.!imilJa.r (förkortas "tjanm") angiva signalmeddelan-

des klass, sättet för dess befordran mm och äro, dels traf'ikazp 

mä.nrnl nger, vilka kUllIIB. ingå sävii.l i anrop som i sigDBJ.meddelsndes 

inledning, dels övriga tfänstea.nmä.rknlngar, vilka ingå enda.st i 

inledningen. 

Tjänsteanmärkningar införas å signalblankett och signaleras i 

den ord.ning de upptagas i mom 61. Tjänetearnnärkninga.r fA icke SllllP 
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manskrivae. 

59, Adressmening utgöres am:ingen av adressats och avsändares sta.-

tionseigna.l (benämning) - hel adresamenin,g - eller ock endera av 

adressats eller avsändares stationsaigna.l (beniimning) - halv 

adresBlllBning, 

I hel adresBIOOning åtskiljas, vid trAd- eller radiotelegrafe

ring emellan försvarsgrenarna, adressats och avsända.res stations-, 

signaler genom "de", vid träd- eller radiotele:f'onering samt vid 

bllllk (DDrse) senom ordet "från", Likaså anv!indes ":f'rAn", dä vid 

trM eller radiotelegrafering emellan försva.rsgrenerna adressat och 

avsändare angivas \genom (fil~:.C.ortade) beniimningar. 

I halv adresemening föregås a.vaä.Dieres ste.tionesignal (benäm

ning) av "de" (re~ktiva 11frAn11 ), 

Adressmening användes enda.st, då genom anrop eller pA annat 

sätt icke angives, vem som är adressat och/eller a.vsiinda.re, 

60, Text i signalmeddelande avf:attas på klart eprAk eller pä krypto 

(hemligt sprAk) enli<?;t härför utfl!rdade siirald.lda. beatilllmalaer. 

Signalmeddelande pA klart epräk :f'&r vid llignalering mellan för

svarsgrenarna icke innehfilla andra :f'örkortnillgar li.n de, som före

kolllDll. i all.rniinna eprAkbruket eller som anbefallts för gemensamt 

bruk. 
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61. Tjäneteanmärlmlllgar anvli.nds.e enligt nedanstående tabell. 

För-· 
Vid sl.Sl14l.orlng tlirswr.a-

Tjänsteamnä.rlmingar grenazna. eJie Uan a.nviiildes 
kort- t jänste --~=-.-- - - vid 
nlllg trAd radio b l.illk 

( 11X>rae") 

Trafikamn!irknj llB!!:! 

Metod :e "Jf) - l -
Metod C c - l -
Luftföraver111113ddelande "IJi' l l l 

111.ixtmeddelande :ax: l l l 

Ilmedde lande IL l l l 

Dagmeddel8llde DG l l l 

Enald.lt meddelande .. ET l l l 

ÖYris.!!: tjänsteammtrknjnm 

Vidarebefordran aver viss signal-
station VIA l l -

Vidarebefordran pä onust sätt lln 
med radio Vll l l l 

Vidarebefordran mad träd vm l l l 

Vidarebefordran med radio Vlll l l l 

VidArebefordran med optiak:t 
signal.medel vm l l l 

lllott~abevie llB l l l 

Kollationering COL l l l 

l) utsättes endast tillB8111D!m8 ;ned Vm. 

62. ~ C (c) ang!.ver, att enkel.riktad radiosignalering äger rum, 1 

enligt bestäDIDelserna i § 10. 

63. Luftfärware-(LF), .l!!m-(BX:), ,il-(IL), ~(DG) och enekilt(ET) 

meddelande angiva meddelandets klass. Klassbete,clming utsättes av 

avsändare enligt bestiiJlmalserna i m:>m 46 - 48 o·ch 50 - 51. 

64. Vidarebefordran ang!.ver, att meddelande önskas vidarebefordrat 

över angiven (ang!.vna) signalstation(er) eller på angivet sätt, 

Tjänsteamnärkningen VIA skall ätföljas av stationssigna.l(er) 

fär genomglngsstationen(erna), 

Tjänsteanmiirkni.n@!n Vll angiver, att meddelande önskas v:idera-
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befordrat pA annat sätt lin 11111d radio, Skall vidarebefordran ske med 

trAd, äsättee tjli.nsteamnär!rningen vm, med radio VllR eller med op.. 

tiskt signal.medel vro. 
Vid vidarebefordran skall adresemening användas vid dubbelrik

tad signalering. 

65. Jlottypingabevis (Mll) angiver, att adresstation skall avgiva 

bekräftelse pä att meddelande kolllllit adressat till handa. 

66, Kollationerll!g (COL) angiver, att avsändaren föreskrivit, att 

signs.J.maddelande skall kollationeras av rootstationen • 

l 
§ 6, Morsetecknen. 

67 • Vid signale~ enligt morsell)"stemet användas följande ~ 

~· 
:Bokstav&- och sl.ffertecken. 

:Bokstav ( siffra) 

A •••••••••·• • · · · · 

B 

c ...•..•. •.•..••• 
CR • •••• ····• •••• • 

D "•••••••••• • ••• 

E •••••••••••••••• 

E ............... . 

1 

G •••••••••••••••• 

H ............... . 

I••••••••·•·••••• 

J •••••••••••••••• 

X···············• 
L ............... . 

ll •..•............ 

Morsetec:ken 

Vid signal ering f'ör eva.r&
grenarna emellan användeE 

t ecknat vid 

radio 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

bl:l.nk 
l11X>rse) 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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N •·• •••••••••••• , 

0 ••••••...•..•.•• 

p ; ••••••••••••••• 

Q ............... . 

R •• •• •• •• • • • • • •• • 

~ .......... ..... . 
T ............... . 

u 
V ............... . 

w ••••"!•··········· 
X .............. .. 

y •••••••••••••••• 

z .............. .. 
Å ............. . . . 

Ä ••••• •••••••••• • 
ö ............. . .. 

l ... . .... ... .... . 

.2 .. . ............ . ' ............... . 
4 
5 ................ . 

6 . . ... . ...... . . .. 

7 
e ............... . 
9 ............... . 

'o ............... . 

Vid eignaXerill6 t'örsvara
gL"e:narna eme;Llan mrvl!.Ddee 

t eolc:iet Vid 

radio 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

i 
l ., 
1' 
l 

l 

bl illk 
( mcrne) 

.1 

l 

l 
·1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

·1 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Ben'limning 

llw>kt ••••• ••. • • • •• •• • ••• 

Komna ••••••••••••••••••• 

Xolcm. ................... . 

Fdaetaaun ............ . 

llm>proackan ••• •••••• , • • 

Al>ollh-of ............... . 

._otnal< ol t=ltatnci: I 

lliilknna11: .. • .. .. • • • .. • • I 
P"""'1'1:eo {.l'rood'.11!- och ol-

tor cmlot olle.r -..) { ) 

~ocla>n (fnmtl!r 
och d'tor oitabt) 

lhlarot~clom 
( fnmtllr och efter dot 
eller do undarotrulma 
orden) 

ltakillJJlldotookm 

vant>W>gotoaun 

A>lmdon •• oi&D&lora 

Sluttoclom 

.i'Hrotlttoalam 

lll.111krl:nd.11gotoclom 

1J.Vnl1'!lldllglrh c:lcan {'lionl],. 
~,.. u; ;>bli!"ando) 

Slr:illnadsteclom 

S;>anekt Il 

... 

X 

+ 

(jl 

Il 

sos 
ij 
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\'.LI oi;p»~accina 
~la~rum
'"' o""-11= ..,... 
..iu..i.o -tau..at . 

1 

l 

l 

1 

1 

l 

l 

l 

1 

""d. 

l 

1 

l 

1 

1 

1J. n q 

End&ot vidJmmmoi--
111.ell inllllldak 
oignalor:lng 

Eaäaot·vidko.....,.;. 
oiell oignaler:lng 

Enda.rt-ddkonar
•iellinllmdllk 
oignalorlzlg 

Endast vid kom»:
oioll oignalerlllg 

Eadaet -dd lil>l:mo:r
oiell inlllnd8ll: 
oignaloring 
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Vid morseteclmene avgivande skall iakttagas, 

att en kort teckendel ( ,) motsvarar en tidsenhet, 

att en lAng teckendel(-) göres lika med tre tidsenheter, 

att mellanrumnet 1111lle.n teckendelarna i mmna moreetecken 

göre e lika 1m1d an tideenbe~, 

att melle.nrunm!t mellan tvä bokstäver, siffror eller andra 

teckan i eemna ord (grupp) göres lika. med tre tidsenheter, samt 

att mellanrumnet mellan tvä ord (grupper) göres lika med fem 

tidsenheter. 

69. För användning av vissa morsetecken såsom aignaler gälla be-

etiillllleleerna i kap II, III och IV. 
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KAP II. T RÅD. 

§ 7 • llegreppaf!SrklariJ16ar. 

70. ~utgöres antineen av en enda tr&d - enlr.elledrrlng - eller 

71. 

ock av tvi i - lri:r!Sldcrete i.ng6ende tr&dar - dubbellednipg, 

Såsom ledning&r tunpr& ilven t6ljande f!Srb:illdeleer, llllmli8'8n 

b!iryMaförbindelpr (f!Sr b6gt'rekv'enstelefoni och -telegrafi eamt 

tozrtelegraf':I.) och 

fantomledninrv (dupln:ladn.1.llgar och talagraf'transfo:rmarlll8&r). 

Med hllnir,yn t!.p. ieolationen indelas ladning&r i 

blllllka ledn1 ner ( blanktrAdlll.adJlingsr) , 

l.acktrA,dsled91ner och 

kabellednipp;r. 

Blnågsf!Srbindeleer och fantomledn.1.llgar kunna llllOrdnaa sA:väl p& 

blanka ledn1n.gar aom p& kabelledn:1Jlgllr1 högtrekvenaf!Srbindeleer 

dock framf'!Sr allt pl blanka ledJlingsr. 

72 • lled bäne;yn till aättet för utl!lggandet kunna ledn1.llgar vara 

l.uf'tledriipgar, ma.rltledn1 N!!!.!'> jordkabel- eller sjö-( vatten-)kabel

ledni pw. 

73. li!!!.11. utgöree av en eller :tlera ledni:agar mad tillh6nmde geman-

amt anordnade fästen eller fliljende S8IDZllL stråk (kabel.grav). Linje 

kan van. permanent linje, balvp91'11ml8nt linje eller :f"llJ.tlinja. 

74. Permspenta liajer bysgas i regel 1111d telegrai'varkeh 112&tariel 

och indelas i 

telegrai'varltete permanenta lia1er omfattande, 

dels telefonledningar, vilka 11111d hänsyn till anv!lndningen. 

kunna vara lokal.ledningar, landaledni:agar, riksle~.ningar eller 

internationella talefonledni.n.gar; 

dela telegrafledni:agar, v.l.lka kunna vara inländaka eller 

internationella1 

j!jrAylig&rnae pu71Mnpta lWer (statens m fl) I 

eneld.lda tillh!ira.nde pe~n.ta liajer; samt 
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ml.litllra pe:rmenenta liJ!.ier omfattande 

armåns fasta linjer (inom lentf!J.stn.ingar osv)i 

lll!IZ"inens fasta linjer (inom
1
kuet:f'äetn.ingar osv)i samt 

f'.cygvapmts fasta lilljer (il::iom :fl,ygstatiomr osv). 

75. Halypermanenta 11.n;!er 'r,ygga.s av ml.litllr peraonal eller av per-

76. 

77. 

7e. 

79. 

sonal ur telagrafverltet i huvudeaklig llverensst!imaelee med pel:'Dll.- · 

nem linje och indelas i armåns, rmri.nsns och f'.cygva.pnets hal'V'

permanaJll;a linjer, 

PäJ. tlll!.181' byggas av ml.li tär personal och 1nde la.s i 

s.rmåns fältlinjer; 

DBrinans fiiltlinj~ omfattande land- och sjölinjer; samt 
:flygvapnets fältlinjer. 

Liajetjlinst omfattar linjera byggande, miderhAll och b:ey'tn.ing. 

Tråd.station kan vara telefonstation eller (och) telegratirtation. 

~omfattar linjer med därtill h5rands statiOll8r (ap~ 

ter). 

eo. AnelutniAg imlebär, stt trMf&-b:l:odelse anordnas 11Z1tillgen till 

(frän) punkt pä befintlig ledning - Nlfllutp1w&mmkt - eller till 

(:f'rin) tråd.station - 11Z1Bl.utninpstation - el. stt d:lakt t:rldsigua.

lerillg m!Sjli~s. 

Anslutning ut:Rlres genom lllkoppl.ing eller .!!ld!!&· 
Inkoppling velitställes pä själva ledningen, utsn att &Tbrott 

göres pä densammB, eller pä träd.station. 

Ingång verkställas genom att avbrott göres pä ledning, vil.bm 

direkt llrtages pä den anslutande stationen. 

§ e. !l.'rädtelefonaringa ut.förande. 

81. Trädtalefonaring inom och mell11Z1 f!!rl!Vm"llf!1'8Jl8m& utföres .-

ligt följande schema. 

21 

Signalerir.g-o .:;~ 
ene huvu.chw- ... ~e- Sigruller (uttryck) 
delniIJear roo:nt 

I. ~· !.~tts.garena stationesi~ 

11 

Il 

Il 

llI • .§!!!!!!::. 
~ 
medde~ 

det. 

J.:.I dd.e l 1&ndat. 

inledning 

-----r----- ------
s E".,ent ue 11 { 14 

11 sdreeame-
nicg 15 

s 
Il 

16 

17 

!lod:laianrle"t• 19 

text 19 

20 

21 

IV. lledde- 22 
landats av-

~· 

elle:::- benäaning .......... . 
11

Från" •••••••••• .......... . 
Sändarens et &tionesignal 
eller benänuing •••••••••• 

!i:lttagarene etationeeigna.l 
eller benälmli.n&: •••••••••• 

"Kord' •••••••••••••••••···· 

"Jkr:i.v4' ••••••••••••••••••• 

"Kom'' ••••••••••••••••••••• 

"TidanUDlmr 000011 ••••••••• 

11Tilienummr 0000 - kom'' •• 
110rdantal 0011 ••••••••••••• 

"Ordantal. 00 - kom" ••••••• 

"Tjänsteawmirkningar - "• •• 

"1'jänste81111iirkni~ - kom11 

Ev adre e&tll3ning ••••••••••• 

1!.V adreaamening - "kom" ••• 

uJ..tek:l.llnad 11 • , •••••••••••• 

111.tekillnad - kom" •••••••• 

Terlena 1. aB.ndningaföljd •• 

:e~~~~ !;,,. ~~~~~::~ • • 
11
Slut

11 
••• •••••••• 0 0 •• •• ••, 

11Slut 11 (Vid kod- eller 
chif.ferterl :3amt vid tj.enn: 
"COL" uteä.ger imtte.garen 
"jag l:.ollationerar" och 
DE1tläser hela n11ddel.andet 
rr 0 m signaJ.eri..ngBDllment 
B) 

"(Jtätt kollntionerat) 
- ~ alut" ••••· ·~ · · · .. • 

Giwe 
.mtal 

l 

l 

~l 

l 

l 

Anm 

Endast vid kod-
a ller chiffertext. 

Ev i nerR sänd
aingeföljder0 

Ev i flera eänd
ninguftlljder. 

Vid ko~ eller 
chiftertarl utgör 
eåndnillgeföljd !!S 
grupp av bokotlLver 
eller (och) o:ltt-
ror. 

A!!!• Fliregle anrop av uppri;ugtl.ng eller l.yetringetec:k:en (vid ljuätalegrataring), ll'V"8.nlZ' 

m:>ttapre.n ad egen stationeeignal eller benäming, VB2'9tter tdetoneringen ä.gar rum en

ligt ove.netA.ebda ecbema med uteBlutao.de av aignaleringe.im1111nten l, 4 och 5. 
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TI.d tr&4telefomrU!g 1 ellllibimd med eldledll1Ji« mm ml :tltrlcort-

111.ag av ovanetlenda schema lip rum enligt inom wderbttt-lig :tlh-

nar1F9n stillllllde beatX..leer. 

82. s.lr1'attliga ard och llif'fertal, li'nnaom gn:qiper p& kod.- eller 
~ 

chitterte:rl, mlmla 'rid tele:tonering :törlmlragrenarna mmllan l!!!Jrc 
ltmru •d tillll;llU.p • neclanatlende namtllrteclmi.Dg. 

.... Adam X• Xall.e u. Urban l. Ett 

:e • lllrtil L • Lu4ri4r V• Viktor 2. TvAa 
c. C.llm' )[ • Jlm.1;in 11' • li'ilhelm ' • !l're& 
D • Daid Il • lfilclall X• Xerna 4 • l'3'ra 
E •Erik 0 • Olot y • Yngn 5 • :re-
., • filip P • Pett.-Z. Z • Z&ta 6. Se:za 

G • Guat&Y Q • Q'rintUB 1 ·.la 7 •Sjua 

B • !l'llnJ.d a - Rudol:t Ä • .Ärli& 8 - 1tta 
I• lnr S • Si8az'd i:)~ !luten 9 • ll1a 

J • Johlln T • !on 0 - Boll& 

?.i.d trld- och radioie:le:tonering anvlbldaa f'ISljan:l.e ~· 

"Sll::riv" 
"Skriv iclm" 
"XOlll' 

"Upprepa (repetera) 

"Jag upprepar (re~ 
terar)" 

11llakatsnra" 

"Jag bokatanrar" 

''Kollationera" 

"Jag kollationerBZ'11 

att 1111cldelande llkall :aedakrivaa 
att 1111cldellllldll icke akall nedalcrivu 
att _motatationen akall pi.börja (:tortllll.tta) 

llignal.er.l.llg 
att tillflilligt uppehåll 1 si8nal.e.rill,s1m 

gerea eller att mottagaren ej lir beredd 
att omedelbart mottaga 1111dcl.elande 

att Öftrgbg .ar 
till maddelande• te:rl aamli 
inirti tct till '1Z3" rad 

att eändniJlga:tllljd (ord, grupp) icke lir 
'Uppfattad ' 

att aändniilgaf'ISlj d (ord, grupp) koallllr att 
u;pprepaa 

att 1111Ddn1Dgaf'llljd (ord, Sl"UPP) llkall bo»
atlll9'8raa 

att elindniJl8aföljd (ord, gru.pp) koamer att 
bolcstsverae 

att 1111ddel11Zlde ( ~ljd, ord, grupp) 
mDlll motl&saa 

att meddelande ( ellndninga:töljd, ord, grupp) 
kommr att motlll.Baa 

"'[1gp:repa (repetera) 
8l'llPP :töre - • 

"Uppnpa (repetera) 
grupp ef'ter - • 

"Upprepa (repetera) 
gra;pp •llan - och 
- " 

"Upprepa (repet~ra) 
gnipp(-er), ~ -· "1'rtt meddeland.9" 

"l'Grbindelaen provae" 
"Slut" 
"DArt - slut" 

att Mddelands ( aändn1ngsf'llljd, ord, 
gnipp) · r•tt koll4ticDer,ata eller repe
terat. 

att 1111ddelande ( ellndningstl!ljd, ord, 
grupp) lt.uauas, ~ilktigt ko;Llatio
narata •lltr repeterats 

att ord (grupp) ~ &IJ61:nt- ord (grupp) 
alcall Uppl'8p&B 

att ord (grupp) !!!!!'., aiiglvet ard (-61"UPP) 
i1tall upprepa.e 

att ord (&Z"IWP• grupper) ~ angi-.na 
ord (grupper) alcAll upp'rei-

att gru;pp(-er) 1111d angivet mmmar llkall 
upprepaa 

att seriellilndni.llg koJllll8Z' att ii8a rum 
att signal.f'!irb:!.ndalean avprovas 
att ai&nalmeddelanda är slut 
att sl.gns.J.ering avslutas 

1'1.d behov kan ib'en anvlindu: 

"Stopp" 
"l'alaatecken" I 

att akl.ljeteclmst "punkt" llks.ll utsättas 
att llk:l.ljeteckD&t ''komma" skall utaättu 
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KAP IlI, R A D I O. 

§ 9. lllgrepPe1'82itl.ari!!fs&r. 

84, Radioststiop. kan vara BDOrdD.ad fllr silzldJWlg ooh mttqai.Dg eller 

tör enbart allDdn1Dg - radioBll;/amnS"station - eller ock tllr enbart 

11111tt~ - :radiomottAf!!!1ngestlt.tion. 

Radiomott~station mordllad fllr pejl.iJlg benllmmH ~ 

pejlatatiop.. 

a5. Sluten (icly! strllapde. koll!t-) Bllt!DJ!, itr- en eraitttn:l.ngtiBDOrd-

ni.ng tllr en BZltenn med amma elektriska egenskaper som denna, -

som vid belaatnin& icke avg\V!!r at1'ål.Ilingaenarg!. utan förbrukar 

hala den tillförda energin lllOm värme. 

86, Radiotystnad innebär förbud fllr radioallndnillg, 

87, RadiovAgo:rna indelas i ~ - kontinuerliga vA,gor - och 

.ls!!!!!...! - dämpade vlgor • 

Till klass A hänföras följanda vlgtyper: 

yktxp A 0 - undar ett fortvar:l.ghetstillstAnd pl varlllldra föl

jande, identiskt lika ~ar - vilken amrända11 endast i visea 

fall, slsom vid sllndning av kalibreringstrekvanser, 

~ v&gtyp.A l - omodulernde, kontinuerliga svllngn1nga:r - vilken 

· användes vid telegrat'ering utBZl ton, 

vktxp A 2 - tonmodulerade, kontiuu.erliga avlingn:l..ngar - vilken 

användes vid telegrldering lll!d ton, 

/ yAgt;yp A 3 - tal- eller lllWlilmr:>dulerade, kontinuerliga svll!lg'

ninger - v.i.lken användes vid telefonering, 

yktxp A 4 - pl fotoelektrisk väg modulerade, kontinuerliga 

svängDingar - vilken anvlindea vid b!.ldtelegrat'ering (t~sta bilder), 

samt 

yAgt;yp A 5 - pl fotoelektrisk :viig modulerade, kontinuerliga 

avliD8ninser - vilken användes vid televiaiop. (fasta eller rörliga 

bilder), · 

Till ~ hlinfäras vAeor, sBDlllBZl.satta SN p§. varandra följ-.. 

de serier BN svängningar, vilkas amplitud gt"advis avtaaer trAn ett 
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~pnått lllllllimum. vaaor av denna klasa fl BZlvändas endast under 

viaa& fllru.tall.ttningar, 

88, ykf;ypaillldring ilmsbilr, att slllldaren och (eller) motta&aren 

6vergAr till allndn:1:ag re ap mott88111Dg med mman vigtyp. 

89. Frekvana angiver radiovlgs· periodtal och uttryckes i kiloeyk-

ler per l!iakund (kc/s). Dessutom ml radiovlg angivas med Mi!nsd, 
vilken i al fall. utsättes in.om parentes efter frekvenatalet. 

90, Frelcy!nai111dri.J!g innebär, att eä.Ddaren och (eller) mottagaren 

!lvergAr till ~ :reap mottagning l rq frekvens. 

' 
91. v.1.d radioaignelering använde11 antillgen enbart anropaf'rekvena 

eller anropsfrekvens och trafikf'rekvena. 

92. Al:iroplltrekvell8 lir sAdBZl frekvens, pl vilken radiostation skall 

vara trafikberedd (lyssna). 

!fottagande statiOJl.S em:opafrekvens auv!IIldes av 

a) sll.ndande station ( ai111dare): 

i llZlrOp, 

vid fortsatt aiflllll].ering enligt metod B (mom 95), dl tre.

fikfrekvens icke skall BZlvll.nda s, 

vid si.snaJ.ering i följd (mom llO), 

vid signalering enligt matod C (mom 95) I 

b) mttagande station (mttagare): 

i aver pl anrop, l) 

vid kvittering av meddelande, om ilv'er!!lng till annan 

frekvens fllr mttagaren icke anbefallts i anropet, 

vid kvitteringsanrop (mom lll), dllrest kvittering av med

delande ägt rum pl a11ropsfrekvens. 

l) Dl pl grwid av materielens konstruktion eller av arman oresk i. 
mom 92 angl.vna förfaringssätt icke kunna tilllimpe.e, sänder sändaren 
pä mttagerena anropafrekvens och mttagaren pl eändarena anrop&
frekvens enligt för eldsnt fall av vederbörande befälhavare utfä.z-.. 
dad8 aärekilda be stilllmelser, 
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93. Tre.f:!ki'rekvens är aAdan frekvens, på vilken sll.ndniilg t/11' medde-

lande äger rum efter !lvergång b-ån an:rops:f'rekvans. 

lfottagaode stations tr&:f'ild'rekvens &DVändea av 

a) Bilndsnde station ( allzid&re), 

i regel vid ailndrling av 1111ddel.anda ( jilm:f'ör mom 92), 

vid aignaleril!gens avslutande vid dubbelriktad trafik, dl 
maddal&Ddet oil.nta på tretik:f'rekvenaJ 

b) mottagande station (mottagare): 

vid kvittering BIT meddelande, dA alindaren i &m'Opet imbe

:f'a.llt !lvergång till tre.t':ik:f'relcv!lna för abäl a~ som mottBBU"a, 

vid kvitterillgll!ID1'0p (mom lll) 1 dllreat kvittering av 1111d

delBDiet ligt rum på tr~ans. 

94. 

§ 10. R&diotelesraferings u:tf!lrands. 

Vid ralil.otelagre.farillg anvlind&a tvaDDB 1111toder, v.!.lk& benlbmaa 

B och c. 
~lir fi:lr:f'arlngaeättet vid dubbelriktad radiotalegre.farillg 

1111llim en sändare och en eller flera mtt!l88.r&. 

~ är för:f'ari.ngaeättet vid eDkelriktad radiotelegre.farillg. 

svar mad radio fAr härvid icke svgl.va.s. 

95. R&diotelesra.fering iJIOm och mell&D f!lrsvaragrenama utföres 

e~ följande schema. 

I. 

Ailrop. 

Il II. 

~ 8 

~· 9 
10 

11 

fil· 122) 

~ 

~· 
a rv. 13 

~ 14 

~ 15 

landet. 

I 

16 

17 

181) 

19 

20 

21 

Il v. 22 

~ 233) 

~ 24 

~· 254) 

2f 

VI. 27 
Sill!!!l:o~ 28 
1111111 avslut.an •.. 

l) Vid umtnf:lk med srm!n 3 ggr. 
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Netod B, 

Gignaler 

Pravningetecken •••••••••• 

Mottagarens otationeaignal 

de ...................... . 

Sändano.e sto.tionseignal 

Ev t=fil<anidlrkciDgar och 
• radiof.llrlr.ortni:ogar I I I I • I 

lt •••• •• ••••••••• • ••••• • •• 

Provningstecken •••••••••• 

Sä.ada.nma st ationseignal. 

de ••••••••••••••••••••••• 

~tta.garens stationaaignal 

Gives 
antnl. -i·- 3 

l - 3 
l 

l - 3 

1 

1 

A ••• • •••••••• •• •••• • •••• • 1 

Åtald.llnsdstecken ••••• .o, 

Vid osäker :f'örbindalae upp
~pni.IJ,g .flJl av~ I och II 

Ivstrlngstecken •••••• •·•• 

Tidsnuurner •••••••••••• • • • 

Ev tj!lnsteUldr:a.1- (t ,,._ 
1'ikamn och a~ t j >=) •• 

Ev At ll!!lk:l.llnadetecken och 
..ix.s....,wig ............. 

ltekill.Dedetecken ••••••• • • • 

Torl ...................... 
5luttec:kan ················ 
r. .. .... ... . .. .... . . ...... 
Prondngotscken ........... 
llottapreno eta.tioneBifPl&l 

SVoroidgna.l. (av Atföljd "" 
t1d&DU111111r) ·············· 

Ev kvi tteriDgB&m'Op och 1 si 
fall ·l,ystrlll«sto eken .-t 
mtddelaDdet och Bl uttecken 

" .. .. .. .. .... . ... ..... 
ProvniD8"t•clam I I I I I I I I I I I 

Avelutninpteckan ......... 

l - 3 

1 

1 - ' 
1 

l 

Anm 

Anropa:tnkvans. 

Sienalaringen ek.ar 

p! snbe:~~i!~~ , 
trai'ild'.X sr1 . 

I medddande mad 
~ eller chiffer
text v:l.d idgne.l ... 
r.Lng mllan ~ ..,.,.._...,,.. 
akall ordante.l. ~ 
sivaa. 

2) Åtokilllladstecken gl. .. e endast d.I. :!'rekvenoöverglng skall verlr.stlillu. 

3) Gives llldast vid aignelari.og till flora matta.gare eller när dubbel etatiouid.gnal 
l!l.D.Tllndli8o 

4) Vid o..trai'ilt ..,d srm!n gl.veo l,ystrlogstecken ' ggr. 
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Har hela meddelandet eller del därav icke upp:f'attata gives 

avarssignal enligt mm 10~ • 

Vid signalering inom ~· narl= e ller flyfml.pDBt mä enligt 

vederbörande förBVaregrenschefs närmare bestä.mnande ett eller flera 

av signaleringBllDmenten utelämnas. Vid samverkan mellan förband ur 

olika försvarsgrenar mä eignaleringsm:iment utelämnas efter närmare 

överenekomnel se mellan vederbörande chef (befälhavare) • 
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Vid signalering inom armen, marinen eller f1ygyapnet mä enligt 

vederbörande försvaragrenschefs närmare beetlimnande ett eller flera 

av signaleriIJ<!;SJOOmenten utelämnas. Vid eemverken mellan förband ur 
olika förBVerss;renar mä eignaleringsmoment utelämnas e:f'ter nännare 

6veren9tomnelse mellan vederbörande chefer (befälhavare). 

96. A=op, som icke omedelbart besvaras, fär upprepas f'.äret efter 

en minut. 

97. SVar A am'Op vid signalering till flera nrittagare g!:ves av 

~· dessa i den ordning de anropats. 

Sändare 
Signa.le-
riDg8no- .. Signa 1 er (s) • nt P'r 

s 1 Provningstecken 

2 Mottagarens etationesignal 

3 de 

4 Sändarens etationssignal 

5 Trafikanllii.rkningar 
61) Åt skill.nadete eken 

7 TidenUllllllr 

8 Ordantal 

9 T jänet eB!lllä:rimillgar 

10 Ev ät skillnadete eken och adress-
mening 

111) Åt ekillnadate eken 

12 Text 

13 Sluttecken 

14 Omel~steeken . 
15 Upprepning av mom 2 - 13 

16 Avelutningstel:ken 

1) Vid aamtra:fik 11&d a.rmOn 3 ggr. 

Gives 
a.mai 
~-

5 
1 

1 

1 

1 

1 - 3 

1 

1 

1 

1 

1 - 3 

1 

1 

1 

1 

1 

Har gel!>lneam stationseignal anviillt s, besvaras anropet enligt 
I 

:f'ör varje särskilt :f'all utfärqade best!imnelser. 

98. Sändning av meddelande verkställas i regel i en sändnings:f'öljd. 

99. Meddelandets kvittering verkställas genom att mttaga.ren såsom 

svarseignal giver signalen R, eventuellt åtföljd av det mttagna 

meddelandets tidanUlllOOr, vilket innebär, att meddelandet riktigt 

uppfattats, 

100, Anmodan att sieal,era (signalen K) gives eäsom slut pä sänd.-

ningsföljd för att angiva för mtstationen, att denna kan börja 

sända. 

101, Återkallelse av felaktigt given signal under p~ende sändning 

102. 

angives med ml.sekrivni.ngstecken. Tecknet innebär, att den sist 

givna eller redan påbörjade signalen återkallas, varef'ter den se

nast rätt givna signalen upprepas, och sändningen fortsättes :rrän 

denna signal räknat~ 

Upprepning av 11iindningsföljd eller del därav angivas med .2!!!::. 

111!!.f!!)ingetecken, Gives tecknet efter ord (grupp) innebär detta, 

att upprepning avdsteamna omedelbart kol!mlr att äga rum. Gives 

tecknet efter sluttecken innebär detta, att upprepning av meddelan

det i' sin helhet kOnmer att äga rum.• 

103, Omf'rBgning kan wrketällas beträffande hel sii.ndni.IJgeföljd eller 
~ 
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del därav. 

Dl meddelande i sin helhet icke uppfatta.te, verkställas om

fiigci.zig genom att frågetecken, ev f!lregA!lget av tidanumner gives 

sAsom evaresign&l.. J:.'Ot ~tionan upprepar därefter hela Dl!dde landet. 

Dl början av 1111ddelande icke uppfatta.te, verkställas omfr~ 
; 

ning genom att fi'Aaeteckan givee, ltföljt av den första riktigt 

uppfattade signal.en. lii:>tste.tionan upprepar därefter 1111ddelande 

t o m sistnämnde. signal. 

Dl del inuti meddelande icke uppfatta.te, verkstiillee omf~ 

ning genom att signal~ närma.st före den icke uwfattade delen; 

f~tecken och eigne.len llll.rmast efter den icke uppfattade delen 

givas. Kotsta.tionan Upi.irepar däi-efter den icke uppfattade delen av 

meddelandet samt eigzialen näroast före och efter demla. 

Dl slutet av meddelande icke uppfattats, verkstiilles om:f'rAgni.l!,g 

genom att den sista riktigt uppfattade signalen åtföljd av _fråge

tecken gives. Motste.tio:Den upprepar denne. signal och slutet av 

. meddelandet. 

OmfrAgning på del e.v meddelande kan jämväl verkställa.e genom 

e.tt signa.len GR åtföljd av ordningstal ee.mt :f'rAgetecken giva.e. Ord

ni.ngete.let e.ngl.ver därvid icke uppfattade grupper räknade fr o m 

t j iinstea.nmärlmingerna. 

Exempel: GR6 = gNPP 6; GR3 - 5 = grupperna. 3 t o m 5; 

GRl,7 ,9 • grupperna. l_, 7 och 9. Yotste.tion upprepar if'rågave.rande 

grupper •. 

Omfrågning 1$.an jämväl begäre.e å tidigare m:>tte.get 1111ddelande. 

Hilrvid gives anrop,_ tidanUllllBr å det 1111dde_le.nde, S>m omf'rAgningen 

avser, och förfare11 i övr.l.gt enligt ovan. 

' 104. Enk!lrikte.d re.diotelegr&feril!B (Dl!tod c) angiyes 1111d.tjänste'." 

amnärknillgen c • 

105. Vidarebefordran med radio på vise metod (:e eller C) och/eller 

fiekvene angJ.vee genom e.tt tjiinsteanniirlatlngen VllR i:f'yllee med 

metodbeteckning och/eller frekvenstal. eller benämning på frek:Venam. 

Exempel: Vl!lll!l.000 e.ngiver, a,tt addelande skaU vid8:1"ebefor

dre.e (lteruteände.e) pl metod :e och frekvene 1000 kc/a. 
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106. J1ottw1nS!bevi11 begäres genom tjänstee.nmlUiaW>gen l!l! och eän-

de11 till avalindare frA.n adresste.tion, sedan denna erb!llit adrese&

tlme kvitto l maddele.ndet, llotte.gningsbevis ekall i.nuehllla det m:>t

t11g11& maddele.ndete tidenU1111Br, adresestene staticinesignB.l eller be

Dilm:dllg samt tiden för denne e m:>tte.ge.nde av meddelandet, 

107 • Di tjllzlsteanmli.rknin!!!ln COL lir l.eatt meddelande, verkstiille11 

kolle.tioparl.ng. sedan meddelandet kvitterats, genom att detse.mia 

ltereigD&le:rae. 

Dl tJ!ineteanmiixknin@n COL icke är ls&tt meddelande, kan eäväJ. 

sändare besäre. som m:>tte.ge.re verkställa koll.ationeripg, om aAdsn 

anae11 erforderlig. 

Slindare, som bega:i- kollationering, Biinder COL ODlldelbe.rt efter 

aluttecknet. Motta.ge.ren kvitterar meddelmidet och återsignalere.r 

därefter detB8111111&. 

lii:>ttage.re, S>m önekar verkställa kollationering utan att sådan 

besärte av sände.ren, kvitterar meddellllldet samt återeignalere.r 

hela maddelandat eller den del därav, som önskas kolletionerad. 

Vid kollationeri:ag av del av kryptomeddelande skola de kolla

tionerade grupperna. föregås e.v signalen GR, åtföljd av siffra 

(siffror) e.ngl.ve.nde resp gruppers ordningstal i meddelandets text. 

DA avsändare ej åaatt meddelande tjiineteanmärtmingen COL, bär 

aändllZ'9n besära kolle.tionsring, ende.st då särskild anledning fin

nes förmoda, stt imddelandet ej blivit rätt m:>ttaget. Dä meddelan

de ej iDnehållit tjäneteanmärladngen COL och sändaren ej begärt 

kollatione.ring, bör DDttage.ren ende.st i und&nte.gefe.ll verkstä.l~ 

eylik, t e då atm:>s:f'lir:l.eke. eller andra störningar ej medgivit 

ellker m:>tte.gning men besäre.n om upprepning ej anees nödvändig. 

Verketä.lles kollationering felaktigt gi.ver elizlderen de fel

aktigt kollationerade eigzialerne., vilka av oiitte.ge.ren skola. kvit

tere.e och A.eyo kolle.tioneras. Dl kolle.tioriering blivit rätt verk

ställd, aveluta.e signaleringen i vanlig ordning~ Felaktigt verk-

11tlilld kollationering ak&ll e:v sändaren ovillkorligen rätte.e. 

108 • Uppehåll i aisnaJ.eringen kan av eAvä.l sändare som llll)tte.ge.re 

angl.vae med väntnipgstecken. Kan uppehållets längd beräkne.s0 ät-
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följes väntningetecknet av siffra. angivande uppehållet i minuter. 

Är uppehållet av kortare varaktishet, gives ett eller flera 

väntnillgetecken, vare:l'ter signaleringen fortsättes. 

Är uppehAllet av lä.Dgre varaktighet, åtföljes väntnillgetecken 

och ev siffra av sigoale~K. llotatationen skall härvid svara med 

signalen R. Sigoalerillgen !teruppt1169s däreft~r 1111d eytt anrop av 

dan, som avbrutit signalerinaen• Efter evar ä enrop fortsättes 

sigoaleri:agen, dä demia avbrutih inuti meddelande, med det si.st 

sända ordet (gruppen). 

109. Seriesändning ve:rkst!l.llea genom stt päföljande meddelllllde ät-

skiljea från föregående genom ätskillnadetecken ersättande vid 

metod B aigoalen K ( sig!ialeringamoment 21) och vid metod C avslut

nillgetecknet ( signaler:l.ngemoment 16). 

llO. SifP?al eril:!g i följd innebär vid metod B, att meddelande gives 

i en följd med anropet, uten att sver ! detta avvaktas. Hlirvid av

slutas anropet med ätsld.llnadatecken ere!l.ttende signalen K (signa.

leringsmoment 6), va.rpä msddelandet omedelbart följer. 

111. Kvitterine;eenrop (metod B, a:l.goaleringsmoment 25) ben!imnea 

anrop, som gives till a!Uld&re frAn JDDttage.re i aamband llEld kvitte

ring av meddelande. Kvitteri:agsenrop användes, dä JDDttaeare 5neka.r 

giva 1111ddel81lde till eilndaJ:e, inn&n sigoalerinaen avslutas. Hll.rvid 

env!indes signalering 1 f!iljd. 

Vllxe~vis eändnirur innebär, att mottagare omedelbart efter 

kvitteri:ag sänder meddelllllde, utan att Bm'OP göres. 

112. Frekvenei!pdriDg angivas 1111d vederbllrlig radioförkortning 

eller enl:igt särskilda föreskrifter och verkställ~ s, seden sända.

ren givit ätskillnedetecksn ( signalaringemoment 12). 

Skall eändera efter besvarat anrop själv !lvergl till ey fre

k:V'ene, eller angiver han i anropet frekveneiindring för såvliJ. sän

dare som mottagare, övergAr han dock till den eya frekvensen 

först sedan m:>ttagaren (roottagarne.) sve.rat och sändaren givit ät

eld.llnedstecken ( signalerlngsm:>ment 12) för !;verglng. 

113. Vkt;ypsändriDg angivas mid vederbörlig r&diofC!rkortning eller 

enligt särskilda föreskrifter. 

ll4. Särakilda signaler - radioförkortni:ager - vid rediosign&le-

ring upptagas i bilaga 4 och kmma signaleras i samband mad an

rop eller s!som särskilt meddelande. 

ll5. Provning ve:rkställea genom aändni:ag av provningstecken, villalt 

a:avä.Dd.es för att prov-a inställningen vid egen radiostation eller 

vid m:>tetation eller för att prova förbindelse. 

§ 11. ~telefonaripgs utförande. 

116. Radiotelefonering inom och mellan försvarsg<"enarna utf'öree 

enligt följande schema. 



"'F Signa.leri1J€- Sigm.le

!ip.n ena huvudav- = 
J.!) delningar nr 

Il 

Il 

s 
. M 

5 

s 
Il 

l. 

Anrop. 

ll. 

Svar l 

~· 

lll, 

~ 

~-

Denne avd 

tillilmpaa 

eniast vid 

tsvergång 

till BDJ'l&ll 

!'rekvene 

IV. 

SNMn1ng av 

qddelmidet. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 
32 

34 

Signaler 

'Hall!" •••••••••.••••.••.••. 

1lot1..ll,g8.I"ene stationesignal 
eller benämin.g •••••••••• 

~Från• •••••••••••...••.•.••• 
Sändarens e:tationseignal 
elloli- benllmillg •••••••••• 

Ev trefl..ka..-kningar ••••• 

"Kmn" •• •• •• •• ••••••••••• • ••• 

"Halll" •.•. ••••• ..•.•... • . • • 

JJotte,ge.rens etationsei.gnal 
e;Ller benäl:m:rl.ng •••• •••••• 

~Qul, M••• •••0 0 0 00 0 000 00 0 0 •00 

•Vi ävergA. till f'rekvena -

GiTIB 
antal 
ggr 

1 - 3 

l - 3 

1 - 3 

l - 3 

1 

kc/e (nr ••••••• ) - kom• 1 
~Uppf'atto.t (ev upprepa) - kom" 

Mot.t8&81"ene etationeeignal 
•t(er ben!lmoing • • • • • • • • • • • 1 

'Frln •; ••• ••••••••••• •• •• •••• 1 
Sändanme etationaeignal 
eller ben.!lJmrl..ng ••••••••••• 

'Kam" •••••••••••••••••••••••• 

"l!alll'. •••••••••••••••• ••••• 

Motteearene etationaeignal 
eller benäzmiiDa' ••••••••••• ... ~ ... .. ..... ...... ........ . 

'Hall!" ••••.•••••••••••..•.•• 

EY "alcri..v " • • ••••••••••••••••• 
Kom" •• . • . •• ...• ••• • • •• •• • ,,, 

"TidenUDlmr - kom• • •• , , •••••• 

"l'idenUII11Br - kom". , •••• , •• , , 

"Ordantal - kcm ". •••••••••••• 
'l'.)rda..taJ.-kcm". •••••••••••• 

"'l'jäneteazmiirkningar - kam",, 

T jilneto&nmllrlaW>gsr - kom •• 

:A.dreeemsning - kom" ••••••• •• 

Adreeeuelling - kom" •..••...• 

'lteld.11.ned - kom". ......... . 

•Åtek:l..llnad - kom" •.••.••.••• 

Torlene l.elindningBfaljd -
"kom'. ..................... . 

1 

1. 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

1 

1 
33 Torlone lo oilndnin/;eföljd -

11 kom 11 
••••••••••••••••••••••• 

}4 "Slut-kom" .•....••...•.. ; •• 

35 'Slut' ...................... . 

(Vid kod- eller chiffertext~ 
awnt vid tjemn COL uteäaar 
mtta.gnren "jag kollatione
rar11 och matllieer hll la :med
delandet :tr o m signale-
_. --Sl!Dment nr 22}. 

v. 36 '{lilltt kolletione ro~) -

lleddelalr
dete Bll"BlU-
+.~ •• 

k l!>rl slut' ., ........ . . . : .. . 

1 

1 

1 

Anm 

{En.daat v.l,d ·kDQ- elleJ 
chif'ferte:rl • .t 

{Ev i flera eändnillge-
följder. I. 
'V~ Lod- elh :r c:blt'-
.terterl utp..11 aJl.a&-
nill.!:s!öl,jd ... 8 
gn1,pp o.v bolm~er 
ell.r/och .U-trar.. 
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Vid telefonering inom armen. marill.en eller tl;rgvapnet ml enligt 

vederbBrande tärsvarsgranschets närmare besti!DmaDda ett eller flera 

av eignal~DDmenten utelämnas. Vid S8lllV8rl<aD. mellan tärband ur 

olika färsvarW'9n&r mä ~laringSlllOment utellinmas ef'ter närmare, 

!lverenekoDm!lee mellan vederbörande chefer (befä.J.hs:vare). 

Likaså mä vid telefonerillg ~ färsve.regrena.rna eller, ef'ter 

övsrenakoDm!lee mellan vederbBrande chefer, vid telefonerillg 

~ försvarsgrenarna samtidig verkställighet beordras genom att 

"klart slut" ( signaleringsooment nr 36) erSättee med "verkstäl~ 

het". 

lleträffllllde uttr.vck använda vid radiotelefonering sa mm 83. 

' 
§ l2. Ang!:vande SJT tid. 

ll7 • Vid te.legre.fering a:agivee rl!.tt tid eller verkställas färi'rll8'-

ning a.Dgåenda ctrlik l!lldelet Q-i'6rkortning, G'l"uppen Q,TR betyder 

"rätt tid är - " eller i :frågande form "kan ni giva mig rätt tid?" 

!rerlen sändes enligt följande e:z:empel: 

Tidsmeddelande skall givas för kl llOO. Efter QTR 1100 gives 

väntniDgsteckan erforderligt atital. g&iger aemt därpå avslutninga

tecken, aå avpassat, att den sista lAl:iga teckendelens slut engl.ver 

exskta tidpllilkten för kl llOO. 

· Vid telefoneripg' angives rätt tid enligt följande. Sändaren 

ut~ "frAn.11 efterföljt av sändarens stationssignal eller be

~ och "tid meddelas"• Mottega:reri meddelm- ''kom". Sänds.ren 

meddelar "klockan är" och angiver därefter upprepade gånger rätt 

tid för var 10. sekund t e: ''klockan är sjutton femton och tio" -

"sjutton femton och tjugo" osv. 
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§ 13. Blinksi15!1B.lerl.nge ( moraer:lnss) utf!Sranda 111111.rm 

f&sva.rwepama. 

118. :Slinksigna.leri?lg (mor~) mellan f l!rsva.rsgrena:ma uti"tir'ee 

enligt nedanstående schema. 

Sände.- Sigcale- Signa.- Gi-
re (s) ri!l8flne le- vas 
Motta.- huvudav- riilge- Signa.ler an- Anm 

~ 
de l.ni:agar moment tel. 

nr """ 
s I-II·. Anrop 1 IQ stri?lgete eken Upprepas till 

~ (-·- . -) .... 
samt - svar erhålles 

!i svar ! anrot 2 K ················· 1 

s 3 VD ······· ········· 1 

l4 4 A .... .............. 1 

:irottagarene eta.-
tioneeigcal eller Signa.leras 
benlilming ........ l enda.st vid be-

s 5 A ................. l hav 

S!Wiarene etatione-
sf8oal eller be-
n.!ilm1ng ....•...•. l 

]( 6 A ••••• Il ••••••••••• 1 

s III. ~ 7 TidenUDlller ........ l 

]( ~ 8 .A l 
1111ddelal>det ················· 

s 9 Ord.antal 1 f I kod eller - .......... chif'i"ermedde-
loleddelandetf 10 Tjäneteanmdmill8'- lande 
inledning ar ········· ······ l 

]( 11 A ················· l 

---- i------ --- --------- ,__ --------
s Ev adress- 12 Ev adre semening ... l 

]( 
mening 13 A ................. l 

s 14 Åt sld.llnadete eken 
(- . . . -) ..... l 

ll 15 A -•••••••••••••••• l 

---------- --- --------- .__ --------

37 

Sänd&- Signale-
Signa- Gi-

re (s) ringelll! 
le- vee 

ri?lge- Signaler an- Anm :Motta.- huvudav- tal 

~ del.ninga:r 
moment 

= ~-

s Meddelan- 16 Te:rtene l. sänd-
dete text ningei"öljd •••••• l 

l4 17 A ················ l 
osv 

s IV.~ 18 Slut-tecken 
landets av- (. - ·- . ) ... l 

14 
slutande. 19 A ................. 1 

\ (Vid tjenm COL 
!tersignalera.r llX>t. 
tagaren meddela.ndel 
fr o m eignale-
r5:ogsmment 7 • ) 

s w Avelutningstecken 
( . . _._) 1 

119, Sändningei"öljd utgäre s av ett ord (en gt"UPP) • 

120. Sl!.som evareeie:paler använda.e morseteclmen A, ll och F för att 

eng;i.va: 
A att eändningsi"öljd är uppfattad; 

:B att motstatione moreetecken ej kunna tydligt urskiljas; 

F att eändningefllljd icke är uppfattad • 

121. Anmodan att signalera (signalen K) angiver, att m:ittagaren 

är beredd att börja signaleringen. 

J.22, Är mttagaren icke känd, användes vid anrop signalen VD 

("vem där") • 

123. Återkallelse av felaktigt given signal under päg!ende sändning 

angivas med misskrivn.ingstecken, vilket användes enligt bestämnel-

serna i mom 101, 

124. Uppehåll i signaleringen kan av såväl sändare som mottagare 

angivas med väntningstecken, Kan uppehällets längd beräkna.8, åt

följas väntningstecknet av ei:ft'ra angivande uppehållet i minuter. 
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:Bi.laga l. 

Siee+bl.a:nkett. 

(Jtr rmm 55.) 

'l 

Inom azmån, marinen och flygvapnet använd eignalblBllkett skall 

vad beträffar den del, som signaleras, i nedan angiven ordning inne

hålla följande rubriker och utrylllllen1 

~: 

Till: 

Från: 

Tidsnummr: 

Ordantal: 

Tjanm: 

Adressmening: 

utrymne fär: givande av: 

motta,gare ( a.dre seat) ; 

eändare (avsändare) ; 

tidsmmmer jämlikt mom 56; 

ordantal jämlikt mom 57; 

tjänetee.mniirknillg jämlikt mom 58; 

a.dress:nening jämlikt mom 59; 

eigne.lmeddelandete tert. 

Den för ei8naJ.eriIJg avsedda delen av eigcalblanketten bör på ett 

tydligt sätt ( t e genom en bred inramning) avgränsas från blankettens 
övriga delar. 
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Bl.laga 2. 

Samw:wtl!.llning tJ:V viasa telag~k.ets föreslcri!ter fl!r bet'ordri.p§ 

av fj!lrrförb!.ndelee1111ddelllndell (f'redsbestillmaleer). 

A. Telegram. 

l. Telegrammn indela. i flll;jande tre huvu<lklaeeer: 

etatetelegrem. vilka få avaändaa av bl a vissa statliga 111)'1ldigheter 

( jfr ID'.llll 4 nedan) ; 

tjänstetelegram. varmed förstås telegram, som i telegra:f'verl<.ets 

angelägenheter avsändas av detta verks rqymligheter eller tjänstemän; 

privattelegram, varmed föntb alla telegram, som icke liro hänftir

liga till stats- eller tjänstetelegram. 

2. Jled avseende pä företrädesrätt vid befordriDBen llldelas tela

gramnen i följande klasser (..!!!!is): 
§'ra-telegram (telegram, eom avse att slcydda människoliv i ejö

och luftfart); 

stat etelegrem; 

mteorologi.ska telegram (telegram, som befordraa frln eller till 

officiell mateorologiak institution eller DBd sådan inirtituUon -

arbetenda vi!derlekstjän.et och som innebAl.ler uteelutenii• DBteorolo

giek& iakttagelser eller förutsägelser); 

iltj!!;Qstetelegram; 

privata iltelegram och preasiltelegram; 

tjän.etetelegram utan företrädesrätt; 

atatstelegram utan i'tlretrl!.desrätt, vanliga pr:!.vata teleft['!!!D och 

vanliga presstelegram; 

,m-, brev- och helgtelegram (privattelegram mot halv taza till 

vissa utomauropeiska länder, privattelegram mot ned11&tt tsm i 

europeisk och utomeuropeisk trafik reepektive telegram imlehA.Uande 

jul- och eyArshälsningaT) • 

3. Påbörjad sändning av ett telegram eller av en telegramserie 

fAr icke avbx:yty för e:r;pedi tion av telegram med högre företräda e

r!f.tt i annat fall än d! SVH-telegram föreligger till befordr&11 eller 
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annars aymiarligen starka BkiiJ. föreligga. 

4. SA.som statstelegram f'å bl a bef'orclru: 

a) vid a!vfil inl-llDilek eom irtllWd.!!k korn!epcnid<nu1: 

telegram från Ktl?mQgen,oistats:råd och h!Sgsta kollllll!nderal.lde chefer 
för rikets stridekra.fter; 

b) vid inländsk korrespondens: 

telegram från 1111dlem iw kungl huset samt telegram i staten11 ange

lägenheter från statedepe.rte1111nten jämte dem underlydande iiDi>eteverk 
och Dl)'!ldigbeter. 

Såsom statstelegrem må även llsf'orclrae telegram, aom utgöra.!!!!:!: 

på ett etatstelesram. Vid inlllmae.nde av sådmt telegram akall rll.tten 

att Biinda det samma såsom etll'tst;elegram styrkas genom framvisande av 

det ureprmigliga statstelegrsnaet. 

Såsom av mom 2 ovan :l'remgAr, har statstelegram fi:Sreträdeariltt 

framför alla lllldra slag av telegram utom .SVH-telegrani, såvida icke 

avsändaren avstått från företrädesrätt, vilket bi:Sr ske, då sl:atstele

gram är av m:l:adre brAdakande natur. Statetelegrem utan f'öretriidesrätt 

befordras och avlämnas i tur 1111d vanliga telegram. 

5. I hemligt statsteleltl"!ll!l akall ordet BEllLIG mbrizigas såaom 

f'i:Srsta ord i texten (färe militärt tidenurrmer eller diarie~, om 

sådant är utsatt) • 

Vid uteändsnde l adresstationen av hemligt etatstelegrem inne

slutes detsamma i kuvert och förseglas msd eigl.llavtr,rck i lack. V1d 

befordran 1111d bud skall telegrammt kvi tterae av mottagaren, och vid 

postbef'orclrm rekollllll!nderas f'ärsälldalsen. 

Ankonmet hemligt statstelegram f'Ar icke uttelefoneras till 

adressaten sävida icke avsäz>daren ge!Wlll utsättllll.de av tjlinsteamalirll:

ni.ngen •Tl!'= framför adressen arigl.vit, att irttelef'ons~ skall alm, 

eller adressaten. a:l'ter delgl.Vllllig av telegremnets ankomst eiiakar f'l 

detsamma,uttelefonsrat. 

Hemligt etatstelegram får icke inlämnas å telegramexpadition

aller telegrami.nlämningsställe och ej heller adreseaz:ae till telegr
expedition. 

Originål.et till hemligt statetelegrem lterelindes senast, dagen 
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ef'ter inllimnandet till avsändaren j!lmte missiv, vari avsändaren medde

las, att telegramoriginalet såsom hemligt äterställes till f'!5rvarmde 

hos hooom. 

På station, där hemligt statstelegrem mottagit's per telefon 

från avsändaren ell~ repeterats, briimles intelef'onerillgs- respektive 

repetitionsblanketten och fBrekomiiande remea senast pA:l'"dljende dag. 

Lika.ledes brännes pil aclresstationan f'Brekomna:nde renis8., liksom även 

koncept, ef'ter vilket telegrB111Det eventuellt omakriVits. 

6 •. Såsom :nigel gäller, att samtliga avgif'ter f'Br att telegram skola 

erläggas av ir.:'f."lrl.aren. 

FBr såväl inländska som utländska telegram utgå avgl.f'ter, som 

f'innas &Dgivna i telegrafverkets "Ta;m fBr telegi-am". 

7. För telegi-am, san inlllmnae direkt l telagrai'station, skall i 

regel erläggas kontant betal.Ding. 

·Dock mil avgl.f'ter f'äras i räkning f'är telegram, som till station 

direkt inlämnas av statens ämbetsverk och iqyndigheter ävensom av 

telef'onabo:anant, som erbål.lit stationsf"BrestAnda.rens tillstånd där

till. Flir varje rlikningef'llrt telegram, som inlämnats direkt å station, 

utgAr utöver telegramavgl.f'ten an riilalingshlllDingBS.vgif"t. 

F"dr varje telegram, som f'rln abo:anarad telefonapparat eller med 

abo:anarad lokaltelegrai' intelef'oneras respektive intelegi-ai'eras till 

station, utgår ut~er talegramavgl.f'ten dels en intelef'oneringsavgl.f't 

respektive ilite~eg<"&f'eringsåvgi:l't och dels en rlikningsh!llningeavgif't • 

s. Avgl.f't för ste.tstelegram, med eller utan färeträdesrätt, utgår 

1111d sBl!lll!I. belopp som fBr vanligt telegl'em. 

Avgif'ten f'är iltelep;ram utgår mad t~ gäDger avgl.f'ten f& van
ligt telegram, 

B. Telefonsamtal. 

9, Med avseende p! de omrliden, i nom vi11m 8811!tal utväxlas, inde
• las de!'amoa i: 

lokalsamtal, vilka utvä:tlas mellan apparater tillhllrande S811ml. 

11tation1 
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lendssemtal, vilka utväxlas mellan apparater tillhöre.nde eldlC.a 
stationer inom 11B11111a ta:z:eområde; 

rikaeamtal, vilka. utväxlas mellan apparater tillhörande stationer 
inom eldlda te:reområden, 

(Anm. Statseamtal - vanliga ~tatesemtal oc!l statsilsamtal - :törekolll!B 

endast i utländsk trafik och få bl a anvillldas av Konungen, 

stat eräd. och högsta ko111Dendere.nde chefer för rikets etridekra.t
tar. 

_Vanliga etatesamtal befordras e:f'ter ilBBmtal men före pri

vata vl!llll.iga samtal. Stats:i.lsamtal åtnjuta företräde!ll"ätt frem
för alla andra el.ag av 8811ltal.) 

.. 
10, l!ed avseende å fömtrjidnrätt vid befordrinqn indelas samta

len i följande klasser (..!!!!!B): 

vanliga samtal (lokal-, lBJlds- eller rik&-) , vilka befordras ut en . 
företrädesrätt; 

ilsamtal (landa- eller rika-), vilka befordras med företrädesrätt 
framf'ör vanliga eamtal1 

abonne!!l!!!!gseamtal ( lends- eller rike-), vilka enligt i färvii& 

träffat avtal befordras mellan sanrna. apparater A regelbundet återkom

mande tider ( t e pressabonne~ssamtal); 

f].yghindareamtal (lands- eller rika-), vilka utväxlas mellan ste.
tens meteorologi.Bk-eydrografieka anstalt i Stockholm A ena sidan ssmt 

vissa för flyget avsedda varningestationer och startplatser A andra 

siden, med företrädesrätt framför vanliga samtal, ilsamtal och 

abonnemangeeamtal1 

blirleamtal (lands- eller rike-), vilka befordras med företrädes
rätt fr!llllför samtliga bär ovan ollllämnda samtal, 

ll. I fråga om bl:Xtni.I!g gäller: 

att blixtsamtal skall br;y~a varje ·samtal av lägre klass, dock 

icke flyghindersemtaf1 

att flyghindersemtal sk&ll bryta lokal-, lands- och kortväga riks-

sB1Dtal, som icke är blixtsamtal; 

att rikseamtal akall bryta lokalsamtal; 

att rikssamtal får bJ;yta landssanrtal ; 

att långväga rikssamtal, som endast rood svårighet kan konrm till 

stånd, får br:yta kortviiga rikseamtal1 
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att landssamtal, som endast med 1!19årighet kan kollllB till stånd, 

fk bryta· lokalsamtal. 

lleetällning av bl.ll:teamtal eller fi.ygbindereemtal, vilken frän 

vä.xelstation eller direkt från abonnent Vid växelstation framföres 

till avgångscentral, skall ti'råge. om brytning åtnjuta S!lllllB fö:nn!n som 

9jälva llllllltalet, 

12. Lokalsamtal liro icke belll6da med svgi!t för den anv!lnda semtale

tiden, 

tandssamtal ärc bel8€da med avgii't för den llllVlinda 88111talstiden 

endast om de be:to::dras me!1 !ö:reträdearät t ( se llEllll l4 nedan) • 
\ . . 

Filr rikssamtal utgår periodavgii't i enlighet med va d nedan 

säges • 

13, Ved periodavgi.t't förstås avgi!t för en period ( ~ 3 minuter) av 

~ rikeeBmtal, 

Periodavgiften är "oer!iknad e:f.'ter det geografiska. avståndet över 

land mellan re&Pektive taxestationer. Avgiften är dessutom beroende av 

tiden på eygnet, eA att nedsatt taxa tillämpas m:>rgn.ar och kvällar. 

Periodavgl.:f't utgAr för varje påb!lrjad period. 

Periodavgl.tt utgär icke för följande slag av vanliga rikesem-

tal: 

a) aBllital för intelefonering av telegram; 

b) trafikants samtal inom redovianingsomrädet med tjänsteJDBZl 

vid telegrafverket i telefon-, telegraf- eller radioä.rende, 

14. För ilaamtal utgAr dubbel period.avgift, 

För lendesamtal, vilka befordras aäsom ilsamtal, utgär avgi:f't 

för varje ..,åbörjad pericid med det l~a belopp, som är fastställt för 

vanligt riksesmtal, 

För f]yghinderaemtal utgär a:vgift såsom för ilsamtal, 

Fi:Sr blirleamta1 utgär avgi:f't med tjlJ80 gånger avgi:f'ten för van

ligt samtal vid samm. tid, dock läget rood 10 kronor för varje påbtir

jad period. 
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:Bilaga '· 
Nr 488. 

Ktmgl.llaj :te kun&örelee 

lll!d fllBtställelee av reglemente :för befordripg a:v :f.iiirrfllrbimelaoned

delamen & krig eller krlgafera; 

given Stockholms slott den 10 juni 1938. 

Ktmgl. Ma.j:t har funnit gott :fastställa f'dlj&nde 

Retrlemnte får befordnlng av fjö.rrtörb:l.nåelewwddelauien. 'Vid krij eller 

kritrnilJ.ra Ckriggtelega.t're15lcllll"1te) • 

.. l § • 
Då mobilisering anbefallts eller KU!lgl.Maj:t eljest sA förord

nar, skola följande iindrlligar i och tillägg till gäll1111de teleg:re.fre!!'

lemente o.ch telefo:nreglemente lända till ei'te=ättelee. 

2 §. 
I ärenden rörande landets säkerhet, försvar eller färsörjn:i:ag 

mA i 'brMslumde fall 'l:le:fattn:iligehavare vid polisväsendet eller vid en
skild. jä=väg använda statstelegram i inländsk trafik. 

Enahanda be:f'ogel'.lhet mA av chefen för färSV'arestaben ( !lverbefäl

ha.varen över rikets försvarekra.fter) tillerkl!mias enskilda per'ac,ner 

samt sädsna icke-statliga lllfildi8heter, som tillagts statliga funktio
ner. 

3 §. 
l. Förutom de i fred medgivna. elllgen av telegram och telefonsamtal 

mA, i den omfattning här nedan Bll8ives, i inländsk trafik BllVändas 

fBljmde särskilda kla.eeer (elag) av telegram och tel~fonsemtal, ~ 
ligen 

a) stateordertelegram och etatoorderSBmtal, vrnd förstås tele

gram respektive telefonSBllltal, som avgA från Konunaen, statsråden 

eller de militära chefer (befälhavare), som chefen för försvarsstaben 

( överbefällia.ve.ren) bestämner, samt airse angelägenheter, vilka äro av 

särskilt stor betydelse f"cir landets säkerhet eller försvar och tillika 

efter i varje fäll verl<stä.lld prövning anees vara av s&lan brAdsksnde 
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'boekaffenhet, att meddel&lldets omedelbara. befordran kril.V8r undanskj~ 

ltande av all amum trafik; 

b) luft:f'örsvarsttllegram och luftförsvareeemts.l, varmed förstb 

telegram respektive telefonsamtal i luftförsvarete tjänst, 'Vilka 

imieWla aärek:l.lt brAdekende meddelanden &?Jg!ende fl;ygva:rkesmhet och 

avgA från nundigheter m.fl., eom enligt av chefen för f!Srsvsrestaben 

(!lverbef'ålhavaren) :fastställda planer hava befogenhet att avsända 

~lika me~.l.j.1en; 
c) statsbl:ixtte.legrsm och statebl.H;tsamtal, varmed :f'örst!a tele

gram respektive telefonsamtal, som avgA från KonuJ188n, statsdeparte

menten, Konungens befallni.ngeba.vande och de militära cbefer (be:f'äl

hsvare), som chefen :f'tlr :försvarsstaben (!lverbe:f'älhaveren) best!iimner, 

samt a:vse eynnsrJ,igen brAdekande angel!igenhebr av stor betydelse :f'!l:r 

landets säkerhet eller :försvar; 

d) statsiltelegram och etateilB&Dital, varmed förstAs telegram 

, respektive telefonllBl!ltal, som avgl :f'rAn statens rqyndigheter eller 

tjänstemän, :från befattningshavare vid polisväsendet eller 'Vid enskild 

järnväg äveneom :f'rA.n s!den enskild person el.ler icke-statlig rqyndigbet, 

som erhAllit i 2 § andra stycket om1'!h'dld bef'ogenhet, samt avsa ei11'

sk:ilt lxrAdslamde ärenden rörande landets sllkerbet, försvar eller för-

' sörjn:i:ag. 

2. För meddelanden, vilka icke oundgängligen kräva befordra.il med 

den företrädesrätt, som är :förbehållen de i l mom. angi.Vne. telegram

och aamtalselaSen, böra användas de i fred medgivna elagen av tele

gram och telefonsamtal. 

3, Auvänialldet av telegram eller telefonsamtal med bättre :f'öreträ

de Brätt än som i varje särskilt fall är nödvändig medför för avsända

ren (beställe:ren), om han är tjänsteman, ansvar all.som för tjänstefel, 

varom vederbörande, då sä anses behövligt, bär upplysas vid telegram

met s inlllmnl!ilde eller samtalets be ställande. 

4 §. 
1. Statsprdertelegram befordra.e mad :f'öretrlldesrlttt 1'ram:f'tlr alla 

andra slag av telegram. Avgil't litgh- sAsom :f'Br iltelegrsm. 

Lu:f't:f'örsva.rstelegrem be:f'6rdras med företrädesrätt närmast ef'ter 
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st&teordertelegrem. Avgift utgAr aAeom tör iltelegram. 

St&tsblixttelegr- befordras med :rliret:r!ldaarätt Därm&at; efter 

atataordenelegl'alll och luftf!travarstslegt--. Avg!.t't utgtr .&.om tllr 
il telegram. 

St&tsiltelegrem be~rdn.s med t6reträdeerlltt n.11.rm&st; efter .tate

ordertelagrsm, luf'ttö:r:averatelesrem och atatablixttalasrem. Avgift 
utglr aAaom tlh- iltelegram. 

2. St&taarderaamt&J. befordras med f5reträdaarätt framtör S:U& andra 

slag &v samt&J.. Avgl.ft utgår a!eom t6r blutsamt&lo 

Luftf5ravarsaamt&J. befordras med företrädesrätt nä.zm&at etter 

at&teorderaamt&l. Avgift utglr aAeom f!!r ilsamt&l. 

Statsblixtsamtal 'll!itordrae mad företrädesrätt nllrm&st efter 

atataordersamt&l och lutttöraverssamtal. Avgl.!'t utglr sbom tlir bl.i%t
samt&l. 
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7§. 
":vgl.:tter och kostnader tör aAdBD& särskild& anordningar (extra 

f6rbllldn:l..ng, extra öppeDhAJ.lni.Dg l!W stationer, tillfälliga telefon

lllll.llgg!Wlgar och ledIW!gsupplltelser m.m.), aom sv telegrafverket vi~ 

tape pl tramställ.zW:lg sv militllr betlilhavara, llvanaom kostnad för 

mteriel, som tilJhsndahAllea krigsmakten sv telegra:f'V'e.rk.at, gottg!!'.. 

ras telegt-~l.'kAlt pi. sätt, varom i:Werenako111DClse trät'f&s mellan tele

gr&tstyreben och wderb!lrande militära centrela förvalt~ 

beter. 

e §. 
llilitär l!Wllilnd&re (beatll.llara) sv telegram eller telefo~ 

i1a9r a.ngl.va vig eller vti.gar, var& telegr-t reapektive aamt&let icke 

st&tailsmnt&J. befordras med företrädesrätt nllrm&at etter st&te- tlr framt5ru. 

ordereBlllf:sl , luftföravareaamt&J. , st&tablixtsemt&J. och blixt.Mimtal. Av-

gii-t utBåz' eleom f'ör ileamtiU. 

5 §. 
l!efi.Imaa telefonladning&rna bliva i al.dan omf'&ttnillg upptBBD& 

av blixtsamt&J., att atstailsamtalen därigenom utsättas f!lr avsevärd& 

väntetider, iiBer talegra:taty:r:elaen efter samrM med chefen tör t&-

svarast&ben ( !:lverbefälh&va.ren) beslut&, &tt f6r blixtaaant&l skall ut

gl en siire,k:ild tilläggeavgl.ft &V högst 30 kronor per samtalaperiod. 

6 §. 
1. Samtal, för villa.t avg!.:f.'t icke bör plf5r&s vederbörande .,.._ 

gAziga&pp&r&t ut11n vilket betalas av militär 11\YUdighet, skall, om dst 

icke lir luftförsvarsaamtal, vid beställningen uttr,yickligan &llgivu 

vara militärt. · 

DetS&lllll& ak&ll 'llilder enehande. förutsättning i&kt~ag&s vid 1-

telefoner.ing s;v telegram, som ickli 11.r lufti'örsvaratelegram. 

2 • Avgifter för luftf!5rave.rstelegram och luttfC!ravaraaamtal även

som för eAd&n& övrige. samtal och telesrem, vilka ut'l;zyckligen llllg!.v.1.ts 

vara militära, bokför&& Blirak:l.lt och gottg5r&a telegr&tverket pl 

sätt, varom llverenakoD111else träffas mellan telsgra:tetJnlsen och 

9 §. 
J'llre ligger Olllllde lb&r fer& för att station llk&l.l fall& i tie?P 

dana hand, Uigger det stationens perS>nal att till sllker ort bort
f!lr& eller, om detta icke llter sig göra, förstöra ar:!.ginalen till 

telegram 11amt de övri,sa stationens handlingar, &V vilka krigsmldel'

rättelaer kunna v:l.m1&11. 

10 §. 
](ed avseende A &ll.miizlhetens rätt &tt begaena et&tens Slllllt l!vrlga 

telegraf-, telefon- och r&diollElläggninge.r gäll& de inskränlmi:oge.r, SOl\I 

av omatilzldighete:r:n& nödvtiildi~&a. 

11 §. 

All& telegram och telefonsamt&l. ävensom utsändningar genom :r:und

radio ll:r:o imderltast&de de alirsld.ld& beatillllnelaer, vilka &V Kungl.J.!&j :t 

eller lllJ'Ddighat, som &V Xungl.Jlaj :t därtill förordnar, utfärde.e i 

syfte att törhi?ldr& krigsunderrättelsers överbring&nde till obehllrig&. 

~eorlaka bestllmnelaer i berörda aytte mA. beträ1'f'allde station 

eller annan tjärrtörbindelaeaziläggning, som llr underställd militllr be

t"ålh&v!i.re, i tr!illg&nde fall uti'iird&s av denne. 
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12 §. 
Telegrafstyrelsen uti'ärdar i samrAd med chefen :för f'"drE!YaXSsta

ben (överbefälhavaren) och på gnmdvel av bestiimnelserna. i detta ree

lemnte de särskilde. föreskri:rter med avseende A :fjärr:förbirdelse

tjänsten vid krig eller kr:igef'aro., som mA befi:rmas erforderliga. 

I den mAn dylik föreskrift berör järnvägaxnas :fjärr:fi:lrbil:ldelse

anl!i.ggningar skall samråd äga :rum jämväl med jii.rnviigsetyrelsen. 

Detta reglenente träder i kraft den 15 juli 1938, vid vilken 

tidpllilkt reglementet den 28 januii.ri 1916 (nr 35) för befordring av 

telegram och telefonmeddelanden vid krig med däri sedermera gjorda 

ändringar upphör att gäll~. 

Det alla som vederbör hava sig höreamligen att efterrätta. Till 

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskri.vit och ned 

Vht kungl. sigill bekräft" låtit. 

Stockholms slott den 10 juzµ. 1938. 

GUSTAF. 

( L. s.) 
( Kolllllllilika tionsdeparte1Tent et • ) Albert Forslund. 
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:Bl.l:iga 4. 

SÄ1!SllIJY,. Si mWER W · RADI OSIGNALEBING. 

S- kod. 

Tredubbel underetr,ylm:Uig, t e illl• angiver att gruppen amriindes 

vid såväl militär som kDlllll!raiell radioaignalering. 

D1i~bel underst1'Ji<:Id.Dg, t e ~· angiver att gruppen amrii.ndee 

enda.st vid,,militär radioa!.gaalering. 

Enkel understr,rkIWlg; t e ~ angiver att gruppen användes vid 

militär radioeignal.~ng samt vid radioa!.gaalering ned komnersiella 

merkstationer. 

Hur daga beräknar Ni anlllnda 
till - ? 

Är Ni på väg till - ? 

ltervänder Ni till - ? 

Hur dags startade Ni från - ? 

Hnr Ni h lirt llV - (am:opsaiB'
nal fär l u!'tfartyget)? 

Hur daga passera.de Ni - ? 

På vilken höjd flyB"r Ni? 

ID..r det emoälte nAgut luft
fartyg i min nätilet? 

Jag beräknar anlända till -
kl - • 

Jag (eller luft:fartyS"t) är 
på väg till - • 

eller 
Styr kurs lll)t - • 

Jag Mervlinder till - • 
eller 

Återvänd till - • 

Jag startade :från - ld - • 

Jag har icke hört av - (an-
ropssignal. :för l u:f'tf'artyget) 

Jag passerade - kl - • 

Flyg s! ..tt Ni anländer till 
- kl - • 

eller 
J ag flJ'S"r, så att jag kan 

anlända till - kl - • 

Min (eller 1uftfärty(;ets) 
:flygtiöjd är - m över hav
ytan eller - • 

Det befinner aip; icke något 
lui'tfärtyg i Eder närhet. 
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!Si gnal 
:B et;rdelse 

FrAp Svar ollar 1111ddelands Signal 
:Betydelse 

FrAge. Svar eller meddelimdll 

w Ska.11 jag hAJ.la utkik efter Hll.l utkik efter lu:ftfart,yg 
luftfertyg i mi.n n!l.rhat? i Eder närhet • 

~ ~ger ett mme.t luitfa.rl;rg l!'!irs:!ktighet. Fara f"dr -
i mi.n närllet, eå att kol- stötning föreligger med ett 

g,g Har Ni ombord - (namn och ti- Ja, jag har ombord dan sv Eder 
tel pl viss person enligt _ angivna paraonm. 
adress i tgin), till vilken 
jag har ett radiotgin? 

lisionsriek företinnes? annat lUftfertyg i Eder när-
het ( an2'0j)Ssign.ole i1 för det 
luftfart;rg med vil.kot risk 
fä:t- 8&11111.1111.Btöttl±Dg f li.. ..... 
ligge:r). 

~ i:"lyger Ni i Aakrider? Jag f:cy-ger i Aak:vllder. 

~ Hur stor är horisontalaildan Horiaon:talaikten vid - lir - m. 

vid - ? 

~ ÄmDar lli landa vid. - ? Jag 11-.r landa vid - . 
eller 

.. IAnda vid - • 

SU! Kan jag få del av 8l!IIASte Ilä1'med senaat e vt!de:rlelmraP-
viidarleltsrapporten· fl!r ,.. porten frAn - (ob~ 
( observat ionaort)? tio Il.Sort) • 

w Kan jag fl del av senaste Den senast e ma:dcv:indsuppg!.:f'-
mrkv'illd.8U,Ilpgiftcn f!lr - ten för - ( obeenationBort) 
(observationsort ) ? är - • 

~ Kan jag :f'! åa1 s senaste llll.rmed senaste höjdvindsupp... 
höjdvindauppgi.:f'ten frän - gi:f'ten :f'rAn - ( observa.-
( observat i .ons:>rt)? tionsort). 

~ Vilken är mol.nhöjdan vid - ? Yclnhöjden vid - lir - m. 

~ Kan jag :f'l del av de mateoro- Härmed de neteorologi. eka ob-
logi.eka observationer, eom aervationer, aom av m!.g nu 
Ni utf!Srt i fpl? utförts i fpl. 

~ - Jag vindar in min antenn. 

SJ!. F~ger Ni i moln? Jag flyger i 1111ln pA en hlljd 
av - m llver hsvqtan eller 
llver - :z:). 

.9m F~ger Ni öwr molnen? Jag flyger över molnen pl en 
höjd av - m !Iver mvSTtan 
eller över - • . eller 

Flyg över molnen. 

.9.!lJ! SknJ.l jag :fbrtsätta att :cy-ssna Forteli.tt att ~ssna pl mig 
pA Eder (eller pl - ) pl - ~eller pl - pl - kc/11 
kc/s (eller pl - m)? eller - m) • sm Flyger Ni U!ld.er molnen? Jag :f'~ger under m>lnen pA en 

höjd av - m över hav~an 
aller ~er - . I 

~ Är jag nll.J:a förbjmet omr:Ade, lii lir nära f&bjudet område, 
eller det förbjudna om- eller det förbjudna omrll.-
rlldet - (namn pl omrAdet) ? det - (!ISl!n pl området). 

~ FA:r jag avbryta paseniDgen Ni flr avbryta passningen U-
under - ml..n f"dr att - ? der - mi.n för att - • 

eller 
Flyg under m>lnen. 

m - Före Stri:f'ter flSr fly gniilg vid 
dllig sikt hava trätt i 
kraft. 

~ - Ni :f'~ger Bver flSrbjmet om-
r åde eller det fC!t"bjudlla 
omrMet - (nsmn pl omrA.-
det) . 

( Q.m ltf"dljt av ordet "Flll" 
betyder, att föreskrifterna 
för flygnlllg vid dllig sikt 
äro upphävda) • 

~ Skall jag fortsätta att sän- Jqssna izman Ni sändar; Ni 
da? stär - x) Tillöeessignaien PARr betyder, stt molntäcket id<:e lir sBl!lllm-

eller 
Jqssna innan Ni e!l.ndera Ni 

Blind.er samtidigt mad - • 

hängande.. 
betyder, att flygliingen i 1111ln eker Tillli.ggssignalen ASC (DE$) 

under st~ (i planå). 
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Hur bög ä.r övre moJ..il&ränsen? 

Har - sänt; n.§,got för mig? 

" 
Flyger Ni mellan två moln

ekikt? 

Är Ni säker på att tgm nr -
har :riktig lydelse? .. 

Har Ni l!Klttag!.t det tgm, som 
Bändes kl - ? 

Skall jag sköta pesmtingen pA 
- kc/a (eller - m) At Eder? 

-

-
-
-

-

Har Ni vidarebefordrat tgm 
nr - till - ? 

~e mol.ngränsen l!r - m. 

- e!inde följande kl - för Ede1 

Jag :f'lyger mellan två moln
ekikt pA en böjd av - · m 
Bver ba~an eller över -

Edra korta teckendela.r fö~ 
avimia. 

eydelsen sv tgm nr - ä.r oviso , 

Jag ba.r icke mottagit det t 8"'t 
som sändes kl - • 

Ni :fördröjer tra:f'iken genom 
Edra l~ svar. 

Ni :fördröjer trafiken genom 
att svara, iDna.n Eder tur 
kaniner. 

Sköt passnlligen pA - kc/ s 
(eller - m) At mi.g. 

Det tycks vara n.§,got fel pA 
Eder sämare. 

Eder ton ä.r dålig. 

)fin lllngvägsmottagsre ä.r ,jca.;. 

dad. 

J.!:l.n kortvägsmotte.gare är eka
dad. 

Jag använder '.hängande ant8lln. 
eller 

Använd hängmlde antenn. 

Jag bar icke kurmst vidarebe
fordra tgm nr - till - • 

Tsm nr - bar vidarebefordrats 
pr tr!d. 
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:n e t ~ 
Signa.l FrA.ga 

.9.ml. -

smI Vsrifrän härröra de nu pågå-
ende störningarna? 

~ -

~ Har Ni för avsikt att begära 
ett antal pejlingar av 
mig? 

smr=) Vilken är imgnetieks. kursen 
till Eder (eller till - ) 
vid vindstilla? 

9m. Kan Ni eä.nda för anpejling 
på a.rbetafrekvaneen (eller 
pä - kc/o) under - min? 

~ Vilken är min magnetiska biir-
ring frän Eder (eller 
i'rän - )? 

sm'. Flyger Ni under goda sikt-
förhållanden (horisontal-
sikt över 1000 m) ? . 

.m -

9.F!. Kan Ni lämna mig väderlek&-
uppgii'ter för sträckan 
mellan - och - ? 

SK!! Inhämtas -rr:1a väderlekeuppgif-
ter? 

x ) Jfr ~GF. 

d e 1 e e 
Sver eller meddel&lii:ie 

Tgm nr - har avvisats av - el-
som etridande mot regle!mln-
tet. Va.r god underrätta av-
sändaren bä.rom, 

De nu päg!ende störningarna 
härröra frän - • 

Svara i alf abetiak ordning ef-
ter anropesignalerna. 

Jag bar f<lr a:vsikt att begära 
ett antal pejlingar ..., Eder. 

Magnetiela. k:ureen till ~ 
( Qcller till - ) vid vind-
stilla är - grader kl - • 

Jag Bl!nder för anpe jling p! = 
betaf'rekverulen (eller pä -
kc/e) under - min. 

Eder mogneti ok& b&rillg f:rAn 
mig (eller frän - ) ä.r -
gt'ad!lr kl - , 

Jag flyger vid en horisontal-
sikt över 1000 m på - meters 
höjd jjver bavfl)"tan. • 

eller 
Jag flyger under goda siktf"ci~ 

h.Allanden. 

Jag flyger vid en horisontal-
sikt understigande 1000 m 
pä - meters höjd över ha.ve-
ytan eller över - • 

Hä.:rmed väderlekeuppgii'ter för 
sträckan mellan - och - • 

Nya vädsrlekeuppgii'ter i:oblim-
tas· 
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Kan Ni ang:l.va höjd~ 
p& st:r!lak:an fl-än - till - ? 

Uin höjdmätare regle1'des 
1 - kl - (avgångstid, At
följd mr beteclatlJ18!1n MET, 
GMr el div l uppgift) • Vill 
Ni giva mig höj~tarkor
rektionen ftlr - (namn pA 
flygfll.l t eller 8JUlll.D. plats, 
där höj d:mät arell8 uppgift 
bör v era riktig)?· 
E:z:: QFD? Jlalmö 1030 MET 
Stockholm. 

... 
Kan Ni angiva det DUV8rande 

lufttrycket pA flygplat
sen - , utan reducering 
till havsytans nivA: 
EX: Q:EE? Malmö 

Kan Ni aiigi va det nuvarande 
lufttrycket pA flygplat
sen - , reducerat till 
havsytans nivå? 

.Befinner jag mig över flyg
platsen? 

Kan jag gå ned under molnen? 

PA vilken höjd skall jag 
flyga? 

Kan jag landa direkt? 

Härmed höjdv:llldarna p! ll'trllck
an frAn - till - • 

Vid - (namn pA flygfält eller 
amwi plats, där h!Sjddta
rens uppgift bör vara rik
tig) skall vid e:vläsning 
av höjd.nätaren tilläggas 
resp frAndragae - m. 
E:x: QFD Stockholm plua 
70 m. 

Det nuvarande lufttrycket pA 
fqgplateen - är, uten re
ducering till havsytans 
mvä, - lllll e.ller mb. 
Ex: Q:EE l.!almö 760;1013_. 

Det nuvarande lufttrycket pA 
flygplatsen - är, reducerat 
till havsytans nivA, - mn 
eller mb. 

Ni befinner Eder över flyg
ple;t; een. 

Ni kan gå ned under molmm. 

Tänd landningabelyeningen. 

Larldningebelyellingen är tänd. 

Skjut s:i&nalpistolekott. 

Skjut e:l.gnalraketer. 

Fqg pA en höjd '.av' - m. 

Vinda icke in antennen, innan 
trafiken är avslutad. 

Ni k6n landa direkt. 

!dina lanternor funsera icke. 

~) 
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Är mttt ls.ndniDgsställ eka.
det? 

Vill :111 eii.tta -:e radio:l'yr i 
It 1'1mktion? 

Jlsllan vilka h!ijder och i 
vilken trakt fBrel..igger 
fara för isbildning? 

Vilken är ml.esrlB&nde l.&l:ld
ningeriktningen? 

Ka.n jag f'A del 1J1T den eenaa
te väderleksrapporten en
ligt den fttrkortade land.
koden f'!ir - ? 

Kan jag f'A del sir viiderleke
uteik:terna för -:s område? 

Kan jag landa omedelbart med 
ledning av e:l.gnalerna frän 
re.diofyren? 

Flygple.tebelysniI41en (vid - ) 
fungerar icke, 

Edert ~dningsetäll är ek&
dat ,:r) 

-:s radiofyr komner att vara 
i funktion om - ml.n • 

eller 
-:s radiofyr är i :tunktion. 

Fara fl:ir isbildning förelig
ger mellan - och - lll!tere 
hBjd 1lver b.av!IYl;an eller 
övar - och i trakten av - • 

Mi.asvieande land:ningsriktnill8'
en är - grader. 

Jag minska.i· (kolllll9r att mi.n&
ka) antenneffekten. (Fe.st 
antenn eller delvis invin
dad hlillgande antenn) 

eller 
JiH.nskA antenneffekten • 

Bilrmed eenaste väderleksrap
porten enligt den förkorta
de 1 sndkodan f!ir - • 

Häzmad väderleksuteikterna 
för -:e område. 

Ni kan landa omedelbart med 
ledning e.v s~lerna frAn 
radiofyren? 

Ni fAr icke landa med ledning 
av e:l.gnalerne. frAn radio'
fyren, 

x) Om m!ijligt ek&ll skadans natur angivas. 

=) Svaret kan erhålla nlt.gon l1N följande lydelser: 
, Ol!S = Isbildning har konstaterats mellan - och - lll!ters höjd 

över havsytan ellor över - och i trakten av - • 
NIL = Ingen .i'e.ra för isbildning föreligger. 

RON Ol!S = Observationer oaknD.s för trakten omkring - • 1 
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Jag kan icke leda Eder land
ning. Stanna utanför land
ningszonen. 

9.@ Fimlas flyghinder pA min kurs Flyghinder befinns. sig pA 
av stözTe hlijd, än den jo.g Eder kurs med - meters hlijd 
flyger på? !iver havsytan eller över - • 

Var befinner jag mig i för
hållande till Eder radio
station uttr,rckt i rättvi
sande bäring och avstAnd? 

Vilken är 111E4!IJStiskll.' kursen 
vid vindstilla samt av
stAndet till Eder eller 
- ? 

FAr jag landa efter molnge
nomgAng? 

FAr jag inträda i kontroll
zonen? 

Ni befinner Eder pA ett av
stAnd av - Ian och i bäring -
gr:-ader från mig. 

Magnetiska kursen i v:indstilla 
till mig eller - är - gra,der 
och avetAniet är - Ian. 

Ni fAr landa efter molnge_nom
gång. 

Ni fAr icke landa efter moln
genomgAng. 

Inskränk Eder trafik till det 
absolut nödvändigaste. Jag 
är upptagen med andra luf't
fa.rtyg. 

Flyg sA att Eder rättvisande 
bäring från - förblir of&
ändrad - grader och samti
digt pA en höjd av - llllter 
över havsytan eller !iver - • 

eller 
Jag flyger aA, att min rätt

visande bärillg frAn - för
blir oförän~d..: grader 
och-samtidigt.p! en höjd 
av - meter över havsytan 
eller över - • 

Ni fAr inträda i kontrollzo
nen. 

Ni fAr icke inträda i kon
trollzonen • 

eller 
Avlägsna Eder från kontroll

zonen. 

Signal 

9.9! 

SgQ 

,gg 

m 

sml. 

~ 

9.fil'. 

Sill! 

9fil 

ll.9! 

sgr 

57 

Betvdelse 
Frlsa Svar eller meddelande 

FAr jag landa pA - (flyg-
pl!<ts)? 

Ni fAr landa pA - (flygplats). 

- Ni fAr icke landa pA - (flyg-
plats). 

I; vilken tlil' :f'Ar jag landa? Ni ftrr lands i tur sAeom nr -

- V!i.?It a pA snvi sniI!g och uppe-
hlll Eder pA en hlijd av - m 
i närheten av - • 

' 
FAr jag laDia man vänirter- Ni fAr lands utan vllnster-

sväng? sväng. 

- lli fAr icke landa utan väns-
ter avling. 

- Flyg - lllin p! 11Ja6l'.l9tiak kontra. 
kura i J.'erhAl.lande till ae,., 
p! vilken Ni för till:f'ällot 
fl;ff§'r . 

- Flyg - min med - graders 
magnet i ak klil's. 

Ser Ni mi.g? Jag ser Eder i bäring - (ks.r-
dinal- eller interkardinal-
streck). 

FAr jag landa efter inpej- Ni fAr landa efter inpejling 
ling enligt ZZ-metoden? enligt ZZ-metoden. 

- Ni fär icke landa efter in-
pejling enligt ZZ-metoden. 
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Vad heter Eder station? 

På v.ilket avstånd från min 
station befinner 'iii Eder? 

Genom v:ilket bolag ( eµ.er 
förv!ll tning) 8Vl'llknar Ni? 

Varthän är Ni destinerad och 
varifrån konmer Ni? 

Kan Ni Bllgi.Va min_ exakta 
trokveos -i kc/ii (eller 
vgl 1 llllter)? ' 

Varierar min frekvens? 

Är min ton stabil? 

GAr nottagoingen dåligt? 
Äro mina signaler SVBga? 

9J!!f) Vilken läsbarhet ha mina 
signaler (uttryckt i 
siffror 1 - 5) ? 

= 

x) 

Är Ni upptagen? 

Är Ni störd? 

Besväras mottagningen av 
atmsfä.riska stö=ingar? 

Skall jag·äka. effel!.ten? 

Skall jag rninske effekten? 

1 n olilsl:l.g. 
2 = stundtals lä.slig. 
3 = läslig med svärighet, 
4 = läslig. 
5 = läslig utan minsta sväriehet. 

Min station heter - • 

Avstå.odet mellan våra statio
ner är ungefär - km (eller 
- sjömil). 

Jag avräknar genom - (bolag 
eller förvaltning). 

Jag är destinerad till - och 
jag ko111I1Br frl!n - • 

Eder eicekta frekvens ( vgl) lir 
- kc/s (eller - m). 

Eder frekvens varierar. 1 

Eder ton varierar. 

Mottagning omöjlig. Edra 
signaler ä.ro för svaga. 

Edra ai8nalers läsbarhet är -
(uttryckt i siffror 1 - 5) • 

Jag lir upptagen (eller Jag är 
~11&9n med - ) • Var god 
stör mig ej. 

Jag är störd. 

Mottagningen besväras av at
msfäriska störningar. 

Öka effekten. 

Minska effekten. 

I 

x) 

Får jag öka sändningehae
tigheten? 
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Skall jag minska sändnings
hsstigheten? 

Skall jag stoppa sändningen? 
i 

Ha.T Ni något för mig? 

Är Ni :redo? 

Skall jag meddela -, att Ni 
anropar honom på - kc/s 
(eller - m)? 

Skall jag vtinta? När anro
par Ni mig härnäst? 

Vilken är min tur? 

Vem anropar mig? 

Vilken ljud.styrka ha mina 
signaler (uttryckt i 
siffror 1 - 5)? 

Varierar min ljudstyrka? 

Är min sändning bra; är min 
teckengivning riktig? 

Skall jag sända - tgm i 
följd (eller varje tgm 
för sig? 

Vad är avgiften per ord 
till - inkl Eder inländska 
t rådavgi.ft? 

1 ~ knsppa.at uppfattbar. 
2 =' !ffag. 

3 = ganska god. 
4 = god. 
5 = ll\YCket god. 

Svar eller neddalande 

Öka sändningshaetigheten (till 
- ord i min). 

!ilinskB. sändIJ:ing shaatighet en 
(till - ord i min). 

Stoppa sändningen. 

Jag har ingenting för Eder. 

Jag är redo. 

Var god meddela -, att jag 
anropar honom pl - kc/ s 
(eller - m). 

Vänta tills jag avslutat 
rJi&oaleringen med - • Jag 
Olll'Opar Eder kl - ( eller 
omedelbart), 

Eder tur är nr - (eller ev 
annan uppgift) , 

Ni anropas av - , 

Edra signalers ljudstyrka är 
- (uttryckt i siffror 1 - 5) 

Eder ljudstyrka varierar, 

Eder sändning är felaktig; 
Eder te ckengi-vn:Ulg är dålig. 

Sänd - tgm i följd (eller var
je tgm för sig), 

Avg!.ften till ..; per ord ä.r -
franc inkl min trädavg!:f.'.t. 
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Sk&ll jag f'ortsll.tta eilnda 
hela min tra.f':l.k? Jag kan 
höra Eder mellan,;uina 
tecken. 

Kan Ni giva l!li.g kvittens? 

Sk&ll jag repetera det se
naste telegram, som jag 
sände till Eder? 

Har Ui :f'örbindslse DBd -
direkt (eller genom :för
medling av - ) ~ 

Vill Ni tranei tera till -
utan svgi.f't? 

Hava åtgärder vidtagi.te i 
anledning sv nöd.signa.len 
:f'rån - ? 

SknJ.J; je,g sände. ( eller ever
ra) ,P4 - kc/ e (ellBl:' - m) 
ocb,teller med vAgtYJI t 1, 
~· ~ eller J3, 

Sk&ll jag sända en eeris 
vvv - ? 

Vill Ni sända pä - l!JJ/ a 
(eller - m) ocb/o l ler med 
vägtyp Al' A2 , ~ eller B? 

Vill Ni lyssna pf< - ( &llrOPB

signal) pf< - kc/e (eller 
- m)? 

Sk&ll jag övergå att siimla 
pä .. kc/e (eller - m) utan 
att lindra vAgtYJl? 

eller 
Skall jag Clvergå att sända 

pä annan :frekvens? 

Skall jag sända. varje ord 
eller grp 2 ggr? 

Fortsätt Bända hela Eder trer
:f'ik, J8€ avbryter om eå är 
nCdvtindi gt , 

Jag kvitterar. 

Repetera det senaste t e l egram, 
som Ni sände till lliig, 

Jag har :förbindelse med -
direkt (eller genom :f'änmid
ling av - ), 

J8€ skall transitera till -
utan avgl.f't, 

I anledning av nödsi.gz;ialen 
f'rän - hava 11.tgiirder vidter
g:i:te av - • 

Sänd (eller svara) pä - kc/s 
(eller - m) och/eller med 
vägtyp A

1
, A

2
, ~ eller B, 

Sänd en serie VVV - ; 

J ag kolllll9r att (elle.r J 8€ 
· skall) sända pil. - kc/e 

( e ller - m) och/eller roed 
vf<gtyp A

1
, A

2
, ~ eller B, 

Jag lyssnar pt.. - (anropeeig
nal) på - kc/s (eller - m), 

övergä att Sända pf, - kc/a 
(eller - m) utan att ändra 
vägtyp. 

eller 
ÖVergå ett sända pä annan 

frekvens. 

Sänd varje ord eller grupp 
2 ggr. 

Skall jag annulem telegram 
nr - och betrakta det som 
icke avsänt? 

Stllnmer ordantalet? 

Hrir mAn8& tgm har Ni till 
.-i!.g'! 

Vilken är min rättvie&llde 
bäring :f'rän Eder? 

eller 
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Vilken är min rättvisande 
bäring frän - (anropssig
nal)? 

ellar 
Vilken ii.r -:a (anropeeig

llal) rätt visame b!l.rillg 
:f'rån - (llllrOpesignal)? 

Vill Ni meddela mig mitt 
läge grundat pä ~ 
frän de r sdiopej l.Btatio
ner, som Ni kontrollerar? 

Vill Ni sända Eder am'OPB

signal ual.er 50 sak och 
sluta sändningen med ett 
streck i 10 eek, sä att 
jag kan pejla in Eder. 

Vilket är Edert läge i lat 
och long (eller <N annan 
uppgii"t)? 

Vilken är Eder rättvisande 
k\Irs? 

Annulera telegram nr - och be
trakta det som icke avsänt, 

Orda:atalet etlilllmer ej, Jag 
repeterar f(jreta bokstaven 
i varje ord och första Bitt
ran i varje 'tal. 

Jag har - tgm till Eder (eller 
till - ) • 

Eder rättvisande bäring frän 
mig är - grader. 

eller 
Eder rättvisande bäring f'rAn -

(anropssignal) lir - grader 
kl - • 

eller 
-: s (anropssignal) rättvisan

de bäring frän - ( am'OPB

eigne.l) ä.r - grader kl - , 

Edert läge är enligt bäringar 
frän av mig kontrollerade 
radiopejlstationer lat -
long - (eller ev annan 
lägesuppgii"t). 

J og silniier min anropaeignal 
under 50 sek och slutar med 
ett Gtrack i 10 '3llk pä -
kc/ s (eller - ,m), ~å att Ni 
kan pejla in l!Ji.g ,XJ 

Mitt läge är lat - long -
(eller ev a:nnan uppgift). 

Min (eller luft:f'artygets) 
rättvisande kurs är - gra
der. 

x) I bridekande fall sändes i stället · säsom pejlaignal er t e: XYZA 
AAAA XYZA AAAA osv, varvid dan långa teckendelen i bokstaven A gö-

re11 längre än vanligt. 
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5±,,,._ Be t d e l .,- e 
F.rå&& svar e lle.r meddel"'1de 

Bet d e l se 
Signal Frå«a Svar eJ.le r med de landa 

~ Vilken är Eder flyghastighet Min (eller luf'tfartygete) flyg-
i klo/tim? hastighet är - kn/tim. 

SY!! Vill Ni giva mig nuvarande Nuvarande lu;ftt:cycket vid h..,,.,.. 
= luf'tt:cycket vid haveyten? ytan är - nm eller mb, 

~ Vill Ni sända ra.di~ och un- Jag sänder radio- och under-
dnrvatten,.si-gzwler , så stt vattenssignaler, för att Ni 
j 11g kan be st llmna. bll.riDg och skall kunna. be etä.ama Eder 
di etans. b!!rllig och distans. 

~ Vilken är rättvisande kursen Rättvisande kursen till mig 
= till Eder (eller till - ) (eller till - ) är vid vind-

vid vindstilla? stilla - grader kl - . 
~ !tar Ni lämnat dockan (eller Jag har juet läim:urt dockan 

hamnen)? (eller hmmen) . 

E Skall Ni gå in i -dockan - Jag skall gä in i dcicken (eller 
(eller lle.imen)? hamnen). 

~ Kan Ni korreepondh-a med mig Jag ämnar korrespondera med 
med tillhjälp av den in- Eder med tillhjälp E1R' den 
ternationella signalboken? inte:r:nationella aignalboken. 

~ Vilken sjöhävning har Ni Sjöhävningen vid - är - . 
iakttagit vid - ? 

~ Vilken dyning har Ni iakt- Dyningen vid - !i.r - , 
tagit vid - ? 

~ Är nödsignaleringen EJR'slu- Nödsignaleringen är avslutad. 
tad? 

~ Kan Ni giva mig rätt tid? Rätt tid är - • 

~ Vilka äxo Edra öppethAll- Mina öppethAllningetider äxo - • 
ni.ngstider? 

~ Har Ni underrättelser från Härmed underrättelser från -
- ( anropesignal för rörlig (anropssignal för rör-lig 
station)? - station). 

~ Kan Ni i följande ardning Härmed de begärda uppgifterna. 
giva mig uppgifter ,om sikt, 
mo1nhöjd och markvind för -
(obse.rVationDOrt~? 

~ Vilket är det eieta medde- Det sieta maddelnnda, jag !IlOt-
l.a:nde, eom Ni ontt..g:;. t tagit från - <anroraiena1 
i'rAn - ( e.nropeeignal f är för- rörlig otation är - • 
rärlig _ statio.n)? 

~ Har Ni mottagit ilaignalen Jag har mottagit i la:4;nalen 
~ - ( anropssigneJ. för från - (anropaa:i.enaJ. för 
r örlig etation)? :rörlig station) ;.]. - • 

~ Har Ni mottagit nödsignalen Jag har roottagit nödsignalen 
i'rAn - ( anropseignal :fär från - ( anropseignnl för 
rörlig station)? rörlig station) kl - • 

~ M!ete Ni gä ned på vattnet J..., nåste gå ned på vattnet 
( eller landa)? (eller landa) vid - (plats), 



Får min station Stängas; 
kl - ? 

Jag stänger min station; 
kl - • 

lllirulka _:trakvensen IIAgot eller 
imil - kc/e. 

Ä:r min frekvens rätt inställd? Eder frekvens är rätt iturtiilld 

Får min eller - station 
stängas till kl - ? 

Kan Ni övergå till min sta.
tions trai':ikfrekvens? 

Skola. vi bMa <Wergå till 
(tre.fik) b'ekvene nr - ? 

Kan Ni övergå till (trafik)
frekvens nr - ? 

Skola vi bäde. i:lvergä till 
näste. alternativ eller 
alternativ nr - enligt 
gällande radiotrafiktabell? 

Cka frl!l.."VellSen IIAgot eller 
med - kc/s. 

Jag kan ej uppfatta Edra 
evarssignaler pA. uk. Kvitte
ra meddel&lldet pA. kortvAg. 

Stationen stängas till kl - • 

Jag övergår till Eder stations 
traf:lki':rekvene (egen station 
äzidre.:r :freko-ens). 

Jag bibehlller mi.n nuvarande 
:frekvens. 

Vi övergA. Mcla till ( traf:i..k)
:frekvens nr - • 

Jag övergår till (trafik)
frekvens nr - • 

Vi övergå Mcle. till nästa al
ternil.ti v eller alternativ 
nr - enligt gällande radio
tra:fiktabell. 

Diverse internationella trai'ikf'ö:dtorlni.n5'lf • 

Förekolllll& vid kcmm.reiell radiosignalering samt vid militär 

signalering inom försvarsgrene.ma enligt vederbörande f'öravarsgrene

chefs be stänrna.nde. lleträff&llde COL se mom 107. 

c 

N 

p 

AA. 

AB 

AL 

AS 

CL 

CQ 

cs 

DB 

DC 

DF 

Ja. 

Nej. 

:Beteckning för privattele5"lllf\ i :rHrlig truf'ik ( avtelegra.
feru.a som förota ord i t elegrammets inledning). 

Ord, ordantal.. 

Allt after - (användas efter f'rl!.getecken vid begäran om 
upprepning)'• 

Allt f öre - (användes efter frägetecken vid begäran om 
Uppr'8pni.Dg) • 

Allt vad Ni nyss sände (.amrändes efter f'r§.getecken vid be
gäran om upprepnine) • 

Vånta. 

Allt mellan (användes efter frA.getecken vid begäran om 
upprepning) • 

Svar på RQ.. 

Jag stänger min station. 

.Almindee olooot anrop i. betyda lacn "til.1 tills." före sänd
ning l!N meddel ll.Jldtm av a llm!!nt intresse, s!\:eom tide
aignaler, """ge lbundna väderl cksram>0rtcr, allmiimla eli.
kerhetSDeddelanden ogv, 

Anropssignal (användes :för att efterfrA.ga eller begära 
upprepnin.g av ruu'Opesignal), 

Jag kan ej uppgiva Eder bäring, Ni befinner Eder icke inom 
stationens säkra sektor, 

Eder signal ger ett minimum, som lämpar aig bra :för pej
lin.,"lln. 

Ed91· b!lring var kl - - grader i denna stations mindre 
s!lkra sektor, l!Eld ett möjligt :fel på tvä 13l"ader. 
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DJ 

DL 

DO 

DP 

DS 

DT 

DI 

DZ 

ER 

GA. 

Jl! 

OK 

SA. 

SF 
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Var gtid undil=ä.tta, om Ni finner något fel i den givna 
'blirl.rlg9ll • 

Pejling mindre tillförlitlig pA grund av Eder orena ton. 

Pejling m!.mlre tillförlitlig pA gnmd av störningar. 

"' Eder bä.ring var kl - ..: grader i denna stations osäkra 
sektor. 

Pejling m!.ndre tillförlitlig. Begär ey pejling senare eller 
kl - • 

PA arn&m över 50 sjömil kan eventuellt :f.'el A pejlingen 
UJ:>pgA t i ll två grader. 

Reglera Eder Bil:ndare, Eder s:i,<inal ger för brett minimum. .. 
J ag kan e·j uppgiva Eder bä.ring, Eder signal ger för brett 

minillllllll. 

Dennn. st llti on ilr bi l ateral (försedd med både sändare och 
mot t aaue), vilken är Eder. ungefärliga riktning i grader 
fi'&n denna at a tton? 

Eder bä.ring ä.r reciprok ( d v s kontrabä.riIJgen har angiv.i. t s· 
användes endast av kontrollstationen för en grupp pejl- ' 
stationer, dA denna station koJmDUnicerar med andra sta
tioner i gruppen). 

Här - (användes f'l:amför namn pA rörlig station vid sändning 
av uppgift om f m-dV"d&) • 

Fortsätt sändningen (amrä.ndes särsldlt vid fäst trafik). 

Slå nA,gra s treck, om jiig fAr sända. ; slå några .Prlckar, om 
j ag !ikall Gt'appa aiindningen. (·FAr ej anvälldas p A vågen 
500 k o/e /6oo av.i · 

Minut eller minuter (angivas vid angivande av väntetid). 

Jag fortsätter sändningen (Bnvändes särskilt vid fast tra.
fik). 

Vi ä.ro överens. 

:Beteckning för förfrågan. 

Beteckning för luftfartygsstation (användes vid silndande av 
uJIPgift om lä.ge) • 

:Beteckning fiir- =kstation. 
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TU 

WA 

WF 

xs 

YS 

en: 
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lEP 

Clllr 

ISll 
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llET 
(el 
141!lZ) 

NIL 
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llllteckniilg· tar kllB't&u.on• 

llllteckJWig :t'Or :rartygutation (anVändes 'vid ~!lodande av 
Ul>pgift om läge) ! 

Slb:ldniilg. av !JPpglfter, ~~~ r~lig ~ation. 

' Tack :r.ör hjälpen.~ 

Ära vi överens? 

Ordet etter".". (~s .efter .trAge1;,ecken vid be,pran om 
upprepniJlg) •. 

· .. Ordet f öJ:S - (8ZIV!Lnd,es etter fr&sa.tecken vid b!lgärsn om 
Ul>PrB,pnillg) • . . 

Ordet som i'öljer. 

AtDX>~f!irl.~ ~~gar; 

Se Edert tjiinste. 

Kol,.lationera (eller. Jag )<olla.tionerar) ~d förkortade siff-
ror. 

Adress (användas etter frågetecken vid begjiran om upprep.. 
:niiig). 

Landiling vid - kl - • 

l!ak:räfta (eller Jag bekräftar) • 

Kollationera (eller J8"; kollationerar) • 

Start frän - kl - • 

Greenwich medeltid. 

Internationella signalboken. 

Skiljetecken räknas. 

Jledeleuropeiak tid (Svensk tid). 

Beteckning f ör t elegram r örande fartygets angelliggnhet r:r 
(avte l og:raferae som för sta ord i telegrammets inledning)• 

Jag h ar intet a t t eilllda till Eder ( o.nvändee efter farkort
ning ur Q-koden :tör att angiva, att avaret pA den frBllr 
ställda f rågan lir nekande ) • 



PllL 

1iEl!' 

RPl! 

RTZ 

SIG . :i .. 

svc 

SVH 

m 

Tit!r 
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TelegrantDeta. inledning (mmlridii11 •1'ter frigeteck!ln. vid lJe."·., 
gllran om up~). 

~· :, ·~;, - .. ... • ,,- C , :;· • I , 

Referer!lllde till - (eller Se - ). • " · · 

Upprepa: {ill:ler ·J-ii:g 1i.l>Prepar) "(cli.llvälldes vid begäl:ll.n om alle 
verkstlill.anie ~ hel eller delvis uppra:plli.ng av sänd tra.
fik:J efterföljes av vederbörlig fll'rkPrtztliJ,g).' '· · 

Fördröj starten frän kl - till kl ..:.. >' : 

lmder.Krf:rt- ( anväriciee- å:fter frAgetecken v.l:d be!äran om 
upprepning) • 

:!lliteckrlliig ·för .tjjii.Mte"tdeg:z:am-T&'ande prlvat 'korrespondens 
(avt11le~a.feTas eom I oret.a om i tjänstotelegromnets in
ledning). 

... 
· l!etecknillg för telegl'lllll, som avser att Ei<;ydd& mämiiskoliv 

i ej~ eller luftfart. ':·ö: ~ 

Trafik. 

Teiet ( emänd&·a-·e'f'te±--:f~tei:ken .. .,,id. tiegär&.n <>!!1.upprepmiig). 

.. 
• • ':t 

HOGICvART!HTS FÄLmYCICERI 1942 



. . 


