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Inledning.

Bestämmelserna i detta särtryck äro med
delade i anslutning till Kungl. Majits instruktion
för järnvägsstyrelsen med underlydande linje
befäl.

Bestämmelserna gälla för såväl statens som
enskilda, för allmän trafik upplåtna järnvägar.

Särtrycket innehåller vad järnvägspersonalen i
allmänhet anses behöva veta om järnvägarnas
förhållande till försvaret särskilt under krigsför
hållanden. Detaljföreskrifter i vissa ämnen och
för vissa personalgrupper meddelas i särskilda

0^ författningar m. m., vilka i regel äro omnämnda
i detta särtryck.
I fred gällande tjänsteföreskrifter gälla även

under krigsförhållanden, i den mån de ej ändras
eller upphävas genom andra föreskrifter.

Försvarets indelning m. m.

1. Rikets försvar är huvudsakligen oigB/niseiSit indelning.
i krigsmakten med tillhörande förvaltningsorgan
m. m. och frivilliga försvarsorganisationer samt
civilförsvaret.
Andra särskilda organ för riksförsvaret ut

göras av riksnämnden för ekonomisk försvars-
beredskap samt — för samordning av de civila
försvarsåtgärderna — civilbefälhavarna inom
rikets civilområden.

^  2: 1. Krigsmakten omfattar landets militära Kngs-
O  'ITlCLktCTl

maktmedel, vilkas främsta uppgift är att bevara
freden; skulle denna dock brytas, har krigsmakten
att värna landets frihet.
Den militära ledningen av och uppsikten över

krigsmakten utövas under Kungl. Maj:t av över-
befälhavaren (ÖB), vilken biträdes av högkvar
teret med bland annat försvarsstaben.

2, Krigsmakten utgöres av de tre försvarsgre
narna armén med hemvärnet, marinen (flottan,
kustartilleriet och sjö värnskår en) samt flygva'pnet,
vardera med sin chef jämte stabsorgan.
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Hemvärnet under sin chef omfattar dels all-
THänt hemväTfif dels dfiftväYTi vid vissa verk
m. m., vilkas verksamhet är av omfattande natur,
t. ex. kommunikationsverken.

Civil- 3. Civilförsvaret har huvudsakligen till upp-forsvaiet utöva sådan verksamhet för rikets försvar,
som icke påvilar krigsmakten.
Den centrala ledningen av civilförsvaret ut

övas under Kungl. Maj:t av civilförsvarsstyr elsen.

3. För krigsförhållanden organiseras för krigs
maktens behov bland annat krigsindustrien samt
viss byggnads- och reparationsberedskap,
4. I lantmilitärt hänseende indelas riket i

militärområden under- militärbefälhavare och
dessa områden i försvarsområden under försvars-
områdesbefälhavare (dylika områden kunna även
vara marina). För den allmänna hemvärnsorga
nisationen indelas försvarsområdena i hemvärns-
kretsar och hemvärnsområden under sina resp.
chefer.

I sjömilitärt hänseende indelas territorialvatt
net vid rikets kuster i marindistrikt under marin-
distriktschefer.

I  flygmilitärt hänseende indelas riket i flyg
basområden under flygbasområdeschefer.

5. För de värnpliktigas inskrivning och redo
visning indelas riket i inskrivningsområden under
inskrivningschefer.

6. För den militära verksamheten under krigs-
förhållanden avdelas kårområden under armékår-
chefer.

7. Krigsmaktens personal består av militär
personal, civilmilitär personal, kvinnlig krigs-
tjänstpersonal, hemvärnspersonal och civil per
sonal.

Efter sättet för anställning kan militär och
civilmilitär personal vara fast anställd, värn
pliktig eller krigsfrivillig.
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Närmare uppgifter om civilförsvarets organisa
tion m. m. finnas i Civilförsvarsbestämmelser
(särtryck nr 11).

Försvarets beredskap och mobilisering; be
redskapslarm; krig och fred.

4. I fred finnes en viss (normal) beredskap,
vilken vid krigsfara måste väsentligt ökas. Detta
sker genom att Kungl. Maj:t jämlikt beredskaps
kungörelsen tillkännagiver heredskapstillstånd
och bestämmer angående mobilisering. Härvid
sker organisering för krigsverksamhet av krigs
makten och civila myndigheter enligt nämnda
kungörelse m. m. Beträffande hemvärnet sker
organiseringen genom intagande av hemvärns
beredskap, beträffande civilförsvaret genom in
tagande av civilförsvarsberedskap. Av beredskap
finnas olika grader.

5. Vid överhängande krigsfara eller vid
anfall» kan beredskapstillstånd med högsta bered
skap och mobiliseringsåtgärder anbefallas genom
signalen heredskapslarm.
Då riket kommer i krig, kungör Kungl. Maj:t,

att krigstillstånd inträtt.

»blixt- Beredskaps
larm.

Krigstill'
stånd.

6. Uttrycket ^kngr> (»krigsförhållanden») an-
vändes i detta särtryck som sammanfattande ut-vauuca J- U-CUU» .0 T 14/T .q

tryck för beredskaps- och krigstillstånd. Med
»fred» avses normala fredsförhållanden. I vissa
författningar användes uttrycket »krig eller krigs
fara» för att beteckna motsatsen till fredsför
hållanden.
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Järnvägarnas uppgifter och organisation för
försvaret.

Uppgifter, 7:1. Järnvägarnas medverkan i försvaret be-
står huvudsakligen i att tillgodose dess transport
behov, i krig framför allt militärtransporter,
I krig tillkomma även andra transporter för

försvarets behov, såsom för civilförsvaret (utrym
ningstransporter m. m.), krigsindustrien samt
byggnads- och reparationsberedskapen. ^
Av det totala försvaret betingade transporter

för folkförsörjningen samt viss lagerhållning
m. m. ingå även i järnvägarnas försvarsuppgift
men beröras icke närmare i detta sammanhang.

O

2. Transporterna i krig — särskilt militärtrans-
portema ställa de yttersta krav på järnvägar
nas transportförmåga. För att öka denna vidtagas
i såväl fred som krig vissa åtgärder, vilka avse
att säkerställa tillgången på personal och materiel,
att skydda personal, materiel och transporter mot
skadegörelse (flyganfall, sabotage m. m.) samt att
i övrigt reglera järnvägstjänsten i krig. Nämnda
åtgärder hänföras i stort sett till järnvägarnas
civilförsvar och driftvärn, personalens uppskovs
förhållanden m. m. samt dess tystnads- och över-
vakningsplikt, civiltrafikens reglering, säkerhets
tjänsten och telefontjänsten m, m. Några allmänna
anvisningar — »Järnvägspersonalen i krig» — an-
slutas härtill. Angående hemliga handlingars
handhavande finnes särskild instruktion (IHHJ).*

^ förhållande till försvaret är järnvägsstyrelsen genom försvarsbyrån den centrala myn
digheten. Försvarsbyrån är sammansatt av offi-
cerare i järnvägstjänst (byråns chef och vissa ^
militärassistenter) samt civil personal.
I krig ingår även avdelningschefen vid försvars

stabens kommunikationsavdelning såsom ledamot
av järnvägsstyrelsen.

^ Särtryclf nr $84, när omarbetning skett.
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2. Under järnvägsstyrelsen ledes järnvägarnas
försvarsverksamhet av linjemyndigheterna med
biträde av vissa officerare i järnvägstjänst (mili-
tärassistenter).

3. Järnvägarnas driftvärn och civilförsvar orga
niseras på sätt som framgår av art. 12 resp. sär
tryck nr 11.

Militärtransporter.

9:1. Grundläggande författningar för militär
transporter i såväl fred som krig äro Militärt järn-
vägsreglemente (särtryck nr 114 och 114 a) samt
Militärtaxa (särtryck nr 88) jämte anslutande
expeditionsföreskrifter (i särtryck nr 223 a, 228 a
och 319). Därtill komma bestämmelser att med
hänsyn till militära ändamål iakttagas vid ny-, om-
och tillbyggnader vid järnvägarna (i särtryck nr
219 m. m.).

2. Militärtransporterna utgöras av mindre och
större tjänsteresor, vämpliktsresor, förbandstrans-
porter, tjänstledighetsresor och militärgodstrans
porter.

3. För transporternas utförande användes utom
vanlig transportmateriel särskild utrustningsma-

^  teriel samt materiel för i- och urlastning m. m.
Sålunda utrustas vid behov slutna godsvagnar för
personaltransport (CG- och CGr-vagnar) samt för
hästtransport (HG- och HGr-vagnar). För trans
port av sjuka och skadade utrustas sjukhuståg och
sjuktåg (enligt närmare bestämmelser i särtryck
nr 311 m. fl.).
För förvaring av nämnda materiel finnas mobi

liseringsförråd, där även visst utrustnings- och
avrustningsarbete utföres, allt enligt särskild in
struktion (särtryck nr 258).

4. Transporterna verkställas efter militär plan
läggning och till järnvägen avlämnad beställning
(i vissa fall även förutanmälan och transportbe
sked). I beställning (förutanmälan) lämnas i före-
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kommande fall uppgift om behövliga särskilda an
ordningar beträffande den rullande materielen,
lastbryggor, kajer, spår, belysning, utspisnings-
lokaler m. m.

Transporterna utföras vid behov med särskilt
avtalade militärtåg (för personal- och föribands-
transporter vid behov benämnda »trupptåg», för
godstransporter »militärgodståg»). Angående med
förande av tågattiralj och godsvagnsnyckel, se
särtryck nr 49.

Vid större transporter indelas truppen eller
godset i transportenheter, försedda med transport
nummer och under befäl av transportchef.

Transport ordnas och ordergives, allt efter sin
omfattning, av stationsföreståndare, trafikinspek
tör (trafikföreståndare) eller järnvägsstyrelsens
försvarsbyrå.

5. För att medverka till större transporters
planmässiga utförande beordras stationsofficerare
till i- och urlastnings- samt måltidsstationer. Även
särskild personal för ordningens upprätthållande
kan beordras i vissa fall.

6. Vid transporterna få stationsofficerare och
annan för den militära transportledningen beord
rad personal (se art. 10: 4) i vissa fall använda
järnvägsposten samt järnvägs telefon (högtalare),
telegraf och radio.

Sllm- ^ militärtransporterna företrädes-
mdser. rätt framför annan trafik (jfr art. 27).

För att utmärka företräde för vagn lastad med
militärgods skall tryckbokstaven M med rödkrita
eller röd stämpelfärg vara angiven på vagns-
korten.

2. Större transporter verkställas i regel enligt
planläggning i fred genom försvarsstaben och järn-
vägsstyrelsen.
Den järnvägstekniska planläggningen omfattar

bland annat militärtidtabeller, avsedda att i krig
ersätta fredstidtabellerna, samt därtill hörande
anslags tidtabeller (i häftesform) och övergångs-
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planer, vagnplaner, planer för ibanaribeten och per
sonaldispositioner m. m. Angående säkerhets
tjänsten, se art. 28.

^  3. För att tillgodose vagnbehovet för militär-
transporter gäller särskilt förfarande vid rappor
tering och fördelning av vagnar (enligt närmare
bestämmelser i särtryck nr 79 a och 231 a).

4. För transporttjänstens reglering samt för om
läggning av de i fred vanliga trafikvägarna in-
rättas vid behov särskilda tjänsteställen med sam
ma befogenhet som järnvägsstyrelsen eller linje
befälet (motsvarande vid enskilda järnvägar).
För att närmare ordna de militära underhålls-

transporterna inrättas överföringsstationer och
samlingsstationer samt utses för resp. fördelningar
etc. avsedda förmedlingsstationer.
För att biträda vid den militära ledningen av

transporterna beordras militär personal omfat
tande — utom stationsofficerare — järnvägstrans-
portledare med järnvägstransportledningsstab (i
denna ingå bland annat sektionsgrupp chefer med
sektionsgrupper), överföringsledare (till överfö
ringsstation) och samlingsledare (till samlings-
station).

5. För järnvägarnas och transporternas skyd-
dande finnes — utom det egna civilförsvaret och
driftvärnet — militärt luftvärn grupperat på vissa
stationer och andra anläggningar samt i trupp tåg.
Yid behov anordnas på trupptågen signalförbin-
delse mellan militärpersonalen, tågbefälhavaren
och lokföraren.

6. Järnvägspersonal, som för tillgodoseende av
de militära transportkraven beordras till tjänst
göring på annan ort än den ordinarie tjänstgö
ringsorten och för vilken utspisningen icke lämp-
ligen kan ordnas på annat satt, kan tillhanda
hållas krigsportion från militärt förband (förpläg-
nadsanstalt). Framställning härom göres genom
trafikinspektör (trafikföreståndare), som även
meddelar närmare uppgifter.

7. För att bevara den militära sekretessen an-
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vändes ett särskilt expeditionssätt för militära
personal- ocli godstransporter (enligt närmare be
stämmelser i särtryck nr 114 och vederbörliga
expeditionsföreskrifter). Angående tystnadsplikt,
se art. 21. ^

Civilförsvar.

Grunder. H, Civilförsvaret vid järnvägarna — det s. k.
järnvägsverkskyddet — omfattar verksamhets-
grenarna luftskydd, markskydd, reparationsbé-
redskap, utrymning, undanförsel, spärrning och
förstöring. Närmare föreskrifter och anvisningar
härom finnas i särtryck nr 11 och Ila eller däri
omnämnda andra författningar.

Driftvärn,

12: 1. Järnvägarnas driftvärn, vilket grundas
organUa- på Kungl. Maj:ts föreskrifter, har till uppgift att
iion m.m. i krig så långt möjligt är med vapen skydda järn

vägarna, deras drift och personal. Det träder i
krigsfunktion, när Kungl. Maj:t förordnat ora
hemvärnsberedskap eller vid beredskapslarm.
Järnvägarnas driftvärn organiseras bland järn

vägspersonalen i fred på frivillighetens väg och i
krig enligt särskilda föreskrifter. Det fullgör
sin uppgift i krig enligt järnvägsmyndigheternas
bestämmande. I militära frågor (utrustning, ut- ^
bildning) lyder driftvärnet under rikshemvärns-
chefen och försvarsområdesbefälhavarna.

Efterföljande bestämmelser gälla närmast det
i fred organiserade driftvärnet vid statens järn-
vägar (SJ driftvärn) men kunna i tillämpliga delar
gälla även för de enskilda järnvägarna, i den mån
vederbörande järnvägsförvaltningar så meddela.

2. SJ driftvärn sorterar närmast under en drift-
värnschef vid järnvägsstyrelsen. Varje SJ distrikt
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utgör ett driftvärnsdistrikt med befälhavare. Drift-
värnsdistrikt uppdelas i driftvärnssektioner med
befälhavare. Driftvärnssektion sammanfaller geo-

^ grafiskt med bansektion men omfattar personal
även från övriga sektioner. Inom driftvärnssek
tion organiseras driftvärnsförhand. Vid vissa hu
vudverkstäder och förråd organiseras »självstän
diga driftvärnsförhand» ingående i resp. drift
värnsdistrikt.

3. Driftvärnsförband kan på en ort utgöras av
ett eller flera driftvärnskompanier (-plutoner,
-grupper), på en annan enbart av driftvärnspluton
eller -grupp. En driftvärnsgrupp omfattar högst
10 driftvärnsmän. 2—6 grupper sammanföras till
pluton, 2—4 plutoner — huvudsakligen i admini
strativt hänseende — till kompani.

På orter där anslutning till driftvärnet ej med
giver organiserandet av driftvärnsgrupp kunna
driftvärnsmännen i stället inordnas i driftvärns
förband vid närbelägen ort, så även personal
bosatt längs linjen (t. ex. banvakter och ban-
arbetaré).
4. Driftvärnsmän är alltjämt arbetstagare vid

verket men under sin driftvärnstjänstgöring till-
^  lika en beväpnad krigsman i uniform. Driftvärns

män kan ej samtidigt tillhöra allmänt hemvärn
(jfr även art. 16).

5. Till SJ driftvärnsmän kan antagas envar
manlig arbetstagare vid SJ under förutsättning
att han icke är krigstjänstgöringsskyldig eller —
om han så är — att han har erhållit uppskov med
inställelse till militär tjänstgöring (jfr art. 13).^
Som allmänna villkor gäller därjämte att han
fyllt 17 år (för omyndig erfordras dock målsmans
medgivande), visat laglydnad och äger medbor-
garsinne samt besitter nöjaktiga fysiska förutsätt
ningar för driftvärns tjänst.

^ Krigstjänstgöringsskyldig personal ntan nppskov kan
dock antagas till »extra driftvärnsmän».
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Skriftlig ansökan att bli antagen till driftväms-
man ingives till vederbörligt järnvägsbefäl på sätt
särskilt föreskrives. Med antagen driftvärnsman
upprättas kontrakt.

6. Viss beklädnad (uniform m/39, överdrags
uniform, mössor, stålhjälm, kappa, skodon m. m.)
och vapen tillhandahållas av militära myndig
heter.

7. Sin personliga färdighet i skjutning och sin
allmänna fältduglighet förvärvar, vidmakthåller
och förkovrar driftvärnsmannen genom egna fri
villiga insatser, t. ex. i frivilliga skyttets eller
idrottens organisationer.
I fred är driftvärnsman skyldig att i utbild

ningssyfte årligen fullgöra lägst 20 högst 50 tim
mars tjänstgöring beroende på hans föregående ut
bildning. Utöver fastställd tid kan driftvärns
man efter eget åtagande beordras till ytterligare
driftvärnsutbildning.
I krig eller eljest, då Kungl. Maj:t förordnat om

hemvärnsberedskap, är driftvärnsman skyldig att
fullgöra den driftvärnstjänstgöring, som erfordras
med hänsyn till pågående eller befarad fientlig
verksamhet.

8. Driftvärnsman bibehåller under driftvärns-
tjänstgöring (även sådan i utbildningssyfte) prin
cipiellt den avlöning och pensionsrätt samt de
övriga förmåner, som tillkomma honom såsom
arbetstagare vid SJ. Detta gäller dock beträf-
fande ledighet för genomgående av driftvärns-
kurs för högst 14 dagar per kalenderår. Resor för
driftvärnstjänstgöring utföras på tjänstebiljett.
Närmare föreskrifter om driftvärnsmans ekono
miska förmåner meddelas i vederbörliga avlönings-
och personalbestämmelser samt i hans kontrakt.

Uppskovsförhållanden m. m.

ocFheZ Enligt uppskovskungörelsen och på grundfi^tovnir^ därav utfärdade järnvägsbestämmelser (särtryck
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nr 178) erhåller krigstjänstgöringsskyldig järn
vägspersonal vid beredskaps- och krigstillstånd i
stor ntsträckning uppskov med inställelse till mili
tär tjänstgöring.
Angående beviljat eller upphävt uppskov under

rättas vederbörande personal redan i fred.

Beviljat uppskov befriar icke vederbörande
från skyldighet att vid beredskaps- och krigstill
stånd fullgöra krigstjänstgöring som s. k. värn
pliktig driftvärnsman (hemvärnsman).

2. Därest personal, som beviljats uppskov, vid
beredskaps- eller krigstillstånd är inryckt till

^0^ militär tjänstgöring (t. ex. repetitionsövning),
skall järnvägsmyndighet vidtaga åtgärder för dess
hemförlovning. Hemförlovad personal skall ome
delbart efter hemkomsten anmäla sig i järnvägs
tjänst.

3. Ordnandet av personalens uppskovsförhål
landen sker genom årliga revisioner samt vissa
åtgärder vid krig. För handläggningen av upp
skovsärenden är det av största vikt, att be
rörd personal håller sitt järnvägsbefäl noga under
rättat om sina militära tjänstgöringsförhållanden.
Befattningshavare skall sålunda bland annat, om
han erhållit inkallelseorder till militär tjänstgö-
ring, omedelbart anmäla detta till närmaste för
man (jfr särtryck nr 140).

4. Befattningshavare som ej innehar uppskov
och som inkallats (förvarnats om inkallelse) till
krigstjänstgöring kan enligt uppskovskungörelsen
avgiva ansökan om anstånd med nämnda tjänst
göring. Närmare härom meddelas i särtryck nr
178.

5. Allmänna upplysningar om värnpliktsför-
hållanden finnas bland annat i värnpliktigs in
skrivningsbok och särtryck nr 178.

14. Enligt kungörelsen om beredskapsregister ̂ercdsfcaps-
och tillhörande järnvägsbestämmelser (i särtryck
nr 178) åligger det bland annat järnvägsmyndighet



14—16 Allmänna försvarsbestämmelser. Str 10.

att till länsarbetsnämnderna lämna fortlöpande
uppgifter rörande den heredskapspersonal^ som
myndigheten äger taga i anspråk. Järnvägarnas
beredskapspersonal omfattar sådana icke värn
pliktiga personer, som utan att stadigvarande vara
anställda i järnvägarnas tjänst uttagits för dess
civilförsvar eller avses som reservarbetskraft

(t. ex. ibanarbetare, pensionärer som ställt sig till
förfogande, kvinnlig beredskapspersonal e. d.).

över sålunda anmäld personal föres s. k. hered-
skapsregister,
Genom beredskapsregistreringen vinnes bland

annat kontroll över att viss person icke tagits i
anspråk för flera 'beredskapsuppgifter än ban an-
ses kunna fullgöra.

15. Vid beredskaps- eller krigstillstånd är be
fattningshavare skyldig avbryta pågående semes
ter eller tjänstledighet, som icke föranletts av sjuk
dom, och omedelbart inställa sig till tjänstgöring
(jfr särtryck nr 140).

Medlem- 16. På grund av egna försvarsupp^ifter måste
vismfir- järnvägarna principiellt själva förfoga över sin
svarsorga- personal, särskilt under krigsförbållanden. Däråtnisahoner, även uppskovsåtgärder m. m. enligt art.

13. Ifrågasatt medlemskap i allmänt hemvärn,
Röda korset m. m. kan således endast undan

tagsvis förekomma. Där befattningshavares
anslutning till någon dylik organisation över hu
vud taget är möjlig, får den dock ej ske utan
medgivande av vederbörligt järnvägsbefäl, som
därvid bar att pröva från fall till fall (se även
art. 12 och särtryck nr 11).
Om sålunda befattningshavare exempelvis vid

utträdet ur värnpliktsåldern får en förfrågan från
försvarsområdet om ban önskar medlemskap
i allmänt hemvärn etc., bör ban under beaktande
av ovanstående bänskjuta saken till sitt befäl. Så
bör ban även göra,- om ban t. ex. från civil- ^
försvarsmyndigbet fått kallelse till kurs- e. d.^

^ Ett avböjande svar till nämnda myndigheter kan ex
empelvis formuleras sålnnda; »Då jag är anställd vid SJ
och uttagen i järnvägsverkskyddet (ansluten till SJ driftvärn),
anser jag mig icke kunna inträda i annan försvarsorganisa
tion (deltaga i kursen), jfr SFS 56l/l948».
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ria^uö^äfeiijldé ,Mffaiåé!öäi®är9Biida§iriågif&fifif®9i
tffeghrp sagptåöa-teéri^gMppgifÖiStiHg^-iai^xi IK^Ijivod
-T^9|5£ÉLgS%M|51öl§én^feäi fê åfg&é¥ alÖtfiläJSfe^JföMirtnflrs-

Mg^ktto.-^éiw^TätomaMna äv-'B.uBgi.'-iiira»B»-
AmädSåtf9^eff^ei9 laataéiSfiäMcPaatote
mönstringsuppgift^^'^^8rÄMiBMiito."m^W

fci-raEöSiläi^/TOEä+isi
i-':^^a^bnuo lii ffioa b/öv

JärnvägspersonalJ^IWÄöarfJ^M^

aiösstgife^
viQ ® låHÄöatfe r^iöö. »fifläfll

-  - ... .. ..

lonigqqu

^blblj^ne d'K) aaoiiit^

iloo niiaiBgrrinbiT .Icuibba iloo ^nifdauiJii
jsllådis iloo fiiBgod d"iB bida Brnitigol .Bxi iianijvl m(»a
^oljilodanoildog ,!rr>^/nna\dqqrf
jlidaiiig jligqqu n£bSa -wi leliq (obmru|7?.joni)
21; 1. Ei^lBgtxgäsfeSgk..^

/Srsm

im-ö lisås^isijäp«öy^ij t®5i
Sls^ oQg^jjpivi
PéS^I#r^®5trHlF Muili^n

i!rMs§%^(PaoyaÄfM9o4 !3MSfeftic§flrn
fMiWaBgåfs?(ig5tHgfeAjgFil loQffll

_:i. x.l„f h,1a.„ro

2. Effligt särtryck nr 1

bfl^KSSf|o?S^5Wg

familjemedlemmar) upplysning eller förklaring,

ste5öid,§t)Ö^l4jÖ^fe ̂iÉfel^9'(^!tgS#egji5:Mg^e,^p]^%q
fallés tystlåtenhet övei:fl^md£;töigeÉgÖö4jfi}ii
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att^ ̂ 6S|^9a fall komina till tillämpning vid krig
eller krigsfara.

^iiifl3lJ3V'i9vösnii'i'g obnså^gn^s •loslomni.G^tioS

lO^IjJ
-ipPnjW^-^äöWSy*!
meddelade oestam;

3V()
on

•imiiuji

nloyh-uvuac:^;;
as oavDJUrten

ilit"
•irrn-a Ruioa

Passning.

viadö(tlit efiaahdtovö oioi ̂ (.•n8bViaWJMti».iin-.\) .t-xl
.irgi-iö.rl

JSaid^öB'WgkrtiStfti<Ät' 'öcll Jämväge-
Ktr^sfSjdiåiikfeaéii^Mfed-.

m;ar ,^fn'ijj ,'iom.f.;?.vn.ta'ir>v;-n'.)lmi
fii^aoi-rRi

'I Ola ij I •! ö'l , '10 F) i 't.) a _, *1 o i i oa ili-.il o«,((n iov -lollo JjIIItJ) 'lolanhöl /loF^rUa /lolioailnil^M^m
Järnvägs telefon Telefonens

i^åFvluiffl^efisitdssaiiföMliåHa&idseöi aeSräiE[dsFs>ravaF()för) mng av

militär transportledning^^(^rfe.«Wi'#) föB-¥äggÖif-''

4ol{o öfi^rofloiimocxoaijrj:'! rrio^TO^^tilO- 'I 118vjqq ff r.v 174

miiitär
m. m.

ni08ji8mo lolirsqaw
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-ashil ini
-anBil »vorrocF 8nojjfcfria;^i'i^I

,j}riio
*if):l'ioyn»"irfo

:F2B'nl8bi'f)8 FåY Biiol)iioIl AiI
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•ion<vi)i8rr/lo*i ,no1>lfioi

Ir

VB

dlBY-ll-f

k«^g§«jE», ,'eB-i5ä@ledJij«@ förooSv-e^ig^ tjnedfed.sgai®')
/]fnBi'ilanf)ni .Inina *iof)ijl8mo/bf{] iloo
vorlod Imsa 'iBTjrfA^^Ffii .vJiifid-iovJIi 1

jBJIn89*iof)'iö/[8 moaiiovfi 'jo-iBviri

-1Ö5: doo iob*iii7?lB ffio nor)nBlor)r)9cit jriF)ap> doo i-ioF^
I9l7nu GiJibflAialom no nnT^np. jinrni:'! rtIIiy nrolinnllpfl

.72.rj.d jB'JBlo(F 'loFFo oFinouT-nRf

,TCS"bi1h osiin Dr UvnnWl oiFi nobnjilobboffi rrroan^
.•ir>S£ii/ibIi(fvji rribrui iloo -lobFid B/Iailr/rsoJoi

^ninlsbllil xFoo
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eller dylikt, eller att å angränsande farvatten
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frä&ifiäfi^^krigsfartyg eller beväpnade handels
fartyg uppträda eller att främmande luftfartyg

av

Då järnvägst3Mlftmaft®s'PÄv^gf(5frt anmälan till
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te0iäå$sa®^ten3tai35fiBåit6ifet&r-
SttetSf5\ 9»-iMi?(IJiiäa;WgQJW&8toaJSni^te«tW&Ö8
m\ WMgäSiäjSga-^riölii^g^jl^jSräoteafeattllKvi^^
ta^ MÄSijgM^S^Äi liEttei^sätoäKlw^fciiepjdsÄS»!^^
tagk&itfåifiäöte^åps^teMiggaöäSiiBTölnebriij JIr son
a,Mrfe®l^iÄ8ä ̂ Uet^öi®toö:&iÖt feefi»na/big iafen®
aYa®'PÄ^»t OQfeQJ>,e«^ QÖftSäd^/itoiå^gyåQälpån^M ^

^ ifeirtofaöMlIga bampö'1 _
tens och icke genom sin k;äl®^C!6sn®i®jteeMiiME« ^
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fm lollo «f)'iori98Öl« ^nmoiaristavö loHo
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.{'}lo\'ii
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^gnin^LoBi-iatiJ neb i aeiÖinBbnu iBnoaisq §hvÖ
-bit Ilitni tt£ vb ebnBtiiäsd bom ^§Hj;öm liå moa ^
-iBvi staåm iBdoaioq aaiv gnriötaiöt löi itotinoq
anegnhötaiöi xioo aag^ILtBitagiihöinBbnrj löi BanBta
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Jlfiia 9:k\oi it^o^
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(»BWInB noaiaq bnäi lavö nsgSvmo ^
,9bxiBg£il n&b Ili^ ddaiib gnhonoleloJJoni aaiög

Anvi^ägå^«ISStte«fEtitÄér^a"t!^lf0fi^'3«
^  lii abnsgåii nab Ujtplytotöfagars J9b asariA (i

?fe!tm^f^i|brl8f«dtäP%åibf ■ifeöSSildå^fJåiiiafe®
oV9tf§5äft

vara svårt för järnvägspersonalen att diä
den frågande är »behörig» eller oj, vilket sär-

MxÄTlew
Mm' Smmn

lliwboog rloo
9-i^-^är iÉ#^PP^to«a«ftfiöMiir/i9jlmto^eei
törerna (traiiÖöreståndarna) i regel utse sär
skilda personer, »kontaktmän», varom uppgift
lämnas vederbörande trafikanter m. fl.

b) Hos sådana myndigheter, trafikanter m. fl.,
där trafikinspektören (trafikföreståndaren) anser
detta erforderligt, utse dessa å sin sida motsva
rande kontaktmän för telefonförfrågningar. Be
träffande militärtransporter erhålla stations
föreståndare och trafikinspektörer (trafikföre
ståndare) uppgift om sådana kontaktmän från
vederbörande militärmyndigheter. För att lära
in varandras identitet (röst) utväxlas snarast
samtal mellan kontaktmän — först i neutrala
ämnen — samt ordnas personliga sammanträffan-
den, om så är möjligt.

c) Skulle järnvägsman vid telefonering dock
känna tvekan om motpartens identitet (behörig
het), bör han genom lämpliga frågor vid sidan av
ämnet söka vinna klarhet.

d) Är han alltjämt oviss, bör han »be att få
återkomma» och söka genom mottelefonering till
av honom säkert känd person i den frågandes
närhet få identiteten bekräftad och den begärda
upplysningen framförd till vederbörande. Denne
bör också få veta, varför omvägen tagits.




