Telefonscikr~~eSs.
Spel i 3 korta moment 10 min.
Instruktören:
"Om man skall lämna ett viktigt meddelande per telefon, bör man förvissa sig om~ att den man lämnar meddelandet till dels är behörig att
få del av detsamma och dels är den person~ som man verkligen slffilltala
med, så man inte lämnar meddelandet till fel person.
I detta lilla spel skall vi visa såväl hur det inte skall gå till
som hur det skall gå till."
Situation.
Scenen~ som är avdelad på mitten, innehåller ett skrivbord med telefon
på vardera halvan. Vid vardera skrivbordet sitter en man. Vilka personerna
är framgår av kommande samtal.

2.

Moment l.
A.

Tar telefonen och ringer upp B.

B.

Lyfter luren och svarar "verkmästare Svensson, kraftverket."

A.

"Detta är major Sundblad i fostaben. Kan Ni säga hur mycket
transformatorolja

kraftverket har i reserv i händelse av avspärr-

ning eller krig? II
B.

"Vi har 2 stora tankar. Den ena rymmer 30 m
20

3

och den andra rymmer

3

m •

A.

"Var har Ni tankarna placerade?"

B.

"De är nedgrävda i marken på östra sidan älven ca 100 meter norr
kraftstati.nen

och ca 75 meter från älvkanten.

A.

"Tackar så mycket. Adjö."

B•

" A d j ö,

ad j ö • "

3.
Instruktören frågar:
"Gjorde verkmästaren rätt eller f'eL?"
Svar: !!Fel, därför att han inte kunde vara säker på att det var major
Sundblad.11
Moment 2.
Lika som förut.
A.

Tar telefonen och ringer upp.

B.

Lyfter luren och svarar "ver'kmas tar-e Svens son, kraftverket i!•

A.

"Det ta är major Sundblad i fostaben. Kan Ni säga hur mycket transformatorolja kraftverket har i reserv i händelse av avspärrning
eller kr i.g?"

B.

i1Jag skall undersöka saken och ber att få återkomma. Vad har major
Sundblad för telefonnummer?!!

4.
A.

IIJaghar 12345. Hoppas Ni kan ringa före kl 12. Tack så mycket,
adjö.!!

B.

!!Adjö!!.B för sig själv samtidigt som han ringer upp ett nummer.
liDet är bäst att jag talar med skyddscheEen" • - "Goddag. Det är verk-

'"""'>

mästare Svensson. Jag fick ett telefonsamtal från en major Sundblad i fostaben. Han ville veta hur mycket transformatorolja, som
vi hade i beredskap. Jag kunde inte lämna en sådan uppgift i telefon
utan vidare. Jag tyckte, att det var säkrast att ringa skyddschefen,
innan jag svarade på det ta ;"
Skyddschefen svarar något i telefonen och B nickar. IIJa,det skall
jag säga. Tack så mycket. IILägger på luren och ringer major SundbLad , !!Dethär är verkmästare Svensson, som majoren ringde till för
en stund sedan.!!
A.

!!Jaha9 det var bra. Hur har Ni det med oljan nu då?!!

B.

i1Jagringde skyddschefen, inge Berg, och frågade om jag fick lämna
dessa uppgifter pGr telefon. Han bad mig meddela, att han skall sända
de begärda upplysningarna

i rekommenderat brev. Han sänder dem idag.

5.
A.

"Det blir fint . .Jag ber att få tacka.

Jvloment3.
Lika som förut.
B.

Sitter vid sitt skrivbcrd som förut. Telefonen ringer. Tar luren.
"verkmästar-eSvensson? kr-af tv er-ke't ";

A.

r-)

"Detta är ing. Bogren i Luftvärnsbolaget • Kan Ni säga hur många
luftvärns torn Ni har samt deras exakta läge och namnet på den firma,
som leverat dem? Jag har för avsikt att inspektera tornen nästa
vecka,"

B.

IIFår jag ringa Er om en liten stund? så ska l.l jag försöka få fram de
handlingar? som rör den här saken."

A.

"Jag kan tyvärr inte vänta. Jag måste ha uppgifterna omedelbart. Det
är synnerligen brådskande."

B.

"Jag beklagar, men jag har inte handlingarna här. Får jag be om

6.

numret, så återkommer jag om en timma eller så."
Knäpp i luren. Inget svar.
B.

Lägger på luren och tar telefonkatalogen. liDethär verkade mystiskt,
men det skall vi snart undersöka. Ing. Bogren i Luftvärnsbolaget!1,
sade han. B bläddrar i katalogen. 1IjvJärkvärdigtl
Här finns ingen
firma med det namnet. Det här måste jag meddela skyddschefen.1I T~

,

":~

luren och ringer upp. ItGoddag, det är verkmästare Svensson. Jag fick
ett underligt telefonsamtal nyss. En inge Bogren i en firma, som han
kallade Luftvärnsbolaget, ringde och ville veta hur många luftvärnstorn vi hade, deras placering samt vilken firma som levererat dem.
Jag bad att få återkomma om en timme med uppgifterna, men han hade
mycket bråttom och ville ha uppgiften omedelbart. Då jag likväl
vägrade att lämna ut uppc~iften direkt, utan bad om hans telefonnummer för att ringa honom, lade han tydligen bara på luren. Jag
har letat i telefonkatalogen? men där finns ingen firma med namnet
"Luftvärnsbolaget!l. Då ansåg jag det klokast att ringa skyddschefen
direkt. n Lyssnar i telefon. 1IJa, tack. Adjöil•

7.
'tillägg till lfTelefonsäkerhet.
Moment 3.
Instruktören:
iiKannågon av Er säga, om verkmästare Svensson kanske kunde vidtagit ännu
en säkerhetsåtgärd,

när han fick det mystiska telefonsamtalet

från !!Luftvärns-

bolaget"?"
Svar: Verkmästare Svensson skulle helt "enkelt ha svarat "Var god dröj ett
ögonblick!!, och därefter lagt ned telefonluren på bordet - alltså inte i klykan
på telefonapparaten.
Därefter borde han ha meddelat säkerhetschefen
i annat rum eller besökt säkerhetschefen
gelse.

från annan telefonapparat

personligen för att meddela sin iaktta-

