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KUNGL. M.AJ:TS CIRKULÄR

till samtliga civila statsmyndigheter om iakttagande av tystlåtenhet
rörande rörhållanden av betydelse rör rikets säkerhet m. m.

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc.
Kungl. Maj:t erinrar härmed samtliga civila statsmyndigheter om den

synnerliga vikten av att befattningshavare i statens tjänst iakttaga tyst-
låtenhet rörande förhållanden av betydelse för rikets säkerhet. Här åsyf-
tas uppgifter, som gälla rikets förhållande till främmande makt eller
direkt ha avseende på krigsmakten, civilförsvaret och den ekonomiska
försvarsberedskapen, samt förhållanden, som röra produktion, handel,
transportverksamhet eller näringslivet i övrigt under krig, krigsfara eller
andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Med hänsyn till
vikten av att hindra obehörig information om förhållanden av betydelse för
rikets säkerhet vill Kungl. Maj:t till kännedom och efterrättelse föreskriva
följande.
Hemliga handlingar skola förvaras på betryggande sätt. Det är av största

vikt, att handlingar av hemlig natur och deras innehåll icke komma till
obehörigas kännedom i samband med utskrift, försändande eller makule-
ring. I den mån föreskrifter rörande förvaring eller försändande av sådana
handlingar icke redan finnas utfärdade för viss myndighets verksamhets-
område ankommer det på myndigheten att ofördröjligen utfärda de bestäm-
melser härom, som anses påkallade. .
Uppgift av hemlig natur må endast delgivas person, som med säkerhet

.---...bedömes behöva uppgiften i och för sin tjänst.
Stor återhållsamhet bör vid telefonering iakttagas rörande uppgifter, som

icke få komma till obehörigas kännedom. Hemliga uppgifter av synnerlig
betydelse för rikets försvar eller landets säkerhet böra överhuvudtaget icke
avhandlas i telefon. Föreligger minsta osäkerhet om andra partens iden-
titet skall mottelefonering ske.
På offentliga platser eller annorstädes, där man kan befara att samtal

kunna avlyssnas, böra ämnen, vilka röra förhållanden av betydelse för
rikets säkerhet, icke avhandlas.
Anordnas övningar, förevisningar, föreläsningar eller andra därmed jäm-

förliga tillställningar av sådan art att vad därvid förekommer icke bör kom-
ma till obehörigas kännedom, bör noga tillses att så ej sker. Deltagare böra
genom den arrangerande myndighetens försorg erinras om vikten av att iakt-
taga tystlåtenhet om vad som därvid Iörekornmit.

Myndighet skall noga tillse, att offentlig publikation, som utgives av
myndigheten, icke innehåller uppgifter, vilkas offentliggörande kan skada
rikets försvar eller landets säkerhet. Kungl. Maj:t har denna dag upp-
dragit åt chefen för försvarsstaben att med biträde av härför särskilt för-
ordnade civila sakkunniga tillhandagå myndigheter och enskilda med upp-
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lysning.ar och råd i publiceringsfrågor. Till denna instans skall hänvän-
delse ske, om myndighet hyser tveksamhet rörande lämpligheten med hän-
syn till rikets försvar eller landets säkerhet att i tryck offentliggöra viss
redogörelse eller sakuppgift. Myndighet skall inom sitt verksamhetsområde
bland enskilda företag och organisationer sprida kännedom om att hänvän-
delse i publiceringsfrågor, som kunna vara tveksamma ur försvarssynpunkt,
kan ske till chefen för försvarsstaben för erhållande av råd och upplys-
ningar.
Myndighet, vars verksamhet omfattar förhållanden av betydelse för ri-

kets försvar eller landets säkerhet, skall ofördröjligen överse sin organisa-
tion med hänsyn till de säkerhetsfrågor, som äro förbundna med myndig-
hetens verksamhet. Därest säkerhetsfrågorna äro av större omfattning,
skall myndigheten inom sig utse en befattningshavare i auktoritativ ställ-
ning med uppgift att direkt under myndighetens chef handlägga ärenden
rörande säkerhetstjänsten samt leda upplysningsverksamhet härom. Upp-
gift på befattningshavare, som utsetts härtill, skall av vederbörande myndig-
het insändas till civilförsvarsstyrelsen, som har att tillhandagå myndigheter-
na med råd och upplysningar i hithörande frågor.

Stockholms slott den 20 februari 1953.

GUSTAF ADOLF.
(Inrikesdepartementet. ) GUNNAR HEDLUND.
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