
Herefter følger en lille beskrivelse af lyssignaler og deres apparater:

Brigade station, tilfældigt optaget på en 
øvelse ved Baalen d. 18.2.18 af Regl. Adj. 
Ltn. Flugrath.

Optisk telegrafi har større bevægelighed og uafhængighed af landskab og 
luftelektriske og jordmagnetiske strømninger end telefonen. Denne art overførelse af 
meldinger og meddelser blev derfor brugt under verdenskrigen, særlig på steder, 
hvor disse strømninger virkede særlig forstyrrende. Optisk telegrafi er derimod en 
del afhængig af vejrliget. Signallampen tjener til optisk oversendelse af efterretninger 
og befalinger mellem 2 punkter med øjenforbindelse. Oversendelsen sker gennem 
korte og lange lysblink efter morsesystemet. Lyset drives elektrisk og falder gennem 
et hulspejl som med en på lampen fastgjort kikkert indrettes mod modstationen. I 
den tyske arme  var der siden 1916 indført tre forskellige redskaber, foruden det først 
benyttede interimistiske karbid apparat:

1. K Blink 16 (kleines Blinkgerät 1916)
2. M Blink 16 (mittleres Blinkgerät 1916)
3. G Blink 16 (grosser Blinkgerät 1916)

I maj-juli 1915 blev jeg uddannet ved flagsignalerne og i december 1916 ved 
lyssignalerne. Til forårsoffensiven 1918 udgaves nye hemmelige tavler, for at 
hemmeligholde telegrammernes indhold for fjenden. Det kunne nemlig i mange 
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tilfælde ikke undgås at fjenden kunne læse signalerne, særlig når vi blinkede mod en 
nærmere fronten liggende station. Herefter arbejdede vi kun med tal. Vi havde en 
bog hvori alle ord og bogstaver var optegnede med tal fra 001 - 999. Disse blev så 
oversat efter nedenstående tavle (Verschlüsselungstafel) idet første og andet tal fik 
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andre tal og tredie tal forblev det samme. F.eks. 001=491,  259=099 og 999=999. 
Modtagerstationen benyttede så den anden tavle (Entschlüsselungstafel) så de 
understregede tal kom altså i telegrammet:

491 = 001
099 = 259
999 = 999

Man opsøgte så disse tal (til højre) i bogen og fandt der tallenes betydning. 
Tavlen fornyedes hver 10. dag for det var jo sandsynligt at fjenden gennem spioner 
kunde få fat på disse tavler. 

Morsetegnene er internationale og benyttes i alle lande af telegrafen på post og 
jernbane.
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