
Luftskyddsinspcktioncn 
N:r 6/ 1943 

Särskilda anvisningar. 

Allmän instruldion för hemskyddsledare. 

Utarbetad sanll';"ul med statens 11trymningskommission 
ocb I'iksluftskyddsfö l·bundet. 

I Befälsförhållanden·1 
(Giiller i tillämpli(Ja delar uvcn ställföreträdande lI em skyddsledare) 

1. Författningshestäm- Hemskyddsleda re och denne undersHil ld persona l, som 
melser. c> c> av IlIftskyddschcfen ultagas med stöd av 10 och 14 SS 111ft-

2. Överordnade. 

L. J. t09. 43. 250 000. 

skyddsförfo gandelage n, äro under IlIftskyddstillsl:i nd (be

redskapsgrad III , l[ och I) sky ldi ga alt i ""seende å Ijiins

ten ställa sig till efterrättelse de föreskrifler som meddelas 

av liinsstyrelsen, vederbörande luftskyddschef eller de n ell er 

dc personer, som förordnats alt utöva befä l över uUa gen per

sona l (12 § luftskyddsförfogandelagen) . 

Hemskyddsledaren lyder under lu ftskyddsbefälet i föl 

jande ordning, 

å luftskyddsort: 
I u ftskyddsch efen, 

tjänstegren schefen för h emskyddel, 

eventuell disLriklsledal'c (01n d islriktsi ndelni ng före

kommer) samt 

vederbörande blockledare, 

å luftskyddsplats : 

I u ftskyddseh efen, 

luftskyddsfogde samt 

eveniuelI blockledarc. 

(Vad som i det fö ljande säges om block ledare gäller a lll så 

vissa fall luftskyddsfogde.) 

Vid samarbete på en skadeplats m ellan flera h emskydd 

föres befälet av den h emskyddsl edul'e, inom vars hemskydd 
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;~ . Undcl'o rdna(le. 

sk a dan in(r:iffat. OIll högre befäl anländer till e n ska de

plats (lJlocldedare, befälhavare för enhet inom allmänna 

luft skydde t, skadeplalsbefiillwv:1re e . dyL) ö\'cdagcr denne 

lJcfiile t, \'arvid skade platsen »a\'lämna s» av h emskydds

ledarell. 

Il emskyddsledare för be nilet över den honom unders tällda 

he mskyddspc rsonalen i enl ighet m ed de närmare in s truk

tioner eller föreskrifter , SO Ill vederbörande 1ufLskyddsbefä l 

,-________ -, för ä ndam:'llel kan ha utfärdat. 

Allmänna åliggan
den. 

-1-. Personlig utbild
ning. 

5. Kiinnetlom om eget 
nch angl'iinsHnde 
hemskydd m. m. 

6. Uekrylcring av 
person nI. 

Hem skyclds ledarcn skall gcnomg~t föl' hemsJ • .'yddsledore 

j'öreskriven utbildning. 

Hemskyddsledaren skall skaffa sig noggrann kännedom 

om 

a ) h em skyddsområdets bebyggelse och olika utrymmen, 

skyddsrulll, förbind elsevåga r, avstängningskranar o. s . V. , 

varvid även Jiimpliga skyddade platser på vindar etc" f rån 

vilka brnndbomber kunna bekämpas, rekognosceras och \'id 

behov förbereda s, 
b) vilka som vistns inom hel1lskyddsområdet dels på da

gen oell dels pi'l natten, 

c) vidtagna luj'lskyddsåtu6rder ävensom till gän gliga red

sl.:ap m. m. och deras förvarjng splat ser, 

d ) ollgränsande hem skydds beHil, o lllråden, skyddsrum 

och hjälpmöjligheter för alt v id behov kunna bispringa dem 

e ll er på kalla dera s hjälp sa mt 

e) belägenheten av närliggande rapportställen, förbands

och aygasn ingsplatser, offentliga skydds rum, lurtskyddshär

biirgen (förde lnin gslol.:a l) m. m. 

H elllsky ddsledaren skall medverka till, all erforderlig 

hCl11 skyddspel'so nal ständi gt finn es uttagen, genom att 

a ) föreslå vill.a inom hCl11 skyddsområdet boende eller 

sysselsatta personer, som bÖN/ uttagas till ordinarie perso

nal resp. förstäl'kningspersonal ;norn hemskyddet, 

b) vid varaktigt förfall för el ler avgång bland den ut

tagna personalen omedelbart anmilla delta till l'fOgre-lnfl-
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LU~~~~~~\lNGJ oeh dä rvid föreslå liil1ll'lioo er

sättare samt 

7. Utbildning och öv
ning av pel'sonal. 

e) m edverka vid upprättandet (Il) hems/;:uddsfJlan. 

Hemskydd sJcdarcll har a lt ii li se, alt. den uU3gna hem 

skyddspersonalen på föres kr ivet sätt u tbil das och övas rör 

avsedda uppgifter, sam t att i erforder lig grad bitriida h:irvid. 

8. Övervakning av H cm skydd sleda r cn sk a ll övervoka dc luftsky dcls:l l.giirder, 
Inftskydds{ltgärdcl" 

9. Enskilda skyd(ls
rum. 

10. Gasskydd. 

so m å ligga eller frivilli gl v idta gas [IV fa sti ghcl säga re och 

h y resgäs t.e r inom hem skyddsområdet och vid behov lill -

h a ndagå dessa personer m ed råd och uppl ysn in gar, varv id 

synnerh et beaktas att 

a ) e rforderl ig bru lld- och sjukvårdsmateriel samt materiel 

för mörkläggning anskarfas, sa mt 

b) dubleltnycklar t ill lägenh eterna anskaffa s ell er andra 

a nordn ill ga r v idtagas [ör att s~iker s hilla , alt he mskyddsper

sonalen vid lufta n fa ll skall kunna komma in i li:i. genheter na 

även om ingen ~ir hemma. 

He m sk yddsledaren bör övervaka, alt ens kilda skydds rum 

finn as i före skriven omfa ttn ing. Härvid ohserveras all 

a) erforderliga byggnadstel\:niska åtgii.rder (exe m pelvis 

förs tärkningsanordningar, sp litt er skydd o. li kn. ) i dc en 

s ki l d~) skyddsrumm en sk ola vara fj enom/örda i /ulf ut

stnkkning under hela den tid lll/tskyddslillslå/lcl råder, m en 

a lt gastiitn in gs li stcr samt fi ltcr till luftrcnare förs t p~'i sär

ski ld order skola u ppmonteras, 

b) under beredskal'sgrod III kan högst haluo ao/uytan i 

ens]i.'ilda skyddsrum, eftc r sk riftli g t m edgivand c fr ån lufl 

skyddschefen i varje s~irs kilt fa ll , f t. utn yttja s för ln g r in g 

varjåmtc tvä tts tugor , torkrum , m a ngelr um , s tryk rum Del! 

eykelru lll ula n siirsk ilt t ill stå nd f:1 anvä ndas för sitt ur

sprungli ga ändam å l, samt 

e) dylik lagring sA.'all omedelbarl upphöra vid infagande 

au beredskal'sgrad Il. 

Skulle stri dsgas komma lill anv~indn in g m t.ste hClll 

skyddsledaren vara beredd alt hjälpa inom h emskyddsom 

rå det boende med tillpa ssnin ge n av fo lk gas lllasken. Han 
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11. Upplysning och 
propug~mda. 

12. Blocklellaren 
oricnlcrns. 

,..---------, 
Vid intagande av 
högsta beredskap. 

måste vidare }umna orientera denlom hur Juan uppträder 

om Illan råkat in i ett ga sb elagt områ de och hur man 

övri gt söker skydda sig nlot s tridsgasens verkninga r. 

IJem skyddslcdaren bör bland alla inom hemskyddsom-

r" det boende eller där syssel satta söka sprida kunskap om 

luftskyddet och på allt sätt verka för , att även de, S0l11 icke 

utta gits till hem skydde t, göra sig beredda aU möta luft

krigets p å frestning<lr. 

lIemskyddsledaren ska ll till närmast högre luflskyddsh e

fäl (bloekleda ren) omedelbart rappar/era miss förhållanden 

sa mt fram komna önske må l och försla g. 

13. Ö,'crvnkning av Hemskyddsledaren övervakar alt 
luftskyddsåtgärder. } 

a ) san1tli ga skyddsrum ~iro eller ofördröjli gen sällas 

14. Den underställda 
organisationen. 

sådant skic k, alt dc omedelbort kunna lagas i bruk, 

b) påbjudc'n mörkläggning är genomförd vid mörkrets 

inbrott samt 

e) vindsröjning ye rks tä ll es utan dröjsmål. 

J-Iemskyddsledaren ansvarar personli gen för, alt hen1-

skyddsorganisa tionen b efinner s ig i llögs/a beredskap, var

vid i synnerhet iakttages att 

a ) h em skyddsledaren ell er s lällföre trädare för denne stän

di g t skall befinn a sig inom hem skyddsområdet eller i dess 

omed elbara närhet, 

b) h emskyddets brand- och sjukvårdsmateriel krigspla -

ceras, 

c) sand påsar, hinkar e ller annan lämplig bärbar för

packning SaInL vattenfyllda hin kar utpl acera s i va rje trapp

uppgång oc h varje våningsplan samt på vinden , 

d) vattenreserver uppta ppas i härför lämpliga k ä rl , 

c) inre alarmering vid behov anordnas och att s~ir skild 

larmpost i så fall a vdelas (företräd esvis n a ttetid) e nli g t tur

lis ta, 

f) lägenheternas nycklar (evenluelJt dublettn yeklar) fin 

nas till gän gli ga på hiirför avsedd plat s. 
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15. Allmi;nl. 

16. Förberc(1clser för 
socialtjiinstcn. 

5 

g) gasmosJ.:er och hjälmar hämtas och utdelas i den ord

ning som anbefalles samt 

h j block ledaren underrättas så snart anbefalld beredskap 

intagits. 

Bland de inom hemskyddsområdet boende och sysselsalla 

bör hemskyddsledaren verka för ett luftskyddsmässigt upp

Lrädande, varvid särskilt framhålles vikten av alt 

a) envar, S0111 ej av lnyndighctcrna uppmanats lämna 

orten eller eljest har siirskilda skäl alt lämna densamma , 

kvarstannar i hemorten och söker vara till största möjliga 

nylla (i regel först och främst genom all fullgöra sitt ord i

narie arbete), 

b) skyddsrum ovillkorligen uppsökas vid signalen f1yg-

larm, 

ej personlig utrustning, värdehandlingar samt torrskaff

ning hålles redo att medföras till skyddsrummet, 

d j dörrarna till lägenheterna lämnas olåsta vid flyglarm , 

e) idenlit etsbricka ell er annan identite tshandling (L ex. 

personkortet) under kri g bi;res av envar, 

f j lättantändliga för emål (gardin er, draperier o. d.j bort

tagas och förvaras på skyddad plats i lägenheten samt 

g) övriga au myndigheterna lämnade föreskrifter och an

visningar följas. 

Hemskyddsledaren skall efter order från blockledaren 

snarast besöka samtliga lägenheter inom hem skyddsomrddet 

för alt 

a j på av blockleda ren tillhandahållna inkvarterin(Jsk ort 

ifylla anlalet i varje lägenhet boende samt därutöver möj

lig inkvarterin g i lägenheten (ha kor len ifyllts under plan

läggningen behöya uppgifterna endast revideras) , 

b) förvissa sig om, all de inOlll hemskyddsområdet boende 

största möjliga utsträck ning träffat avtal om självordllad 

inkvartering inan"! annan del av ortcn :i hände lsc av utbomb

ning salut 

ej därefter sammanställa inkvarteringskorten till e ll in 

kvarterlngsrcgister, vilket gel10In kontinuerlig kontroll och 
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I Vid beredskapslarm. I 
17. 

Vid flyglarm. 

18. Hemskyddet 
sAmlas. 

19. Kontroll av bered
skapen. 

Vid flyganfall. 

revidering ständigt skall hållas aktuellt och på anfordran 

tillhandahållas blockledarell ell er socialtjänstpersonalen. 

Vie! beredskapslarm bör hemskyddsledaren - utöyer de 

åtgärder som gälla vid inta ga ndet av högsta beredskap -

heordra någon alt noga avlyssna och OInedelbart till honom 

rapportera innehållet i a ll a officiella rundradiomeddelan

den av vikt. 

Hemskyddsledaren beger sig skyndsamt till skyddsrum

met, medförande 

a} hjälIn, gasmask, armbindel och ö\Tig personlig utrust

ning ffi. n1. sanlt 

bj rapport b/ock och penna. 

IIemskyddsledaren kontroll era r alt 

aj avdelade observalörer äro på sin post (äro dc icke till 

städes utsättas omedelbart undra), 

b) övriga personer} sonl veterligen uppehålla sig inom 

hemskyddsområdet, sÖ!.:1 skydd i skyddsrum, 

e) hemskyddspersonalcll är fulltalig (varon1 icke kom 

pletteras den 111Cd tillgkln g li g för stärkningspersonal e ll er fri

vi lli ga krafter) smnl 

d) materielen iir klar rör anv~indning. 

20. Sk1irpt observation. Hemskyddsledaren ska ll h ttlla kontakt med observa/ö

rerna och, så snart minsla misstanke om skadegörelse före

ligger , omedelbart låta undersöka samtliga utrymmen inolll 

hemskyddsområdet. 

21. Skada inom eget 
hCJllskyddsområde. 

Hemskydds/edaren skall snabbt ingripa och med laaf/ 

leda räddniny.'iUrbetet, varvid del bl. a. å li gger honon1 :Jlt 

a) vid brand eller ras inOIll byggnaden lå ta avstänga hu

VLu/gaskranen, d~iresl denna icke tidi gare stängts, 

b j om så erfordras tillkalla hjälp från närliggande hem

skydd, 
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22. ] 3\'l'aktan pil 
hjälp. 

23. H,iiilp ilt amlra 
hemskydlI. 

Efter anfal! och 
"faran över". 
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e) därest sk adan ick e k an bemästras sända r a pport lill 

blockl ed a ren (rapport stäJl et) - jiimför punkt- 22 - sam! 

d) för d en händel se de t icke längre är m öjligt aU kvar

s/anna i det egna skyddsrummet ell er utrymnin g av dct· 

samma påbjudits, söka anvisa de sk ydd ssökand e f l'<:\lnkom · 

li g yäg till andra sk yddsnlöjligheler (i n ödf:J ll portvalv, 

källare, sk yddande tcrräng e, dy L) , 

Om jnlriifTa d skada ra pporterats och hjä lp v~intas frå n 

(let allmänna Illflsk ydd et skall h em sk yddsledaren 

a ) m ed alla till gängliga m edel fort sälla alt sö h'Q begränsa 

skadorna, 

h) utsätta vägvisare för de n väntad e hjäl pcnhctcn sitmt 

e) vid ~lI1kom sten omedelbart orientera hjUlpenhetens be

Filhavare om läget p å skadepla lsen, 

Stl län ge det egna h Clllsk yddet ej skadats {.ige l' h cmsk ydds

Icdare n att Eimna hjälp å t närliggande h c msk ydd , varom i 

så fall bloekledaren (rappo rtstiill el) b ör llndcrrii llas . S" dan 

hjälp bör ufon anfordran lämnas. j-jjälpnwnsk apet måste 

dock vid beh ov snabbt kunna återkallas , 

24. Skyddsl'llDlloet ut· Scdan h em sk yddslcda rcn k on trollerat, alt inga oll lJorligu 

rymmes. riskmom ent kvarstå .i fonn a v okrevcrade b omber c. d y l" 

ltltcr han utrymlna skyddsrummet, varvid särskilt beakta s 

alt 

25. Skadorna in\'ente· 
ras och rapp or-
leras. 

a ) skyddsrummet vädras och s tädas, 

b) m aterielen å tcrs täll cs oc h kompletteras samt 

c) huvudgaskranen öppnas först sedan uppgift inkommit , 

att alla gaskrana r inom fas ti gheten äro s tän gda och gas

ledningarna oskadade. 

H em skyddsledaren skall , om anl ednin g d{irtill finn es, 

göra en inventering av de skador, som infdiflat ino111 hem 

skyddsområdet, smnt till blockledaren av iänIna 

a ) byggnadsrapport över p å by ggnad er uppkomna ska 

dor, vilka tarva sådan reparation, son1 ick e kan ombesörja s 

av inOlll fas tighe ten boende, samt 
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26. Ätgiil'dcl' föl' social· 
tjHnstcn. 

27. Anmiil·kning. 

b) sammanfattande uppgift rörande alla inträffade ska

dor 111cd tydligt angivande av, vilka skador som förut rap

porterats, vilka som genom h emskyddels försorg avhj,Upls 

samt huruvida ytterligare åtgärder erfordras. 

Ifclll skyddslcda rcn skall hänvisa eventu ella hemlösa, som 

icke omedelbarl själva eller med hemskyddsledarens hjä lp 

kunna ordna s in inkvartering (även personer, som genom 

förekomsten av blindgångare tillfälligt tvingats utrymma 

sina bosUider) till nånnasle luft.skydds hii rbärge (fördelnings

lokal). 

JIernskyddsledaren skall lillse alt utbombade, som själva 

ordnat si n lnknlrtering, wlmälu den nya adressen till 50-

cialljiins tecn h'alen. 

HClllskyddslcdul'cn skall taga enlot och på lämpligaste 

siilt inkvartera hemlösa, vilka av socialtjänsten hi:invisats 

till hemskyddsledaren. Härvid gäller fö r hemskyddsleda

ren att 

a) vid behov låta ledsaga den hemlöse till den angivna 

adressen och alt, om den hemlöse ej anvisats inkvartering i 

viss lägenhet, själv utvälja lämpligaste inkvarteringslägen~ 

het, 

b) å vederbörligt inkv(lrterillgskort ifylla behövliga upp

g ifter om den inkvarterade, 

e) om den inkvarterade sedermera fluttar, anleckna detta 

å korlet och anmäla del till socialtjänslcentralen (soc ial

dislriktsbyrån) , 

d) övervaka den av socialtjänsten ordnade ;nkvarle~ 

ringen inom hemskyddsområdet, räUa till missförhåltan~ 

den och söka bilägga uppkomna misshiilligheter mellan 

lägenhetsinnehavare och inkvarterade, sa mt 

e) till socialtjänstcentralen anmäla cle miss{örhållanclen 

härvidlag, som hemskyddsledaren icke kunnat bemästra. 

Särskild socialljänsl finn es icke i de minsta luftskydds

orterna. I dessa orter åligger det kommunens inkvarte

I'ingsnämnd alt bistå hemlösa. 

Stockholm i september 1943_ 
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