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Dessa an\'i!'lllingar :iro (;I\':-.edd<.t alt giva persollalcll i110111 luftskyddets brand 

tjänst e ll orientering o m nu ktin da brandmrdcl o(' h brandbomhstypcr sa mt 

dpssns vt'rkningssiit1 och b r kiimpand(' . För rullständighetens skull har även 

angivits hur sårsk~ldol' , StIllI o l' s; lkah av olika branomcdcJ, sko la behandla:... 

Till nnvi sning:nn:1 hal' Hvcn fogat s en bes krivning med skisser och foto

grafi ::l\' dl lämpligt splitt erskyd d mot sprängladdade brandbomber av för 

niin-aranrk använda typer. 

Olll d 'lt'J' dessa ;lll\ ' isnill ~ ar!'l ulgi\'<.IlIdt · !lya hr:l1ldhOlllbcl' SliU ll c komma 

alt anviinda ~, , ' ilka till s itt vCl'kningsssiitl avse värt s kilja s ig fn\11 nu Olll 

I I~imndH brandbombslyper, komma kompletll'rande anvisningar olltedclbart 

all utgiva:-. 

AnvisningarniI hH utarbctat s i sHlllfad med Försv3rsväsendcls k c misk:1 

:- lI1 s1all 

Stoet,holln I ol.lolH' 1" 1~4 .~ 

LlI FTS 1\ y I) I lS I NS I'E Ini o N E1\ 

1 
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Allmänlom 11l'andlllcdcJ. 

D(., vanligaste 1111 kända brandi11l11ll'n och hr:innbara lillsalsmedel "'0111 fllJ -

"iindas i 111ft kri gföri ngen äro: 

t{'rmit 

elektrOIl 

fosfor 
olja 
ce lluloid 
svavel 
kalium 
lI a trium och 

kautschuk (g uIllmi ). 

Tel'luit. 

Termit tir en blandning av vanligen 3 delar jiiruoxid och I del aluminium . Olll 
blandningen anliindes, vilket sker rörst vid mycket hög temperatur , inlriider en ke
misk reaktion, varvid under h:Htig viirlllt!ut\'cckl in g hildas nlumilliull10xid och Hy
lande jiirn. Tiindningcn av termitell 1\<.111 elllellertid ic.;l ;: c ~ J \ c \<tre s ig direkt med Uind
s ti ckor ell er med bensin , d:'i dessa ieke a ls t ra lilln'icldigt hög temperatur. Man måste 
diirför hegagna s ig av e ll mellansteg llIed ett liitl;llllilndligl iill11H' , "Olll "id förbrän 
ning s jäl v ulvecklar den höga temperat ur som iiI' nÖd\'iilldig för ~II siilta igång reak
Iiolien. lliirtill anviindes i allrniinhet en tänJsat s, inneht.llallJe bl. a. magnesium, 
kaliumnitrat och bariumsujJcroxid. Termiten förbr inner lJlycket hastigl, varvid i bör
jan glöJande part iklar kringkastas. Huvuddekn av brandbombcll övergår emellertid 
till cn \'itglödullde smii lta, som hibeh til ler s ill liindande förm:'iga upp till 10- 15 m i
nuter. När term.it förbriinnes a lstrus ickc nrq;:ra s törre 1:lgol' herocnde på alt inga 
gasfo rmiga reaklionsprodukter uppkomma. 

Släckning au brinnande termit sker i första hand med sand , som lämpligelI 
kan fön'aras i påsar av jute\'äv eller papper. Sanden upplägges p~) golv('1 
ill\' id d en brinnande term iten, som med e lt lämpligt redskap lämpas upp 
p:.! sa nd sk ikt el. Uppko mn a hrandhärdar sliicl,as llled nltten e ll er vå t s<Jnd . 

Brännskador orsakade (Il) brinnande fermit kräva särskild heh::mdling, 
som törst och främst går ut på att hindra infekfion. Behandlingen bör ul . 
rörns vid sjuk hus e ll e r motsvarande. Den första hjiilp, SOIll envar ska ll kunna 
utföra genast, är följande: 

1. Omedelbar, riklig uatlenspo[nillg föl' alt hindra v idare utbredning a\' 
~ kadan och lindra smiirtan. 

2. Sterilt förband !',Oln s kydd under transport oc h \'iinlull på Iiikarbehand 
ling. Om man har 0.5- / %-iO kloramin/ösning till hands kan fiirbandl'1 
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lämpligl'II illdrällka" d~il'lIlnl (JlI' ()lpi! ,II"r "tI\"1I l:) t'j all\'iilld,h dn dl' 

förs v~ra den efterföljande bchandlillgt'll 

:\. Sök läkarhjälp, så snart sig göra låtn 

Smärre brännskador med enda:-ol rodn~ct ;.1\' hudl'n kunna diin'lIlol IU' 

handlas på platsen. Atgärderna äro : 
l. vattenspolning 2. skyddsförband I. ex. kompress dränkt i 0,5- / % - i!1 

kloraminiösning , däröver fetvadd orh ga"hinda . Förh:lndel får sHia Pil .... ('(·ka . 
vareftf'r skadan vanligen är liikl 

ElektJ'ou, 

Ytterhö ljet till brandbomber av termit tillverkas i regel av elektron. HärigenulIl 
erh ft lles en förstärkning av bombens brandverkan. Elektron utgöres aven legering 
av aluminium och magnesium . Termiten antändes vid bombens nedslag. Sedan elek 
tronen härigenom upphettats till c:a 650 ° smälter och antändes den och förbrinner 
därvid under ett intensivt sken och stor värmeutveckling. Den brinnande elektron
homben utkastar först under ett kort moment glödande metal1partiklar, varefter den 
glödande massan a \' homben s:"t sm:lningom avsvalnar. 

Släckning uv briIlIlun(/ l' jlleklron tillgår på samma sätt som tidigare nämnts 
rör brinnande termit 

Hrännskador orsakade uu brinJlande elektron behandlas på sarnma sätt 
... om skador uppkomna av hrmnandc termit . 

Fosfor. 

Gul fosfor oxideras vid beröring med luften så hastigt, att den självantänder, vil
ket sker siirskilt lätt om den är i finfördelad form. Vid lagring förvaras den därför 
under vatten, i vilket den är praktiskt taget olöslig. 

Fosforn löses lätt i kolsvavla . När en dylik fosfor1ösning avdunstar , vilket sker 
mycket snabbt, blir fosforn kvar i finfördelad form och tänder praktiskt taget 
omedelbart . 

Både fosfor och fosforkolsvavlelösningar förbrinna emellertid vid en förhållande 
vis låg temperatur , varför deras förmåga att anstifta brand är ganska liten. Under 
det nu p&gående kriget ha framkommit en ny typ av fosforbrandmassa, i det att ren 
fosfor, som smälter vid +44 °, sammansmältes med svavel till en blandning, som är 
Oytande ned till 0° . Denna viitska tänder omedelbart vid finfördelning i luften . En 
försHirkand e verkan erhålles genom att till fosforn sätta gummibenzollösning som 
antändes av fosforlösningen. Det uppstår därvid en klibbig massa med stor vidhäft
ningsförmåga. När denna hrandmassa kastas ut uppstår ett stort antal mycket svår
.. Ifickta brandhilrdar. 

Släckning av brinnande fosfor sker lämpligast med vatten och sand eller 
jord. Dock är att märka, att fosforn icke härmed är oskadliggjord, utan den 
kan så snart vattnet avdunstat tända igen. Om möjligt bör man därför låta 
rosforn brinna ut under övervakning. Beröring av fosfornlassan med händer 
(' lIer kläder måste undvik:.l'" p~ grund av den kraftiga fosforröken sorn 111 , 
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vecklas och 5Q m ka ll skadligt inverka på a ndningsorganen bör gasmask an
vändas vid släckningsarbete\. 

Brinnande losfor pd huden släckes genom spolning med vallen ell er skra
pas bort med en träpinne. Såren täckas därefter med natriumbikarbonal
pulver, som med sårflytningen ger en tjock gröt. Såren beströs därefter med 
bikarbonatpulver och täckas med gastyg, förbandsdukar elle r dylikt , som 
äro indränkta med vallen. Under transport till förbandsplats e ll er sjukhus 
måste förbandet h å llas genomfuktat med vallen. I nödfall täckas fosfor
brännsåren med våt jord eller sand. Läkarhjälp bör snaras t sö kas. 

Djur som träffats av brinnande fosforbrandmassa behandlas på mot
svarande sätt . 

Oljor a,' olika Slag. 

Även brännba ra oljor användas som fyllning i brandbomher. För aU förhindra 
a tt olja vid en bombkrevad sprides alltför mycket brukar man ihhllld fylla bombens 
inre med textilavfall. Oljan kan ii ven göras mera trögOytande genom till sa ts av vissa 
fimnen. 

Brinnande olja kall släckas med fukti g sand ener jord. 
Vatten har vanligtvis icke förlll åga n aU släcka brännba ra oljo r, d iircmot 

kan skum användas. 

Brännskador orsakade au brinnande olja behandlas på S3 1l11na sä tt som 
skador uppkomna av brinnande tcnnil. 

Cc1Jllloid. 

Under det nu ptigftende kriget har celJulo idplattor med eller ulan fa s tsatta kaul 
schukbilar i stor utsträckning utnyttjats som brand medel. 

Celluloid är cellulosanitrat med tillsa ts av kamfer. Materialet ii I' i ofii rga t till
ständ glasklart eller horn färgat. 

Celluloiden förbrinn er mycket hiiftigt. 

Brinnande celluloid bekämpas med sand e ll er jord. 

Brännskador orsakade au brinnande celluloid behandlas på sa mma sä ll 
som skador uppkomna av brinoonde termit. 

Svavel. 

Rent svavel är ett citrongult, sprött och kristallinskt ämne IIfan lukt och smak som 
är oförånderligt j Juften vid vanlig tempera tu r. I brandbomber förekommer svavel 
till sammans med fosfor , s. k. svavelfosfo rbland ning. 

Brännskador orsakade av brinnande svavel behandlas på sa nlTna sä tt som 
skador uppkomna av brinnande termit. 
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KaiinII) uch nall·illlll. 

AlI.;a lilll ctallc rna kalium och na trium oxideras snabbl i luft en och mås te d iirför 
förvaras i foto gen. Vid he rö rin g med vallen a lltilIldas dc explos ionsar tat. Den an
tiindandc ve rkan av denna r ea ktion iir emelle rtid relativt ringa , varfö r man alltmer 
sy nes f r:"l Il gtl flll\'iindningcll 3\' dessa iimncll vid konstruktio nen av brandbo mher. 
Unde r förra \'ilrldskriget 31wiinde emell ertid cn ge l<.;miinncn natrium SOI11 till sats i 
oljcbomber för all försvå ra s läckni ngsarhete!. Denna kombination kan å ler Hinkas 
komma till :lJniinclning vid tcrrori!-.cra nde krigföring i avsikt all försvåra h em s kydds
pe rsonalens arbete. Ntlgon större betydelse som brandmassa torde ifrågavarande 

ämnen elllcllertid ej kunna f :i . 

Kautsclmli. 

)'::uut"chuk, SOill i hand eln före l,olll m er i utvalsade ski vo r rir hiltlöslig i h en s in. 
ben zo l och andra liknande organiska lös ningsm cdcl. Solution. som anviindcs \·id 
lagn in g flV cykcblang, ii r den v:lnligasle gu mmilösnin gen , och de t iiI' en lösning ay 
denn f\ typ ,om 31wiindcs i fosfo rbrandbomber. 

De nu nämnd a brandämnena utgöra de grundläggande beståndsdelarna på 
vi lk a dc vanli gas te hrandbombernas verkn ingar bygga. Dessa ämn en kunna 
e mellertid i viss lIt sl r~i cknin g er",5 tla vnrand ra , komhin e ras p:", o lika sii lt . 

kompletteras med sp rängladdningar o. s . v. 
Dc i det följande omnämnda bra ndbomherna ä ro de hittill s vanligtvis 

n n v~indn. Det kan emcllcrti d Hinkas, alt en del, för niirvanmde icke kända 

varianter av dessa type r senare kunna uppträda. 

1 
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RI':.lndbolubcl' In. 111. 

Stavbl'andbonlb. 

Beskri/Jllill(j. Stavbrandbomben beslå r vanli gen av (' Il rund e ll er sexkall ti g 

lll e l a l l ~ ta \', oflas L c:a 50 cm lå ng och med c:n .) c m s törsta diameter. 

Vrrknillgssålf. I lll Vlldbes tå nd sdela l'll a i o('nn:l hrandho mb utgöras flV dl 

Jiig. 1. Elektran-teT'lIIilbrandbrmw. 
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Fig. 2. Brinnande eleklronbrandbomb (på obrännbart underlag). 

elekt ron hölje, fyllt med termi t sa mt en nedslagständare. Brandbomben slår 
vid vanli ga hustyper igenom yttertak ev. även översta trossbottnen. Vid a n 
slaget an länder nedslagständaren termit fyll n ingen , vilken i sin lur antänder 
elektronhöljet som brinner unde r sprakande ljud. 

Av denna bomb finna s olika varianter. I vissa fall är slavbrandbomben för
~cdd med spridnin gsladdnin g. Till utseende och huvudbeståndsdelar över
ensstämmer den med den enk la stavbrandbomben , m en innehåller dessutom 
en mindre s. k. drivladdning, som eft er 3-5 minuter spränger metall staven, 
varvid brandsatsen och höljets splitter slungas ett 30-tal m ete,-. Splittrens 
genomslagskraft ~ir liten. 

I and ra fall är slavb randbomben försedd med en kraftigare sp rän gladdnin g. 
som eft er en tid av upptill 7 minuter exp loderar och därvid s lungar ivå g 
sp littren med sto'r kraft. I regel motstå r en 1/ 2- stcns tegelvägg eller 15 cm 
tjoc k spåntad plank spl iltrens slagkraft. 

Då mall e j av bombens yttre kan sluta sig Ull vilken av dessa varianter 
det rör sig om , måste man a lltid utgå ifrå n att bomben kan vara spräng
laddad. 

Tel'ndtbl'andbotnb. 

Bes"riuning. Dcnna brandbomb bcstår aven järnplåt cylinder , vars bakre del 
är konisk och försedd med en styrfcna av varierande ut seende. 
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Pig. 3. Britmande termit. 
O b s. IJur smältan bränner igenom golvbrädern.a ! 

Verkllingssätt. Vid anslaget antänder en i spetsen placerad nedslagständare 
den termitl1l3 SSa, varmed bomben iir fylld . 

Termiten förbrinner mycket hastigt, varvid i början g löd~lndc partiklar 
krin gkastas. Under förbrännin gens förlopp bilda s smäll järn, som har tän 
dande förmåga under min st 10 minuter. 

SCI'icb.'audlJol11.b. 

Beskrivning. Denna brandbomb är vanligtvis projcktilforlllad sa mt lH'shh av 
stål spets, stålplåtcylinder och sly.rfena. 

Verkningssält. Vid nedslaget antänder nedslagständaren den n5rrllast denna 
liggande brandsatsen. Av värmen antändes den första drivladdningen , som 
sliter loss bombens bakslycke och slungar ut brandsatsen. Under loppel.,· 
en minut kastas sedan ett Oertal brandsatse r ut lir stå lplå tcylind rrn. Dc 
kunna slungas ända till 50 meter. 

Om bomben ligger fritt förändras utkaslningsriktningcn ständigt gcnom 
ålerslötar d. v. s. de stötvis utslungade brandsalserna förändra brandbombens 
läge . De enstaka brandsatserna hrinna under krafligt sprakande ljud 
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I~ e,'> h' r i /) ni n [J. 

70 cm 

I 
I 

I 
T 

Pig. ·1. SeriebTandbomfJ 
med ,~pTällgladdnillg. 

l. Skiljc\'iigg a v ~ t ~lIp"' t . 

2. " ;Icktriskt tiindriir. 

a. Iltd i skilj e viigg-(, Il. 

.j. . Krut. 

:; . H.-arulplatto l". 

(j. S WITC brHIHIrrws:;('\)('h tI11an.'. 

7 . .:\Iindr(' \}T':)Il(IIII::I ssebchållan: . 

8. ' I' illslu t ll ingstapp. 

9. Spr~i.ng p3troll 111('11 f(; I'dl'öjningsllu'kuniSIIL 

I O. Spr~ingladdnillg. 

Verkningssåll. Vid ned slaget upps tå r en e lektri s k gnista i tändröre t , SOIlt 

antänder krut e l. Låga n från krut e t ant iind cr brandplattorna och hrandmassc

beh å llarna , som på g rund av d e l ökade invä ndi ga trycket s lungas ut genolll 
bombens bakre d e l. Vid nedslage t antändes även el! fördl'öjningsmckanislIl 
som eft e r en ko rt s tund orsakar a tt s prän g laddnin gen expl oderar. Splittrens 
genom slags kraft är s tor. 

:'i aUabt'u nd bOlllb. 

Beskrivning. Denna bo mbl y p består aven järnplä tcy linder som ii .. fy lld med 
l"ol o!=Wn , hr ns in f llt' l" liknande hrännhara viii s kor jämte lf'xtila\"fHII filer ci~' -
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' ·'ig. ,'j , Oljebomber med 50 Tesp, 250 kg v ikl, 

lik!. Spet sen iiI' försedd med n l' u s lags t~indarc och öv rc de len : 1\' pl:il cy lill df' rll 

.. lr k o nisk och för sedd m ed en styrfcl1a :l V varie rand e ut ... <'c lld l' , 

Ferknifl!} ssäfl, Genom n ed sla gs Wndarc ll nnUlndes d e n i 11( 1111 )(' 11 I>f' finlli ga 
dri vladdnin ge n, som i rcgel bes lå r a v s va rikrlIt. Dri vLH,ld ningt'll ... Iilt ' )' ho rl d p !! 

koni ska d e le n :I V cylind e rn m ed sly rfcnan , och illll eh ~l lh-I ..., Ilm g:! !'! 111. S lid ,· 

flamm o r o ch snu'l rö k bild as, 

I vi ssa fall finnes dessutom term il i des!'! :! hOlllb(' r. Vid 3nliindlling(, 1l IJOr l 

slit es bomllkroppen s övre d el, och den hrinl1:llld e massa n ~ llIn g;l '" u l. 11 (.g:l 
I'Idflallll1lor llppstr\ och fyllnin gen förhrinll er h iifti g l. Bo mbe n iiI' lill IIh"(, I1 (kl 

lik dell (, llld :1 ll ilflalJ rn ndbo mlwl1 , 

' I', 'a IIspo,'llJallolloc l' rn ed h(j .~cll'cnlc l ' a r c. 

Stö rnin gs lJallon gr r m ed e n diam ete r av 1,5- 3,0 m Liro i regel fy lld a Ilw e! 
ga s, P å d essa b allo nge r äro m onte rade utbl åsnin gsvcntil e r , so m träda i fun k 

lion d ~\ ball o n gernfl ö\-cl'skrida cn bestämd h ö jd ö \'er m ark e n , BalJo n ge rn:l 

förlora e ft c l' e n tid e ll del av ga sen , vn r igcn olll d e ra s bilra n de f(j nn åga av ta 

gel' oc h d c börj:l s junka, F ör att und vik a d c tla , {'l) r SeS ba llo n gern n oft a m ed 

{' Il hi)jdr ('~lL' rin gs; lll o rdllil1 g' . ~O lll heslå r av ('n hl<'c kl wh flll nrl' 1\ lId m ed pl' lro 

Il'lIlll. (;(' 110111 (' 11 i bl ec khc h tdl a re ll :llliJri ngad lufttryeks uLj ii rnn in gsbchttll :II 'l' 
nvtappa s \'iil s lw stl s narL hallo n gern a h ö rja sj unka , IUiri gcn o lll h lir la s le ll liil 

larc och hall o n gerna s ti ga Me r lill ö n s ktld h ö jd . De L h a r i vissa rall fö rek o m 

mit alt d essa hleckhch ltllare Ill ed p e ll'o leumfy llnin gen h a r a n stifta t brä nde r 

(hl rlf' fnllit lill m nrk en , m en d" iiro dor k ick e alt bf'lrnkt a so m hra ndbe mlw r , 
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J"ig . n, /frant/flaskor (II) g/fiS. 

r-----· 

I 
L 

Ffg. 7. Relldllare fÖT 7- 8 .d. Irrandjlaskor. 
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Ballong 

Hojdrcglerorc 

~chållorc for 

7 - 8 brond fl oskor 

II V 

Pig . 9. Uullung med 
behålla re f ör IJrQ.n dJlaskoT. 

1~ 

Fig. 8. l1öjdreglerurc. 

Pig . 10. Rrwulflaska i ullliindnillgsöglJlwlickcL. 
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8ro ndmQ~SQ / 

.,drnO !> ~GI 
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D 

B01TfNV';",. 

J"if{. 11. 
'<'osforbra nr/bQmb. 

"klislcrbrandlmmb·'. 

F ig. 12. lJomlJlledslag 
genom flera vån.i/lgar. 

J 
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F ig . 13. Pas/om utspridd i lida Tw m1/cl. 

n.'andhe h;\llm'c. 

BeskrilJn i ng. Brandbehålla re äro i regel a v glas och ryn1rna 1/3-1 liter. Dc 
kllnnn em elle rtid ä ven till verka s av bl eckplå tkio t m ed c:a 12 diam eter. inne
h å llet bes tår vanli gtvis aven bl a ndnin g av fosfor och sva vel i ett undre skikt 
och en lösning av g Ulllmi i bcnzol i del Ö\T C skiktet. 

l' erkningssåll. Fla sko rna t ran sport eras medelst ballon g i heh å lJ:nc för i-~ 

fl asko r. På hehå llarens lock finn es CII låsm cka ni s lll som ö ppnas en viss lid 
e ll e r (1 1'1 hnll o ll gt' 1l bl iv it lIpp~~illd , \'a rcfle r fl a . ...,ko rna ralla t ill lIl a rliC I1 och slås 

sönd( ']'. lliirvid ~tiill kc r Jl)snin gcJl omk r ing och fosfo rm :1SS3lJ an tiind cl' glim · 

milösnin gcn oc h bildar br inn a nde pölar med s ta rk rö kut vecklin g. 

www.br
fym

er.
se



l ö 

Fig. 14. FosJarkanister. 

IN)!. . l/j, Fos!or{;anislcrn eft a nedslagel. 
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FU!ol(urh,'undhtllll II , "k1i~lcl'h I'allt! horn h" . 

Hes kriuning. Bomben iiI' i regel cyl indrisk m ed C Il dinlllcl c r av (' :a 12 (' 1Il ol'h 
lIl ed ell godstjocklek av c:a a 111111. Längden iiI' C:fI HO cm , d iira\' CIl ca :3;) ('111 

1,1ng sljärl av lättmelall . 

Verkningssätt. Bomben har förmåga alt slå igeno m 2-:~ lräbjälklag e11t'r 1-
2 betongbjälklag. En i spe lsen placerad sva rlkrllt sa ls sli ler vid neds lage t loss 
den relativt löst fastsittande s tjärten , varvid fosformassn n shlll gas ut baknt och 
sprides i dc vtl nin gar. so m bombell passerar. 

"'H~ic ... k:lll i~lt'I ·. 

Be,ljkriuning . Denna kanister består aven pl:i tlJeh:ll l:tre fö rsedd l11 ed cn på 
fyllningsöppning m ed lock . lnneh å llet som i regel l1pp g~ll' till e:a 20 Iil er IIt 

göres vanligen av fosfoJ'snw elblandning och lös nin g :1\' r:'glllllllli i brnzol. 

Verkning ssätt. Plfttbchtdlare ll dimnar \' id nedslagel och inlll'iHlllct kasta " II I 

inom en o mkrets a v 20- 30 meter. J) r ll fos fo rhalti ga hralldmflssa n sjti l\':l n
låndcI' härvid och brinner med klart lysa nd e låga und er krarli g I' i.J kul vcck 
ling. Sedan de liittflyktiga bestå ndsd elarnn hrunnit ut }lters tår ,-nn li gl\'i s el1 

klibbi g och gelcal'tad massa, so m uln~cldnr rll inlt'nsh- yitakli g rök . 
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Ö\'l'iH:l hl'and:tIl!OOtiital'('. 

Ill"nndplatto ... 

Hcsk ri/JIlillg . I3J'3ndplattorna bestå av celluloidskivo r av C:; l t nllll tjocldt'IL 

De förekom ma del s såsom enkla skivor och del s såso m dubbla IlIed rågu milli 
plattor som m ellanlä gg. Utanpå cclluloidski\'orna ä ro fa~lsalt:l dubhclvikhl 
gasbindor som även inn ehålla fosfor. Under tran sport en förvaras brandpla t. 
torna vanli gen i ell behållare fy lld m ed terpentin ell e r n ågot arlI1f1t hdinnharl 
li1snin gs1l1edpl filr gli mmi. 

F'ig. 16. lJrondplalla. fi'jg. 17. IJrimuw(/(' Inandplrllla . 
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\·~ 'rI,lIiflflssiill. Branopl:dlol'lla kUllna ~prid :l ..... :tlllill~('11 l!led Ilall()[l~ ('Ikr Il .',;.!
III :I' .. kill. r\n r dc k;'l~tao;;. ::\Ydllnstill' terpcn tine ll och ru~f()rll :llllfindc:1' da c('lIu 
loid - resp. rågumm iplatt o rn:l . :\nliindnillgt'n l,an \"id ful.;li g o(' h k:1I1 \"ii(kr
Ipk f(irdröjns \"I'ekor dler Ill tllladcr. Förbr:illllingclI !"} kel" IllgUl. 

Hl!skriunill(j. SclSOIll brnndmedc l har ä\'C'n an\·~inb siic knr e ll er pakt·[ :1\' Ilrii llll 

bart mat erial indränkta m ed paraffin eller d~' likl. 

En brandsäckstyp sum vid några tillfällen obscl'\'cral s i Sverigl' \·ar kOI1 -

s tl'lI el'3d p:i. följande sil tl: 

Två cy lindriska säckar, \'0 1'0 fyllda med p:1ralTininddillkl tr iiu ll och till 
sl utna i båda ~indarna. De \"01'0 böjda på mitten och sa III lllal1lHl Il dll:1 nu'd 
ell koppartrnd. I d en (:'Ila säcken fanns i vardera änden ell tygptlse, SO Il1 inlle

höll cn tändsa ts, \"ilken be~torl dels av löst pulver och ch' ls : 1\' I":lsl mass:!. 

I \'arje s~ick fanns des~lItolll ('Il glörlpa troll, som Illpd e!eklri .... I,;.l It'dning:lr 

s tod i förbindel se m ed en e lek tri sk Hindnnordning. 

Fig. IS. Uritll dsdc J.:. 

Verkningssätt. Säckarna sä nda s iv~ig med hjäl p av ballonger, SO Ill SC U<.l1l driva 
med vinden. NH r tändanordnillgcn s lår emot ett föremål på marken slu tes 
den elektriska s trömmen , varvid glödpatronerna antändas och tygpåsarllll, 

som innehålla tändsa tser, explodera r. Säcl\,arna råka då omedelbart i brand 
och brinna i e:n ('Il h:d vliml1ll' med kral"liga. tipp till ('n mr'ter höga Oalllrllor. 
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I ··u~iul'll i 1 :U'. 

/j1'sJ,riIJl/III!} , F() .... l u rl ,iLII·ll:l l,l llll la Y:lJ': 1 ~I()r a ..,(1111 plllllllllOIl ul' l, iiro gilla elkr 

hl:l lill färgcn. 

\'f 'rknil1fJssäll. Fo~forhilarlla ~jn lnllll ;i nda i 111ft oe h hi Id a tIlld er r(')I, uln'ck 

lillg ~ llI å hrandh~irdar. 

It,'audpaplwl', 

!J( 's/.'ri/JJ/iIlY , Des.'~a heslå a,· b rull a pappersremsor, SO IIl iiro impregnerade 
Illcd en hrn lld sa ts sa mt sallllll fl nf'ä stade IlIcd varandrn Iv;) oc h två, 

\ ' (' r/' lIillusstill. Dc~~a br:lIHlpnpper 3nviindas hll\' lI<l .... nldi gc ll i sabo terande 
~ yfle, Dc h:i da remsorna ski lja~ frå n varandra oc h klislrns fas t ]J:.1 lämpliga 
~Iiill cn i rU in , lad o r och sla ll. Papperna kunn a sl'dan :lllliindas vid beröring 
I. ex, <1" l ' ll ~ko ell e r dylikt. 

u .. u ndboll} bCl'u:lS bcliHnlpanrlco 

Vid bcldilllpandc av pl'aktislil tagel a lla brandbombLyper 1l1~\s t c ma n utgå 
it'rån a tl de ku nn a va ra ~prängladdade, Släckn in gsmanskapet måste därför 
I:lga beliickn in g bakom brandmurar, skorstena r , s tenpelare ell er dylikt. Dör· 
rar av Irii och lunna c ldskäl'm a l' erbjuda ej tilldickligt skydd. 

l dc fall då man själ\' iakltagcr bomhneds laget och genast kan in gripa bör 
Ill an kas la III brandbomben li ll ofa rli g plals. ~lan skall då tänka på att dess 
vidare \'erk ningar även måste övervakas. 

Har en brandbomb upptäckts först eft er nedslaget, besp ruta s brandbomben 
från skyddad plats med valten eHer också försöker ma n täcka över den med 
~and, Om 11'1all icke omedelbart hinner släcka brandbomben genom a tt direkt 
kväva densamma, måste elden begränsas genom vatt.enbegjutning av allt 
brännbart ma teria l i närheten , såsom väggar och talL Sedan brandbomben 
briserat bekämpas eldhärden på vanligt sätt , Har bomben s lag it ned i ett rum 
med eld fa rli gt innehåll, mås te elden hekämpas iiven om skydd icke finn es. 

Gasmask eller fuktig duk bör användas av släcknings manskapet med hän · 
~ ~r n till de retande gaser som b ild as. 

Om man konstaterar nedslag aven fosforbrandbomb inomhus, skall 
m all sUi nga s:1 ll1t1iga dörrar till del träffade 1'1lmIlle t och \'iinla tills det för 
s in hiHt iga uppflamma nd ct är över. Alla lätt briinnbara föremål avlä gsna s 
från närhetcn av dörrarnn , vilka böra a vk ylas genom vattenbegjulning, för att 
gcnombränning skall förhindras elle r åtminstone fördröjas, Nä r man ka n 
a nta ga a ll det första llppnnllllllandcl Hr förbi , vilkel i a llm ~i nh et dröjcr ('n , 
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Pig. 19. Skydd av (Tappa. l'''i.g . 20. S"-"Ydd av 11Iurlcgelvägg elh..,. likviirdigl. 

Vig. 21. Skyddsslällnillg lmkorll rörligl splitterskydd. 
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d;I . .., t llågra IlIiIHIil'I' , IJörjar Illall IJ ck~illlpallJJct av l'ldl'll !'iJl'sikligl ocll i lIed 

hukad stiillllillg. Mfm fdr pd il1fJu "il/kor krypa in i J'/I/IIlI1t'1, emedall tlIall d~l 

ut siitle r sig mr [flran att kornma i Iwr(i rin g nwd dPII giftiga f{)sr()rmas~an och 
Hl. sn'lrH hdinn~år. Ar go lve t hc tiie k t IlI etI rosforlll:ll.,sa, ,ilkel miirks pa dl' ry 
kande pölarna , uallar man s ig viig till c1d!J~ird('n gC'nolll <lit s In'; sa nd fr:llnt'ör 

s ig. Man beidIllpar sedeln e1dcn Ill cd \'allcn på \':.lIl li g t ..,~it t. FOSrOI'lIHI~~all P~l 

goh 'et öve r Uickes ~edall lll Cd vat ~and och besprutas mrd va lI elI. En gr und 

regel lyder: Fosforbrullder släckas IJ('isl med vallen. Emedan fosforhrancl

Illassan Hinder av s ig själv, scdan den torkat mflste man ii.ven eftcr försl:l 

shickningen ge akt. på all brandsiiiilena stiin di gl h .. i lla s hlöt" till s f'o~flll'nlilS 

sa n hcll avlägsnats, I)c tl<l s kpr gellolll a\'skr:l pning m ed kniv eller liknand(' 

"crklyg och på möble r genom skurnin g med sand och vattcn, Svabb frlr id,f" 
(I1w(in{/as, ty h lir igenolll spr ides brandIllassan iinllll 111('1', och mall kan des . ..,
utom själv lä tt f::i fosrormassa på hUUPIl. 

Ar pe l'~ollal cn rör fåtalig för al! sa mtidi gt beldimpa c lden i alla de vid 

hombnedslaget anUinda rUTlllll en, utfö res slii ck llin gPIl 11llderi1'rån och lIpp,lt. 
I :lila våningar måste dock finna s l)l'uncI"akt , som har all ia kttaga alt dörrar 

och väggar h å lla s våta, så all e lden hindras från att trånga igenom, Denna 
fara är mindre omedelbart efter bombens nedslag, enii!' , 'iirmcutyccklingl'1l 

från en fosl'orbrandbomb icke på långt när iiI' så slol' som från en lermil
lIrandbomb. 

För all vid bekämpandet av e lden ~kydda sig lll o1 den hos lre tande oc h 
giftiga röken bör man anv~inda gas IlI as i, e llcr binda en fuktig trasa fiir 1111111 

och näsa. l\Ian bör iiven allv~illda handskar för a tl skydd,l h~indcrl1a 11101 

s tänk av fosforbra ndmassan, 

Dc hopsa mlade resterna av brandm:lssan låLer man hclst förh rinna i 
det fria unde r iak tta gande a,· nödig försiktighet. .\lIa brandslilllcn llI :hte 
~iy('n efter s lii ck nin gen stå under ~tä ndi g ö\'en'uknillg, eniir fosforn kan för

ors<lk:l nya bränder flera dagar och t. {l, m. veckor efter förs ta släckningen. 
Hittills kä nda sprä ngladdade brandbomber ha fÖI'Il1f1gan all mcd sina s plit 

Icr tränga igenom mindre motståndskraftiga väggar .s~hom 10 CHI plallviig 

ga r, s. k. kloasong\'iiggar av norlllalulförandc e lle r liknande. DiircmoL har det 

visat s ig a tl dylil<a sp litt er icke kunna slå igenom en murad tegelvägg a,' 

1/ 2 - stcn , motsvarande b elon gt jock lek e ll er en spåntad plank\'iigg :1'" .,'lIll

munlag! 15 cm , Personalen i hemskydden s brandpalruller måste dii.rför nog 
g rant göra sig förtrogen m ed inom fast igheten redan hefintliga spli tt erskydd 

såso m brandmurar, skorstensstockar e ll er dylikt, ,,5 att de på fö rhand firo 
väl orienterade om var skydd kan erh å lla s, 

Sl\lIil e del inorn faslighclcns vindsvåning icke finna~ n rlgra \'iiggko ll s Lruk 
lion el' som e rbjuda lillfl'edsst~Ulandc ~kydd, k un n:l dock brandpall'ullcrna 
inom resp. fastigheter s jiilvll upp~:i. lt :l fo:slo splitler: .. kydd ptl så d a na platser 
från vilka d r t finn s ut s ikter alt ('O'pkti\'t h('k~i.mpa {'\'C' lltu c lla hrandbomber. 
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Fig. 22. R.I'. på 'rörligt splilferskydd (lt' trii. 
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Pi/!. . 2.1. Folograji ov splittcrsl'7/df/ct. 

Dylika fasta splitterskydd kunna utföras av vanliga murtegel, vilka staplas 
tätt tillsammans i murförband. Tjockleken på denna tegelstensslapel böl' i 
så fall icke understiga l-sten d. v. s. 25 cm. Skulle däremot förhållandena 
medgiva ett murat splitterskydd kan det m ed hänsyn till splittrets genom
slagsförmåga vara tillfyllest med ' /,-s tens tegelmur, men densamma bör ur 
stabilitetssynpunkt i alla fall göras l- sten tjock . De fa sta skydden utföras 
lämpligen om kring 75 cm. höga. 

Sp litterskydd kunna även utföras av sandsäckar, varvid man måste iakt 
taga att säckarna staplas i förband på sådant sätt , alt säckfogarna icke komma 
över varandra. Den minsta tjockleken på e tt sådant splitterskydd skall vara 
50 cm. 

För bostadshus gäller det att ha små men effektiva splitterskydd , som 
kunna flyttas från väning till våning och som inte äro större än att de obe 
hindrat kunna tagas igenom dörröppningarna. För detta ändamål är det 
lämpligt att tillverka desamma av trä med en tjocklek av minst 15 cm. d. v. s. 
3 lag 2" spåntad plank, som samInanspikas korsvis med nlinimimåtten 60 X 70 
cm. Den sida av splitterskyddet som kommer alt vara vänd mot ev. brand
bomber, bör vara hyvlad och bestruken med lämplig eldskyddsfärg, detta 
för a tt kringkastad fosforbrandmassa icke så lätt skall kunna antända split 
terskyddet. 

Splitt erskydd, tillverkade av stå lplåt ell er i ra mkonstruktion som fylles 
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IItCJ k gcbil'lIar, iiro i i111miillhl'l mera lämpliga ill OIn ..,Iiirn' vindar, rahrik~ 

lok a ler och dylik!. Skydden bli dock i delta rall gans ka Innga oc h l<II nn a där
för e j lämpligen I'örflylta s mellan de o lik a vån in gsp lan en . P:\ grund av (lP 
"törre utrymmena inom fabrik s loka ler kunna splitt erskydden dä r oeks" gör:1s 
Illera skrymmande än nr l s ky dd . som vanligtvi s kommer till anviindn illg 
inom hostadsfnstig-heter. 
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