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~j ~~nstegrensche[en 

fbr hem,jkJddet 

Till hemskyddsled~rna. 

'-:,lDsal:~ ,-, o: tst rrn~lns J.at".~, 

I december 1~42 uts nde luf+,skyd:lsbyr:"n till sal"tliga herrskydd.s

ledare en Allm~'.n instruktiocl fbr hemskyddet i TJpnsala luftskyddsorrr' 

de. Den har sedan utdelats vid luftsKldc:sföreningens kurs~r ir,r hem

skydJsledare. Da hemakyd.lsledare som inte [~tt d2nsarr'~ kunna erh·l.

la den:::' hemskyd,lsbydn. In:-;truri:tionen SOl'! fortfarande gäller, kom.-

./2 "let teras av innelj.,ggande Allm;·n in'truk tion för hemskyddsledare , 

vilken utgivits av Luft skyddsinspehtionen som s,:rskilcl.a '-Invisningar 

n. r 6/1943. Ett exemplar Uimnas till st~;llföretr;;darell • 

. /1 Samtidigt utskickas härmed ocks' luftskyddsinspektionens sl'r-

skilda anvisningar n; r 7/1~,q3 ang2ende brandl:lor;;ber. 

'rj:!.nst;egrenschefen vi11 be,;2.gna tillf' 1'.·31; att sol1"'"ti.digt VL~'?:a 

hemskyclClsled'irna om hj .rtat al.t til.lse att hemsl~yddel1s beredskap inte 

eftersättes. Av största vikt är dörfar att hemskyddsnIanerna revi 

deras och alla adress- och ~ndra forändrincar anmälas till hell'.slcydds 

byr-'n. Uppskjut inte vad som l~ ",n gör .l s i tid. ..crf.3.1JnhetBrna fr'n 

d", stora flyganf,J.llen mot TJskl mLl har vtsat ::ttt d2t '3r av störst3. 

betydelse att h8ICl.:;:jdd,Jll har rikli·~',l va ,tenreservoirer samt gOdo1 

förrAd av sana so~ vid hög sta ber~dsk~p fyl' .8S i 1~mD1iga pta, r, 

rymmande fr:::n 5 - lej ":c. och '. lacer'1s re llitti1.lg·'ngliga nIatser 

inol!' fol.8tj.gheterna. Sky:i':'ssökLIJ." j skyd.lsruemdn bör :örutom annan 

J.nbefalld utrustntng av kli;dJr och tO~'L' st:afL1ing ti1lr~das att med

tagci handduk OCll ldk_n eller filt. Dessa dO"D1S i vatten och viras 

OIr huvud eller KrOl);) vtd eV. utrymni.ng av :::;}.yJ:lsruml!'.en vid eldsv"aa. 

Denna skyLldsttg~rd har enl.utsagor räddat m~n~a m·nnis~oli~. Yot 

röL och gnistregn Ilar vg.nl.i~,:l :.3kydd.sglaB(;z':o~l viSilt sig var,J. ~,yci(et 

ef fekt i va och torde YClrd 'lY ST ·'~d be t.;Jo?l se Sl,!!' gasmOl'3:(eD.. Hem

skydclsledlrna bör'l ·;y,"n :3 " ti'l dtt nblv'·ndica 1l~ra'.1s:.::tfL1ing:1r göras 

till herrsAyddsutrust:1inC;8.1. 1111SÖ,:!,1 or lic~nsfijr inl,:öp av for

bandsdukar ordn::t3 :lV hem3}:yJcWbJr<':tn vid ;1"nv nd,,1.8e. "n sjul~b··r bör 

./1. fLl.1.lS t varj e h'~J'1:::;;~Yld. Vi h· 'Hvisa ~.;ven t i 11 bi lagda brosch.rrbl3.d 

ang. h t'rb:'!l,set )Trygglyf+'''. Om ett t j l_lr>ckligt antal best~;llnin,,!ar 
• d ,. orrg:. e l e go: ~~S 

,;unsi. n:~sg , 4 tel.eron 3(;(.41, att !'ttCig'i sifj L'venmsea av bt'rbanden 

till det billi~i pri2et ~v ~r. 6:75 pr sats. 

!(c~ 73raJZ 
/Karin 3ntt/ 
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