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Forord 

Opstär der en katastrofesituation, er det 
vigtigt at vide, hvordan man kan beskytte 
sig. Ved katastrofer - iscer under krig -
kan der ske store tab af menneskeliv. End
nu fiere vil dog kunne overleve, men de vil 
vcere afhcengige af hjcelp blandt andet fra 
civilforsvaret og af, hvad de selv kan g0re. 

Derfor har civilforsvaret udarbejdet dette 
hcefte. 

Hceftet, der f0rst og fremmest handler om, 
hvordan man kan beskytte sig under krig, 
indeholder ogsä afsnit om f0rstehjcelp og 
brandslukning, der kan bruges i dagligda
gen. 

Det er for sent at laese haeftet, när ulykken 
er sket - laes det derfor nu. 

Gern hceftet pä et sted, hvor De og Deres 
familie kan fä tat i det, hvis der skulle blive 
brug for oplysningerne. 

De kan fä fiere eksemplarer hos civilfor
svaret og pä biblioteket. 
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Drrebte 

1. verdenskrig 1914-1918 

2. verdenskrig 1940-1945 

Koreakrigen 1950-1953 

Vietnam -1973

lndledning 

Det er civilforsvarets opgave at fore
bygge og afhjrelpe katastrofers virk
ninger pä samfundet. 

Pä grund af Danmarks geografiske be
liggenhed vil vi kunne blive inddraget i 
en konflikt. Vi vil ogsä kunne blive ramt 
af virkninger fra kerneväben og krigs
gas, selv om disse anvendes uden for 
vore grrenser. 

,,,, 

1 hreftet kan De lrese om forskellige 
väbentyper og disses virkninger. 

De kan ogsä lrese om, hvordan befolk
ningen vil blive advaret, hvis et angreb 
ventes, og om det, man selv kan g0re 
for at beskytte sig. 

Krig gär i stadig h0jere grad ud over civilbefolkningen. 



Disse väben kan blive brugt 

Konventionelle vaben 

Krigsgas 

Kernevaben 

Biologiske vaben 

side 4 

side 4 

side 6 

side 8 



Väbnene kan opdeles i 
- konventionelle väben,
-krigsgas,
-kerneväben og
-biologiske väben.
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Konventionelle va\ben 

Konventionelle väben omfatter skyde
väben (pistoler, gevrerer, kanoner 
m.m.), raketter, bomber og miner.

Nogle virker ved at slä i stykker-andre 
ved at antrende brande. Nogle väben 
virker pä begge mäder samtidig. 

Bliver bygninger beskadiget, kan der 
vrere fare for sammenstyrtninger, lige
som der ved brud pä gasledninger m.v. 
kan opstä fare for brand og eksplosion. 

De konventionelle väben kaldes ofte 
»de gamle väben«.

Den tekniske udvikling giver disse vä
ben stadig st0rre virkning og n0jagtig
hed. 

Krigsgas 

Krigsgasser er giftige stoffer, der kan 
drrebe mennesker og dyr eller g0re 
dem syge for kortere eller lrengere tid. 
Nogle krigsgasser kan 0delregge plan
ter. Virkningerne af de forskellige for
mer for krigsgas er meget varierende 
og afhrenger bl.a. af mrengden. 

Krigsgas kan bl.a. spredes ved brug af 
bomber og raketter. 

Krigsgas kan udlregges som vreske 
over et st0rre eller mindre omräde pä 
jorden, hvorfra den fordamper og spre
des med vinden -i vrerste fald sä langt 
som 50 km fra · udlregningsstedet. 
Krigsgas kan ogsä spredes i luftform 
tret ved jorden. 

Selv om krigsgas ikke direkte bliver 
brugt mod civilbefolkningen, kan den 
drive over sä store omräder, at civil
befolkningen bliver ramt. 

Nogle krigsgasser kan efter udlreg
ning vrere synlige i kortere tid som en 
täge, men de fleste er usynlige . 

Krigsgasserne kan inddeles i to hoved
grupper: 1) de d0delige, der omfatter 
nervegas og blodgift, 2) de ikke-d0de
lige, der omfatter kvalme- og psykogas 
samt blistergas. 



Eksempler pä nogle krigsgassers virkning pä mennesker: 

Nervegas 

Blodgift 

Blistergas 

Kvalmegas 

Psykogas 

Tid f0r virkning viser sig 

- Hvis man fär den i 0jnene, virker den 0jeblik
kelig

- Hvis man indänder den, kan der gä fra 0-10
minutter

- Hvis man fär den pä huden i vreskeform, kan
der gä fra fä minutter op til en time

- Ved indänding virker den 0jeblikkelig

- Fär man vreskeformig gas pä huden, kan der
gä fra 4-6 timer eller mere

- lndänder man gassen, kan der gä fra 4-12
timer

- Fär man vreskeforrnig gas i 0jnene, virker
den med det samme

- Hvis man fär gassen i 0jnene eller indänder
den, virker den 0jeblikkelig

- Hvis man indänder den, kommer virkningen i
l0bet af fä minutter

Virkning (afhamgig af mrengden) 

Hovedpine og smerter i 0jnene 
Synsforstyrrelser 
Nresefläd og fräde om munden 
Trykken for brystet 
Kramper 
Anden0d 
Standsning af ändedrrets- og hjertefunktion 
D0d 

Svimmelhed 
Kvalme 
Hovedpine 
Kramper 
Bevidstl0shed 
D0d 

R0dme 
Vreskefyldte blrerer pä huden 
Blindhed 
1 undtagelsestilfrelde: d0d 

Strerk kvalme 
Hovedpine 

Kan sammenlignes med virkning af narkotiske 
stoffer. Forstyrrelse af tankevirksomhed og 
handleevne 

For kvalme- og psykogas grelder, at virkningerne normalt fortager sig uden behandling i l0bet af nogle timer eller fä d0gn. 
Forgiftning fremkaldt af de 0vrige gasser krrever behandling af srerligt uddannede. 

Krigsgas kan udlregges i en kombination af fiere af de ovennrevnte gasser. 

■ 
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fig. 1 Lufteksplosion 

fig. 2 Overfladeeksplosion 

• 
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Kerneväben 

Kerneväben er et frellesnavn for atom
bomber, brintbomber og neutronbom
ber. 

När et kerneväben eksploderer, udvik
les en enorm varme, og der dannes en 
ildkugle. Hvis kerneväbnet eksplode
rer i nogen h0jde over jorden, r0rer 
ildkuglen ikke jordoverfladen (fig. 1) . 
Sker eksplosionen nrer ved eller pä 
selve jordoverfladen, vil ildkuglen r0re 
jorden (fig. 2). 

@ 
A 7!55 2 tlftokt 

A FfS t(fLe*e 

B 

B 

Da varm luft er lettere end kold luft, vil 
ildkuglen hurtigt stige til vejrs. Efter
händen som ildkuglen kommer op i 
koldere luft , bliver den afk0let og dan
ner en sky. Samtidig med at ildkuglen 
stiger til vejrs, suges jord og bygnings
dele m.v. op. Den karakteristiske pad
dehattesky dannes. 

Om den opsugede jord m.v. när helt op til skyen afhrenger bl.a. af, hvor h0jt oppe 
eksplosionen sker (B). 



När et kerneväben eksploderer, udsen
des lys, varme, tryk og radioaktivitet. 
Der udsendes ogsä EMP (elektromag
netisk impuls), som er en slags radio
b0lger. 

Lysglimtet fra eksplosionen er meget 
strerkt og kan give midlertidig blren
ding - om dagen op til et kvarter, om 
natten noget lrengere. 1 vrerste fald 
sker der varig skade pä 0jet. 

Varmesträlingen spredes med lysets 
hastighed. Dens virkning aftager 
strerkt med afstanden. Varmesträlin
gen er tret ved eksplosionsstedet drre
bende for ubeskyttede mennesker og 
dyr. Den kan selv i nogen afstand give 
forbrrendinger pä ubeskyttede samt 
antrende brande. 

Trykb"lgen spredes med lydens ha
stighed (d.v.s. noget langsommere, li
gesom torden kommer efter lyn). Virk
ningen aftager ogsä med afstanden. 
Trykket kan skade mennesker, bygnin
ger m.v. 

Den radioaktive sträling fra eksplosio
nen trrenger igennem et materiale pä 
samme mäde som rnntgensträler. Strä
lerne er usynlige og kan ikke mrerkes. 
Strälerne bliver svagere, jo lrengere 
man kommer vrek fra eksplosionsste-

det. Strälerne taber ogsä kraft, när de 
trrenger gennem et materiale. 

Den "jeblikkelige sträling fra selve 
eksplosionen kommer inden for det 
f0rste minut. 

Rrekkevidden af virkningerne er ikke 
lige store (se tegningen). Den afhren
ger blandt andet af, hvor stort väbenet 
er; men ogsä andre forhold har betyd
ning, f.eks. vejret. 

Radioaktivt nedfald i betydende grad optrreder kun ved overfladeeksplosioner. 
7 
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Radioaktiv sträling kan give menne
sker og dyr strälesyge. Strerk sträling 
er d0delig. Strälingen kan 0delregge 
arveanlreg hos mennesker og dyr. Ra
dioaktivitet 0delregger ikke huse, veje 
osv. 

Udover den 0jeblikkelige sträling, kan 
der vrere tale om reststräling. Hvis ild
kuglen ved atomeksplosionen rerer 
jordoverfladen, vil ildkuglens radioak
tive materiale blive blandet med og 
»srette sig pä« den opsugede jord og
ruindele. De opsugede dele falder ef
terhänden ned og danner det säkaldte
radioaktive nedfald. Nedfaldet kan af
vinden blive spredt over et st0rre omrä
de.

Den radioaktive forurening pä jorden 
stiger i den f0rste periode efter eksplo
sionen - i takt med at der falder mere 
og mere materiale ned. Derpä aftager 
radioaktiviteten - f0rst hurtigt, senere 
langsommere. Jo lrengere man kom
mer vrek fra eksplosionspunktet eller 
det radioaktive materiale, des svagere 
bliver reststrälingen. Ligesom ved den 
sträling, der kommer fra selve eksplo
sionen, aftager styrken af reststrälin
gen, när den trrenger gennem et mate
riale. Jo tungere materialet er, des 
mere aftag�r strälingen. Reststrälin-

gen kan ligesom strälingen fra selve 
eksplosionen give strälesyge (se side 
30) og 0delregge arveanlreg.

De radiobelger, der udsendes ved en 
kerneväbeneksplosion kan selv pä stor 
afstand forstyrre eller 0delregge radio, 
fjernsyn og elektronisk udstyr. 

Brintbomben er en videreudvikling af 
atombomben. Rent teknisk er den an
derledes opbygget end atombomben. 
Den virker pä samme mäde, men har 
st0rre 0delreggelseskraft . 

Neutronbomben er det nyeste kerne
väben. Den radioaktive sträling fra eks
plosionen er kraftigere ved en neutron
bombe end ved en atom- eller brint
bombeeksplosion. Til gengreld er tryk
b0lgen og varmesträlingen svagere. 

Biologiske väben 
Biologiske väben bestär af bakterier, 
virus eller giftstoffer. Stofferne kan 
fremkalde sygdomme hos mennesker, 
dyr og planter. Sygdom kan spredes 
gennem f0devarer og drikkevand, ved 
hjrelp af insekter, rotter og mus m.v. 
Smitten kan ogsä overf0res ved ber0-
ring. 





Civilforsvaret advarer befolkningen, 
när en fare nrermer sig. Det sker pä 
forskellige mäder i de st0rre byomrä
der og i omräderne uden for disse. 

1 byer med sirener: 

1 de st0rre byomräder har civilforsvaret 
fast opstillede sirener, der kan udsen
de 3 forskellige alarm-signaler: 
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1. 

---
Pause i 1 minut 

---
När civilforsvarets sirener udsender 3 
toner, hver pä 12 sekunder, og gentaget 
efter 1 minuts pause, betyder det: 

Gä indendars 
og lyt til Danmarks Radio 

Dette alarmsignal vil blive brugt bäde i 
fred og i krig, när myndighederne vil 
udsende advarsler eller andre vigtige 
meddelelser. Det sker over alle radio
ens programmer, uanset tidspunktet. 1 
fjernsynets sendetid vil meddelelse 
ogsä blive givet her. Hvis alarmsignalet 
lyder i krigstid og Danmarks Radio pä 
grund af uheld eller skader ikke sen
der: S09 bedst mulig drekning. 

2. 

Stigende og faldende tone i 1 minut. 
Dette slgnal vil kun blive brugt i krig 

När civilforsvarets si rener udsender en 
stigende og faldende tone i 1 minut , 
betyder det: 

Luftalarm - gä straks i d�kning 

Dette alarmsignal vil blive brugt, när 
der er fare for luftangreb. De skal 
straks gä i beskyttelsesrum, krelder el
ler s0ge anden drekning. Alarmsigna
let for luftalarm vil aldrig blive brugt i 
fredstid. 

-



3. 

Konstant tone i 1 minut. 
Dette signal vil kun blive brugt i krig 

När civilforsvarets sirener udsender en 
konstant tone i 1 minut, betyder det: 

Afvarsling - faren er forbi 

Drekning kan nu forlades, men De skal 
vrere forsigtig, da der stadig kan vrere 
fare pä frerde, f.eks. ammunition, der 
ikke er eksploderet, brand og risiko for 
sammenstyrtninger m.v. 

Sirenerne afpreves hver onsdag 
kl.12 

1 omräder uden sirener: 

Pä landet og i de mindre oyer er der 
in gen sirener. Her vil De blive alarmeret 
pä f01gende mäder: 

1 fredstid 

Politiets h0jttalervogne vil blive brugt 
til at give Dem besked om at gä inden
ders og lytte til Danmarks Radio. 

1 krigstid 

Civilforsvaret vil udsende biler med si
rener, som afgiver ens toner pä 3 se
kunder. 

Desuden vil De blive advaret ved hjrelp 
af kirkeklokkerne (klemten i 15 minut
ter): 4 langsomme slag - 112 minuts 
pause - 4 langsomme slag - ½ minuts 
pause .......... . 

•••• 
½ minuts pause 

•••• 
Begge signaler betyder: 
Gä indenders 
og lyt til Danmarks Radio 

11 
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Da der ikke kan gives luftalarm i omrä
der uden sirener, skal De ved luftan
greb straks s0ge den bedst mulige 
dcekning, om muligt i beskyttelsesrum 
eller i en kcelder. 

12 

Myndighederne vil bäde i fredstid og i 
krigstid udsende advarsler og andre 
vigtige meddelelser over samtlige ra
dioens programmer uanset tidspunk
tet. 1 fjernsynets sendetid vil meddelel
sen ogsä blive givet her. 

En batteriradlo giver Dem mulighed for 
at h0re meddelelserne, selv om stmm
forsyningen skulle svigte . - Hav derfor 
altid ekstra batterier i reserve . 

□ □ D
[j

Ved alarmering: Trenk pä, at der blandt 
Deres naboer mäske kan vcere nogle 
der ikke har kunnet h0re alarmerin
gen, eller som har behov for hjcelp. 

■ ■ 



Sädan beskyttes De 

Beskyitelsesruni 

1\/lor!<lcBgnin�J 

Ev3l<uering 

1\/locl l<rigs�JclS 

1\/locl kerne,1aiJcn 

Mocl biologisl<c 11;1iJc11 

siele ·14 

siele Hi 

siele IG 

siele IG 

siele "17 

siele 20 
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Sä meget svrekkes den radioaktive 
sträling til 

11111 1 1 111 

11111 11111 

11111 11 111 
■ ■ 

� 
1/1000 1/100 
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Beskyttelsesrum 

Der er bygget offentlige beskyttelses
rum en rrekke steder. De vil i krigstid 
vrere tydeligt afmrerket med skilte. 

* Beskyttelsesrum ·

* Sikringsrum 
,, 

1 en stor del af nyere etagebyggeri, er
hvervsbygninger og offentlige bygnin
ger er der forstrerkede krelderrum (sik
ringsrum), som hurtigt kan g0res klar 
til ophold. Unders0g, om der findes sä
danne rum, hvor De bor, arbejder og i 
0vrigt frerdes til daglig. Er der ikke et 
forstrerket krelderrum, vil en alminde
lig krelder altid kunne give nogen be
skyttelse ved luftangreb, radioktiv strä
ling og i de situationer, hvor man ellers 
skal s0ge drekning. 

1 1 

� 
1/10 1/2 

Har De ikke selv beskyttelsesrum eller 
krelder, kan De opnä en vis beskyttelse 
i huset, f.eks. under en trappe, hvor De 
i forvejen har bygget en »hule« af reo
ler, kasser, skuffer og lignende fyldt 
med sand, jord eller b0ger. 



Her ses, hvordan man ved anvendelse 
af bäde afskrermning og afstivning kan 
indrette et beskyttelsesrum i en krel
der. 

.,. Fjern vinduet, sret trreplade pä 

* Srekke med sand (evt. jord)

• Fortovsflise »N0dudgang«

D0re og vinduer m.v. skal tretnes for at 
holde en evt . forurening ude. 

Hvis De bliver overrasket af et 
angreb 

lndenders 

Lreg Dem pä gulvet med ansigtet ned
ad, helst under et bord, en seng eller et 
andet sted, der giver en vis drekning. 
Drek ansigt og ubeskyttet hud . 

Udenders 

Leeg Dem fladt pä jorden med ansigtet 
nedad i nrermeste fordybning eller bag 
nrermeste forh0jning eller mur. Drek 
ansigt og ubeskyttet hud. Bliv liggende 
indtil De kan s0ge drekning i nrermeste 
beskyttelsesrum eller krelder. 

1 
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M•rldagning 

M0rklregning betyder, at man skal 
slukke, neddrempe eller afskrerme be
lysning, der kan anvendes til oriente
ring fra luften. 
Hvis der indf0res m0rklregning, sker 
det for at sl0re det lysbillede, der kan 
ses fra luften. 
Nrermere vejledning om, hvordan 
m0rklregning skal gennemf0res, vil 
blive givet over radio/fjernsyn samt 
gennem pressen m.v. 
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Evakuering 

Normalt er De bedst beskyttet hjemme. 
Der kan imidlertid opstä sä alvorlige 
skader eller foreligge en sä alvorlig 
trussel, at De vil vrere bedst beskyttet 
ved at blive flyttet. En evakuering vil da 
blive gennemf0rt. Meddelelse om eva
kuering vil blive givet af myndigheder
ne gennem radio/fjernsyn eller pä an
den mäde. En evakuering ledes af poli
tiet med hjrelp fra det kommunale civil
forsvar. Ved ordre om evakuering har 
De pligt til at f0lge myndighedernes 
anvisninger. 

1 forbindelse med evakuering vil myn
dighederne oplyse Dem om, til hvilket 
omräde De skal evakueres. Der vil blive 
udpeget opsamlingssteder, arrangeret 
transportmuligheder og oprettet hjrel
pestationer (pä skoler o.lign.). Pä hjrel
pestationen, hvor midlertidig indkvar
tering og bespisning finder sted, vil De 
fä adressen pä Deres indkvarterings
sted. 

Medbring ved evakuering varmt t0j, 
personlige papirer, batteri-radio, pen
ge, sovepose, trepper, toiletsager og 
om muligt mad til et d0gn. De b0r ikke 
tage mere med, end De selv kan trans
portere i rygsrek el.lign. 
(Se ogsä under n0dbeholdning, side 

36.) 

Luk for hovedhaner og aflis hjem
met. 

For Deres egen sikkerheds skyld: 

UNDGÄ PANIKAGTIG FLUGT 

Ved evakuering fra et omräde til et an
det hjrelper civilforsvaret i det nye om
räde med at modtage og indkvartere. 
Borgerne i det omräde, der skal mod
tage evakuerede, har pligt til at stille 
lokaler til rädighed. 

De, der evakueres, skal f0lge politiets 
og civilforsvarets anvisninger. 

Beskyttelse mod krigsgas 

Det kan ikke udelukkes, at krigsgas vil 
blive anvendt. Sker det , vil gassen mu
ligvis blive brugt samtidig med andre 
väben - f.eks. kanoner. 

De opnär den bedste beskyttelse i be
skyttelsesrum eller kreldre, der skal 
vrere tretnet sä godt, at gassen ikke 
kan sive ind. - Vrer opmrerksom pä 
faren for iltmangel. 

Hvis der ikke siges andet i radioen, skal 
De ved ethvert angreb altid s0ge ned i 
beskyttelsesrum eller krelder. 



En simpel (men kortvarig) beskyttelse, 
när De er pä vej til et beskyttende rum, 
kan opnäs ved at holde et fugtigt händ
klrede foran 0jne, nrese og mund. 

F0devarer og drikkevand kan sikres 
mod at blive forurenet af gas ved opbe
varing i trette beholdere, evt. indpakket 
i svrer plastic. Papir alene giver ikke 
tilstrrekkelig beskyttelse. 

Beskyttelse mod kerneväben 

En eksplosion viser sig f0rst som et 
kraftigt lysglimt. Selv om man straks 
lukker 0jnene, kan man blive blrendet 
et stykke tid. Samtidig med lysglimtet 
kommer varmesträlingen, og den 0je
blikkelige radioaktive sträling - lidt ef-

ter kommer trykb0lgen. De kan ned
srette virkningerne ved at kaste Dem 
ned pä stedet, sä snart De ser lysglim
tet. Varmesträlingen og den radioakti
ve sträling varer i op til et minut. 

Kan De kaste Dem ned bag en forh0j
ning, i en gr0ft el.lign., vil virkningerne 
blive endnu mindre. Halvdelen af den 
radioaktive sträling og varmesträlin
gen vil passere inden for de f0rste se
kunder. Hvis der er mere end to skridt 
til en eventual beskyttelse, skal De ka
ste Dem ned pä stedet. 

Det er 8 gange svrerere for trykb0lgen 
at flytte en liggende person end en stä
ende. 

1i 



De skal blive liggende, indtil trykb0l
gen er passeret, dvs. indtil lyden fra 
eksplosionen er oph0rt, dog mindst 1 
minut. S09 derpä beskyttelse mod 
eventuelt radioaktivt nedfald i beskyt
telsesrum, krelder el.lign. 

Er De inde i en bygning, när eksplosio
nen sker, skal De kaste Dem ned langs 
vreggen ved vinduerne (for at undgä 
glassplinter fra knuste vinduer). 

1 bil, bus eller tog er De bedst beskyttet 
i bunden af vognen. 

Hvis eksplosionen giver radioaktivt 
nedfald lrengere vrek, vil information 
om, hvor og hvornär nedfaldet kan for
ventes, blive givet i radioen eller pä 
anden mäde. Der vil ogsä blive givet 
oplysninger om bl.a. hvor lrenge det er 
tilrädeligt at opholde sig udend0rs. 

Forlades beskyttelsen, mens der end
nu er fare for sträling, b0r der anven
des en beskyttende päklredning, se 
side 19. 

18 

2½% 

Da den radioaktive sträling kan skade 
arveanlreggene, b0r de yngre vrere de 
sidste, der forlader beskyttelsen. 

Radioaktivt nedfald kan komme fra 
kerneväben, der er anvendt fjernt fra 
det sted, hvor De opholder Dem. 

Sträler kan svmkkes 

Forskellige stoffer giver forskellig be
skyttelse mod sträling. Jo st0rre vregt
fylde materialerne har, des bedre er be
skyttelsen. 

Eksempler pä materialetykkelser, der 
skal til for at nedsrette strälingen til 2½ 
% af strälingen i det tri. 

100% 



Drek hove-
det med 
tretslutten-
de hue eller 
hrette 

Beskyt än-
dedrrettet 
med et t0r-
klrede 
Luk pä-
klredningen 
tret ved hal-
sen 

Brug 
handsker 

Breite om 
livet, 
rermer 
trrekkes 
ned over 
handskerne 

... og sn0res 

1 ti 1 

Bukseben 
sn0res til 

Brug tret 
fodt0j helst 
st0vler 

Beskyttelsespaklmdning 

Alle, der kan risikere at blive udsat for 
radioaktivt st0v, b0r sä vidt muligt 
brere en beskyttende päklredning. 

For at undgä indänding af radioaktive 
partikler skal De s0rge for at drekke 
nrese og mund med f.eks. et t0rklrede. 
Alle steder, hvor der er mulighed for, at 
st0v kan trrenge ind bag päklrednin-
gen, skal De lukke helt til - se tegnin-
gen. 

Det er vigtigt, at sä lidt hud som muligt 
er blottet. 

Det radioaktive st0v mä ikke tages med 
ind i beskyttelsesrum el.lign. Fjern der-
for st0vet ved forsigtigt at b0rste og 
ryste t0jet eller ved at st0vsuge det 
(undgä at indände st0vet). - St0vsuge-
rens filterpose mä heller ikke tages 
med ind, hvor der opholder sig nogen, 
da st0vet i den er radioaktivt. 

Beskyttelse af mad og vand 
mod radioaktiv forurening 

Mad og vand skal beskyttes mod direk-
te kontakt med det radioaktive st0v 
(nedfald), da selv smä mrengder ra-
dioaktivt st0v er skadeligt, hvis det 
kommer ind i legemet. 

Opbevares levnedsmidlerne i lokaler 
eller skabe med tretsluttende d0re, 

f.eks. k0lerum eller k0leskabe, er de
godt beskyttede. Det samme grelder
produkter i glas, flasker og däser.

Hvis produkterne ikke findes i däser 
el.lign., vil en tret indpakning med pla
sticposer eller -folie beskytte mod for
urening. Radioaktivt st0v kan ikke fjer
nes ved kogning. 

Vand fra s0er, äer, brekke og lignende i 
nedfaldsomräder er forurenet og mä 
ikke bruges. Regnvand opsamlet i ned
faldsperioden mä heller ikke bruges. 
Vand fra vandvrerker vil normalt vrere 

1 uber0rt af nedfaldet. 

Vand fra br0nde, der er sikret mod til
l0b af overfladevand og direkte ned
fald, vil vrere tri for forurening. 
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Landmanden og det radioaktive 
nedfald 

Landmrend skal ikke blot trenke pä fa
miliens beskyttelse, men ogsä pä be
skyttelse af husdyrene. De b0r sikre sig 
et passende lager af fader og vand, der 
er beskyttet mod det radioaktive st0v, 
f.eks. under tag eller ved afdrekning
(plastic o.lign.).

Hvis der advares mod radioaktivt ned
fald, skal dyrene under tag, helst i 
stald. D0re og vinduer tretnes og drek
kes til. Kan vreggene g0res tykkere 
med jord eller sandsrekke, nedsrettes 
den radioaktive strälings virkninger. 

Beskyttelse mod biologiske vä
ben 

(og sygdomme i 0vrigt). 

Modstandsdygtigheden mod sygdom 
afhrenger bl.a. af den hygiejniske stan
dard. Selv om de sanitrere forhold evt. 
er därlige, skal De s0rge for god hygiej
ne. 

Kontrollen med mad og drikkevarer 
skal vrere grundig, sä Deres fysiske til
stand ikke svrekkes pä grund af syg
domme, der kunne have vreret undgä

·et.
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Kunstigt andedrret 

L<Esioner i brystkassen 

Blodning 

Forbrrending og skoldning 

Nodilytning 

Hvis der har vreret brugt 
kernevaben 

Hvis der har vreret brugt 
krigsgas 
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Forudse faren side 32 

lld i toj side 32 

lld i indbo side 32 

Stralevarme side 33 

Flyveild side 34 

Rog side 34 

Sadan slukker De med vand side 35 



Ferstehjaelp 

Korrekt ferstehjaelp 

1. Stands ulykken

2. Giv livreddende f0rstehjrelp

3. Tilkald den n0dvendige hjrelp, hvis
det er muligt (ambulance eller lrege)

4. Giv almindelig f0rstehjrelp (drek
ning af sär, lejring af den tilskadekom
ne m.v.) 

Bevidstleshed 

1. Unders0g om den bevidst10se traek
ker vejret, se om brystkassen hreves og
srenkes. Normalt trrekker en voksen
person vejret 10-15 gange i minuttet.

När en person ikke trrekker vejret, vil 
ansigtsfarven hurtigt blive blälig - det 
begynder ved lreberne. 

Kan De ikke se, om den tilskadekomne 
trrekker vejret, sä lreg Deres 0re til 
hans nrese eller mund-og lyt efter om 
De kan h0re luftsusen. 

F0I om brystkassen bevreger sig. 

2. Hvis han traekker vejret:
Lreg ham i afläst sideleje som vist pä
tegningen.

afläst sideleje. 

3. Hvis han ikke traekker vejret:
Skab tri luftvej. Fat med den ene händ
om hagen og den anden pä issen. Pres
underkreben frem og b0j hovedet sä 
langt tilbage som muligt.

Unders0g om han trrekker vejret. 

Hvis vedkommende nu trrekker vejret: 
Lreg ham i afläst sideleje. 

Hvis vedkommende ikke trrekker vej
ret: Giv kunstigt ändedrret med det 
samme (se nreste side). 
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Kunstigt indedrmt 

Mund-til-naese metoden: 

Lreg Dem pä (begge) knre ud for den 
tilskadekornnes hoved. B0j hans ho
ved strerkt bagover, sä luftvejen bliver 
fri. Hold hans hoved bagoverb0jet. 

Bl�s med vidt äben mund gennem den 
tilskadekomnes nrese. (Deres lreber, 
der skal hvile pä hans·kinder, mä ikke 
r0re hans nresefl0je og heller ikke 
presse hans nresebor sammen). Se ef
ter, orn brystkassen l0fter sig som ved 
normal indänding. Den tilskadekom
nes udänding vil ske af sig selv, när De 
holder hans hoved strerkt bagoverb0-
jet. 

De skal suge kraftigt ind (fyld Deres 
lunger med sä megen frisk luft som 
rnuligt). När den tilskadekornnes bryst
kasse er faldet sammen, skal De blrese 
igen. 

Der blreses i normalt ändedrrets
ternpo, indtil hjrelp när frern. 

Hvis den tilskadekomne selv begynder 
at trrekke vejret, skal De holde 0je med 
vejrtrrekningen, indtil den er blevet re
gelmressig. Hvis det ikke lrengere er 
n0dvendigt med kunstigt ändedrret, 
skal De, säfremt han er bevidstl0s, 
lregge ham i afläst sideleje. Hold 0je 
med ham, indtil hjrelp kommer til ste
de. 

Mund-tll-mund metoden: 

Hvis den tilskadekomnes nrese er 
stoppet , skal De i stedet blrese gennem 
hans mund, som skal vrere let äben. 
Pres Deres kind op mod hans nresebor, 
sä der er lukket for disse. Luk eventuelt 
for nreseborene med tornmel- og pe
gefinger pä den händ, som holder pä 
hans isse. 

F0lg i 0vrigt reglerne for mund-til
nrese metoden. 



Spmdbern: 

Her bruges mund-til-nrese-og-mund 
metoden. F0lg reglerne for mund-til
nrese metoden, men vrer opmrerksom 
pä, at De kun skal foretage lette pust. 
Rytmen af det kunstige ändedrret skal 
vrere hurtigere til b0rn. 

Laesioner i brystkassen 

Sädan hjrelper De: 

1 de tilfrelde, hvor den tilskadekomne 
ligger i klemme, skal det, der presser 
mod hahs brystkasse fjernes. S0rg for 
at have tilstrrekkeligt med hjrelpere, sä 
De ikke risikerer, at den tunge gen
stand falder tilbage pä den tilskade
komne. 

Ved lresion ät den ene side af brystkas
sen: Hvis den tilskadekomne trrekker 
vejret, skal De - uanset om han er be
vidstl0s eller ej - placere ham i afläst. 
sideleje pä den syge side. 

Ved lresion med mange ribbensbrud: 
Giv kunstigt ändedrret ved ändedrrets
besvrer. 

Abne lmsloner i brystkassen 

Sädan hjrelper De: 

Drek straks säret med flad händ. Lreg 
den tilskadekomne ned, mens De sta
dig holder Deres händ pä säret. De skal 
lregge en lufttret forbinding, hvis det er 
muligt. 

Den tilskadekomne lregges i afläst si
deleje pä den syge side. Hvis ände
drrettet standser, skal De dreje ham om 
pä ryggen og give kunstigt ändedrret. 

Chok 

Chok-tilstand kan enten skyldes: 

- bl0dning
- forbrrending eller
- at dele af blodkredsl0bet lammes og

udvides af angst eller smerte.

1 chok-tilstanden vil blodet ikke kunne 
presses op i hovedet, hvis personen 
stär op. Derfor skal De lregge en chok
ramt person ned med f0dderne place
ret h0jest. 

Sädan kan De se, at en person er i 
chok: 

Huden bliver gräbleg, k0lig og klam. 
Hvis hjernen ikke fär ilt vil personen 
blive omtäget og senere bevidstl0s. 

Sädan behandler De chok: 

Den tilskadekomne lregges med hove
det lavest, 
evt. bl0dninger standses', 
evt. smerter lindres ved at st0tte og 
forbinde det beskadigede omräde, 1 
afk0ling forhindres ved at drekke per
sonen til, 
angst fjernes ved at tale beroligende 
med vedkommende. 

Bliver den tilskadekomne bevidstl0s, 
skal De f0lge rädene side 23. 
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Bledning 

Sädan standser De voldsom og sprej
tende bledning: 

1. Tryk 0jeblikkelig Deres tommelfingre
direkte ned i säret, om muligt pä det
sted, hvorfra blodet strnjter.

2. Leeg den tilskadekomne ned.

3. Fortscet trykket med fingrene i säret
til den tilskadekomne kommer under
lcegebehandling. De mä ikke slippe det
bl0dende sted - heller ikke under
transport - f0r der kan lcegges en for
bi nding, der kan stoppe den kraftige
bl0dning.

Sädan standser De andre store bled
ninger: 

1. Leeg den tilskadekomne ned.

2. L0ft det bl0dende sted. Derved
standser det meste af bl0dningen.
Hold det bl0dende sted l0ftet, när der
lcegges forbinding.



Sädan hjrelper De Dem selv: 

Voldsom og sprnjtende bl0dning: 

Pres straks fingrene direkte ind mod 

det bl0dende sted. 
Laeg Dem ned sä vaegten medvirker til 
at bevare fingerpresset, ogsä hvis De 
skulle besvime. 

Ved andre store bl0dninger: 

Laeg Dem ned og hold det bl0dende 
sted h0jt. 
Anlaeg forbinding hvis det er muligt. 
Har De mistet meget blod, sä bliv lig
gende. 

• 
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Forbranding og skoldning 

Skyl straks det forbrrendte eller skol
dede parti med koldt vand. Fjern l0st
siddende t0j over det forbrrendte om
räde. 

Bliv ved med at skylle med koldt vand, 
indtil smerterne er forsvundet. Dog 
mindst ½ time. 

Lreg eventuell et koldt, drivvädt om
slag pä det forbrrendte parti, og bring 
den tilskadekomne til lrege eller syge
hus. 

F0rstehjrelp hvis forbrrendingen aller 
skoldningen drekker et st0rre omräde: 

Skyl straks med koldt vand. Fjern l0st
siddende t0j over det forbrrendte om
räde. Lreg derefter drivväde händklre
der eller lagener pä og hold dem driv
väde ved at hrelde k0ligt vand over. 

Er der lang ventetid f0r lregelig be
handling kan gives, skal der forebyg
ges mod chok ved at lregge den tilska
dekomne ned. - Det forbramdte aller 
skoldede omräde skal hele tiden hol
des afk0let. 



Nedflytning 

En tilskadekommen mä kun flyttes, 
hvis det er farligt at lade vedkommen

de blive liggende (brand, truende sam
menstyrtning og lignende). 

Altsä: Kun flytning hvis det er strengt 
n0dvendigt. 

Händledsgreb: 
1. Knrel ned bag den tilskadekomne og
10ft ham op i siddende stilling.

2. Stik hrenderne ind under hans arm
huler og tat om hans ene underarm.
Sret Dem i hugsiddende stilling.

3. Rejs Dem op med strakt ryg og slreb
den tilskadekomne baglrens.

3. 
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Kravlesla!b anvendes när der ikke er 
stäh0jde. Lreg den tilskadekomne pä 
ryggen, bind händledene sammen; 
lreg Dem pä hrender og knre over den 
tilskadekomne, anbring de sammen
bundne händled over Deres nakke og 
kryb af sted med ham. 

Husk altid at trrekke i legemets lreng
deretning. 
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Hvis der har veret brugt 
kerneväben 

Den f0rstehjrelp, De skal give tilskade
komne efter en kerneväbeneksplo
sion, er ikke anderledes end den f0r
stehjrelp, De skal give ved almindelige 
ulykker. 

Lysglimtet kan give midlertidig blren
ding eller i alvorlige tilfrelde varig 
blindhed. F0rstehjrelpen gär ud pä at 
berolige den blrendede. 

Forbrrendinger efter varmesträlingen 
skal straks k0les med vand ligesom an
dre forbrrendinger. 

Strälesyge (viser sig f.eks. ved opkast
ninger) skal behandles af en !rege. F0r
stehjrelperen kan ikke standse den 
syges opkastninger, men smertefulde 
opkastninger kan dog lindres ved for
sigtigt og i smä portioner at give ved
kommende noget varmt at drikke. 

Strälesyge smitter ikke. 

Hvis der har veret brugt krigsgas 

Personer der rammes af krigsgas har 
behov for lregelig behandling, da kun 
lreger eller andre specielt uddannede 
vil vrere i stand til at afg0re, hvilken 
behandling der skal gives. 

Fär De vreskeformig krigsgas pä hu
den -sä dup (gnid ikke) det vrek med et 
lommet0rklrede, k0kkenrulle eller lig
nende. 
Skyl derpä med vand. 
T0j der rammes af vreskeformig krigs
gas tages af. 
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Brandslukning 

For at en brand ikke skal brede sig og 
for at g0re slukningsarbejdet sä let 
som muligt skal De: 

Rydde op i loftsrum, pulterrum, udhu
se, lagerpladser og lignende steder, 
fjerne brandbare og let antamdelige 
materialer. 

Unders0ge, hvordan De nemt kan 
komme til alle hulrum. 

Anbringe simple slukningsmidler 
(händsprnjter, spande med vand, kas
ser meq sand, skovle osv.) pä let til
grengelige steder. 

De fleste af disse foranstaltninger kan 
ogsä i fredstid begrrense brandenes 
antal og omfang. 
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Hvis der udbryder brand, skal De: 

• redde personer der er i umiddelbar
fare.

• advare andre.

• tilkalde hjrelp (se side 37).

• bekrempe ilden.

En st0rre brand kan ikke slukkes med 
händslukkere og lignende. Derimod 
kan man hindre branden i at brede sig. 
Luk cl0re og vinduer. 

Stär De overfor en krigsbrand, kan De 
ikke forvente, at brandstyrkerne kom
mer 5 minutter efter De har kaldt. Det 
er derfor n0dvendigt, at De selv gär i 
gang med at slukke ilden. 

Forudse faren 

For at undgä indesprerring b0r De un
ders0ge udgangsforholdene ved op
hold i bygninger, De ikke kender, f.eks. 
hoteller, forsamlingshuse og lignende. 

Det er ikke tilstrrekkeligt at konstatere, 
hvor n0dudgangen findes. De b0r 
ogsä unders0ge, om den fungerer. En 
n0dudgang, der er afläst eller sprerret, 
er intet vrerd. 

lld i tej 

Vrelt den brrendende person, sä flam
merne ikke slär op i hovedet pä ham. 
Sluk sä vidt muligt med vand. Er der 
ikke vand lige ved händen, kvreles il� 
den med et treppe, en jakke eller lig
nende (NB: lkke brandbare kunststof
fer). Drek straks hans hoved og pak 
treppet tret omkring ham. Treppet skal 
fjernes, sä snart ilden er slukket. Fjern 
l0stsiddende t0j fra det forbrrendte 
omräde og k0I med vand. 

Har De ingen hjrelpemidler, skal De 
vrelte personen og rulle ham frem og 
tilbage, indtil ilden er slukket. K0I her
efter med vand. 

lld i indbo 

Slukkes bedst med vand. Er der ikke 
vand lige ved händen: - Kvrel ilden 
med et treppe, en jakke eller lignende. 
S0rg for at hele den brrendende flade 
drekkes. !Iden kan blusse op igen, hvis 
drekket fjernes for hurtigt. Det er n0d
vendigt at efterslukke gl0der med vand 
snarest muligt. 



Strälevarme 

kan antrende brandbare materialer pä 
selv 20-30 meters afstand. Er en byg

ning truet af strälevarme, skal gardiner 
og andet brrendbart materiale fjernes 
fra vinduer og truede vregge. Desuden 
skal De kontrollere, at vindueskarme, 
tagsprer og andre brandbare byg
ningsdele inde i bygningen ikke bliver 
varme og begynder at ryge. Hvis det 
sker, skal De k0le dem med vand. Pä 
denne mäde hindres ilden i at brede 
sig. 
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Flyveild 

er brrendende materialer, som er sä let
te , at de kan f0res bort af den varme 
luft og vinden - ofte fiere hundrede 
meter. Flyveilden falder som regel ned, 
hvor der er Ire. De skal altsä kontrolle
re, at der ikke sker antrendelse disse 
steder. 

' 

·□

Reg 

När De forlader et r0gfyldt rum, skal 
det ske under r0gen (se tegningen). 

Her har De mulighed for at se. 

Et t0rklrede for mund og nrese vil be
skytte mod grove partikler i r0gen, men 
ikke mod de giftige luftarter. 

Er der helt m0rkt i lokalet, er det lettest 
at finde ud, när De f0lger en vreg. F0ler 
De Dem utilpas efter at have vreret i 
r0g, skal De s0ge !rege. 



Ved äbning af d0r til mgfyldt eller 
brrendende rum skal De: 

• knrele ned i drekning.
• lukke forsigtigt op.
• passe pä stikflammer.

Det grelder om at undgä, at mgen spre
des. Hold derfor altid d0re og vinduer 
lukkede. 

Sädan slukker De med vand 

Vand slukker effektivt pä grund af sin 
store k0lende virkning, og det er nor
malt det bedste slukningsmiddel. 

När De slukker med vand, skal De: Kry
be helt hen til ilden (mg og varm luft 
stiger til vejrs). Sprnjte direkte pä det 
brrendende materiale - ikke pä flam
mer og mg. Bevreg vandsträlen fra 
side til side, sä alt det brrendende bli
ver k0let. 

Er der kun en spand vand til rädighed, 
skal De »sjatte« vandet pä med hän
den. Kast ikke hele spandens indhold 
samlet pä ilden - det meste rammer 
nemlig ved siden af. 

Vand mä aldrig bruges ved brand i ben
zin, olie eller fedtstoffer. Fors0ger De 
at spmjte vand pä en brrendende vre
ske, vil ilden sprnjte til alle sider. Kvrel 
den i stedet for med f.eks. et vädt trep
pe eller lignende. 

• 
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Nedbeholdning 

FBdevarer 

Der b0r i hver husstand vrere en n0d
beholdning til ca. 2 ugers forbrug. F0-
devarerne skal kunne spises uden op
varmning og vrere langtidsholdbare. 
(K0leskabe og dybfrysere er afhrengi
ge af stmm.) 

Drikkevarer 

De kan klare Dem gennem lrengere tid 
uden at spise. Uden vreske kan De kun 
klare Dem nogle tä dage. Der skal reg
nes med 2,5 liter pr. person pr. dag. 

Vceske er vigtigere end mad. 

FBrstehjmlpsudstyr 
Forbindskasse m.v. 

Transistorradio. 
Hav altid ekstra batterier. 

Brandslukningsudstyr 

Det bedste er en simpel händ-/spande
sprnjte , suppleret med reservespande 
til hentning af vand. Sand og skovl til 
slukning af f.eks. brandbomber, der 
ikke kan slukkes med vand. 

De kan anvende badekarret som reser
vevandforsyning ved at have det fyldt 
med vand. 

Händbagage 

Stor rygsrek (en til hver person). Den 
skal indeholde varmt og strerkt t0j, un
dert0j , sokker, uldtreppe, isolerende 
underlag, toiletsager, koge- og spise
grejer m.v. (Se ogsä under evakuering 
side 16.) 

Rygsrekken b0r ogsä indeholde de vig
tigste personlige papirer (vandtret pak
ket i plastic og helst med en kopi hos 
hvert familiemedlem). 
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Hjmlp tilkaldes: 

1 fredstid: 0-0-0 
Under krig: via ncErmeste CF-telefon 

eller 0-0-0 

Under krig vil der vcEre opsat scErlige 
CF-telefoner forskellige steder i byer
ne, sä skader kan meldes hurtigst mu
ligt. 

1 katastrofesituationer: Brug kun tele
fonen for at tilkalde hjcElp. 

Telefonnettet kan i perioder vcEre over
belastet. Vigtige offentlige samtaler 
har fortrinsret og gär derfor igennem 
forud for almindelige samtaler. 

000 
000 
000 
000 





Civilforsvaret, der er klar til at yde en 
indsats for at hjrelpe befolkningen 
samt begrrense skader pä materielle 
vrerdier, omfatter bl.a. 

• en indkvarterings- og forplejnings
tjeneste (i alle kommuner).

• en brand- rednings- og rydningstje
neste (i st0rre bysamfund).

• bedriftvrern (pä st0rre virksomhe
der), boligvrern (i boligomräder).

• et civilforsvarskorps (landsdrekken
de reserve, der indsrettes i omräder,
hvor skaderne er sä omfattende, at
de ikke kan afhjrelpes lokalt).

• en .ambulancetjeneste (transport af
tilskadekomne til sygehus).

• et sygehusberedskab (behandling af
syge og tilskadekomne).

1 civilforsvaret indgär fastansat, vrerne
pligtigt og frivilligt personel. Desuden 
kan ansatte i offentlige eller halv-of
fentlige institutioner og virksomheder 
samt alle personer mellem 16 og 65 är 
pälregges civilforsvarspligt. 
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Hold Dem orienteret -
stands tilleb til panik 

En fjende vil -eventuelt ogsä forud for, 
at den egentlige krig begynder-fors0-
ge at skabe forvirring og modl0shed i 
befolkningen. Propaganda og falske 
meddelelser vil blive brugt. Sabotage
handlinger kan trenkes at forekomme. 
Dette skal svrekke befolkningens tillid 
til sävel regering som lokale myndig
heder (psykologisk krigsf0relse). 

Det bedste middel til bekrempelse af 
usikkerhed, tvivl, rygter og falske med
delelser er en troveerdig nyhedsfor
midling. 

Aviser vil blive udgivet sä lrenge det er 
muligt. Radio og fjernsyn vil sende op
lysninger og orienteringer vedmrende 
situationen i landet sä ofte det lader sig 
g0re. 

Hjeelp civilforsvaret med at redde liv 
og begreense skader pä materielle 
veerdier. 

1 telefonb0gerne findes oplysninger 
om civilforsvarets alarmsignaler m.v. 

Leer f0rstehjeelp - leer brandslukning. 

Civilforsvars-Forbundets lokale kred
se tilbyder gratis kurser bäde i ele
menteer brandbekeempelse og f0rste
hjeelp. 

Neermere oplysninger om det lokale 
civilforsvar kan fäs hos Deres kommu
ne. 

Fiere af de beskrevne forhold er af 
kompllceret art, hvorfor det har veeret 
n0dvendigt at foretage visse forenk
linger. 



En ligesidet blä trekant pä orange bag
grund er det internationale kendemaer
ke for CIVILFORSVAR. Personer, byg
ninger og materiel, der h0rer under ci
vilforsvaret og baerer dette maerke, har 
krav pä en beskyttelse, der svarer til 
den, R0de Kors-maerket giver. 
Kun civilforsvaret mä bruge dette ken
detegn. 




