
1 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Civilförsvaret i Värmland 1938–1940 

 

 

Leo Aldeland 

 

Historia 

Historia II med didaktik 

30 HP 

Martin Åberg 

Anders Forsell 

2019-05-23 

 



2 
 

Sammanfattning 
Mitt syfte har varit att kartlägga hur man byggt upp civilförsvaret i Värmland under 

luftskyddsinspektionens regim. Detta genom att se hur utbildning, materiel och organisation byggts upp 

från grunden i Värmland. Innefattande de regionala, nationella och internationella problem som dyker 

upp och med inspiration från andra geografiska ställen på den internationella scenen. Jag ska också ta 

reda på den mer praktiska delen, hur verksamheten bedrevs och därmed hur den hierarkiskt var 

uppbyggd. 

Jag har använt mig av brev från en mängd olika organisationer och myndigheter, främst Värmlands 

länsstyrelse och luftskyddsinspektionen. Med hjälp av dessa diversifierade brev har jag försökt plocka ut 

information, som bringar mig ny kunskap om organisatoriska förändringar och gärna om 

utrikesförhållanden, så man har något att jämföra med. 

Mitt resultat och min diskussion har landat i att organisationen luftskyddsinspektionen vid ett flertal 

tillfällen behövts förändras på såväl högnivå, som på det lokala planet. Förändringsbenägenheten har 

kommit från att man har haft personal på studiebesök utomlands, konflikter har uppstått både på högsta 

nivå och längst ner i leden samt att krigets karaktär inte har sett ut på det sätt man förmodat, när många 

erfarenheter har tagits från det vi idag kallar första världskriget. 
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Bakgrund 
Andra världskriget startade 1 september 1939 med invasionen av Polen. Några år innan 1939 så rustades 

det upp globalt efter en nedrustning som skett under 1920-talet. Samtidigt som en militärupprustning 

började ske, började också planer inför en civilupprustning, det som kallas för civilförsvaret. Första 

världskriget riktade inte in sig i lika stor omfattning på civilbefolkningen som andra världskriget kom att 

göra, vilket inbegriper alla stridande parter. Flygvapnet med såväl taktisk- som terrorbombning var 

också ett nytt fenomen under andra världskriget. Detta innebar att det behövdes skapas ett civilförsvar 

med inriktning på flygvapen. I Sverige bildades 1937 en myndighet vid namn Luftskyddsinspektionen. 

Denna myndighet skulle organisera civilförsvaret på olika plan. Myndigheten var dock kortlivad och 

existerade endast mellan åren 1937–1944. Sveriges statsminister under andra världskriget var Per Albin 

Hansson, som är känd för sitt citat: ”vår beredskap är god”, han syftade då troligtvis på den militära 

beredskapen. Sverige var också ett neutralt land och med det menas att man inte har som syfte att bli en 

part av någon av de existerande militärallianser som hade skapats.1 

Inspiration till uppsatsen tillkom under ett studiebesök på Värmlandsarkiv, där vi studenter fick tips på 

uppsatser att skriva om. Uppsatsen har sin utgångpunkt i Värmland, ett landskap som man kan tänka sig 

inte var särskilt intressant i början av kriget, då det ligger djupt inne i landet och saknar kust. Däremot 

blir Värmland alltmer intressant den 9 april 1940 då Tyskland och Norge hamnar i krig, helt plötsligt har 

Värmland en gräns mot en av de stridande parterna i världskriget. De intressantaste årtalen för 

luftskyddsmyndigheten är 1938–1940. Först har vi 1938 och framåt något vi kan kalla 

uppbyggnadsfasen, sen interna komplikationer man inte förutsatt under främst 1939-1940, sista fasen är 

lärdomar från utrikes och anpassningar efter dessa lärdomar främst under slutet på 1939 och hela 1940. 

Arkivmaterialet sinar i sin tur efter 1940 och slutar redan vid 1942 på Värmlandsarkiv. 

Syfte 
Mitt syfte är att se över hur civilförsvaret fungerade i Värmland mellan åren 1938–1940, då det fanns en 

myndighet vid namn Luftskyddsinspektionen, denna inspektion var huvuddelen av civilförsvaret i 

Sverige under andra världskriget. Inspektionen var nationell, men det är den värmländska delen mitt 

fokus vilar på, utöver det geografiska så är fokus på organisatoriska förändringar vilket präglade den 

unga myndigheten. Luftskyddsmyndigheten lagstiftades det om redan 1937, men först 1938 påbörjades 

organisationens uppbyggnad på riktigt ute i länen. Innan dess kartlades och planerades arbetet på 

myndighetsnivå, senare kom det att visa sig att myndigheten var under ständig utveckling från början till 

slut. 

Forskningsfrågor 
1. Hur var civilförsvaret i Värmland organiserat, utrustat och utbildat? 

2. Vilken verksamhet bedrev civilförsvaret? 

Forskningsläge och avgränsningar 
Litteraturen är förvånansvärt mindre omfattande än väntat, tre böcker på området har jag hittat. Det har 

heller inte funnits någon lämplig avhandling på området att kunna jämföra mitt resultat med. Litteratur 

om andra världskriget tenderar i betydligt större omfattning att innefatta militärhistoria och mindre 

beskrivningen om civilförsvaret och kanske ännu mindre om en kortlivad myndighet som 

luftskyddinspektionen inom civilförsvaret, som endast varade i 7 år. Min litteratur är ”Sveriges militära 

                                                             
1 Wangel, Carl-Axel (red.) (1982). Sveriges militära beredskap 1939–1945. Stockholm: Militärhistoriska förl. (sid. 9, 10, 

11, 15, 23, 32, 33, 46, 51). 
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beredskap 1939- 1945”2.  Boken är en beställning från Olof Thörnell, han var överbefälhavare under 

andra världskriget. Olof gav uppdraget att göra denna bok till försvarsstabens krigshistoriska avdelning 

detta innebär att boken är skriven inom det militära och utgiven av militären. Boken har förändrats ett 

flertal gånger för att bli mindre av en massivrapport till den boken det är idag, vilket innebär att boken 

har tagit lång tid att göra, dock verkar inte boken ha censurerats utan endast haft i syfte att bli mer 

lättläst. ”Stormvarning Sverige inför andra världskriget”3, även här har ett flertal författare ett förflutet 

inom militären eller forskat på militärhistoria. Bokens uppbyggnad är främst baserad på rapporter från 

militärattachéer men har ett tydligt fokus av att komprimera boken i den omfattning det går. Boken 

handlar om upptakten till andra världskriget och Sveriges roll i detta ofta med en inriktning på Sveriges 

agerande eller möjligt agerande angående Finlandsfrågan. Den sista boken ”Luftskydd i Göteborgs och 

Bohuslän 1937- 1945… det civila försvarets framväxt före och under andra världskriget”4. Denna bok 

skriven av Marie Nyberg har varit till störst nytta för mig, hennes bakgrund är inom Göteborgs läns 

förvaltning som intendent för deras museer. Boken innehar information som överensstämmer med ett 

flertal punkter jag har behandlat. Detta beror på att myndigheter tenderar att skriva samma information 

till alla län, vilket leder till att jag kan känna igen flera datum och årtal författarinnan har skrivit. Hon 

har dock haft privilegiet att intervjua ett flertal personer, vilket blir svårare för mig då hon skrev sin bok 

1985, alltså 34 år sedan och personal inom dessa organisationer var av hög ålder redan vid denna 

tidpunkt. 

Metod och källmaterial 
Mitt källmaterial har varit uthämtade förvaringslådor innehållande brev, från arkivet i Karlstad. Dessa 

lådor är från åren mellan 1938–1942 och innehållet har varit av betydande mångfald, långt ifrån endast 

luftskyddsinspektionen och länsstyrelsen. Organisationer som kvinnoorganisationer, Röda Korset, 

företag med mera finns även representerade i dessa lådor. Broschyrer, reklam, utskrivningar, personliga 

brev till högt uppsatt luftskyddspersonal inom Värmland finns, samt prislistor och inköpt materiel. 

Innehållet i lådorna har i många fall inte hållit sig till de datum som står på lådans etikett. Jag har dock 

troget dokumenterat brevens hemvist, detta för min egen del samt att forskningen ska utföras korrekt. 

Min urvalsprocess har grundat sig i när organisatoriska förändringar har skett och vilka andra 

myndigheter och fristående organisationer som har mer eller mindre djupa samarbeten med 

luftskyddsmyndigheten på såväl statlig som lokal nivå. Detta resulterar i att det är en kvalitativ uppsats 

istället för en kvantitativ uppsats som i sådana fall, hade vilat på exempelvis utskrivningar av 

krigstjänstskyldigpersonal och inköp av materiel. Hade jag haft mer tid till detta projekt, skulle ett besök 

på Stockholmsarkiv vara av intresse.  

Begreppslista 
MEA- Militär Ekiperings A-B 

Sinnesslö – äldre benämning på olika former av utvecklingsstörningar 

Medeltida dopfunt – vattenskål inom kristendom för att bli döpt 

Topografi – terrängens faktiska utseende på en karta 

Befolkningsgrupp – syftar inte på etnisk grupp, utan grupp i samhället, till exempel yrke, civil/militär 

eller annan status 

                                                             
2 Wangel, Carl-Axel (red.) (1982). Sveriges militära beredskap 1939-1945. Stockholm: Militärhistoriska förl. 
3 Johansson, Alf W. & Hugemark, Bo (2002[1989]). Stormvarning: Sverige inför andra världskriget. 1. uppl. Stockholm: 
Svenskt militärhistoriskt bibl. 
4 Nyberg, Marie (1985). Luftskydd i Göteborgs och Bohus län 1937-1945: --- det civila försvarets framväxt före och under 
andra världskriget. Göteborg: Försvarsenheten, Länsstyr. 
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Attaché och militärattaché – en diplomatisk person från utrikesdepartementet, en person från 

försvarsmakten på besök i främmande makt för att samla in information eller dela med sig av 

information 

Forskningsmaterialet 

1938 

Skapandet av civilförsvaret i Värmland, började 5 april 1938. Då inkom ett brev från 

luftskyddsinspektionen som informerade hur processen om uppbyggnad skulle gå till och att mer 

information var att vänta. Andra världskriget hade ännu inte startat och därför blir det intressant att veta 

vad man riktade in sig på? Troligt är att man kände av spänningar på den internationella scenen vid 

denna tidpunkt. Det första brevet var till landstinget i Värmland och innehöll allmänna anvisningar (nr. 

1) om gas-, spanings-, sanerings- och avgasningsavdelningar. Främst framhölls det dock om att mer 

information var att vänta och att det skulle skickas med flera broschyrer inom en snar framtid. Konungen 

kom att klassindela Sveriges orter och avvikelser för inspektionen och dess områden. Med avvikelser 

syftade man på de administrativa enheter som redan existerade. Inom kort kom luftskyddsinspektionen 

att tillkännage vilka föremål som ansågs viktigare än andra, alltså skyddsföremål. Inom varje län 

administrerades det ut flera luftskyddschefer. Mängden luftskyddschefer brukade bero på 

befolkningsmängd. Detta brev som skickades den 5 april 1938 riktade sig utöver länsstyrelserna även till 

andra institutioner; 

- Järnvägsstyrelsen 

- Kungliga telegrafstyrelsen 

- Byggnadsstyrelsen 

- Medicinalstyrelsen 

- Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

- Vattenfallsstyrelsen 

- Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 

- Chefen för försvarsstaben 

- Förbundet Sveriges polismästare och landsfogdar 

- Sveriges industriförbund 

- Överstyrelsen för svenska röda korset 

- Sveriges centralförbund för civilt luftskydd5 

22 april 1938 inkommer ett brev där luftskyddsinspektionen informerar om att det råder 

leveranssvårigheter nationellt och att det i vissa luftskyddsdistrikt kan det ta mer än cirka 6 veckor att få 

de leveranser de behöver som behövs för att kunna starta upp utbildning. De som ska ansvara för 

utbildningen kommer att bli luftskyddscheferna ute i Sveriges alla distrikt. Ännu har de inte fått 

materiel, men de ska kartlägga sina behov och planera utbildningen av aktiv personal. Det genomgående 

mönstret är att det är polischefer eller andra högt uppsatta inom polisen som blir luftskyddschefer. Dock 

måste även luftskyddscheferna genomgå en egen utbildning först innan de kan börja att träna upp 

personal.6 

30 april 1938 mottas ett brev riktat till konungens befallningshavande i Värmlands län där 

luftskyddsinspektionen informerar att de endast schematiskt kartlagt Värmlands läns civilförsvars behov. 

Luftskyddsinspektionen behöver hjälp med organisering av Värmland. Detta sker med hjälp av 

polisöverkonstapeln Axel Kinberg. Det kommer dock krävas ett flertal andra lokala organisationer, 

                                                             
55 april 1938, luftskyddsinspektionen Nr. 342 B.D. 1938 och 14-29 V.D:m 1938. Och bilaga 1. Pärm (1). 
6 22 april 1938, luftskyddsinspektionen N:r 421 B.D. 1938 och 20-29 V.D:m 1938. Pärm (1). 
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såsom brandtjänsten, reperationstjänsten, gasskyddstjänsten, röjnings- och räddningstjänsten och till sist 

sjukvårdstjänsten. Om så möjligt försöker de få till ett samarbete med röda korskåren i Värmland.7 

20 juni 1938 luftskyddsinspektionen lämnar en intressant återblick från första världskriget till kungliga 

befallningshavande i Värmland, på den tiden hette det självklart bara världskriget eller det stora kriget. 

”Gas har alltsedan världskrigets dagar blivit ett stridsmedel. Med krigens förvandling från en kamp 

mellan stridande makters härar till angrepp på nationerna i sin helhet, har gas även blivit en fara för varje 

samhällsmedlem på ort, som kan bli föremål för luftangrepp”8. Det är alltså ingen slump att man döper 

civilförsvaret till luftskyddsinsektionen, då man befarar hotet från just luften. Det finns också ett starkt 

fokus på gasmasker. Man vill utrusta svenskarna med så kallade ”folkgasmasker”, något K. B. 

avdelningen försvarsärenden menar på redan sker i Frankrike, Tyskland och England. Därför menar 

luftskyddsinspektionen på att det är viktigt att de lokala luftskyddscheferna följer anvisningarna och 

anskaffar sig det materiel som krävs för att försvara samhällsmedborgarna inom sitt distrikt. 

Krigsmaterielinspektören påpekar också i samma brev att allt ansvar för vården och tillhandahållandet 

faller på luftskyddscheferna och att det handlar om liv eller död, att ha gasmask. MEA har börjat med 

försäljning av en statligt godkänd gasmask ”folkgasmasken”, som egentligen heter FATRA C. MEA 

påpekar att trots om man hinner till ett skyddsrum, så är ”folkgasmasken” det primära skyddet mot 

stridsgas, för att man sedan ska ta sig ur det område som är påverkat av stridsgas.9 

2 augusti 1938 ger luftskyddsinspektionen en förklaring till det första brevet 5 april 1938, vad de syftar 

på med allmänna anvisningar (nr. 1). Det handlar om sirenlarm och att inventera de ”oljudanläggningar” 

som redan finns på plats samt att se över antalet sirener så att de har kapacitet att täcka det tänkta 

området. Luftskyddsinsektionen arbetar med att ta fram nya och/eller förbättra befintliga sirener i riket. 

Främst är det räckvidden som ligger i fokus, det kan också krävas att sirenerna behöver omlokaliseras så 

de befinner sig på mer lämpliga ställen för de lokala luftskyddscheferna. Under tiden som de lokala 

luftskyddscheferna väntar på vidare order angående sirener, ska de kartlägga sitt geografiska område 

genom att bland annat göra en karta över sin ort, då det kan hända att från konungen aviserade områden 

ändrar vissa geografiska mönster. Dessutom har de två (första?) värmländska luftskyddscheferna 

skickats till Stockholm för sin utbildning, en Filipstadsbo och en Arvikabo.10  

12 oktober 1938 rapporterar luftskyddsinspektionen att man märker att antalet gasmasker inte räcker till 

för den produktion som sker inrikes. Luftskyddsinspektionen har beställt 50 000 gasmasker från 

inhemsk industri, men det täcker inte rikets behov. Luftskyddsinspektionen är därför utomlands för att 

skaffa sig avtal om att ytterligare beställa 50 000 gasmasker från utrikes producenter. Dessa 

egenproducerade och importerade gasmasker är främst avsedda för personal inom 

luftskyddsinspektionen och militären. En annan form är ”flyktgasmask” som ska vara avsedd för vanligt 

folk (civilbefolkningen). Dessa är av sämre kvalitet och primitivare till sin form. Syftet är att man ska 

hinna ta sig undan giftig areal. Exempelvis så kostar importerad gasmask 11 kr i styckpris medan man 

uppskattar att flyktgasmasken kommer att kosta 5 kr styck att producera. Luftskyddsinspektionen delar 

gasmaskerna i 3 kategorier a) importerade gasmasker, b) inrikes producerade gasmasker, som också 

anses ha högst kvalitet och c) flyktgasmasken. Trots att luftskyddsinspektionen vill ha gasmaskerna 

snarast enligt egen utsago, så uppskattar de att de svenskproducerade gasmaskerna kommer vara färdiga 

1 juli 1939 och de importerade gasmaskerna omkring årsskiftet 1938–1939.11 

15 oktober 1938 mottas ett brev riktat till Värmlands länsstyrelse. I denna lunta av brev finns rapporter 

från de distrikten i Värmland skrivna av lokala luftskyddschefer om de behov eller frånvaro av behov de 

anser sig ha. Luftskyddscheferna, beroende på distrikt, kan ha flera orter under sig. Om de till exempel 

de är lågbefolkade eller anses ha låg strategisk betydelse tilldelas ett distrikt flera orter. Om man 

sammanfattar vad luftskyddscheferna rapporterar in kan man dela in det i tre kategorier, först är de som 

anser att deras distrikt är såpass betydelselöst ur strategisk synpunkt att de bestämmer antalet hemskydd 

                                                             
7 30 april 1938, (ingen numrering) finns mobilbild. Pärm (1). 
8 20 juni 1938, 35-32 V.D:m 1938. Pärm (1) (citat). 
9 20 juni 1938, 35-32 V.D:m 1938. Pärm (1). 
10 2 augusti 1938, luftskyddsinspektionen Nr. 782 B.D. 1938 och NR. 38-33/ V.D:m 1938. Pärm (1). 
11 12 oktober 1938 nr. 1334 B.D. 1938. Pärm (1). 
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efter sin ringa befolkning. Andra kategorin är de som behöver mer tid att fundera ut vad deras distrikt 

kan behöva för resurser. Tredje kategorin är utförliga i sina rapporter, men kortfattade över vilka 

resurser de önskar. Övergripande rör det sig om hemskydd, vilka alla luftskyddschefer talar om och det 

verkar inbegripa brandpatruller och att utbildning ska organiseras. Ett flertal värmländska distrikt anser 

sig inte behöva mycket planering och organisering. Främst vill de införskaffa anti-brandskydd vilket är 

användbart i alla lägen. Även utbildning anser de användbart i alla lägen, fokus ligger då på fastigheter 

och större fabriker. Exempelvis har vi Skoghalls luftskyddsort i Hammarö socken där luftskyddschefen 

uppskattar antalet invånare till 5000. Skoghalls luftskyddschef menar på att antalet hemskydd kan 

behövas vara 100 stycken, sedan att ett hemskydd inbegriper brandpatruller bestående av tre personer, 

alltså tre gånger 100 vilket resulterar i 300 utbildade inom hemskydd i distriktet. Jämförelsevis har vi 

Karlstads luftskyddschef som anser sig behöva 200 hemskydd och 450 brandpatruller. Märkligt nog 

verkar det inte finnas några bestämda regler för hur många män som ingår i begreppet hemskydd och 

brandpatruller. Det framgår istället i varje enskilt brev hur varje luftskyddschef organiserat sina tänkta 

utbildningar. Efter att luftskyddscheferna samlat in sina rapporter till polisverket i Karlstad, anser 

polisverket att det är för litet fokus på industrin, något de behöver komplettera.12  

11 november 1938 luftskyddsinspektionen informerar om kostnader för luftskyddsutbildning fungerar 

för den privata sektorn, alltså företag. De får stå för sina egna kostnader och all utbildning sker i 

Stockholm. Intresset är stort från företagens sida och någon på arbetsplatsen brukar utses som lämplig att 

skickas till Stockholm. Personen brukar redan från början ha en högre post. Om man däremot arbetar 

inom den offentliga sektorn så står både staten och kommunen för kostnaderna, dessa kostnader består 

bland annat av resekostnader och att deltagande i kursen räknas in som tjänstgöring. Utbildning sker i 

Stockholm även för dessa.13  

16 november 1938, luftskyddsinspektionen informerar luftskyddscheferna att de arbetar med att ta fram 

gasskyddsdräkter. De dräkter som finns vid denna tidpunkt anses vara styva och tjocka och 

luftskyddsinspektionen tycker till och med att de är synnerligen olämpliga. Gasskyddsdräkterna är 

jobbiga att arbeta i och det behövs arbetas fram nya modeller för kursdeltagarna och sedan för övrig 

personal inom riket. Kursdeltagarna arbetar vid denna tid i overall, gummihandskar och gummistövlar, 

dettas anses inte räcka.14  

29 november 1938 skriver krigsmaterielinspektionen en enhet inom handelsdepartementet och 

underenhet av kungliga handelsdepartementet till försvarsassistenten vid länsstyrelsen i Värmlands län, 

att de kommit tillstånd med tillåtelse av import av en stor mängd gasskyddsmateriel. Dessa materiel och 

varor kommer att avses för just gasskyddssyften. Även firmor inom näringslivet i Sverige som 

producerar materiel eller avser att producera materiel som luftskyddsinspektionen är intresserad utav får 

idka försäljning av sitt lager fritt på sin ort och av sitt lager i det län där firman är placerad.15  

2 december 1938 Kristinehamns luftskyddschef har tillfrågat luftskyddsinspektionen om exempel på 

anvisningar över vad en vice luftskyddschef ska ta upp på sin ort. Luftskyddsinspektionen har svarat på 

denna tillförfrågan genom att skicka följande instruktioner till Kristinehamns luftskyddschef. Dessa är 

ordnade i form av 6 paragrafer, speciellt aviserade för en vice luftskyddschef och vad en sådan bör göra 

eller rekommenderas att göra; 

Enligt paragraf 1, vice luftskyddschefen ansvarar för planläggningen och ledningen av luftskyddet i 

staden och att tydligt och kontinuerligt informera luftskyddschefen om skötsel och organisation. 

Enligt paragraf 2, under uppsyn av luftskyddschefen ska vice luftskyddschef göra skrivelser, organisera 

och planera för luftskyddet för sitt distrikt och dess unika karaktär. Sköta utbildningen av personalen i 

luftskyddet, se till att handlingar, materiel och inventarier är i ordning och att hålla kommunikation med 

luftskyddschefen om detta. 

                                                             
12 15 oktober 1938 Nr 1352 B.D. och brev 21 oktober 1938. Pärm (1). 
13 11 november 1938 Nr 1577 B.D. 1938. Pärm (1). 
14 16 november 1938 Nr. 1659 B.D. 1938 Pärm (1). 
15 29 november 1938, 127–47 V.D:m 1938. Pärm (1). 



9 
 

Enligt paragraf 3, varje år runt januari månad uppdateras luftskyddsplanen för sitt distrikt och ges förslag 

till luftskyddschefen om ändringar som kan behövas göras, som kan ske på den ort där luftskyddschefen 

och vice luftskyddschef arbetar. 

Enligt paragraf 4, vice luftskyddschefen ska kontinuerligt föra anteckningar av materiel, vissa upp kvitto 

för inköp och det materiel som använts i utbildningen. Allt materiel ska finnas i förråden/förrådet och 

med vissa mellanrum inventera bland materiel. 

Enligt paragraf 5, vice luftskyddschef ska vara tillgänglig för medborgarna på sin ort under vissa 

klockslag och dagar, för frågor och annan kommunikation. 

Enligt paragraf 6, finns inte för tillfället utan ska vara färdig den 1 januari 1939.16  

15 december 1938 skriver luftskyddsinspektionen till länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad. ”Det har 

kommit till luftskyddsinspektionens kännedom, att det vid flera tillfällen förekommit, att 

luftskyddschefer icke tillåtit medlemmar av landsstormskvinnoföreningar att deltaga i luftskyddskurser, 

som anordnats ute i landet, annat än möjligen såsom extra”17. Luftskyddsinspektionen ogillar detta då de 

menar på att vid förhöjd beredskap eller krigsutbrott behövs samarbete med Röda Korset, 

kvinnoföreningar och samaritföreningar. Luftskyddsinspektionen påvisar vidare att i händelse av 

mobilisering så står redan dessa grupperingar under luftskyddsinspektionens förfogande och vill därmed 

ha samförstånd.18  

27 december 1938, luftskyddsinspektionen informerar om att det råder produktionsköer att få fram 

material speciellt avsatt för byggandet av skyddsrum. Ett sätt luftskyddsinspektionen arbetar med att 

minska produktionsköerna är att beställa från olika fabrikörer samtidigt. Dessutom är byggandet av 

skyddsrum med den höga standarden av gastäta- och splittersäkra dörrar och luckor dyrt och behöver 

förbilligas. Efterhand som produktion av luckor och dörrar distribueras ska de i första hand vara avsedda 

för skyddsrum och inte andra faciliteter.19  

1939 

25 januari 1939 Värmlands försvarsassistent informerar samtliga luftskyddschefer i Värmland om att det 

verkar finnas vissa juridiska tvister mellan krigsmakten och luftskyddsinspektionen. Då en stor del av 

luftskyddsinspektionens personal är krigstjänstduglig eller krigstjänstskyldig och är därmed till 

krigsmaktens förfogande. Problemet är att luftskyddspersonalen har utbildat sin personal och behöver 

dem i distrikten ute i Sverige för civilförsvaret. Luftskyddspersonal som inte anses krigstjänstskyldig 

verkar inte krigsmakten bry sig om, utan det handlar om de som är krigstjänstskyldiga. Ifall 

luftskyddscheferna behöver kallas in är det nödvändigt att de skaffar sig en ställföreträdare som inte är 

krigstjänstskyldig eller anställd hos krigsmakten. Detta innebär enligt försvarsassistenten att vid givet 

tillfället kan alltså distrikt och industrier sakna sina chefer och ledare om krig bryter ut, då de kommer 

att hamna hos krigsmakten istället.20  

1 februari 1939 Arvikas stadsfiskalskontor skriver att de önskar en revidering av delar i paragraf 10, 11 

och 14 i luftskyddslagen. Det gäller utökande och förtydligande av prioriteringar, i städer, större 

kommuner, industrier och industrisamhällen. Vilket inkluderar kommunens rätt att kunna släcka sin egen 

gatubelysning. Fastighetsägare är endast genom frivillig överenskommelse med kommunen att få släcka 

belysning vid bostadskomplex. Det förekommer förhandlingar med lokala energileverantörer om 

kommunens rätt att få göra en nedsläckning vid rekommendation angående fullständig mörkläggning om 

så skulle bli fallet. Dock påstås det från högre ort att man inte tror att den sortens utökade 

beredskapsåtgärder kommer att behövas, alltså behovet av en total mörkläggning. Avsändaren i brevet 

önskar också en betydligt större reservstyrka inom luftskyddet då det är fördelaktigt med utbildning. 

Eftersom det kan räknas som militärutbildning och att staten står för den största kostnaden för materiel 

inklusive övningsmateriel. Avsändaren kritiserar också att luftskyddschefen ska kontrollera förråden och 

                                                             
16 2 december 1938, 1938 2/12 brev L 112. Pärm (1). 
17 15 december 1938, Nr 1503 B.D. 1938 Luftskyddsinspektionen. Pärm (1) (citat). 
18 15 december 1938, Nr 1503 B.D. 1938 Luftskyddsinspektionen. Pärm (1). 
19 27 december 1938, N:r 1963 B.D. 1938, 1938 28/12 brev L 149. Pärm (1). 
20 25 januari 1939, 147–6 V.D:m 1938 och 1939 25/1 brev L. 37. Pärm (1). 
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vårda utrusningen, avsändaren menar på att det är en omöjlig uppgift att lägga allt detta ansvar på en 

person. Arvikas stadsfiskalkontor skickar detta till konungens befallningshavande i Värmlands län.21  

14 februari 1939 kommer ett svar från polisverket i Karlstad luftskyddsbyrå, angående tolkning av lagen 

och önskan om ändring av lagen. Det är inte endast Arvikas stadsfiskal som lämnat P.M. utan även andra 

distrikt. Polisverket poängterar att de uppfattar det som att det finns en samstämmighet angående kritik 

av formuleringar i paragraf 10 och 11. Polisverket skriver ”luftskyddets förberedande präglas av en 

försiktighet och bristande klarhet, varav överallt i riket nu pågående planläggnings- och 

förberedelsearbeten i ett stort antal fall rönt en högst ofördelaktig och hämmande inverkan”22. 

Polisverket upplever ändock att samarbetet inom Värmland och med luftskyddsinspektionen är god. 

Polisverket menar på att i Karlstad har man tolkat paragraf 10 som ovillkorlig skyldighet för kommunen 

att assistera till planering av luftskyddet. Det kommer dock fram att luftskyddsmyndigheten präglas av 

låga anslag, alltså liten budget nationellt och polisverket uppmanar Värmlandsdistriktet att ha förståelse 

för detta och inte belasta luftskyddsinspektionen i onödan med tanke på dess pressade budget. 

Polisverket upplever det också som svårt att hitta frivilliga volontärer att arbeta inom brandberedskapen 

och menar därför på att fastighetsägare borde ha högre krav på sig att vara förbereda genom bland annat 

utbildning.23  

15 maj 1939 kommer ett mindre häfte från luftskyddsinspektionen till länsstyrelsen i Värmland över hur 

mörkläggningar går till och en mängd instruktioner om detta på detaljnivå, även inkluderande olika 

märken av glödlampor. Mörkläggningen är främst inriktad på vanliga bostäder men också på fordon och 

industrier som på grund av sin storlek kan vara svåra att ”gömma” men om så möjligt bör även dessa 

mörkläggas. Mörkläggningens huvudfokus är att hindra ljus från att penetrera till exempel fönster och 

springor mellan väggar och fönster. Mörkläggningen sker ofta med enkla medel såsom papper, tyg eller 

plywood, men för att säkerställa nöjaktigt bör den lokala luftskyddspersonalen i distrikten bör 

kontrollera ljustäthet bland bostäder och dylikt. Material i syfte av mörkläggning bör också finnas till 

hands i förråd eller i nära anslutning till platser där ljus kan synas utifrån.24  

2 juni 1939 luftskyddsinspektionen förtäljer att de lyckats få loss ytterligare personal från 

försvarsmakten, sådan personal som i många fall är krigsduglig men av ”samvetsbetänkligheter” inte 

behöver kallas in för mobilisering tillsvidare. Dessa individer får istället tjänstgöra hos det civila 

försvaret om de är luftskyddsutbildade.25  

8 juni 1939 kommer ett hemligstämplat brev från luftskyddsinspektionen till Värmlands länsstyrelses 

försvarsassistent om att det planeras att byggas en ammunitionsfabrik i närheten av Karlstad 

(förmodligen avses Zakrisdalsverken). Luftskyddsinspektionen menar på att detta även ökar risken för 

skoghallsverkens utsatthet. Luftskyddsinspektionen tror att de kommer få luftskyddstillstånd från staten 

att få placera ut luftvärn över skoghallsverken i syfte att skydda industri.26  

20 juni 1939, luftskyddsinspektionen skriver oroande till självaste konungen att försvarsassistenterna ute 

i länen har fullt upp med den grundläggande planläggningen av luftskyddet och uppskattas inte vara 

färdiga med sin planläggning inom de närmaste åren. Luftskyddsinspektionen påvisar att med tanke på 

utrikespolitiska förhållanden har en allt större arbetsbörda lagts på försvarsassistenterna, dessutom har 

de fått mycket andra ärenden vid sidan av, som rådgivare. Luftskyddsinspektionen uttrycker att det 

under rådande budgetår är mycket svårt att underlätta den utökade arbetsbelastningen för 

försvarsassistenterna så att de ska kunna återgå till sina ursprungliga uppgifter. Luftskyddsinspektionen 

skriver till konungen att de under en tid har haft svårt att klara av sitt arbete, men har inte anmält detta 

tidigare och vill fortsätta att underlätta för försvarsassistenterna då luftskyddsinspektionen upplever 

deras samarbete viktigt. Utöver allt detta undrar luftskyddsinspektionen om det i någon mån går att 

förbättra kommande avlöningsförmåner och semester, tjänstgöringens tid och anställningsförhållanden 

                                                             
21 1 februari 1939, 508-84 1938 handlagt av brev avd. (avdelning). Pärm (1). 
22 14 februari 1939 brev 1335 och 508–84, 1938. Pärm (1) (citat). 
23 14 februari 1939 brev 1335 och 508–84, 1938. Pärm (1). 
24 15 maj 1939, HA/ IH Luftskyddsinspektionen Nr. 782 B.D.II 1939. Pärm (1). 
25 2 juni 1939, Luftskyddsinspektionen Nr 1520 B.D.I. 1939. Pärm (1). 
26 8 juni 1939, Nr 37 H.D. 1939 och 116–17 L.Dm 1939. Pärm (1). 
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för just försvarsassistenterna. I den mindre brevsamlingen till kungen så finns det också med lön, 

ledighet och tjänstgöringstid för varje län i Sverige. I brevet kommer det också fram att länen Gotland, 

Jämtland, Blekinge och Norrbotten upplever sig mindre arbetsbelastade än övriga län och därmed 

troligtvis kommit längre i sin planläggning.27  

26 juni 1939, luftskyddsinspektionen informerar luftskyddscheferna via länsstyrelserna att Röda Korset 

är intresserade av samarbete med luftskyddsinspektionen. Röda Korsets organisation är uppdelad i 

kretsar vilka kan skilja sig i storlek. Kretsarnas storlek bestäms i samråd med luftskyddsinspektionens 

överstyrelse. Ett villkor mellan en Röda Kors-krets och luftskyddsinspektionen är att den lokala 

luftskyddschefen är med och medverkar i samarbetet. Efter en överenskommelse med en Röda Kors-

krets och en luftskyddschef ska det förmedlas till närliggande luftskyddschefer om detta.28  

3 augusti 1939 gör luftskyddsinspektionen en jämförelse med hur civilförsvaret ser ut internationellt, där 

menar de på att utrikes så finns det ett större fokus på sjukvårdstjänsten, något som även Sveriges nya 

anvisningar börjar trycka hårdare på. Sveriges civilförsvar har också betydligt färre fackutbildad 

personal än andra internationellt jämförbara länder enligt luftskyddsinspektionen. Inspiration kommer att 

tas från Englands uppbyggnad av deras civilförsvar då den av luftskyddsinspektionen anses vara god.29  

17 augusti 1939 skickar luftskyddsinspektionen ett dokument till luftskyddschefer i Sverige innehållande 

ett flertal sidor om organisering av telefonutrustning och dessa ska ordnas i luftskyddscentraler. Det är 

viktigt att kommunikationen går fort om industri eller civila skadas vid flyganfall. Personal ska utbildas i 

hantering av telefonutrustning, luftskyddsinspektionen har också viss brist av personal och därför 

behöver telefonutrusningen kunna såväl mottaga som giva samtal, alltså dubbelriktad trafik. En 

luftskyddscentral är organiserad så att den innehåller två avdelningar. En som mottager information och 

sammanställer den och en med personal inom telefontjänst som förmedlar vidare information. Tills 

vidare under fredstid gällande mindre betydelsefulla orter räcker det med kommunikation av vanliga 

telefonapparater. Den utrusning med nya telefoner avsedda för luftskyddspersonal kommer tilldelas 

hemliga nummer så att inte onödiga förfrågningar eller påringningar kommer att ske. Även skyddsrum 

kopplade till luftskyddspersonal ska om möjligt få telefonförbindelse, dock kan inte telegrafverket för 

tillfället garantera att förbindelse fungerar vid till exempel ett husras. Abonnemang ska avtalas och 

förhandlas fram med telegrafverket, tills dess används vanliga telefoner.30  

1 september 1939 kriget har brutit ut, men blygsamt så skriver luftskyddsinspektionen ”Med 

föranledning av det skärpta utrikespolitiska läget får luftskyddsinspektionen härmed – ehuru 

luftskyddstillstånd icke blivit anbefallt – hemställa att länsstyrelsen behagade anmoda 

luftskyddscheferna i länet att ofördröjligen vidtaga de åtgärder, som äro erforderliga för att snabbt kunna 

bringa planerna för luftskyddet i verkställighet”31. Vidare är det av särskild vikt att utbildning antingen 

påbörjas snarast eller återupptas snarast i den utsträckning som är möjligt med tanke på de 

omständigheter man befinner sig i. Det följer också en bilaga om föreskrifter om hur 

luftskyddsinspektionen ska agera, enligt kungliga majestätförordning råder det luftskyddstillstånd inom 

riket efter detta brev (obestämd tid). För frivillig utrymning rekommenderar luftskyddsinspektionen 

städer med större befolkning än 20 000 invånare att om möjligt finns, flytta ut till landet för de som har 

ett sommarhus eller till släktingar bosatta på sådana platser. Detta riktar sig främst till barn i skolålder 

och deras mödrar, även äldre och sjuka. Om det sker luftanfall kommer det att ske på natten eller andra 

tider då det är såpass mörkt att det lämpar sig, därför ska mörkläggningsförmåga vara i beredskap. 

Släckningsmöjlighet ska också vara i beredskap då man misstänker att fientliga flygplan kommer att 

vara bestyckade med brandbomber. Därför rekommenderas det att finnas en husbrandvakt vid varje 

större huskomplex med tillgång till vattenlagring. Skyddsrum och alarmering ska också förberedas och 

                                                             
27 20 juni 1939, Nr. 1372 B.D.I. 1939 och 154–22 L.Dm 1939. Pärm (1). 
28 26 juni 1939, 162–23 L.Dm 1939 och SR/HK N:r 1365 1939. Pärm (1). 
29 3 augusti 1939, SH/AMP Nr.1317 B.D.II 1939 och 182–26 L.Dm 1939. Pärm (1). 
30 17 augusti 1939, 198–28 L.Dm 1939. Pärm (1). 
31 1 september 1939, luftskyddsinspektionen AZ/IH Nr. 1566 B.D.II 1939 och bilaga 167. Pärm (2) (citat). 
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vara i beredskap. Priserna på materiel förväntas stiga kraftigt så fyll på lagren. Uppmana också 

allmänheten att de kan söka sig till luftskyddsföreningar för en enklare praktisk utbildning.32  

2 september 1939 skriver luftskyddsinspektionen till länsstyrelsen i Värmland att gasskyddsdräkter av 

senaste modellen inte är färdig för distribution förrän om cirka 3 eller 4 månader. Enligt utlåtande ska 

dessa oljedräkter med viss resistens kunna motstå senapsgas och därför rekommenderar 

luftskyddsinspektionen att länsstyrelsen köper upp lager av oljedräkter och oljerockar, fram till att 

luftskyddsinspektionen kan leverera nya gasskyddsdräkter. Angående ersättning för köp av oljedräkter 

och oljerockar finns det osäkerhet om luftskyddsinspektionen kan betala ut till länsstyrelsen i efterhand, 

därför återkommer luftskyddsinspektionen om möjlig betalning i efterhand.33  

30 oktober 1939, luftskyddsinspektionen skriver att de vill göra ett krafttag angående utbildning av 

försvar av hamnar, då de estimerar att om Sverige blir indraget i krig är sjöfartshamnar mål för 

bombföretag. Det ska organiseras luftskydd med specialinriktning på hamnar då luftskyddsinspektionen 

menar på att med hänsyn till det politiska läget och erfarenheter av de senaste krigen varit av militär 

prioritering. Luftskyddsinspektionen framhåller att de önskar att länsstyrelserna ska stå för kostnaderna 

för resor och traktamenten, då luftskyddsinspektionen för närvarande varken har ekonomiska medel eller 

befogenheter för sådant.34  

6 november 1939 har luftskyddsinspektionen i sitt sökande av personal varit i kontakt med både 

Landsorganisationen i Sverige och svenska Arbetsgivareföreningen med önskemål om att dessa ska 

hjälpa inspektionen att dela ut anvisningar till sina medlemmar. Länsstyrelserna ska dela ut exemplar till 

luftskyddscheferna så de sedan i sin tur kan distribuera till dessa två organisationer på sin respektive 

ort.35  

22 november 1939 kommer en lunta med arkivpapper in till Värmlands länsstyrelse angående en 

inventeringsplan (utrymning) för Ulleberg och Klaraborg. Dessa är fattigvårdsanstalter och inrymmer 

olika kategorier av människor. I fallet av mobilisering ska dessa kunna lokaler ombildas till 

beredskapssjukhus. Dessa vårdinstitutioner innehåller också ”sinnessjuka”, ”sinnesslöa” och 

sängliggande, därför anses det svårt att utrymma dem till privathem om så skulle behövas. Kartläggning 

av ålderdomshem i Värmland har gjorts och dessa kategorier kan placeras ut till ålderdomshemmen om 

det sker en mobilisering och fattigvårdsanstalterna behövs för annat ändamål, de skulle också hamna 

under statens disposition. En stor del av ålderdomshemmen svarar att de inte har möjlighet att ta emot 

nya klienter, då de uppfattar sig fullsatta. Skulle en alternativ mobilisering ske är den av högre prioritet 

än tidigare löften som givits till enskilda individer inom berörda organisationer. Det finns även befintligt 

avtal om inkvartering av personer tillhörande annan befolkningsgrupp eller personer från annan ort. Allt 

enligt överenstämmelse med luftskyddsinspektionens anvisningar i P.M.,bil. 244, nr. 1121 B.D. III.36  

7 november 1939, Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté har gjort ordning en mindre samling 

anvisningar, särskilda anvisningar från luftskyddsinspektionen ”vad varje medborgare bör veta om 

utrymning” främst riktad till kvinnor men även för äldre. Beskriven på detaljnivå om mat, viktiga papper 

och kläder.37  

19 december 1939, frälsningsarméns centralorganisation befintlig i Stockholm erbjuds av Värmlands län 

i händelse av att Stockholm skulle utrymmas av antingen krigsfara eller krig, plats för medlemmar av 

frälsningsarmén, men också skyddslingar i Dalby, Sunne och Ekshärad i Värmland. Frälsningsarmén 

berättar att ett avsevärt antal officerare har kontaktat dem om att deras barn behöver skydd om vissa 

                                                             
32 1 september 1939, luftskyddsinspektionen AZ/IH Nr. 1566 B.D.II 1939 och bilaga 167. Pärm (2). 
33 2 september 1939, GG/Ry. N:r 2195 B.D.I. 1939 och 1939 5/9 brev L.190. Pärm (2). 
34 30 oktober 1939, luftskyddsinspektionen RL/AMP. Nr. 1381 B.D.II. 1939. Pärm (2). 
35 6 november 1939, luftskyddsinspektionen TMS/MS Nr. 894 B.D.III. 1939 och 356–49 L.Dm 1939. Pärm (2). 
36 22 november 1939, 350-48 L.Dm 1939. Pärm (2). 
37 7 november 1939, luftskyddsinspektionen PS/AMP Nr 931 B.D.III 1939 och 357–49 L.Dm 1939. Pärm (2). 
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scenarier inträffar. Företaget Lifförsäkrings-Aktiebolaget de förenade vill förflytta mindre delar av sin 

personal från Örebro till Karlstad (väster ut).38  

20 december 1939, kungliga socialdepartementet informerar om att det ska genomföras en planläggning 

i Värmlands län och att det råder luftskyddstillstånd, (enligt kungliga majestät förordnat beslut 14 

oktober 1939). Därför ska det i 18 luftskyddsorter bortflyttas civilbefolkning till annan luftskyddsort 

(obestämd tid). Avskrift för detta ärende ska granskas av försvarsdepartementet och chefen för 

försvarsstaben. Brevet är undertecknat av Tage Erlander och Gustav Möller.39  

20 december 1939 riksantikvarieämbetet informerar om att de har granskat Värmlands län avseende 

monument och historiska föremål som ska få särskilt skydd. Riksantikvarieämbetet poängterar att det 

främst rör sig om kyrkliga monument som tas i beaktande för beskydd. Försvarsstaben ska sedan bli 

informerad om vilka objekt. Landsantikvarierna har medverkat i stor utsträckning i arbetet med 

kartläggning av Värmlands läns skyddsbehövande objekt. Riksantikvarieämbetet understryker att det 

främst rör det civila luftskyddet, alltså luftskyddsinspektionens uppdrag att bevaka. I bilagan som följer 

anses följande objekt allvarligt hotat i nödläge; 

-Hammarö kyrka med dess medeltida skulptur 

-Södra Råda kyrka med dess medeltida målningar, medeltida funt, medeltida skulpturer, medeltida 

vävnad. 

Utöver de två kyrkorna och dess tillhörigheter rör det sig om lösa föremål till exempel funtar, 

helgonbilder, valv och krucifix. Det följer även instruktioner hur dessa ska skyddas och vilken materiel 

som behöver finnas till hands.40  

4 december 1939, luftskyddsinspektionen beskriver att de i många fall fått revidera planläggningen och 

förberedelsen i hamnar som gjorts på lokala orter av hamnens luftskyddsledare för att sedan lämna över 

till distriktets luftskyddschef. Luftskyddsinspektionen menar på att detta har lett till att kartläggningen 

tagit längre tid, då de själva har fått göra om planering för att det ska bli mer enhetligt inom Sverige. 

Luftskyddsmyndigheten har planer på att ta över planeringen av hamnar under en viss tid, för att sedan 

givas tillbaka till lokala ledare.41  

1940 

8 april 1940, luftinspektionen har fått svar på dess tidigare brev till kungen om luftskyddschefernas 

arbetsbörda, det kommer att bli viss lindring av deras arbetsbörda. Någon semester kommer det dock 

inte bli då det inte anses finnas ersättare som är tillräckligt dugliga. Lindringen yttrar sig istället genom 

att kommunen ska assistera med sin personal till luftskyddscheferna. Angående den ökade mängd 

undersökningar om planering och konstruktion av skyddsrum ska andra enheter kunna ta hand om den 

här arbetsbördan från luftskyddscheferna. Samtidigt med hänseende till utrikespolitiska förhållanden 

behöver planering fortgå.42  

12 januari 1940, landstormskvinnorådet meddelar alla lottaföreningar om att de inte har skyldighet att 

stå till luftskyddsinspektionens plikt. De lottor som är kontraktsbundna står under militären vid 

mobilisering och krig men inte under luftskyddscheferna. De militära myndigheterna har rätt att begära 

lottor som står under luftskyddsmyndigheten, det finns dock ett undantag och det är lottor utbildade till 

samariter vilka inte militärmakten kan ta kommandot över.43  

                                                             
38 19 december 1939, frälsningsarmén 420–6 2L.D:m 1939, fotnot 2 27 december 1939, lifförsäkrings-aktiebolaget de 
förenade 431–7 2L.D:m 1939. Pärm (2). 
39 20 december 1939, kungliga social departementet 423–6 2L.D:m 1939. Pärm (2). 
40 20 december 1939, riksantikvarieämbetet 422–6 2L.D:m 1939. Pärm (2). 
41 4 december 1939, luftskyddsinspektionen PS/AMP Nr 1254 B.D.III. 1939 och 394-3 2-L.D:m 1939, texten ingår i bilagan 27 
december 1939, luftskyddsinspektionen PS/AMP Nr 1322 B.D.III. 1939 och 397.3 2L.D:m 1939. Pärm (3). 
42 8 april 1940, luftskyddsinspektionen TMS/BO. Nr 318 B.D. 1940 och 89–20 L.Dm 1940 och övriga papper i samma häfte. 
Pärm (3). 
43 12 januari 1940, landstormskvinnorådet 17–11 2L.D:m 1940. Pärm (4). 
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2 februari 1940, luftskyddsinspektionen skriver om de nya kursplaner och de utbildningar som har 

införts. Detta leder till att luftskyddsinspektionens personal behöver lära sig vissa militära uppgifter, 

både för att avlasta militären och för att inte militären alltid finns närvarande. Det handlar om en kurs 

inom röjningstjänsten för desarmering av projektiler. Bomber från flyganfall och projektiler från 

luftvärnsartilleri kan undantagsvis misslyckas detonera och behöver därför förstöras på ett säkert sätt. 

Jobbet anses farligt och kurserna kommer ske i A- och B-orter. Utbildningen kommer ske i 

luftskyddsinspektionens skola i Stockholm.44  

16 april 1940, luftskyddsinspektionen har skapat en lånefond med likvida medel avsedda för 

skyddsrumsbyggande. Ett belopp om 15 000 000 kronor har reserverats för detta syfte. Riksbanken 

kommer ta emot ansökningar och besluta om dem. Har man av riksbanken blivit beviljad att få ta ett lån 

för bygge av skyddsrum har man skyldighet att sedan bygga skyddsrum och inget annat. Räntan ligger 

på 5% och amorteringsperioden är 10 år. De som prioriteras för att få ta lån är de som inte anses ha den 

ekonomiska styrkan att kunna bygga skyddsrum, men har i avseende att göra det om de haft budget för 

det. De som redan har byggt eller snart är färdiga med byggnation av skyddsrum bör begränsas att få 

beviljande av lån för byggande av skyddsrum.45  

17 april 1940 luftskyddsinspektionen informerar om att personal inom luftskyddsinspektionen ska bära 

armbindel, detta gäller också Röda Kors-arbetare och samariter underställda luftskyddsinspektionen. De 

som ska bära Röda Korset-symbol ska anmäla sig för registrering hos svenska Röda Korset och inte hos 

luftskyddsinspektionen, då de är separata organisationer, dock med samarbete sinsemellan. 

Hemskyddssamariter ses också som en organisation vid sidan av, vilka också ska bära armbindel. 

Beroende på post inom luftskyddsinspektionen bär man olika färger på armbindeln. Den lokala 

luftskyddschefen får på eget initiativ klä sin personal med en liten rostfri kungakrona (trekronor 

symbol), om han eller hon så önskar. Den ska vara placerad i mitten och det gäller inte för personal med 

Röda Korsets symbol, då korset tydligt måste framgå och ska därför inte täckas.46  

                                                             
44 2 februari 1940, luftskyddsinspektionen HA/IS Nr utbildning D.6 1940 och 42–15 L.D:m 1940. Pärm (4). 
45 16 april 1940, luftskyddsinspektionen TMS/BO Nr. 174 K.D. 1940 och 1(7? Spillt bläck)0–26 L.D:m 1940. Pärm (4). 
46 17 april 1940, luftskyddsinspektionen HA/IS Nr 616 M.D. 1940 och 133–26 L.D:m 1940. Pärm (4). 
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Bilden föreställer vilka symboler personal av luftskyddet och dess olika avdelningar ska bära på sin arm, inklusive röda 

korset.47 

                                                             
47 Mars 1940, luftskyddsinspektionen 133-26 L.D:m 1940 (bild). 
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3 maj 1940, luftskyddsinspektionen lämnar ut ny information om det rådande luftskyddstillståndet som 

råder i riket. Om utländskt flyg utan tillåtelse överträder svenskt territorium ska sirener eller annan 

larmanordning varna för ”luftfara” om det upplevs vara uppenbar fara vill säga. Det innebär att det inte 

alltid anses vara fara när utländskt flyg inträder över svenskt territorium, utan endast om sirener giver 

varning. Om larmanordning giver signal ”luftfara” kan planet skjutas ned och civilbefolkning ska tas 

under närmaste tak, dock ska det inte finnas fönster i närheten då det finns risk för skrot och splitter. 

Med hänsyn till detta ska luftskyddspersonal regelbundet se till att larmanordning fungerar och göra 

tester så civilbefolkningen lär sig skilja på signalerna ”flyglarm”, ”luftfara”, ”luftfara upphör” och 

”flyglarm upphör” för att sedan söka skydd på lämplig plats.48  

7 juni 1940, luftskyddsinspektionen informerar Värmlands luftskyddschefer om att det inte kommer 

levereras nya gasmasker och att gasskyddsutbildningen kan strykas. Den nya kursplanen kommer inte 

längre att innefatta gasskydd, även de som jobbar inom gasskyddstjänsten blir därmed överflödiga. Då 

inspektionen har svårt att skaffa materiel bör den lokala luftskyddschefen först se över sitt eget förråd 

efter nödvändiga förnödenheter. Sjukvårdstjänsten ska tillfråga Röda Korsets lokala- och 

distriktsstyrelse efter övningsmateriel. Luftskyddsinspektionen berättar att frågan om avlöning av aktiv 

personal får vänta då de skickat nådigt brev till statskontoret om den frågan. De medger också att de fått 

ekonomiska medel av frivilliga insamlingar.49  

17 juni 1940, luftskyddsinspektionen hänvisar till krigserfarenheter utomlands. De skriver att de har 

kommit fram till två slutsatser, att luftskyddsledningen ska göra mer av direkta ingripanden vid luftanfall 

och att det behöver ske en koncentrering av luftskyddet, då det är orimligt att de administrativa 

områdenas luftskyddschefer ansvarar över alltför stora landområden. Nackdelen enligt 

luftskyddsinspektionen med så stora områden är att det blir svårt att hinna bygga upp hela området och 

riskeras bli eftersatt ur planeringssynpunkt som i reellt läge. Det behöver tas betydligt större beräkning 

av terrängförhållanden och att infrastruktur kan skadas, som att broar förstörs vilket leder till att det kan 

vara svårt för luftskyddspersonal att nå den tänkta platsen. Trots allt detta vill luftskyddsinspektionen 

förändra i så liten uträckning som möjligt på luftskyddschefernas områden, då det inte vore strategiskt 

att göra stora ändringar i organisationen vid denna tidpunkt. Luftskyddsinspektionen önskar att de lokala 

luftskyddscheferna rapporterar tillbaka om hur de lokala förhållandena ser ut, med tanke på topografi där 

det ska markeras nuvarande gränser och alternativa förändringar för att sedan granskas.50  

17 juni 1940, nya direktiv kommer från luftskyddsinspektionen angående att införa beredskapsgrader 

liknande militärens olika mobiliseringsgrader. Det är organiserat i tre steg; 

Första beredskapsgraden – innebär total förberedelse för alla delar inom luftskyddstjänsten. 

Andra beredskapsgraden – innebär att cirka en tredjedel av den fulla kapaciteten ska vara i förberedelse 

att kunna utnyttjas och att resterande två tredjedelar ska kunna mobiliseras inom 6 timmar. 

Tredje beredskapsgraden – innebär att inom 3 timmar ska en tredjedel kunna mobiliseras och efter 24 

timmar ska man kunna uppnå fullkapacitet. 

Tjänstledighet under första beredskapsgraden ska i det yttersta inte ges ut, semester eller tjänstledighet 

under andra- och tredjegraden ska endast beviljas beroende på om det kan anses att situationen kan 

medgiva det.51  

20 augusti 1940 polisverket i Karlstad luftskyddsbyrån, meddelar att byggnationen av skyddsrum inom 

Karlstads luftskyddsdistrikt snart är färdigt. Av Karlstads befolkning på 28 829 personer finns det 

skyddsrum för 27 073 personer vilket gör att 93,90% av stadens befolkning har tillgång till skyddsrum. 

                                                             
48 3 maj 1940, luftskyddsinspektionen HA/IH Nr 355 A.D. 1940 och 190–37 L.D:m 1940. Pärm (4). 
49 7 juni 1940, luftskyddsinspektionen BH/ID Nr. 1010 M.D. 1940 och 239–43 L.D:m 1940. Pärm (4). 
50 17 juni 1940, luftskyddsinspektionen HA/BO. Nr 715 B.D. 1940 och 251–45 L.D:m 1940. Pärm (4). 
51 17 juni 1940, luftskyddsinspektionen PS/AMP Nr 694 B.D. 1940 och 252–45 L.D:m 1940 med bilaga 
luftskyddsinspektionen PS/AMP d. 14.6.1940 och 252–45 L.D:m 1940. Pärm (4). 
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Polisverket i Karlstad berättar att inspektionen alltsedan luftskyddets införande varit ute i Sverige och 

inspekterat att skyddsrummen lever upp till standarden.52  

1 oktober 1940 har en sammanställning gjorts angående svårigheter om rekrytering. Brev har skickats 

under sommaren 1940 till samtliga luftskyddschefer där Värmlands länsstyrelse överväger att fråga 

kungliga majestät om en reglering angående de rekryteringsförhållanden som råder. Civila luftskyddet, 

skyddsorganisationer och hemvärnet konkurrerar om arbetskraft. Det anses vara otydligt vem som får ta 

ut personal och på vilka grunder. Värmlands försvarsassistent vill ha in svar från luftskyddscheferna. 

Exempelvis: 

-Sysslebäck i Finnskoga menar på att sedan hemvärnet organiserats har de tagit ”alla bättre manliga 

krafter”, konkurrensen handlar om den manliga personalen. Dessutom har Finnskoga distrikt ännu inte 

hittat någon ersättare till vice luftskyddschef. 

-Munkfors-Munkereds luftskyddsort menar på att av deras befolkning på 4300 personer har 33,33 

procent av den totala befolkningen, inklusive åldringar, barn, värnpliktiga och sjuka på något vis tagits i 

anspråk för luftskyddstjänstgöring. 

-Kristinehamns distrikt trycker på att det är väsentligt att kungen förtydligar vem som får ta ut vilken 

personal. Dessutom är många personer med i flera organisationer, såsom lottaföreningar, hemvärn och 

luftskyddet. Kristinehamn menar att männen drar sig mest åt hemvärnet, kvinnorna till lottaföreningar 

och luftskyddet får lite av båda. Kristinehamn tycker inte det har funnits några signifikanta friktioner, 

men att det borde redas ut om Sverige blir indraget i krig och man inte kan reda ut vart personalen ska ta 

vägen vilket enligt Kristinehamn skulle leda till oreda och kaos.53  

Resultat och analys 
1. Hur var civilförsvaret i Värmland organiserat, utrustat och utbildat? 

Civilförsvaret startade i Värmland på riktigt 5 april 1938. Det har förekommit något enstaka brev från 

1937 men dessa är snarare att räkna som en kartläggning av Värmlands län än en start på en 

organisation. Brev från myndigheter och organisationer brukar vara riktade till länsstyrelser i stort och 

inte specifika län. Sverige ser som bekant olika ut både befolkningsmässigt, industriellt och geografiskt 

vilket av naturliga anledningar leder till att luftskyddscheferna kommer att behöva utbilda personal mer 

inom vissa sektorer. Kuststäder behöver ett starkare fokus på hamnar, städer mer präglade av 

träbyggnader behöver ett brandfokus. Städer med stor population eller med industri vital för krigsmakten 

får en högre klassificering. Luftskyddsinspektionen har lämnat ut anvisningar till alla län om kursplaner, 

broschyrer och de högre uppsatta i luftskyddet har fått en utbildning i Stockholm. Alla luftskyddschefer 

har besökt Stockholm i utbildningssyfte oftast flera gånger både för sin egen skull men också för att 

träna upp civilbefolkningen i sina respektive luftskyddsorter. Exempel på luftskyddsorter i Värmland 

med luftskyddschef för att ta nämna några: Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Filipstad, Ransäter, 

Uddeholm, Kil och Näs. 

Orter delas in i A, B, C och D klass efter hur viktiga de anses vara. Klassificeringen brukar utgå ifrån 

hur stor befolkningssiffran, är något som ibland kritiseras då viktig industri också bör prioriteras, 

speciellt industri som är viktig för militären, det som kallas ”riskklass”. Inom ett klassificeringsområde 

bör det finnas alarmering/oljudsanläggning, en planläggning där utrymning ingår. Uppgifterna skickas 

sedan till rikskommissionen och alternativt militären om de drar samma slutsatser som den lokala 

luftskyddschefen. Det förekommer några exempel på ställen där det kan befaras flyganfall såsom 

oljehamn i Stockholm, Nynäshamn och Malmö, gevärsfaktoriet i Eskilstuna, flygverkstäderna 

Trollhättan och Linköping. Ur militär synvinkel avseende Värmland är att närmaste möjliga fientliga 

militära flygfält är 650km bort. Militären har även gjort en sådan här beräkning av värmländsk industri 

vad som kan ställas om till militärt nödvändig industri eller på annat vis kan assistera militären genom 

sin produktion i händelse av krig. Värt att notera är att lönen blir högre för luftskyddschefer beroende på 

                                                             
52 20 augusti 1940, 329–06 L.D:m 1940. Pärm (5). 
53 17 juli 1940, 276–49 L.D:m 1940- L.412 (ett häfte insamlat under sommaren, sammanställt under hösten). Pärm (4). 
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vilken klassificering deras luftskyddsort har, lönen kan skilja sig ganska betydligt, klassificeringslönerna 

tas upp 23 augusti 1940. 

Luftskyddsinspektionen har konstant lidit av underfinansiering detta hämmar möjligheterna för 

utbildning och materiel. Myndigheten har dock varit aktiv i sitt sökande efter mer statsbidrag och 

frivilliga insamlingar. Trots detta har de aldrig upplevt sig tillfredsställda med sin ekonomiska situation. 

Utbetalningar till kommuner och länsstyrelser har varit osäkra, även om situationen varit på detta vis har 

myndigheter, inklusive luftskyddsinspektionen själv och luftskyddschefer manat folk inom 

organisationen till förståelse och medkänsla för den ekonomiska situationen. Utbildning har varit en 

huvudsyssla för luftskyddsinspektionen, exempelvis har vi i från brevet 1 oktober 1940 fått reda på att 

1/3 del av Munkfors-Munkereds ortsbefolkning tagits i anspråk och att det inte endast handlar om unga 

män och kvinnor utan av blandade kategorier som blivit utbildade inom luftskydd. 

Luftskyddsinspektionen har systematiskt delat ut broschyrer skrivna av olika organisationer exempelvis 

”vad varje medborgare bör veta om utrymning vad den bör veta, som bor i utrymningsort” med denna 

finns olika bilagor som riktar sig till kvinnor och barn och människor vilka icke anses kapabla till strid. 

Broschyrer av detta slag är oerhört detaljerade då det står vilka kläder, mat och värdeföremål som bör tas 

med om en eventuell evakuering inträffar. Det finns också broschyrer om hur gasmasker fungerar var 

man tar skydd och vilket skyddsrum som passar i olika situationer. En hel del utbildningar kommer in 

efter 1 september 1939, dock är utbildningar för såväl luftskyddspersonal som civilbefolkning enligt min 

bedömning primitiva då jag läst ett flertal kursplaner. Utbildningstiden brukar sträcka sig mellan 20- 40 

timmar men oftast den kortare versionen. De är ofta specifikt inriktade på områden såsom järnväg, 

brand, hamnar med mera. Viktigt att poängtera är att det inte endast är luftskyddet som arbetar med 

utbildningar för civilbefolkningen utan även lottakårer, landsstormkvinnor, hemvärn och Röda Korset. 

Vad jag vet så har inte frälsningsarmén bedrivit utbildningar men de har varit starkt engagerade i frågor 

rörande civilbefolkningen. 

Angående utrustningen är detta en av de tidiga frågorna, då man behöver bygga upp materielförråd för 

civilförsvaret. Denna materiel fick ej brukas och skulle vårdas och inspekteras med jämna mellanrum, 

endast vid skarpt läge får materiel från förråden användas. Däremot finns det uppenbarligen materiel 

som ska brukas under utbildningarna då de består utav både praktiska och teoretiska inslag. Utrustningen 

kan låta enkel i moderna öron när det handlar om sandsäckar, vattenbrandsprutor, skyfflar, hinkar, 

pikyxa och vanliga verktyg. Det finns också mer avancerad utrustning som gasmask, gasskyddsdräkt, 

flyglarm, telefon och tjänstefordon. Mycket av utrustningen är det brist på. Leveranssvårigheter uppstod 

av flera anledningar. Import är av uppenbara anledningar försvårad, efterfrågan är så stor att 

produktionen inte hinner med och ekonomisk knapphet råder. Priser på nödvändig materiel för 

luftskyddsinspektionen börjar stiga under 1939 och framåt, inspektionens budget är ansträngd. Efter en 

tid fick även vanligt folk inklusive företag köpa den utrustning civilförsvaret ville ha, men de får då köpa 

det till maximum pris (marknadspris) medan luftskyddsinspektionen köper det till minimum pris 

(bruttopris). Det dyker också upp reklambroschyrer aviserade till olika luftskyddschefer, där de försöker 

sälja materiel lämpat för civilförsvaret. 

Marie Nyberg rangordnar hela verksamheten i några enkla steg där luftskyddsinspektionen ligger under 

kungliga majestäts socialdepartement. Luftskyddsinspektionen i sin tur är ovanför länsstyrelserna 

därunder har vi kommunernas luftskyddsnämnder och luftskyddscheferna. Under luftskyddscheferna 

finns en mängd olika avdelningar och organisationer.54 

2. Vilken verksamhet bedrev civilförsvaret? 

Under de lokala luftskyddscheferna finns en mängd underavdelningar såsom alarmeringstjänst, 

skyddsrum, mörkläggning, gasskyddstjänst, brand- och bärgningstjänst, förbindelsetjänst, reparations- 

och röjningstjänst, utrymning och sjukvårdstjänst. Det finns också industriluftskyddet där de större 

industrierna har en egen luftskyddsledare som står i lägre rang än luftskyddschefen. Industriskyddet är 

lite avskilt fast de har samma utbildning och deltar mycket i civilsamhället. Det är enligt min bedömning 

                                                             
54 Nyberg, Marie (1985). Luftskydd i Göteborgs och Bohus län 1937-1945: --- det civila försvarets framväxt före och under 
andra världskriget. Göteborg: Försvarsenheten, Länsstyr. 
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ett gott samarbete mellan näringslivet och civilsamhället med stöd av de brev jag läst, industrierna är 

aktiva i att bygga skyddsrum och utbilda personal och fråga efter mer utbildning för sin personal.  

Det händer att civilförsvaret får möjlighet att på riktigt vara med och släcka bränder, 26 juni 1940 rasar 

en stor brand i Uppsala men inte av militära anledningar. Ödeläggelsen uppskattas till 1,5 miljoner 

kronor och de menar att trots det höjda beredskapsläget och massor av brandpersonal och materiel slutar 

det i en katastrof. Luftskyddsinspektionen skriver till de andra länen om detta och menar att mycket 

mera förberedelse av personal, materielfronten och förebyggande åtgärder behövs. De har deltagit vid 

flertal andra bränder, oftast industribränder som inte har förorsakats av fientliga militära anledningar 

utan vanliga bränder. Även i många av de fallen har luftskyddsinspektionen varit kritisk och menat på att 

den vanliga brandkåren har varit med under släckningsarbetet tillsammans med luftskyddet trots detta 

har släckningsarbetet inte bedömts varit speciellt underlättande för det ordinarie brandväsendet. Inför ett 

möjligt krig och befarande av fällande av brandbomber så gör man förebyggande åtgärder, som hugga 

ned skog, det vill säga göra brandkorridorer, städa mellan husen och på vinden för att få bort brandfarligt 

material och nya hus ska byggs med längre mellanrum. Luftskyddsinspektionen har så kallade 

studieresor och kontakt med andra länder. I ”Warschava sic!” 6 mars 1940 bedömdes 20–30% av staden 

brunnit ner av både artillerield och flyganfall. Mest rapporteras det om Finland, samma datum har i 

Borgå 28 hus och i Åbo 50 hus brunnit upp. Även Pajala som är svenskt har i samma rapport blivit utsatt 

för flyganfall. Deras slutsats är att det inte endast är städer med värdefull industri eller folktäta städer 

som ligger i riskzonen utan alla former av samhällen. 

Utöver brandförsvar som verksamhet var gasskyddet en av de andra stora prioriteringar i början av 

luftskyddsinspektionens uppbyggnad 1938 och första halvan av 1939. Ett syfte var att personal och i 

längden övriga befolkningen i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjudas gasmasker, gasdräkter 

och skyddsrum med ventiler och annan mer avancerad utrustning för gasskydd. 1939 avtar förberedelse 

för gasskyddet något och 7 juni 1940, kort innan Frankrikes kapitulation tar man bort utbildningen av 

gasskydd och slutar leverera materiel för gasskydd. Detta antar jag beror på att eftersom inte stridsgas 

har använts än så länge kommer det nog inte heller göra det framöver. Dock försvann aldrig 

gasskyddstjänsten (åtminstone inte till det datum jag forskat om) totalt men man antog nog att den inte 

hade så hög prioritet längre, brandbomber var det nya inom flygvapnet nu. Gasskyddet hänger nära 

samman med skyddsrumsuppbyggandet som var ett ambitiöst projekt som startade 1939 men tog fart på 

riktigt under 1940. 

Marie Nyberg skriver att 1939 kom anvisningar om att det i befintliga hus ska byggas skyddsrum, 

anvisningarna var mycket detaljerade. Skyldigheten att bygga skyddsrum var för de hus med mer än två 

våningar och som innehöll 12 eller flera eldstäder. Detta ansvar låg under luftskyddsbyrån och efter att 

ett skyddsrum ansågs färdigt skulle en kontrollant komma på besök kontrollera om det var godkänt. 

Marie säger att även skyddsvärn fanns tillgängliga i städer, dessa var byggda av rör uppstuckna ur 

marken med sandsäckar emellan avsedda för fotgängare. I Göteborg som var Maries studieobjekt skriver 

hon att stadsbyggnadsarkitekten fick fria händer genom en fullmakt, där stadsbyggnadarkitekten ska 

bygga på kortast möjliga tid oberoende av vad det kommer att kosta. På grund utav att Göteborg låg 

efter i planeringen för byggandet av skyddsrum.55   

Någon liknande kritik har inte jag stöt på i Värmland, närmast är två skolor utanför Dejefors och Risäter 

inom Deje luftskyddsort som inte har råd att bygga skyddsrum till de två skolorna. De anses dock inte 

ligga inom någon farozon, detta löstes dock relativt fort med hjälp av experthjälp om 

kostnadseffektivitet. För Värmlands del har det finansiella varit ett problem men hur som haver blev 

skyddsrumsuppbyggnaden ändock lyckad. För Sveriges del i stort så konstaterar luftskyddsinspektionen 

stolt 23 augusti 1940 att skyddsrummen i Sverige anses solidare än i Tyskland trots att Tyskland har lagt 

ungefär 100 kr per invånare för sina skyddsrum och Sverige endast 50 kr. 

Utrymning och evakuering var också ett område luftskyddsinspektionens personal skulle arbeta med om 

situationen krävde, detta gällde också utländska medborgare. 12 februari 1940 det brev från amerikanska 

konsulatgenereralen i Stockholm, skrivet på engelska från the foreign service of the united states of 

                                                             
55 Nyberg, Marie (1985). Luftskydd i Göteborgs och Bohus län 1937-1945: --- det civila försvarets framväxt före och under 
andra världskriget. Göteborg: Försvarsenheten, Länsstyr. 
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America. Det handlar om amerikanska arbetare i Norrköping. Konsulatet skriver att om Norrköping blir 

ockuperat vill de att de amerikanska medborgarna förflyttas till ett hotell i Töcksfors, där de med hotellet 

anordnat möjligheter för arbetarna att bo. Även bland stockholmare råder det oro för evakuering det 

händer att det dyker upp brev från personer från Stockholmstrakten, vilka befarar en utrymning av 

Stockholm och på detta vis på förhand försöker ta kontakt med människor i Värmland. Det rör sig om 

personer med någorlunda högt uppsatt position i både Värmland och Stockholm, vilka söker alternativt 

boende i Värmland. Detta leder mig till slutsatsen att man främst befarar en attack från östkusten. Ofta 

handlar det om att man vill förflytta barn, gamlingar eller fru till Värmland, man kan antaga att många 

människor anser Värmland betydligt säkrare än Stockholm. Så sent som cirka 2 veckor innan Norges 

invasion kommer brev från Stockholm om att de vill till Värmland. Att riksantikvarieämbetet granskar 

Sveriges kulturhistoriska föremål tolkar jag som att man kan tänka sig en ockupation eller allvarlig 

skada och därför behöver lokalisera rikets värdeföremål från kultur- och historiesynpunkt. 

Mörkläggning är en annan verksamhet där det tränades storskaligt med hela civilsamhället på 

luftskyddsorter. I rapporter från övningar med mörkläggning på fabriker, bedöms det att produktionen 

var ungefär den samma under mörkläggningen. Dock har cyklande och gående haft problem med 

mörkläggning då även bilar ska mörkläggas. Därför har gående och cyklande fått tillåtelse att ha litet ljus 

i form av att bära ljusa klädesplagg eller bära självlysande knappar. 30 oktober 1939 kommer det fram 

att under den mörka delen av dygnet inom främst A-orter (Karlstad) vill luftskyddsinspektionen inte ha 

någon trafik under den mörka tiden på dygnet, detta med hänsyn till mörkläggningen. 

Alarmeringstjänsten står för att varna om obehörigt utländskt flyg upplevs ”aggressivt”. 3 maj 1940 

införs nya anvisningar om att alarmeringstjänsten ska träna upp lokalbefolkningen genom att starta 

flyglarmet och inspektera reaktionsförmågan och att lära civilbefolkningen hur olika signaler låter. 

Konstigt nog så kommer nya direktiv ungefär en månad senare efter 3 maj 1940 kom nya direktiv från 

luftskyddsinspektionen om att inte använda flyglarmet då det leder till förargelse hos civilbefolkningen 

och skapar förvirring eftersom ovisshet uppstår om det är på riktigt eller endast övning. Värmland har 

tidigare fått kritik för sitt alarmeringssystem då anläggningarna är av blandade modeller, korta 

räckvidder och inte alltid fungerar. 8 juni 1939 nämns militära åtgärder istället för civilförsvar då 

luftskyddsinspektionen vill placera ut luftvärn över viss industri i Hammarö och Karlstad, 

luftskyddsinspektionen ska också ge utbildningar i luftvärn alltså ett militärt medel och borde rimligen 

inte vara en del utav civilförsvaret. 2 februari 1940 reparations- och röjningstjänsten får också delvis 

militära uppgifter, då luftskyddsinspektionen ger utbildningar om hur man hanterar odetonerade 

projektiler ifrån flygvapen och luftvärnskanoner. 

Diskussion 

Problematisering 

Problem som dykt upp under uppsatsens skrivande är att materialet inte legat i kronologisk ordning, för 

det mesta är det månadsvis ordning men det finns ett X antal tillfällen då detta inte stämmer! Ett annat 

problem är att det finns många begrepp där det inte framgår vad som inbegrips i dessa och att hitta 

förklaringar på dessa har varit svårt. Litteraturen för dessa begrepp är begränsad, lyckligtvis händer det 

att det kommer fram en begreppsförklaring i andra brev längre fram. Men eftersom breven i många fall 

inte ligger i kronologisk ordning så framkommer det inte en naturlig förklaring på ett begrepp när man 

så att säga fortsätter en brevväxling, detta har stundtals lett till stor frustration. Materialet har varit av 

sådan storlek att jag fått tänka om angående att skriva ända fram till perioden 1944. Endast en 

sammanställning av brev från 1938 och 1939 var av en ganska betydande omfattning. Att gå ända fram 

till 1944 lämpar sig snarare för en C-uppsats, vilket jag mycket väl skulle kunna tänka mig att fortsätta 

med framledes, dock så har Värmland endast brev fram till 1942. På grund av tidsbrist så fick processen 

med brev gå i snabbare hastighet än den första pärmen vilket är synd, men upplever ändock att jag tittat 

igenom de andra berörda pärmarna på ett tillfredställande sätt. 

Vill också nämna en ”besvikelse” från min sida angående tiden efter Norges invasion då informationen 

nästintill var obefintlig. Två tillfällen har påkommits om skrivningar om situationen angående Norge. 

Två handskrivna brev där luftskyddspersonal sökte inhysning för norska flyktingar. Den andra 
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noteringen om Norge var kryptisk, men då datumen stämmer så bra och att de använde ordet geografi 

förstod jag att det syftades på Norge. 16 maj 1940 skriver Arvikas kommunfullmäktige att de önskar en 

högre klassificering på sin luftskyddsort, detta med tanke på deras allvarliga geografiska belägenhet i 

händelse av krig. Även inom militär litteratur är Norge inte i närheten av samma uppmärksamhet som 

Finland.  

Personalkonflikten 

Efter brevet 25 januari 1939 avseende att en stor del av luftskyddsinspektionens regionala personal är 

krigstjänstskyldig eller dylikt så kom det in en hel del brev om att företagen och distrikteten hittat 

ställföreträdare som inte är krigstjänstskyldiga eller krigsdugliga av olika anledningar. Detta påvisar en 

svaghet i civilförsvaret om man ska behöva byta ut personal och att ta upp en sådan här konflikt så nära 

in på andra världskrigets start. Samtidigt löstes ändock problemet på de flesta håll på bara några dagar 

genom att anskaffa ny personal. Detta är en viktig del i min diskussion när det kommer till konflikter 

angående personal. Det dyker upp allt fler brev, för det mesta handskrivna om människor som av 

religiösa skäl inte vill eller behöver göra militärtjänstgöring. Dessa personer hamnar ofta hos 

civilförsvaret alltså luftskyddinspektionen, främst inom sjukvård och som samariter. Den 11 november 

1938 berättas att äldre män som fortfarande bedöms vara krigstjänstduglig brukar utses till 

luftskyddsansvariga, jag skriver ansvariga för jag syftar inte endast på luftskyddschefer för distrikt utan 

personer som är vana vid befäl såsom företagschefer, platschefer eller andra former av chefer, men 

också välutbildade som läkare eller lärare och självklart sådana som genomgått grundläggande 

utbildning inom det militära och fullgjort högre befälsutbildning. Personalkonflikten blir på sätt och vis 

än värre senare då inte endast militärmakten konkurrerar om personal, utan lottaföreningar och 

hemvärnet tar personal som luftskyddsinspektionen anser vara det bästa ur folklagren.  

Även i Bohuslän och Göteborgs län vittnas det om svårigheter att få fram personal. Marie nämner inte 

militären, men i hennes intervjuer med folk som arbetade inom luftskyddet under 1930–40-talet så 

kommer det fram att vissa av informanterna kallar luftskyddsinspektionen på det lokala planet, alltså i 

luftskyddschefernas distrikt för pappersorganisationer. Med detta menar de att den personalstyrka som 

ska tillhöra luftskyddet fanns endast i många fall på pappret, men i verkligheten var det svårt att både 

kalla in, organisera och mobilisera. Efter axelmakternas invasion av Danmark och Norge ökade 

engagemanget för luftskyddet och allt fler ville deltaga och utbilda sig i civilförsvaret. I en intervju 

Marie gjorde berättade en informant att kurserna var oftast på kvällstid efter arbetet och deltagarna var 

därför trötta och inte så engagerade, dessutom var kurserna så pass korta att de inte gav den effektivitet 

som önskades.56 

Sverige har gjort en partiell mobilisering under krigets början och den var främst riktad mot Sovjetisk 

aggression i Baltikum och Finlands Attachéer och andra experter utrikes talade om att möjligheten att 

Sverige skulle försvara Finland var tänkbar. Denna vilja till försvar av Finland och främst rädsla för 

Sovjet kan man se på svenska trupprörelser då de var koncentrerade i norra Sverige hela kriget. En 

möjlig tysk invasion trodde man skulle gå via de danska öarna och riktas främst mot Malmö, trots detta 

kvarstod fokus på Norrland och Stockholm för att kunna slussa över trupper till Finland. Invasionen av 

Norge fanns inte med i beräkningarna och trupper från främst Skåne flyttades upp till Västsverige, denna 

truppförflyttning ansågs lyckad då den gick snabbare än planerad.57 

Fel fokus 

Man har haft fel fokus från början av organisationens uppbyggnad och lagt ett väldigt stort fokus på 

gasskydd men helt i onödan då det inte användes stridsgas i andra världskriget, ett fatalt misstag. Men 

också att organisationen började för sent, tidsbristen var för stor. Min analys är att man utgick ifrån att 

nästa storkrig skulle ha liknande karaktär som första världskriget, vilket inte Sverige var ensamma om. 

Frankrikes militära analys var exempelvis densamma. Det man hade rätt om var att flygvapen skulle ha 

en framträdande roll och att civilbefolkningen var en större måltavla än under första världskriget. 

                                                             
56 Nyberg, Marie (1985). Luftskydd i Göteborgs och Bohus län 1937-1945: --- det civila försvarets framväxt före och under 
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Egentligen borde detta inte vara en kritik trots att det i efterhand var fel prioriteringar, det tyder faktiskt 

på att militären och myndigheterna lär sig av historien och anpassar sin organisation efter närmaste stort 

krig. Anpassningsbarhet hos myndigheterna är i största allmänhet en bra egenskap även om det i detta 

felet blev fel. Jag har inte upplevt en naivitet hos myndigheterna om möjligheten för krig, det nämns ofta 

krig och liknande termer, beroende på datum. De organisatoriska problemen är svåra att upptäcka 

teoretiskt, de blir enklare att praktiskt se dem såsom personalkonflikten när organisationerna är under 

praktisk uppbyggnad. 

Ett flertal händelser värda att benämna hade dock inträffat innan andra världskriget såsom Sino-japanska 

kriget, Abessinienkonflikten och spanska inbördeskriget. På den internationella scenen fanns flera 

episoder där det hände politiska händelser man inte räknat med såsom Molotov- Ribbentrop pakten, 

”appeasement-policyns” brister, alliansbildningarna, kampviljan hos civilbefolkningen och ”blixtkrig 

doktrinen” med dess snabba rörlighet och samarbete mellan flygvapen, armé och mekaniska divisioner. 

Enligt Arvid Cronenberg var inget lands militära förberedelse färdig, inte heller Tysklands men då de 

andra ländernas förberedelse sågs som ännu mindre förbered, blev Tysklands förberedelse per automatik 

bättre. Arvid menar också att Sverige alltid håller ett vakande öga på hotet från öst oavsett om det heter 

ryska imperiet eller Sovjetunionen hålls alltid ett svenskt öga på hotet från öst.58  

Lagstiftning 

12 oktober 1938 tillkom utökad information om luftskyddslagen från den 11 juni 1937 och 

luftskyddskungörelsen den 10 juni 1938 där man utfärdade nr. 1 ”allmänna anvisningar”.59 

Lagstiftningen ändrades vid ett flertal tillfällen under dessa år, något som kan anses som en bra 

anpassning efter verkligheten, men att revidera lagar leder också till förvirring och tid att läsa in dem och 

tolka dem. I augusti 1940 och tiden däromkring talas det om att revidera luftskyddslagen, lagarna verkar 

revideras ganska frekvent under krigsperioden men det är bra att man frågar folk som arbetar inom 

organisationerna oftast luftskyddscheferna. Vidare brukar de få svar på sina synpunkter ifrån 

befallningshavande i Värmland eller dylikt.  

Det finns en liten distinktion mellan Carl-Axel Wangels beskrivning av luftskyddinspektionen och 

Marie Nyberg. Carl-Axel menar på att luftskyddet ska avlasta försvaret genom deras spaning efter 

fientliga flygplan och förhoppningsvis senare hjälpa till med luftvärn.60 Marie Nyberg menar att 

luftskyddsinspektionen skapades som en erfarenhet från första världskrigets och hur den drabbade 

civilbefolkningen, med inriktning på stridsgas. Innan dess var gränsen mellan militären och 

civilbefolkningen otydligare men genom tillskapandet av luftskyddsinspektionen skulle det ske en 

avblastning genom att militären ägnar sig åt militärverksamhet och luftskyddet åt civilförsvar.61  
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