
KATASTROFE



# 1 BLIV ELLER TAG AFSTED?

Beslut FØRST om du skal forberede dig hvor du er eller forsøge 
at evakuere.



Du ønsker ikke at sidde fast imellem din nuværende placering 
og den destination du håber at nå frem til, da der sandsynligvis 
ikke er nogen nem vej tilbage.



Du ønsker ikke at sidde fast og/eller blive en flygtning som 
gennes af sted sammen med paniske menneske-mængder.

Hvis evakuering virkelig er en troværdig muliged, så vent ikke 
- TAG AFSTED NU! 



#2 HVAD SKAL DU GØRE FØRST?

Uddelegér og overdrag særlige opgaver til forskellige voksne 
familiemedlemmer. 
Beskyttelsesrum, vand, mad/forsyninger.

Mens nogle arbejder på at oplagre vand og på 
beskyttelsesrummet derhjemme, bør andre skaffe mad og 
forsyninger - så meget som muligt.



#3 MAD / FORSYNINGER

Du skal udpege nogen til at gå i butikker NU med listen fra  
# 7.



#4 VAND

De tilbageværende skal begynde at tanke vand op 
OMGÅENDE!

Invaliderende sygdom kan løbe løbsk i din familie med meget 
lille håb om omgående lægehjælp. Det er en sandsynlig 
katastrofe, der dog kan undgås, MEN KUN hvis I har nok vand. 



Hver eneste tilgængelige beholder skal fyldes med vand LIGE 
NU!



Hvad som helst der kan indeholde vand skal fyldes op hurtigt 
LIGE NU!



DU KAN IKKE HAVE FOR MEGET VAND PÅ LAGER! Vent ikke, 
fyld hver eneste brugbare beholder, LIGE NU!



#4 BESKYTTELSESRUM

Dette er virkelig meget gode nyheder, da vores familier godt 
kan overleve HVIS vi får dem i et ordentligt beskyttelsesrum 
for i sikkerhed at vente mens det bliver mindre og mindre 
farligt for hver time der går. 



Hvis du ikke har en kælder til rådighed, kan du stadig bruge 
teknikkerne nedenfor i alle konstruktioner over jorden, du skal 
blot bruge mere masse for at opnå den samme beskyttelse.



Kort sagt: vælg en konstruktion i nærheden med både den 
største masse og afstand imellem ydersiden, hvor nedfaldet vil 
lande, og beskyttelsesrummet indenfor.



Det er slet ikke så svært at bygge et effektivt beskyttelsesrum 
mod radioaktivt nedfald, så bare få det færdigt… LIGE NU!



#6 VIGTIGE DETALJER

Hvis du har gennemført ovenstående; sikret forsyninger, 
oplagret vand og bygget dit familie-nedfalds-beskyttelsesrum, 
så TILLYKKE! 



I den sidste ende er du alene ansvarlig for din familie.



Det vil ikke være nødvendigt at filtrere luften som kommer 
ind i dit kælder-beskyttelsesrum.



Du må være ekstra sikker på at dine bærbare radioer virker 
ordentligt inde i beskyttelsesrummet.



Tiden til at handle for din sikkerhed nærmer sig.



Du behøver ikke risikere at tænde ild.



Til belysning.



Brug af toilet.



Kæledyr og hvad man bør gøre med dem.



Rensning af mistænkeligt vand.



Der er meget mere som kan læres.



#7 LISTE MED FORSYNINGER SOM KØBES 
LOKALT

OMGÅENDE!

Som et minimum skal du gå efter to ugers forsyninger, men 
sigt meget hellere efter to måneder eller mere.

Skaf det hele nu HURTIGT!

Mad på dåse (pasta, supper, chili, grønsager, frugt, tun, kød, 
bønner, peanutsmør osv.) 
Nogle forgængelige fødevarer (kiks, rosiner, ost, müsli/energi/
protein-barer, snack-poser osv.) 
Diverse blandinger til saftevand (uden kolde drikkevarer og 
kun med almindeligt vand vil børn værdsætte det!) 
Masser af kraftige multi-vitaminer, C-vitamin, Paraghurt, andre 
medikamenter, etc. 
Jod-opløsning – MÅ IKKE INDTAGES ELLER SLUGES!

De største sække med ris, bønner, mel, kartofler, pasta, 
havregryn og andre kornsorter.
Adskillige store kasser tørmælk (man kan også opbevare/bruge 
nogle inde i beskyttelsesrummet.) 
Flere æsker med pandekagepulver og kageblanding & sirup
Stor pose sukker og stort glas honning
Madolie i stor 10-liters dunk eller mere. 
Bagepulver & natron & gær & krydderiblandings-sæt
Flaskevand (især hvis vandforsyningerne i hjemmet endnu 
ikke er sikret) 
Pap- eller plastiktallerkner/skåle/kopper/bestik og 
papirservietter



Kvalitetsdåseåbner, 2 hvis du ikke allerede har en derhjemme
Tændstikker og engangslightere
Ny metalskraldespand og skraldeposer (opbevaring af vand & 
opbevaring af affald) 
20 liters spand og mindre skraldeposer i samme størrelse 
(toilet)
Toiletsæde til spanden (eller brug et inde fra huset) 
Toiletpapir og om nødvendigt, hygiejnebind, bleer osv.
Engangsservietter (sparer vand til personlig hygiejne)
Lommelygter (helst LED) og mere end én bærbar radio
Masser af batterier, mindst tre sæt, til hver af ovenstående
Blegemiddel med klor (5,25%, uden tilsat parfume og sæbe)
Sprit, brintoverilte og hånddesinfektion
Aspirin/Paracetamol/Ibuprofen, Paraghurt, etc.
Tilstrækkelig med receptpligtig medicin, og så meget ekstra 
som muligt.
Førstehjælpssæt
Brandslukkere
Masser af billige N95 støvmasker
Masser af billige plastik-regnslag med hætte til alle
Vandfiltre og alle andre slags campingudstyr som bærbart 
toilet, campingblus med brændstof, ammunition osv., hvis der 
stadig er friluftsudstyr på lager.
Og, selvfølgelig, ruller med plastik-afdækning, gaffa-tape, 
hæftepistol, hæfteklammer, osv.



Et år virker måske overdrevet, men du vil uden tvivl opdage 
at under enhver ødelæggende begivenhed, vil talrige venner, 
naboer og slægtninge være i nød og du vil ønske at hjælpe 
dem hvis du kan. Ideelt set skulle de selvfølgelig også 
forberede deres egne familier til at overleve kommende 
katastrofer, så hvis du deler disse informationer med dem kan 
det måske hjælpe dem i gang. For din egen families sikkerhed 
bør du også altid forsøge at omgive dig med en stødpude af 
ligesindede mennesker som også tager de rette forholdsregler 
så de vil være hjælpsomme allierede i stedet for blot at tappe 
på dine begrænsede ressourcer. I virkeligheden kunne de lige 
så vel udgøre en direkte trussel mod at din familie bevarer 
nok forsyninger til hele perioden hvis svære omstændigheder 
skulle trække ud og blive stadig mere desperate.



Arbejdsløshed -- At have to til fire måneders mad i huset vil 
uden tvivl lette bekymringerne over at miste dit job og være 
uden indkomst mens du søger efter et andet.

Global epidemi -- En dag vil en global epidemi måske blive 
udløst og tvinge familier til at gå i karantæne derhjemme 
i mange uger for at undgå at blive smittet. At have disse 
forsyninger og at have at have gjort disse forberedelser vil 
gøre denne ekstremt svære tid mere udholdelig.

Naturkatastrofer, økonomiske kriser, uroligheder -- Din familie 
ville meget bedre kunne klare sig igennem ethvert antal, eller 
overlappende kombinationer, af disse begivenheder hvis du er 
tilstrækkeligt forberedt.



Et sidste ord

For bedst at undgå usund og overvældende angst i 
forsøget på at forberede dig på alle fremtidige kriser og 
uroligheder, så husk også på at hvert trin er som at anskaffe 
en sundhedsforsikring. Vi beder alle til at vi aldrig får brug 
for den forsikring, men hvis vi nogensinde skulle, vil vores 
familier ikke opleve at vi har forsømt at sørge for deres 
grundlæggende sikkerhed og velfærd. 

Så snart du er begyndt at gøre disse forberedelser, så forsøg 
at bevare balancen. Tak Gud for at du er begyndt at vække 
andre og begynd trygt at slappe af i din nye årvågne tilstand. 
Du vil da mere fuldt ud kunne nyde livet med din familie med 
visheden om at du er godt på vej til bedre at kunne håndtere 
nærmest en hvilken som helst begivenhed der kunne opstå i 
denne hastigt foranderlige verden. 
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”En fornuftig mand forudser vanskelighederne forude og 
forbereder sig på dem, tåben fortsætter i blinde og må lide 

under følgerne.”


