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terskor. Det var mot dessa de examinerade sköterskorna visade sitt miss
nöje. Saken kom snabbt ur världen sedan reservsköterskorna under 
spanska sjukan hade visat sitt värde. 

Inte heller försummade man verksamheten inom landet. I mars 1918 
sände överstyrelsen ut en uppmaning till distriktets styrelser att bland 
annat ordna utdelning av förbandslådor och förbandsränslar bland skogs
arbetare och andra arbetare på isolerade platser. Det var en hjälp till 
självhjälp. I samarbete med Domänstyrelsen, sedermera också sågverks
förbundet och andra arbetsgivare fördelades Svenska röda korsets sjuk
vårdsränsel m/ 1918 och ett häfte »Den första hjälpen» som utgick i stor 
upplaga. Samaritkurser hölls för kronojägare, skogselever och industrins 
anställda. 

Krigsbarnen 

Bland de tidiga initiativ som tog sikte på efterkrigstidens elände bör 
först nämnas »krigsbarnen». Prins Carl vände sig tidigt år 1919 till sin 
broder, kung Gustaf V, och bad att få disponera H aga slott för upprät
tande av ett Röda korsets sjukhem och koloni för krigsbarn under vår
och sammarmånaderna. Stockholms stads hälsovårdsnämnd åtog sig att 
stå för uppvärmning och belysning samt kosthåll t, medan Röda korset 
svarade för sjukvård per onalen och dess avlöning samt ·hela utrust
ningen av sjukhemmet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gav sitt 
friko tiga st .. d å t för taget. 

Tjeckiska krigsbarn på I-laga slott, som prins Carl hade fått låna av sin bror kung Gustaf för 
inkvartering av krigsbarn. 
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På våren 1919 sände Röda korset 'ut ett upprop till allmänheten för 
att utröna dess vilja att hjälpa till med att ta hand om krigsbarn. Ville 
man under den kommande sommaren i sina hem ta emot undernärda 
barn från de krigförande länderna? Uppropet vann glädjande gehör: 
»Arbetsutskottet för undernärda krigsbarn» under Lizinka Dyrssens led
ning fick ta emot en mängd anmälningar från personer, som ville ta aktiv 
vård om krigsbarnen. Inbjudan gick nu ut till de baltiska provinserna 
(varmed man främst menade Litauen ), Polen, Tyskland, Österrike, 
Frankrike och B lgien a tt sända sina undernärda barn till Sverige. Frank
rike, Belgien och Polen avböjde, men dc övriga länderna anammade 
erbjudandet. 

Förutsättningarna var att barnen skulle utväljas genom sär kilt bil
dade organisationer i de olika länderna, och att dessa organisationer 
skull sköta om n första läkarundersökning samt avlu nin ·. D tyska 
och österrikiska barnen, om kom att domin ra denna humanitära hjälp, 
skulle transporteras till Sas nitz, där Sven ka röda kor t tog hand om 
dem. 

»Från generalsbarn till arbetarbarn» 

Den 10 maj 1919 anlände de första krigsbarn n med ångfärj an till 
Trelleborg. Av denna kontingent på 460 barn var 169 från Wien, 8 
balter och 283 tyskar, de flesta från Berlins förstäder. De repre ent rade 
alla amhällsgrupp r - som det heter i årsredogörel en av 1920: »från 
generalsbarn till arbetarbarn». Färdledare var godsägaren, löjtnant H. 
Egnell, teknisk chef och föreståndare för krigsbarnsbyrån, samt fröken 
Eva Flach. Svenska läkare, juksköt rskor och en rad kvinnliga gymna
stikdirektörer (som alla på det sättet passade på att återvända hem efter 
lång krigsexil ) åtföljde denna första sändning. Röda korset samarbetade 
också med de katolska Elisabethsystrarna, som ju i regel var av tysk börd 
och hade vana vid arbete bland barn. Deras insatser i krigsbarnsverk
samheten var mycket betydelsefull. 

Under försommaren detta år ( 1919 ) medhanns sex transporter av 
krigsbarn, bland dem estniska, lettiska, tj eckoslavokiska och ryska barn, 
som var ganska svårplacerade på grund av språket. Under den första 
krigsbarns-sommaren tog man emot sammanlagt 3 394 barn, av vilka 
drygt hälften var tyska. Följande år var antalet uppe i nära 10 000, och 
då dominerade de österrikiska barnen med 5 955. Därtill kom ett tusen
tal arbetarbarn som hade inbjudits av Landsorganisationen och 3 000 
som inbjöds av enskilda personer. Sammanlagt blev det alltså under 1920 
över 14 000 europeiska barn, som fick »äta upp sig» i Sverige. 2 400 av 
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Dc tyska och österrikiska krigsbarnen - ba rn från andra nationali teter togs också om hand 
- satte sin prägel på svenskt familjeliv under de första efterkrigsåren. H är ses en grupp 
kri gsbarn tåga genom K ungsgatan i Stockholm, företrädda av en musikkår från Stockholms 
folkskolor. 

dessa erbjöds att stanna också under den följande vintern (en del stan
nade för alltid ) . 

Offervilja i kristid 

M an bör minnas att Sverige under hösten 1920 börj ade härj as av en svår 
ekonomisk kris, den så kallade deflationskrisen, men detta minskade 
ingalunda offervilj an och behovet av att få hjälpa dem som led verk
lig nöd. 

Att ge av sitt överflöd borde inte vara så svårt. För dagens unga svens
kar är det självklart att vi skall hjälpa u-länderna (varom mera i fort
sättningen ) , men i början av 20-talet, då om inte nöden så i varje fall 
bristen drabbade Sverige, sattes »samaritandan» verkligen på prov. Och 
svenska folket bestod provet. 
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Ransoneringarna var visserligen upphävda, men det rådde bostads
brist och surrogaten fanns kvar. Den som var skolpojke under de där 
åren och hade österrikiska och tyska krigsbarn tilllekkamrater kan vittna 
om offerviljan: också i arbetarfamiljer, som från vår synpunkt av idag 
var fattiga, tog man emot krigsbarn och gav dem de bästa bitarna. Det 
som gjordes för krigsbarnen stod i starkt kontrast till den gulaschanda 
som ännu florerade i en del kretsar och de valutaaffärer som gjordes i 
tyska fastigheter. 

Verksamheten fortsatte under 1921 då ytterligare nära 3 000 barn 
togs om hand - tillsammans med »Övervintrarna» blev det betydligt 
över 5 000. Under de tidigare åren hade man haft en del disciplinsvårig
heter, som sammanhängde med hemlängtan, men de var nu nästan all
deles okända, i synnerhet sedan man hade upptäckt att barnen tyckte 
om att göra sig nyttiga: de trivdes bäst på landsbygden där de kunde 
hjälpa till med enklare sysslor såsom skörd och boskapsskötsel. 

Vemodig avresa med stor packning 

Röda korsets krigsbarnsverksamhet upphörde i och med utgången av 
1921. Men en del barn stannade på pass som Svenska röda korset smidigt 
ordnade. De övriga reste under ofta uppslitande sorg och saknad, väl
klädda och välförplägade, och med en packning »vars vikt enligt utfär
dade bestämmelser ej fick överstiga barnets egen bärförmåga, men som 
i många fall vållade två a tre stadsbud svett och möda». 

Röda korset glömde inte de barn som inte hade fått komma till Sve
rige: för sjuka och undernärda barn i Wien och Berlin anslogs pengar, 
som räckte till barnhem ända fram till våren 1922, där barnen fick vistas 
sex veckor för att äta upp sig. Svenska röda korsets distrikt gjorde stora 
individuella insatser för att hjälpa de nödlidande barnen i deras hem
länder. För att komplettera bilden av den svenska offerviljan bör här 
också nämnas de stora klädinsamlingar som gjordes även av andra orga
nisationer, exempelvis Rädda barnen. 

Krigsfångarna 

Men även andra upprop publicerades av överstyrelsen. Ett av dem gällde 
krigsfångarna, särskilt de i Sibirien. Svenska röda korsets hjälpkom
mitte för krigsfångar tillsattes redan i maj 1915 och förmedlade sedan 
under krigsåren över l 000 vagnslaster livsmedels- och medicinsänd
ningar, hundratusentals gåvopaket och miljontals klädesplagg till krigs-
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