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    1. Inledning
Under  december  månad  2007  utförde  Svenska  Röda  Korset1 en  kampanj  kallad 

”Kramas  för  de  ensamma”.  Syftet  med  kampanjen  var  att  samla  ihop  pengar  till 

frivilligorganisationer som arbetar för att bekämpa ensamheten hos bland annat äldre. 

Under maj 2008 hjälpte föreningen offer efter naturkatastrofen i Burma. Detta är bara 

några av de många projekt Röda Korset sysslar med nationellt och internationellt. När 

vi läser om naturkatastrofer och krig i medierna finns ofta Röda Korset närvarande med 

hjälpinsatser. Det rör sig om mediciner, vatten, mat, kläder, pengar och personal där allt 

är  på  frivillig  basis  från  dess  medlemmar.  Medlemmar  är  både  hela  nationer  samt 

individuella medborgare. Denna hjälporganisation har i samhället blivit så självklar att 

den  har  blivit  en  del  av  det  sociala  samhället  över  hela  världen  men  ändå  saknar 

människor kunskap om den. Röda Korsets filosofi grundas på en mans iaktagelser och 

viljan att  förhindra liknande katastrofer.  Det  krävdes  alltså  bara en persons vilja att 

sprida  sin  idé  om  neutral  hjälp  för  att  bilda  en  världsomspännande  förening. 

Uppmärksammandet av denna organisation borde vara självklar eftersom en värld utan 

den är näst intill otänkbar. 

1.1 Syfte och frågeställning
Röda Korset började med att Henri Dunant fick en idé som sen spreds med hjälp av en 

bok. Denna uppsats har som syfte att ställa frågan: varför? Dunant hade en tanke och en 

vilja  att  förändra  sjukvårdsbiståndet  i  krig  och  ville  få  ut  detta  till  omvärlden.  Det 

enorma  genomslaget  gjorde  att  fler  tog  efter  honom.  Ett  exempel  på  detta  är  Elsa 

Brändström som såg sitt kall hos Röda Korset och som så småningom också gav ut en 

bok.Med hjälp av dessa två böcker vill jag undersöka 

Hur har Röda Korset utvecklats från en idé till en etablerad hjälporganisation i det  

moderna samhället?

1 När jag använder mig av begreppet Svenska Röda Korset menar jag den svenska föreningen med samma namn. 
Med Röda Korset menas den internationella föreningen.
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1.2 Bakgrund: Röda Korsets i världen
Röda  Korset  är  en  världsomspännande  organisation  som  arbetar  med  humanitärt 

hjälparbete.  Deras  uppgift  är  att  förhindra  och  lindra  mänskligt  lidande  runt  om  i 

världen. Jag använder även mig av benämningen röda halvmånen som är symbolen för 

röda korset bland de muslimska föreningarna.

Det finns 185 nationella rödakors- och röda halvmåneföreningar i världen. I rörelserna 

finns det tillsammans 100 miljoner medlemmar. Medlemmarna ställer upp frivilligt för 

att  på något  sätt  rädda liv  och hjälpa utsatta  människor.  Föreningarna följer  samma 

riktlinjer och arbetet delas i huvudsak in i fyra huvudgrupper:

1. Att  främja  rödakors-  och  röda  halvmånerörelsens  grundprinciper  och  

humanitära värderingar.

2. Att bistå vid katastrofer.

3. Att bygga upp beredskap inför katastrofer.

4. Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället.

När det inträffar en katastrof av större skala som exempelvis tsunamin i Thailand 2005 

får  det  egna  landets  rödakorsorganisation  hjälp av  landets  andra organisationer  men 

även från röda kors- och röda halvmåneföreningar från andra länder. Det är situationens 

behov som styr graden av hjälpinsatser och det är Internationella Röda Korset (IRC) i 

Genève som det drabbade landet ska vädja till vid behov av hjälp. IRC skickar sedan ut 

en  appell  till  andra  nationella  organisationer  där  de  beskriver  situationen  och  även 

massmedierna bidrar till ett ökat stöd. Sedan är det exempelvis Svenska Röda Korset 

som beslutar om vilka medel de ska använda sig av för att bäst stödja appellen. På lokal 

nivå sker insamling och informationsspridning och efter det inleds hjälpsändningen som 

den  lokala  föreningen  ansvarar  för.2.  Vid  den  tjugonde  internationella 

rödakorskonferensen  i  Wien  i  oktober  1965  antogs  sju  grundprinciper  som  alla 

föreningar har gemensamt:

2http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?  
openagent&Layout=Detta_RK&docid=A7B67D3D887A10EDC1256DCD003735AD&size=&menu0=2&menu
1=0. Datum: 2007-12-17
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Humanitet

Röda  Korset  skapades  ur  viljan  att  utan  åtskillnad  bistå  dem  som  sårats  på 

slagfältet.  Organisationen arbetar  internationellt  och  nationellt  för  att  förhindra 

och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna om 

respekten  för  människovärdet.  Röda  Korset  främjar  ömsesidig  förståelse  och 

vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Opartiskhet

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, 

samhällsställning  eller  politisk  åsikt.  Organisationen arbetar  uteslutande  för  att 

lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet

Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller 

ideologi.  Röda  Korset  är  neutralt  för  att  bevara  människors  förtroende  för 

föreningen.

Självständighet

Röda  Korset  är  självständigt.  De  nationella  rödakors-  och 

rödahalvmåneföreningarna hjälper statsmakterna på det humanitära området och 

alla  föreningar  är  underställda  respektive  lands  lagar.  Men  de  ska  behålla  ett 

oberoende som gör att de alltid kan handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Frivillighet

Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och 

mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. 

Med  osjälvisk  hjälp  menas  att  Röda  Korset  inte  har  några  egna  intressen  att 

tillgodose.
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Enhet

I varje land får det endast finnas en rödakorsförening. Den ska vara öppen för alla 

och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet.

Universalitet

Röda  Korset  är  en  världsomfattande  organisation  inom  vilken  alla  nationella 

rödakorsföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra.3

På  Henri  Dunants  och  Röda  Korskommitténs  initiativ  skapades  år  1864  den  första 

Genèvekonventionen;  angående förbättrande av sårade militärers vård i fält. Det är 

denna  och  efterföljande  tilläggsprotokoll  som  bildar  kärnan  i  den  internationella 

humanitära rätten. Konventionerna bygger på principen om respekt av både den fysiska 

och psykiska delen av människolivet. Därför är handlingar som mord, våld, tortyr samt 

förnedrande och nedvärderande behandling förbjudna i de medlemsländer som antagit 

dem. Hela Röda Korset övervakar att avtalen efterföljs.

Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll är mellanstatliga internationella avtal 

till vilka nästan alla världens stater är parter. Genom att godkänna konventionerna och 

genom att  binda  sig  till  att  behandla  även  fienden  mänskligt,  strävar  staten  till  att 

garantera  en  motsvarande  behandling  för  de  egna  medborgarna  som fallit  offer  för 

stridigheterna. Konventionerna bygger på de grundprinciper som jag tidigare nämnt i 

uppsatsen. Lika behandling skall  garanteras oberoende av vilken sida någon står på. 

Den internationella Röda Korskommittén informerar om dem, övervakar att de efterföljs 

samt utvecklar dem efter de behov som dagens konflikter och den ständigt utvecklande 

vapenteknologin  gett  upphov  till.  Konventionerna  diskuteras  under  Röda  Korsets 

internationella konferens som hålls vart fjärde år.4

3 Rödakorskonventionerna. Ett sammandrag av de viktigaste bestämmelserna i 1949 års 
Genèvekonventioner 1971, s. 38. 
4 http://www.redcross.fi/punainenristi/humanitaarinenoikeus/sv_SE/genevekonventionerna/

Datum: 2007-12-16.
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1.3 Disposition 
Uppsatsen består av tre huvudkapitel. Kapitel 1 är inledningen där avsikten är att ta upp 

backgrund, syfte och frågeställning samt disposition. En beskrivning av arbetsprocessen 

följer där motiveringen för val av metod för undersökningen presenteras. I detta kapitel 

presenteras även den litteratur som varit användbar i arbetet. I kapitel 2 redogörs för den 

egna analysen och därefter en presentation av diskussionen. Inledningsvis ges också en 

bakgrund om vem Henri Dunant var och hur Röda Korset grundades och även hur dess 

spridning kom att se ut. Fokusen kommer att ligga på etableringen i Sverige och hur 

föreningen från starten  byggts  upp till  en  social  livlina.  Viktigt  för  undersökningen 

utifrån etableringen i Sverige är sjuksystern Elsa Brändström som gjorde det till  sitt 

livsverk att bistå krigsfångar i Sibirien och Ryssland. Sammanfattning och avslutande 

diskussion utgör det sista kapitlet.  

1.4 Metod
Jag har för min uppsats valt att utgå från två verk: Dunants Minnen från Solferino och 

Brändströms  Bland  krigsfångar  i  Ryssland  och  Sibirien.  Därför  började  jag  mina 

efterforskningar  med  att  noga  läsa  igenom  dessa  två  böcker  för  att  försöka  förstå 

författarna  bakom verken.  För  att  sedan se  hur  deras  tankar  kunnat  få  genomslag  i 

historien  har  jag  därefter  tittat  i  sekundärlitteratur  som behandlar  både  Dunant  och 

Brändström. Min analys av detta material grundar sig i föreställningen av Dunant och 

Brändström som moderna hjältar som offrat sitt eget leve och väl för att hjälpa andra. 

Jag vill, genom att först se denna hjältetolkning i ett större perspektiv för att sen komma 

ner  på  mikronivå  och  se  vilket  resultat  jag  hittar  när  jag  koncentrerar  mig  på  två 

huvudkaraktärer.

1.5 Litteratur
Min frågeställning har sitt ursprung i Henri Dunants bok Europas bortglömda blodbad 

– Minnen från Solferino  med orginaltitel Un souvenir  de Solférino (första  upplagan 

1862)  och Elsa  Brändströms  Bland  krigsfångar  i  Ryssland  och  Sibirien  1914-1920 
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(första upplagan 1921). Dessa två ovannämnda böcker utgör min primärlitteratur  för 

uppsatsen.

     1.5.1 Tidigare forskning
Historikern Ingrid Lomfors har efter sin doktorsavhandling gett ut boken Blind fläck –  

Minne och glömska kring svenska Röda Korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 (2005).  

Där  skildrar  hon  baksidan  av  hjälpinsatsen  som  på  något  sätt  fallit  ur 

historiebeskrivningen. Om de vita bussarna har Sune Persson skrivit en del; bland annat 

De vita bussarna och Folke Bernadotte  (2003). Bland sekundärlitteraturen om Röda 

Korsets historia finns tidigare nämnda Caroline Mooreheads  Dunant´s Dream – war 

Switzerland and the history of the Red Cross (1999). Mycket av den litteratur som finns 

i ämnet är biografier över Henri Dunant och Elsa Brändström. Mycket av innehållet i de 

böckerna är allt annat än neutralt utan snarare en typ av helgonförklaring. Detta är ett av 

de  problem  som  uppstod  vid  urvalet  av  relevant  litteratur:  att  de  var  mer 

hjälteberättelser  än  rena  levnadsbeskrivningar.  Jag  har  därför  läst  dessa  böcker  mer 

kritiskt  eftersom jag tror  att  författarnas  beundran för  både Dunant  och Brändström 

påverkar vilka delar av de två huvudpersonerna som ska träda fram. De författare jag 

valt ut ger deras livsgärningar något av en helgonförklaring vilket jag bar med mig i min 

läsning av materialet.

Definitionen  av  en  hjälte  är  en  person  som  gjort  något  mycket  tappert  eller  en 

avgörande  insats  och  därför  åtnjuter  beundran.5.  År  1862 när  Dunant  skrev sin  bok 

Europas bortglömda blodbad - Minnen från Solferino var den praktiska definitionen av 

en hjälte en person som var ärorik i krig och slog för sitt land det vill säga en soldat. De 

som  hjälpte  andra  var  mesig  och  oduglig.  Efter  Dunant  och  Brändström  var  den 

praktiska definitionen av hjälten en annan. Det var istället de som hjälpte andra som var 

hjältarna. Något skede med definitionen av hjälten under den här perioden.

5Nordstedts plusordbok 1997, s. 430.
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2. Analys

2.1 Henri Dunant – Röda Korsets grundare
Henri Dunant, eller Jean-Henri som var hans födelsenamn, föddes den 8 maj 1828 i 

Genève.6 I den patricierkrets där Dunant växte upp rådde det kalvinistiska idealet där 

sparsamhet, fromhet och flitigt arbete stod i fokus. Han var i sin ungdom en hängiven 

medlem i en allmoseförening där han besökte sjuka och fattiga.  Vid sidan av denne 

träffades  Dunant  och  omkring  hundra  andra  unga  en  gång  i  veckan  för  att  hålla 

gemensamma  bibelstudier.  Från  dessa  regelbundna  sammankomster  växte  så 

småningom en förening fram. Dunant själv valdes till sekreterare och organisator. Hans 

plan var  att  föreningen skulle  växa  sig  stark och startas  upp i  fler  städer.  År 1849 

började  Dunant  att  göra  allvar  av  sina  planer.  Hans  idé  var  att  utvidga 

allmoseföreningen till ett internationellt förbund där bibelstudier och andaktsövningar 

skulle stå i fokus. Förslaget godkändes i föreningen och Dunant lyckades även erhålla 

rekommendationsbrev från några pastorer för att kunna etablera sig utanför Genève.7 År 

1855 antog gruppen officiellt namnet Kristliga föreningen för unga män och samma år 

förenas alla de europeiska sektionerna på en internationell konferens i Paris. 

Verksamheten för Dunant fortsätter att bestå av att bistå sjuka och fattiga men utvidgat 

till en viss mission i skolor och på landsbygden. Dunants far var bekymrad för att sin 

sons  arbete  med  den  kristna  föreningen  inte  skulle  ge  någon  ekonomisk  trygghet. 

Dunant fick istället börja på en grundlig bank- och handelsutbildning. Efter studierna 

blev Dunant framgångsrik i ett kolonialföretag och år 1853 sändes han till Nordafrika. 

Där fick han en idé om att odla mat för genèvebornas räkning. Planen var att i Algeriet 

köpa  en  bit  mark  vid  floden  Bou  Sellam  och  låta  bygga  sädeskvarnar.  Han  bad 

företagets aktieägare att skänka mer kapital och fick således pengarna till affären. Men 

området han var intresserad av var lovat till en annan konkurrent som i sin tur tänkte 

sälja det vidare. Koloniföretaget började gå med förlust då förverkligandet av byggandet 

uteblir. Dunant skaffade sig även franskt medborgarskap i Algeriet och började knyta 

fler och fler kontakter för att få marken han var intresserad av. I ett besök i Tunisien 

6stavningen av hans förnamn varierar i litteraturen
7Gigon 1943, s. 22.
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vaknade hans intresse för humanitära frågor till liv igen. Diskussionen där handlade om 

slaveriet i Förenta Staterna. Tillbaka i Genève i april år 1859 skrev Dunant ett historiskt 

arbete i vilket han ville bevisa att den regerande franske kejsaren var en direkt släkting 

till den romerske kejsaren Augustus, Karl den store och Napoleon I. Dunant hade en 

teori om att romarriket aldrig upphört att existera och såg Napoleon III som den sanne 

regenten. Han valde inte bara att leta belägg i litteratur och historiska översikter utan 

hämtade bevis från Bibeln.  Kejsar Napoleon beskrevs av Dunant som ”konungarnas 

Konung, om himlens Herre förlänat  riket,  kraften,  makten och härligheterna”.  Syftet 

med boken var dock att göra ett gott intryck på kejsaren och få denna att bistå med sin 

välvilja.8 Dunant behövde den franske kejsaren på sin sida för att få istånd bygget av 

kvarnen. I början av juni samma år var det största samtalsämnet den franska framfarten i 

Norditalien. Dunant själv följde med i händelseutveckling då hans vän general Beaufort 

blivit ny generalstabschef i Napoleon III´s armé. Då fick Dunant äntligen chansen han 

väntat på. Han påbörjade resan till Italien för att, om då på slagfältet, överlämna sin bok 

till  kejsaren. Under sin färd mot Italien upplevde Dunant den händelse som kom att 

betyda mycket för honom och grunda en av världens äldsta föreningar.

Bakgrunden  till  slaget  vid  Solferino  år  1859  var  det  italienska  frihetskriget.  Den 

österrikiska armén drabbades samman med franska och italienska trupper utanför byn 

den 24 juni och det är denna dag som Röda Korset håller som födelsedatum.9 Dunant 

red förbi slagfältet och rördes av det han såg där. Ungefär 23 000 soldater skadades i 

striderna vilka Dunant och traktens kvinnor försökte hjälpa efter det att slaget var över.

Dunants skildring av  dagen efter slaget är väldigt detaljerad och känslofylld och blev 

utgångspunkt för hans humanitära arbete.

Då solen gick upp den 25, lyste den upp en fasansfull scen. Slagfältet låg 

täckt  av människo-  och hästlik.  På vägar och ängar,  i  diken,  raviner och 

skogsdungar låg döda kroppar och Solferinos omgivningar var bokstavligen 

översållade av lik. Åkrarna var skövlade, säden och majsen låg efter marken, 

8Gigon 1943 s. 41.
9Dunant 2005, s 7.

10



Halmstad Högskola HT07 
Sektionen för Humaniora
Idé- och lärdomshistoria
Delkurs 3: Uppsats
Handledare: Jonas Hansson

häckarna  var  omkullvräkta,  fruktträdgårdarna  ödelagda  och  här  och  var 

fanns pölar av blod. Byarna var tomma på folk och bar spår av karbineld, 

gevärsskott,  bomber  och  granater.  Murarna  vacklade,  genomborrade  av 

kanonkulor,  som  slitet  upp  stora  hål  i  dem.  Husen  var  sönderskjutna, 

rämnande, förstörda. Deras invånare, som tillbringat nära 20 timmar gömda i 

källare utan ljus och utan mat, började våga sig ut. Deras ansikten bar spår 

av  den  skräck  de  upplevt.  I  Solferinos  omgivningar  och  framför  allt  på 

kyrkogården  var  marken  beströdd  av  gevär,  ryggsäckar,  patronväskor, 

matskålar,  schakåer,  hjälmar,  kepis,  polismössor,  värjgehäng och all  slags 

utrustning, t o m blodiga klädtrasor och högar av trasiga vapen. Hela dagen 

hjälpte man de stackars sårade som var bleka och utmattade. Somliga och 

framför allt de svårast sårade stirrade framför sig och tycktes inte förstå vad 

man  sade  till  dem.  De  såg  på  en  med  stirrade  blick,  men  deras  synbart 

okänslighet gjorde inte deras smärtor mindre kännbara. Andra var oroliga 

och darrade krampaktigt. Deras gapande sår hade redan börjat inflammeras, 

de var galna av smärta, tiggde att man skulle göra slut på dem och förvred 

ansiktet i dödskramp. På annat håll fanns de olyckliga, som inte bara träffats 

av gevärskulor eller kastats till marken av granatsplitter, utan dessutom fått 

armar eller ben krossade av lavetthjul. De cylindriska gevärskulorna splittrar 

benen i kroppen på ett sätt som gör att sådana sår alltid är mycket allvarliga. 

Granatsplitter och koniska gevärskulor ger också utomordentlig smärtsamma 

frakturer,  och ofta  hemska  inre  skador.  Benskärvor  och fragment  av alla 

slag,  bitar  av  kläderna,  packningen  eller  kängorna,  jordpartiklar  och 

blystycken komplicerar och irriterar ofta såren och fördubblar smärtorna för 

den sjuke. Det som gick fram över scenen för föregående dags drabbningar 

mötte obeskrivligt elände.10 

Det  var  under  detta  slag  som Dunant  fick  idén  om Röda  Korset.  Skildringarna  av 

Dunants upplevelser av slaget gav han ut i oktober 1862. Boken mottogs med beundran, 

förskräckelse och skuld runt om i Europa.  Han ansågs vara något av en initiativtagare 

full med inspiration och visioner.11  Tanken han fick var att det borde finnas frivilliga 

som skulle utbildas i att ta hand om krigets sårade oavsett vilken nationalitet de hade. 
10 Dunant 2005. s 35-36.
11 Moorehead 1999 s.8.
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De frivilliga skulle hjälpa alla sårade på båda sidor utan att ta parti för någon. Denna 

grundtanke levde kvar nära 100 år senare när Röda Korset antog sju grundprinciper för 

sin verksamhet där det tydligt framgår att organisationen ska vara neutral och  opartisk. 

Tillsammans  med  sina  vänner,  advokaten  Gustav  Moynier,  generalen  Dufour  och 

läkarna Maunior och Appia, bildade han en kommitté som sedan skulle komma att bli 

Röda  Korset.  De  kallade  till  en  stor  konferens  i  Genève  där  17  länder  skickade 

delegater.  Detta  mycket  på  grund  av  Europas  bortglömda  blodbad  -  Minnen  från 

Solferino som hunnit nå ut till en stor skara mottagare i Europa. En av dem som mottog 

boken var Florence Nightingale (1820-1910). I Europas bortglömda blodbad - Minnen 

från Solferino talar Dunant varmt om Nightingale. Han beskriver hennes gärningar och 

att  hon  ”hade  försakat  välståndets  njutning  i  förmån  för  att  hänge  sig  åt  goda 

gärningar”.12 Hennes passionerade hängivenhet till den lidande mänskligheten var, för 

Dunant, välkänd. Han menade att Nightingale var en av dem som givit honom mest 

inspiration under sitt eget humanitära arbete. De träffades dock aldrig och deras relation 

fick en allt annat än gynnsam början. Dunant verkar ha varit väldigt omedveten om vad 

Nightingale exakt gjorde och uttalade sig om. Nightingale verkade själv inte ta Dunant 

seriöst. Enligt Moorehead ska hon inte riktigt ha förstått Dunant då hennes svåger; Sir 

Harry Vernon blivit ombedd att skicka följande korrespondens till Dunant: 

Miss Nightingale... entertains no doubt with regard to Mr Dunant´s proposal. 

She says it is objectionable because first, such a Society would take upon 

itself  duties  which  ought  to  be  performed  by  the  Government  of  each 

country and so would relive them of responsibilities which really belongs to 

them and which the only can properly discharge and being relived of would 

make war more easy. Secondly, it is proposed to establish in time of war the 

means which ought to exist always in order to be really efficacious.13 

Anledningen till att Nightingale sände detta svar till Dunant är, enligt Moorehead, att 

Nightingales egna idéer var så olika Dunants. Hon inte höll med om att man bör lyfta 

lite av ansvaret för de sjuka och skadade från armén till volontärer. 

12Moorehead, 1998, s.29. (min översättning)
13Moorehead, 1998, s.30.
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Florence  Nightingale  gick  också  i  spetsen  för  en  ny  sjukskötersketradition  där 

religionen spelade mindre roll än vad den gjort tidigare.  Hon blev under Krimkriget 

1854-56  en  hjälte  för  sina  insatser.  År  1860  grundade  hon  ”The  Nightingale  Fund 

Training School for Nurses” vid S:t Thomas Hospital i London. Hennes vision var att 

hålla renlighet och disciplin högt och hennes syn på patienten var att betrakta dem som 

en  person  med  en  egen  identitet  istället  för  att  bara  vara  ett  objekt  för  sjukdom.14 

Nightingale är sannolikt en av de personer som kom att påverka Dunant i sitt  arbete 

inom den humanitära frivillighjälpen.

 Den  22  augusti  1864  hölls  den  andra  Röda  Korskonferensen  där  deltagarna  kom 

överens om och undertecknade de första Genèvekonventionerna. 

Trots att Dunants arbete med Röda Korset gick bra försökte han fortfarande jobba inom 

bankväsendet. I början av år 1867 försökte han fortfarande få sina kvarnar i Algeriet att 

gå runt men projektet misslyckades. I Genève väntade fordringsägarna på honom och 

när  han  återvände  ställdes  han  inför  rätta  då  utlånarna  misstänkte  honom  för 

förskingring. Pengarna han lagde på Röda Korset var hans egna medan de medel han 

använt för sina affärer var från familjen Dunants egen ficka. I maj 1867 dömdes Dunant 

för  att  ha  förskingrat  pengarna  som skulle  till  fordringsägarna  och  han  hamnade  i 

konkurs.15 I hemstaden blev han en utstött och lämnade Genève för Paris. Där levde han 

i  fattigdom  men  fortsatte  att  arbeta  med  sin  organisation.  År  1895  blev  han 

uppmärksammad av journalisten Georg Baumberger som i en serie artiklar i den tyska 

tidningen  Über Land und Meer kom att  ge nytt  liv i  historien om Dunant och hans 

insatser.  Dessa artiklar  kom att  ge honom en bit  av sitt  anseende tillbaka.  År 1901 

tilldelades Dunant Nobels fredspris tillsammans med Frédéric Passay, som arbetat för 

att lösa tvister med förhandlingar istället för att starta krig. Han skänkte sina prispengar 

till välgörenhet och fortsatte att leva i fattigdom fram till sin död år 1910.16

14Nilsson & Peterson, 1998., s.160.
15 Gigon, 1943, s.161.
16 Gigon, 1943, s.223.
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2.1.1  Europas bortglömda blodbad – minnen från Solferino
Europas bortglömda blodbad – minnen från Solferino skrevs år 1862 och blev utgiven 

på svenska först år 1965. Orginalupplagan på franska: Un souvenir de Solferino finns på 

Kungliga Biblioteket och är dedikerad till kung Karl XV av Dunant själv. Det var alltså 

Dunant själv som spred sin bok genom att skicka den till personer som han själv ansåg 

kunna påverka framtiden för den blivande föreningen. Den upplaga jag använt mig av är 

från  2005  och  är  översatt  av  Monica  Rennerfelt.  Verket  handlar  om  Dunants 

ögonvittnesskildringar vid det blodiga slaget som ägde rum 1859 som på sitt sätt ledde 

till bildandet av Röda Korset. Till den för uppsatsen använda upplaga finns även en del 

bilagor. Dessa är ett förord av Alf Åberg som ger en bakgrund till slaget, översatta noter 

från orginalverket,  återgivet protokoll samt anförande under den konferens där Röda 

Korset bildades i Sverige 24 maj 1865. Utöver detta finns också en samling bilder för 

att beskriva förloppet i boken.

Bokens första del är en ögonvittnesskildring av slaget vid Solferino. Dunant beskriver 

de sårade i de temporära sjukhusen och hur de skriker av smärta och förtvivlan. 

Tillsammans med byns invånare försöker han hjälpa dem som går att rädda medan 

andra endast får lite vatten i väntan på döden. Det är nu som Dunant bittert förbannar 

det lidande som krig för med sig.

Bokens andra del handlar om Dunants egna aspekter på kriget just medan han tar hand om 

de sårade. Han ställde frågan hur det skulle ha sett ut efter kriget om det hade funnits en 

form av internationell hjälporganisation som under striden kunde bistå de sårade så fort de 

blivit träffade. Denna insikt infinner sig på mellan sidorna 85 – 97 i boken. Han såg också 

nyttan med att ha frivilliga sjukvårdare till hands direkt efter slaget för att ta hand om de 

som låg skadade ute på fälten. Vidare för Dunant också en diskussion om vilka åtgärder 

som bör sättas in för att minska antalet dödade och sårade under krig. Han tar bland annat 

upp  kvinnoföreningar  på  plats,  blivande  läkare,  lokalbor  och  folk  på  genomresa  som 

stannat och hjälpt till.17 Dunant beskriver problematiken i följande stycke:

17 Dunant, 2005, s. 76.
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Dessa  lombardiska  städer  skulle  ha  behövt  ett  hundratal  frivilliga 

sjukvårdare  och  sjuksköterskor  med  erfarenhet  och  kompetens  för  sin 

uppgift.  De  skulle  ha  kunnat  samla  spridda  insatser  och  krafter,  som nu 

saknar ledning, ty de som voro kapabla att ge råd och ledning har inte tid.18

Han menar vidare att de punktinsatser som de frivilliga gör tappar sin effekt om de inte får 

en tydlig ledning. Problemet blir att de som hjälper till tröttnar på att deras hjälp inte har 

någon större  effekt  samt  att  de  inte  har  tillräkligt  med  kunskap för  att  göra  en  större 

hjälpinsats. Vidare påpekar också Dunant att en del frivilliga har fått ansöka om tillstånd 

för att hjälpa till vilket försvårar för och skrämmer bort de som kan hjälpa till. 

I vår tid behöver vi bara tända TV:n, datorn eller slå upp tidningen för att se en skildring av 

krig och blodiga slag. Trots detta känner vi oss distanserande till själva kriget just eftersom 

detta är något vi själva inte har upplevt. När Dunant får se slaget på nära håll under sin resa 

genom Solferino drabbas han av förtvivlan över att inte kunna göra någonting. Han vill 

inte strida utan sympatiserar med dem som sårats och ligger döende på marken. Det är just 

därför som slaget vid Solferino är ett krig värt att se tidsmässigt på. Slaget varade i femton 

timmar medan vården av de sårade och omhändertagandet  av de döda tog flera  dagar. 

Dunant observerade bristen på vatten, mat, filtar och mediciner i byn. Det är därför som 

Röda Korset skickar ut hjälpsändningar till krigsdrabbade idag.

18Dunant, 2005, s. 77.
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2.2 Röda Korset i Sverige

1830-talet  var  den tid  i  Sverige som de  liberala  idéerna  fick  sitt  fäste.  Den sociala 

misären var utbredd och de gamla skyddsnäten var på väg att gå sönder. Det växte fram 

en ny form av borgarklass och en offentlighet tog form. Från 1800-talets början och 

fram till 1870-talet fanns det ett omfattande associationsväsende i Sverige där frivilliga 

bildningscirklar och sammanslutningar växte fram. Tanken bakom detta byggde på fria 

individer  med samma rättigheter  i  samhället.  Detta gav också grogrund till  utopiska 

idéers  framfart  där  medborgaren  skulle  fungera  som  lösningen  på  landets  sociala 

problem.19 Dunants idéer om en världsomspännande organisation baserad på frivilliga 

motsvarade de idéer som var aktuella i Sverige för den här tiden. 

Det Svenska Röda Korset är bland de äldsta föreningarna i världen efter att de anslutit 

sig till den första Genèvekonventionen den 13 december år 1864. Detta var en orolig tid 

då Preussen-Österrike anföll Danmark som förlorade Schleswig Holstein. Det var i detta 

krig som det för första gången fanns med en svensk rödakorsdelegat och armbindeln 

med rött kors på vit botten bars för första gången. Trots den tidiga anslutningen till 

organisationen räknar inte den svenska föreningen sin födelse förrän den 24 maj 1865. 

Det  var  den  dagen  då  det  under  ett  möte  fattades  tre  viktiga  beslut;  "Att  anta 

rödakorsmärket,  att  fruntimmer icke är förhindrade att  såsom ledamöter i föreningen 

ingå och att anställa en vaktmästare vid namn Sundholm".20  Vid detta möte som hölls 

av den  Svenska Central Föreningen för frivillig vård af sårade och sjuka i fält21, höll 

Prins Oscar ett anförande;

Hos den man, som först gaf yttre form åt tanken på frivillig sjukvård i fält, 

vis sidan af  och till  stöd för den officiella,  stadgades först  den orubbliga 

öfverygelsen  om denna sak vigt,  då  han var åsyna  vittne till  eländet  och 

jämmern  på Solferinos blodiga valplats.  Henry Dunant,  med vördnad må 

19 Sanner, 1995, s. 42-46.
20http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?  
openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1EB286C1256DD3005A4FC6&menu0=2&menu1=
0 Datum: 2008-01-06
21Bildades i samband med uppkomsten av internationella röda korset. År 1886 ändrades namnet till Svenska 
föreningen Röda Korset som sedan år 1915 blev Svenska Röda Korset.

16

http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1EB286C1256DD3005A4FC6&menu0=2&menu1=0
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1EB286C1256DD3005A4FC6&menu0=2&menu1=0
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1EB286C1256DD3005A4FC6&menu0=2&menu1=0


Halmstad Högskola HT07 
Sektionen för Humaniora
Idé- och lärdomshistoria
Delkurs 3: Uppsats
Handledare: Jonas Hansson

hans  namn nämnas!,  medtog  ifrån detta  slagfält  outplånliga  intryck.  Han 

fattade dem i pennan, i tusentals exemplar kringflögo de Europas alla länder, 

och mäktiga vore de känslor, hvilka af dem väcktes i millioner bröst. Få år 

derefter hölls en Conférence i Geneve, der författaren sjelf utvecklade sina 

tankar,  hvilka  så  allmänt  gillades,  att  redan  följande  året,  det  sednast 

förflutna, såg en formlig Kongress samlad i nämda stad, hvarvid de flesta 

Europeiska  stater  voro  representerade  och  der  beslut  fattades,  hvilka 

betydligt underlätta och befordra frivilliga sjukvårdsföreningars verksamhet i 

krigstid,  samt  uttala  menskligare  åsigter  i  afseende  på  fältlasarettens  och 

ambulansers fredande mot fientligheter. Det torde ej vara behöfligt att här 

ingå i någon närmare redogörelse för de förhandlingar, hvilka vid 1864 års 

sjukvårdskongress  egde  rum;  men  vi  böra  blott  påminna  om  att  en  af 

Konventioner  mellan  de  flesta  länders  regeringar  angående  detta  vigtiga 

ämne,  och  att  äfven  de  Förenade  rikena,  hvilka  regeringar  med 

uppmärksamhet  följt  frågan,  under  dess  utveckling,  för  en  tid  sedan 

formligen tillträdt Kongressens beslut i hufudsakliga delar.22

En av de viktiga huvudfigurerna vid starten för Svenska Röda Korset var Emelie Rappe 

(1835-1896).   Hon  organiserade  den  svenska  sjuksköterskeutbildningen  redan  från 

1867. Den svenska föreningen bekostade en resa för Rappe så hon kunde studera vid 

den tidigare nämnda skola driven av Florence Nightingale. Rappe blev efter avslutade 

studier chef för sjuksköterskeutbildningen i Uppsala.  

De första  åren  ägnade  den svenska föreningen sig  åt  åtskilliga  förberedelser  för  att 

kunna  göra  insatser  i  ett  eventuellt  krig.  Föreningen  startade  då 

sjuksköterskeutbildningen och byggde upp ett lager av sjukvårdsmaterial. År 1866 bröt 

kriget mellan Tyskland och Österrike ut och Österrike förlorade sin besittning i Venedig 

till  Italien.  Italien,  vars  befolkning  led  svårt,  bad  då  IRC om hjälp  och  det  var  så 

Svenska Röda Korset mottog sin första appell. Förutom att hjälpa krigets offer startades 

första  hjälpen  -kurser  på  1880-talet  i  Sverige.  Först  ut  var  Statens  Järnvägar23 och 

Postverket tätt följt av skogshuggare och sågverksarbetare i Norrland. Det var detta som 

blev grunden till vad som kom att kallas arbetarskydd. Svenska Röda Korset tog det 
22Dunant 2005, s. 9.
23Numera SJ AB efter uppdelningen av Statens Järnvägar den 1 januari 2001.
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första  initiativet  till  många  projekt  för  välfärdssamhället  varav  sjukhem,  barnhem, 

ambulansflyg, skoltandvård och skolhälsovård är betydande exempel. 

Under  1900-talets  första  hälft  uppmärksammades  det  som  Röda  Korset  enligt  min 

mening är mest kända för. Det är de vita bussarna som Folke Bernadotte  och Röda 

Korset  skickade  ut  i  andra  världskrigets  slutskede.  Med  hjälp  av  dessa  räddades 

omkring  15000  människor  till  Sverige.  Detta  är  en  aktion  som  diskuterats  och 

ifrågasatts flitigt i tidigare forskning av blabd annat Ingrid Lomfors Blind fläck: Minne 

och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 (2005).  Bland 

annat har man tittat på syftet med räddningsaktionen och Bernadottes roll i den. Frågor 

om andelen räddade judar låg också i fokus för diskussionen och därför har man låtit 

oberoende forskare ta del av det befintliga arkivmaterialet.  
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2.3 Elsa Brändström – Sibiriens ängel

En  uppmärksammad  profil  i  Svenska  Röda  Korsets  historia  är  Elsa  Brändström.  I 

litteratur om hennes koppling till Röda Korset betraktas hon som en hjältinna efter att 

hon blivit uppmärksammad för sin ögonvittnesskildring  Bland krigsfångar i Ryssland 

och Sibirien 1914-1920. Hon föddes den 26 mars 1888 i S:t Petersburg då hennes far 

var svensk militärattaché där. År 1891 flyttade de tillbaka till Sverige efter att fadern 

blivit  befordrad  från  överstelöjtnant  till  överste  och  även  chef  för  Första 

Livgrenadjärregementet.24 Hon  gick  högre  flickskola  i  Linköping  fram  till  1906  då 

fadern blev svensk minister i S:t Petersburg. Brändström ville dock studera vidare och 

fick  stanna  två  extra  år  i  Sverige  för  att  utbildade  sig  vid  Anna  Sandströms 

lärarseminarium  i  Stockholm.  När  det  första  världskriget  bröt  ut  gick  hon  en 

snabbutbildning  till  sjuksköterska  i  S:t  Petersburg  och  fick  som  uppgift  att  skötta 

utväxlingen  av  invalider  i  Sibirien  och  fick  då  sitt  ärenamn  Sibiriens  ängel.  Hon 

lämnade då sin sorglösa och trygga ungdom bakom sig för kampen mot indolens och 

korruption  för  de  hårt  utsatta  krigets  offer.  Denna  uppgift  tedde  sig  gigantisk  men 

Brändström skriver efter två år en redogörelse av sina erfarenheter;

Först sedan i månader levt bland krigsfångar lär man något känna dem och 

deras liv. Jag tror, att tusentals fångar framdels med mig komma att säga, att 

fångarnas tillvaro i Ryssland icke kan med ord beskrivas. [---] Den som icke 

känner till  Sibiriens öde slätter  med deras tjutande nordanvindar och täta 

snöstormar, kan icke sätta sig in i hur en kulturmänniska måste känna, som 

plötsligt försättes i en dylik ensamhet. [---] Eller huru skall man kunna få en 

föreställning om vad den känner, som får veta, att han så småningom blir 

blind endast därför att ingen finns, som anser mödan värt att avlägsna det 

ena ögat för att rädda det andra. [---] De enorma gåvor av pengar och kläder, 

som respektive  hemländer  för  fångarnas  räddning  ställde  till  de  neutrala 

ländernas förfogande, kunde aldrig skattas högt nog. [---] Enkla soldater ha 

bekräftat riktigheten härav genom att säga: ’Icke blott gåvorna äro av värde 

utan även det sätt, på vilket man ger oss dem.’ I ett sjukhus svarade mig en 

24Björkman – Goldschmidt 1969, s. 11.
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fånge på frågan, varför han grät: ’Ack syster, jag gråter blott därför att Ni är 

så god mot mig – det var så länge sedan någon var det!’25

 År 1915 började hon arbeta för Svenska Röda Korset och reste med tåg mellan Sibirien 

och Tyskland för att utväxla svårt skadade ryska soldater. Under kriget skrev hon sin 

bok Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914-1920 vars intäkter bland annat gick 

till fångarna inför deras hemkomst. Boken är en ingående beskrivning av krigsfångarnas 

vardag i de olika fångläger i Ryssland och Sibirien. En sammanfattande beskrivning av 

boken ger Brändström själv i inledningen till sin bok.

Trots medvetandet att sakna den berättarförmåga, som den borde äga, vilket 

försöker skildra ett så levande ämne som krigsfångenskapen, vågar jag dock 

framlägga denna berättelse. [---] Min skildring grundar sig på de erfarenheter 

jag vunnit under 5½ års samvaro med krigsfångarna i Ryssland. Från hösten 

1914 till sommaren 1920 har jag nämligen arbetat bland fångarna dels som 

privatperson,  dels  som  delegat  från  svenska  Röda  Korset  och  dels  med 

fullmakt  från  svenska  och  danska  bestickningarna  i  egenskap  av 

skyddsmaktrepresentant.  Min  verksamhet,  som  varit  förlagd  på  fler  av 

huvudorterna i Europeiska Ryssland och inom hela Sibirien från Omsk till 

Vladivostok,  har fört  mig  samman  med ca 700 000 krigsfångar i  lasarett, 

läger och på arbetsplatser.  [---] Strax efter krigsutbrottet  kom jag i intimt 

samarbete med alla de organisationer, såväl ryska som neutrala, vilka hade 

med  krigsfångar  att  göra.  Min  strävan  har  varit  att  ge  varit  att  i  denna 

skildring ,  ge en så allsidig och objektiv bild av krigsfångenskapen,  som 

detta  är  möjligt.  Ryssland  är  mottsättningarnas  land  och  ingenstädes  har 

denna  säregenhet  gjort  sig  så  märkbar  som  inom  den  värld,  där 

krigsfångenskapen levdes. [---] Där har funnits krigsfångar, som under vissa 

tider åtnjutit en frihet och ett välstånd som krigsfångar i intet annat land, 

men deras lyckliga tillvaro uppväger ej de ca 600 000 kamrater, som genom 

nöd och umbäranden gått under, eller de många hundratusental, vilka fysiskt 

eller psykiskt brutna återbördats till sina hemland.26

25 Elsa Brändströms hjältegärning 1937, s.12-14.
26Brändström, 1921, s.1-2.
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Under sin vistelse i Ryssland och Sibirien mötte Brändström svårt sjuka, utmattade och 

psykiskt sjuka fångar. Det var inte bara soldater utan även bönder, motståndsmän och 

sjukvårdare. Vissa år blev vistelsen i fångenskap lättare för fångarna då hjälpsändningar 

kom fram. En del fångar nådde aldrig lägret utan dog på den långa transport som skulle 

ta dem dit. Arbetsläger där fångarna fick arbeta i flera minusgrader utan ytterkläder var 

mycket vanligt. Dessa svåra förhållanden blev Brändström vittne till under sitt arbete. I 

sin  bok  beskriver  hon  också  hur  de  båda  sidorna  trots  sina  motsättningar  kunde 

förhandla  fram  tillstånd  för  de  olika  hjälpsändningarna  då  ”de  båda  krigförande 

perternas likagående önskningar att undersöka och eventuellt förbättra förhållandena för 

sina respektive krigsfångar”.27 För att detta skulle vara möjligt beskriver Brändström i 

sin  bok  att  ”...enda  möjligheten  att  effektivt  understödja  krigsfångarna  vore,  att 

Centralmakternas regieringar övertog allt understödsarbete och bedreve det genom ett 

neutralt Rött Kors...28

Under sin resa i Sibirien fick hon fläcktyfus och under oktoberrevolutionen riskerade 

hon arkebusering för potentiellt spioneri.  Efter kriget bosatte hon sig i Tyskland och 

gifte sig med pedagogikprofessorn Robert  Ulich.  För sina insatser blev hon belönad 

med  den  kungliga  medaljen  Illis  Quorum  och  utnämndes  även  till  medicine 

hedersdoktor. När nazisterna kom till makten i Tyskland blev hon hotad och flyttade till 

USA 1934.  I  USA fortsatte  hon arbeta  med  flyktingar  fram till  andra  världskrigets 

utbrott. Efter kriget planerade hon att resa till Europa för att bistå krigets offer men var 

för svårt sjuk i cancer och dog den 4 mars 1948. Både i USA och i Europa hyllades hon 

med ceremonier och minnestal.29 

    2.3.1 Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914-1920

För min uppsats har jag använt mig av den tredje upplagan från 1921 av Brändströms 

bok  Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914-1920. Språket är lite svårare att 

förstå  än  det  som används  i  Dunants  Europas  bortglömda  blodbad  - Minnen  från 

Solferino eftersom översättningen av Dunants bok är nyare än Brändströms. Boken kom 

27Brändström, 1921, s.93.
28Brändström, 1921, s 97.
29Björkman-Goldschmidt, 1969.
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ut 1921 och fick en stor spridning i Tyskland där den utkom året därpå. Precis som 

Dunants  bok  är  Bland  krigsfångar  i  Ryssland  och  Sibirien  1914-1920  en 

ögonvittnesskildring över vad krig för med sig. När Dunant talar om soldater som ligger 

sårade i  fält  så består  Brändströms tillvaro av sjuka och undernärda människor som 

sitter i fångläger. Hon beskriver ingående hur fångarnas tillvaro ser ut, hur de mår, vad 

de har för sysselsättning och hur de bor. Hennes berättelse är en grå och tragisk bild av 

ett liv ingen önskar sig. Människor som svälter och arbetar sig till  döds och ett stort 

antal som inte kan arbeta men dör av utmattning och sjukdom. Brändström reste mellan 

fångläger  och  lämnade  hälsningar  från  fångarnas  hem och  skänkte  ut  matransoner. 

Bokens krigsfångar kommer från flera olika nationer där varje regering sänder ut Röda 

Kors-delegationer specifikt till sina egna fångar i Ryssland. Den svenska delegationen 

gjorde  istället  en  hjälpinsats  för  de  ryska  fångarna  i  Tyskland30.  Här  manifesteras 

Dunants tankar om att alla oavsett nationalitet ska få hjälp, fångar fanns på båda sidor. 

Hemma i Sverige startade hon insamlingar och höll föredrag om krigsfångarna för att 

Röda Korset skulle kunna hjälpa fler. I fallet med Dunant var det en tanke som gav 

honom viljan att vilja förändra något som gjorde att han fick ett så stort genomslag för 

sina idéer. I och med hans bok och tankar fick Elsa Brändström och andra sitt kall vilket 

både  slutade  i  fler  hjälpinsatser  och  en  större  utgivning  och  spridning  av  fler 

ögonvittnesskildringar.

År 1922 grundade Elsa Brändström  stiftelsen Arbeitssanatorium für ehemaligen 

kriegsgefangene Deutsche i Marienborn i Sachsen. Stiftelsen var till för de återvändande 

fångarna för att de skulle ”genom lugn och sorgfritt arbete få möjligheten att åter bli 

livsdugliga människor och återfå sin arbetsglädje”. Verksamheten i Marienborn 

finansierades med inkomsterna från boken.31

Elsa Brändströms bok har nästan fallit i glömska idag då vi kontinuerligt matas med 

skildringar från krig och mänskligt lidande. Hennes skildringar lästes i dess samtid och 

gjorde människor medvetna om vad som pågick i Asiens norra delar. Brändström vigde sitt 

liv åt att hjälpa andra människor och beskrev samtidigt människoöden som i Sverige 

30Brändström 1921, s. 97.
31 http://www.smb.nu/index.php/syndicate/19-militarauppsatser/230-rsibiriens-aengell- Datum:2009-01-04.
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snarast kunde förknippas med en äldre miserabel tid. Gapet mellan Dunants tid och 

Brändströms är på en tidsaxel inte stort men i verkligheten så var det enorm skillnad. 

Skillnad både inom nya uppfinningar, tillgänglighet av information och en ökad 

globalisering. Brändströms idé var att som sjuksköterska söka upp de mest behövande och 

erbjuda dem hjälp i form av medicin, nyheter från hemlandet och tröst.  Det är just därför 

som hon fick ärenamnet ”Sibiriens ängel”.
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2.4 Svenska Röda Korset idag

I dag är Röda Korset mycket mer än bara en instans vid krig eller naturkatastrofer. Röda 

Korset  i  Sverige  fungerar  i  dagsläget  som  ett  komplement  till  samhällets  övriga 

skyddsnät. De arbetar för social trygghet, gemenskap, vård och omsorg. I Sverige finns 

mötesplatsen  Kupan på 289 orter. Deras verksamhet bygger helt på de frivilliga och 

verksamheten  består  av  aktiviteter,  stöd  för  behövande,  secondhandförsäljning  och 

caféverksamhet. Syftet med denna mötesplats är att finnas till för alla med behovet av 

det. Det som man mest förknippar med Röda Korset är deras beredskap i kriser och 

katastrofer.  Röda  Korset  jobbade  bland  annat  med  tsunamin  i  Thailand  och  under 

stormen Gudrun i södra Sverige.  Beredskapen utgår från de verksamheter som finns i 

dag och går alltså tvärs igenom hela organisationen. Alla delar av föreningen är berörda 

av varandra.   Genom organisering skapar Röda Korset ett  effektivt  sätt  att  snabbare 

komma ut med hjälpen. Detta dels genom att via övningar och insatser ta lärdom om 

vad  organisationen  kan  och  bör  erbjuda  människor  som drabbats  av  en  större  eller 

mindre  katastrof. I  varje  kommun  finns  det  en  lokal  rödakorskrets.  

Det är dessa lokala rödakorskretsar som samarbetar med dessa frågor i kommunen. År 

2007 fanns det beredskap i 170 av landets kommuner och målet är att vid utgången av 

2011  ska  det  ha  etablerats  beredskap  i  samtliga  kommuner  i  landet. Röda  Korsets 

beredskap  är  uppbyggt  som ett  komplement  till  de  kommunala  myndigheterna  men 

samverkar samtidigt med dem.

Röda Korset har även avtal med Luftfartsverket om att bistå med utbildade krisstödjare 

på  flygplatser  och  med  Räddningsverket  för  att  förse  med  krisstödspersonal  i  de 

internationella stödstyrkor som har av uppdrag på regeringen att stödja drabbade som är 

medborgare  i  Sverige  vid  en  större  katastrof  utomlands.  För  att  kunna  stödja  och 

samordna de olika insatserna på lokal nivå i samband med en katastrof, så har Röda 

Korset  även  ett  särskilt  utbildat  krisledningsteam  i  landets  tio  regioner  samt  på 

huvudkontoret i Stockholm.
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Förutom att vara en social livlina har Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade 

och torterade (RKC) på sex platser  i  Sverige:  Stockholm,  Malmö,  Skövde,  Uppsala, 

Falun och Skellefteå. Detta  är  kanske det som vi mest  förknippar  med Röda Korset 

utefter  katastrofhjälp.  Målet  för  denna  verksamhet  är  att  människor  som utsatts  för 

krigstrauma  och  tortyr  ska  få den vård  som behövs  för  att de  ska  kunna återfå  sin 

psykiska och fysiska hälsa. Behandlingen på centret anpassas till varje enskild person 

och  bygger  på  att  det  skapas  ett  djupt  förtroende  mellan  behandlare  och  patient. 

Behandlingen börjar med inledande samtal,  som utmynnar i en plan för det fortsatta 

behandlingsarbetet.  Behandlingsplanen utformas utifrån patientens  totala  livssituation 

där  såväl  medicinska,  psykologiska  som  sociala  behov  räknas  med  i  en 

helhetsbedömning. Eftersom Röda Korset är en organisation som spänner över ett stort 

område måste även de prioritera bland de mest behövande. RKC ger behandling och 

stöd till flyktingar och asylsökande som upplever utsatthet och ohälsa till följd av sitt 

krigstrauma och eventuell tortyr. Denna verksamhet omfattar både vuxna och barn och 

ungdomar  samt  deras  familjer.  Till  de  mest  sårbara  hör  barn  och  ungdomar  med 

traumatiska upplevelser. Det är på denna kategori som mycket fokus ligger på. Flera av 

centrets unga patienter har sett sina föräldrar utsättas för svåra kränkningar eller har 

själva upplevt övergrepp. Utgångssättet på behandlingscentret är behandlingsteam med 

läkare, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjukgymnaster och tolkar för att på så 

sätt ge en så bra rehabilitering för patienterna som möjligt. Behandlingen skiljer sig från 

ett center till ett annat men gemensamt är visionen och ett samarbete med Röda Korsets 

övriga  verksamhet.32 Viktigt  för  alla  Röda  Korset  -utskott  är  att  sprida kunskap  till 

allmänheten, landsting och andra berörda myndigheter. 

Röda Korset ger även ut en tidning till sina medlemmar som grundades 1909 då kallad 

Tidskrift  för frivillig sjukvård i krig.  Tidningen heter numera  Henry  och ges ut fyra 

gånger om året. Tidningen tar upp aktuella händelser och gör reportage om hur arbetet i 

det  drabbade  området  fortgår.  Innehållet  består  även  av  lokala  reportage  om  hur 

organisationen  arbetar  på  hemmaplan  med  sociala  frågor.  Tidningen,  precis  som 

32http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?  
openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=48D2AD09B76B199FC1256E9800491735&menu0=2&menu1=1. 
Datum: 2008-01-09
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föreningen Röda Korset, vilar på samma grundläggande värderingar och är politiskt och 

religiöst obundet. 

Röda Korsets ser själv på sin egen roll i Sverige som; ”en synlig kraft i arbetet för ett 

medmänskligt  samhälle  […]  att  upptäcka  och  påvisa  behov,  påverka 

samhällsutvecklingen och utföra verksamhet – allt i syfte att förbättra situationen för 

utsatta människor”.33

3. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Röda Korset är världens äldsta och största organisation som inriktar sig på humanitär 

hjälp. Organisationen grundades av Henri Dunant efter hans ögonvittnesskildringar av 

slaget  vid  Solferino  år  1859  som  han  sedan  gav  ut  i  bokform  kallad  Europas 

bortglömda blodbad - Minnen från Solferino. Dunant vigde sitt liv åt att bygga upp en 

internationell förening för att förhindra och lindra mänskligt lidande. År 1863 grundade 

han Röda Korset och tog initiativet till Genèvekonventionerna. Dunant tilldelades också 

det allra första Nobels fredspris för sin livslånga gärning. I dagsläget finns Röda Korset 

i  185  länder  och  de  arbetar  alla  efter  samma  grundprinciper  som  är:  humanitet, 

opartiskhet,  neutralitet,  självständighet,  frivillighet,  enhet  och  universalitet. 

Organisationen arbetar på de platser som drabbats av krig eller  katastrofer och efter 

Dunants grundtanke om att  frivilliga ska hjälpa de sårade oavsett  nationelitet  tar  de 

aldrig ställning för någon av parterna. Ungefär 97 miljoner människor är medlemmar 

och arbetar frivilligt för Röda Korset i hela världen och den grundläggande tanken är 

fortfarande att alla oavsett nationalitet ska få hjälp.

I Sverige under mitten av 1800-talet började en ny samhällsreform ta plats där adeln 

minskade  och  en  ny  medelklass  tog  form.  I  samband  med  detta  bildades  flera 

organisationer  och föreningar byggda på frivillighet.  I  den tidsandan kunde Dunants 

Röda Korset få fotfäste. År 1865 grundades Svenska Röda Korset och det huvudsakliga 

arbetet var att förbereda förråd inför ett eventuellt krig. Senare kom Röda Korset att 

hjälpa till i krigsdrabbade länder och stödja krigets offer. Bland dessa eldsjälar är den 

svenska sjuksyster Elsa Brändström ett starkt namn i Europa. Hon arbetade med första 

33Henri. Röda Korsets tidning. 1/2008.
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världskrigets krigsfångar i Ryssland och Sibirien och samlade sina upplevelser i sin bok 

Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914-1920.  Brändström och Rappe, som så 

många  andra  frivilliga,  vigde  sina  liv  åt  att  hjälpa  andra  människor  och  är  viktiga 

gestalter för Svenska Röda Korset. Trots detta är det mest Brändström som blivit det 

mest upplyfta namnet.

För att förstå hur personer som Henri Dunant och Elsa Brändström har kommit att få så 

stor slagkraft i världen är det viktigt att se till de verk de själva gav ut. Mottagandet av 

Dunants Europas bortglömda blodbad - Minnen från Solferino var en avgörande faktor 

för hur omvärlden skulle komma att se på krigshjälp. Tanken att på ett opartiskt sätt 

hjälpa skadade oavsett vilken sida de står på verkade vara otänkbart fram till dess att 

Dunant grundade Röda Korset.  En viktig aspekt är att se till vilka idéer som låg i tiden 

under mitten av 1800-talet.  Sverige var ett  land som  blev mottagligt  för idéer som 

riktade  sig  till  den  fria  individen  i  och  med  att  man  gjorde  uppror  mot  det  gamla 

feodalsystemet.  Under  detta  tidsspann  förändrades  definitionen  av  hjälten  från  att 

genom sin skicklighet i strid uppnå ära till att bistå andra som farit illa.

Vid andra världskrigets utbrott var det en ädel sak att bistå länder som drabbats av krig. 

Brändström var en av dem som här hörde sitt kall att arbeta för en medmänsklig värld. 

Jag  tror  att  det  tack  vare  Dunants  bok  fanns  en  marknad  för  att  ge  ut  sina  egna 

ögonvittnesskildringar  så  som Brändström gjorde.  Hennes  bok  Bland  krigsfångar  i  

Ryssland och Sibirien 1914-1920  är skriven till  minnet av de fångar hon själv mötte 

under sin stationering i Ryssland och Sibirien. Trots att hon i inledningen av sin bok 

menar att hon försöker ge en objektiv bild av krigsfångenskapen är det inget hon lyckas 

med då hennes egna upplevelser lyser genom hela boken. Däremot förmedlar den en 

känsla  av  den  uppgivenhet  och  förtvivlan  som  fångarna  kände.  Hennes  sätt  att 

återberätta  visar  mycket  hur  Elsa  Brändström  var  som  person  vilket  den 

sekundärlitteratur jag hittat om henne också visar på.Trots att  litteratur om Dunant och 

Brändström är mer förskönade hjäteberättelser än konkreta levnadsbeskrivningar bidrar 

de till att stärka den nya innebörden av hjäten. Däremot kan författarnas introduktion av 
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den nya hjältevinkeln ha bidragit till att, på ett glorifierat sätt, inspirera andra människor 

till att ställa upp som frivilliga i humanitetens tecken.
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