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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen gör ett nedslag i Åmål under tidsperioden 1939 – 1945 för att där göra en 

undersökning över hur Röda korset i Åmåls verksamhet såg ut då. 

Efter en inledande redogörelse för tidigare forskning, historia och bakgrupp gås metodarbetet igenom, 

där det förklaras hur arbetet fortskridit för att göra undersökningen och komma fram till ett resultat. 

Även vissa begrepp som berörs i uppsatsen förklaras innan själva undersökningsavsnittet tar sin början.  

Denna undersökning är delad i två olika avsnitt där det första behandlar beredskap- och 

utbildningsverksamheten, och den andra fokuserar på välgörenhet och socialt arbete. Detta då Röda 

Korset i Åmål var uppdelat i två avdelningar: Röda korskretsen och Röda korskåren. 

I en efterföljande diskussionsdel analyseras resultaten av undersökning och den visar att Röda Korset i 

Åmål var mycket verksamt inom flera områden under den avgränsade tidsperioden. Exempel på detta är 

beredskapskurser, socialt arbete som vaccinering och hemsysterverksamhet, samt flertalet olika 

insamlingar och arrangemang till förmån för välgörenhet.  

Trots en tidvis ansträngd ekonomi har Röda Korset lyckats genomföra sitt uppdrag med hjälp av 

medlemsavgifter, försäljning och gåvor.  
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1 Inledning 

 

Andra världskriget är något som intresserat människor under en lång tid, både historiker och lekmän. 

Det har skrivits åtskilliga hyllmeter om ämnet och det har beskådats från åtskilliga perspektiv. Ett 

perspektiv man ofta stöter på, och som troligtvis många av den här uppsatsens läsare är mest bekanta 

med, är det stora perspektivet, det som målar upp historien med stora penseldrag och målar upp en bild 

av länders krigföring och politik under krigsåren.  

Den här uppsatsen kommer dock att se på krigsåren från en annan synvinkel och istället komma ner på 

något av en gräsrotsnivå för att på så sätt försöka utröna hur vanliga människor, människor som inte 

aktivt deltog eller var utsatta för striderna hanterade den här kristiden. 

Just därför kommer det här att göras ett nedslag i en av Sveriges kommuner för en lokal studie. Lite mer 

precist kommer detta nedslag göras i Åmål då detta är min hemstad. Jag har valt att av omfångsskäl 

enbart fokusera på Röda korset i Åmål, trots att det i det som nu är Åmåls kommun fanns flera olika 

lokalavdelningar. 

Uppsatsen ska beröra Röda Korsets arbete i området då frivilligorganisationer, enligt mig, är något som 

är, har varit och alltid kommer att vara en viktig grundföresättning för humanitära insatser i samhället, 

speciellt under krigstider.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av Röda Korsets arbete i Åmål under andra världskriget, 

1939 - 1945. Detta kommer att möjliggöras genom att ställa följande frågeställningar:  

 

- Vilka ekonomiska förutsättningar hade Röda Korset i Åmål under den här tiden? 

- Vilken verksamhet ägnade de sig åt? 

 

1.2 Tidigare forskning  

 

Det finns en del relevant litteratur som berör ämnet. Något som hamnar närmast är boken Åmål under 

andra världskriget, av amatörhistorikern Björn Weiderstrand där Röda Korset omnämns sporadiskt. 

Bland annat kan man läsa att Åmåls luftskyddschef och stadsarkitekt, Bror Björkman, ville se ett 

samarbete med Åmåls Röda Kors-krets för ett upplägg när det kom till vårdplatser och läkemedel i 

händelse av ett gasanfall, men ingen vidare förklaring ges angående om detta samarbete blev verklighet.1 

                                                             
1 Weiderstrand, Björn (2017), Åmål under andra världskriget, s. 18 - 19. 
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Weiderstrand nämner även att Svenska Norgehjälpen hade en lokalkommitté i Åmål och att det i 

samband med nyårsfirandet 1945 anordnades diverse festligheter med syftet att samla in pengar till 

Norge.2 Det är en intressant notis som kan kopplas till min frågeställning. Var Röda Korset involverat? 

 

Boken Vårt Röda Kors, en återblick 1916-1999 av Bentgåke Carlson, tar upp vad Röda Korsets 

Göteborg och Bohusdistrikt ägnade sig åt under den tidsperioden som är aktuell för uppsatsen. 

Mycket av arbetet under den här tiden ägnades åt sådant som inte hade med beredskapsinsatser att göra. 

Bland annat anordnade man lotterier så att skolbarn skulle kunna få sina tänder lagade. En tandlagning 

kostade tre kronor och fyrtiosex öre och en utdragning av tand kostade en krona. Barnens föräldrar fick 

ställa upp med en liten summa, men Röda Korset stod för transportkostnader till tandläkarmottagningen. 

 

Man lät även trycka upp häftet ”Allt för barnet”, som delades ut till blivande mödrar så att de kunde få 

läsa råd om hygien och kostvanor. Röda Korset såg även till så att det togs tuberkulosprover på skolbarn 

och de som testades positiva fick hjälp med att komma till sjukhusvården. 

 

När andra världskriget senare bröt ut ägnade sig kretsarna i Göteborg och Bohusdistriktet åt flertalet 

olika verksamheter. Rödakorskretsen i Mölnlycke antog sig fadderbarn i Norge och kretsen i Jonsered 

upprättade en förbandsplats och ett medicinförråd i Godtemplarhuset. Ljungskilekretsen var även den 

involverad i sjukvårdsarbete och skänkte sitt förråd av sjukvårdsmaterial till ortens inrättade 

krigssjukhus i Ljungskile folkhögskola. I Långelanda bildades en studiecirkel i luft- och gasskydd och 

man startade även en sockerinsamling till förmån för grannländerna Norge och Finland, vilken visade 

sig inbringa 120 kilo socker. 

Det förekom också ett internationellt samarbete med Norges Röda Kors beträffande upplysningar och 

efterfrågningar gällande norska medborgare i utlandet, samt förfrågningar från utlandsvistande norska 

medborgare rörande hemmavarande familjer.3 

 

Även Sten Söderberg skriver i sin bok Svenska Röda Korset 1865 – 1965 – de första 100 åren om 

luftskydd. Svenska Röda korset höll övningar flertalet år innan krigsutbrottet. Han berättar att 

överstyrelsen redan 1929 utgav en broschyr om civilbefolkningens skydd vid anfall från luften. Denna 

broschyr var den första av sitt slag i Sverige och inspirerade troligtvis överståthållarämbetet i Stockholm 

1934 be om Röda korsets medverkan vid anskaffandet av gasskyddsutbildad sjukvårdspersonal.  

Axel Hultkrantz, som under de första krigsåren var generalkommissarie för den frivilliga 

krigssjukvården och hade överinseende över den personal som ställdes till förfogande av bland annat 

                                                             
2 Weiderstrand (2017), s. 111. 
3 Bengtåke Carlson Vårt Röda Kors - En återblick 1916 - 1999 Göteborg och Bohusdistriktet s. 15 – 71. 
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Röda korset hade stort förtroende för denna personals utbildning och kunskap, vilket tydliggörs i ett citat 

från 1940 som lyder ”De erfarenheter som under åren vunnits ifråga om de lokala 

rödakorsorganisationernas uppoffrande och hängivna arbete vid mobiliseringens genomförande, samt de 

goda arbetsresultat som även i ganska påfrestande situationer därmed uppnåtts, dessa peka oförtydbart i 

den riktningen, att man på sjukvårdens område i allvarets stund påräkna mycket betydande prestationer 

utförda på frivillighetens väg.”4 

Vidare skriver Söderberg att prins Carl, vid tidpunkten Röda korsets överstyrelses ordförande, dagen 

efter Rysslands angrepp på Finland ville få till stånd rödakorsambulanser, utrustade med läkare, 

sjuksköterskor och sjukvårdsmateriel, för att skickas till Finland och förhoppningsvis på så sätt kunna ge 

stöd till den finska sjukvården. Överläggningar skedde mellan prins Carl, den finska utrikesministern 

Erkko och den svenska regeringen, med resultatet att den första ambulansen av totalt tre skickas iväg i 

mitten på december 1939. Sammanlagt ingick 40 män och kvinnor i ambulans 1, komplett med den för 

då tidens kompletta utrustning för medicin och kirurgi. Man tog även med sig reservaggregat för 

strömförsörjning, gasmasker, kläder åt civilbefolkningen och liknande.5 

 

Röda korsets verksamhet handlade dock inte bara om arbete under krig utan även om olika uppgifter i 

fredstid. Detta mycket tack vare antalet kvinnliga medlemmar då dessa var de drivande krafterna i att dra 

upp den sociala linjen för Röda korset. Vid ett möte i Stockholm 1909 togs förslaget upp om att starta 

olika verksamheter som sommarkolonier för barn, sommarvistelse för tuberkulossjuka och tillfälliga 

rekreationshem för arbetare. Senare samma år ändrades stadgarna så att den typen av verksamhet blev 

tillåten.6 

 

 

1.3 Bakgrund 

           

Slaget vid Solferino 24 juni 1859 bevittnades av Henri Dunant, en schweizisk humanist och 

författare. 1862 släppte han boken A memory of Solferino, där han förutom en beskrivning av krigets 

fasor även skriver om behovet av att starta en frivillig räddningskår, kallad ”The Relief Societies for 

military personnel sick and wounded in war”, vilket senare istället fick namnet ”National Red Cross 

Societies”. Fyra år efter slaget vid Solferino, närmare bestämt den 26 - 29 oktober 1863 bildades så 

Röda Korset i Geneve. Året efter det så antogs den första Genevekonventionen vid Geneves 

                                                             
4 Söderberg, Sten Svenska Röda Korset 1865 – 1965, s. 273 – 279. 
 
6 Söderberg (1965), s. 181. 
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diplomatiska konvent 8 - 22 augusti 1864. Röda korset fick relativt snabbt ett internationellt erkännande 

och Henri Dunant mottog 1901 Nobels första fredspris för sina insatser i skapandet av Röda korset.7 

 

Röda korset har som princip att förhålla sig neutrala och inte ta ställning när det kommer till religion, 

nationalitet, etnisk tillhörighet, samhällsställning eller politisk åsikt. 

 

I Sverige brukar Röda Korsets start anges till den 24 maj 1865. Det var vid det datumet som den 

då kallade Svenska Centralföreningen för frivillig vård af sårade och sjuka i fält beslöt sig för att  

anta rödakorsmärket. 1886 ändrade man namnet till Svenska Föreningen Röda Korset och 1915 

kortade man ner det till Svenska Röda Korset.8 

 

Älvsborgsdistriktet, vilket Åmål ligger under, hade vid den här tidsperioden nästan 30 000 medlemmar 

uppdelat på 134 kretsar och 18 kårer och var därmed landets tredje största distrikt, och i förhållande till 

folkmängden det näst största.9 

 

Åmåls Röda kors grundades vid ett möte 11 april 1902, där doktorinnan Anita Söderberg valdes till 

ordförande. Medlemsavgiften låg då på 1 kr per år. 

 

Åmåls rödakorskrets var uppdelad i två olika avdelningar efter vilka typer av ansvarsområden de hade. 

Dels fanns Åmåls rödakorskrets och dels Åmåls rödakorskår. Båda dessa avdelningar samarbetade med 

varandra men då deras verksamheter hade olika fokus så redovisade de sin ekonomi separat. 

Kåravdelningen var till största delen inriktad på den beredskapsmässiga verksamheten, vilken till 

exempel innefattade sjukvård i krigstid, förberedande av förbandsplatser och övningar med Hemvärnet. 

Rödakorskretsen hade däremot ett bredare verksamhetsområde främst inriktat på olika typer av 

välgörenhet och socialt arbete.10 

Röda korskåren var även ålagda att bära uniform vid tjänstgöring i krigstid. I fredstid bars uniformen i 

samband med allmänna högtidligheter såsom parader eller rödakorsfester. 11  

 

Dessa uniformer bekostades av den lokala kåren och man fick ta till olika lösningar för att lösa det 

ekonomiskt, man anordnade bland annat auktioner och filmvisning på Åmåls biograf där behållningen 

gick till ändamålet.12 

                                                             
7 Vanni, et al. Medical doctors and the foundation of the International Red Cross, 2017. 
8  Josefine Zimmergren Röda Korset, en idé blir verklighet – En världsomspännande förening grundas, 2007. 
9 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Hälsningsanförande av Werner 
Möller, distriktsordförande för Röda korsets Älvsborgsdistrikt vid årsmötet 26/3 1944. 
10 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskretsens protokoll 1939 – 1945.  
11 Åmåls föreningsarkiv, Hembygdsföreningens samling, Bestämmelser angående tjänstedräkter för rödakorspersonalen 
1941. 
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I kårens styrelse satt först enbart män trots att flertalet kvinnor var verksamma i kåren som bland annat 

kårsamariter. I början av 1942 kom dock en skrivelse från distriktsstyrelsen som påtalade överstyrelsens 

nya reglemente, där det framkom att även kvinnor kunde ta plats i kårstyrelsen. Detta ledde till en del 

diskussion om hur man skulle gå tillväga, om man skulle starta en sektion 2 som enbart bestod av 

kvinnor men man enades sedan på nästa styrelsemöte om en sammanslagning så att både kårsamariter 

och rödakorsmän ingick i styrelsen. Till följd av detta valdes kårsamariten omnämnd som Syster Signe 

in i styrelsen som befälssamarit och på första mötet när de nya stadgarna trätt i kraft medverkade 12 

kårsamariter. En notis om denna Signe som kommer att vidare behandlas i uppsatsens resultatdel är att 

hennes arbetsgivare oroades över att hon spenderade så mycket tid på sitt arbete inom Röda korset och 

att hennes reguljära arbetsuppgifter på grund av detta skulle bli lidande. Signe hade därför planer på att 

avsäga sig sina uppdrag inom Röda korset men kåren ansåg henne alltför viktig och tog gemensamt 

kontakt med arbetsgivaren för att lugna dennes farhågor.13 

 

1.4 Begrepp 

 

I uppsatsen förekommer yrkesbenämningarna hemsyster och hemvårdarinna vilka kan te sig snarlika. 

En hemsyster arbetade med vad vi idag skulle kalla hemsjukvård. Hemsystern var helt enkelt en 

sjuksköterska som gjorde hembesök hos privatpersoner. 

En hemvårdarinna arbetade med vad vi idag skulle kalla hemhjälp. Hon hjälpte till i de hem där 

husmodern av olika skäl inte kunde utföra sina husliga plikter, såsom städning, matlagning och andra 

förekommande hushållsuppgifter.  

 

 

2 Metod och källmaterial 

 

Metoden jag använt för att skriva den här uppsatsen är helt enkelt att i ett källkritiskt perspektiv granska 

material jag funnit på kommun- och föreningsarkivet i Åmål. Det blir alltså en kvalitativ analys. 

Materialet består bland annat av årsberättelser, mötesprotokoll, korrespondens, tidningsurklipp och en 

del broschyrer och foldrar. Årsberättelserna tar upp Röda Korsets verksamhet år för år, tillsammans med 

en översiktsbild över ekonomin och dessa har jag systematiskt gått igenom för att nå fram till uppsatsens 

syfte. 

Jag har även sökt information bland protokollen till Åmåls stadsfullmäktige och blandat arkivmaterial 

för Hemvärnet i Åmål, som till exempel skrivelser till och från andra hemvärnsavdelningar, 

                                                                                                                                                                                                                    
12 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskårens protokoll 1939 – 1945. 
13 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll Rödakorskårens protokoll 1939 - 1945.  



6 
 

mötesprotokoll eller utbildningsplaner. Anledningen till att studera just Hemvärnets material var att jag 

en bit in i arbetet med Röda Korsets material såg flera tecken på ett samarbete mellan Röda Korset och 

Hemvärnet.  

Korrespondensen jag funnit är till in- och utgående skrivelser till Röda Korset i Åmål, ofta från Röda 

Korsets överstyrelse i Stockholm, men även från Hemvärnet, kommunen och privatpersoner. 

Tidningsurklippen jag funnit tar mestadels upp olika aktiviteter som Röda Korset anordnat, som 

exempelvis fester, lotterier och liknande.  

Förutom tidningsurklippen har större delen av materialet varit handskrivet, vilket gjort arbetet 

tidskrävande. 

 

När materialet studerats har jag suttit och hela tiden tagit anteckningar och försökt hitta samma 

information i olika material för att jämföra med. En notis i ett protokoll kan till exempel återfinnas i en 

skrivelse från Överstyrelsen eller kommunen, samt hittas i ett tidningsurklipp. På det här sättet har jag 

säkerställt att informationen jag använt mig av ger en trovärdig bild över Röda Korsets verksamhet. 

Materialet har inte varit helt och hållet fullständigt när det till exempel kommer till ekonomiska 

redovisningar då jag velat se lite mer detaljerade beskrivningar över hur olika transaktioner var 

beskaffade, men jag har bedömt att de existerande handlingarna varit tillräckliga för att kunna besvara 

mina frågeställningar. Detta då frågeställningen inte handlar om en detaljerad bild av Röda Korsets 

ekonomi, utan en översiktlig bild av deras förutsättningar för att klara av att driva sin verksamhet. 

Att enbart fokusera på Åmål kan vara problematiskt då det kan vara svårt att besvara frågan om huruvida 

Åmål är representativt för hela Älvsborgsdistriktet, men den frågan kan eventuellt besvaras i en 

kommande C-uppsats. 

 

 

2.1 Avgränsningar  

 

Jag har avgränsat mig till det material som behandlar den utvalda tidsperioden 1939 – 1945, då denna 

perioden är en händelserik period i Sveriges historia och jag ville koppla detta till min hemstad på grund 

av ett intresse för lokal historia. Som tidigare påpekats var Älvsborgsdistriktet av Röda Korset ett av de 

största i landet, vilket kan anses ge mer tyngd åt argumentet att välja Åmål som lokalstudie. 

Från början var planen att uppsatsen även skulle ta upp de rödakorskretsar som var verksamma i det som 

nu är Åmåls kommun, men insåg att omfattningen då skulle bli för stor för att var hanterbar inom 

uppsatsens begränsningar. 
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3 Undersökning 

 

3.1 Utbildning och beredskap 

 

Röda Korset i Åmål var involverade i flertalet olika kurser och utbildningar under den aktuella 

tidsperioden. De innefattade inte bara kurser fokuserade på beredskapsarbetet utan även kurser som var 

inriktade på civilsamhället, då det i rödakorskårens stadgar ingick en paragraf om att rödakorspersonal 

ska vara tillgänglig såväl i fred som i krigs för tillfällig tjänstgöring inom sjukvård och 

sjuktransporttjänst.  

Vid en eventuell mobilisering hade man även ett ansvar att tjänstgöra vid Svenska Röda Korsets 

krigssjukvårdsanstalter, dock var det endast aktuellt om man tidigare anmält sig och skrivit ett kontrakt 

om detta.14 

Ifall olycksfallsberedskapstjänstgöring skulle bli aktuell tog rödakorskåren fram instruktioner för 

befälhavaren, där olika punkter togs fram för att underlätta arbetet. Befälhavaren var exempelvis 

ansvarig för att anskaffa erforderlig personal, gå igenom allmänna regler med sjukvårdspersonalen, följa 

tjänstgörande läkares anvisningar, eller om sådan inte fanns tillgänglig, undersöka tillgång till 

förbandsrum, vatten, transportmedel, telefon och läkare.15 

 

7 september 1939 hölls ett möte med representanter från Åmåls Röda Kors, Högerns Kvinnoförening, 

Luftskyddsföreningen, Socialdemokratiska Kvinnoföreningen och Åmåls Landstormslottor. Man 

diskuterade behovet av ett samarbete föreningarna emellan för att säkerställa ett effektivt hemskydd för 

invånarna i Åmål. Beslut togs om att starta ett arbetsutskott och meddela detta till stadsfullmäktige. 

Detta utskott fick namnet Åmåls lokalförening för civilt luftskydds arbetsutskott och hade två 

medlemmar från Röda Korset.16 

 

I september inkom även en förfrågan till rödakorskretsen från luftskyddsledningen i Åmål om bistånd 

vid instruktionskurser för utbildning av personal inom stadens luftskydd. Kursens innehåll behandlade 

gassjukvård och luftskydd i allmänhet och efter styrelsens bifall hölls kursen senare vid två tillfällen i 

oktober med hjälp av kapten R Hall från Borås. Vid samma tillfälle tog man hjälp av en brandmästare A-

K Berg, även han från Borås, och utbildade om sjuktransporttjänst. 

                                                             
14 Åmåls föreningsarkiv, Hembygdsföreningens samling, Stadgar för Åmåls rödakorskår 1941.  
15 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorsprotokoll 1939 – 1945. 
16 Åmåls föreningsarkiv, Åmåls förening för civilt luftskydd, mötesprotokoll 1939. 
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Till hjälp med finansieringen av kursen ansökte man om bidrag från Åmåls stadsfullmäktige som 

beviljade ett anslag på 600kr för omkostnaderna.17 

Under kursen uppkom en smärre diskussion mellan Syster Ebba Öhrnvall och Doktor Reimar. Fröken 

Öhrnvall diskuterade huruvida giftgas använts av Tyskland i Polen, och hävdade även enligt anmälan att 

tyska officerare är ”högfärdiga och otrevliga”. Detta efter erfarenheter då hon deltog i invalidtransporter 

efter andra italiensk-abessinska kriget. Resultatet av diskussionen blir att Reimar skickar in en anmälan 

mot Öhrnvall för olämpligt uppträdande.18 Vad påföljden för anmälan blev, eller vad själva anmälan 

innehöll lite mer specifikt står inte att finna i källmaterialet. Rödakorskretsen begärde i en skrivelse till 

distriktsordföranden att få ta del av anmälan men fick nej med hänvisning till att den sänts till 

överstyrelsen och att det inte var kretsens sak att bli inblandad.19 

 

Röda korskåren ansökte samma år om ett anslag på 300kr för sin verksamhet, vilket beviljades av 

stadsfullmäktige. Detta anslag söktes sedan årligen under perioden för uppsatsens avgränsningar.20 

Samma år får man även in en skrivelse från distriktsstyrelsen som rör en förfrågan om ekonomiskt 

bistånd till uppstarten av en transportavdelning om 12 man, vilket med full utrustning skulle kosta 

500kr. Kåren kunde tänka sig bidra med 300kr från den egna kassan och diskuterade möjligheten till att 

anordna en rödakorsfest i kyrkan, där kollekten skulle gå till det ovan nämnda ändamålet.21 

 

Rödakorskretsen höll återigen en sjukvårdskurs i november 1940, en kurs som omfattade 16 timmars 

utbildning fördelat på fyra timmar i veckan mellan klockan 7 – 9. Utöver den kursen, som främst la 

fokus på sjuk- och olycksfallsvård beslöt man även att anordna en hemsjukvårdskurs.22 

I olycksfallsvårdkursen ingick flertalet olika moment som exempelvis första hjälpen, anläggande av 

mitella, konstgjord andning och sjuktransport med bår. Exakt vilka moment som skulle ingå fanns 

reglerat i Röda Korsets reglemente.23 

En till sjukvårdskurs hölls 1944, denna gång i samarbete mellan Luftskyddstyrelsen och Lottakåren. 

 

Under den aktuella perioden förekommer även en del samarbete mellan rödakorskåren och Hemvärnet i 

Åmål.  

1940 deltog man i en fältövning tillsammans och året efter genomförde man en kurs där hemvärnsmän 

fick utbildning i sjuktransport och första hjälpen till sjuka och sårade.  

                                                             
17 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorsprotokoll 1939; Stadsfullmäktige i 
Åmål, protokoll 1939, bilaga 300. 
18Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda korset Åmålskretsen, ämnesordnade handlingar, F1:1, Brev från Ebba Öhrnwall till 
Rödakorskretsen i Åmåls styrelse. 
19 Åmåls föreningsarkiv, Ämnesordnade handlingar F1:1.Skrivelse 302/1941 från Axel Geijer till Rödakorskretsens styrelse. 
20 Stadsfullmäktige i Åmål protokoll 1930 – 1945. 
21 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskretsen i Åmål protokoll 1939. 
22 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskretsens i Åmål protokoll 1940. 
23 Åmåls föreningsarkiv, Hembygdsföreningens samling, Röda korsets reglemente 1941. 
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Man anslår 1943 Hemvärnet med 200kr i bidrag till deras förbandsplatser, detta efter en skrivelse från 

distriktsstyrelsen vilken betonade behovet av anordnade platser. Överstyrelsen hade vid denna tidpunkt 

inte möjlighet att bistå ekonomiskt då deras medel riktades mot andra beredskapsuppgifter så det låg på 

de olika distrikten att ta fram medel. Älvsborgsdistriktet kunde bistå med 2000kr men beräknade att 

ytterligare 3000kr skulle komma att behövas. Man skickade därför ut en skrivelse som bad distriktets 

rödakorskretsar om bistånd.24 

1944 omnämns Röda Korset i en utbildningsplan skickad av KB Westerblad, hemvärnsofficer i 

Uddevalla, där det planeras för en gemensam fältövning. Hemvärnet och Röda Korset skall tillsammans 

öva i arbetet med förbandsplatser.25 

 

Samma år mottog man även en skrivelse från Överstyrelsen som meddelade att Kungliga 

Civilförsvarsstyrelsen informerar om att det råder en omfattande brist på personal till de nyligen 

inrättade beredskapssjukhus, provisoriska sjukhus och epidemisjukhus till förmån för flyktinghjälp. 

Civilförsvarsstyrelsen har vänt sig bland annat till Röda Korset, Lottakåren och Kvinnoföreningarnas 

beredskapskommitté för att om möjligt få denna brist avhjälpt. Röda Korsets överstyrelse vill i nuläget 

inrätta ett register över villig och lämplig hjälp av rödakorssamariter, kårsamariter och rödakorsmän. 

Man efterfrågade språkkunniga frivilliga, då dessa kommer ges förtur. Språken man efterfrågade är 

bland annat finska och de olika baltiska språken.26 

 

I slutet av 1945 fick man en förfrågan från Civilförsvarschefen om medverkan i utbildningen av 

personal. En kurs på tre timmar per tillfälle ska hållas för cirka 300 pojkar och flickor i åldern 16 - 18 år 

och av dessa skulle runt 50 flickor erhålla ytterligare tio timmars utbildning. Den erbjudna ersättningen 

låg på 3kr per timme och instruktör. Kåren beslöt sig för att tacka ja till erbjudandet men kom överens 

om att ersättningen skulle tillfalla kåren.  

Man ställde upp med dryga tjugotalet instruktörer och mellan 20 november och 4 december höll man 

tolv utbildningstillfällen, där deltagarna fick lära sig om första hjälpen, olika förbandstyper, behandling 

av bränn- och frostskador, lyftning och transport, samt konstgjord andning. Man passade även på att 

tillfråga deltagarna om de hade intresse av att senare ingå i Rödakorskåren.27  

 

Utöver beredskapsverksamheten och de kurser och utbildningar som ovan beskrivits ålåg det även Röda 

Korset att utbilda sina medlemmar internt. Man höll därför kontinuerligt sjukvårdskurser utöver de man 

haft i samarbete med Hemvärnet och andra. I reglementet uppmanas varje medlem att då tillfälle ges att 

                                                             
24 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Skrivelse 645/1943 från 
distriktsstyrelseordförande Werner Möller. 
25 Rödakorskårens protokoll 1944 – 1947; skrivelse från Uddevalla, Åmåls föreningsarkiv, Hemvärnet i Åmål, In- och 
utgående korrespondens E1:3 1943 – 1949. 
26 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Skrivelse nr 590/1944. 
27 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskårens Protokoll 1944 – 1947.  
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som rödakorsman tjänstgöra på sjukhus, och som kårsamarit tjänstgöra inom hemsjukvård under ledning 

av sjuksköterska.28 

För att främja utbildningsarbetet instiftade man Svenska Röda Korsets sjukvårdsmärke, som kunde 

utdelas i brons, silver eller guld beroende på hur länge man tjänstgjort och om man genomfört fastslagna 

provmoment. De moment man delat upp proven i var 1) lystring och repetering, där man fick visa sin 

förmåga att ta emot och vidarebefordra order eller rapporter, 2) olycksfallsvård, som skulle avläggas 

inför sjuksköterska eller läkare och innefattade moment som stillande av blödning och anläggande av 

stödförband, 3) sjuktransporttjänst, där man satte ihop och bar en lastad sjukbår en bestämd sträcka, 4) 

simkunnighetsprov, 200m simning, valfritt simsätt och 5) allmän kondition, vilket innebar 6km löpning 

varav hälften i terräng, 20km cykling och 15km skidåkning i omväxlande terräng. 

Prov 3 och 5 hade olika krav beroende på om man var rödakorsman eller kårsamarit.29 

 

Under den aktuella tidsperioden bistod även rödakorskretsen med hjälp till att utrusta krigssjukhuset i 

Åmål med sängar och sänglinne, på vilka man sydde fast Röda korsets symbol. Även armbindlar med 

samma symbol delades ut till tjänstgörande vårdpersonal. 

Vid utlåning av just sängar och sänglinne till beredskapssjukhuset i Årjäng blev lakan förstörda i en 

övning ledde till en omfattande korrespondens mellan rödakorskretsen och ansvarig chef vid sjukhuset 

om ansvarsfrågan och frågan om ersättning.  

Sängar och lakan avsedda för scharlakansfeber utlånades även till epidemisjukstugan i Åmål. Just 

utlåning av material var en relativt betydande del av Röda korsets verksamhet under perioden och det 

var materialförvaltarens ansvar att se till införskaffning av material, vilket skedde genom upphandling 

med olika företag för ett rabatterat pris och genom gåvor från privatpersoner och olika företag eller 

föreningar.  

Vid vissa tillfällen hade man möjlighet att få ett ekonomiskt tillskott i samband med utlåning av 

material, som i ett exempel från 1940 när Svenska Tyngdlyftarföreningen skulle anordna en kurs i 

Åmålstrakten och behövde låna 26 sängar, vilket tillgodoseddes till en avgift om 1kr per säng och alla 

omkostnader i samband med transport betalda av tyngdlyftarföreningen.30 

 

För att kort sammanfatta det här kapitlet så låg Röda Korsets förmåga till beredskap och utbildning på en 

hög nivå under hela tidsperioden. Man lade ner mycket tid på att utbilda både sig själva, samt 

samarbetade med andra föreningar och organisationer genom att utbyta kunskaper och utbildning. Detta 

i syftet att höja beredskapen i Åmåls stad så att dess invånare fick ökad trygghet. 

 

                                                             
28 Åmåls föreningsarkiv, Hembygdsföreningens samling, Röda korsets stadgar 1941. 
29 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda korset, Åmålskretsen, D1:2, Statuter för Svenska Röda Korsets sjukvårdsmärke, 
Register 1930 – 1967. 
30 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorsprotokoll 1939 – 1945.  
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3.2 Välgörenhet och socialt arbete 

 

Då både Norge och Finland led svårt under den här tidsperioden, med den tyska invasionen av Norge 

och det finska vinterkriget, var mycket av Röda korsets välgörenhetsarbete inriktat på olika former av 

hjälp till de båda länderna.  

Strax efter det finska vinterkriget bröt ut skickade Röda korsets överstyrelse den 8 december 1939 ut en 

cirkulärskrivelse med en anmodan om hjälp från landets olika kretsar, då man ville sända iväg en eller 

flera rödakorsambulanser till Finland, utrustade med sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning.  

Utöver det efterfrågade man även en klädinsamling till nödlidande finska flyktingar i samarbete med 

Centrala Finlandshjälpen.  

Man bad även kretsarna att ta upp namn och adresser på de hushåll som kunde tänka sig att ta emot 

landsflyktiga finländska mödrar och deras barn, eller föräldralösa finska barn.31  

Med anledning av detta startade Åmåls rödakorskrets en penning- och klädinsamling till förmån för 

ändamålet.  

Ett par dagar senare, den 14 december, skickade överstyrelsen ut en ny skrivelse som informerade om att 

penninginsamlingen bör avslutas så att resultaten kunde sammanställas innan jul. I samma skrivelse bad 

man även rödakorskretsarna att avsluta klädinsamlingen då så mycket kläder redan samlats in att varken 

Röda korset i Haparanda eller Centrala Finlandshjälpen i Stockholm hade någon möjlighet att ta emot 

mer.32  

Åmåls rödakorskrets sände dock iväg resultatet av sin insamling, 20 kolli med 980kg kläder, till 

Haparanda den 15 december. Penningresultatet, 645kr, sändes till distriktsstyrelsen i Borås för 

vidarebefordring.33 

 

Åmål hade även en lokalkommitté av Centrala Finlandshjälpen och i dess styrelse satt en representant 

från Åmåls rödakorskrets, folkskollärarinnan Emma Beckman. 

Denna kommitté bjöd 1940 in rödakorskretsens ordförande, kyrkoherde Knut Collberg till ett möte för 

att diskutera och planera en Finlandsafton. Man kom överens om att förlägga aftonen den 6 april 19.00 

och i programpunkterna fanns bland annat körsång av församlingskören och solosång av kyrkosångaren 

Adolf Lindén. Man hade även bjudit in författaren dr Sven Stolpe som var den förste svensk som 

anmälde sig som frivillig till Finland. Stolpe skulle hålla ett föredrag där han skildrade sina upplevelser 

vid de finska fronterna, samt prata om ryska fångar och den svenska frivilligkåren.  

                                                             
31 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålskretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulärskrivelse 255/1939 från 
Röda korsets överstyrelse. 
32 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålskretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulärskrivelse 258/1939 från 
Röda korsets överstyrelse. 
33 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, A1:3, Protokoll, Rödakorskretsens protokoll 1939. 
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Försäljning av biljetter och utdelning av flygblad skulle utföras av skolbarn och scoutkåren skulle sköta 

biljettupptagningen i kyrkan. I koret skulle man ha en fanborg bestående av svenska, finska och Röda 

korsfanor. 

Det finansiella resultatet av denna afton blev 442kr och 95 öre som skulle delas lika mellan röda korset 

och kommittén .34  

 

Den första skrivelsen distriktsstyrelsen i Älvsborg skickade ut 1941 handlade om en sockerinsamling till 

förmån för Norge. Man bad distriktets rödakorskretsar att samarbeta med respektive lokala handlare och 

konsumtionsföretag, samt upplysa allmänheten om insamlingen för att få så gott resultat som möjligt. 

Insamlingen gick till så att personer eller företag kunde köpa gåvokort eller skänka in natura. Vid det 

senare alternativet ombad man kretsarna att försöka anordna transporterna på ett så billigt vis som 

möjligt.  

Resultatet av insamlingen ville man ha redovisat relativt snabbt då man hade en överenskommelse med 

den tyska ockupationsmakten om att de inte skulle stoppa eller lägga beslag på frakten så länge den 

uppgivna mängden stämde med vad man kommit överens om.  

Distributionen av sockret i Norge skulle ske med hjälp av ett samarbete mellan Norges Röde kors och 

Foreningen Norsk landeshjelp.  

Rödakorskretsen i Åmål bidrog med 6 lådor socker om totalt 505kg.35 

Röda korset drog igång en till insamling i november 1941, den här gången av enbart kontanta medel. 

Insamlingens huvudsakliga syfte är att vidmakthålla den finska invalidvården, hjälp till nordiska barn 

och för lindrande av annan nöd som kriget fört med sig. Åmålskretsen deltog i insamlingen och lyckades 

dra in 298kr.36 

 

I februari 1944 skickade överstyrelsen ut en skrivelse till samtliga distrikt i landet om planerna att 

anordna en landsomfattande rödakorsvecka i syfte att införskaffa medel till att kunna bistå 

grannländerna med hjälp, men även i för att ge ökad kännedom Röda korset och dess verksamhet för att 

på så sätt eventuellt kunna öka sitt medlemsantal. Som en parentes kan nämnas att Röda korset i Åmål 

medverkade på Åmåls stads 300-årsjubileum vid en utställning på stadshotellet i samma syfte. 

Till denna skrivelse bifogades en informationsfolder där datum fastställs till den 6 – 14 maj och veckan 

skulle inledas med ett nationellt radiotal av Röda korsets ordförande. Olika riktlinjer ges för hur 

genomförandet skulle gå till, som att arrangörer skulle använda rödakorsflaggor utanför varje lokal där 

aktivitet förekom.  

                                                             
34 Åmåls föreningsarkiv, Protokoll för Åmåls lokalkommitté av finlandshjälpen 1939 – 1940, stadsfullmäktige div protokoll 
1868 – 1951. 
35 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulärskrivelse 1/1940, 
10/1940 och fraktkvitto. 
36 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulärskrivelse 1700/1941, 
samt kvittering av insänd summa. 
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Man informerar även om vad som fanns tillgängligt för de lokala kretsarna att beställa hem för 

försäljning, som rödakorsnålar, pappersflaggor, cykelvimplar, brevmärken och affischer.  

 

Rödakorsveckans behållning skulle delas upp, 50% till överstyrelsen, resterande 50% skulle delas upp 

en fjärdedel till efterkrigsverksamhet som till exempel att införskaffa material som kläder, filtar 

handdukar med mera, och resten till rödakorsverksamhet inom stadgarna och den godkända 

verksamheten.37 

Åmåls rödakorskrets fick sedan en skrivelse från distriktsstyrelsen att varje krets själva fick bestämma 

hur deras deltagande i rödakorsveckan skulle se ut. Styrelsen informerade även om att de skulle låta 

tillverka rödakorsflaggor i miniatyr till försäljning på samma sätt som till exempel majblommor. 

I Åmål inleddes rödakorsveckan med en parad genom centrala Åmål, där Stadsmusikkåren först gick 

ensamma men fick allteftersom paraden fortskred sällskap av Röda korset, Lottakåren och Scouterna. 

Man höll sedan en högtidsceremoni på torget som började med ett tal av Röda korsets vice ordförande, 

fru Brita Lindell. Efter detta spelade musikkåren och det bjöds på sång av Åmåls manskör under ledning 

av lärare Carl Sundberg. Under ceremonin gick rödakorsmedlemmar runt med bössor för att samla 

kollekt.38  

Under hela veckan gick gårdsmusikanter runt med insamlingsbössor och det anordnades även ett antal 

lotterier och tombolor med priser som var skänkta av privatpersoner som avstått ransoneringskuponger 

och olika saker rödakorskretsens sömnadsverksamhet tillverkat själva. Under lördagskvällen 

arrangerades en vårsupé på Åmåls stadshotell och veckan avslutades med en högtidskväll i Åmåls kyrka. 

Den totala behållningen från veckan uppgick till 2399kr och 32öre vilket motsvarar cirka 50 000kr i 

dagens penningvärde.39 

 

1944 var det återigen dags för en insamling, den här gången den riksomfattande landsinsamlingen av 

kläder och skor till förmån för flyktingar i Sverige, samt befolkningen i Norge och Finland. Vid den här 

insamlingen startades ett lokalt arbetsutskott i Åmål bestående av representanter från Röda korset, 

Scouterna, Lottakåren, Beredskapskommittén och Husmodersföreningen.  

Åmåls rådhus stora sal utses som lokal för att ta emot och förpacka bortskänkt material för vidare 

transport. Källmaterialet ger dock ingen beskrivning över resultatet av insamlingen.40 

                                                             
37 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulärskrivelse 1200/1944 
från Röda korsets överstyrelse. 
38 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Urklipp från Provinstidningen 
Dalsland, 8 maj 1944. 
39 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Rödakorskretsen i Åmål 
årsberättelse 1944. 
40 Åmåls föreningsarkiv, Landsinsamlingens arbetsutskotts mötesprotokoll, samt Rödakorsprotokoll 1944. 
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Utöver insamlingen utgår även en skrivelse där distriktsstyrelsen ber rödakorskretsen att av kasserat 

material från sjukhusen i länet sy spädbarnsutstyrslar, vilka till varje ”sats” skulle innefatta 3 mantlar, 6 

tygblöjor, 2 skjortor, 2 tröjor, 4 navelbindor och 1 barnfilt.41 

 

Sömnadsverksamhet var något Åmåls rödakorskrets ägnade sig åt i relativt stor skala, då man varje år 

innan påsk samlades på måndagar för att sy en stor del av de priser som lottades ut på den årliga 

påsktombolan man arrangerade i syfte att få in pengar till verksamheten.42 

Man lät även annonsera i Provinstidningen Dalsland kring varje nyår, där man lät privatpersoner och 

företag eller föreningar köpa en annonsplats för 3kr för att framföra nyårshälsningar till vänner och 

bekanta. Behållningen av detta tillföll Röda korset.43 

 

Utöver de direktiv kretsen fick från överstyrelsen tog man även initiativ till lokala verksamheter, varav 

den mest omfattande var inordnandet av en hemsysterverksamhet i Åmål, vilket vid den här perioden 

bara fanns på ett fåtal platser i landet. 

Under 1941 återfinns i mötesprotokollen spridda notiser om arbetsutskott för att utreda hemsysterfrågan 

men ingen detaljerad information. Klart är dock att man valde att skicka ett anställningskontrakt till en 

Elma Bengtsson efter kontakt med hemsysterskolan i Uppsala om lönenivåer och liknande. Kretsen är 

behjälplig med att ordna ett hyreskontrakt hos en Torsten Nilsson på Nybrogatan 16 och man utser på 

årets sista möte en kommitté på tre personer, vars uppgift är att planlägga och beordra hemsysterns 

arbete. Från och med den 1 januari 1942 anställs Elma Bengtsson av Åmåls rödakorskrets för att 

tjänstgöra som hemsyster i Åmåls stad.44  

Hemsysterverksamheten blir väl mottagen och under det första verksamhetsåret besöker hemsystern 33 

familjer under hennes 200 arbetade dagar. En mindre avgift för varje besök tas ut förutom i de fall där 

mottagaren av vården ej bedöms ha ekonomiska medel till det. 45 

För att finansiera det första året anordnade man två större lotterier där all behållning gick till 

hemsysterverksamheten och man blev för dessa befriad att betala nöjesskatt. Både 1943 och 

efterföljande år arrangerade man soaréer i samarbete med Arbetareföreningen, där man fick hyra deras 

lokal för ett rabatterat pris. Under den första soarén lånade man dräkter från Stora Teatern i Göteborg för 

att hålla den bland publiken mycket uppskattade dräktparaden ”Kvinnan genom tiderna”.46 

 

                                                             
41 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Skrivelse 555/1944 från Axel 
Geijer till styrelsen för Åmåls rödakorskrets. 
42 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Protokoll A1:3, Rödakorskretsen i Åmål protokoll 1939 – 1945. 
43 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Urklipp från Provinstidningen 
Dalsland 15 december 1939 – 1945. 
44 Rödakorskretsen i Åmål protokoll 1941. 
45Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Hemsystern i Åmål 
verksamhetsberättelse 1942. 
46 Rödakorskretsen i Åmål protokoll 1943, samt program för Röda korsets soaré 1943. 
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Hemsysterverksamheten kostade dock mycket för rödakorskretsen och när man 1943 fick en förfrågan 

från Skålleruds rödakorskrets om möjligheten att bistå med ekonomisk hjälp för ett planerat 

rekreationshem för husmödrar avböjde man med hänvisning till att alla nu tillgängliga ekonomiska 

medel för närvarande behövdes till hemsysterverksamheten.47 

Skålleruds rödakorskrets var även initiativtagare till förslaget om att starta en barnkoloni i Dalsland, 

vilket ledde till en konferens i Åmål där Dalslands 31 kretsar var inbjudna. Man kom inte fram till ett 

beslut om plats för kolonin, men enades om att utse en kommitté för att besluta vart den skulle byggas 

och hur den skulle bekostas. Ett förslag var att varje rödakorskrets skulle bistå med 1kr per medlem för 

året 1944 för att starta en fond, vilket Åmål ställde sig bakom.48 

När det kommer till just barnkolonier hade Åmålskommittén för Finlands barn, planer på att starta en 

sådan vid ett sammanträde 21 jan 1942. De tre Åmålsindustrierna SEM AB, Åmåls Sågverk AB och AB 

Järn & Trä utlovade var och en att de i ett års tid skulle sponsra förslaget med 200kr i månaden under ett 

års tid. Röda korset förband sig till att utrusta med sängar och sängkläder. Sjöviks gård strax utanför 

Åmål utsågs som en lämplig plats att förlägga kolonin.49 Dock föll det sig så oturligt att Sjöviks gård två 

dagar senare brann ner, och man fick istället påbörja en diskussion med rödakorskretsen i Skållerud om 

möjligheterna att husera finska barn på den existerande barnkolonin i Ransberg.50 

 

Att anställa en hemsyster var dock inte den enda sociala verksamheten Åmåls rödakorskrets fick till 

stånd i Åmål, utan 1944 motionerade styrelsemedlemmen Emma Beckman i Åmåls stadsfullmäktige om 

att det borde finnas en hemvårdarinna anställd och bekostad av Åmåls stad med hjälp av statsbidrag. 

Stadsfullmäktige beslöt att utreda saken och för detta tillsätta en hemhjälpsnämnd.51 

Denna nämnd lyckas dock inte komma på någon bra lösning för att anställa en hemvårdarinna utan det 

ansvaret läggs över på Åmåls rödakorskrets och deras anställda hemsyster. Från och med 1 jan 1945 

erhöll kretsen landstingsbidrag på 500kr och statsbidrag på 1000kr för omkostnader i samband med att 

röda korsets hemsyster fick utföra en hemvårdarinnas arbete.52 

 

                                                             
47Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålskretsen, A1:3 Protokoll,  Rödakorskretsen i Åmål protokoll 1943. 
48Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Urklipp från Provinstidningen 
Dalsland 18 juni 1945. 
49 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Urklipp från Provinstidningen 
Dalsland 21 januari 1942. 
50Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Urklipp från Provinstidningen 
Dalsland 23 januari 1942. 
51 Stadsfullmäktige i Åmål protokoll 1944, s. 88. 
52 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Avskrift av brev från 
ordföranden i Åmåls rödakorskrets till Stadsfullmäktige i Åmål. 
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Rödakorskretsen i Åmål var även verksam inom andra områden inom socialt arbete. På en förfrågan av 

kommunstyrelsen åtog man sig att hjälpa till med vaccination mot tuberkulos i Åmåls stads- och 

landsförsamling och 1945 vaccinerar man 11 barn.53 

Man skickade även årligen iväg barn från Åmål till barnkolonin i Östra Wittlanda. Ett av dessa barn var 

Torborg Bykvist-Petterson som i en intervju från 2004 berättade att hon fick komma dit fyra veckor på 

sommaren. Hon beskriver de utvalda barnen som ”klena barn och allt annat än rika” samt att de var i 

åldern 9 – 14 år gamla. Tiden vid kolonin beskriver Torborg som en mycket lycklig tid, med god mat 

och en mycket snäll och trevlig föreståndarinna vid namn Signe Olsson.54  

Källmaterialet berättar dock inte om det är samma Signe som är befälssamarit i Rödakorskåren. 

 

 

4 Diskussion 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av mina frågeställningar, beskrivna i kapitel 1.1, göra 

en undersökning av tillgängligt källmaterial för att på så sätt ge en översiktlig bild av den verksamhet 

och de ekonomiska förutsättningarna man hade för att bedriva verksamheten i Åmål under perioden 

1939 – 1945. 

 

En av de första intressanta upptäckter jag funnit under genomgången av mitt källmaterial är att ordet 

”propaganda” vid den här tidsperioden inte hade en likadan negativ klang som det tenderar att ha i vårt 

nutida samhälle.  

På flera ställen i materialet kan man hitta formuleringar som till exempel ”festligheter böra anordnas 

endast om de ha högt propagandavärde” i en skrivelse från Röda korsets överstyrelse i samband med 

Rödakorsveckan 194455. I samma skrivelse uttrycker man även att man kommer att använda sig av 

filmpropaganda för att få ut sitt budskap till allmänheten. 

Anledningen till att vi idag ser snett på ordet propaganda borde rimligtvis vara att begreppet är så tätt 

förknippat med både Nazi-Tyskland och Goebbels, och de mängder av propaganda vi översköljdes med 

både från öst och väst i samband med Kalla kriget. 

 

                                                             
53 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Rödakorskretsen i Åmål 
årsberättelse 1945. 
54 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Intervju med Torborg Bykvist-
Petterson av Margareta Nilars 2004. 
55 Åmåls föreningsarkiv, Svenska Röda Korset Åmålkretsen, Ämnesordnade handlingar F1:1, Cirkulär Nr 3, Rödakorsveckan 
1944 
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Något annat som synliggjorts i undersökningen är att det i nästintill alla fall är Röda korsets överstyrelse 

som bestämde när de stora insamlingarna skulle vara och till vilket ändamål resultatet av dem skulle gå. 

Sannolikt berodde detta på att det var mer effektivt att ha ett mål åt gången istället för spridda skurar här 

och där.  

Undersökningen visar också exempel på Röda korsets snabbhet. Det tog exempelvis inte många dagar 

efter finska vinterkrigets utbrott förrän en landsomfattande insamling, i vilken Åmål deltog, till förmån 

för rödakorsambulanser var igång, precis som Söderberg beskriver i sin bok som tagits upp i kapitel 1.2. 

 

Olika exempel på Röda korsets neutralitet och diplomati framkommer också i källmaterialet. När man 

arbetade med sockerinsamlingen till Norge så förhandlade man med den tyska ockupationsmakten för att 

säkerställa att de insamlade medlen kom till nytta för de människor de var avsedda för. Av det kan 

slutsatsen dras att Röda korsets välgörenhetssyfte och viljan till att hjälpa är det som kommer i första 

hand.  

Likaså är den anmälan som uppkom i samband med diskussionen mellan Ebba Öhrnwall och dr Reimer 

som tas upp i kapitel 3.1 ett tecken på Röda korsets neutralitet. En företrädare för Röda korset skulle inte 

i offentliga sammanhang uttala sig om saker som kunde uppfattas som ett politiskt ställningstagande. 

Visserligen skulle det kunna röra sig om en tyskvänlighet hos dr Reimar, men då inga andra sådana 

tecken syns i källmaterialet är det mer sannolikt att det rör sig om en neutralitetsfråga. 

 

Det som undersökningen kommit fram till gällande de ekonomiska förutsättningarna är att Röda korset 

vid flera tillfällen haft en relativt ansträngd ekonomi, vilket har visat sig i företeelser som att man tackar 

nej till Skållerudskretsens förslag om ett rekreationshem för husmödrar, eller att man som i 

rödakorskårens fall söker kommunalt anslag varje år. 

Efter att material som blivit utlånat till Årjängs beredskapsjukhus blivit förstört leder detta till en ganska 

omfattande korrespondens över ett par månader, av vilken det är möjligt att dra slutsatsen att man inte 

hade möjligheten att bara strunta i sitt material, utan allting räknades.  

Källmaterialet berättar ingenting om huruvida man mottog ekonomiskt bistånd av själva 

rödakorsorganisationen, men sannolikt är att så ej skedde då man i sådana fall inte skulle ha behövt 

fundera ut de olika kreativa lösningar man använde sig av för att klara sig ekonomiskt, som när till 

exempel rödakorskåren anordnade auktioner och filmvisning för att få råd med nya uniformer eller när 

rödakorskretsen bestämde sig för att arrangera soaréer för att finansiera hemsysterverksamheten. 

Rödakorskretsen införde också en årlig påsktombola för att hjälpa till att få in ekonomiska medel och 

höll även vid olika tillfällen kyrkofester där kollekten gick till verksamheten. 

Just hemsysterverksamheten är en företeelse som visar att man inte drar sig från att starta upp den typen 

av verksamhet man verkligen tycker är viktig, oavsett om man är hårt hållen av ekonomin eller ej, det 

ger bara mer initiativ till att lösa problemet.  
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Hemsysterverksamheten visar även att Åmåls rödakorskrets låg i framkant då det bara fanns ett fåtal 

sådana verksamheter uppstartade i landet vid den här tiden. 

 

Något som kännetecknat inte bara Röda korset, utan även andra föreningar och organisationer under 

tidsperioden är samarbete. Man samarbetade inte bara lokalt med flertalet andra frivilligorganisationer 

när det kom till beredskapsarbete som sjukvårdskurser eller välgörenhetsarbete som kläd- och 

penninginsamlingar, utan även med andra distrikts kretsar och det bidrog till en viss utjämning av 

kostnader för verksamheten man bedrev när hela kostnaden inte hamnade på en enskild krets eller kår. 

De föreningar man samarbetade med var bland annat Hemvärnet, Lottakåren och Åmåls lokalkommitté 

för Finlandshjälpen. 

 

När det kommer till de verksamheter man sysselsatte sig med kan man där se en tydlig uppdelning 

mellan de två rödakorsavdelningarna i Åmål, vilket också tas upp i kapitel 1.3. 

Rödakorskåren var mer eller mindre enbart inriktad på den mer beredskapsmässiga verksamheten, som 

sjukvårdskurser internt och externt, vilket kan sägas gjorde att den generella beredskapsnivån i Åmål 

höjdes, vilket är i linje med Axel Hultkrantz uppfattning om Röda korsets påverkan på beredskapsarbetet 

som omnämns i kapitlet om tidigare forskning.  

Rödakorskretsens främsta fokus låg istället på välgörenhet och socialt arbete, som kläd- och 

penninginsamlingar eller tuberkulosvaccinationer till barn. 

Troligtvis var den här typen av uppdelning ett resultat av det påbörjade arbetet med social verksamhet 

som tas upp i kapitel 1.2. Troligtvis var intresset hos en del större att starta socialt välgörenhetsarbete 

istället för beredskapsarbete, och i Åmål startades också rödakorskretsen tidigare än rödakorskåren 

vilket kan förklara att välgörenhetsarbetet var mer etablerat.  Kåren tillät i början heller inte kvinnor i 

styrelsen, och traditionellt sett så var kvinnor mer benägna till socialt hjälparbete. 

 

Man kan både i det sociala arbetet och i den beredskapsmässiga verksamheten se likheter mellan hur 

Röda korset på andra platser i landet arbetade vilket även det tas upp i kapitel 1.2. Verksamheten bestod 

i att utrusta beredskapssjukhus, anordna sjukvårdskurser, göra insamlingar till grannländerna Finland 

och Norge, arrangera för barn att spendera tid på kolonier, hjälpte till med vaccinationer och annat 

likvärdigt socialt och beredskapsmässigt arbete. 

 

Undersökningen visar också att både att man hade hängivna medlemmar och att man insåg värdet av 

dessa. Exempel på det är situationen med befälssamariten Signe och hennes arbetsgivare som tas upp i 

kapitel 1.3. Att arbetsgivaren oroas över Signes förmåga att utföra sitt arbete tyder på en hängivenhet 

hos henne, att hon är mycket involverad i frivilligarbetet, medan rödakorskårens styrelses svar på det 

hela, när de gemensamt tar kontakt med arbetsgivaren tyder på att de insåg värdet av Signes arbete. 
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För att sammanfatta den här uppsatsen med en tydlig förklaring så var Röda korsets i Åmåls ekonomiska 

förutsättningar under den här tidsperioden ansträngda, men man lyckades hela tiden genomföra den 

verksamheten man tänkt sig genom medlemsavgifter, lotterier, kyrkofester, försäljning och gåvor från 

allmänheten.  

Åmåls Röda kors var mycket aktivt under perioden och arbetade med beredskap, sjukvårdsutbildning, 

kläd- och penninginsamlingar och socialt arbete.  
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