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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Svenska Röda 

Korset bidrog till uppbyggnaden av sjukvården i Norrbotten mellan åren 1922-27. 

Undersökningen har omfattat de områden, inom vilka Röda Korset bedrev sin 

verksamhet, den kontinuitet med vilken arbetsinsatserna genomfördes samt de 

tänkbara förklaringar som kan ligga till grund för Röda Korsarbetarnas 

engagemang. Vidare har samarbetet mellan Röda Korset, Norrbottens läns 

landsting och de berörda kommunerna granskats. Studien har genomförts med en 

kvalitativ analys av de årsberättelser som Norrbottensdistriktet av Svenska Röda 

Korset gav ut efter varje verksamhetsår. Vid undersökningen framträdde särskilt 

den verksamhet som Röda Korset bedrev i form av sjukhärbärgen på mindre orter 

samt de initiativ som togs till förbättrade sjuktransporter, av vilka ambulansflyget 

blev det mest kända. Därtill arbetade man med upplysningsverksamhet bland 

befolkningen inom såväl hygien och enklare sjukvård som förlossningsvård. 

Verksamheterna kunde bedrivas med relativt stabil kontinuitet genom åren. 

Sjukhärbärgena kom att bli väl etablerade och redovisade en markant ökad 

verksamhet, vilket kan förklaras med det förtroende som befolkningen fick för 

Röda Korsarbetarna. De frivilliga hjälpinsatser som utfördes av medlemmarna i 

Röda Korset, har tolkats som handlingar i enlighet med de värderingar som finns 

inom organisationen. Som jämförelse till dessa handlingar, har landstingets och 

kommunernas delvis begränsade insatser undersökts. Studien har visat, att Röda 

Korsets insatser inom sjukvården var viktiga moment i den grund som lades vid 

utvecklingen av den allmänna sjukvården i Norrbottens län. Mot bakgrund av 

dagens diskussioner om välfärden och de frivilliga organisationernas betydelse, 

har denna undersökning även haft som målsättning att studera det frivilliga 

hjälparbetet under den tid, då välfärden ännu inte var ett självklart begrepp i 

människors medvetande. 
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1. Inledning 
 
När man färdas längs södra hamnleden i Luleå, passerar man huset där Svenska Röda Korset 

har sin mötesplats. För de flesta innebär kanske Röda Korset att man kan köpa billiga saker 

och kläder i affären ”Kupan”, att det finns en mötesplats i anslutning till den och att man kan 

skänka sina ägodelar som sedan kommer och hämtas med en buss. Tankarna går kanske också 

till de stora katastrofer som sker i världen – jordbävningar, översvämningar, sjukdomar och 

krig, och de hjälpinsatser som sätts in av Röda Korsets organisationer i olika länder. Detta är 

också helt i sin ordning, eftersom Röda Korsets ursprungliga namn var ”Föreningen för vård 

av sårade och sjuke i fält” och som tillkommit på schweizaren Henry Dunants initiativ år 1863 

just för att lindra soldaters lidande i krig1. Vad man kanske inte främst tänker på, är att 

Svenska Röda Korset, som bildades 1865, också var engagerade i uppbyggandet av de sociala 

instanser i landet som så småningom kom att övertas av stat och kommun under 1900-talet. 

 

För att kunna hantera de problem som följde i den svenska industrialiseringens spår vid 

sekelskiftet 18-1900, uppstod krav främst från socialistiskt och liberalt håll om att staten 

skulle ordna en social trygghet för de mest utsatta. Eftersom detta också var den tid då 

folkrörelser och humanitära organisationer som Röda Korset växte fram, kom dessa att spela 

en stor roll när krav restes på social trygghet åt alla2. Välfärdssamhället, eller ”folkhemmet” 

som Per-Albin Hansson 1928 uttryckte det, skulle bli ett socialt gott samhälle där ingen 

behövde lida nöd. Det skulle växa fram ur den ekonomiska tillväxt och den ständigt 

förbättrade teknik som möjliggjorde en rad reformer inte minst på det sociala området. 

Klasskillnaderna utjämnades inte, men de blev mindre märkbara och människorna i Sverige 

kunde leva under relativt goda yttre förhållanden3. Efter andra världskriget tog kommunerna 

och landstingen alltmer över ansvaret för vård och omsorg, samtidigt som Röda Korset på nytt 

i huvudsak arbetade med internationella frågor4. De frivilliga organisationernas insatser inom 

landet sågs mest som ett mindre komplement till det huvudansvar som sköttes av staten, 

landstingen och kommunerna. Idag råder ett annat läge. Från slutet av 1900-talet har de 

nedskärningar som drabbat välfärden, skapat en diskussion om betydelsen av det frivilliga 

sociala hjälparbetet5. 

                                                           
1 Svenska Röda Korset (2007 a). 
2 Larsson (red.). 1999, s. 247-261. 
3 Ibid., s. 304. 
4 SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt, s. 229. 
5 Ibid., s. 67-68. 
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Den brytningstid som under 1990-talet gjort sig alltmer märkbar och där inskränkningar i den 

offentliga sektorn drabbar en rad områden, från nedlagda BB-avdelningar i avlägsna orter till 

minskade personalresurser inom äldre- och barnomsorgen, gör att den grundläggande trygghet 

som stat, landsting och kommuner i Sverige under många decennier kunnat erbjuda inte 

längre kan betraktas som självklar. Det liv som idag kännetecknar västvärlden, med allt 

snabbare förändringar och en globalisering där förtroendet måste sättas till institutioner och 

individer som inte finns i lokalsamhället, kan på sikt också innebära att sådana begrepp som 

välfärd och social trygghet omvärderas och får en ny innebörd. Anthony Giddens beskriver 

dagens samhälle som ett ”skenande samhälle”6, där osäkerhet inför de snabba förändringarna 

måste ses i samband med den tillit människor har för varandra och för de samhällsinstitutioner 

som finns. De omvälvningar som sker på den sociala arenan kommer troligen på sikt att 

förändra människors tillit till en rad välfärdsinstitutioner. 

 

Risken finns att den offentliga sektorn inte kommer att kunna täcka alla de framtida behov av 

vård och omsorg, som exempelvis den stadigt ökande andelen av äldre i samhället skapar. 

Redan nu överlåts många ansvarsområden till de frivilliga organisationerna, där Röda Korset 

sedan länge har haft en betydande position. Socialstyrelsen har till och med ett speciellt 

sekretariat för kontakter med den frivilliga sektorn och som bland annat ger bidrag till diverse 

organisationer och projekt7. Ett omdiskuterat problem på senare tid har varit i hur stor 

omfattning staten ska dra tillbaka sina ansvarsområden och därmed lämna över dem till 

frivilliga krafter. Frågan om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inom den sociala 

omsorgen har genom historien ständigt varit aktuell, men tyngdpunkten har flyttats hela tiden. 

Mot denna bakgrund får man också se dagens diskussioner om välfärdens politik. 

 

När första världskriget slutade 1918 bestämdes det inom Svenska Röda Korset att man skulle 

medverka i det sociala arbetet inom landet. Det fanns en stor fredsoptimism i Europa vid 

krigsslutet och redan samma år som det blev fred, började man utarbeta ett program i syfte att 

kunna förbättra sjukvården i de mest avlägsna landsändarna. Norrbottensdistriktet av Svenska 

Röda Korset bildades 1915 och från 1920-talets början hade det planerade arbetet med sociala 

hjälpinsatser kommit igång. Nöden var stor i landet. Epidemier som ”spanska sjukan” och 

därtill en ekonomisk efterkrigsdepression i det inledande 1920-talet, försvagade en befolkning 

som ännu inte visste någonting om det framtida välfärdssamhället. Efter den allmänna 

                                                           
6 Giddens 2007, s. 128. 
7 Socialstyrelsen 2004: Staten, ideella organisationer eller du själv – vem står för välfärden i framtiden?, s. 7. 
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rösträttens införande i landet mellan 1919-21 var den nyfödda demokratin i sitt 

inledningsskede; den var ett nytt och oprövat kort. Människor var fortfarande vana att på olika 

sätt hjälpas åt, att tillsammans arbeta för att överleva eller åtminstone, med kriget i färskt 

minne, försöka skapa en bättre värld. De som levde i avlägsna och svårtillgängliga trakter 

hade dittills inte haft någon erfarenhet av kunnig och utbildad sjukvårdspersonal, av 

möjligheter till hälsoupplysning och tillgång till säkra transporter vid sjukdomar eller 

olycksfall. I allt detta blev Svenska Röda Korset pionjärer. 

 

Samtidigt befinner sig miljontals människor världen över i en liknande, eller än värre, 

situation än dem som bebodde exempelvis Norrbottens ödemarker vid tiden för första 

världskrigets slut. För dem är kampen mot svält, sjukdomar, undernäring, brist på rent vatten 

och sjukvård en realitet som de måste konfrontera varje dag. Afrika och Sydostasien tillhör de 

hårdast drabbade områdena, där hjälpinsatser utförs av många frivilliga krafter, inte minst de 

nationella Röda Korsföreningarna i många länder8. Det som ägde rum i Sverige för närmare 

hundra år sedan, sker alltjämt på flera håll i världen. För att kunna sätta in den betydelse som 

det frivilliga hjälparbetet har haft och fortfarande har inom ett lands sociala omsorg kan det 

vara av vikt att studera den process som lade grunden till att människor i vårt land fick 

tillgång till sjukvård och omsorg, även om de bodde i avlägsna trakter. Målsättningen med 

denna studie är att ge en historisk bakgrund till sjukvårdens utveckling i Norrbotten fram till 

och under mellankrigstiden, Svenska Röda Korsets historiska roll i detta sammanhang; hur 

och var de olika insatserna gjordes, med vilken kontinuitet verksamheten kunde bedrivas 

inom Norrbottensdistriktet under de aktuella undersökningsåren samt vilka tänkbara 

förklaringar man kan finna till de motiv som låg bakom Röda Korsarbetarnas insatser. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats, är att undersöka på vilket sätt Norrbottensdistriktet av Svenska 

Röda Korset bidrog till uppbyggnaden av sjukvården i Norrbotten mellan åren 1922-27 samt 

vilka tänkbara förklaringar det kan finnas till de motiv som låg bakom Rödakorsarbetarnas 

insatser under denna period. 

 

 

                                                           
8 Svenska Röda Korset (2007 b, c). 
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Följande frågor ska undersökningen i första hand besvara: 

 

• Vilken typ av verksamhet bedrevs inom sjukvården av dem som arbetade för 

Norrbottensdistriktet av Svenska Röda Korset mellan åren 1922-27 och hur kan man 

förklara orsakerna till att valet föll på dessa verksamhetsområden? 

 

• Kan man iaktta en utveckling mot ökad hjälpverksamhet från Röda Korsets sida inom 

sjukvården i Norrbotten under den aktuella tidsperioden och om så är fallet, på vilket 

sätt och med vilka tänkbara förklaringar? 

 

• Hur såg samarbetet mellan Norrbottens Rödakorsdistrikt, Norrbottens läns landsting 

och de berörda kommunerna ut vid utvecklingen av sjukvården under den tidsperiod 

som undersökningen omfattar, samt hur kan detta samarbete förklaras? 

 

 

1.2. Avgränsningar 
 
Den tidsmässiga avgränsningen för uppsatsen, är mellan åren 1922-1927. Anledningen till 

denna avgränsning är, att från och med 1922 finns tillförlitligt arkivmaterial i form av 

årsberättelser för Norrbottensdistriktet av Svenska Röda Korset. Från och med detta år 

framkommer dessutom tydligt i källorna att det sociala projekt som Röda Korset beslutat om 

på riksnivå 1918, var igångsatt i Norrbotten. De årsberättelser vilka är basen i materialet, som 

finns och som kommer att användas, är från åren: 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 och 1927. 

Visserligen erbjuder materialet ett studium av en längre tidsperiod, till exempel fram till andra 

världskrigets utbrott 1939, där en övre tidsgräns på ett naturligt sätt infinner sig, men i denna 

uppsats har valet fallit på endast åren under 1920-talet. Anledningen till det är, förutom 

utrymmesmässiga skäl, att arkivmaterial från sex sammanhängande verksamhetsår finns 

bevarat. Som denna undersökning kommer att visa, var det främst under denna tid som de 

banbrytande initiativen inom hälso- och sjukvård togs, för att under åren på 1930-talet bli mer 

etablerade och i en del fall, utvecklade i annan riktning. Förhoppningen är att kunna utvidga 

denna undersökning om Röda Korsets arbete i Norrbotten i ett framtida arbete. 

 

Den geografiska avgränsningen gäller Norrbottens Röda Korsdistrikt. Eftersom insatserna på 

den sociala arenan sattes in kontinuerligt år för år lämpar sig studien för hela länet, särskilt 
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som alla insatser redovisas mycket punktligt i arkiven. Att endast studera en enda krets, till 

exempel Luleå eller Boden, skulle betyda att det empiriska materialet blev alltför tunt för 

denna undersöknings syfte och frågeställningar. 

 

1.3. Teori 

1.3.1. Social interaktion 
 
En av sociologins grundare, Max Weber (1864-1920), har gjort en uppdelning mellan olika 

former av social handling. Däribland kan man finna målrationella och värderationella 

handlingar. En målrationell individ utför sina uppgifter så rationellt och effektivt som möjligt, 

med följden att handlingarna blir begränsade av omgivningens förväntningar och krav. Ett 

värderationellt handlande däremot är ”bestämt av en medveten tro på det etiska, estetiska, 

religiösa eller liknande egenvärdet hos ett beteende som sådant och oberoende av dess 

resultat”9. Enligt Weber går samhällsutvecklingen i riktning mot allt större målrationellt 

handlande. Här skulle exempelvis det västerländska samhällets modernisering ha sin 

förklaring. Med rationellt handlande menar Weber dock inte att paralleller ska dras till något 

ensidigt förnuftigt handlande. Däremot menar han, att själva grunden för att definiera förnuft 

respektive dess motsats har blivit förändrad och att denna utveckling inte helt igenom är 

positiv. De alltmer effektiva organisationsformerna inom samhällets olika sektorer kan 

samtidigt leda till att människan tappar sin mening med tillvaron10. 

 

Utifrån detta perspektiv kan Röda Korsets frivilliga hjälparbete i Norrbotten under 

mellankrigstiden studeras under den tid då de ideella föreningarnas arbete samverkade med de 

samhälleliga organisationsformerna och institutionerna för avlönat vård och omsorgsarbete. 

 

1.3.2. Aktörsteori 
 
Den här uppsatsen kommer att undersöka den förändringsprocess som skedde, då invånarna i 

Norrbotten genom Svenska Röda Korsets insatser fick allt större tillgång till landets sjukvård. 

Genom att studera de handlande individerna, aktörerna, i ett aktörsperspektiv, strävar man till 

att fokusera på den förändringsskapande processen. Aktörer kan vara antingen kollektiv eller 

individer och de handlingar de utför sker alltid i ett socialt sammanhang. Detta sociala 

                                                           
9 Weber 1983, s. 18. 
10 Dahlgren/Florén 1996, s. 148-149. 
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sammanhang kan innebära ett nätverk av olika aktörer som förenas genom sina handlingar 

och detta nätverk utgör alltså en ram för aktörernas interaktion. Handlingarna kan i sin tur 

vara konflikthandlingar eller samförståndshandlingar11. Såväl konflikthandlingar som 

samförståndshandlingar kan leda till social förändring. Det relationssystem som man 

undersöker, kan genom sin utformning visa vilken handlingstyp som man bör ge störst 

utrymme12. 

 

Vid studiet av Norrbottensdistriktet av Svenska Röda Korset och dess arbete ute i länet 

kommer det relationssystem som utgörs av distriktsstyrelsen för Norrbottens Rödakorsdistrikt, 

Svenska Röda Korsets och Kungliga Medicinalstyrelsens samarbetskommitté, de lokala Röda 

Korskretsarna, Norrbottens läns landsting, berörda kommuner samt gåvogivare runt om i 

landet, att betraktas som det sociala nätverk inom vilket aktörerna utför sina handlingar. Vid 

undersökningen om Röda Korsets arbete i Norrbotten kommer fokus att ligga på de 

samförståndshandlingar som ledde till förbättrad sjukvård, det vill säga ett 

konsensusperspektiv13. Vidare kommer medlemmarna i Röda Korsets organisation att 

betraktas som kollektiva aktörer, vilka strävar mot de gemensamma mål och grundläggande 

värderingar som Röda Korset representerar. 

 

1.4. Metod 
 
Den metod som kommer att användas, är en kvalitativ14, det vill säga tolkande studie av 

arkivmaterial och litteratur. Material från Folkrörelsernas Arkiv på ”Norrbottens Minne” 

kommer att ligga till grund för undersökningen. Även litteratur som berör Norrbottens 

historia, i synnerhet sjukvårdens utveckling inom länet, samt litteratur som behandlar Röda 

Korsets historia och verksamhet, kommer att användas. Vidare kommer en kvantitativ15 

analys att göras beträffande viss utveckling inom Röda Korsets arbete. Dessutom kommer 

tolkningen att ske enligt det hermeneutiska tankemönstret, det vill säga att tolkning och 

förståelse sedda ur ett helhetsperspektiv är centrala moment i undersökningen. Med detta 

menas att det är den lilla delen som ska betraktas i sin fulla kontext. Det skriftliga material 

                                                           
11 Dahlgren/Florén 1996, s. 131. 
12 Ibid., s. 132. 
13 Florén/Ågren 1998, s. 131. 
14 Ibid., s. 49. 
15 Ibid., s. 50. 
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man försöker tolka, ska med hjälp av denna metod kunna ge en bild av de tankar och 

stämningar som funnits vid den aktuella textens tillblivelse16. 

 

1.5. Material och källkritik 
 
Det huvudsakliga materialet i denna uppsats är de årsberättelser som Norrbottensdistriktet av 

Svenska Röda Korset gav ut efter varje verksamhetsår. Eftersom årsberättelserna är skrivna av 

Röda Korsmedlemmar, är det givetvis sett ur deras perspektiv som redogörelserna skett. Då 

emellertid Röda Korset är en frivillig organisation med humanitära riktlinjer, behöver inte 

redogörelserna vara färgade av egenintresse i någon större utsträckning. Eftersom 

distriktsstyrelsen bestod av personer med höga positioner i samhället, kan det dock tänkas att 

de fick nytta av sitt Röda Korsengagemang i karriären i övrigt och därför vinnlade sig om att 

ge en positiv bild av verksamheten. Det hade även varit intressant att till exempel ta del av de 

erfarenheter som befolkningen ute i ödebygderna fick när hjälpinsatserna inom sjukvården 

kom igång, men några sådana uppgifter föreligger inte här. 

 

Det övriga materialet som handlar om Röda Korsets historia och nuvarande verksamhet, är till 

största delen producerat av dem själva. Många faktauppgifter har hämtats från Röda Korsets 

egen svenska hemsida på internet. Den information som finns där, är allmän till sin 

utformning och stämmer väl överens med de uppgifter som finns i litteraturen. Den bok som 

gavs ut vid Svenska Röda Korsets hundraårsjubileum 1965, skriven av Sten Söderberg, 

”Svenska Röda Korset 1865-1965”17, blev utgiven i samarbete med Svenska Röda Korsets 

Överstyrelse och beskriver hela den historiska bakgrunden till Röda Korsets arbete i Sverige 

fram till mitten av 1960-talet. Boken är skriven i en positiv och inspirerande anda som hyllar 

organisationens arbete. Detta är föga förvånande, då det hela också var en jubileumsbok. Som 

ett litet komplement till övrig litteratur om Röda Korset, har även Michael Pollards bok i 

bildbiografiserien ”De gjorde världen bättre – Röda Korset” (1992)18, använts. Den 

innehåller en sammanfattande historik om internationella Röda Korsets historia och varvas 

med text och uttrycksfulla bilder. 

 

                                                           
16 Florén/Ågren 1998, s. 125-126. 
17 Söderberg 1965. 
18 Pollard 1992. 
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Sjukvårdens historiska bakgrund i länet, är till stor del hämtat från Lennart Öhmans bok ”Hur 

sjukvården kom till norr” (1987)19 och är en kulturhistorisk skildring som har sin 

huvudsakliga utgångspunkt kring Lapplandskommunerna Arjeplog och Arvidsjaur. Boken 

belyser sjukvårdens utveckling i Norrbotten genom tiderna, alltifrån tiden för silvergruvan i 

Nasafjäll till mellankrigstiden omkring 1930-talet. Ett omfattande forskningsarbete i litteratur 

och olika arkiv, från riksarkivet till små kommunarkiv, ligger till grund för boken som därmed 

får ett stort värde vad gäller faktauppgifter. Maurits Nyströms bok ”Välfärdsbyggare i 

Norrbotten – NLL 125 år” (1987)20 kommer att beröras närmare under nästa avsnitt. Därtill 

har den använts som historisk källa om landstingets utveckling och verksamhet i Norrbotten. 

 

1.6. Tidigare forskning 
 
De tidigare studier som utförts om Röda Korsets arbete har, såvida jag hittills har kunnat 

upptäcka, inte haft Norrbotten under mellankrigstiden som utgångspunkt. En annan studie har 

emellertid utförts angående välfärdssamhället i Norrbotten vid denna tid. I Hanna Orres och 

Helena Stenmans C-uppsats i historia vid LTU 2007, ”Förlossningsvårdens utveckling i 

Norrbottens län under åren 1914-1939”21, görs en studie av förlossningsvårdens 

institutionalisering i länet under nämnda tidsperiod samt vilken betydelse detta fick för barn 

och barnaföderska. Uppsatsen handlar specifikt om förlossningsvårdens utveckling, men berör 

inte Röda Korsets bidrag till framväxten av exempelvis förlossningshem i länet. 

 

Vidare har Lena Lindström i sitt examensarbete inom sociala omsorgsprogrammet vid LTU 

2005, ”Ideella organisationers engagemang i välfärden: en studie av motiv bakom ett 

stiftelsedrivet seniorboende med kristna förtecken”22, tagit upp frågor som rör de ideella 

organisationernas motiv till inträdet på omsorgsarenorna. Frågor som rör de frivilliga 

organisationernas frihet att kunna arbeta i enlighet med sina ideologiska värderingar kontra de 

krav för bidragsgivning och försök till styrning av verksamheterna som alltmer utövas av stat 

och kommuner berörs också, men handlar endast om de processer som sker i nutid. 

 

                                                           
19 Öhman 1987. 
20 Nyström 1987. 
21 Orre/Stenman 2007. 
22 Lindström 2005. 
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En annan C-uppsats i historia, ”Glesbygdens ängel: barnafödande i Tornedalen under 

Mathilda Fogmans tid”23, skriven av Maria Ylipää vid LTU 2005, handlar om barnmorskan 

Mathilda Fogmans banbrytande yrkesverksamhet i Tornedalen under tiden 1861-1901. Som 

utbildad sjuksköterska och barnmorska var hon aktiv under den tid då barnmorskeyrket 

professionaliserades, med allt vad detta innebar för övergången från den traditionella synen på 

barnafödande till den mer vetenskapligt förankrade vård, som en utbildad barnmorska kunde 

ge. 

 

I boken ”Välfärdsbyggare i Norrbotten – NLL 125 år”24 (1987), utgiven av Norrbottens 

Museum och författad av Maurits Nyström, fil. doktor i ekonomisk historia, beskrivs 

landstingets historia i Norrbotten från 1860-talet till 1980-talet. Där tas landstingets historiska 

betydelse för välfärdssamhället upp; den satsning som gjorts på exempelvis utbildning och 

kultur, social omsorg samt hälso- och sjukvård. Från de allra första vårdinrättningarna i form 

av provinsialläkardistrikt, barnmorsketjänster och små lasarett på 1800-talet till den 

utbyggnad som skedde under 1900-talet med större och mer specialiserade sjukhus och olika 

vårdformer, berättar Nyström om landstingets arbete med att förbättra välfärden i norr. Boken 

ger en överskådlig bild av sjukvårdens utveckling i länet, men tar endast i förbigående upp 

Röda Korsets roll i detta sammanhang. Därmed kan föreliggande undersökning vara av 

kompletterande betydelse för helhetsbilden av sjukvårdens utveckling i Norrbotten. 

 

1.7. Begrepp och definitioner 
 

Begreppet ”frivillig organisation” används i denna uppsats. Här avses sådana organisationer 

som förutsätter frivillig anslutning av medlemmar och där verksamheten inte har kommit till 

genom myndigheternas beslut. Andra benämningar på detta område kan , enligt Blennberger i 

SOU 1993:82, vara ”ideell organisation” eller ”tredje sektorn”25. Med frivillig sektor kan 

man mena många olika typer av sammanslutningar, till exempel idrottsföreningar, politiska 

partier, nykterhetsorganisationer och humanitära organisationer. Med ”humanitär 

organisation”, dit Röda Korset räknas, menas en osjälvisk organisation med inriktning på 

välfärd och som kan anpassa sina insatser till de behov som uppstår26. Uttrycket ”folkrörelse” 

                                                           
23 Ylipää 2005. 
24 Nyström 1987. 
25 SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt, s. 55. 
26 Ibid., s. 60.  



       12 
 

avser de frivilliga organisationer som har ett stort medlemsantal med betydande inflytande i 

samhället, exempelvis arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhets- samt idrottsrörelsen27. 

 

Ordet ”välfärd” definieras enligt Anthony Giddens i boken Sociologi28, som ett land där 

staten spelar en avgörande roll i kampen mot orättvisor och bristande jämlikhet bland 

befolkningen. Välfärdens mål sägs vara, ”att motverka de negativa marknadseffekterna för de 

människor som av olika skäl har svårt att få sina grundläggande behov tillfredställda”29. 

Dansken Esping-Andersen har i boken ”The Three Worlds of Welfare Capitalism”30, delat in 

de västerländska staterna i tre olika kategorier. Det är dels den liberala välfärdsstaten, där 

välfärden säljs på marknaden och där USA får statuera exempel, dels den konservativ-

korporativa välfärdsstaten, såsom Tyskland och Frankrike, där storleken på den hjälp 

invånarna har rätt till, avgörs av deras ställning i samhället, men där ojämlikheterna i sig inte 

betraktas som nödvändiga att förändra. Så finns den socialdemokratiska välfärdsstaten, vilket 

Sverige är exempel på. Här subventioneras välfärden av staten och är till för alla invånare31. 

 

Slutligen används begreppet ”sjukvård” flitigt i denna undersökning. Här har jag avsett de 

verksamhetsområden som Röda Korset beskriver i sina årsberättelser under avsnittet om 

Kungliga Medicinalstyrelsens och Svenska Röda Korsets samarbetskommittés betänkande 

angående förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksområden. Därutöver har jag tagit med 

verksamheter som har direkt koppling till sjukvården, till exempel ödemarkssamariternas 

arbete, eftersom de ofta fick ta hand om akuta sjukdoms- och olycksfall. Vidare har även de 

kurser som hölls i hygien och enklare sjukvård tagits med. 

 

1.8. Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Inledningen innehåller en bakgrundsteckning till 

ämnesvalet. Därnäst följer syftet med tillhörande frågeställningar samt de nödvändiga 

avgränsningar som gjorts. Sedan presenteras den teoriram som uppsatsens analys kommer att 

luta sig mot och därefter den metod som använts vid undersökningen. Material och källkritik 

                                                           
27 SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt, s. 59. 
28 Giddens 2007, s. 306. 
29 Ibid., s. 307. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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behandlas i nästföljande avsnitt, följt av en genomgång av den tidigare forskning som skett i 

ämnen som berör delar av uppsatsen. Därpå ges en förklaring av vissa begrepp som ofta 

återkommer i texten, samt denna redogörelse för uppsatsens disposition. 

 

Den andra delen av uppsatsen innehåller en historisk genomgång av dels Röda Korsets 

bakgrund på såväl internationell som nationell nivå, dels en historisk bakgrundsbild av 

sjukvårdens utveckling inom Norrbotten. Den tredje delen utgörs av själva undersökningen av 

Röda Korsets arbete. Varje verksamhetsår beskrivs under separata rubriker, följda av en 

sammanfattande analys efter varje år, för att kunna besvara de frågeställningar som syftet 

innehåller. Slutligen utgörs den fjärde delen av en sammanfattande diskussion av hela 

uppsatsen. 

 

2. Röda Korset 
 
Röda Korset är en organisation med cirka 97 miljoner medlemmar32 fördelade på 186 

nationella föreningar över hela världen. Oavsett vem som drabbats eller hur lidandet har 

uppstått, är deras målsättning att lindra lidandet för människor i nöd. Inom Rödakorsrörelsen 

arbetar man efter sju grundläggande principer och värderingar och dessa är: 

 

• Humanitet 

• Opartiskhet 

• Neutralitet 

• Självständighet 

• Frivillighet 

• Enhet 

• Universalitet 

 

Det är den enskilda människan som drabbats av en konflikt eller katastrof som man värnar om 

inom Röda Korset. Dessutom är organisationen politiskt och religiöst obunden. Den 

internationella Rödakorsrörelsen består av tre delar – den ”Internationella 

Rödakorskommittén”, som är aktiv över hela världen med hjälp till offer vid väpnade 

konflikter, ”Internationella Rödakorsfederationen”, som är ett samordningsorgan för de 186 

                                                           
32 Svenska Röda Korset (2007 d). 



       14 
 

nationella föreningarna och som samordnar de insatser som kan behövas under fredstid, samt 

de 186 nationella Rödakorsföreningarna, vilka arbetar med olika sociala frågor inom ett 

land33. 

 

I Sverige finns 1300 Rödakorskretsar utspridda i tio regioner över landet och som främst 

arbetar med de olika lokala problem som finns34. En framträdande plats under senare tid, har 

det arbete som utförts för krigsskadade och torterade människor haft, liksom den målsättning 

om hjälp till flyktingar, papperslösa och hemlösa som finns inom rörelsen. En betydande 

insats görs även med anhörigstöd vid sjukdomar och handikapp, besöksverksamhet för 

isolerade människor, telefonjourer och arbetet för att hindra diskriminering. Mötesplats 

”Kupan”, som finns på 289 platser i Sverige, är samlingsplatser för det frivilliga arbetet. 

Förutom den secondhand-försäljning som man utför på dessa platser, finns även olika 

verksamheter och information om Röda Korset35. 

 

I region Norra Norrland, som sedan omorganisationen 1999, då de gamla distriktsstyrelserna 

försvann, omfattar Norr- och Västerbottens län, finns idag drygt 50 kretsar fördelat jämnt över 

båda länen. Medlemsantalet för regionen uppgår till cirka 14 000 medlemmar. På vissa orter 

finns flera Rödakorskretsar, men varje kommun i länet har åtminstone en krets. I Luleå finns 

till exempel fyra Rödakorskretsar med olika huvudsakliga verksamhetsområden. Det är dels 

den krets som handhar mötesplats ”Kupan”, dels den krets som har beredskap vid festivaler 

och liknande arrangemang, dels en krets i Gammelstad och en i Råneå. Även i Piteå finns 

flera kretsar36. 

 

2.1. Internationella Röda Korsets historia 
 

2.1.1. Henry Dunant 
 
År 1859, då franska och österrikiska styrkor drabbade samman utanför byn Solferino i norra 

Italien under sexton timmars strider, dog 30 000 man medan 10 000 blev sårade. Lidandet för 

de överlevande var fruktansvärt, eftersom inga mediciner, förbandsmaterial, mat eller rent 

                                                           
33 Svenska Röda Korset (2007 e).  
34 Ibid. (2007 d). 
35 Ibid. (2007 f). 
36 Ibid. (2007 g). 
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vatten fanns i närheten. Av en ren tillfällighet passerade den unge schweiziske bankiren 

Henry Dunant detta slagfält, när han var på väg till kejsar Napoleon III i affärsärenden37. 

Dunant började genast tillsammans med frivilliga kvinnor från närbelägna platser, att 

organisera hjälp till de sårade. Upplevelserna som han var med om på slagfältet i Italien, kom 

han senare att beskriva i boken ”Ett minne från Solferino” (1862). Vad Henry Dunant främst 

ville undvika, var en upprepning av scenerna från Solferino. Han ville att frivilliga i så många 

länder som möjligt skulle organiseras för att kunna ta hand om sårade och sjuka i fält. Därför 

initierade han också bildandet av de nationella Rödakorsföreningarna. Genom oförtrutet 

arbete lyckades han arrangera en konferens i sin hemstad Gèneve där 14 regeringar var 

representerade. Den första internationella Rödakorskommittén bildades 1863 och året därpå 

antogs den första Gènevekonventionen om humanitära rättigheter38. 

 

Henry Dunant föddes den 8 maj 1828 i Gèneve. Förutom grundandet av hela 

Rödakorsrörelsen, verkade han för många pacifistiska idéer, såsom ett ”fredens Röda Kors”39, 

vilket förverkligades först långt efter att han själv tappat inflytande över den organisation han 

skapat. De senare åren av sitt liv levde han isolerad från de stora sammanhangen; han var 

fattig och i det närmaste bortglömd. Under 1890-talet flyttade han till ett kombinerat 

ålderdomshem och fattighus i den lilla schweiziska byn Heiden. I ett litet rum levde han sina 

sista arton år. Han tilldelades Nobels fredspris 1901 – ett senkommet erkännande som inte 

ändrade hans livsföring, men som gjorde att hans idéer åter blev uppmärksammade och att 

han själv än en gång kunde göra sina visioner kända för världen. Den 30 oktober 1910 avled 

Röda Korsets grundare Henry Dunant. Han ligger begravd i Zürich40. 

 

2.1.2. Röda Korsets fortsatta arbete 
 
Vid den internationella konferensen i Gèneve 1863 antogs den symbol som sedan dess 

kännetecknat Röda Korset: Ett rött kors mot en vit botten. Detta var inte ämnat som en kristen 

symbol. Man hade helt enkelt omarbetat den schweiziska flaggan, eftersom det var Röda 

Korsets ursprungsland. Symbolen var enkel och lätt att känna igen, men efter ett krig mellan 

Turkiet, Montenegro, Serbien och Rumänien 1876 blev Rödakorsarbetare attackerade av 

                                                           
37 Pollard 1992, s. 10-11. 
38 Svenska Röda Korset (2007 a). 
39 Söderberg 1965, s. 160. 
40 Ibid., s. 163-166. 
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muslimska soldater, vilka såg korset som en hotfull kristen symbol. Efter det började Turkiet 

att markera sitt eget Rödakorsmateriel med en röd halvmåne och i Konstantinopel bildades det 

Ottomanska sällskapet för hjälp till sårade och sjuka soldater. Vid en revidering av 

Rödakorssymbolerna 1929, godkändes den röda halvmånen som symbol för Röda Korset i 

muslimska länder och organisationens officiella namn har sedan dess också varit 

”Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen”41. Sedan början av år 2007 har även en 

tredje symbol börjat användas, nämligen den Röda Kristallen. Detta därför att vissa länder 

finner det svårt att använda sig av de tidigare symbolerna, då de lätt kan få en religiös 

innebörd42. För enkelhetens skull kommer jag i detta arbete att omnämna hela organisationen 

som ”Röda Korset”. 

 

År 1881 anslöt sig USA till Röda Korset, mycket tack vare sjuksköterskan Clara Barton som 

hade vistats i Europa under bland annat det fransk-preussiska kriget på 1870-talet och 

frivilligt tagit hand om de sårade. Mot slutet av 1800-talet bildades alltfler nationella 

föreningar inom Röda Korset och nu ville många, däribland Barton, att den kunnighet som 

fanns bland människor inom rörelsen även skulle komma till nytta under fredstid. Visserligen 

var fortfarande Röda Korsets huvudsakliga syfte att bistå nödlidande i krig, men särskilt efter 

första världskrigets slut stod det klart att hjälpen var nödvändig en lång tid efteråt. 

 

Epidemier härjade vid krigsslutet, människor var försvunna, lemlästade och skadade. Den 

ryska revolutionen 1917 drev över en miljon människor på flykt till andra östeuropeiska 

länder, där svält, kaos och förödelse bredde ut sig. Det var nu man definitivt insåg sin plikt att 

även göra insatser i fredstid och detta resulterade i att det som idag heter ”Internationella 

rödakors- och rödahalvmånefederationen” bildades 1919. De nationella föreningarna i olika 

länder skulle stötta varandra och utbyta kunskaper. Dessutom skulle de utarbeta ett nytt 

hälsovårdsprogram, vilket kom att bli den inhemska satsning på sjukvård och social omsorg 

som ägde rum i bland annat Sverige under 1920-talet43. 

 

Nobels fredspris har delats ut till Rödakorsrörelsen fyra gånger. Förutom år 1901, då Henry 

Dunant mottog priset, har man 1917 och 1944 fått priset för sina insatser under de båda 

                                                                                                                                                                                     
41 Pollard 1992, s. 22-23. 
42 Svenska Röda Korset (2007 h). 
43 Pollard 1992, s. 38-40. 
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världskrigen. Priset delades även ut till Röda Korset 1963 för att hylla de insatser som gjorts 

under organisationens hundraåriga historia44. 

 

2.2. Röda Korset i Sverige – ett människokärlekens verk 
 
      Vi är idag församlade för att förbereda ett människokärlekens verk. 

       En av människans förnämsta plikter – vi veta och erkänna det alla – bjuder att, efter måttet av 

       beskärda krafter, söka lindra likars nöd och avtorka smärtans tårar. Men i samma mån vi all- 

      varligare begrunda betydelsen av denna plikt, i samma mån fatta vi ock allt bättre hela vidden 

      av det verksamhetsområde, till vilket den hänvisar oss.45 

 
Ovanstående citat är en del av det inledningstal som prins Oscar46 höll vid det första årsmötet 

för Svenska Röda Korset den 24 maj 1865. Den svenska nationella föreningen var en av de 

första i sitt slag och under de inledande åren ägnade man sig åt förberedelser inför eventuella 

krig. Man startade även en sjuksköterskeskola, som blev den första sekulariserade 

utbildningen av sköterskor för sjukhustjänst och privat vård47. Vidare startades under 1880-

talet första-hjälpenutbildningar, bland annat för personal vid SJ, postverket, sågverks- och 

skogsarbetare48. 

 

Samma år som Röda Korset grundades i Sverige, bildades även den så kallade 

”Fruntimmersföreningen”, senare känd som ”Damkommittén”. Dessa kvinnor blev en form av 

pionjärer i det stora arbete som utförts vid tillverkningen av sjukvårds- och förbandsmateriel i 

Sverige. Ur denna första förening, bestående av enbart kvinnor, växte sedan de många 

Rödakorskretsarnas sygrupper fram49. Under 1900-talets första fyra decennier var prins Carl50 

ordförande i Svenska Röda Korset. Vid Svenska Röda Korsets Överstyrelses möte i januari 

1918, föreslogs det att man borde medverka i landets sociala arbete. Många ledamöter inom 

Röda Korsets Överstyrelse var motståndare till detta förslag, eftersom de befarade att de 

viktiga försvarsuppgifterna skulle försummas. Prins Carl var däremot en av dem som 

                                                           
44 Svenska Röda Korset (2007 i).  
45 Söderberg 1965, s. 70-71. 
46 Prins Oscar (1829-1907), son till Oscar I och yngre bror till Karl XV. Kung i Sverige (Oscar II) mellan 1872-
1907. Kungahuset – Kungahuset (2007). 
47 Söderberg 1965, s. 127. 
48 Svenska Röda Korset (2007 j). 
49 Söderberg 1965, s. 374. 
50 Prins Carl (1861-1951), bror till Gustav V. Kungahuset – Kungahuset (2007). 
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tilltalades av saken och eftersom nöden i landet var så uppenbar och i behov av åtgärder, blev 

det naturligt för Röda Korset att göra en insats51. 

 

Svenska Röda Korsets Överstyrelse sände på våren 1918 ut det första nationella 

fredstidsprogrammet till de lokala organisationerna och senare samma år kompletterades det 

med anvisningar om hur exempelvis de som drabbats av ”spanska sjukan” skulle få den bästa 

hjälpen. De insatser som Röda Korsets personal gjorde inom landet när det gäller vården till 

dem som drabbades av ”spanska sjukan”, medförde att allmänheten började uppskatta och 

sätta sin tilltro till dem. De åtgärder man från Röda Korsets sida planerade att göra angående 

det sociala hjälparbetet i landet omfattade sjukvård, sjuktransporter, förrådsmateriel och 

utlåning av förbandslådor, utbildning av längre och kortare art för frivilliga samt att i 

möjligaste mån samarbeta med landets myndigheter, som på sikt förväntades ta vid, inte minst 

ekonomiskt52. Till största delen fick man förlita sig på den goda viljan hos människor som 

hade råd att skänka pengar eller bidra med gratis arbete och tid. Det var alltså utan några som 

helst garantier för att det hela skulle lyckas som Röda Korset startade sin sociala verksamhet. 

Optimismen och tron på att människor verkligen ville hjälpa till, var den grundläggande 

förutsättningen för dem som stod bakom initiativen53. 

 

Alltsedan dessa första insatser gjordes på det sociala området, har Röda Korset i Sverige 

försökt identifiera de behov av humanitär hjälp som kan finnas. Utvecklingen har innefattat 

bland annat barnkolonier, allmänna folkbad, hemsamariter, färdtjänst, uppsökande arbete i 

syfte att bryta isolering, vård av tortyrskadade och stöd till hivsmittade. Den stora hjälpen till 

flyktingar och andra utsatta grupper i samhället, har gjort att Röda Korset även på lokal och 

regional nivå fått en internationell prägel, vilket inte minst ”LISA” (det lokala internationella 

samarbetet)54 idag vittnar om55. En av de mest kända humanitära insatserna från Svenska 

Röda Korsets sida och som blivit mycket internationellt uppmärksammad, är Folke 

Bernadottes initiativ med ”Vita bussarna”, vilka under andra världskrigets slutskede sändes på 

räddningsaktion till Tyskland. Hur många som verkligen räddades därifrån och hur stor andel 

som var judar, har diskuterats åtskilligt efteråt. Hela räddningsaktionens syfte och Bernadottes 

                                                           
51 Söderberg 1965, s. 374-375. 
52 Ibid., s. 375-377. 
53 Ibid., s. 376. 
54 Målet med ”LISA”, är att öka människors kunskap om internationella frågor och om de skiftande 
levnadsvillkoren runt om i världen. Svenska Röda Korset (2007 f). 
55 Svenska Röda Korset (2007 k). 
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roll har också i efterhand ifrågasatts. Resultatet av det, blev att utomstående forskare fritt 

erbjöds att ta del av Röda Korsets arkivmaterial56. 

 

Således kan man se, att Svenska Röda Korsets nationella arbete har en lång tradition bakom 

sig. Från att i första hand ha varit inriktad på beredskap och försvar, riktade man sig i början 

av 1900-talet in på den sociala arenan. Jämsides med det internationella arbetet, har detta 

sociala engagemang sedan dess fortsatt och utvecklats. Det är också en glimt av denna 

historia, samlad i Röda Korsets arkiv, som undersökningen i den här uppsatsen närmare ska 

granska. Först ska emellertid en liten tillbakablick visa hur människorna i norra Sverige, steg 

för steg, fick tillgång till landets sjukvård. 

 

3. Sjukvårdens väg mot norr 
 
De människor som levde i den norra delen av Sverige fick vänta längst av landets alla 

invånare på att få en god och trygg sjukvård. I synnerhet för dem som bodde i svårtillgängliga 

trakter i inlandet, var fattigdomen och ovissheten ständiga följeslagare. Fruktan för att 

någonting skulle hända familjen blev ofta verklighet, då en mor kunde dö i barnsängsfeber, en 

far och familjeförsörjare av ett infekterat sår som lett till blodförgiftning. Stora barnaskaror 

nådde sällan vuxen ålder tillsammans; många dog i plötslig spädbarnsdöd eller andra 

sjukdomar under de tidigaste levnadsåren. År 1663 bildades i Sverige det nya ämbetsverket 

Collegium Medicum av fyra Stockholmsläkare. Denna myndighet skulle komma att övervaka 

sjukvården i landet fram till nutid, dock med några namnbyten. Collegium Medicum övergick 

1813 till ett nyorganiserat Sundhetskollegium, vilket år 1878 blev Kungliga 

Medicinalstyrelsen. År 1968 slogs Medicinalstyrelsen och den dåvarande Socialstyrelsen 

samman till det som idag är Socialstyrelsen57. Vid den tid då Collegium Medicum bildades på 

1600-talet, skulle det ha funnits endast 20 läkare i Sverige. Det hade redan i slutet av 1600-

talet beslutats inom collegiet, att provinsialläkare skulle anställas i landets olika distrikt och 

även i vissa städer. Läkarkåren växte dock mycket sakta; lönen var dålig och ibland helt 

utebliven, mycket på grund av alla dyrbara krig som bland andra Karl XII förde. Detta ledde 

till att de planerade provinsialläkartjänsterna blev fördröjda58. 

 

                                                                                                                                                                                     
56 Svenska Röda Korset (2007 l). 
57 Öhman 1987, s. 9-10. 
58 Ibid., s. 10-11. 
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Vid Nasafjälls silvergruva fanns tidvis under 1630-50 talen barberare59 anställda, eftersom 

svåra epidemier härjade bland arbetarna. Möjligen hann någon sjuk person i den intilliggande 

ödemarken också få hjälp av dessa läkare och därmed stifta bekantskap med kunnig 

sjukvårdspersonal innan läkarna, och den kunskap de hade, försvann från trakten när 

gruvepoken tog slut60. Fram till mitten av 1700-talet fanns det ingen provinsialläkare och 

inget apotek norr om Gävle. Den läkare som fanns i Gävle, hade Härnösand som sin 

nordligaste gräns. Norr om Härnösand fanns ingen sjukvård alls, förutom den 

regementsfältskär som tjänstgjorde vid Västerbottens regemente61. Västerbottens län, till 

vilket även Norrbotten räknades fram till 1810, fick sin första provinsialläkare 1755. Till en 

början höll läkaren till i Piteå, för att befinna sig närmare mitten av det stora länet, men senare 

flyttades läkartjänsten till Umeå. Detta innebar en avsevärd försämring för stora delar av 

Norrbottens befolkning62. Det distrikt som Västerbottens provinsialläkare hade att betjäna 

utgjorde till arealen cirka 40 procent av det dåtida Sverige. En stor del av Finland hörde också 

dit. Allt som allt handlade det om 2400 kvadratmil från Ångermanland i södra delen till Tana 

älv i den norra delen av distriktet. Mestadels kunde läkaren bara besöka kustbefolkningen 

kring Piteå- och Umeåtrakterna63. Resten av folket fick som tidigare förlita sig antingen på de 

kloka gummor och gubbar som sedan gammalt anlitats för att bota diverse åkommor eller 

hjälpa till vid barnafödande64. Alternativet till dem, var den lokale prästen som ofta hade viss 

kunskap i enklare sjukvård65. 

 

Läkekonst och religion har under äldre tider och hos de flesta folkslag ofta hört ihop. 

Prästerna hade som en viktig uppgift i Sverige, att besöka sjuka och döende människor. På 

platser där det inte fanns några läkare, var det prästens och klockarens plikt att hjälpa de 

sjuka66. Någon större professionalitet hos de övriga utövarna av läkekonsten var det dock inte 

tal om och många var de sjuklingar som miste livet genom olika kvacksalvares 

behandlingsmetoder. Det gjordes visserligen försök att upplysa befolkningen i hälso-och 

sjukvårdsfrågor men eftersom analfabetismen var så pass utbredd ännu på 1700-talet, var det 

                                                                                                                                                                                     
 
59 En barberare var en läkare, som i likhet med fältskärerna hade kirurgi som specialitet. Nationalencyklopedin 
(2007 a). 
60 Öhman 1987, s. 29-33. 
61 Ibid., s. 16-17. 
62 Ibid., s. 19-20. 
63 Ibid., s. 20. 
64 Ibid., s. 35. 
65 Ibid., s. 55. 
66 Ibid. 
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inte många som kunde ta del av de kunskaper som till exempel publicerades av arkiatern67 

Nils Rosén von Rosenstein i den årliga svenska almanackan eller i boken ”Hus- och Rese 

Apoteque” (1765)68. En annan bok som blev en populär vägledare i sjukvårdsfrågor inte minst 

för prästerna i många landsortsförsamlingar, var ”Darelii sockenapotek” (1760), skriven av 

Johan Anders Darelius, som var överläkare vid rikssjukhuset Serafimerlasarettet i 

Stockholm69. 

 

Först i Norrbotten med att få ett apotek var Piteå år 1765. Nästa stad som fick ett eget apotek 

var Torneå 1786 och därefter Luleå år 180070. Ett viktigt led i utvecklingen mot förbättrad 

sjukvård för befolkningen i norra Sverige, var när provinsialläkarna i Luleå och Umeå år 1820 

uppmanades av staten att årligen besöka alla lappmarksförsamlingar för att vaccinera 

människor mot smittkoppor. Vanligast blev det att läkarna gjorde dessa resor vid tiden för 

vintermarknaderna, eftersom många människor då var samlade på ett ställe. Visserligen kom 

läkarna i större utsträckning i kontakt med folket ute i ödemarken, men samtidigt var det lika 

lång väntan på doktorn för dem som blev sjuka andra tider på året än under januari-mars, då 

marknaderna hölls71. 

 

Även när det gällde lasarett var det Piteå som var först i Norrbotten. Året var 1827 och det 

skulle dröja ända till 1861 innan nästa stad, nämligen Haparanda fick ett sjukhus. Året därpå 

bildades landstingen, samtidigt som Luleå fick sitt lasarett och i slutet av 1800-talet kunde 

dessutom alltfler läkare tjänstgöra i de provinsialläkardistrikt som inrättats i länet72. De extra 

distrikten som bildades fick ekonomiskt stöd från landstinget73. Under direkt kontroll av 

provinsialläkarna stod de barnmorskor som under slutet av 1800-talet arbetade i Norrbotten74. 

Det fanns 47 utbildade barnmorskor i länet vid denna tid, men hos befolkningen var det ingen 

självklarhet att dessa skulle anlitas vid förlossningar. De traditionella hjälpgummorna och 

gubbarna ansågs fortfarande som mer pålitliga75. Den första sjukstugan i Norrbotten byggdes i 

Överkalix 1883, med anslag från landstinget. Det hade bestämts vid tidigare landstingsmöten, 

att sjukstugorna skulle vara en angelägenhet för respektive kommun, men att landstinget 

                                                           
67 En arkiater var en äldre hederstitel på kungens läkare. Nationalencyklopedin (2007 b). 
68 Öhman 1987, s. 47. 
69 Ibid., s. 48-50. 
70 Ibid., s. 291. 
71 Ibid., s. 103. 
72 Ibid., s. 292. 
73 Nyström 1987, s. 188. 
74 Ylipää 2005, s. 20. 
75 Ibid., s. 21. 
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skulle gå in med årliga bidrag. Nästa sjukstuga som byggdes, var den i Nederkalix 1885. De 

orter som fick egen sjukstuga, var där det redan fanns provinsialläkare stationerade. Den 

tredje sjukstugan uppfördes 1892 i Gällivare. Det blev så, att landstinget kom att engagera sig 

ekonomiskt i länets sjukvård på grund av sjukstugebyggandet och mot slutet av 1800-talet 

även genom att man gav bidrag till barnmorskorna. Fortfarande var det dock blygsamma 

insatser från landstingets sida inom vården. Lasaretten exempelvis, finansierades av de 

provinsialläkardistrikt som var aktuella76. De ordinarie provinsialläkarna, 15 till antalet i 

Norrbotten, hade staten som huvudman medan de tre extra provinsialläkarna stod under 

landstingets ansvar. När 1900-talet närmade sig, kvarstod problem med att rekrytera läkare till 

vissa distrikt. De som var i tjänst ute i länet hade dock mycket god kunskap om befolkningens 

hälsa och om de sanitära förhållandena77. 

 

3.1. Läget inför 1900-talet 
  

Lungtuberkulos var vanligt i Norrbotten, som dödsorsak var den mycket vanligare i norr än i 

andra delar av landet. Den första särskilda sjukvårdsinrättningen mot tuberkulosen i länet, 

blev 1906 anstalten ”Hälsan” i Antnäs söder om Luleå. År 1913 övertogs den från ”Svenska 

Nationalföreningen mot tuberkulos” till att bli en tuberkulossjukstuga i landstingets regi. 

Samma år invigdes även Sandträsk sanatorium med omkring 85 vårdplatser. Till detta projekt 

hade landstinget fått statsanslag beviljat. Sjukvården blev under det inledande decenniet på 

1900-talet alltmer institutionaliserad i tätorterna. Garnisionssjukhuset i Boden från 1911 

tillkom i samband med uppbyggnaden av Bodens garnision. Vidare uppförde man ett 

epidemisjukhus i anslutning till det 1913, men landstinget hade inget med 

Garnisionssjukhuset att göra förrän en särskild landstingskommitté 1918 började ordna 

samarbete mellan militära och civila sjukhus. Under första världskriget var det stor belastning 

på Garnisionssjukhuset och även åren efteråt, då ”spanska sjukan” härjade. Detta gällde 

emellertid inte enbart lasarettet i Boden. Överbeläggningar skedde på många vårdinrättningar 

och röster höjdes för att vården måste utvidgas och förbättras. Efter 1919 års landstingsmöte 

hade flera kommittéer tillsatts för att utreda länets sjukvård och en av de mer pådrivande 

krafterna bakom detta, var landshövdingen Gösta Malm. 

 

                                                                                                                                                                                     
76 Nyström 1987, s. 189. 
77 Ibid., s. 188-195. 
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Den första sjukvårdsplan som landstinget i Norrbotten gjorde, var den som från 1920 började 

medföra en utökad vårdsektor. De områden som berördes var bland andra 

distriktssköterskorna, provinsialläkarna samt sjukstugorna som skulle förbättras och byggas 

ut. Som tidigare var planerat, bereddes civila patienter plats på Garnisionssjukhuset och 1921 

gav landstinget anslag till en utbyggnad78. Den stora influensaepidemi som gick under namnet 

”spanska sjukan” och som ledde till att omkring 21 miljoner människor i världen avled under 

åren 1918-1920, kom även till Norrbotten. Ironiskt nog var det tack vare de förbättrade 

kommunikationerna, såsom järnvägarna, den kunde spridas så snabbt79. Följdverkningarna av 

”spanska sjukan” fanns länge kvar under de så kallade svagåren i början av 1920-talet, då 

människor var klena och extra känsliga för nya smittor. Epidemin hade också visat hur 

förbisedd sjukvården i de svårtillgängliga trakterna var80. Eftersom det här var den tid då inte 

bara landstinget börjat se över sjukvården i länet, utan även Röda Korset hade börjat med sitt 

nationella program för hjälp till ”spanska sjukans offer”, kom det sig att många krafter 

samverkade för att tillgodose den otillräckliga vård som dittills funnits i norr. De frivilliga 

arbetarna inom Röda Korsrörelsen, inte minst i Norrbotten, fick därmed en god grund att 

bygga vidare på, när sjukvården skulle förbättras i de mest avlägsna landsändarna. 

 

3.2. En doktor i tiden 

 

Provinsialläkaren Einar Wallquist (1896-1985), även känd som ”lappmarksdoktorn”, 

tjänstgjorde i Arjeplog mellan åren 1922-1962 och var en läkare som på många sätt 

symboliserade den humanitära tanken bakom den medicinska vården av sjuka. Som 

ordförande i Arjeplogs Röda Korskrets under de fem första åren av sin tjänstgöring, insåg han 

att människorna i ödemarken behövde mycket mer än kroppslig vård. De behövde också 

någon som kunde lyssna till deras farhågor för framtiden, och de behövde också få veta att 

mat och kläder kunde ordnas om de egna krafterna inte räckte till81. Vid sin pensionering 

uttalade han sig apropå ankomsten till ödemarken: ”Verkligheten var bistrare än vad jag hade 

tänkt mig. Men det var så underbara människor att jag stannade.”82. 

 

                                                           
78 Nyström 1987, s. 195-201. 
79 Öhman 1987, s. 257. 
80 Ibid., s. 270-272. 
81 Ibid., s. 247. 
82 Ibid. 
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Som författare, konstnär och grundare av Silvermuseet i Arjeplog, där han dokumenterade 

samernas och nybyggarnas liv, blev doktor Wallquist känd också internationellt. Han gjorde 

även en undersökning om tuberkulos bland samebefolkningen, han medverkade i utredningar 

om den norrländska kosten, vilken visade sig vara alltför C-vitaminfattig; han utsågs till fil. 

hedersdoktor och med. hedersdoktor vid Umeå universitet för sin stora insats om att 

synliggöra sjukdomen "porfyri”8384. Han kom till Norrbottens glesbygd vid samma tidpunkt 

som Röda Korset startade sitt pionjärarbete inom sjukvården och som läkare och Röda 

Korsarbetare var han dubbelt delaktig i det stycke historia som skrevs vid 1920-talets början. 

 

4. Röda Korsets pionjärarbete i Norrbotten 
 
Röda Korset insåg snabbt efter första världskriget och ”spanska sjukan”, vilket banbrytande 

arbete man kunde utföra inom landets hälso- och sjukvård. Genom olika insatser på försök i 

mindre omfattning, skulle man kunna föra sina erfarenheter vidare när det blev dags för staten 

att ta vid. Planeringsarbetet inför de hjälpinsatser som sattes in började med de utredningar 

som Röda Korset, med start 1920, gjorde i samarbete med Kungliga Medicinalstyrelsen där 

även en särskild samarbetskommitté med prins Carl som ordförande, tillsattes i syfte att 

förbättra sjukvården inom Sveriges ödemarker85. Ett av de första och viktigaste projekten blev 

att uppföra sjukhärbärgen på ställen där det redan fanns av landstinget anställda 

distriktssköterskor och någorlunda framkomliga vägar till närmsta lasarett. Samtidigt skulle 

dessa härbärgen finnas i de mest avlägsna trakterna, som en anhalt på vägen till sjukhuset för 

dem som hade lång väg att färdas. Inom Röda Korset räknade man med, att myndigheterna 

skulle svara för det mesta av kostnaderna för sjukhärbärgena. Emellertid medförde 

depressionen i början av 1920-talet, att allmänna medel inte så lätt kunde beviljas. På så vis 

fick Röda Korset med hjälp av egna frivilliga krafter runt om i landet, försöka fullfölja det 

projekt som startats86. 

 

För att klargöra hur Röda Korset gick tillväga vid författandet av årsredogörelserna, gäller 

följande: Man skrev årsberättelserna på våren, efter att ett kvartal av det nya året hade 

                                                           
83 Porfyri är samlingsnamnet på en grupp ärftliga sjukdomar, orsakade av defekter i vissa äggviteämnen. 
Nationalencyklopedin (2007 c). 
84 Öhman 1987, s. 249-250. 
85 Söderberg 1965, s. 376-377. 
86 Ibid. 
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förflutit. Således omfattade till exempel 1922 års redogörelse tiden april 1922-mars 1923. 

Denna ordning vidhölls genom samtliga år som undersökts. 

 

4.1. Verksamhetsåret 1922 – en trevande start 
 
Det förslag som samarbetskommittén hade angående sjukhärbärgen inom det 15:e distriktet, 

det vill säga Norrbotten, var att 13 härbärgen skulle uppföras på följande orter: 

Glommersträsk, Moskosel, Södra Bergnäs, Kåbdalis, Tjåmotis, Nattavaara, Skröven, 

Karesuando, Muodoslombolo, Jarhois, Junosuando, Tärendö och Korpilombolo. Av dessa var 

sjukhärbärget i Muodoslombolo klart under våren 1922, men det kunde inte öppnas förrän 

man fått en distriktssköterska till platsen. Först under hösten samma år togs det i bruk. Detta 

härbärge överlämnades som en gåva till Svenska Röda Korsets Överstyrelse av doktorinnan 

Bertha Nordensson i Stockholm, vilken även hade skänkt framtida reparationsmedel och en 

gedigen utrustning med bland annat bad och tvättstuga87. I Karesuando kunde man i december 

1922 öppna ”Drottning Viktorias sjukhärbärge och lapphem”, vilket bekostats av kungliga 

medel och vars uppförande stått under ledning av Norrbottens Röda Korsdistrikts ordförande, 

konsistorienotarien88 Albert Carlgren. Denna anstalt skulle stå under en särskild stiftelse som 

skulle ansvara för driftskostnaderna, och det var landshövding Gösta Malm som var dess 

ordförande. En avliden fru Lotten Norlund hade skänkt medel till byggnation av ett 

sjukhärbärge i Junosuando, vilket man började bygga under början av år 1923, då 

redogörelsen för verksamhetsåret 1922 just avslutades89. 

 

Med hjälp av diverse gåvomedel kunde även Korpilombolo och Tärendö få varsitt 

sjukhärbärge, men därmed var det också färdigbyggt för detta verksamhetsår. Däremot kunde 

man upprätta provisoriska sjukhärbärgen i hyrda lokaler på ett antal orter. Detta skedde till 

exempel i Överkalix, där även en ny sjukstuga planerades att byggas av landstinget och i 

Arjeplog. Utgifter för driftskostnader och utrustning delades mellan kommunerna, landstinget, 

de lokala Röda Korskretsarna och distriktsstyrelsen för Norrbottens Röda Kors90. Enligt ett 

beslut från Svenska Röda Korsets Överstyrelse, skulle från och med verksamhetsåret 1923 en 

särskild kommitté, ”Kommittén för Norrbottens sjukhärbärgen”, ta hand om administrationen 

                                                           
87 Röda Korsets årsberättelse 1922. 
88 En konsistorienotarie var en kyrklig ämbetsman. (Bonniers Svenska Ordbok 1996, s. 275). 
89 Röda Korsets årsberättelse 1922. 
90 Ibid. 
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av Svenska Röda Korsets sjukhärbärgen i Norrbotten. Denna kommitté bestod förutom av 

sjukvårdsfolk, av ledamöter med anknytning till Norrbottens Röda Korsdistrikt, eftersom 

sjukhärbärgena ansågs som stående under Röda Korsets yttersta ansvar. Driften skulle 

fördelas mellan kommuner, landsting och distriktsstyrelsen för Röda Korset och på varje plats 

skulle även en lokalkommitté ansvara för tillsyn och redogörelser. Fram till och med 1926 

hoppades man vidare, att sjukhärbärgena skulle vara införlivade med länets allmänna 

sjukvård91. 

 

Ett annat område där Röda Korset gjorde en insats, var i sjuktransportfrågor. I Pajala hade 

Röda Korset en läkarbil till vilken man lyckats få statsanslag beviljat och i Arjeplog fanns en 

båt, som under året försetts med motor och därmed kunde färdas över de vidsträckta vatten 

som omger dessa trakter. Vidare bedrev man utlåning av sjukvårdsutrustning till 

sjukhärbärgena, distriktssköterskorna och Röda Korssamariterna. Som exempel kan nämnas, 

att 13 par skidor med bindslen och stavar utlånats till distriktssköterskor i länet, plus diverse 

sjukvårdslådor innehållande enklare instrument92. Övriga omsorgsfrågor som bedrevs var 

upplysningskurser i enklare sjukvård för blivande lärarinnor vid seminarierna i Haparanda och 

Murjek, bekostat av Skolöverstyrelsen, samt kurser för utbildning av ödemarkssamariter vid 

Gällivare lasarett. Lasarettsläkaren tillika Gällivare-Malmbergets Röda Korskrets ordförande 

E. Edén var ansvarig utbildare för de sex blivande ödemarkssamariterna, av vilka fem var 

lärarinnor till yrket. De samariter som under 1922 var i tjänst i länet var 15 till antalet, men 

endast en av dem hade fått möjlighet till lönebidrag från staten, då hon arbetat som 

sjuksköterskebiträde vid sjukhärbärget i Tärendö under en tid. De övriga 

ödemarkssamariterna var verksamma på orter, där det inte fanns några sjukhärbärgen93. 

 

I distriktsstyrelsen som bestod av nio ledamöter, fanns ständigt en representant för den statliga 

sjukvården med, plus en militär ledamot. Övriga ledamöter hade blandade befattningar, dock 

med tyngdpunkt på de ”övre” samhällsskikten. Till exempel fanns landshövdingens fru, 

Agnes Malm, bland ledamöterna. Det sammanlagda medlemsantalet för verksamhetsåret 1922 

i Norrbottensdistriktet var 2 821 personer. Det överlägset största medlemsantalet fanns i 

Boden-kretsen, där man räknade 428 medlemmar. Kretsarnas antal var 30 och av de 

ordförande som fanns i dem var nio kyrkofolk (pastor, komminister eller kyrkoherde), tre 
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läkare, två lärare, en rektor, fem ”fruar”, en generalska, en kommunalnämndsordförande, en 

jägmästare, en järnhandlare, en apotekare, en fabrikör, en ”fröken”, en disponent, en 

förvaltare och en postmästare94. 

 

4.1.1. Summering och analys 
 
Det första verksamhetsåret i denna undersökning handlade mycket om de nya sjukhärbärgena. 

De var också de som stod främst på tur, när Medicinalstyrelsens och Röda Korsets 

samarbetskommitté planerade sitt arbete. En starkt bidragande orsak till att valet föll just på 

härbärgenas uppförande får sökas i det uppvaknande som skedde hos myndigheterna efter 

”spanska sjukans” härjningar. Att de stora avstånden i norr krävde insatser både i form av 

bättre transporter och möjlighet till professionell vård även utanför sjukhusen, stod klart för 

såväl politiker som frivilligarbetare inom Röda Korset. Kurser i sjukvård var ett viktigt led i 

Röda Korsets arbete. Intressant är att så många lärarinnor utbildade sig till ödemarkssamariter 

helt på frivillig grund. Möjligen kan de kurser i enklare sjukvård som redan vid 

lärarseminarierna hölls på initiativ av Röda Korset, men med anslag från Skolöverstyrelsen, 

ha bidragit till lärarinnornas fortsatta intresse för detta arbetsområde. 

 

Samarbetet mellan de olika aktörerna kan i det stora hela ses som samförståndslösningar. Den 

ekonomiska biten var i början av 1920-talet en känslig fråga, då staten på grund av ekonomisk 

depression inte kunde bevilja alla de anslag som Röda Korset ville ha. Det nära samarbetet 

mellan myndigheterna och Röda Korset, till exempel i olika kommittéer, visar ändå på en 

vilja hos de inblandade parterna att finna lösningar på de problem som fanns. Sålunda delade 

man genom olika överenskommelser upp driftskostnader, underhåll, belysning och 

uppvärmning mellan kommunerna, landstingen och distriktsstyrelsen för Röda Korset. Det 

var dock Röda Korset som gick främst genom att hela tiden framhålla och vädja till 

allmänheten om vikten av att bidra med gåvor eller arbete. 

 

4.2. Verksamhetsåret 1923 – samarbete trots kärva tider 
 
Av de sjukhärbärgen som planerats i Norrbotten av samarbetskommittén mellan Kungliga 

Medicinalstyrelsen och Svenska Röda Korset, var tre i verksamhet under 1923. Det var 
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sjukhärbärgena i Karesuando, Muodoslombolo och Tärendö. I slutet av året blev även 

härbärget i Korpilombolo klart medan härbärget i Junosuando fortfarande var under 

uppförande. Vid sjukhärbärget i Muodoslombolo hade sammanlagt 384 vårddagar förflutit 

under året, i Tärendö 15 och i Korpilombolo fyra vårddagar. Eftersom sjukhärbärget i 

Karesuando stod under en särskild stiftelse fanns ingen redogörelse för antalet vårddagar 

där95. I Arjeplog hade det även under detta år varit möjligt för Röda Korset, att i samarbete 

med de kommunala myndigheterna hyra lokaler till provisoriska sjukhärbärgen. Dock hade 

många andra kretsstyrelser inte lyckats hyra lokaler, trots att behovet var stort på ett flertal 

orter. När det gällde driftskostnader för sjukhärbärgena hade landstinget och distriktsstyrelsen 

för Röda Korset kommit överens om att stå för varsin tredjedel av patienternas vårdkostnader. 

I de flesta fall hade emellertid patienterna varit så fattiga, att de inte kunde betala den 

återstående tredjedelen vilket medförde att man från distriktsstyrelsen vädjade till ”en 

lyckligare lottad allmänhets välvilja”96. 

 

Vad gällde sjuktransporter var även detta år läkarbilen i Pajala och motorbåten i Arjeplog 

igång. Statsanslag hade beviljats till drift och underhåll av dessa. Vidare hade man försett 

bårar med lädergjordar och sett till att distriktssköterskorna och samariterna kunde använda 

dem vid transport av patienter. Utlåning av sjukvårdsutrustning och färdmedel såsom skidor 

och stavar till distriktssköterskor skedde i likhet med föregående år. Distriktsstyrelsen ansåg 

emellertid, att en utvidgning av det materiel som sköterskorna försetts med var nödvändig97. 

Under 1923 hade man inte kunnat hålla några utbildningskurser för blivande Röda 

Korssamarier på grund av den kärva ekonomin. Inom distriktet fanns under det gångna året 13 

ödemarkssamariter i tjänst varav en fått statsbeviljad lön, eftersom hon arbetat vid 

sjukhärbärget i Tärendö. Sjukvårdskurser hade dock, liksom året innan, bedrivits vid 

lärarseminarierna i Haparanda och Murjek med anslag från Skolöverstyrelsen. Dessutom hade 

man i Roknäs-kretsen, tack vare bidrag från Luleå- och Piteåkretsar, fått tillgång till en 

upplysningskurs i sjukvård, ledd av sjuksköterskan Maria Lindhagen98. 

 

De personer som satt i distriktsstyrelsen och kretsstyrelserna var i stort sett oförändrade under 

året och medlemsantalet var 2 725 personer, det vill säga en liten minskning mot föregående 
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år. Kretsarnas antal var också oförändrat, alltså totalt 30 stycken. Boden-kretsen var störst 

även detta år, med nästan dubbelt så många medlemmar som exempelvis Luleå och Piteå99. 

 

4.2.1. Summering och analys 
 
Under detta verksamhetsår blev det inte heller så många nya sjukhärbärgen. Totalt fyra 

härbärgen var i drift när verksamhetsåret tog slut. Den kärva ekonomin får antas ligga bakom 

den långsamma takten. Därför vädjade man också från Röda Korsets sida till allmänheten om 

att ge sitt stöd. Redovisningen av antalet vårddagar vid varje sjukhärbärge var noggrant 

genomförd och bildar därmed en grund för att kunna följa kontinuiteten vid dessa. De 

provisoriska sjukhärbärgena vilka inhystes i olika lokaler, var även de alltför få i förhållande 

till det behov som fanns ute i länet enligt distriktsstyrelsen. Patienterna var ofta mycket fattiga 

och kunde inte betala den vårdavgift som man räknat med att de skulle kunna. Också här fick 

Röda Korset gå emellan, i samarbete med landstinget. Detta får betraktas som en 

värderationell samförståndslösning från båda sidor. Med hjälp av staten hade man även det 

här året kunnat ha såväl läkarbilen i Pajala som motorbåten i Arjeplog igång, alltså ännu en 

samförståndslösning. Dock satte ekonomin hinder i vägen vad gällde utbildningskurser för 

ödemarkssamariter. I stället försökte man hjälpas åt inom Röda Korset, så att kretsarna 

skänkte medel till enstaka kurser. De blivande lärarinnorna vid seminarierna i Haparanda och 

Murjek fick tack vare Skolöverstyrelsen, precis som året innan, utbildning i enklare sjukvård. 

Med tanke på att de blivande lärarinnorna till stor del skulle komma att tjänstgöra på 

landsbygden, kan det vara rimligt att anta att Skolöverstyrelsens anslag till dessa kurser var ett 

väl planerat initiativ med värderationell grund. Att bistå med kunskaper och enklare vård till 

fattiga skolbarn måste ha varit en av grundtankarna bakom detta. 

 

4.3. Verksamhetsåret 1924 – fler nyheter till ödebygderna 
 
Vid de förlossningar som skedde i hemmen på landsbygden, var dödligheten stor för både mor 

och barn. Om någon komplikation inträffade kunde de stora avstånden vara ödesdigra, då 

provinsialläkaren eller barnmorskan inte hann fram i tid. Röda Korset tog redan under 1923 

upp ett förslag till de många lokalorganisationerna om att inrätta förlossningshem eller 

förlossningsrum i närheten av de landstingsanställda barnmorskornas eller provinsialläkarnas 
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bostäder100. Vid 1924 års redovisning hade Norrbottens Röda Korsdistrikt satt igång med 

planerna för att i sjukhärbärgenas lokaler även inhysa förlossningsrum. Inget sådant var dock 

klart under detta år101. 

 

Transportfrågan var ett stort problem för dem som bodde i glesbygden. Sedan tidigare hade 

man genom läkarbil och motorbåt kunnat ordna bättre färdmedel för sjuklingar i Pajala- och 

Arjeplogstrakterna. Motorbåten i Arjeplog användes dock alltmer sällan, eftersom så många 

människor hade skaffat egna båtar102. En revolutionerande nyhet inträdde emellertid redan 

1923 när Överstyrelsen för Röda Korset i Sverige kunde köpa ett franskt Bréguet-plan103 för 

att transportera patienter104. Fransmännen hade under första världskriget transporterat sårade 

soldater med flyg. Svenska Röda Korset blev inspirerat av denna idé och köpte alltså ett 

flygplan som utan bränslepåfyllning kunde flyga i cirka fyra-fem timmar och med en 

hastighet av 180 km/h105. Svenska staten stod för halva inköpskostnaden av planet och hade 

även militärpersonal till dess förfogande på villkor att det i händelse av krig fick användas av 

försvaret. Detta flygplansinitiativ å sjukvårdens vägnar drog till sig stor uppmärksamhet både 

i Sverige och utomlands106. 

 

Flygplanet blev stationerat i Boden med sergeant Ferdinand Cornelius som förare och under 

befäl av kapten Casimir Reuterskiöld. Volontären Knut Gunnerfeldt var anställd som 

mekaniker och kom sedermera att bli känd som flygare i hela övre Norrland. Orsaken till att 

man inte kunde börja transportera patienter redan 1923 då planet köptes, berodde på att man 

var tvungen att göra om motorn så att den anpassades efter det kalla norrbottniska klimatet107. 

Under 1924 togs det emellertid i bruk för regelbundna sjuktransporter vars kostnader helt 

täcktes av Röda Korset. Den patient som bodde mest avlägset till, hade utan flygtransport 

varit tvungen att färdas med släde i tjugo timmar. Övriga transportmedel som användes var 

hjulbårar som Röda Korsets Överstyrelse lånat ut till Norrbottensdistriktet samt vanliga bårar 
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med lädergjordar. Skidor och stavar hade även detta år utlånats till behövande 

distriktssköterskor108. 

 

Vad sjukhärbärgena beträffade, hade fem stycken varit i drift under 1924. Det var ”Drottning 

Viktorias sjukhärbärge och lapphem” i Karesuando vilket förvaltades av en särskild stiftelse 

och därför ej redovisade antal vårddagar, samt sjukhärbärgena i Muodoslombolo vilket 

redovisade 616 vårddagar totalt, Tärendö med 78 vårddagar, Korpilombolo med 258 och 

Junosuando med 104 vårddagar. Det sammanlagda antalet vårddagar vid sjukhärbärgena blev 

således 1 056. Vidare hade man än en gång lyckats hyra lokal till provisoriskt sjukhärbärge i 

Arjeplog tack vare samarbete mellan de kommunala myndigheterna och kretsstyrelsen med 

Einar Wallquist i spetsen. Arjeplog hade dessutom fått en nybyggd sjukstuga, så behovet av 

sjukhärbärgen var inte längre lika stort där. På andra håll i länet fanns desto större behov av 

härbärgen, något som dock inte hade kunnat ordnas trots ihärdiga försök från Röda Korsets 

sida. Utlåning av olika sjukvårdspersedlar ur Röda Korsets förråd hade skett till 

distriktssköterskor och sjukhärbärgen även detta år, något som de många sygrupperna i 

kretsarna hade bidragit till genom att tillverka bland annat kläder och sänglinne109. 

 

Röda Korsets Överstyrelse hade det här året gett anslag till Norrbottensdistriktet, så att man 

vid redovisningsårets slut återigen kunde börja genomföra kurser i enklare sjukvård. Kurser 

hade hållits av Röda Korssystern Maria Lindhagen i Glommersträsk, Vittangi och Lakaträsk. 

Distriktsstyrelsen ville att det skulle bli möjligt att ha en speciell person anställd för denna 

uppgift. Detta skulle i sin tur innebära att bidrag behövdes från intresserade organisationer, 

företag och privatpersoner samt att även landstinget kunde ge ett anslag till avlöning av denna 

kursledare. Norrbottens läns landsting kunde inte infria förhoppningarna om ekonomiskt stöd, 

med motiveringen att inga pengar för närvarande fanns för detta ändamål. Eftersom avslaget 

endast hade ekonomiska orsaker hyste dock Röda Korset hopp om att kunna återkomma med 

en ny förfrågan ett annat år110. Sjukvårdskurserna för de blivande lärarinnorna i Haparanda 

och Murjek hade fortsatt enligt samma mönster som tidigare år, med anslag från 

Skolöverstyrelsen. Vidare fanns det tolv av Röda Korset avlönade ödemarkssamariter under 

verksamhetsåret 1924, plus att tre samariter hade tjänstgjort vid sjukhärbärgen och därför fått 
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lön från stat eller kommun111. Distriktsstyrelsens ledamöter var i stort desamma som under 

föregående år. Medlemmarna för Norrbottensdistriktet var nu uppe i 2 890 och kretsarnas 

antal var 31. Boden-kretsen var störst, som vanligt112. 

 

4.3.1. Summering och analys 
 
Detta verksamhetsår blev inledningen på en ny period i Röda Korsets hjälparbete. Med den 

nya teknik som stod till förfogande i och med sjuktransportflyget kunde hjälpen nå ut till de 

verkligt svårtillgängliga trakterna. Den samförståndslösning som här ägde rum mellan staten 

och Röda Korset, det vill säga att planet fick disponeras av Röda Korset under fredstid medan 

militärpersonal avlönad av staten stod för flygning och underhåll, kan betraktas som både 

värde- och målrationell. Staten ville försäkra sig om att kunna använda flygplanet i händelse 

av krig vilket man kanske först ser som en målrationell handling, styrd av rikets yttersta 

intresse. Då emellertid alla invånare i landet skulle komma att beröras på ett eller annat sätt 

om krig utbröt skulle även planets militära användning, nämligen att transportera sårade 

soldater, komma befolkningen till gagn. 

 

Övriga transportmedel som användes under året hade också haft samförståndslösningar som 

grund. De sjukhärbärgen som fanns hade nu kommit igång med sin verksamhet och kunde 

redovisa ett ökat antal vårddagar. Byggandet av nya härbärgen gick trögt, något som 

uppvägdes av att sjukflyget snabbt kunde föra svårt sjuka patienter direkt till lasaretten i 

exempelvis Gällivare eller Boden. Kurserna i sjukvård var en fråga som löstes internt av Röda 

Korset, förutom de som Skolöverstyrelsen gett anslag till. Samaritverksamheten var också till 

stor del en Röda Korsangelägenhet, dock i visst samarbete med landsting och kommuner. 

 

4.4. Verksamhetsåret 1925 – initiativen går vidare 
 
Den vård som planerades för barnsängskvinnor i Norrbotten sattes igång på allvar under detta 

år. Röda Korset hade ett rikt förråd av babykläder och övrig utrustning som tillverkats av de 

egna sygrupperna eller skänkts av privatpersoner. Sålunda kunde man förse de nyinrättade 

förlossningsavdelningarna vid Piteå lasarett och Arjeplogs sjukstuga med lån ur Röda Korsets 

förråd. I Arjeplog hade dessutom, genom samarbete mellan de kommunala myndigheterna 
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och den lokala Röda Korskretsen, ett förlossningsrum inrättats i det redan befintliga 

provisoriska sjukhärbärget. Den nya sjukstugan i Kalix samt sjukhemmet i Öjebyn användes 

på dessa orter även till förlossningar. Vidare hade man i Jokkmokk och Vittangi planer på att 

inhysa förlossningsrum i ålderdomshemmens lokaler, något som redan tillämpades vid 

”Drottning Viktorias sjukhärbärge och lapphem” i Karesuando. Luleå och Korpilombolo var 

också uppe till diskussion om förlossningsrum, men ekonomin satte hinder i vägen för Luleås 

del och den olösta barnmorsketjänsten likaledes för Korpilombolo. Råneå-kretsen däremot, 

hade löst förlossningsfrågan tills vidare på följande sätt: Man inackorderade fattiga 

barnsängskvinnor från de avlägsna trakterna av kommunen hos någon familj som bodde nära 

en barnmorska113. 

 

Detta verksamhetsår handlade mycket om sjuktransporterna. Läkarbilen i Pajala hade beviljats 

statsanslag till drift och underhåll, liksom tidigare år. Bilen befanns dock vara väldigt sliten, 

varför man fått anslag från Röda Korsets Överstyrelse till att köpa en ny. Ännu en läkarbil 

planerades att stationeras i de nordvästra delarna av länet. Motorbåten i Arjeplog användes så 

sällan, att man inom Arjeplog-kretsen fått tillstånd från distriktsstyrelsen att sälja den. 

Pengarna man fick för båten skulle användas till andra Röda Korsändamål, bland annat 

utrustning till förlossningsrummet i ortens sjukhärbärge. Det sjuktransportplan som var 

stationerat i Boden användes flitigt under året och hade transporterat 38 sjukdomsfall. Det 

stora uppseende och den beundran som detta transportmedel hade väckt, kunde dock inte 

hindra att kostnaderna för planet blev höga. Röda Korset insåg givetvis detta och gjorde vad 

man kunde för att påkalla nödvändigheten av fortsatt samarbete och utökat stöd från staten. Så 

här lät det i årsberättelsen när flyget skulle beskrivas: 

 

Ingenstädes i vårt land äro människorna så blottade på möjligheter till hjälp vid sjukdoms- och olycksfall 

som i de vida norrbottniska ödebygderna med deras enorma och ofta väglösa avstånd. Det erbjuder sig här 

en humanitär och nationell plikt att fylla, sedan den nu tack vare teknikens framsteg till full evidens visat 

sig kunna fyllas. Man kan icke göra gällande, att ett människoliv uppe i vildmarken är mindre värdefullt 

än annorstädes. Fastmera är det mera värt här uppe för hem, familj och nyodling, ty varje lucka är så svår 

att få fylld. Det allmännas plikt att erbjuda anstalter för livets räddande, självklar när det gäller en 

medborgare i andra delar av riket, är lika klar även när kostnaderna för dessa anstalter ställa sig 

oproportionerligt dyrbara, såsom nu för dessa människor, som bortom all ära och redlighet nyttiggöra ett 

stycke svensk jord.114 
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De fyra sjukhärbärgen som under Röda Korsets regi fanns i länet var Muodoslombolo vilket 

kunde redovisa 371 vårddagar för det gångna året, Tärendö med 641 vårddagar, 

Korpilombolo med 479 samt Junosuando med 450 vårddagar, summa 1 941 vårddagar. En 

avsevärd ökning av totalt antal vårddagar mot året innan. Detta förklarade man från Röda 

Korsets sida med att befolkningen, ”som av naturliga skäl är misstänksam mot allt nytt”115, 

nu alltmer litade på sjukvårdspersonalen och även hade vant sig vid att utnyttja de 

sjukhärbärgen som fanns. Landstinget hade med stort intresse följt utvecklingen vid de 

befintliga sjukhärbärgena och lovat ökade anslag nästföljande år. Däremot var det inte längre 

tal om att bygga fler härbärgen. Röda Korsets Överstyrelse hade utlovat anslag till att under 

det kommande året brädbekläda och köldisolera härbärgena, samt att i övrigt reparera och 

måla dem116. 

 

Upplysningskurserna i enklare sjukvård som hölls av sjuksköterskan Maria Lindhagen, kunde 

hållas på flera orter detta år. Tack vare finansiering från Röda Korsets Överstyrelse hade 

kurser kunnat hållas i Haparanda, Hortlax, Piteå, Arnemark, Hakkas, Vuollerim, 

Korpilombolo, Tärendö och Pajala. En kurs i Överkalix skulle just starta vid årsredogörelsen, 

därefter stod Älvsbyn på tur. Inom Kiruna Röda Korskrets hade man genomfört kurser i tre 

helt finsktalande byar i Jukkasjärvi socken. Behovet av upplysning inom hygien och sjukvård 

var synnerligen stort i dessa trakter, enligt kursledarinnan Mia Carlsson. Arjeplog-kretsen 

hade därtill på eget initiativ hållit en egen kurs. Syftet med alla dessa kurser, förutom att öka 

befolkningens allmänna medvetande om vård och god hygien, var att kunna rekrytera 

frivilliga personer som hemvårdarinnor. Dessa skulle vid utbrott av epidemier hjälpa till i 

hemmen. Lärarseminarierna i Haparanda och Murjek hade precis som tidigare, med anslag 

från Skolöverstyrelsen, hållit kurser i enklare sjukvård. De ödemarkssamariter som fanns i 

länet hade under året varit tolv till antalet, alltså en stabil och relativt oförändrad kår117. Röda 

Korsets distriktsstyrelses sammansättning hade inte genomgått några större förändringar 

under året, medlemsantalet för Norrbotten var 2 829 personer och kretsarna var nu 32 stycken. 

I likhet med tidigare år, var kretsen i Boden den avgjort största118. 
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4.4.1. Summering och analys 
 
Den stora nyheten under 1925 var de olika alternativ som infördes för födande kvinnor. Här 

fanns ett tydligt samarbete mellan Röda Korset, landstinget och kommunerna. Varierande 

lösningar tillämpades, alltifrån lasarettsvård till inhysning av barnsängskvinnor i 

ålderdomshem. Sett ur dagens perspektiv verkar tanken avlägsen, att man i samma hus som 

åldringar bor, kan höra skriken från nyfödda spädbarn. Å andra sidan är tanken fascinerande 

och kastar ljus över frågor som troligen aktualiseras inom en snar framtid. Hur välfärden 

kommer att se ut om några generationer vet man inte idag, förutom att den redan nu håller på 

att ändras. De lösningar som ägde rum i vissa kommuner under 1925 gjordes utifrån 

tillgången på bra lokaler och kunnig personal. Eftersom ålderdomshemmen och 

sjukhärbärgena redan fanns i närheten av provinsialläkarna och barnmorskorna, blev det ett 

naturligt led att även förlägga barnafödandet till dessa inrättningar. 

 

Det revolutionära sjuktransportflyget gjorde att långväga transporter förenklades, men det 

kostade även mycket för Röda Korset. Här ville man verkligen att staten skulle gå in och satsa 

mer, vilket visades inte minst i citatet ovan. Den samförståndslösning som skett på både mål- 

och värderationell grund höll på att luckras upp eftersom staten inte kunde tillmötesgå Röda 

Korset angående den ekonomiska biten. Sjuktransporterna med bil var dock beviljade med 

statsanslag, enligt tidigare modell. Sjukhärbärgena hade etablerat sig hos befolkningen, vilket 

visades i det ökade antalet vårddagar. Den samförståndslösning som skett sedan tidigare 

mellan Röda Korset, landstinget och kommunerna, kvarstod och visar på att den 

värderationalitet som präglade Röda Korsets arbete fick stort tillmötesgående av 

myndigheterna. Kurserna i sjukvård var ett viktigt arbete för Röda Korset. Man bekostade 

också dessa kurser själv, eftersom landstinget föregående år inte ansett sig kunna bidra 

ekonomiskt. Att genom förebyggande kunskaper kunna förhindra sjukdomars uppkomst och 

spridning, får betraktas som en framsynt och värderationell handling från Röda Korsets sida. 

Däremot verkar inte landstinget ha insett vidden av den betydelse som förebyggande 

vårdkunskaper kunde ha både ur samhällsekonomisk och folkhälsoaspekt. Man agerade 

målrationellt och tämligen kortsiktigt i just denna fråga, med hänvisning till budgeten, trots att 

man på en rad andra områden var väldigt frikostiga.  

 

 



       36 
 

4.5. Verksamhetsåret 1926 – upplysning och kontinuitet 
 
Den satsning som gjorts på inrättandet av förlossningsrum i länet stannade av på ett tidigt 

stadium. Det förelåg stora svårigheter för Röda Korset att få hyra lämpliga lokaler ute i 

kretsarna och det enda förlossningsrum som tillkom under detta år, var det som inhystes i 

sjukhärbärget i Korpilombolo. De övriga förlossningsrummen fanns dock kvar jämsides med 

förlossningsavdelningarna vid vissa lasarett och sjukstugor119. Till Pajala hade man köpt en ny 

läkarbil, med bidrag från Röda Korsets Överstyrelse. Eftersom man räknade med att bilen 

måste avbetalas under flera år ville man även få statsanslag beviljat till detta. Bilen hade 

använts flitigt under året samtidigt som man hade fraktat den gamla, som man trodde, helt 

utslitna läkarbilen till Luleå för närmare besiktning. Den befanns vid en närmare 

undersökning vara i så pass gott skick, att den efter vissa nödvändiga reparationer placerades i 

Jokkmokk för fortsatt användning. Sjuktransportplanet som utgick ifrån Boden, hade varit 

igång under de första fyra månaderna av 1926. Av de 43 flygningar som genomförts hade 13 

av dem gällt transport av sjuka. Vid en av flygningarna hade kölden varit minus 37 grader. 

Från och med maj månad hade planet inte varit i verksamhet, eftersom det behövdes 

omfattande reparationer. Sjuktransporterna hade därefter utförts av ett arméplan i Boden120. 

 

Sjukhärbärgena hade under året ökat sin verksamhet ytterligare. I Muodoslombolo kunde man 

redovisa 594 vårddagar, i Tärendö 681 dagar, i Korpilombolo 425 och i Junosuando 652 

vårddagar, summa 2 352 vårddagar. Vid vissa tillfällen hade sjukhärbärgena till och med varit 

överbelagda, enligt redovisningen. Svenska Röda Korsets Överstyrelse hade vid slutet av år 

1925 beslutat att låta sjukhärbärgena övergå till den statliga sjukvården, under förutsättning 

att landstinget från 1926 helt övertog kostnaderna för drift och underhåll. Detta kunde 

emellertid landstinget inte gå med på, varför härbärgena även fortsättningsvis behölls i Röda 

Korsets regi121. Faktiskt skulle det komma att dröja ända till 1942, innan sjukhärbärgena 

övertogs av landstinget122. 

 

Upplysningskurserna som leddes av sjuksköterskan Maria Lindhagen på ett flertal orter 

avslutades med kurser i Överkalix och Älvsbyn under våren 1926. Därtill hade kurser, på 

initiativ av Kiruna-kretsen, hållits i ett par byar inom Jukkasjärvi socken. Kursledarinnan Mia 

                                                           
119 Röda Korsets årsberättelse 1926. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Nyström 1987, s. 201. 
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Carlsson framhöll vid redovisningen hur viktigt det var att få befolkningen i dessa trakter att 

inse fördelarna med professionell hjälp vid barnafödande. Kvinnorna i ödebygderna var 

fortfarande mer vana att föda i hemmet med hjälp av någon klok gumma eller gubbe. Inom 

Röda Korset försökte man också rekrytera hemvårdarinnor genom upplysningskurserna. Hela 

89 kvinnor i länet hade vid förfrågan sagt sig vara villiga att vid utbrott av epidemier gå ut i 

fattiga hem och hjälpa de sjuka. Det var tänkt att en sjuksköterska vid sådana tillfällen skulle 

ge lämpliga anvisningar till hemvårdarinnan. I övrigt skulle arbetsuppgifterna vara, att ta hand 

om barnen i dessa hem samt att utföra de dagliga hushållsbestyren. 

 

Skolöverstyrelsen fortsatte med sina anslag till sjukvårdskurser för de blivande lärarinnorna 

vid seminarierna i Haparanda och Murjek. Dessutom hade vid det av fru Julia Svedelius 

grundade ”Erlinhemmet” i Stockholm, hållits en sjukvårdskurs för 18 norrbottniska 

ödebygdslärarinnor, vilket med tacksamhet omnämndes av Röda Korset. De 

ödemarkssamariter som var i tjänst under året, var tio stycken. Dittills hade dessa samariters 

arvoden betalats av Röda Korsets Överstyrelse, men nu ansåg man inom distriktsstyrelsen att 

den uppgift som samariterna fyllde, var så viktig att den borde få statligt stöd123. Det stabila 

medlemsantalet fortsatte även det här året, med 2 758 medlemmar fördelade på 33 kretsar, där 

Boden även detta år var störst. Distriktsstyrelsens sammansättning var också i stort sett 

oförändrad124. 

 

4.5.1. Summering och analys 

 
Under detta verksamhetsår kunde man skönja två utvecklingstendenser: Röda Korsets arbete i 

Norrbotten var ordentligt etablerat, vilket visades inte minst i den statistik som sjukhärbärgena 

redovisade. De hade stadigt ökat antalet vårddagar, ibland så mycket att en överbeläggning 

förelåg. Man hade vunnit ödebygdsbefolkningens förtroende när det gällde sjukvård. Även 

vad gällde sjuktransporterna med bil och flyg höll sig Röda Korset framme, trots ekonomiska 

bekymmer. Den finansiella delen av alla projekt var ständigt den svåraste frågan. Det verkar 

inte ha funnits några problem att rekrytera frivilliga personer till hjälparbetet, däremot fördes 

ständiga diskussioner med de statliga myndigheterna om hur man bäst kunde lösa de 

kostnader som uppstod. Politikerna i landsting och kommuner försökte visserligen, så långt 

                                                           
123 Röda Korsets årsberättelse 1926. 
124 Ibid. 
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deras handlingsfrihet räckte, tillmötesgå Röda Korsets önskemål om anslag till olika projekt, 

men man kan tydligt se att målrationaliteten med det för staten bästa ekonomiska alternativet 

för det mesta fick högre prioritet. 

 

Den andra utvecklingstendensen gällde den stora insats som Röda Korset utförde genom att 

utbilda länets befolkning i hygien och enklare sjukvård. Dessa kurser bedömdes av Röda 

Korsarbetarna vara så viktiga att man oavsett om bidrag gavs från staten eller ej, försökte 

skrapa ihop de pengar som krävdes. Att ge människor förutsättningar till att själva förebygga 

sjukdomar är också något som genom hela Röda Korsets historia varit en viktig fråga. Man 

skulle nästan kunna likna det hela med att innan Röda Korset startade med 

upplysningskurserna, fanns en form av analfabetism hos befolkningen när det gällde 

kunskaper inom sjukvård, förlossningsvård och förebyggande hygien. När nu alltfler 

människor fick ta del av de värdefulla kunskaperna förväntades också de akuta hjälpinsatserna 

kunna sättas in på andra områden, där de mer kunde komma att behövas. 

 

 

4.6. Verksamhetsåret 1927 – ungdomen går med 
 
Norrbottensdistriktet av Svenska Röda Korset kunde under verksamhetsåret 1927 redovisa tre 

Ungdomens Röda Korsföreningar, nämligen vid den kommunala mellanskolan i Boden, som 

hade 24 medlemmar, folkskolorna i Boden med 20 medlemmar samt vid statens samskola i 

Piteå, där man hade 33 medlemmar. En ny era i Norrbottens Röda Korshistoria hade i och 

med detta verksamhetsår inträtt. Ungdomsföreningarna hade kommit för att stanna125. 

 

Den allra första verksamheten som Röda Korset ägnade sig åt i sitt pionjärarbete i Norrbotten 

var de sjukhärbärgen som stadigt hade vuxit i förtroende bland befolkningen. Det här året blev 

inget undantag. Vid härbärget i Muodoslombolo redovisade man 738 vårddagar för året, i 

Tärendö 956 dagar, i Korpilombolo 452 dagar och i Junosuando hela 1165 vårddagar. Totalt 

blev det 3311 vårddagar för 1927, en imponerande ökning mot de blygsamma siffror som till 

exempel de 403 vårddagar man kunde redovisa för 1923 var. Här följer en tabell som får 

illustrera antalet vårddagar vid sjukhärbärgena: 

 

 

                                                           
125 Röda Korsets årsberättelse 1927. 
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 1923 1924 1925 1926 1927 

Tärendö 15 dagar 78 dagar 641 dagar 681 dagar 956 dagar 

Junosuando 0 dagar 104 dagar 450 dagar 652 dagar 1165 dagar 

Muodoslombolo 384 dagar 616 dagar 371 dagar 594 dagar 738 dagar 

Korpilombolo 4 dagar 258 dagar 479 dagar 425 dagar 452 dagar 

Summa  403 dagar 1056 dagar 1941 dagar 2352 dagar 3311 dagar 

 

Så mycket sjukligare var nu knappast befolkningen, det var en fråga om att vänja sig vid och 

framförallt, få förtroende för, de institutioner och den personal som stod för det nya. Här hade 

Röda Korset verkligen lyckats, trots att man inte ännu hade kunnat överföra ansvaret för 

härbärgenas drift till landstinget, som tidigare var planerat. Det enda nya förlossningsrum som 

tillkom under året, var ett rum som tack vare den lokala kretsen i Norrfjärden hade kunnat 

inredas med all behövlig utrustning126. 

 

När det gällde sjuktransportmedel omnämndes inte några flygtransporter i årsberättelsen detta 

år127, trots att Röda Korset hade ansvaret för ambulansflygningar ända till 1935 då man vid ett 

riksdagsbeslut slog fast att staten skulle stå för driftskostnaderna128. I stället ägnade man 

utrymme åt det avslag man fått från landstinget angående bidrag till den nyinköpta läkarbilen 

i Pajala. Statsanslag hade sökts och beviljats, men när landstinget också hade fått en förfrågan 

om ekonomisk hjälp, blev svaret nej med motiveringen att så många privata och billiga bilar 

fanns tillgängliga. Från Röda Korsets sida ansåg man att denna åsikt var ytlig och man drog 

även upp ett fall, där en människa hade blivit räddad till livet tack vare denna läkarbil vilken 

som enda fordon varit igång mitt i vintern, då alla andra bilar var tagna ur trafik. Röda Korsets 

Överstyrelse gick därför in och gav ett bidrag till sjuktransportbilarna – både den nya i Pajala 

och den gamla i Jokkmokk129. Kurserna i enklare sjukvård hade inte kunnat hållas i någon 

större utsträckning under 1927 förutom de som hölls vid lärarseminarierna i Haparanda och 

Murjek, med anslag från Skolöverstyrelsen. Däremot hade man förhoppningar om att under 

nästföljande år kunna ordna sådana på flera platser, eftersom man nu hade pengar över till 

                                                           
126 Röda Korsets årsberättelse 1927. 
127 Ibid. 
128 Söderberg 1965, s. 378. 
129 Röda Korsets årsberättelse 1927. 
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detta inom distriktsstyrelsen. Hemvårdarinnekåren hade inte ändrats nämnvärt sedan 

föregående år, på grund av de fåtaliga upplysningskurserna. 

 

Ödemarkssamariterna hade minskat i antal, då endast sju samariter varit verksamma under 

året. Någon hade flyttat till Amerika och en annan av dem hade flyttat till en stad. Eftersom 

Röda Korset ansåg att dessa samariter fyllde en mycket viktig uppgift hade man beslutat att 

bekosta utbildningen för sex nya ödemarkssamariter under sommaren 1928130. Som tidigare år 

var distriktsstyrelsen i stort sett oförändrad. Fortfarande var Albert Carlgren ordförande och 

landshövdingens fru, Agnes Malm, medlem i styrelsen. Medlemsantalet i Norrbotten var 

under året 2 659 personer fördelat på 35 kretsar. Länets totala medlemsantal under de sex 

undersökta åren hade minskat med något hundratal jämfört med 1922, dock inte så mycket att 

det kan räknas som någon större förändring. Boden, staden där garnisionen och 

Garnisionssjukhuset var centrala, höll sig framme med det största medlemsantalet i likhet med 

alla tidigare undersökningsår, fastän Piteå-kretsen närmade sig i antal medlemmar131. 

 

4.6.1. Summering och analys 
 
Vid redogörelsen för detta år finner man först och främst den stora ökning som skett vad 

gällde vårddagar vid sjukhärbärgena. Dessa kunde nu räknas till de etablerade 

verksamhetsområdena för Röda Korset, vilka fortfarande hade det yttersta ansvaret för drift 

och underhåll. Samarbete hade genom åren skett med kommuner och landsting men den plan 

man från början hade från Röda Korsets sida, att härbärgena från 1926 skulle införlivas med 

länets allmänna sjukvård, fick skrinläggas eftersom landstinget inte ansåg sig kunna överta 

driften. Vidare fick man nekande svar från landstinget angående bidrag till läkarbilen i Pajala, 

något som inte var populärt hos Röda Korset. Man ansåg här, helt på värderationell grund, att 

möjligheten att kunna rädda liv särskilt under vintermånaderna avsevärt ökade med bilens 

hjälp. Den nonchalans med vilken man ansåg att landstinget hade avfärdat frågan, fick skarp 

kritik. 

 

Den stora nyheten, om än i ganska blygsam skala, var de ungdomsföreningar som började 

växa fram i länet. Möjligen kan utvecklingen av Ungdomens Röda Kors i Norrbotten ha att 

                                                           
130 Röda Korsets årsberättelse 1927. 
131 Ibid. 
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göra med de lärare som arbetade i skolorna. Sedan flera år hade ju kurser anordnade av Röda 

Korset hållits vid lärarseminarierna i Haparanda och Murjek. Att Boden dominerade i 

ungdomsverksamheten kan tänkas ha samband med det stora medlemsantalet i denna krets. 

Utbildningskurserna hade haft ett litet mellanår samtidigt som ödemarkssamariterna började 

minska i antal. En nyrekrytering till samaritkåren var emellertid att vänta, då en 

utbildningskurs för nya samariter var inplanerad. Detta för Röda Korset så viktiga 

verksamhetsområde bekostades internt. Frågan är hur mycket man genom denna 

förebyggande hälso- och sjukvårdsupplysning hjälpte landsting och kommuner att hålla 

vårdkostnaderna nere. Troligen banade man här vägen för goda siffror i folkhälsostatistiken. 

 

5. Sammanfattande diskussion 
 
I den här uppsatsen har ambitionen varit att undersöka Svenska Röda Korsets pionjärarbete 

inom sjukvården i Norrbotten mellan åren 1922-1927. De årsberättelser som utgivits av 

distriktsstyrelsen i Norrbotten under de aktuella åren har tolkats enligt det hermeneutiska 

tankemönstret, där helhetssynen har en framträdande roll. Den teori som Max Weber 

presenterat i form av värderationalitet kontra målrationalitet har använts som 

förklaringsmodell till de ställda frågorna. Undersökningen av Röda Korsets verksamhet har 

gjorts utifrån det faktum, att det välfärdssamhälle som idag kännetecknar vårt land har sin 

grund i många samverkande faktorer. En av dessa faktorer är de frivilliga organisationernas 

arbete med att öka den sociala tryggheten för människor. Eftersom Röda Korset startade sitt 

pionjärarbete med att förbättra sjukvården i Sveriges ödemarksområden vid samma tidpunkt 

som exempelvis Norrbottens läns landsting beslutade om att satsa på en utökad vårdsektor, 

har även det samarbete som skedde dem emellan tagits i beaktande. En central frågeställning i 

denna undersökning har således varit vilka verksamhetsområden inom sjukvården som Röda 

Korset varit med om att utveckla och att söka tänkbara förklaringar till vilka val som gjordes 

beträffande detta. En annan frågeställning har varit att kontrollera om man kan finna 

tendenser till ökade insatser från Röda Korsets sida under de aktuella undersökningsåren, 

samt om så varit fallet, vilka förklaringar detta kan tänkas ha. Slutligen har även det 

samarbete som ägde rum mellan Röda Korset, Norrbottens läns landsting och de berörda 

kommunerna undersökts och tolkats för att finna rimliga förklaringar. 
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Det finns ett antal verksamhetsområden som tydligt har framträtt i denna undersökning. 

Främst av dem har Röda Korsets initiativ med sjukhärbärgen varit. Dessa små 

sjukvårdsinrättningar, där landstingsanställda distriktssköterskor arbetade, blev aldrig så 

många som det var planerat från början, men den betydelse som de befintliga härbärgena fick 

visade sig vara omfattande. Valet att satsa på sjukhärbärgen var en direkt följd av ”spanska 

sjukan” och den bristfälliga vård som uppdagades i samband med att människor i avlägsna 

trakter drabbades hårt av de stora avstånden. Därmed kommer vi in på ett annat av de viktiga 

verksamhetsområdena, nämligen transportfrågan. Röda Korset satsade på att underlätta 

sjuktransporter i de vidsträckta fjälltrakterna kring Arjeplog med hjälp av en båt, eftersom 

trakten till stor del är omgiven av vatten. Även i Pajala hade man ordnat med transportmedel i 

form av en läkarbil, vilken utnyttjades i hela övre Tornedalen. Det verkligt revolutionerande 

transportmedlet kom när ambulansflyget började sin verksamhet under 1924. Valet att satsa 

på detta kostsamma företag får sökas i Svenska Röda Korsets dåvarande ordförande, prins 

Carls, engagemang i frågan. Han var en pådrivande kraft vid inköpet av det franska Bréguet-

plan som sedermera stationerades i Boden. Varför det blev just Boden kan förklaras med att 

där fanns militärpersonal till flygets förfogande samt att stadens läge var väl lämpat att utgå 

ifrån vid flygningarna i fjälltrakterna. 

 

Kurser i sjukvård var ett stort verksamhetsområde för Röda Korset. Förklaringen till dessa får 

sökas i den framsynta uppfattningen, att kunskap i förebyggande syfte kunde rädda många 

människor både från sjukdomar och olycksfall. Det initiativ som togs för de blivande 

lärarinnorna i länet när de utbildades i enklare sjukvård, var ett belysande exempel. Därutöver 

ville man att barnaföderskorna i glesbygden skulle bli förtrogna med den vård som fanns 

tillgänglig. Man satsade på förlossningshem i anslutning till lasarett eller sjukhärbärgen, 

eftersom där redan fanns utbildad personal. Någon större genomslagskraft, i likhet med 

sjukhärbärgena, blev det dock inte. Tänkbart är, att de kvinnor som levde verkligt avlägset till 

fortfarande litade mer till de gamla traditionerna kring barnafödandet. Ödemarkssamariter 

som kunde bistå med en första hjälp till människor i glesbygden var också ett område som 

omhuldades av Röda Korset. Dessa sågs som ett led till den vård som sjukhärbärgenas 

distriktssköterskor kunde ge. 

 

Den sammantagna förklaringen till de val som Röda Korset gjorde vid sitt pionjärarbete, är 

den värderationalitet som präglat dess medlemmars arbete. Att underlätta livsvillkoren för de 

människor som bodde mest avlägset till i landet, även om det ibland rörde sig om dyrbara 
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insatser, var en vision som Röda Korsarbetarna delade med varandra oavsett om de arbetade 

ute på fältet som ödemarkssamariter eller satt i distriktsstyrelsen och hade en hög position i 

samhället. Visst fanns där stundtals i årsberättelserna tendenser till att framhäva enskilda 

bidragsgivare, ibland på deras egen begäran, men detta var marginella företeelser i det stora 

hela. 

 

Verksamheternas kontinuitet var under dessa år tämligen konstant. Den stora ökningen av 

antalet vårddagar vid de fyra sjukhärbärgen som var i drift, var ett undantag. Där får 

förklaringen sökas i det förtroende som så småningom växte fram från befolkningens sida. 

Sjuktransporterna hade en ökning såtillvida att två läkarbilar kom att utnyttjas mot slutet av 

undersökningsperioden, samt att ambulansflyget hade etablerats. Båten i Arjeplog däremot, 

hade bytts ut mot satsningar på ett förlossningsrum. Kurserna i sjukvård hölls genom alla 

åren, när ekonomin medgav detta. När de första ungdomsföreningarna dök upp i länet kan 

förklaringar sökas både i den stora verksamhet som genom åren funnits i Boden, där de flesta 

engagerade ungdomarna fanns, samt i lärarkårens anknytning till Röda Korset. 

Förlossningshemmen var en kortvarigare historia, som till slut helt ersattes av 

förlossningsavdelningar vid lasaretten och sjukstugorna i länet. Ödemarkssamariterna var en 

relativt oförändrad kår, dock med en minskning mot slutet av perioden. Eftersom Röda Korset 

då beslutade om en nyrekrytering, kan det tänkas att det fortsatta antalet samariter 

fortsättningsvis liknade det som redovisats i denna undersökning. 

 

En sammantagen förklaring till den kontinuitet som redovisats, är den värderationalitet som 

präglat Röda Korsets arbete. Utsikten att kunna hjälpa andra måste ha varit en avgörande 

drivkraft för alla dem som utan några ekonomiska vinster för egen del, till exempel kunde 

färdas miltals på skidor för att ta hand om sjuka och behövande medmänniskor. Det får även 

antas, att de personer som arbetade för Röda Korset ute i kretsarna var trogna medlemmar 

som genomförde sitt arbete och engagemang år efter år. Detta kan man även se i 

distriktsstyrelsen, som genomgick få förändringar i sammansättning under 

undersökningstiden. 

 

Det samarbete som ägde rum mellan Röda Korset, landstinget och kommunerna rörde sig om 

samförståndslösningar till största del. Man delade upp olika kostnader sinsemellan och förde 

en ständig dialog med varandra för att finna de bästa lösningarna. Röda Korset var dock hela 

tiden den pådrivande faktorn vid exempelvis sjukhärbärgena, transportfrågorna, 
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upplysningskurserna och ödemarkssamariternas verksamhet. Landstinget bromsade vid några 

tillfällen upp det arbete som Röda Korset ville genomföra, till exempel när det gällde kurserna 

i sjukvård och kostnaderna för den nya läkarbilen som införskaffats till Pajala. Vid andra 

tillfällen samarbetade man på ett smidigt sätt, som vid sjukhärbärgena där 

distriktssköterskorna och läkarna var involverade. Målrationaliteten med dess krav på 

effektivitet, begränsade ibland landstingsledamöternas handlingar, hur humana inställningar 

de än hade i vårdfrågorna. Samtidigt bör man komma ihåg, att många Röda Korsarbetare var 

personer med anknytning till just kommuner och landsting. Detta kan ha underlättat den 

samverkan som skedde men också ha gjort att vissa verksamhetsområden riskerade att bli 

styrda, något som inte ska ingå i en frivillig organisations arbete. 

 

De gåvor som skänktes kom både från välbärgade personer och från små kretsar, där 

ekonomin var knapp. Ett rimligt antagande vad gäller den teori som Max Weber presenterat i 

form av värderationalitet kontra målrationalitet kan vara att myndigheterna i vissa fall hade 

dubbla lojaliteter. Vad som rörde sig personligen inne i de enskilda politikerna är omöjligt att 

avgöra men deras beslut att samarbeta med Röda Korset visar ändå på en medvetenhet och en 

vilja att avhjälpa den sociala misären. Man kan alltså se att där fanns en viss form av 

humanitet och värderationalitet, även om utsikten att kunna uppvisa goda siffror i den 

offentliga statistiken också kan ha inspirerat. 

 

Röda Korsarbetarna verkar ha varit personer med en viss skolning och insikt i samhällsfrågor. 

Det stora intresset hos lärare visar på detta. Vidare var det, förståeligt nog, mycket 

sjukvårdsfolk och militärer inblandade, eftersom Röda Korset ursprungligen var en förening 

med krigsberedskap. Detta kan också vara förklaringen till, att just garnisionsstaden Boden 

hade det största medlemsantalet genom alla undersökningsår. Att kyrkofolk till stor del var 

engagerat får betraktas som ett uttryck för den kristna läran och kyrkans urgamla tradition att 

där andra resurser saknas, träda in på omsorgens områden. 

 

Röda Korset bidrog alltså till att lägga grunden för det som vi idag känner som 

välfärdssamhället Sverige. Fortfarande är detta en organisation som ständigt anpassar sina 

hjälpinsatser till de behov som finns. Genom alla decennier under 1900-talet då stat, landsting 

och kommuner övertagit ansvaret för sjukvården i landet, har Röda Korset funnits i 

bakgrunden. Man har spridit sina insatser till nya områden, inspirerat och upplyst politiker 

och övriga makthavare om de insatser som bör göras. Idag spelar de frivilliga 
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organisationerna en framträdande roll på den sociala arenan. När välfärden på grund av 

ekonomiska orsaker hotar att urholkas, finns ännu krafter kvar som arbetar för den som är 

mest utsatt. Det ”människokärlekens verk” som grundades av Henry Dunant och som inleddes 

i Sverige i maj 1865 då prins Oscar höll sitt tal, har visat sig hålla måttet inte bara vid 

jordbävningar och krig, utan även i fredstid – som en grundpelare i välfärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       46 
 

6. Käll- och litteraturförteckning 
 
Litteratur 

 
Dahlgren, S. & Florén, A. (1996). Fråga det förflutna. Malmö: Studentlitteratur. ISBN 978-
91-44-60701-6 
 
Florén, A. & Ågren, H. (1998). Historiska undersökningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-
44-00281-5 
 
Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01947-5 
 
Larsson, H-A. (red). (1999). Boken om Sveriges historia. Stockholm: Forum. ISBN 91-37-
11999-0 
 
Malmström, S., Györki. I. & Sjögren, P-A. (1996). Bonniers Svenska Ordbok. Stockholm: 
Bonnier Fakta Bokförlag AB. ISBN 91-34-51895-9 
 
Nyström, M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten – NLL 125 år. Luleå: TECE TRYCK. 
ISBN 91-85336-52-1 
 
Pollard, M. (1992). De gjorde världen bättre – Röda Korset. Örebro: Bokförlaget Libris. 
ISBN 91-7194-977-1 
 
Söderberg, S. (1965). Svenska Röda Korset 1865-1965. Stockholm: AB Svensk Litteratur. 
 
Weber, M. (1983). Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder. Lund: Grahns 
Boktryckeri. ISBN 91-7006-024-X 
 
Öhman, L. (1987). Hur sjukvården kom till norr. Arvidsjaur: LOANNA FÖRLAG. ISBN 91-
7970-040-3 
 
 

Källor 

 

Lindström, L. (2005). Ideella organisationers engagemang i välfärden: en studie av motiv 
bakom ett stiftelsedrivet seniorboende med kristna förtecken. LTU 2005:32 
 
Orre, H. & Stenman, H. (2007). Förlossningsvårdens utveckling i Norrbottens län under åren 
1914-1939. LTU 2007:067 
 
Socialstyrelsen 2004: Staten, ideella organisationer eller du själv – vem står för välfärden i 
framtiden? Stockholm: Kopiecenter. ISBN 91-7201-852-6 
 
SOU 1993:82: Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt. Stockholm: 
Norstedts. ISBN 91-38-13432-2 
 



       47 
 

Ylipää, M. (2005). Glesbygdens ängel: barnafödande i Tornedalen under Mathilda Fogmans 
tid. LTU 2005:122 
 
Folkrörelsernas Arkiv i Norrbotten: 
 
Norrbottens Distrikt av Svenska Röda Korset 
Arkiv 0972, volymnr. 125: 
 
Röda Korsets årsberättelse 1922. 
 
Röda Korsets årsberättelse 1923. 
 
Röda Korsets årsberättelse 1924. 
 
Röda Korsets årsberättelse 1925. 
 
Röda Korsets årsberättelse 1926. 
 
Röda Korsets årsberättelse 1927. 
 
 
Internetkällor 
 
Kungahuset – Kungahuset (2007) Ätten Bernadotte (författare saknas). 
Kungahuset – Kungahuset (2007), besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/attenbernadotteslakttrad.4.19ae4931022afdcff3800010665.html  
 
Nationalencyklopedin (2007 a). Fältskär (författare saknas). 
Nationalencyklopedin (2007), besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.ne.se/jsp/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=f%E4ltsk%E4r  
 
Nationalencyklopedin (2007 b). Arkiater (författare saknas). 
Nationalencyklopedin (2007), besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=arkiater  
 
Nationalencyklopedin (2007 c). Porfyri (författare saknas). 
Nationalencyklopedin (2007), besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=porfyri  
 
Nationalencyklopedin (2007 d) Breguet (författare saknas). 
Nationalencyklopedin (2007), besökt 2007-12-15 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Breguet  
 
Svenska Röda Korset (2007 a) Historik (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsfmain?openagent&size=layout=Detta_RK&docid=E5D7BF7602B3CF
01C1256DD3oo59D472&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 b) Fattigdomsspiralen svår att bryta i Niger (av Claes 
Amundsen). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum 2006-07-04). 
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=afrika&docid=6A91316DE8C1DF0
EC125719D0045E0A6&menu0=2&menu1=2  

http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/attenbernadotteslakttrad.4.19ae4931022afdcff3800010665.html
http://www.ne.se/jsp/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=f%E4ltsk%E4r
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=arkiater
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=porfyri
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Breguet
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsfmain?openagent&size=layout=Detta_RK&docid=E5D7BF7602B3CF
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=afrika&docid=6A91316DE8C1DF0


       48 
 

Svenska Röda Korset (2007 c) Asien och Stillahavsområdet (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=asien&docid=AD4861DAC2B1700CC12571
000033D589&menuD=2&menu1=2  
 
Svenska Röda Korset (2007 d) Röda Korsets organisation – Så här arbetar vi (författare 
saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=0ECED74E981F
43F9C1257363002F21E0&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 e) Vårt mål (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=A7B67D3D887A10EDC1
256DCD003735AD&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 f) Detta gör vi i Sverige (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=B3D0CD24837E113
9C12570FC004D29F8&menu0=2&menu1=1  
 
Svenska Röda Korset (2007 g) Regionkontoren (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=kontakt_test&docid=C0E37D394448BBE9
C1256DD3005D4D14&menu0=0&menu1=4  
 
Svenska Röda Korset (2007 h) Röda Korsets symboler räddar liv (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=40E44385B9A60B2AC1
256DD3005850B1&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 i) Röda Korset – fyrfaldig nobelpristagare (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign/nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=70B0045594DB3
F07C12572720038AD82&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 j) Svenska Röda Korsets historia (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1E
B286C1256DD3005A4FC6&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 k) Sociala pionjärer (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-06 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=5A079AD3656BD934C1
256DD3005A5004&menu0=2&menu1=0  
 
Svenska Röda Korset (2007 l) Vita Bussarna – omtalad räddningsaktion (författare saknas). 
Svenska Röda Korset, besökt 2007-11-20 (publiceringsdatum saknas). 
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=0D6E1F53300FBE2FC1
256DD30059D4AF&menu0=2&menu1=0  

http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=asien&docid=AD4861DAC2B1700CC12571
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=0ECED74E981F
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=A7B67D3D887A10EDC1
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=B3D0CD24837E113
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=kontakt_test&docid=C0E37D394448BBE9
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=40E44385B9A60B2AC1
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign/nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=70B0045594DB3
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&size=&layout=Detta_RK&docid=815B5B230D1E
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=5A079AD3656BD934C1
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=Detta_RK&docid=0D6E1F53300FBE2FC1

