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Krigsländemas övergivna små med svältdöden som ett ständigt hot . .. 
(Svenska Dagbladet 12 .3.1919.) 

Röda korsets hjälpverksamhet för krigsländernas barn 
UPPROP 

Barn hungra, stora skaror hotas av svältdöden. Detta 

nödrop når oss gång på gång från krigets länder. Skall 

det få förklinga ohört? 

Säkert känna vi i vårt från krigets fasor skonade land 

det icke endast såsom en plikt utan även såsom en för
mån, att i tacksamhet för vad vi själva undgått få vara 

med i arbetet för att lindra nöden. 

Vi undertecknade, som av Svenska röda korset blivit 

utsedda att förmedla denna hjälp, rikta härmed till dem, 

som så kunna, en varm vädjan att hjälpa innan det blir 

för sent. Hem behövas, som äro redo att under några 

månader mottaga svaga och undernärda barn från 

Baltikum, Belgien, Polen, Tyskland och Österrike. För 

barnens resor genom Sverige, deras bespisning under 

färden och eventuellt för kläder för de sämst lottade 

erfordras penningar. 

Under nedanstående adress mottagas med största tack

samhet kontanta gåvor, även de minsta, samt a n m ä l a n 

från personer, villiga att i sina hem utan ersättning 
mottaga barn. 

Regeringens och medicinalstyrelsens tillstånd till bar

nens hitförande kan med säkerhet påräknas. 

Alla nödiga åtgärder för undvikande av smittofara 

skola vidtagas i samråd med vederbörande myndighet. 

Naturligtvis bör man söka undvika att de utländska 

barnen stänga möjligheterna för våra egna fattiga barn 

från städerna att under sommaren vistas på landet, varför 

de som hittills upplåtit sina hem för svenska barn fort

farande måtte i första hand hava dem i åtanke. 

Subkommitteer komma om möjligt att bildas i olika 

landsändar för att där ordna om barnens mottagande. 

Stockholm den 4 mars 1919. 

Svenska röda korsets arbetsutskott för förmedling av 
krigsb1rn. 
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Bilderna här visa bättre än många ord bränslebristen i Wien, 
där invånarna tvingats att offra alla hänsyn till naturvård och 
skönhetsvärden genom att ka'lhugga sin kära gamla Wiener
wald och rulla den blivande veden hem till de iskalla 
bostäderna. 



På resa med krigsbarn från Berlin till Sverige 
Löjtnant Hadar Egnell, som i dagarna hemkommit till 

Stockholm efter att ha lyckligen som färdledare fört den 
första transporten av tyska och österrikiska krigsbarn i 
hamn i skånska hem, har för Dagens Nyheter berättat 
om färden och sina intryck från Berlin. 

Krigsbarnstransporten avgick från Berlin den 9 (maj) 
på aftonen. 

Som representant för regeringen hade infunnit sig hr 
Schlesinger som i ett högstämt tal tolkade tyska folkets 
tacksamhet mot Sverige, som velat taga sig an deras 
stackars barn, efter vilka nöden sträcker ut sin rovlystna 
arm. I långa tider skall man minnas vad svenskarna 
gjort för krigsbarnen våren 1919. 

Därefter steg löjtnant Egnell upp på taket till en 
vagong och önskade från denna upphöjda plats i 
Svenska röda korsets och svenska folkets namn barnen 
välkomna till Sverige. 

Krigsbarn ombord pll färjan Sassnitz-Trelleborg. 

Så rullade tåget iväg. Det visade sig emellertid snart 
nästan omöjligt att få barnen att sova, i en sådan spän
ning befunno de sig. För deras inre syn hägrade redan 
de läckerheter de skulle få smaka då de kommo till 
Sverige: karameller och choklad, vitt bröd och skinka, 
apelsiner och allt annat som kan komma en barnamun 
att vattnas vid blotta tanken. Sjöresan blev en fullständig 
upplevelse för dessa barn, som aldrig sett annat än en 
smutsig och bubblande flod eller en liten insjö. 

Efter avslutad läkarundersökning och tullvisitation, 
vilken var lätt undanstökad, inskeppade man sig ombord 
å Konung Gustaf, där Elisabethsystrar togo hand om 
barnen. Gruppvis fingo de sedan tåga ned till Egyptens 
köttgrytor i färjans undre regioner. 

(Dagens Nyheter 16.5.1919.) 



Tyska och österrikiska krigsbarn i Sverige. 

En utflykt till sjöss under sommarvistelsen i Sverige. 



Resan hem - friska och duktiga återvända krigsbarnen. 

Österrikiska sommarbarn tas emot av anhöriga vid hemkomsten. 



"Provinz Östergötland" - en ttnderavdelning av den svenska hjälpverksamheten 
benämndes "Hilfsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes .fur Österreich". 

Österrike, som gemensamt 

STADEN SOM HUNGRAR OCH FRYSER 
FRUKTANSV ÄRDA SKILDRINGAR AV FÖRHALLANDENA I WIEN. 

Det är hjärtslitande att se det fruktansvärda elände, 
som råder här bland dessa små stackare, vars armar och 
ben genom hunger och umbäranden blivit alldeles för
krympta. 

Det finns hem, där man varken har bord eller stolar, 
då alla möbler antingen blivit sålda för att få pengar 
till mat eller också uppbrända för att få en smula värme. 

I synnerhet i de fattigas, framför allt de galiziska 
flyktingarnas, bostäder, träffar man ofta på ett sådant 
sakernas tillstånd. Den stränga köld, som inträtt tidigare 
än eljest, och som plågar Wiens beklagansvärda invånare, 
har kommit befolkningen att förlora den sista återstoden 
av behärskningen. Under de expeditioner, som människo
vännerna företaga genom för~täderna, träffa de på tröst
lösa förhållanden. Bostadsbristen har tvingat den 
fattigaste delen av storstadsproletariatet att söka sin 
tillflykt i källarelokalerna, där de måste bo i det fuktiga 
mörkret och utsätta sina barn för den unkna, illaluktande 

luften. På de kalla och kala stenarna ha barnrika familjer 
här sitt hem, framför allt i distriktet Favoriten, där det 
finnes många hundra dylika källarkrypin. 

Sålunda upptäckes i distriktet Ottakring ett dylikt 
sällsamt hushåll. Fadern har stupat i kriget, modern är 
förlamad av gikt och sängliggande och hushållet skötes 
av en åttaårig flicka, som måste vårda modern, göra 
uppköp, laga mat och skura. Existensmedlen utgöras 
av det knappa understöd, som lämnas till de arbetslösa. 
Möblerna ha delvis vandrat i spisen för att förskaffa den 
sjuka modern en smula värme, och på det sättet har den 
andra sängen, som barnet sovit i, till hälften fått spela 
det felande bränslets roll. I ett annat hus påträffades ett 
barnhushåll, där fyra småttingar, som ledo av rachitis, 
voro överlämnade åt sig själva och förde en hungrande 
tillvaro, hänvisade till barmhärtiga gåvor och allmän
hetens hjälpsamhet. 

(AB 29.12.1 919.) 



SVENSKT TUBERKULOSSJUKHUS I ·WIEN 
400 BARN SKOLA FA V ARD OCH MAT UNDER MINST TV A AR. 

lnteriör från Grimmenstein. 

Den svenska hjälpverksamheten i Wien kommer inom 
kort att få ett mycket värdefullt tillskott med ett tuber
kulossanatorium för 400 barn vid Grimmenstein, 8 
svenska mil från Wien. På förslag af Rädda barnens 
sekreterare, fröken Gerda Marcus, ha nu Röda korset, 
Rädda barnen och svensk-österrikiska hjälpkommitten 
beslutat sig för att å Grimmenstein uppbygga paviljonger 
för 400 barn, som lida af tuberkulos. Dessa barn skola 
där få vård, näring och kläder m. m. under minst två år. 

Grimmenstein är ett härligt beläget sanatorium, som 
af österrikiska staten börjat bebyggas med baracker för 
barn, lidande af kirurgisk tuberkulos. På grund af för
hållandena i Österrike har man emellertid ej kunnat 
bygga baracker för mer än 240 barn. Plats finnes för 
flera tusen barn. Den största delen af de nödvändiga 
ekonomibyggnaderna, bostäder för läkare, sköterskor 
m. m. finnas redan. Det viktigaste af allt : baracker och 
medel till att underhålla barnen, läkare o. d. fattas. Med 
medel, som tillskjutits af Röda korset, Rädda barnen och 
svensk-österrikiska kommitten, är nu uppbyggandet af 

fyra paviljonger med plats för 100 barn i hvarje pavil
jong säkerställdt, och medlen räcka äfven till underhåll 
af barnen under två år. Dessutom har Jämtlands län ställt 
i utsikt en insamling af 50,000 kr. för uppförandet af 
en särskild "Jämtlandspaviljong" för 50 barn. 

Då det emellertid är af stor vikt, att de tuberkulösa 
barnen i Österrike snarast möjligt få vård, komma att af 
den gemensamma Grimmensteinsfonden, som nu uppgår 
till öfver 360,000 kr., tre hundra barn att omedelbart 
på svensk bekostnad inläggas å sjukhuset Spinnerin am 
Kreuz vid Wien och vårdas där tills de svenska pavil
jongerna i slutet af sommaren kunna tagas i besittning. 
Det svenska sjukhuset kommer att skötas af en särskild 
styrelse med svenske ministern i Wien som ordförande, 
representanter för Röda korset, Rädda barnen, svensk
österrikiska hjälpkommitten, österrikiska staten samt 
Wiens mest framstående läkare inom tuberkulosfacket 

Barnsanatoriet i Grimmenstein kommer så långt sig göra 
låter att inredas i svensk stil. 

(NDA 19.5 .1920.) 



Lmten att leka vaknade snart 

på Grimmenstein . 

Grimmensteins barnsjukh11s 

erbjöd efter hand mycket 

goda vårdmöjligheter. 

Bilden visar barnbespisning 

i Duisburg. 



Slottet Sonnenstein, som blev en svensk stiftelse. 

Schloss Sonnenstein svenskt sanatorium för sjuka tyska barn 
BERLIN 14 okt. 1920. 

Köpet av Sannenstein avslutades i går definitivt på beskick
ningen i Berlin och egendomen övergår från och med 15 oktober 
i Svenska röda korsets ägo. Förarbetet har utförts av den svenska 
kommitte, som tillsatts i Berlin för att vidtaga nödiga anord
ningar i samband med iordningsställandet av ifrågavarande 
stiftelse, vilken på förslag från tyskt håll kommer att bära 
namnet "Prinz Carl von Schweden-Stiftung". Medlemmar i denna 
kommitte äro svenske ministern i Berlin frih. von Essen, lega
tionsrådet Reuterswärd samt prokuristen A. Ericsson och 
korrespondenten G. Torelius. Tre tyskar skola också tillhöra 
kommitten, nämligen ordf. för de tyska röda korsföreningarnas 
centra lstyrelse v. Winterfeld, frih . von Hodenberg och en 
kvinnlig medlem av Röda korset. 

Meningen är, att företrädesvis sjukliga och svaga eller under
närda barn, som förlorat sin fader i kriget, skola komma i 
åtanke för intagande i hemmet ti ll stärkande och återvinnande 
av hälsan. Man ämnar taga hand om barn såväl till officerare 
som underofficerare och manskap, så att ski lda samhällsklasser 
komma i åtnjutande av den svenska barnahjälpen. Man har f. ö. 
tänkt inrätta det så, att tyska städer i tur och ordning anmodas 
sända ett antal barn på det att hela Tyskland skall få del av den 
svenska omvårdnaden. Under sex veckors eller två månaders tid 
skola skyddslingarna stanna i hemmet för att sedan avlösas 
av svaga stackare från andra håll. I en ständig ström skola sådana 
passera sanatoriet och, som man hoppas , med stärkta krafter 

återvända till sina hem igen efter vistelsen vårt svenska 
barnsana torium. 

Bad Sulza är en idylliskt belägen liten ort en dalgång i 
Thiiringen i ett milt och härligt klimat, vilket Eder korres
pondent vid ett besök för ett par dagar sedan kunde konstatera. 
I Berlin rådde då blåst och kyla, men i Sulza gick man utan 
överrock. Bad Sulza ligger vid järnvägslinj en, som förbinder 

staden Naumburg med det allbekanta W eimar. Trakten är 
berömd för sina hälsobringande saltkällor, vilka enligt senare 
upptäckter också ha radioaktiva verkningar . Uti ett antal s. k. 
graderverk bringas saltvattnet till avdunstning i det fria, så att 
hela den närmaste omgivningen är mättad med saltluft. Man 
vore frestad att säga havsluft, om detta icke vore en inadvertens 
då det gäller en plats, som ligger många hundra km. från 
kusten. Badorten kan uppvisa förvånande gynnsamma resultat 
både för vuxna och barn av bad- och Juftkurerna, så att man 
vågar hoppas, att redan själva läget av Sannenstein kommer att 
ge det svenska barnsanatoriet ett plus framför andra sådana 
anläggningar. De kringliggande höjderna skydda platsen för 
kalla vindar, vilket j u också är fördelaktigt för ändamålet med 
hemmet. Detta ligger i omedelbar närhet av graderverken, och 
har en liten park samt köksträdgård. Tomten stöter f. ö. omedel
bart inti ll en offentlig lekplats, där skyddslingarna under den 
vackra årstiden kunna tumla om och roa sig av hjärtans Just. 

( G . T-s. ) (ST 18.10. 1920 .) 


