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FORORD
Der er mange måder at opbygge en historisk rapport som denne på. For overskuelighedens skyld,
skal der imidlertid være en eller anden form for kronologisk linje, så der kan skabes en hvis
sammenhæng i historien. I forhold til Red Barnets arbejdsområde er det dog svært, at anlægge en
stram kronologisk struktur, fordi de enkelte projekter og hjælpeaktioner, synes at have deres egen
historie. Dette betyder, at der både må etableres en kronologi i forhold til organisationen som
helhed, men også i forhold til de enkelte projekter og aktioner. Alternativet er, at man må
nedprioritere den sammenhængende beskrivelse af enten organisationen eller de enkelte projekter, og
dette ville i begge tilfælde være en skam.
Denne form for dobbelt-forløb, kan imidlertid være forvirrende, hvis man forventer en stram
kronologisk udviklingshistorie om Red Barnet som organisation. Er man derimod opmærksom på
årsagen til denne opbygning, bliver det lettere at skabe sig et sammenhængende billede af
organisationens historie og udvikling.
I forsøget på at kombinere den kronologiske beskrivelse af organisationen og de enkelte projekter er
rapporten struktureret efter følgende princip: I hvert hovedafsnit vil der være en beskrivelse af
organisationens generelle udvikling i forhold til økonomi, ledelse, målsætninger, frivillige osv.
Samtidig vil de enkelte projekter blive beskrevet og være placeret efter, hvornår de blev påbegyndt.
Det enkelte projekts historie vil blive skrevet ”helt ud”, hvilket betyder, at beskrivelsen af f.eks. Red
Barnets feriebørnsprogram vil være placeret i et af de første afsnit, men beskrevet helt frem til
nutiden. Det enkelte hovedafsnit skal således ikke opfattes en tidsmæssig afgrænsning, men nærmere
som kronologisk emneafgrænsning i forhold til det enkelte projekts etablering.
Med denne opbygning er der fare for, at enkelte oplysninger bliver gentaget, eftersom den generelle
beskrivelse så småt indhenter de forskellige projekter. Samtidig vil man opleve, at der nævnes
begreber eller navne, der først forklares i senere afsnit.
Selvom denne struktur skal sikre, at så mange mulige områder af Red Barnets historie bliver
behandlet, betyder det ikke at alt er medtaget. Af tids-, indholds- og læsbarhedsmæssige årsager, er de
beskrevne områder således udvalgt. Det betyder, at andre historiske områder/projekter er fravalgte.
De anvendte kilder er hovedsagligt Red Barnets interne fællesbreve og årsberetninger. Derudover er
beskrivelserne baseret på interviews, avisartikler og monografier. Disse kildertyper giver kun mening,
hvis de bliver fortolket i forhold til et større billede. Eftersom denne fortolkning i et vist omfang er
afhæng af ”øjnene der ser”, skal rapporten altså ikke ses som en objektiv beskrivelse af historien,
men snarere som en udlægning blandt mange.
I tidens løb er der blevet taget et væld af billeder, af Red Barnets arbejde i såvel Danmark som i
udlandet. Et udvalg af disse vil være at finde som bilag til selve teksten, sammen med
kronologiske lister over organisationens formænd, generalsekretærer og hovedkontorets adresser
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gennem tiderne. Illustrationsmæssigt er den følgende indledning om Eglantyne Jebb og den
første Red Barnet-organisation derfor en undtagelse.
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INDLEDNING
Save the Children!
Året er 1913 og krigen på Balkan er forbi.
Tyrkerne er drevet ud af Grækenland og Serbien udråbes til sejrherre.
Kampene har imidlertid været hårde og ofrene er på begge sider mange. På vegne af ”The
Macedonian Relief Fund” har en høj, rødblond, kvinde på 37 år taget den lange vej fra England til
Europas sydøstlige hjørne. Hun betragter for første gang børnenes lidelser og mangel på fødevarer
og omsorg. Hendes navn er Eglantyne Jebb, og oplevelserne på Balkan skal blive udgangspunktet for
hendes hjælpefond til Europas børn – Save the Children Fund.
Hun blev født d. 26. August 1876 i en aristokratisk familie i Shropshire i
England. Livet som ”a country woman”, med te-selskaber og tennisbaner
kunne Eglantyne ikke affinde sig med. Som en af de få kvinder på denne
victorianske tid, studerede hun historie på Lady Margaret Hall i Oxford og
blev umiddelbart herefter lærer på en grundskole i London1.
En kronisk stofskiftesygdom tvang hende dog til at forlade lærergerningen
efter blot 18 måneder. Deprimeret søgte Eglantyne nye udfordringer. Hun
ville være samfundet til nytte og brugte tiden på privat undervisning og
udlandsrejser med sin mor.
I 1913 lod Eglantyne sig indskrive til hjælpearbejdet i Makedonien og endte
dermed midt i dén humanitære katastrofe, der skulle blive begyndelsen til
organisationen Save The Children Fund.

Eglantyne - den unge
idealist

Som en følge af krigen på Balkan, blev den østrig-ungarske kronprins Frans Ferdinand myrdet i
Sarajevo d. 28. juni 1914. Dette blev startskuddet til 1. verdenskrig, som ved dens afslutning i 1918
havde kostet tæt på 8 millioner soldater livet. Krigen havde imidlertid også ramt civilbefolkningerne i
Europa, hvor specielt Øst- og Centraleuropa havde akut brug for hjælp til over 13 millioner børn.
Fra en schweizisk læge modtog Eglantyne rapporter, der beskrev, at der fandtes seks-årige børn, der
var så udsultede at de lignede spædbørn. Sammen med søsteren Dorothy og en lille gruppe venner,
startede Eglantyne derfor organisationen ”Fight the Famine”. De forsøgte gennem
fortalervirksomhed at påvirke de engelske myndigheder til at gribe ind over for den humanitære
katastrofe, der bl.a. var et resultat af blokaden af fødevarer til krigens tabende parter. Organisationen
forsøgte at gøre opmærksom på ”de høje herrers” manglende ekspertise og fornuft, der gjorde, at
genopbygningen i Europa tog så lang tid, at ”koen døde mens græsset voksede”2.
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Fortalervirksomheden var ikke helt uden effekt, men Eglantyne og hendes søster erkendte hurtigt, at
der måtte mere drastiske midler til, hvis Europas børn skulle reddes fra sultedøden.
Den 19. maj 1919 i Royal Albert Hall i London stiftede de to søstre derfor ”Save the Children
Fund”, der skulle indsamle penge til kondenseret mælk til de udsultede børn i Wiens gader3.
Det var ikke en nem opgave at skaffe hjælp til dødsfjendernes børn på Europas fastland. I de
ledende politiske kredse ansås det for retfærdigt og fornuftigt, at kvæle resterne af Tyskland og
Østrig-Ungarn ved at blokere tilførslen af fødevarer. Et af de vægtigste argumenter var – ironiske
nok - at man ikke ville hjælpe Tysklands børn til igen at kunne bekrige England.
Dette argument bed dog ikke på Eglantyne og Dorothy. De mente ikke, man kunne stille de tyske
børn til ansvar for de voksnes krig og overbeviste bl.a. forfatteren George Bernard Shaw, der måtte
erklære: ”I have no enemies under seven”4. I et kontroversielt forsøg på at gøre den engelske
offentlighed opmærksom på Europas børns lidelser, satte søstrene en række billeder af krigens ofre i
omløb. Billederne viste børn med sygdommen osteomalacie, der nedbryder knoglerne og deformerer
kroppen og som ikke var set i Europa siden middelalderen.
Myndighederne ville imidlertid ikke tolerere denne form for
propaganda, og Eglantyne blev anklaget for blufærdighedskrænkelse.
Hun blev fængslet og billederne konfiskeret, men hendes forsvarstale
var så overbevisende, at dommeren efter domsafsigelsen gav et
personligt bidrag til Eglantynes videre arbejde5.

Søstrenes propagandabilleder af syge og
sultende børn i Europa

Omtalen virkede i den henseende, at der blev gjort opmærksom på
Eglantynes sag, blandt kvindeforeninger og den mindre bemidlede del
af Englands befolkning. Bidragene fra denne del af befolkningen
begyndte nu at strømme ind. De første bidrag kom fra en gruppe
arbejderkvinder i London, mens den største kom fra
Minearbejderforbundet, der donerede ikke mindre end 10.000 £ til
Save the Children. Bidragende fra denne del af samfundet fik, ved det
stiftende møde i Royal Albert Hall, Dorothy til at udtale: ”Der er
mere praktisk moral i denne kop mælk, end i alle trosretninger
tilsammen”6.

I løbet af det første år samlede organisationen 18.000 £ ind til Europas børn, hvilket var en bedrift af
betydelig størrelse. En væsentlig forklaring på succesen er, at folk var sikre på at deres bidrag blev
direkte omsat til mælk, hospitalshjælp og tøj til Europas nødlidende børn.
Frem til 1921 var det organisationens formål at ”hjælpe børn i de sultramte og krigshærgede
områder”. Et virkeligt gennembrud for den nyfødte organisation kom, da Pave Benedict XV
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trodsede opinionen blandt Europas rige elite, og erklærede at alle katolske kirker skulle gennemføre
indsamlinger til fordel for Europas sultende børn. Samtidig opfordrede ”børnenes pave” Save the
Children til at aldrig at give op, selv når modstanden virkede uovervindelig. ”Når først I har lagt
hånden på ploven, så vend aldrig, aldrig om” udtalte han til organisationen7.
De to søstre kunne nu ikke komme uden
om, at Save the Children havde brug for et
mere professionelt hovedkvarter, hvorfra
hjælpen kunne dirigeres mere effektivt. For
at holde administrationsudgifterne på et
minimum udvalgtes et forladt hus i Soho,
hvor hårde træstole og bordeplader opstillet
på bukke, blev skaffet fra hærens
overskudslagre. Også løn-, og
personaleudgifter blev holdt på et minimum,
Det stiftende møde i Royal Albert Hall blev et tilløbsstykke
gennem brug af frivillig arbejdskraft8.
I nogle måneder arbejde søstrene sammen,
med Dorothy som generalsekretær, men
ledelsen af organisationen tog efterhånden så meget tid, at Dorothy ikke samtidig kunne støtte sin
mand i hans lovende politiske karriere. Derfor overdrog hun i 1921 generalsekretær-stillingen til
Eglantyne, men vedblev dog med at arbejde i organisationen, frem til hendes død i 1963.
Eglantynes evner viste sig hurtigt at være forskellige fra hendes søsters.
Hun var eminent til at formidle sine værdier og idealer på en måde, der
virkede inspirerende og højtidelige, uden at virke patetisk og med en vis
portion selvironi. Hun brugte de næste 7 år som generalsekretær på, at rejse
rundt i hele Europa, for med charme, ynde og alvor at tale børnenes sag.
Egentlig var det ikke nemt for hende at holde taler for store forsamlinger,
men hendes naturlighed og engagement havde en næsten tryllebindende
effekt og fik mange til at slutte op om Save the Children9.
Eglantyne havde også et organisatorisk talent, der kom bedst til udtryk året
inden hun blev generalsekretær af Save the Children. I 1919 havde
søstrenes ide skabt grundlaget for søsterorganisationer i Sverige og Canada,
og derfor tog Eglantyne initiativ til at oprette en international Red Barnet
Union med hovedsæde i Geneve (SCIU). Unionen blev stiftet 6. januar
Eglantynes erklæring om
børns rettigheder der
1920 og havde til formål at samarbejde og koordinere hjælpeindsatsen, så
blev vedtaget i Geneve i
man kunne hjælpe børn over hele verden. Fire år efter oprettelsen havde
1924
unionen medlemsorganisationer i Irland, Tyskland, Holland, Italien,
Tyrkiet, Canada og Sverige10.
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Unionen viste for alvor sin styrke, da den fulgte en indtrængende anmodning fra polarforskeren
Fridtjof Nansen, om øjeblikkeligt at hjælpe de russiske børn, der døde af sult i tusindvis. Unionen
organiserede 15 organisationers samlede hjælp, under udbredte protester fra antikommunistiske
kræfter i Europa. Det blev den mest succesfulde internationale hjælpe-aktion nogensinde11.
Eglantyne blev med tiden opmærksom på, at hjælpen til børn ikke kunne begrænses til
fødevareuddeling og tøjgaver. Det nyttede ikke noget at rede spædbørn fra sultedøden, hvis det liv
de derefter fik, var et helvede. Der måtte satses på at hjælpe de åndeligt og fysisk forsømte børn, der
primært var ofre for deres forældres uvidenhed om basal hygiejne og samfundets brug af
børnearbejde – der mange steder lignede det rene slaveri.
Kulminationen på dette fokus på børns vilkår, var Eglantynes udformning af den første erklæring
om børns rettigheder, der er bedre kendt under navnet Geneve-erklæringen. Den bestod af fem
punkter, der skulle give verden et grundlæggende udgangspunkt for behandlingen af børn alle steder,
til alle tider, og blev vedtaget af Folkeforbundet i 1924. Ideologien og børnesynet i denne erklæring
blev i 1989 videreudviklet i ”FNs konvention om barnets
rettigheder”, og således danner Eglantynes banebrydende tanker fra
mellemkrigstiden, grundlag for nutidens opfattelse af, at børn har
ufravigelige rettigheder på linje med voksne mennesker12.
Det hårde arbejde for børn i hele verden, begyndte dog inden længe
at kunne ses på Eglantyne. Balkans ranke, rødblonde, engelske
kvinde, med det lysende ansigt, var på få år blevet til en knoglet,
foroverbøjet, skrøbelig kvinde, med hvidt hår og vejrbidte
æblekinder. Hendes blå øjne stod i stærk kontrast til hendes ligblege
hud, men afslørede at hun stadig kæmpede for børns betingelser og
rettigheder. Hun fortsatte dog rejserne til Europas afkroge, men
oftere og oftere måtte hun bæres rundt på en båre13.
Eglantyne i hendes sidste år Til sidst måtte besøg fra udlandet foregå sengeliggende, men bag det
håret har skiftet farve, men
blege ansigt og de papirhvide hænder, havde hun stadig visioner for
idealerne er de samme.
14
organisationens fremtid og en bedre verden .
Den 17. december 1928 var det slut. På en rejse til Geneve brød
Eglantyne sammen og hun døde – bare 52 år gammel. Om det var stofskiftesygdommen eller det
ubarmhjertige arbejdsliv, der tog livet af hende, er ikke til at sige. Måske var det en blanding af begge
dele. Hendes samarbejdspartner Fridtjof Nansen fik Nobels Fredspris for sin indsats i Rusland.
Hendes navn er ubemærket forsvundet ud af historiens glemsel, til fordel for navne som Florence
Nightingale, Henri Dunant og Albert Schweizer.
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Eglantyne Jebbs svenske veninde Anna Lenah Elgstrøm er dog ikke i tvivl – i sine erindringer fra
1944 skriver hun om den afdøde veninde:
”Da hun året efter afgik ved døden, var det, som om lyset i verden var blevet mere mat. Hendes
arbejdskammerater havde kaldt hende ”Den Hvide Flamme”. Nu lyste den ikke længere. Alverdens børn
havde mistet deres store forsvarer”15.
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DEN HÅRDE OPSTART – ORGANISATIONEN FRA 1944-49
Organisationen dannes
Som det var tilfældet i England, opstod den danske pendant til Save the Children – Red Barnet –
også efter en verdenskrig, der havde lagt store dele af Europa i ruiner.
Ødelæggelserne og elendigheden der fulgte den anden verdenskrig var dog langt mere omfattende
end dem, der fulgte det tyske riges nederlag i 1918. Til gengæld havde man i 1945 lært af erfaringerne
fra 1918, og valgte derfor at støtte Centraleuropa i dets genopbygning, i stedet for at udsulte krigens
tabende parter. Også i Danmark var man opmærksom på, at der ville opstå et stort behov for
nødhjælp, når Nazi-Tyskland var besejret.
En af de mest forudseende danskere i denne sammenhæng, var Socialministeriets departementschef
Hans Henrik Koch. Han havde i sommeren 1944 været i Stockholm for at studere de svenske
forberedelser til krigens afslutning, selvom den ikke ansås for at være umiddelbart forestående. Efter
sin hjemkomst blev Koch kontaktet af centrale personer inden for det kristne, humanitære
hjælpearbejde, der havde oprettet ”et fælles Organ til Koordinering af alle Bestræbelser for Hjælp til Krigslidte
inden og uden for Landets Grænser”. Efter svensk mønster besluttede Koch og disse centrale personer at
nedsætte et udvalg, der skulle organisere efterkrigshjælpen, så snart Danmark igen var frit. Koch blev
formand og kommandør Kai Hammerich sekretær16.
H.H. Koch havde ikke spildt tiden i Sverige. I undersøgelsen af de svenske forberedelser til
efterkrigstiden, var han stødt på det Red Barnet Sverige, der allerede var blevet oprettet i 1919, som
nummer tre i rækken efter Save the Children i England og Canada17. Umiddelbart efter sin
hjemkomst i 1944, kontaktede han Danske Kvinders Nationalråd for at berette om de erfaringer, han
havde gjort sig i Sverige. Kvinderne var ikke sene til at reagere, og i efteråret 1944 blev der, på
initiativ fra rådets formand Kirsten Gloerfelt-Tarp, nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra
Kvindeligt Arbejderforbund, Danske Kvinders Beredskab, Danske Kvinders Samfundstjeneste af
1940 og Danske Kvinders Nationalråd.
Udvalgets arbejde mod at skabe en dansk afdeling af Red Barnet kulminerede den 14. marts 1945
med et konstituerende møde på Teknologisk Institut i København, hvor den danske afdeling af Red
Barnet officielt blev dannet. Bare én uge efter denne begivenhed forsvandt de første spor af
organisationens historie – Shellhuset blev bombet og lokalerne i Teknologisk Institut røg med i
faldet.
På mødet d. 14. marts blev Red Barnets første Arbejdsudvalg nedsat.
Det bestod af Bodil Begtrup fra Danske Kvinders Nationalråd, Ingrid Dreyer fra Danske Kvinders
Beredskab, Ellen Henriksen fra Kvindeligt Arbejderforbund, sognepræst Fritz Lerche og Valborg
Hammerich, med sidstnævnte som formand18. Arbejdsudvalget var en form for bestyrelse, og
udgjorde den politiske ledelse i organisationen. Det var baseret på frivillig arbejdskraft og formanden
for Arbejdsudvalget var automatisk formand for hele organisationen19.
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Det udvalg der havde Kirsten Gloerfelt-Tarp som formand, udgjorde Red Barnets Landskomité, og
det var dette organ, der nedsatte Arbejdsudvalget. Således var Red Barnets ledelse ikke demokratisk
valgt, men derimod en forholdsvis lille gruppe af humanitære pionerer fra de forskellige nationale råd
og samlinger, der var udpeget af Landskomiteens større kreds af mere eller mindre prominente
personer indenfor det mellemfolkelige og humanitære virkefelt i Danmark.
Valborg Hammerich blev fra starten udpeget som formand for Arbejdsudvalget og dermed for hele
den nystartede organisation. Hun bestred denne stilling fra 1945-47, hvor bispinde Calina Fuglsang
Damgaard blev valgt i stedet.
Valborg Hammerich var en virksom leder og højst sandsynlig den rette person til posten som
formand på dette tidspunkt i Red Barnets historie. Hun var gift med kommandør Kai Hammerich,
og sammen havde de begge været særdeles aktive modstandsfolk – især efter 1943. Under dæknavnet
Vera Hansen havde Valborg Hammerich bl.a. været med til at fragte jøder og andre forfulgte
personer til Sverige fra deres hus i Hellerup. Dertil kom, at parrets søn (den senere så folkekære Paul
Hammerich) havde været redaktør af det illegale modstandsblad ”11. time”. Valborg var en
humanitær pioner, med idealerne dybt forankret i den kristne næstekærlighed, og samtidig var hun
villig til at ofre næsten alle døgnets timer på hjælpen til folk, langt fra det sted hun selv befandt sig.
Hun ville praktisere de kristne idealer og hjælpe andre med at genskabe den livsglæde, der ikke faldt
hende selv naturlig. Hendes netværk var udstrakt, eftersom hendes mand var præsident og direktør i
Røde Kors og fordi hun selv sad i Kochs udvalg for det nationale og internationale hjælpearbejde
efter krigen20. På den måde var hun vævet dybt ind i det net af hjælpeorganisationer og udvalg, der
tog form i Danmark omkring slutningen af 2. verdenskrig – et netværk der skulle vise sig uundværligt
for den indsats Red Barnet ydede i årene efter 1945. Som næstformand valgtes sognepræsten Fritz
Lerche, der var blevet personligt opfordret til at indgå i det overordnede Landskomite-udvalg af
Valborg Hammerich. Han bestred denne post helt frem til 197221.

Hovedkontoret
En af Arbejdsudvalgets vigtigste opgaver var at ansatte en generalsekretær, der ledede det daglige
administrative arbejde fra hovedkontoret i København, som frem til påskedagene i 1946 havde til
huse i Holbergsgade 26, København K22. Vicekonsul Henriksen blev ansat som Red Barnets første
generalsekretær i marts 1945, men allerede den 1. december samme år måtte han overlade hvervet til
Aage F. Krebs, da Henriksen selv drog til udlandet i Udenrigsministeriets tjeneste23.
Hele organisationen, og hovedkontoret i særdeleshed, oplevede i de første to år efter grundlæggelsen
en eksplosiv vækst i arbejde og personale. I 1946 havde organisationen således 30 ansatte på
hovedkontoret, mens man i 1947 kunne mønstre 119 aflønnede medarbejder, hvoraf 55 arbejdede på
hovedkontoret, 4 på et nyoprettet kontor i Århus og 3 var tilknyttet et tøj-depot i Suhmsgade i
København24. Alt afhængig af udregningsmetoden må det formodes, at Red Barnet ikke siden 1947

13

Red Barnets Historie

har haft så mange ansatte funktionærer. De samlede lønudgifter beløb sig i 1947 til 240.000 kr.,
hvilket var en stigning på 500 % sammenlignet med 194525.
Denne vækst gjorde, at lokalerne i Holbergsgade hurtigt blev for små og en udvidelse var nødvendig.
I 1946 var det svært at finde lejemål i København, og det besluttedes derfor at Red Barnet skulle
bygge sine egne kontorbygninger. Efter forhandlinger med F.L. Smidts direktion blev det aftalt, at
Red Barnet vederlagsfrit kunne låne firmaets tomme byggegrund på Torvegade 1, København K. I
aftalen lå det dog, at F.L. Smidt kunne opsige Red Barnets lån af grunden, når firmaet igen fik brug
for den, og derfor besluttede Red Barnet at opføre nogle barakker, der kunne pilles ned igen og
bruges et andet sted, hvis F.L. Smidt pludselig igen skulle bruge sin grund ved Knippelsbro. Den 16.
marts 1946 blev det første spadestik taget, og de røde barakker stod indflytningsklar en måned
senere26.
Organisationens vækst betød, at man måtte tage utraditionelle ledelsesformer i brug, for at klare
arbejdspresset på hovedkontoret. Et af disse tiltag bestod i en todeling af stillingen som
generalsekretær, og Gerda Freiesleben, der havde været ansat i organisationen siden grundlæggelsen i
1945, blev frem til 1. januar 1948 ansat som den anden generalsekretær sammen med Aage Krebs27.
Den voldsomme vækst i personale og administration i årene op til 1947 gør, at det ikke med
sikkerhed kan fastslås hvordan selve strukturen på hovedkontoret var opbygget, eftersom næsten
konstante forandringer fulgte i kølvandet på den høje vækst. Meget tyder dog på, at man fra starten
organiserede hovedkontoret i Torvegade således: Et generalsekretariat, en regnskabsafdeling,
indkøbsafdeling, lokalkomite-afdeling, transportafdeling, et pressesekretariat, en
indkvarteringsafdeling og en afdeling for korrespondance28.
Dagligdagen på hovedkontoret var sikkert ikke altid lige behagelig. Som det senere vil blive beskrevet
afløstes den voldsomme organisationsmæssige vækst af en næsten ligeså hurtig deroute, hvilket må
have betydet en stor grad af usikkerhed for den enkelte Red Barnet-medarbejder i årene 1945-1949.
Konjunktursvingningerne betød samtidigt, at man frem til slutningen af 1947 var i konstant
underbemanding, da det var vanskeligt at skaffe kvalificeret personale i takt med væksten i
arbejdsopgaver. Lyset i hovedkontoret slukkedes sjældent før midnat og søndagsro var der ikke i
månedsvis29.
Lønningerne til de ansatte lå på højde med handels- og kontormedhjælperforeningens fastansatte30,
men mange frivillige arbejdede også på kontoret i de sene nattetimer31.
Denne beskrivelse af arbejdsforholdende lige inden flytningen til Torvegade giver et indblik i
kontorets dagligdag:
”Vi vil være Dem taknemlige, hvis de vil forklare de Mennesker, der tror, at Administration i humanitære
Virksomheder er dyr og dårlig og alt for stor, at dette i hvert Fald ikke gælder RB [Red Barnet]. Et par tal:
Gennemsnitligt modtages 258 Breve og 200 Girokort om Dagen. Vore fire Telefonlinjer er ofte optagne (vi
kan ikke få flere Linjer!). Vore Kartoteker omfatter 26.000 Kort, vort Bogholderi 300 Konti. Vi bruger for
1.500 Kroner Frimærker om Maaneden. Vi har kun én Bogholderske; vor Indkøbsafdeling, som køber for
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hundrede Tusinder af Kroner Fødevarer, hvortil kræves et Utal af Bevillinger og Attester, bestrides kun af to
mennesker. De to Generalsekretærer bruger Halvdelen af deres Tid til Møder og Konferencer og maa diktere
deres Breve efter Kontortid til Korrespondenterne, af hvilke der kun er fire, som samtidigt skriver Lister og
Opstillinger. (…) Vi kan nævne, at tre af vore Kontordamer for Tiden har Seneskedehindebetændelse på
Grund af Overanstrengelse i Armmusklerne, og at to andre er fraværende på Grund af Overanstrengelse i
øvrigt32.”

Lokalkomiteerne
Det var ikke kun Red Barnets kontorpersonale i København, der havde travlt i årene fra 1945-1949,
for i disse år oprettedes nemlig en række lokalkomiteer rundt om i landet.
Formålet med Red Barnets lokalkomiteer var dobbelt: Dels skulle disse lokale ”filialer” indsamle
penge til organisationens arbejde, og dels skulle de udbrede kendskabet til organisationen, gennem
forskellige former for pr-virksomhed.
Der findes ingen fortegnelse over udviklingen i antallet af lokalkomiteer i årene op til 1949, men ud
fra andre kilders indirekte oplysninger må det formodes, at lokalkomiteernes udbredelse har været
forholdsvis stor33.
Udbredelsen skete under alle omstændigheder i et tempo, der gav hovedkontoret kvaler i starten af
1946. Herfra udtrykkes det nemlig, at man ikke kender navnene på flere af lokalkomiteernes
formænd og medlemmer, og at man samtidig mangler de geografiske afgrænsninger for
lokalkomiteernes virke34.
I takt med at disse indløb, lykkedes det imidlertid at udarbejde en komplet fortegnelse over
lokalkomiteernes udbredelse, der kunne udsendes den 28. februar 1946. På denne måde søgte man at
organisere lokalkomiteerne, så man fik den bedst mulige dækning i landet35.
I slutningen af 1946 var det målsætningen, at hvert hjem minimum skulle besøges via en lokalkomite
hver 3. måned. Det var meningen at lokalkomiteerne skulle formere sig ved knopskydning og oprette
underkomiteer på landet, der kunne sørge for de hyppige besøg til befolkningen36. Der opstilledes
retningslinjer fra hovedkontorets side for, hvordan den ideelle komite var organiseret i forhold til
arbejdsopgaver og ansvar samtidig med, at der udsendtes regler for økonomistyring og indsendelser
af regnskaber til hovedkontoret37.
Hovedkontorets ideelle lokalkomite var opbygget således:
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Der var næppe mange lokalkomiteer, der var opbygget på denne måde. Hovedkontoret skød i det
hele taget en smule over målet, ved at anse det for realistisk, at den enkelte lokalkomite kunne have
20-30 tillidsmænd, med hver 10-15 overfaddere under sig38. Den første og måske største lokalkomite,
blev oprettet i Århus i 1945 og havde omkring 10 faste medlemmer fra 1945-195039.
På trods af, at lokalkomiteerne ikke blev så store som man forestillede sig i København, udførte de
dog et stort stykke arbejde for organisationen, og blev efterhånden anset som grundlaget for Red
Barnets eksistens.
Hvis hovedkontoret gerne så visse ensretninger i forhold til lokalkomiteernes organisation, så
påskønnede man til gengæld den fri kreativitet i komiteernes indsamlings- og oplysningsarbejde40.
Om sommeren blev der bl.a. afholdt basarer, lotterier og sommerfester, deltaget i roeoptagning til
tarifpris, afholdt foredrag fra landets kirker samt grundlovsmøder på præstegårdene. Udstillinger af
forskellig karakter og opførelser af skuespil var heller ikke af vejen. Vinteren var traditionelt set den
tid af året, hvor lokalkomiteerne havde mest arbejde, fordi vinterens kulde (og Red barnets
kampagner) fik folk til at tænke på de frysende børn i Europas sønderskudte byer41. Dette skulle
udnyttes i indsamlingsvirksomheden, der f.eks. kunne bestå af motorløb på tilfrosne søer,
borddækningskonkurrencer, mannequinopvisninger, byhistoriske foredragsaftener for lokalområdets
bemidlede borgere og indendørs udstillinger af forskellig art42.
Efterhånden blev det kutyme, at lokalkomiteerne indsendte beskrivelser af deres aktiviteter til
hovedkontoret, der så kunne formidle ideerne videre via fællesbrevene.
Eksempler på sådanne beskrivelser var:
”Vi benyttede os af Valget paa Sognets 3 Valgsteder. Da vi ingen Plakater heller andet RB-Væsen havde, fik vi
lavet store Papplakater, paa hvilke vi satte Barnehovedet fra Forsiden af RB-Brochuren som en tæt Krans
udenom. Og saa placerede Paster M., der er almindelig elsket, sig ved det største Valgsted hele Formiddagen.
Vi lavede ogsaa et meterhøjt Barometer, som vi lod stige for hver 200 Kroner. Barometret var blot af Pap,
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men gjorde sig vældigt. Vi er glade for Resultatet, men hemmeligholder Beløbet til det om faa Dage afsendes
til Dem. Midt paa valgdagen havde jeg den glæde, at ”Venstres Ungdom” henvendte sig her i Huset og tilbød
at opføre et Skuespil i næste Uge til Fordel for RB. (…) Jeg skriver det for, at De maaske kan give Tips til
andre Kredse, der ikke har saa straalende en Formand, som vi altsaa har her!!!! (Undskyld mig, men det er
Indsamlingen, der er gaaet saa godt, der stiger mig til Hovedet)”43

Fra andre egne i landet lød det sådan her:
”Jeg kan ikke nægte mig selv at fortælle Dem, hvor godt det gaar heroppe. I Søndags kom der ved
Kirkekollekten 163 Kr. ind, det næststørste der nogen Sinde er kommet. En meget dygtig Dame fra Landet
har spundet et Net over hele omegnen, og i Dag fik jeg Besked om, at der var indsamlet 700 Kr. i den lille
Landsby. (…) Til vores Fest paa Onsdag har vi udsolgt ca. 600 Pladser, den venter vi os meget af. Vi
bortlodder en Dukke i ungarsk Nationaldragt som en Slags Skalkeskjul for en Indsamling. (Vi har talt med
Politiet)”44.

Dette frivillige PR- og indsamlingsarbejde medvirkede til, at lokalkomiteerne hurtigt blev en bærende
del af Red Barnet. Som en naturlig følge af denne udvikling indkaldte Arbejdsudvalget derfor én
repræsentant fra alle lokalkomiteerne, til organisationens første landsmøde, der blev afholdt d. 16.
februar 1946 i Odd Fellowpalæet i København45. Hovedkontoret betalte for denne ene repræsentant,
som samtidig var stemmeberettiget i eventuelle afstemningsspørgsmål. Hvis flere personer fra
lokalkomiteerne ville med, måtte de selv betale for turen, og håbe der var plads i Odd Fellowpalæet46.
Det var ideen, at mødet skulle fastlægge regler og rammer for lokalkomiteernes arbejde. Samtidig
fremlagde Arbejdsudvalget forslag til organisationens vedtægter, som de delegerede skulle stemme
om. De delegerede kunne imidlertid ikke stemme om, hvem der skulle sidde i Arbejdsudvalget. Det
afgjordes fortsat af den lukkede Landskomite, hvis medlemmer dog skulle vælges af de delegerede,
efter de var blevet foreslået af Arbejdsudvalget. På det første landsmøde indvalgtes således 6 ekstra
medlemmer til Landskomiteen, efter forslag fra Arbejdsudvalget47. Denne praksis ændredes fra og
med landsmødet i 1947, hvor der blev trukket lod om hvilke af de 54 medlemmer der skulle sidde i
henholdsvis to år, et år og hvilke der skulle gå af på samme landsmøde. Denne rotation blev
fastholdt, således at man kunne sidde i Landskomiteen i 3 år af gangen, fra man blev valgt til hvervet
på et landsmøde. Samtidig fik lokalkomiteerne lejlighed til at opstille kandidater til Landskomiteen48.
Det første landsmøde i 1946, var også første gang Red Barnets ledelse skulle stå ansigt til ansigt med
de lokale frivillige kræfter. Her kunne der for første gang spores gnidninger mellem lokale interesser
og ledelsens dispositioner. Lokalkomiteerne kritiserede bl.a. at Arbejdsudvalget i enkelte tilfælde ikke
havde taget lokalkomiteerne med på råd i sager om børneanbringelser og ledelsens ønske om hjælp
til tyske børn. Arbejdsudvalget indskærpede på sin side overfor lokalkomiteerne, at de ikke uden
videre kunne oprette lokale girokonti, da ”Giro 4312” var en vigtig brik i hovedkontorets generelle
markedsføringsstrategi49.
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Gnidningerne mellem den centrale ledelse og de lokale kræfter eskalerede dog hurtigt. Allerede i
september 1946 måtte ledelsen indkalde alle lokalkomiteerne til et møde i Århus, for bl.a. at diskutere
de interne uoverensstemmelser i organisationen. Rejse og hotelophold blev betalt af hovedkontoret,
og søndag den 20. oktober kunne de 125 deltagere fra de forskellige lokalkomiteer indfinde sig til
mødet på Århus Rådhus50. På mødet gjorde ledelsen opmærksom på, at indberetning af intern og
ekstern kritik var nødvendig, for at denne kunne imødegås eller tages til efterretning. Den eksterne
såvel som interne kritik omhandlede for en stor dels vedkommende udgifterne til hjælpearbejdet,
såsom transportudgifter, lønomkostninger og udgifter til uniformer. I lokalkomiteerne var man
specielt utilfredse med, at man ikke tog lokale hensyn fra hovedkontorets side, når der skulle uddeles
brochurer og reklamer, fordi man stadig kun påførte Red Barnets officielle gironummer 4312. Til
denne kritik svarede ledelsen, at det var prisværdigt at lokalkomiteerne gerne ville stå som givere af så
stort et beløb som muligt, men at det jo var underordnet hvor pengene kom fra – bare de kom ind.
Ledelsens føling med hvad der rørte sig udenfor København har nok været begrænset. I hvert fald
må det have vagt en del opsigt, da repræsentanten fra Nyborg Lokalkomite rejste sig med en protest i
hånden, der var underskrevet af samtlige lokalkomiteer. Protesten var rettet mod forholdet mellem
Røde Kors og Red Barnet, samt et Red Barnet-arrangeret ”luksusophold” for franske piger i
Danmark. Andre kritikpunkter fra lokalkomiteerne gik bl.a. på brugen af aflønnet
transportpersonale, den påkrævede underskrivelse af Genéve-deklarationen om børns rettigheder,
lodtræksningsreglerne i Red Barnets lotteri, og reklameudgifterne.
Ledelsen svarede skiftevis imødekommende og afvisende i forhold til de enkelte kritikpunkter og
oplyste samtidig, at man havde ansat to rejsesekretærer, der skulle skabe et bedre forhold mellem
lokalkomiteerne og hovedkontoret51. Den interne magtkamp mellem lokalkomiteerne og
hovedkontoret, skulle i de to næste år udvikle sig mere dramatisk, men inden da er det værd at
fokusere på det, man kunne enes om, og som man i fællesskab var virkelig gode til:
Indsamlingsarbejdet.

Indsamlingsarbejdet
I det nederste citat på side 17 nævnes til slut: ”Vi har underrettet Politiet”. Når dette nævnes så
eksplicit skyldes det, at indsamlingsarbejde ikke var tilladt i Danmark uden politiets tilladelse før
1947. Tilladelsen skulle udstedes af politikredsens politimester, og hver komite kunne kun få 1
indsamlingstilladelse årligt. Der kunne undtagelsesvis gives tilladelse til, at personer over 18 måtte
udføre indsamlingsarbejder flere gange årligt blandt områdets husstande, men politiet skulle have
forelagt indsamlingsresultatet for at sikre midlernes rette anvendelse. Lotterier, auktioner, basarer,
opstilling af indsamlingsbøsser og direkte kontakt til firmaer og privatpersoner skulle også anmeldes,
og kunne også kun foregå én gang årligt52. Hvor store begrænsninger dette lagde på
indsamlingsarbejdet er dog tvivlsomt, eftersom myndighederne ofte lukkede øjnene for de lokale
indsamlinger, selvom de var i strid med loven53. Fra hovedkontoret blev der gjort direkte
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opmærksom på, at lokalkomiteerne ikke skulle holde igen med disse aktiviteter, og der blev sågar
udsendt breve til lokalkomiteerne, som hovedkontoret ønskede omdelt til banker og aktieselskaber,
hvori man opfordrede til, at Red Barnet blev betænkt årsregnskabet54. Samtidig blev lokalkomiteerne
dog opfordret til, at holde sig på god fod med ordensmagten, da det ikke ansås for fornuftigt, at
komme på kant med denne. I pragmatiske vendinger udtryktes det: ”Er de i Tvivl, saa skriv til os
eller tal med Deres flinke Politimester derom!”55.
De illegale indsamlinger ophørte dog brat den 12. juni 1947. Ikke fordi reglerne herefter blev fulgt,
men fordi Justitsministeriet på denne dag gav en generel indsamlingstilladelse for hele landet på
ubestemt tid. Det betød, at det blev legalt for lokalkomiteerne at indsamle, hvor og hvornår de ville
gennem diverse arrangementer. Husstandsindsamlinger skulle dog stadig godkendes af politiet og
blev kun tilladt én gang om året. Lovændringen ansås som en stor fordel i organisationen, da det nu
var legalt at henvende sig direkte til firmaer og privatpersoner pr. brev, opstille indsamlingsbøsser,
lægge brochurer hos lægen og tandlægen, indsamle på offentlige kontorer og rette henvendelser
gennem presse og tidsskrifter uden bureaukratiske tilladelser56. At man fra hovedkontorets side
havde opfordret til sådan virksomhed inden lovændringen i 1947, må anses som udtryk for, at Red
Barnet i efterkrigsårene markerer sig som en aggressiv, målrettet og ekspanderende organisation – til
fordel for børn i nød57.
Frem til 1949 var der ingen regler for, hvor stor en del af de indsamlede midler, den enkelte
lokalkomite skulle indbetale til hovedkontoret. Holdningen var, at den enkelte komite kunne
indbetale et rundt beløb, når man syntes beholdningen var blevet for stor. Samtidig var
hovedkontoret villig til at sende penge ud til den enkelte lokalkomite, hvis den skulle komme i
økonomiske vanskeligheder58. Denne praksis ændredes fra 1949, hvor det af regnskabsmæssige
hensyn blev dikteret, at lokalkomiteen ikke måtte have mere end 500-1000 kr. liggende ad gangen. På
hovedkontoret var man klar over, at de store lokalkomiteer havde brug for en større likvid
beholdning til deres arbejde, og disse kunne derfor søge om dispensation59. I 1950 blev reglerne igen
ændret, således at lokalkomiteerne nu kunne beholde op til 50 % af deres indsamlede midler, til
lokalt børneforsorgsarbejde60.
Lokalkomiteernes arbejde var fra starten afgørende for det samlede indsamlingsresultat. Dette blev
klart, da man fra 1. januar 1947 begyndte at skelne mellem midler der gik direkte til hovedkontoret,
og midler der kom ind fra lokalkomiteerne. Den nye regnskabsform viste, at 40 % af de indsamlede
midler kom ind via lokalkomiteernes indsamlingsarbejde. Dette resultat er opsigtsvækkende,
eftersom det samlede indsamlingsresultat for 1946 lå i omegnen af 6 mio. kr.61
Pengene blev indsamlet på flere forskellige måder, men den første indsamlingsordning Red Barnet
benyttede var fadderskabsordningen. Denne ordning bestod i, at man som indbetaler, fik udstedt et
fadderskabsbevis på ikke under 30 kr. pr. krigsramte barn, man ville støtte. Ville man således støtte
tre krigsramte børn, måtte man tegne sig for indbetaling af 90 kr. På det enkelte fadderskabsbevis
kunne man påtegne hvilket lands børn man ønskede at støtte med sit bidrag, men fra
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hovedkontorets side undlod man ikke at gøre opmærksom på, at man helst ikke så dette felt på
fadderskabsbeviset udfyldt, da det begrænsede Red Barnets mulighed for at hjælpe, hvor det var mest
påkrævet.
Indbetalingerne til fadderskaberne kunne betales i rater, og for hver gang man havde indbetalt 5 kr.
kunne man modtage et kvitteringsmærkat, der kunne påhæftes fadderskabsbeviset. Den enkelte
lokalkomite uddelte disse kvitteringsmærker, og beholdningen af mærkater, skulle altid modsvare den
likvide beholdning i lokalkomiteen. Med andre ord: Hvis lokalkomiteen havde fået tilsendt for 2.000
kr. mærkater af hovedkontoret, skulle lokalkomiteen altid kunne fremvise en overensstemmelse
mellem antallet af uddelte mærkater, antallet af kroner i kassen. På den måde tjente
kvitteringsmærkerne et dobbelt formål, idet de både fungerede som kvittering mellem den enkelte
borger og lokalkomiteen og mellem den enkelte lokalkomite og hovedkontoret. Fra 1946 til 1995 var
det muligt at tegne personlige fadderskaber, hvortil der årligt skulle betales et beløb af en hvis
størrelse, alt afhængig af nationaliteten på det barn man ville hjælpe. Ved indbetaling af det fastsatte
beløb, sørgede hovedkontoret for, at en månedlig gavepakke blev sendt af sted med diverse
fødevarer og hjælpemidler til det udvalgte barn og dets familie. De personlige fadderskaber var
populære, men hvis man fra hovedkontorets side følte sig bundet af, at der på de upersonlige
fadderskaber stod hvilket land pengene skulle gå til, var man endnu mere bundet af de personlige
fadderskaber. I 1995 tog man derfor konsekvensen og afskaffede ordningen, for at kunne hjælpe der
hvor der var mest behov62.
En anden populær indsamlingsordning var bidragshæfterne, der blev indført fra januar 1946.
Hæfterne indeholdt 100 kvitteringsmærker fra 10 øre op til 5 kr. og blev uddelt til betroede
indsamlere, der tog dem med på arbejdspladsen, i forsamlingshuset eller til familiefødselsdage. Når
hæftet var tomt, skulle det leveres tilbage til lokalkomiteen, sammen med det indsamlede beløb63.
Indsamlingsordningerne havde naturligvis primært til formål at skaffe penge til Red Barnets arbejde.
Et sekundært formål med indsamlingerne var, at udbrede kendskabet til organisationen og dens
virke. Kunne indsamlingerne derfor tjene begge formål på samme tid, var det ekstra positivt. Et
eksempel på en sådan indsamlingsordning, var Statsradiofoniens Ønskekoncerter, der i 1950 blev
omdøbt til Giro 41364. Søndag d. 26. januar 1947 kunne den danske befolkning tænde for radioen
efter middagsradioavisen, og for første gang lytte til en Ønskekoncert til fordel for Red Barnet. I
marts og april måned samme år fik Red Barnet kun bevilget én månedlig Ønskekoncert65. Nogle
måneder efter kunne man dog i de københavnske aviser læse, at Ønskekoncerterne til fordel for Red
Barnet genoptoges, og nu blev sendt hver søndag mellem radioavisen kl. 12.00 og
eftermiddagsgudstjenesten kl. 14.0066. Over de næste tre år, skulle Ønskekoncerterne give god
reklame og alene indbringe over 365.000 kr. til Red Barnets hjælpearbejde. Efterhånden begyndte
Statsradiofonien dog at dirigere pengene til andre organisationer og formål, men helt frem til
slutningen af 1957 modtog Red Barnet jævnligt store bidrag fra Giro 41367.
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Af de mere populære indsamlingsordninger etableredes også Kronprinsesse Ingrids Julekurv. Ideen
til denne indsamlingsform kom fra skuespilleren Ib Schönberg, der i 1946 foreslog, at en sådan
julekurv kunne uddeles til alle husstande i Danmark, der så kunne få aflad for deres overforbrug i
julen, ved at lægge penge i kurven til Europas krigsramte børn. Red Barnet tog ideen op med det
samme, men det var først i 1949, der var papirmateriale nok til, at kunne udsende julekurven til hele
landet. Ikke desto mindre indbragte Ib Schönbergs gode ide over 172.000 kr. fra 1946-194968.
Indsamlingsarbejdet foregik i alle sociale lag. Specielt indsamlingerne på landets skoler gav store
overskud, men indsamlinger blandt jordemødre, funktionærer, fagforeninger og katolske menigheder
gav også penge i kassen. I årene med rationering og vareknaphed, blev der også indsamlet
rationeringsmærker til de produkter man havde brug for til gavepakker og bespisning69. Til
indsamlingerne blev der komponeret særlige indsamlingssange, der skulle anspore såvel indsamlere
som givere til at yde lidt ekstra for sagen.
Et eksempel på en sådan sang er denne, der oprindeligt blev afsunget på Red Barnets første
landsmøde i 1946, af et frivilligt drengekor, men siden benyttedes som officiel indsamlingssang70:
Mel. ”Vi er børn af sol og sommer”
1.
Alle Børn skal være glade
Kunne le af stort og smaat.
Intet skal dem kunne skade,
De skal bare ha de godt.
Alle Børn skal kunne lege
Med de andre uden frygt.
Gode Kaar skal Barnet eje,
Det skal leve godt og trygt.
2.
Alle Børn skal ha at spise
Nok af baade Mælk og Brød.
Intet Barn maa bort man vise,
Naar det lidet Sult og nød.
Alle Børn skal have Senge,
Hus og Hjem og Varme med.
De skal sove sundt og længe,
Hvile trygt i Ro og Fred.
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3.
Men i Dag maa alt for mange
Leve uden Far og Mor.
Mange Børn er altid bange,
Mange i Ruiner bor
Verden er i Dag af Lave,
Mangt et Barn er aldrig glad.
Mange venter paa din Gave
For at faa en smule mad.
4.
Krigen, som de voksne førte,
Bragte Barnet Sult og Død.
Red da Barnet nu, ja, hør det,
Hør, det græder nu af Nød.
Verden kan kun blive bedre,
Hvis hver Kvinde bliver en Mor.
Og hvis alle Mænd bliver Fædre
Til hvert nødstedt Barn på Jord.
5.
Hvad man gir for Børn at glæde,
Faar igen man tusindfold!
Husk det hver, som er tilstede:
Giro tre og fyrre Tolv!
Hvad man gir for Børn at redde,
Faar igen man tusindfold!
Derfor bør vort Løsen hedde:
Girotreogfyrretolv!

Ofte blev de store indsamlinger koordineret gennem det statslige udvalg for efterkrigshjælp, der
havde H.H. Koch og Kai Hammerich i spidsen. Gennem udvalget kunne indsamlinger koordineres
med f.eks. Røde Kors og på den måde var man sikker på at komme ud til alle egne af landet. Efter
indsamlingerne delte man så udbyttet efter forhåndsaftaler om, hvor stor en andel af midlerne hver
organisation skulle have71.
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Skillevejen
Det bedste ord for Red Barnet i 1947 er: Overophedning.
Organisationens udgifter beløb sig til 1 mio. kr. om måneden, mens indtægterne i flere
sommermåneder ikke nåede over 60.000 kr. På højdepunktet i 1946 havde Red Barnet et tocifret
millionbeløb i årlig indtægt – i 1950 var tallet under 2 mio. kr.72
Dybest set forsvandt både pengene til, og behovet for hjælp til Europas krigsramte børn næsten
samtidig, og Red Barnet var nødt til at finde sine fødder under mere normaliserede samfundsforhold
– det var nu rammerne for fremtiden skulle opbygges73.
Under disse forhold blussede en række interne magtkampe op i organisationen. Valborg Hammerich,
der havde haft stor indflydelse på organisationens udvikling, og i høj grad tegnede Red Barnet
udadtil, måtte i 1947 gå af som formand - officielt fordi arbejdet havde taget for hårdt på hende, men
måske i lige så høj grad, fordi man internt i ledelsen ikke ønskede hende genvalgt74. I hvert fald var
Valborg rask nok til at fortsætte arbejdet i Landskomiteen frem til 1952, hvor hun drog til Korea
med Jutlandia75. Inden Valborg gik af, nåede hun at være fortaler for et af de mest kontroversielle
forslag, på et af de mest kontroversielle landsmøder i Red Barnets historie. Dette blev afholdt i
Borgernes Hus i København d. 12. april 1947, og overværedes af protektoren Kronprinsesse Ingrid
og præsidenten for Røde Kors, Kai Hammerich, der begge var særligt indbudt til mødet. Efter
beretningsaflæggelse mv. fremsatte Arbejdsudvalget et forslag om en sammenslutning mellem Red
Barnet og Røde Kors, der ville betyde, at Red Barnet skulle være en underafdeling af Røde Kors´
store organisation. De delegerede søgte svar på, hvor meget Kai Hammerich havde været indblandet
i fremsættelsen af dette forslag, hvortil Kai Hammerich måtte tilstå, at han havde haft sin andel heri.
Forskellig kritik af forslaget rejstes nu af de delegerede, og da der ikke var stemning for at lade
diskussionen forsætte hævede næstformand Fritz Lerche mødet.
De forudgående forhandlinger mellem ledelsen i Red Barnet og Røde Kors var mundet ud i en
bestemmelse på tolv punkter, hvori forholdene efter en eventuel sammenslutning skitseredes76. På
trods af kritikken på landsmødet blev en stemmeseddel udsendt d. 16. september 1947, hvor hver af
de 200 lokalkomiteer og Landskomitemedlemmer skulle påføre et ”ja” eller ”nej” til
sammenslutningsforslaget77.
Den 28. oktober 1947 forelå resultatet af afstemningen og den nye formand Calina FuglsangDamgaard kunne meddele følgende gennem Ritzaus Bureau:
”Dansk Røde Kors og Red Barnet skal herved meddele, at man foreløbig har opgivet Planen om den
paatænkte Sammenslutning, da Udviklingen gennem det sidste halve Aar har vist, at Tiden ikke er moden til,
at de to Virksomheder sammensluttes. Samtidig ønsker disse i Fællesskab at slaa fast, at det gode Samarbejde,
som hidtil har fundet Sted i det humanitære Hjælpearbejde i de krigshærgede Lande, fortsætter som hidtil.”78
Derefter fortsatte formanden:
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”Arbejdsudvalget har længe beskæftiget sig med Fastlæggelsen af Red Barnets Fremtidsplaner, men har intet
kunnet udsende herom, saalænge den fremtidige Arbejdsform ikke var fastlagt. Der vil nu i den nærmeste
Fremtid blive udsendt Forslag herom til Lokalkomiteerne, saaledes at der er god Tid til at overveje dem, inden
de kommer til Diskussion paa Landsmødet”79.

I forlængelse af meddelelsen om, at lokalkomiteerne havde nedstemt ledelsen på spørgsmålet om en
sammenlægning med Røde Kors, blev det således gjort klart for de selv samme lokalkomiteer, at nye
tiltag var på vej fra den nye ledelses side, i forhold til omlægning af Red Barnet som organisation.
Disse tiltag var dog ikke umiddelbart klar til fremlæggelse. Først d. 20. september 1948 havde
ledelsen udformet et forslag til en grundlæggende ændring af Red Barnets struktur. Ændringen
bestod i en omlægning af Red Barnet, fra at være en landsomfattende organisation, til at være en
decideret landsforening med indskrevne og betalende medlemmer. Planerne blev fremlagt samtidig
med, at der indkaldtes til stormøde i Odense den 7. - 8. november 1948, hvor der skulle tages stilling
til denne omlægning80.
Omlægningen af organisationen til en landsforening, var tilsyneladende et forsøg fra ledelsens side
på, at redde Red Barnets eksistens. Det havde gennem længere tid været oppe til seriøs overvejelse,
at nedlægge organisationen og lade dens medarbejdere og frivillige indgå i nogle af de andre
hjælpeorganisationer, der havde beskæftiget sig med efterkrigshjælp81.
Hvor langt ledelsen var i sine overvejelser om at opløse organisationen bliver tydeligt i følgende citat,
der fungerede som ét af to officielle argumenter for at opretholde organisationens beståen:
”...men først kunne man jo stille det spørgsmål, om det da ikke var bedre at Red Barnet nedlagde arbejdet og
overlod sine ressourcer og indsamlingsmuligheder til én eller til flere af de ”gamle” institutioner og lod dem
udføre opgaverne – man vilde derved undgå at skulle bekoste opretholdelsen af endnu et
administrationsapparat og kunne måske koncentrere anstrengelserne og effektiviteten. Dertil er i første række
at svare, at om der er én børneforsorgsinstitution mere eller mindre i Danmark, næppe kan gøre større forskel.
Om der sidder 20 mennesker på Red Barnets kontor eller 1 menneske mere i 20 andre kontorer, gør ikke
heller arbejdet billigere”82.

I ledelsen var man altså kommet dertil, at et afgørende argument for opretholdelsen af
organisationen var, at den i hvert fald gjorde mindre skade end gavn.
På stormødet i Odense, blev forslaget om omdannelsen imidlertid ikke modtaget, som ledelsen
havde håbet på. Oprindeligt var det meningen, at man på mødet skulle have stemt om, forslaget
skulle til urafstemning i lokalkomiteerne og Landskomiteen. Det stod dog hurtigt klart, at godt
halvdelen af de fremmødte repræsentanter modsatte sig ledelsens forslag83. De to mest fremtrædende
argumenter mod omdannelsen var, at der efter lokalkomiteernes opfattelse herskede en udbredt
foreningstræthed i landet, og at indsamlingsresultaterne i tilfælde af en omdannelse ville mindskes,
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fordi mange medlemmer ville anse det for tilstrækkeligt at indbetale kontingent84. På mødet blev der
ikke truffet nogen afgørelse i sagen før frokost, men efter denne proklamerede dirigenten følgende:
”Jeg har nu haft lejlighed til at tale med arbejdsudvalget, og man er der enedes om at foreslå, at der ikke bliver
afholdt en afstemning nu, da den ikke vil give et godt billede. I øvrigt er denne forsamling jo ikke
beslutningsdygtig. Men der vil fra arbejdsudvalgets side blive udsendt referat af mødets forløb og om de
forskellige synspunkter, der blev givet udtryk for. Alle lokalkomiteerne vil da blive anmodet om at give udtryk
for, hvordan de ser på sagen. Der vil så ud fra de meddelelser, der kommer fra de forskellige komiteer, blive
taget stilling af arbejdsudvalget til, om man vil gå videre med sagen”85.

Efter en kort diskussion, blev denne fremgangsmåde vedtaget86.
Den 15. marts 1949 – 4 dage før det planlagte landsmøde i Kvindernes Bygning i København –
kunne Arbejdsudvalget så meddele, at man ikke længere anbefalede omdannelsen af organisationen
til en landsforening, men foreslog opretholdelsen af den nuværende organisationsstruktur i
indskrænket størrelse87.
Hvis lokalkomiteerne inden mødet i Odense havde opfattet ledelsens stil som diktatorisk, var det
ikke blevet forbedret af, at man i Odense havde forsøgt at stække lokalkomiteernes indflydelse, ved
at omdanne organisationen til en landsforening, med kontingentindbetaling til hovedkontoret.
Den 6. marts 1949 afholdt en samling af jyske lokalkomiteer derfor et møde i Århus, hvor de
planlagde et kup mod Arbejdsudvalget og den siddende Landskomite. Lokalkomiteerne udarbejdede
en resolution på fem punkter, der skulle formindske ledelsens magt i København.
Punkt to og tre i resolutionen lød som følger:
Pkt. 2: Vi foreslår, at den nuværende landskomite afvikles, og der dannes en ny – bestående af aktive
repræsentanter fra hvert amt + 3 fra staden København + 8 valgte udenfor, og at et forretningsudvalg vælges
heraf.
Pkt. 3. Vi ønsker, at samtlige lokalkomiteer holdes á jour med Red Barnets arbejde, at personalet på
hovedkontoret reduceres til det mindst mulige, samt at landsmøder hvert andet år afholdes uden for
København88.

Nu var der for alvor lagt op til en konfrontation på landsmødet.
Under opstillingen af kandidater til Landskomiteen, fremsatte repræsentanten for Randers
Lokalkomite den udarbejdede resolutionen, der selvsagt udløste en voldsom indignation fra ledelsen
og en heftig diskussion om Red Barnets opbygning. At magtkampene også udspillede sig internt i
ledelsen kom til udtryk, da det kom frem, at formanden var blevet orienteret om resolutionens
tilblivelse, men havde undladt at meddele dette til de valgbare personer til Landskomiteen.89.
Efter noget betænkningstid meddelte dirigenten imidlertid, at man ikke kunne tage stilling til
resolutionen på landsmødet, men at den kun kunne diskuteres. Det blev den derefter i en grad, så
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formanden som afsluttende bemærkning måtte takke dirigenten for, at kunne få alle ned på jorden
igen trods den ophedede diskussion90.
Efter dette landsmøde blev Red Barnets fundamentale struktur ikke foreløbig taget op til diskussion.
Hjælpearbejdet blev i stadig højere grad fokuseret på danske børn, gennem oprettelsen af en række
institutioner og børnehjem, der først og fremmest skulle tage hånd om den mentale side af børns
velfærd. Dermed markerede afslutningen på det 20. århundredes første halvdel, også afslutningen på
nogle af de mest dramatiske år i Red Barnets historie. Først i starten af 90´erne blev Red Barnets
struktur igen taget op til overvejelse, og i 1994 blev organisationen, uden den store dramatik,
omdannet til en medlemsorganisation91.
Samlet set, skal årsagerne til organisationens dramatiske start sandsynligvis findes i en række
sammenfaldende faktorer.
Som tidligere beskrevet, synes organisationens eksplosionsagtige vækst kort efter befrielsen, at have
været tæt knyttet til det umiddelbare hjælpebehov, der opstod efter 2. verdenskrig. Man kan sige, at
Red Barnet opstod som en nødhjælpsorganisation i ordets egentlige forstand. Paradoksalt nok var
nødhjælpen med til at afhjælpe de problemer, der var fundamentet for organisationens beståen, og da
Jerntæppet samtidig sænkede sig over Europa, forsvandt grundlaget for Red Barnets udlandsarbejde.
Dertil kom, at der havde udviklet sig et modsætningsforhold mellem ledelsens og lokalkomiteernes
interesser. Ledelsens forsøg på at udbrede organisationens folkelige forankring betød, at
lokalkomiteernes antal steg. Denne vækst gjorde, at de fik en stadig større betydning for
organisationens indsamlingsresultat og på den måde blev magtbalancen rykket tilstrækkelig meget til,
at ledelsen ikke egenhændigt kunne bestemme retningen for den organisation den selv havde
oprettet.
Et af de bedste eksempler på forrykkelsen af denne interne magtbalance, kommer til udtryk i
forbindelse med den officielle indsamlingssang. Under en måned efter trykningen af sangen i et
fællesbrev, indløb nemlig et nyt vers, der efter flere lokalkomiteers mening, skulle bruges i stedet for
vers 5 i den oprindelige sang. Formålet med denne omdigtning var at få fjernet hovedkontorets
gironummer (4312), så indbetalingerne til Red Barnet først gik omkring den enkelte lokalkomite, før
de havnede i Torvegade92. Det nye vers lød således:
Hvad man gør for Børn at glæde,
Giver aldrig nogen Tab.
Der, I, som er til Stede:
Tegn i Dag et Fadderskab.
Hvad man gør for Børn at redde,
Giver aldrig noget Tab.
Derfor bør vort Løsen hedde:
Tegn i Dag et Fadderskab93.
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Også internt i ledelsen synes der at have været dybere uenigheder.
Valborg og Kai Hammerichs mislykkede forsøg på at slå de to organisationer sammen, falder
tidsmæssigt sammen med at Valborg trækker sig fra ledelsen, og hendes efterfølger, Calina Fuglsang
Damgaard, lægger da heller ikke skjul på, at fusions-ideen har blokeret for Arbejdsudvalgets
handlemuligheder.
I et større perspektiv, skal disse interne uoverensstemmelser dog også ses som et udtryk for, at Red
Barnet på dette tidspunkt er en levende organisation, der prøver at finde sig til rette i et samfund, der
er under store forandringer. Under alle omstændigheder, påvirkede det næppe de tusindvis af danske,
polske, ungarske, italienske, jugoslaviske, rumænske, hollandske, franske, østrigske, palæstinensiske,
israelske og tyske børns indstilling til dén organisation, der sikrede dem fysisk og psykisk overlevelse
efter krigens strabadser.

DEN HÅRDE OPSTART – HJÆLPEN TIL EUROPA 1945-53
Hvem, hvordan og hvor længe?
Efter oprettelsen af Red Barnet d. 14. marts 1945, stod Arbejdsudvalget med en række overvejelser
over hvor og hvordan man skulle hjælpe.
Det stod hurtigt klart, at Danmark var kommet relativt helskindet ud af besættelsen og
verdenskrigen. Vurderingen fra Red Barnets ledelse var derfor klar fra starten: Nødhjælpen til
Europa har første prioritet94.
Spørgsmålet i 1945 var imidlertid: Hvordan skulle hjælpen organiseres? Skulle børnene hentes til det
fredelige Danmark, til fysisk og psykisk rekreation, eller skulle Red Barnet opsøge børnene i deres
egne omgivelser, der var præget af sult og elendighed?
Svaret blev: ”Både og”95.
Således blev efterkrigshjælpen til de udenlandske børn organiseret efter, hvordan man bedst kunne
hjælpe børnene, ud fra den situation børnene befandt sig i. På den måde kom Red Barnets
efterkrigshjælp til at være opbygget på ”to ben”: Det ene bespisninger i udlandet, det andet
modtagelsen af krigsramte børn i Danmark.
Det sidste spørgsmål var nu: Hvilke lande/børn skal hjælpes først?
Hvordan man kom frem til svaret på dette spørgsmål er uklart. Noget kunne tyde på, at man i 1945
søgte at hjælpe, dér hvor der var mulighed for det. Hvorvidt der var mulighed for at hjælpe afhang i
høj grad af, om man kunne samarbejde med andre danske og udenlandske hjælpeorganisationer. I
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den henseende var Røde Kors fra begyndelsen den alt overskyggende samarbejdspartner, hvilket
næppe kan undre eftersom Valborg og Kai Hammerich var gift, og begge sad i Socialministeriets
Samarbejdsudvalg under Kochs ledelse.
Den første ”tobenede” hjælpeaktion, var rettet mod Hollands børn. Kort herefter blev denne form
for hjælp dog oprettet i en række krigsramte europæiske lande.
Det står ikke helt klart hvorfor hjælpeaktionerne stoppede, men meget tyder på, at statens
vareudførselsregler spiller en væsentlig rolle. Under alle omstændigheder blev de fleste
bespisningsaktioner afsluttet forsommeren 1948 med følgende begrundelse:
”Med Finansårets Udgang den 31. Marts ophørte de danske Hjælpeorganisationers generelle
Udførselstilladelser for Varer til de udenlandske Bespisninger. Efterhånden som Lagrene derude tømtes,
afvikledes derfor Børnebespisningerne”96.

Indstillingen af ”det andet ben” i hjælpeaktionerne – udenlandske børns plejeophold i Danmark –
blev ikke stoppet så brat som bespisningsaktionerne, men også i denne sammenhæng blev
indstillingen af arbejdet tilskrevet lovændringer. Således udtrykkes det på forsiden af fællesbrev nr.
54, d. 30. september 1949:
”Arbejdsudvalget har nu efter adskillige forhandlinger og studier af de økonomiske og forsorgsmæssige
forhold i Europa vedtaget, at Red Barnet ikke inviterer flere udenlandske børn til rekreationsophold i
Danmark, medmindre helt nye krisesituationer skulle opstå”97.

Red Barnets økonomiske overophedning og Jerntæppets opdeling af Europa skal også ses som en
forklaring på arbejdets afslutning. Dertil kommer, at særlige omstændigheder i de forskellige lande
også spiller en rolle, som følgende beskrivelse af den udenlandske hjælpeaktion vil vise.
Hjælpeaktionen for Tysklands børn vil blive behandlet i et selvstændigt kapitel, fordi
omstændighederne omkring denne var helt specielle.

Holland
Da Red Barnets repræsentanter besøgte Holland i foråret 1945, var tilstandene kaotiske. Krigen
havde ramt Holland hårdt, og der var hverken mad, lys eller brændsel. Dertil kom, at der var
udbredte oversvømmelser, fordi den tyske besættelsesmagt havde ladet digerne oversvømme under
kampene med de allierede98.
Den umiddelbare indsats fra Red Barnets side bestod i uddeling af 62.200 nødhjælpspakker, der hver
indeholdt 2½ kg. fødevarer og fornødenheder. Oprindeligt var det meningen at disse pakker skulle
have været på 5 kg., men af hensyn til den omfattende sortbørshandel i Holland, halveredes deres
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indhold. Pakkerne blev uddelt gennem Røde Kors, der også havde betydelige hjælpeforanstaltninger i
landet.
Samtidig hjalp Red Barnet 3.549 børn til Danmark alene i 1945. Børnene var i alderen 6-14 år og
blev fragtet i store lastbilskonvojer, der alene i 1945 kostede 1,7 mio. kr. at arrangere. 648 af børnene
blev indkvarteret i sommerlejre rundt omkring i landet, og 2.378 blev henvist til private hjem.
Rotary-klubber, Jernbanefolk og jødiske organisationer tog sig af de resterende 523 børn99.
Efterkrigshjælpen til Hollands børn varede frem til december 1946100. På det tidspunkt havde over
6.500 hollandske børn været på ét tre-måneders ophold i Danmark101. Dertil kom, at Red Barnet
havde stået for transporten af de hollandske børn der skulle Sverige. Disse blev overladt til Red
Barnets personale i den fælles opsamlingslejr i Padborg og transporteret videre til Sverige102. De
første transporter af børn foregik, som beskrevet, i lastbiler, men Red Barnet gik dog hurtigt over til,
at transportere børnene i særtog103. Man koordinerede transporterne således, at konvojerne rullede
syd på fyldt med tøj og fødevarer, for så at tage de mange plejebørn med tilbage104.
Langt de fleste børn blev indkvarteret i private plejefamilier, der vederlagsfrit havde det fulde ansvar
for børnenes ve og vel i de tre måneder opholdet varede. Den eneste dækning familierne havde rent
økonomisk, var Red Barnets forsikring for udenlandske børn i Danmark, der dækkede eventuelle
skader påført 3. mand105. Kontrollen og godkendelsen af plejefamilierne stod lokalkomiteerne for, og
fra april 1946 blev de assisteret af 4 hollandsk-talende kvinder fra hovedkontoret, der skulle deltage i
tilsynet med familien og afhjælpe de sprogproblemer, som den udsendte ”Hollandsk Parlør” ikke
kunne løse106.
Mange familier modtog hollandske børn gennem hele perioden frem til slutningen af 1946. Af
naturlige årsager ville familierne gerne gense deres tidligere plejebørn, når de fik nys om, at et nyt
hold børn kom til Danmark. Dette satte de hollandske myndigheder dog en stopper for, ved at
erklære at det var de mest trængende børn, der kom først af sted til Danmark107.
At hjælpen til de hollandske børn blev påskønnet, kunne ved selvsyn konstateres d. 4. april 1946. På
denne dag landede det hollandske tronfølgerpar Kronprins Bernhard og Kronprinsesse Juliana
nemlig i Kastrup Lufthavn, for at indlede 4 dages officielt besøg i Danmark. Begivenheden blev
dækket i aviserne i stor stil, og her kunne man bl.a. læse om de hollandske repræsentanters rørende
tak for Røde Kors´ og Red Barnets hjælp til Hollands børn108.
Egentlig skulle de sidste hollandske børn have været hjemsendt d. 14. oktober 1946, men efter
indtrængende anmodninger fra de hollandske myndigheder, fik 150 børn som de sidste lov til at
komme til Danmark fra oktober til december måned109. På dette tidspunkt var også forsendelsen af
nødhjælpspakker til Holland stoppet, da Holland i slutningen af 1946 var kommet sig så meget, at
landet var begyndt at eksportere de typer varer, der blev tilsendt som nødhjælp110.

Frankrig
Nødhjælpen til Frankrig påbegyndtes også umiddelbart efter befrielsen i 1945.
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Gerda Freiesleben foretog to rejser til Paris i 1945, hvilket resulterede i, at 870 franske børn blev
hentet til Danmark som plejebørn, og at der blev oprettet bespisningsforanstaltninger til 12.000 børn
på Paris´ skoler. Støttemåltidet til de franske skolebørn blev uddelt af skolepersonalet, og bestod af
40 g pølse, 40 g ost, ¼ liter mælk og en obligatorisk teskefuld levertran111.
Bespisningen, der fortrinsvis stod på i de strenge vintermåneder, blev organiseret gennem
”Frankrigshjælpen”112. ”Frankrigshjælpen” blev oprettet i september 1945 efter et opråb fra Red
Barnet og Røde Kors i fællesskab, og det blev straks populært at støtte dette foretagne. I alt indgik
der 2,5 mio. kr., hvor af halvdelen var statstilskud113.
Først i vinteren i 1948 var der ikke længere behov for ”Frankrigshjælpens” bespisninger i Paris, men
der havde Red Barnet og Røde Kors også sørget for daglig bespisning af i alt 24.000 skole- og
børnehjemsbørn i de strenge vintermåneder114.
Indkvarteringen af franske børn i Danmark skete uden om ”Frankrigshjælpen”. Plejebørnenes
ankomst til Danmark fortsatte frem til 1950, hvor de sidste 36 børn af faldne franske piloter blev
anbragt i Århus og omegn115.
Transportruten for de franske børn havde det samme pejlemærke som transportruten for de
hollandske børn: Alle måtte de en tur omkring Padborg, hvor aflusning, lægetjek og registrering
ventede. Derefter blev de fordelt rundt omkring i Danmark. De fleste små franskmænd kom til
private familier i Århus og på Fyn, men også Bornholm tog sin andel. Nogle børn måtte dog
tilbringe de tre måneder på en af Red Barnets feriekolonier, da der ikke var feriefamilier til alle116. De
sidste hold plejebørn var ikke på meget mere end 50 stk., men til gengæld var det kendetegnende, at
de franske børn – i modsætning til de hollandske – havde en dårligere fysisk tilstand i 1948 end lige
efter krigens afslutning117.
Der er naturligvis en række ligheder mellem de franske og hollandske børns ophold i Danmark. Det
var således heller ikke muligt for plejefamilier til franske børn, at få deres plejebørn til Danmark året
efter, da det var i de franske hjælpeorganisationer – med ”l´Entr´aide Francaise” i spidsen – der
udvalgte de mest trængende børn. At en del børn alligevel kom på besøg hos deres danske
plejefamilier igen skyldes, at kontakten blev holdt uden om Red Barnet og at plejefamilierne selv
betalte for at gense deres tidligere plejebørn118. Til gengæld var det også muligt for ”de franske
plejefamilier”, at sende personlige gavepakker til deres tidligere plejebørn, efter disse var blevet
hjemsendt.
Fra 1946 blev det for første gang muligt at tegne personlige fadderskaber, men kun for specielt
trængende franske børn i Østfrankrig119. At børnene i dette område havde det slemt, og særligt brug
for de personlige fadderskaber fremgår af denne beskrivelse af disse børns vilkår fra 1946:
”[Børnene] stammer fra de ødelagte Byer og Landsbyer, hvor Krigen førtes gennem alle 5 Aar, og hvor
Beboerne i Dag lever i Ruiner og Kældre uden Gas og Lys og berøvet saa godt som alle deres Ejendele. I
denne Landsdel blev arbejdsføre Mænd deporteret til Østfronten, hvor mange faldt; Mødrene, der alene
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maatte forsørge deres Børn, bukkede under paa Grund af Sygdom, Overarbejde og manglende Ernæring.
Derfor er i disse Byer 2/3 af Børnene enten fader- eller moderløse, hvis de ikke er forældreløse”120.

Ved indbetaling af 15 kr. om måneden fik man tilsendt et fotografi af barnet, samt oplysninger om
dets familie og forhold121.
Da det sidste hold franske plejebørn var rejst hjem i 1950, havde i alt 4.930 franske børn været på ét
tre-måneders ophold hos danske plejeforældre.
Som tak for hjælpen modtog Red Barnet en bil fra den franske bilfabrik Rovin122.

Polen
Polen var det land i Europa, der modtog mest hjælp fra Red Barnet fra 1945-53123.
Efter hjælpen til Holland og Frankrig var blevet etableret, nedsatte Røde Kors og Red Barnet i
fællesskab et udvalg, der skulle koordinere hjælpen til de polske børn.
I december 1945 kunne to repræsentanter fra de to organisationer afslutte undersøgelserne af landets
behov, og det kunne konstateres at man i Polen manglede alt fra boliger og tøj til møbler og mad. De
to organisationer valgte at hjælpe Polen med fødevarer og sundhed, således at Røde Kors skulle tage
sig af sygdomsbekæmpelse, mens Red Barnet skulle stå for bespisning af de mange polske skolebørn.
I starten af 1946 etablerede Red Barnet det første bespisningscenter. Det blev oprettet i Gdansk
(Danzig), og bespiste dagligt 1.200 skolebørn fra Langfuhr-området med et varmt måltid mad,
samtidig med at man herfra uddelte fadderskabsfinansierede gavepakker. Maden blev tilberedt på
Pestalozziskolen i Wrzeszez, der blev stillet til rådighed af de polske myndigheder. Her etableredes
også et stort depot, da varetilførslen fra Danmark var meget uregelmæssig. I 1946 krævede to
måneders bespisning bl.a: 1 tons gule ærter, 15 tons kartofler, 3 tons tørmælk og 1½ tons grønkål.
Maden til de mange skolebørn, bestod for det meste af 3 forskellige slags supper, hvis indhold var
blevet fastlagt i samarbejde med ”Statens praktisk-sundhedsmæssige Undersøgelser”, så
ernæringsværdien var så høj som mulig124.
Der skulle ikke gå lang tid, før bespisningsstationen i Gdansk blev udvidet til andre dele af det hårdt
ramte land. I april 1946 købte Red Barnet de første 3 lastbiler til at transportere maden rundt i,
hvilket betød at flere skoler omkring Gdansk kunne fungere som bespisningssteder. 11.000 børn
omkring havnebyen fik således allerede fra juni 1946 et dagligt måltid af Red Barnet125.
Bespisningerne blev også udvidet til andre byer. Fra foråret 1946 oprettedes bespisningsstationer i
Ostroda og Pultusk-Makau, med bespisning af op i mod 10.000 børn tilsammen, og i december
bespistes tilsammen ca. 21.000 børn i Warszawa og Sosnowiec. En samlet opgørelse viser, at 65.000
polske børn nåede at blive omfattet af Red Barnets bespisninger i Polen efter 2. verdenskrig126.
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I Polen var det Red Barnets eget personale, der stod for bespisningen af de polske børn. Fra
bespisningsaktionens start, sendtes således otte personer af sted til Gdansk for at udføre dette
arbejde.
De polske myndigheder stillede en stor beboelsesejendom til rådighed, men de udsendte danske
nødhjælpsarbejdere måtte selv medbringe alt – selv ruder til vinduerne127.
Røde Kors og Red Barnets medarbejdere boede sammen i huset i Gdansk, og de 20-30 beboere
skelnede stort set ikke mellem, hvem der var ansat i Red Barnet og Røde Kors. Den eneste visuelle
forskel bestod i, at Red Barnets uniformer var grå, mens Røde Kors´ var brune. Røde Kors´
medarbejdere arbejdede desuden næsten ikke med bespisninger, men mest med sygdomsbekæmpelse
på deres dertil oprettede lægestationer. Disse lægestationer lå typisk i forlængelse af Red Barnets
bespisningsstationer128. De udsendte medarbejderes løn blev udbetalt således, at medarbejderne
modtog en mindre del af lønnen som lommepenge i Polen, mens resten af lønnen blev sat ind på
konti i Danmark. Samtidig med lommepengene fik medarbejderne også tilsendt rationer af
chokolade og cigaretter, som var i høj kurs i Polen129.
Begge organisationer oplevede, at det var transportvanskelighederne, der bragte flest frustrationer.
Hvis svigtende leverancer ikke skyldtes den ødelagte infrastruktur, var det de nye magthaveres
bureaukratiske skrivebordsbeslutninger, der satte en kæp i hjulet for hjælpearbejdet. Et eksempel på
sådanne beslutninger, var indførelsen af en forordning i julen 1946, der forbød sammenkobling af
person- og godsvogne i de polske togsæt. Det betød, at mange hjælpeorganisationer måtte vente
endnu længere tid på forsendelsen af varer, men Red Barnets leder i Polen, Sven Uhrskov, fik
imidlertid forhandlet en særaftale på plads, der betød at Red Barnet, som den eneste organisation fik
lov at transportere gods med personvogne130.
Det daglige arbejde som nødhjælpsmedarbejder for Red Barnet i Polen var ingen dans på roser.
Alligevel beskriver samtlige rapporter fra det udstationerede personale, at glæden ved at hjælpe,
overskygger de mange problemer og frustrationer. Det er også det indtryk man får, ved at læse denne
julerapport fra 1946 af fru Damsgaard i Sosnowiec:
”Saa er Uddelingen af Julepakkerne overstaaet. Desværre kom de saa sent, at jeg først har kunnet uddele dem
mellem Jul og Nytaar. I Gdansk gjorde de alt, hvad de kunde for at faa Toget herned af Sted saa hurtigt som
muligt, men desværre blev Toget dirigeret ad de mest umulige Linjer, saaledes at det tog 60 Timer at komme
herned. Konvojører var Sven Jørgensen og hans Kone, og da det frøs 24 Grader, og de tilbragte 3 Nætter i
Toget, er det ikke noget Under, at Fru Jørgensen blev syg straks efter Ankomsten hertil. Toget var her den 23.
Decbr. Kl. 5 Eftermiddag – vi naaede derfor kun at losse den ene Waggon den Aften. Den 24. er her
Helligdag, saa det var umuligt at faa fat i ordentlig Arbejdskraft, saa de to sidste Waggoner tog os til Kl. 4
Eftermiddag den 24. Efter den Omgang var der jo ikke ret megen Julestemning, især ikke da Fru Jørgensen fik
høj feber og matte gaa i Seng.
Da jeg allerede flere Gange havde maattet meddele Børnene, at Pakkerne endnu ikke var kommet, vilde jeg
ikke skuffe dem længere, men fik det ordnet gennem en Avisartikel at Børnene skulde møde op paa Skolerne
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den 28., 29., 30. og 31. December og 3. Januar, og Børnene mødte op. I enkelte Skoler var der kun 2-3
Stykker fraværende. Der er i alt 10,200 Skolebørn her, og jeg har uddelt 9,700 pakker. Der er altsaa ca. 5 pCt.
Ikke mødt. Det maa vist siges at være et fint Resultat, da der jo dog maa være nogle fraværende paa Grund af
Sygdom eller Julebesøg. Pakkerne gjorde stormende Lykke, især Bolcherne. Børn er nu engang Børn, saa det
var virkelig en god Idé. Men ogsaa de andre Varer vakte Begejstring. Der spørges efter, hvilken Slags Mel, det
er, for saa hvidt Mel har de ikke set her i Aarevis. Grynene, der antages for Havregryn, bliver ogsaa betragtet
som en Delikatesse. Pakken repræsenterer en Værdi i Zlotys, der svarer til en Arbejders Fortjeneste i 2 Dage,
saa det er jo heller ikke underligt, at der blev Glæde over Pakkerne. Det gjorde mig egentlig ondt, at jeg ikke
var i Stand til ogsaa at give Lærere og Lærerinder en Pakke. De fleste havde vist regnet med det og spurgte
ogsaa om det, og naar man ved at de kun faar 2500 Zloty om Maaneden, kunde de sikkert trænge lige saa
haardt som Børnene, men som Forholdene er i Øjeblikket, kan vi jo ikke tillade os at gøre det.
Selvom det har været et anstrengende Arbejde at uddele 2000 Pakker om Dagen, saa maa jeg sige, at det var
Umagen værd. Disse Rækker af straalende Øjne, Børn der styrter af Sted for at komme hjem til Mor med
Pakken, var en virkelig Oplevelse, som rigeligt har opvejet Arbejdet. I flere Skoler blev jeg modtaget med Sang
og Blomster, Børnene hilser og smiler, naar de ser mig paa Gaden, og i Aviserne skriver de om ”ciocia dania”
(Tante Danmark). Jeg er alvorligt bange for, at det skal gaa mig til Hovedet, for det er jo ikke mig, der skulde
feteres, men alle de mange Bidragsydere derhjemme. Denne Uddeling burde have været filmet, saaledes at
Bidragyderne kunde have faaet Lejlighed til at se, hvor megen Glæde de skaffer Børnene her”131

Udover bespisningerne i Polen, blev omkring 2.000 polske børn også hentet til Danmark som et led i
efterkrigshjælpen.132.
Disse blev bl.a. indkvarteret på sommerlejre ved Liseleje og Lemvig, men de fleste blev indkvarteret i
private hjem specielt på Sydsjælland133. Det synes af uvisse grunde ikke at have været den store
succes, at bringe de polske børn til Danmark, selvom de første 500 børn beskrives som værende
”lettere at have med at gøre end nogen af de andre Landes Børn”134.
Hvordan de polske børn oplevede deres ophold er svært at sige, men noget tyder på de nød maden. I
hvert fald vejede de første 500 børn tilsammen 2 tons mere, ved deres hjemrejse efter tre måneders
ophold i 1946135. Aage Krebs udtalte i den forbindelse: ”Utroligt at smilehuller kan veje så meget”136.
Det fremgår ikke entydigt, hvornår og hvorfor Red Barnet og Røde Kors, måtte opgive arbejdet i
Polen, men det synes klart at arbejdet indstilles inden aktionerne i mange af de andre lande, hvor Red
Barnet er involveret. Allerede i august 1946 kan hovedkontoret meddele, at bidragsindbetalingerne til
Polen svigter, og at bespisningerne ikke udvides, selvom det er yderst påkrævet137.
I løbet af 1947 blev vestens nødhjælp mere og mere uønsket af Sovjetunionen, selvom den polske
befolkning stadig havde brug for den. Dette resulterede i, at Red Barnets sidste efterkrigsindsats i
Polen, blev til fordel for 350 børnehjemsbørn i vinteren 1947/48138.
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Ungarn
I modsætning til hjælpen til Polen, var hjælpearbejdet i Ungarn oprindeligt et selvstændigt Red
Barnet-projekt. Til gengæld lignede de logistiske vanskeligheder, til forveksling dem man måtte slås
med i Polen og resten af Østeuropa139.
D. 17. februar 1946 kunne den første lastbilskonvoj fra Red Barnet dog rulle ind i Budapest, efter en
uges kørsel. Konvojen bestod af 11 lastbiler med 33 chauffører, to bespisningsledere og 30 tons
fødevarer til 2.400 skolebørn i Ungarns hovedstad140.
Det var ikke et kønt syn der mødte Red Barnets udsendte nødhjælpspersonale: I visse dele af byen
var spædbørnsdødeligheden over 70 %, og 40 % af dødsfaldene blandt Budapests børn skyldtes sult.
I modsætning til mange andre lande, var det muligt at købe luksusvarer, men netop fordi mange af
dens slags varer ikke var rationeret, måtte den almindelige familie sulte og undvære til fordel for en
meget lille elite141.
Borgmesteren i byen havde stillet sig i spidsen for en lille komite, der stod klar til at modtage Red
Barnets konvoj ved dens ankomst. Bl.a. derfor gik det hurtigt med at få opbygget den første
bespisningsstation, der overraskende kunne bespise helt op mod 3.000 børn fra skoler i byen.
Eftersom Budapests befolkning var blandt de absolut hårdest ramte efter krigen, besluttedes det
inden udgangen af februar, at afsende en ny sending fødevarer. Denne blev læsset på Røde Kors´
konvoj, der skulle oprette en lægestation i forlængelse af Red Barnets bespisningsstation i byen, og
indeholdt ikke mindre end 90 tons fødevarer, hvilket var nok til at udvide bespisningen til 6.000 børn
om dagen142.
At hjælpen nyttede viser disse tal: De bespiste børn tog i gennemsnit 3-4 kg. på frem til april 1946,
og i samme tidsrum faldt den gennemsnitlige børnedødelighed fra ca. 45 % til 12-15 %. Disse
resultater blev alene tilskrevet bespisningerne143.
Frem mod sommeren 1946 steg bespisningsantallet til 10.000 børn. Derudover begyndte rådhuset at
sende særligt trængende mødre til bespisningsstationen, hvorfra der også uddeltes 5.000 kg.
tørmælk144.
I august 1946 besluttede Red Barnet, at koordinere bespisningen med det Red Barnet Sveriges
bespisning. Til sammen kom de to organisationer op på at bespise 45.000 skolebørn dagligt – hvoraf
Red Barnet stod for 23.000. Det samlede antal udgjorde halvdelen af Budapests børn, og
organisationerne arrangerede et rotationssystem, så ingen blev snydt. Systemet bestod i, at den første
halvdel af børnene blev bespist i to måneder, hvorefter det var den anden halvdels tur. På den måde
nåede man ud til samtlige af Budapests børn i den periode man koordinerede bespisningerne145.
Støttemåltidet bestod angiveligt af den samme slags mad, som blev uddelt i Polen. Det indeholdt 800
kalorier pr. ration, samt de fornødne vitamintilskud. Særligt trængende børn, kunne endda også få et
glas mælk. Til sammenligning var den daglige ration af mad på 532 kalorier pr. person, hvilket kun
lige dækkede ¼ af minimumskravet. Derfor er det heller ikke underligt, at glæden over den danske
hjælp, beskrives som værende ”nærmest generende stor”146.
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Også ungarske børn fik muligheden for at komme til Danmark på tre måneders rekreation.
Forhandlingerne med de ungarske myndigheder synes dog til tider at have været langvarige, men ikke
desto mindre fik 3 hold, på hver 500 børn lov at komme til familier på Sjælland og Fyn. Det første
hold ankom i midten af maj 1946, mens det sidste hold tog afsked med Danmark d. 1. september
1948.
Inden da var bespisningerne i Budapest for længst indstillet.
I februar 1948 var bespisningsantallet nede på sammenlagt 7000 børn, og fra foråret indstilledes
bespisningsaktionen helt147.
Den indsats man havde ydet i Budapest var dog enestående. Ungarn var det land, hvori Red Barnet
hjalp flest børn, og rektoren for Det Ærkebiskoppelige Gymnasium i Budapest udtalte i et interview i
juli 1947:
”Uden Fare for at gøre mig skyldig i den mindste Overdrivelse, kan jeg fastslaa som en Kendsgerning, at
Tusinder af ungarske Børn er blevet frelst fra den visse Død ved denne danske indsats. Taknemmeligheden
over, hvad frem for alt Red Barnet har ydet, lever blandt de ungarske Forældre med en Styrke, som man vist
ikke gør sig nogen Forestilling om i Danmark.”148.

Østrig
Hjælpen til Østrig startede noget senere, end hjælpen til Holland, Frankrig og Østeuropa. Red
Barnets Arbejdsudvalg havde en del betænkeligheder ved at indlede arbejdet her, men da Red Barnet
Sverige i starten af 1946 kunne meddele, at nøden var uoverstigelig i Wiens gader, besluttede man at
stable en hjælpeindsats på benene149.
Eftersom samarbejdet med Røde Kors var så tæt, besluttedes det også at koordinere hjælpen til
Østrig med ”storebror”.
Efter længere tids venten på tilladelser fra Østrigs administratorer, kunne man d. 17. april 1946 se ti
store fiskebiler rulle ud af København, lastet med 20 tons fødevare, 25 tons medicinaludstyr, 17 tons
gavepakker og 10 tons levertran. Alle havde kursen mod Wien og medbragte repræsentanter fra
Fredsvennerne, Røde Kors og Red Barnet150.
Efter ankomsten til Wien besluttede Red Barnet og Røde Kors, at oprette hovedstationen i selve
byen. Eftersom Red Barnet Sverige allerede havde oprettet bespisningsforanstaltninger i byen, var
det på forhånd aftalt, at Red Barnet skulle oprette bespisningsstationer i St. Pölten, der ligger 80 km
øst for Wien. Arbejdet fordeltes således, at Red Barnets tre udsendte medarbejdere skulle stå for
bespisningerne i St. Pölten, så man på denne baggrund kunne opbygge sin egen profil i hjælpen til
Østrig. Røde Kors´ personale skulle så stå for hovedcentralen og bespisningerne i Wien, hvor
forholdene var yderst vanskelige.
Opbygningen af bespisningsstationen i St. Pölten voksede hurtigt.
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De første bespisninger fandt sted 8. maj 1946 og omfattede 3.000 skolebørn i alderen 3-18 år. Maden
tilberedtes i 3 store køkkener og kørtes derefter ud til ca. 20 skoler, hvorfra bespisningerne fandt
sted. I løbet af sommeren udvidedes antallet af bespiste børn til 4.500 og fra oktober 1946 nåede
hjælpen ud til 6.000 børn og unge151.
Hjælpen i St. Pölten fik dog en brat afslutning i december 1946. Alt tyder på, at Red Barnets
personale blev smidt ud af St. Pölten, der lå i den russiske zone, efter en række uoverensstemmelser
mellem Red Barnets personale og den russiske administration152.
Red Barnets bespisningsaktiviteter blev overflyttet til Wien i løbet af december 1946, og sammen
med Røde Kors bespistes her 25.000 børn og voksne hver dag. Hvor Røde Kors i begyndelsen
havde stået for bespisningen i Wiens yderdistrikter, forenedes de to organisationer i stedet om
bespisningen af børn og voksne i de indre af Wiens bezirker153. I begyndelsen af 1947 udvidede de to
organisationer arbejdet til Salzburg, der lå i den amerikanske zone og her nåede bespisningerne op på
10.000 børn pr. dag154.
Arbejdet i Salzburg begrænsede sig dog ikke til bespisninger alene.
Efter bespisningerne havde stået på i et halvt års tid, kunne Red Barnet og Landesregierung Salzburg
nemlig i fællesskab begynde oprettelsen af et børnehjem i et mondænt palæ tæt ved landsbyen
Unken. Palæet, der var fra starten af 1900-tallet, havde været beslaglagt af amerikanerne siden krigens
afslutning, og var rippet for al inventar.
Hjemmet blev bygget op fra bunden, hvilket bl.a. lykkedes via bestikkelse med cigaretter til de
håndværkere der var brug for.
D. 7. juli 1947 kunne man se det danske og østrigske flag veje side om side på grunden til
børnehjemmet, der fik navn efter palæets oprindelige navn: ”Schloss Oberrain”.
Ledelsen af hjemmet bestod fortrinsvis af danske medarbejdere, med tilknytning til Red Barnet, og
hjemmet kunne rumme 80 børn. Det var Red Barnets ansvar, at disse børn fik den daglige
forplejning, mens Landesregierung Salzburg stod for vedligeholdelses- og boligudgifter155.
Som i tilfældet med Holland, Frankrig, Polen og Ungarn modtog Red Barnet også plejebørn fra
Østrig i årene efter 2. verdenskrig.
Man søgte om tilladelse til at modtage tidligere koncentrationslejr-børn fra marts 1946, men det var
ikke før februar 1948, at disse ansøgninger blev imødekommet. I løbet af sommeren 1948 modtog
man det første hold på 500 børn, og i december samme år, kunne det andet hold – på 594 børn –
rejse hjem til deres ødelagte land156.
Egentlig havde man ikke regnet med, at der var behov for at modtage flere østrigske børn i
Danmark. Den 19. januar 1949 kunne hovedkontoret meddele, at 2.000 østrigske børn ville
ankomme i tre hold i løbet af året. 1.800 skulle bo i private plejefamilier over hele landet, der alle
blev forberedt på, at modtage børn i en meget ringe fysisk og psykisk tilstand157.
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Det lykkedes at finde de mange familier til at modtage de østrigske børn, og d. 6. december 1949
kunne de sidste østrigske plejebørn forlade Danmark. På det tidspunkt havde Red Barnet
sammenlagt taget imod ca. 3.400 børn fra Østrig, og mange plejeforældre ønskede at sende deres
barn en gavepakke, som det havde været muligt at sende til f.eks. de franske plejebørn. Den
humanitære organisation Caritas tilbød derfor de tidligere plejeforældre at sende en gavepakke til de
pågældende børn ved direkte henvendelse til Caritas´ hovedkontor på Frederikssundsvej 225 i
København. Hvor mange plejeforældre der betalte Caritas-pakkens pris på 22,50 kr. er uvist. Dem
der gjorde, var imidlertid sikre på, at deres lille østrigske plejebarn modtog: 420 g svinefedt, 1 kg.
marmelade, 500 g hvedemel, 850 g oksekød, 500 g havregryn, 250 g bolcher, 100 g toiletsæbe og 200
g chokolade158.
Det er svært at bedømme hvad de østrigske børn syntes om plejeopholdet i Danmark. I denne
beskrivelse af børnene i toget fra Østrig til Danmark, er det dog tydeligt, at ikke alle børn var lige
begejstret – i hvert fald til at starte med:
”Der sidder en lille 6-årig pige i toget, der fører os nord på op til et sagnomspundet land, hvor man kan drikke
al den mælk, man vil, og alle mennesker har rigtige huse at bo i.
Den lille pige græder stille, tårerne løber hende ned ad kinderne og lægger sig som mørke pletter på hendes
stumpede kjole. Af og til ser hun sig fortvivlet om, så synker hun sammen igen i stille gråd. Jeg spørger hende,
hvorfor hun dog er så ked af det, og prøver at fortælle hende lidt om alt det herlige hun skal opleve. ”Ja, det er
meget godt”, snøfter hun, ”men hvad skal der dog blive af min stakkels mor, når jeg rejser bort, jeg er dog den
ældste hjemme159”.

Modtagelsen af østrigske børn i Danmark, stoppede for en stund ved udgangen af 1949.
Allerede i 1952 så man sig imidlertid nødsaget til at modtage de første 47 børn fra Steiermark, der
var af forskellige nationaliteter, men alle flygtet fra Sovjetunionens regime på østsiden af det
etablerede Jerntæppe160.
Dette vil blive behandlet senere.
Hjælpen i selve Østrig, stod på et stykke tid efter Red Barnet havde trukket sig ud af de andre
krigsramte lande i Europa.
I vinteren 47-48 afsendtes fødevarer til bespisning af 10.000 børn i Salzburg og børnehjemmet
”Schloss Oberrain”. I efteråret 1948 flyttede man hjælpecentret til Klagenfurt i den britiske zone, og
sammen med Englands ”Save the Children Fund”, bespiste man i vinteren 48-49 endnu 10.000 børn
i Villach og Klagenfurt
Dette skulle blive den sidste større bespisningsaktion i efterkrigsårenes Østrig.
D. 1. juni 1949 nedlagdes børnehjemmet i Unken, og i stedet oprettedes et sommerhjem i Litzlhof,
der under Red Barnets ledelse nåede at modtage 2.130 børn fordelt på fem hold161.
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Som beskrevet var en stor del af hjælpearbejdet i Østrig, et tæt samarbejde mellem Red Barnet og
Røde Kors. Det er tvivlsomt hvorvidt man i Østrig har skelnet mellem de grå og blå uniformer,
eftersom hele hjælpeaktionen gik under navnet: ”Dänische Hilfsaktion für Österreich”162.

Italien
Også Italien blev omfattet af Red Barnets efterkrigsindsats.
I januar 1946 modtog man en rapport fra den internationale Red Barnet Union i Geneve, der
berettede om stor nød i det krigshærgede land.
Red Barnet reagerede omgående på henvendelsen og afsendte i første omgang 13 tons fødevarer til
Genova, således at disse kunne uddeles på bespisningsstationer af søsterorganisationen i Italien.
Fødevarerne bestod af forskellig slags gryn, tørmælk og ost, der kunne bruges til forskellige slags
supper.163
I modsætning til bespisningsstationerne andre steder i Europa, oprettede Red Barnet altså ikke
selvstændige bespisningsstationer i Italien, men stolede på at Italiensk Red Barnet og Red BarnetUnionen uddelte fødevarerne, hvor behovet var størst. I sommeren 1946 udsendte man dog en
medarbejder, der skulle kontrollere at de mange 100 tons fødevarer fra Danmark, blev anvendt
ordentligt. Dette udsnit af hendes rapport giver et indtryk af, at hvert eneste gram fødevarer var
behøvet:
”Alene i Neapel har 200.000 Børn mellem 6 og 12 Aar aldrig været i Skole. 10.000 lemlæstede Børn, for hvem
der endnu intet er gjort. 10 % af hele Befolkningen lider af Tuberkulose. Mellem Rom og Neapel ved Monte
Cassini findes ingen Børn under 4 Aar; alle er døde. Hittebørnshjemmene omkring Rom havde 80 til 100 %
Dødelighed under Krigen. Alle private Institutioner og Legater er lukkede paa Grund af Pengemangel, da
Liren ingen Værdi har. Kun England og Danmark har helt spontant og af egen drift sendt Hjælp til Italien, og
den engelske Kakao kan endda ikke anvendes, da der ingen Sukker er. Vi gav et Ton Ost til et Hjem for
forældreløse Børn i Sabandia. Et ton ost afgaar i disse Dage til en lille By i Calabrien, hvor de 1000 Børn dér
saaledes i det mindste for én Gangs Skyld kan spise sig mætte.”164

Fødevarerne udsendtes med skibe fra bl.a. DFDS, og ankom månedligt til Italiens havne. Samlet
kunne fødevarerne bespise 10.000 børn om dagen i byer som Rom, Napoli, Formia, Velletri,
Viterbo, Trezza d´Adda, Venezia, Palermo, Trieste, Messina, Livorno Bologna, Traponi og
Firenzuola. Når så mange byer og områder modtog varer, skyldtes det, at bespisningerne
hovedsagligt fandt sted på klostre og præventorier for forældreløse børn og børn hvis forældre var
tuberkuløse165.
Maden børnene fik, kunne f.eks. bestå af mælkesuppe, der var lavet på danske havregryn og
sydamerikansk mælk. En anden mulighed var chokoladesuppe, der bestod af chokolade fra England
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og tørmælk fra Danmark. Et støttemåltid kunne også bare bestå i uddelingen af dansk ost, til de
mange udsultede italienske børn.
Da bespisningerne i resten af Europa lakkede mod enden i sommeren 1948, undersøgtes forholdene
i de forskellige lande for at konstatere hvorvidt yderligere hjælp var nødvendig for befolkningen og
mulig at yde166.
Kun Østrig og Italien opfyldte begge kriterier, og i løbet af vinteren 1948-49 afsendtes derfor endnu
en ladning fødevarer til Red Barnet-Unionens hovedstation i Rom. Forsendelserne stod på frem til
sommeren 1949, hvor de sidste fødevarer fra Danmark ophørte med at tilflyde Italien. Alene i 1949
blev 94 tons sejlet til støvlelandet167.
Også Italienske børn fik lov til, at komme på ét tre-måneders ophold i Danmark.
I slutningen af 1946 fik Red Barnet tilladelse til at modtage italienske børn og i juni 1947 kom det
første hold på 1.000 italienske drenge og piger til Danmark, hvorefter de blev indkvarteret i
København og omegn. D. 15. juni året efter, kunne yderligere 476 små italienere modtages i jyske
plejefamilier168. Dette hold skulle ikke blive det sidste der ankom fra Italien, men derimod det sidste
der ankom, uden at det medførte den store dramatik i den danske offentlighed.
Det var ikke børnenes skyld, at dramatikken opstod. Derimod kan skylden tilskrives de danske
fodboldspillere, der i samme periode blev solgt til de rige italienske fodboldklubber. Det vakte
nemlig en del forargelse og undren, at italienske børn modtog så megen hjælp fra Danmark, når
italienerne samtidig havde råd til at betale store beløb for danske fodboldspillere. I Berlingske
Tidende d. 17. februar 1949 kunne man f.eks. læse:
”Jeg [vil] gerne have lov til at protestere mod, at der nu igen skal slæbes 500 italienske børn til Danmark. Helt
bortset fra den lange og vanskelige rejse fra Sydens herlige sol til det tvivlsomme danske klima kan jeg af
selvsyn erklære, at Italien bugner af fødevarer og tøj. Der er altså ingen grund til for nogen at lide nød. Vi ved
desuden alle, at Italien er så rig, at de har råd til at betale svimlende summer for danske fodboldspillere,
hvorfor skal det fattige Danmark så hjælpe det på både mad, tøj og penge så rige Italien. Hvorfor kan ”Red
Barnet” ikke først og fremmest redde danske børn? Der er tusinder af danske børn, der trænger til hjælp – red
dem først.”169.

Denne kritik påvirkede dog ikke Red Barnets indstilling til og opfattelse af behovet i Italien.
I et skarpt svar gav generalsekretær Krebs udtryk for, at der var meget store uligheder i Italien, og at
selvom der måske var en rig elite, var der på ingen måde mad og hjælp nok til de forældreløse børn
på de forskellige børnehjem. I fællesbrevene tryktes en række artikler og uddrag af kronikker, der
skulle forsikre om behovet for hjælp til Italien. Flere rapporter blev ligeledes offentliggjort, hvori
man kunne læse om de forfærdelige forhold i Italiens provinsbyer i vinteren 1949170:
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”Byen [Firenzuola] er endnu i den grad ødelagt, at det ikke er muligt at organisere en ”siddende” bespisning,
men børnene får en kop suppe, en skefuld levertran, et stykke brød med ost. (…)
Kommunen har lovet at betale brødet. (…)
Piedimonte ligger mellem Monte Cassino og Ponticorvo, og vi har netop valgt dette sted, fordi det har
modtaget mindre hjælp end de to nabosteder. Her er vi i gang med at etablere en bespisning i lejren Viale del
Lavore. Nogle af børnene derfra var i Danmark i sommer og hører til de mest miserable”171.

Red Barnets ledelse holdt således fast, og natten mellem d. 18. og 19. juli 1949, kom de sidste 500
italienske børn til Padborg. Efter lægeundersøgelsen blev de sendt videre til Aarhus to dage senere,
og fordelt til deres plejefamilier i Midtjylland172.
Efterkrigshjælpen til Italiens børn stoppede i sommeren 1949. På det tidspunkt havde næsten 2.000
italienske børn været på ét tre-måneders ophold i Danmark og 50.000 børn var blevet bespist i
Italien. Den samlede udgift for Red Barnet lød på 1,8 mio. kr.173
Allerede i november 1951 var den dog gal igen. Floden Po gik over sine breder, og Red BarnetUnionen i Geneve anmodede igen om hjælp.
Red Barnet sendte i første omgang 24.000 kr. direkte til Geneve og senere doneredes yderligere
50.000 kr. til afhjælpning af katastrofen. Ved samme lejlighed tilbød Red Barnet – på trods af
tidligere tiders kritik – at modtage 100 børn til plejefamilier i Danmark, men dette blev aldrig en
realitet174.
Hvorvidt kritikken af Red Barnets indsats for de italienske børn i 1949 var berettiget kan diskuteres.
Med fare for anakronistiske fejlslutninger fristes man til, at sammenligne hele situationen med
nutidens problematikker i forhold til humanitært nødhjælpsbistand til udemokratiske stater, der ledes
af en velhavende elite.
At de italienske børn var glade for Red Barnets hjælp, blev under alle omstædigheder tydeligt, da
Kong Frederik IX og Dronning Ingrid var på statsbesøg hos den italienske præsident i Rom i 1952:
”Ved den frokost, som Italiens præsident gav for Kong Frederik og Dronning Ingrid under kongeparrets
ophold i Rom i november 1952, fik syv små italienere, der tidligere har været på besøg i Danmark, lejlighed til
at hilse på Majestæterne og takke for den gæstfrihed, de havde nydt i Danmark. – Det mindste af børnene
overrakte Dronningen blomster, og den største af dem, Luigino Chiappini, der havde fået ideen til
foretagendet, holdt følgende tale på dansk: ”Majestæter, Vi har den store ære at stå her som repræsentanter for
alle de italienske børn, der har været så heldige at nyde den danske gæstfrihed. Vi er blevet behandlet som
landets egne børn. Til Deres Majestæter udtrykker vi den dybeste taknemmelighed. Vi beder Deres Majestæter
hilse Prinsesserne: Margrethe, Benedikte og Anne-Marie. Længe leve Deres Majestæter! Længe leve
Danmark!”. Både Kongen og Dronningen var synlig glade for børnenes hyldest og underholdt sig længe med
dem”175.
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Palæstinensiske flygtninge i Syrien
Da afslutningen på hjælpearbejdet til mange af Europas krigsramte lande, var tæt på at være en
realitet, meddelte Red Barnet i sommeren 1948, at man var klar til at ændre sit fokus i hjælpen til
udlandet176.
Det nye fokus var hjælpen til de over 300.000 arabiske og jødiske flygtninge, der var flygtet til bl.a.
Syrien, som følge af den væbnede konflikt mellem de statsløse palæstinensere og det nyoprettede
Israel177. Hjælpen til konfliktens flygtninge var bemærkelsesværdig, fordi det var første gang Red
Barnet ville etablere en hjælpeaktion uden for Europa.
Allerede i planlægningsfasen i 1948 var det hensigten, at hjælpe omkring 10.000 flygtninge gennem
bespisningsstationer og uddeling af fødevarer.
Ideen om at hjælpe det betændte område gav både genklang i Red Barnet-Unionen og FN. Den
tidligere koordinator af mange af Red Barnets bespisningsopgaver i Europa, Børge Thøfner, blev
derfor sendt til Paris og Geneve i starten af december 1948, for at blive endelig godkendt som leder
af en forenet hjælpeindsats bestående af Red Barnet-Unionen og FN. Fra Unionen deltog England,
Sverige, Norge, Irland og Danmark fra starten, men senere kom bl.a. Canada og Sydafrika også med i
aktionen178.
Thøfner fik assistance af sekretær Lizzie Holm og senere af Oda Breinholt, der begge deltog i
planlægningen af bespisningsaktionen i Beyrouth.
Det besluttedes at oprette den første bespisningsstation i Damaskus, hvor svensk, norsk og dansk
Red Barnet forestod bespisning og tøjuddeling for 10.000 jødiske og palæstinensiske flygtninge. Det
var ikke alle steder, der kunne opstilles egentlige bespisningsstationer, men her uddeltes fødevarerne i
stedet i ikke-tilberedt form, så flygtningene selv kunne forarbejde dem. Hvert barn fik følgende
ration om måneden: 500 g sukker, 400 g oksetalg, 800 g tørmælk, 1.000 g hvedemel, 1.500 g bygkorn,
vitaminpiller, levertran, margarine, sæbe, bønner, fodtøj og tæpper179.
I Syrien befandt der sig omkring 30.000 flygtninge, der var spredt ud over et stort geografisk område.
Dette medførte, at det ikke ville være muligt for flygtningene at få del i nødhjælpen, hvis der kun lå ét
centralt lager. Thøfner besluttede derfor at oprette 4 depoter i det sydlige Syrien, der gennemsnitligt
lå i en radius af 100 km. fra Damaskus. På depoterne boede 1-2 nødhjælpsarbejdere, der var ledere
for uddelingen af nødhjælpen. På den måde behøvede de palæstinensiske flygtninge ”kun” at gå
nogle timer, for at nå en nødhjælpsstation180.
Det var en barsk opgave, at være udsendt nødhjælpsmedarbejder i dette område. Denne beskrivelse
af Oda Breinholt, giver et indtryk af forholdene for flygtninge såvel som personale:
”For at Red Barnet kan få et indblik i hvordan vi arbejder hernede, vil jeg prøve at fortælle om en tilfældig
dag, f.eks. D. 17. april [1949], som hjemme var en ganske almindelig påskedag, men som for os var en
almindelig arbejdsdag.
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Kl. 8 blev jeg afhentet i vort værelse, da begge trucherne var fuldt lastede. Vi har jo den fordel frem for
mændene at vi ikke behøver at læsse vognen, så vi kan sove lidt længere. Mr. Khleif og jeg kørte til noget, der
hedder Wasset; der er en ret stor militærforlægning der, men by er der ikke meget af.
Derimod har en beduinerprins bygget et palads, der ikke er ret stort og heller ikke særlig skønt. Den eneste
fordel er, at prinsen har lavet en god kørevej de 5 km. fra hovedvejen. Fra Wasset og videre er vejen aldeles
ufremkommelig, så flygtningene spadserede i 3 timer for at komme til os. Dette Hafar-distrikt er vores største,
men tillige det mest vanskelige at komme til.
Da vi ankom, fik vi anvist, hvor vi skulle være, dette viste sig at være en forgård til huset. I gården blev melet
fra ligaen [Red Barnet Unionen] anbragt i et hjørne, i et andet salt, dadler og vores oksetalg, da det skal
vejes. Et tredje sted blev levertranen givet ud, fjernt, så langt som muligt fra mig, da lugten som bekendt ikke
er særlig lækker. Jeg indrettede min shop i et overdækket rum 2-3 trin oppe. Der fandtes kun vægge op til de 3
sider, hele siden mod gården var åben. Dette bruges meget hernede, om sommeren er det køligt, og så har
man sådan en dejlig udsigt til at se, hvad der sker, og nysgerrige er araberne, så det forslår.
Inderst inde stod et meget stort ildbækken, hvor der lå noget træ og brændte og varmede lidt for de
omkringsiddende. Dette var forsamlingsstedet for mændene og af og til kom prinsen og sad og snakkede og
drak den stærke bitre kaffe, som serveredes mange gange om dagen. Man får kun nogle få dråber i koppen
som går fra mund til mund, heldigvis får vi koppen først; hvis den først har været rundt til 10-12 skæggede
ikke særlig hygiejniske udseende arabere med store tørklæder om hovederne, taber man lidt af lysten til at
drikke, men så siger man til sig selv: ”Oda, lad nu vær at skabe dig, drik med frisk mod,” og så glider
kaffetåren ned, og man får et par dråber til, som man også sluger, så siger man ”Daimeh”, hvilket betyder tak.
Så er de henrykte og spørger, om man kan arabisk og jeg siger, ”Lar”, og nikker energisk med hovedet
bagover, alt dette betyder nej.
Min ”shop” arrangeres som en butik med disk, bag hvilken jeg står. Disken består af vore trækasser, og
ovenpå arrangeres alle varerne i sække el. kasser. Når navnet råbes op, lukkes flygtningen ind gennem
smedejernsdøren, og går hen til mr. Khleif, som er anbragt ved et bord i min nærhed. Flygtningen afleverer
sin legitimationsbog og kvitterer for modtagelsen af sin ration ved at rykke tommelfingeren i en sværtepude
og så på papiret ud for sit navn. Dette ser uhyre mærkeligt ud for os med alle deres fingeraftryk ned over
siderne, men de allerfærreste kan skrive, så det er lettere at lade alle bruge tommelfingeren.
Så kommer flygtningen over til mig, og så begynder forestillingen. Mr. Khleif siger f.eks. til mig: ”Three +
six”, det betyder 3 voksne og 6 børn. Først får de 9 rationer (…), derefter byggryn og mælkepulver blandet på
stedet, hvedemel, vort sukker, ligaens sukker, Unicefs margarine og en dåse kød, et stykke sæbe for hver 3die
person, hver 4de person et par støvler el. sko. Hvis der er 8 personer eller derover et par støvler eller sko. I alt
får børnene 10 ting og de voksne 4 ting hos mig.
Alt dette skal helst foregå meget hurtigt, men tager ofte tid, da de først skal finde ud af, hvad der skal hvor, tit
ser man dem rive hovedtørklædet af til sukker el. andet. Beduinkvinderne må ofte af med både en og to af
deres store, sorte kjoler, så det er godt de har flere på.
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Beduinkvinderne er meget friere i deres optræden end de tilslørede muhamedanerkvinder, og mange af dem
har yndige ansigter og smukke, mørke øjne, som de prøver at gøre endnu mere tiltrækkende ved at smøre
noget sort langs hele underkanten af øjet.
Hos mr. Khleif får flygtningen ét stk. papir, som han drager videre med, så får han udleveret de kvanta af
dadler, saft, olie, oksetalg og mel, der tilkommer ham, så går han ud en anden vej og laster sit æsel eller sin
kone med alle varerne. Ofte har vi kameler, som bliver læsset med en mængde ting, og vi står som
tryllebundet og ser på kamelen, som lægger sig ned, og senere rejser sig op igen med byrden på ryggen. Den
knejser lige meget med hovedet og ser meget overlegen ud; jeg kan slet ikke vænne mig til kamelens mærkelige
udseende, så jeg må stadig kigge på dem.
Kl. ca. 14 har vi ekspederet 81 familier, og alt, hvad der er tilbage af varer læsses på truchen, og vi siger farvel
til prinsen og tak for husly. Så drager vi tilbage til Ouneitra, hvor vi får lidt mad i en fart, og så af sted mod
Ullaiga, hvor frk. Toll og Mr. Bishonti har arbejdet nogle timer. Så tømmes truchen igen, alt stilles op på ny i
min butik, og så deler vi ud igen. Men alt dette med læssen af og på tager lang tid og er strengt for de stakkels
flygtninge. En sæk med bønner vejer 125 kg., og vort oksetalg i de store tønder hører heller ikke til de lette
ting.
Mørket falder på, men vi bliver ved at dele ud til kl. 20 i skæret af én stormlygte, man føler sig frem og målene
har man givet ud så ofte, så de ligefrem fylder sig selv i det rigtige kvantum. V bliver kørt hjem i jeepen,
medens herrerne igen må overvåge læsningen af bilerne, og senere i Ouneitra aflæsningen i magasinet, kl.
20.30 er vi hjemme, spiser lidt mad og så på hovedet i seng, selvom den er livlig med både væggetøj og lopper;
de holder mest af mig, så jeg overlader til frk. Toll fornøjelsen med at skræmme rotterne i nattens løb. Næste
morgen vågner man op til frisk dåd godt forbidt, men ”marlisk” det er ligegyldigt.”181

Red Barnet trak sig ud af det sydlige Syrien i løbet af foråret 1949. Det fremstår ikke entydigt hvorfor
man ikke ville forlænge opholdet, men Red Barnets økonomiske situation på dette tidspunkt skal nok
tilskrives en væsentlig del af forklaringen.
Det ligger imidlertid fast, at Red Barnet havde bespist 13.000 flygtninge, og sendt 157 tons fødevarer
til regionen, ved hjælpearbejdets afslutning i 1949.
Børge Thøfner fik herefter job som landssekretær i St. Georgs Gilderne. Allerede i 1950 vendte han
dog tilbage til Red Barnet – denne gang som generalsekretær182.

Den resterende del af efterkrigshjælpen
Ud over hjælpen til de ovenstående lande og områder, var Red Barnet også involveret i mere eller
mindre omfattende aktioner, andre steder i Europa:

Norge
Norge var blandt de første lande, der modtog efterkrigshjælp.
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Omkring oktober/november 1945 ankom 230 norske børn fra Finmarken til et længerevarende
ophold i Danmark. Først den 9. maj 1946 blev de første 200 af børnene sendt tilbage til Norge efter
5 måneder i Danmark. De sidste 30 børn fik lov til at blive nogle måneder ekstra.
Årsagen til opholdets forlængede varighed er uklar, men meget tyder på at det lange
genopbygningsarbejde i Nordnorge bærer en del af forklaringen.183

Finland
Fra februar 1946 kunne der tegnes personlige fadderskaber til finske børn, der var blevet ofre for
Finlands kampe mod Sovjet. Børnene der kunne støttes med et personligt fadderskab blev udvalgt af
Mannerheimforbundet, og prisen var 250 kr. for 10 måneder.
Det var dog også muligt at tegne upersonlige fadderskaber til fordel for finske børn – her lød prisen
på 30 kr. årligt.
Der var et ubestemt antal finske plejebørn i Danmark, men der foreligger ingen skrevne kilder, der
dokumenterer deres ophold184.

Luxemburg
Det lille storhertugdømme blev tilbudt efterkrigshjælp af Red Barnet i marts 1946.
Tilbudet bestod i, at man erklærede sig villig til at modtage 1.000 krigsramte børn, til plejefamilier
rundt om i Danmark. Det tyder på, at man regnede med de første 500 børns ankomst i april 1946,
men at dette ikke kom i stand som følge af problemer i det forberedende arbejde til transporten185.

Jugoslavien
Børnene på Balkan var igennem en længere periode genstand for Red Barnets opmærksomhed.
Hjælpen til Jugoslavien kom første gang på tale, da Røde Kors i marts 1946 sendte en anmodning til
Red Barnet om at deltage i hjælpen til Jugoslavien, fordi ernæringssituationen nærmede sig det
katastrofale. Anmodningen blev omgående imødekommet og i begyndelsen af maj 1946 afsendtes 50
tons fødevarer til Split og Dubrovnik. Fragten foregik med skib til Adriaterhavet. En medarbejder,
fru Saaby, rejste til Split i juli og forestod bespisningen af over 10.000 børn i omegnen af Split frem
til februar 1948. I flere rapporter beskrev fru Saaby den miserable tilstand landets børn befandt sig i,
samt de vanskelige arbejdsforhold omkring Split.
Der var ingen jugoslaviske børn i danske plejefamilier186.

Grækenland
Dele af landet var stadig en kampzone i 1947, og repræsentanter fra Grækenland henvendte sig
derfor selv til Red Barnet for at få hjælp. Undersøgelser af forholdene bekræftede til fulde hjælpens
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nødvendighed, og Red Barnet besluttede, at oprette bespisningsfaciliteter for flygtningebørn og
forældreløse omkring havnebyen Volos i slutningen af 1947.
Flere af bespisningsstationerne blev oprettet lige bag fronten, og det var farligt for de 6 udsendte
Red Barnet-medarbejdere at arbejde her. Ikke desto mindre var Grækenland genstand for den
næststørste bespisningsaktion Red Barnet organiserede i 1948 og landet modtog i alt 140 tons
fødevarer til en samlet pris af 460.000 kr. Dette betød at 7.000 græske børn modtog et dagligt måltid
mad, frem til september 1949, hvor bespisningen stoppede.
Der var ingen græske børn i danske plejefamilier187.

Rumænien
Samtidig med Røde Kors´ anmodning om hjælp til Jugoslavien, bad man også Red Barnet om at
hjælpe i Rumænien, der oplevede stor hungersnød i provinsen Moldavien.
Høsten var slået fejl i både 1945 og 1946, hvilket havde ført til en nært forestående sultkatastrofe. Alt
kvæg var blevet slået ned, og rapporter berettede om, hvordan folk levede af bark og blade.
Red Barnet Sverige var allerede på stedet. Red Barnet besluttede derfor, at sende fødevarer til
kollegerne fra Sverige, der så kunne stå for selve bespisningen i Moldavien. Således bespistes
omkring 14.000 rumænske børn fra 80 kantiner omkring Braila med danske fødevarer fra foråret
1947 til sommeren 1948.
Der var ingen rumænske børn i danske plejefamilier188.

En samlet opgørelse over Red Barnets hjælpeaktion i Europa fra 1945-49 ser således ud:
21.035 børn fik 3 måneders ophold i Danmark
449.000 udenlandske børn blev omfattet af bespisningerne.
7.272 tons fødevarer og gavepakker blev sendt som hjælp til udlandet.
24.899.342 kr. blev brugt af Red Barnet i denne periode på hjælp til udenlandske børn189.
Opgøres antallet af måltider uddelt på bespisningsstationer i Europa, når antallet ca. 63 millioner –
en enestående bedrift, af en nystartet dansk hjælpeorganisation.

Red Barnets efterkrigshjælp til Tyskland
Skal Tyskland hjælpes?
Red Barnets ideologiske grundlag var fra første færd, Eglantyne Jebbs deklaration om barnets
rettigheder. Det mest fundamentale i denne deklaration var understregningen af, at rettighederne
omfattede alle børn – uanset race, nationalitet eller tro. Når dette element var så afgørende for
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deklarationen, var det fordi hele grundlaget for ”Save the Children-bevægelsen”, udsprang af
modstanden mod den bevidste udsultning af Centraleuropas børn efter 1. verdenskrig. Med andre
ord: Børn var altid uskyldige og skulle ikke straffes for de voksnes handlinger.
Eglantyne Jebb gik aldrig på kompromis med denne ideologi, men måtte på egen krop sande dens
svære betingelser i virkelighedens verden.
Ligeledes måtte Red Barnet sande virkelighedens vanskeligheder, da det skulle besluttes hvilke børn
man skulle hjælpe efter 2. verdenskrig.
Problemet i Red Barnet var imidlertid ikke kun, at omverdenen ignorerede Eglantynes idealer, men
at organisationen heller ikke selv kunne få idealerne til at passe med opfattelsen af det styrtede
nazistiske imperium.
Første gang dette blev tydeligt, var på Red Barnets første landsmøde d. 16. februar 1946. Valborg
Hammerich tog fra begyndelsen af sin tale hul på problematikken, og med følgende ræsonnement
forklarede hun, hvorfor Red Barnet ikke ville hjælpe de tusindvis af krigsramte tyskere, der var flygtet
til Danmark:
”Mange vil spørge, hvilke Børn skal nu hjælpes – hvad med tyske Børn?
At sindene her let kan bevæges, er i sin Orden og kun rimeligt. Vi staar i en international Organisation, som
har lovet at hjælpe nødstedte Børn uanset Nationalitet, Race og Tro. Som det staar for os i Arbejdsudvalget i
Dag, kan vi ikke se, at der er nogen Rimelighed for at tage tyske Børn til Danmark. Danmark har – om end
ufrivilligt – paataget sig en saa stor Byrde med Hensyn til de tyske Flygtninge, at vel intet Land kommer til at
yde Tyskland mere end vi. Paa den anden Side lever vi i et frit Land, og hvis der i Befolkningen er Trang til at
sende Mad ned til nødstedte tyske Børn, bør det før eller senere gøres. Men vi har dog en Pligt til at hjælpe de
Børn, der længst har været i Nød, og hertil tror jeg, at polske, ungarske og østrigske Børn hører”190.

Formanden gjorde det altså klart, at Arbejdsudvalget ikke ville hjælpe de tyske børn, selvom det ville
have været nærliggende at forsøge at lade netop de tyske børn indkvartere i danske familier, fordi
disse børn jo i forvejen befandt sig i flygtningelejre i Danmark.
Valborg Hammerich prøvede således, at komme uden om Eglantynes deklaration (og hjælpen til de
tyske børn) med den forklaring, at de tyske børn retfærdigvis stod ”sidst i køen”. Med nutidens
briller synes det dog uundgåeligt at konkludere, at Red Barnet ikke ville hjælpe de tyske børn, fordi
de var tyske – ikke fordi man satte køkultur højere end børns rettigheder.
I forhold til det ”andet ben” i Red Barnets hjælpearbejde – bespisningerne i udlandet – afviste
Arbejdsudvalget ikke på samme måde, at hjælpe den tidligere besættelsesmagt. De mere moderate
vendinger i denne sammenhæng kan dog ikke skjule, at Red Barnet heller ikke så det som bydende
nødvendigt, at støtte Tysklands børn med bespisninger.
Samlet kan det således fastslås, at Red Barnets ledelse, var i alvorlig konflikt med Eglantyne Jebbs
ideologiske grundlag, frem til begyndelsen af 1946.
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Red Barnets folkelige bagland – lokalkomiteerne – var sandsynligvis enige i ledelsens pragmatiske
afvisning af hjælp til Tyskland. På samme landsmøde udspandt der sig i hvert fald en længere
diskussion om hjælpen til Tyskland, der bl.a. resulterede i, at de sønderjyske repræsentanter truede
med at forlade organisationen, hvis de tyske flygtninge modtog hjælp af Red Barnet191.
I løbet af 1946 skete der en langsom holdningsændring i Arbejdsudvalget i forhold til
Tysklandsspørgsmålet. I stedet for, som på landsmødet i februar, at udtrykke sin holdning til
spørgsmålet, begyndte man i stedet at henvise til, at den danske regering ikke havde givet lov til at
hjælpe Tyskland, og at man afventede statens udspil på området192.
I oktober 1946 satte næstformand Fritz Lerche så en milepæl i forhold til hele problematikken. På et
møde i Århus d. 20. oktober, blev hjælpen til Ungarn og Østrig kritiseret af de lokale kræfter, fordi
de to stater var tidligere aksemagter. Til denne kritik svarede Lerche:
”Med Hensyn til Hjælpen til Ungarn og Østrig, (…) saa maa vi klart vedgaa, at Red Barnet hjælper disse
Lande. Den Tid er inde, da vi maa nedkæmpe Hadet i vort Sind, hvis vi skal have noget Haab om, at der skal
vokse en ny Verden op”193.

Selvom kritikken ikke omhandlede Tyskland, gjorde Lerche her Arbejdsudvalgets principielle stilling
klar: Man ville ikke udelukke hjælp til børn, fordi de var født i tidligere fjendtlige lande.

Bespisningsaktion i forklædning
I foråret 1947 skete der et nyt skred med hensyn til Tysklandsspørgsmålet.
Den danske regering besluttede på dette tidspunkt at iværksætte en bespisningsaktion for de mange
flygtninge i Nordtyskland, som Røde Kors blev udvalgt til at stå for.
Lederen af hele aktionen blev dog ikke udvalgt fra Røde Kors´ personalestab, men derimod fra Red
Barnets Landskomite: Direktør Erik Østergaard.
Erik Østergaard havde ledet transporten af de mange hollandske børn Red Barnet havde fragtet til
Danmark, og nu skulle han lede en bespisningsaktion for i alt 80.000 flygtninge i Nordtyskland194.
Tre hjælpeorganisationer deltog i bespisningsaktionen: Røde Kors, Fredsvennernes Hjælpearbejde og
Red Barnet.
Fordelingen af arbejdsområder resulterede i, at Red Barnet påtog sig at bespise 30-35.000 personer
fra bespisningsstationer i Slesvig, Niebøl-Sild, Itzehoe, Oldenburg og Lübeck. Røde Kors bespiste
det samme antal personer i bl.a. Flensburg og Hamburg, mens Fredsvennerne bespiste 20.000
personer i Kiel og Pinneberg195.
Alle udgifter blev betalt af den danske stat, og blev udført i Røde Kors´ navn. Hvorfor arbejdet
skulle udføres i Røde Kors´ navn er uklart, men måske passede det i virkeligheden Arbejdsudvalget
godt, at man kunne leve op til Eglantynes deklaration, uden at stå i frontlinjen.196
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Red Barnets bespisninger i Tyskland varede frem til forsommeren 1948. På det tidspunkt vurderede
Red Barnet stadig, at der var behov for hjælp til Tyskland, men at det var regeringens beslutning,
hvorvidt den ville fortsætte hjælpen. Staten lagde hele opgaven over på Røde Kors´ skuldre, og Red
Barnets bespisningsstationer i Tyskland blev ikke genåbnet.
På det tidspunkt havde Red Barnet haft over 20 kvinder og 12 mænd udsendt til
bespisningsstationerne197.

Sydslesvigske børn til danske plejefamilier
Tysklandsspørgsmålet delte Red Barnets bagland helt frem til slutningen af 1948.
De forskellige holdninger kom til udtryk på årsmødet i Odense i november 1948, og det blev
diskuteret længe og indgående. Ledelsen synes dog ikke at have blandet sig i diskussionen, men
overlod meningsudvekslingerne til lokalkomiteernes repræsentanter. Den livlige diskussion afslørede,
at ikke alle tog Eglantynes børnerettigheder lige alvorligt, men også at en opblødning var på vej:
”Jeg er ked af at sige, hvad jeg nu skal, men jeg tør garantere for, at arbejdet for Red Barnet i Aalborg bliver
umuligt, hvis vi skal bede folk om at tage tyske børn.”
”Rent teoretisk strider det mod Geneve-deklarationen, hvis vi ikke hjælper de tyske børn, men man må
undertiden gå på akkord, og ingen vil fortænke os i, om vi er betænkelige overfor dette spørgsmål. Såfremt vi
skal have tyske børn, må parolen være: Gå stille med dørene! Det vil blive vanskeligt, men ikke umuligt.”

”Vi har haft indkvartering af sydslesvigske børn, og hjemmene var kede af at have dem, fordi de var tyske.”
”Vi har haft tyske børn i Grenå, og vi skulle også gå stille med dørene, hed det, men det viste sig, at vi kunne
have afsat dobbelt så mange. Og bemærk: Det var ikke folk, som havde været nazister, der ønskede at tage
børnene.”

”Jeg tror ikke vi skal gå stille med dørene, vi skal vise, hvad vi vil. Min forstand reagerede imod tanken i første
øjeblik, men vi må overvinde modstand indeni os og sige: Vi har ikke lov til at lade være. Det er imidlertid
min overbevisning, at det er bedre at arbejde for tyske børn i Tyskland og hellere vente med at tage børnene
herop endnu et par år. Jeg støtter stærkt tanken om at arbejde blandt tyske børn, men først og fremmest i
Tyskland.”

”Jeg vil anbefale denne opgave meget stærkt. Det er en kristen og demokratisk opgave, og søger vi ikke at
udføre den, har vi svigtet vore bestræbelser. Men lad os helst ikke blande det politiske ind i dette
spørgsmål”198.
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Hvorvidt Red Barnets plejefamilier skulle modtage tyske plejebørn, blev først og fremmest afgjort på
Christiansborg. Der skulle nemlig først og fremmest gives tilladelse til, at transporterne kunne finde
sted, og restriktionerne var skrappe.
I løbet af 1948 blev det dog tilladt for Red Barnet, at modtage et mindre antal sydslesvigske børn.
Kravet var bare, at de skulle være indkvarteret hos deres slægtninge, som skulle være danske
statsborgere. ”Almindelige” tyske børn var ikke velkomne. I 1948 modtog Red Barnet 250 af disse
børn fra Tysklands ruiner199.
Efter 1949 var den anti-tyske indstilling fra lokalkomiteerne på hastig retur. Samme år fik Red Barnet
overdraget ansvaret for tyske feriebørns ophold i Danmark af Justitsministeriet. Slægtskabskravet
bestod dog stadig, og antallet af børn, måtte ikke overstige 500200.
Fra efteråret 1948 opfordrede Arbejdsudvalget gentagne gange lokalkomiteerne til, at intensivere
eftersøgningen af hjem, der ville modtage de tyske børn. Ikke desto mindre blev det det samlede
antal feriebørn i 1949 kun 218201.
I 1950 fik Red Barnet igen lov til at modtage op til 500 små tyskere. Nu var det ikke længere nok at
børnene skulle bo hos deres danske slægtninge, men også at de var bosiddende nord for Ejderen og
ikke var ældre end 16 år. På trods af lokalkomiteernes stigende entusiasme, var det kun muligt at
modtage 129 tyske børn på ferieophold under disse omstændigheder.
Udover tilladelsen til at modtage de 500 ”almindelige” halvdanske plejebørn, ansøgte
Arbejdsudvalget også om lov til, at modtage 60 invalide flygtningebørn.202. Ansøgningen blev
godkendt og i 1950 kunne 60 invalide børn i alt opholde sig 2½ måned på Karsemoselejren ved
Frederiksværk og på en ferielejr på Enø.203.
Herefter skulle der gå næsten 3 år, før Red Barnet igen modtog flygtninge fra Tyskland. Disse var
dog ikke drevet på flugt af de allieredes bomber, men derimod fra Sovjetunionens jerngreb om
Østeuropa, og vil derfor blive nærmere omtalt i et senere kapitel.

Hjælpen i Tyskland
Efter bespisningsaktionen til fordel for de mange tusinde mennesker i Nordtysklands flygtningelejre,
gik det for alvor op for Arbejdsudvalget, hvor slemt det stod til her.
Da bespisningsaktionen nærmede sig sin afslutning, besluttede Arbejdsudvalget derfor, at fortsætte
støtten til børnene i flygtningelejrene.
Det vurderedes, at behovet for psykisk hjælp i flygtningelejrene var størst, og Arbejdsudvalget
besluttede derfor, at støtte oprettelsen af børnehaver og fritidshjem i og omkring flygtningelejrene.
Den danske regering gav tilladelse til en sådan aktion i efteråret 1948, og derefter manglede den
britiske besættelsesmagt, blot at godkende projektet. Denne godkendelse lod imidlertid vente på sig,
eftersom arbejds- og indrejsetilladelserne ikke kunne opnås.
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Først i slutningen af april 1949 blev tilladelserne givet, og Red Barnet kunne som den første
hjælpeorganisation arbejde frit i hele Nordtyskland, uden at skulle bruge særlige rejse-, opholds-, og
indkøbsordninger.
Enkelte medarbejdere fra Red Barnet havde dog fået midlertidige opholdstilladelser i Nordtyskland,
og var allerede påbegyndt oprettelsen af 3 fritidshjem i henholdsvis Lübeck, Celle og Oldenburg.
Fritidshjemmet i Lübeck blev indrettet i Red Barnets tidligere bespisningsstation – en større villa i
Roeckstrasse nr. 7 – hvor 250 skolebørn kunne komme i halvdagshold á 40-50 flygtningebørn.
Fra d. 15. august 1949 var man klar så klar i alle tre byer.
Til hver station var tilknyttet 3-5 Red Barnet-ansatte. I tilknytning til stationen lå et fritidshjem og en
børnehave, der blev drevet og administreret af Red Barnet, men havde tysk personale. Disse
institutioner skulle fungere som mønsterinstitutioner. Med andre ord: De skulle være eksempler på
danske elite-institutioner, hvor pædagogik og omgivelser var helt i top. De skulle være eksempler til
efterfølgelse, og fungere som uddannelsessted for vordne tyske pædagoger.
Hver station disponerede over to biler. Det var nemlig meningen, at det udsendte personale skulle
opsøge alle flygtningelejre og opsamlingssteder inden for en radius af ca. 100 kilometer og organisere
oprettelsen af børnehaver og fritidshjem i disse lejre. Når institutionerne var oprettet, bestod
opgaven i, at vejlede personalet i moderne opdragelsesformer og pædagogik, med vægt på leg og fri
beskæftigelse. Idealet var således ”hjælp til selvhjælp”, og det blev en af Red Barnets største
succes´er.
De børn der blev optaget i mønsterbørnehaverne, var udvalgt i samarbejde med de sociale
myndigheder. De modtog ét måltid mad om dagen, der typisk bestod af mælk og smørrebrød204.
I forbindelse med oprettelsen af institutionerne opfordrede Red Barnet til, at lokalkomiteerne sendte
billedbøger og gammelt legetøj til Tyskland, så børnene ikke bare skulle sidde og kigge på hinanden,
men rent faktisk havde noget at lege med. Derudover opfordredes til, at man gennem Red Barnet
søgte en tysk penneven eller veninde, så man på den måde kunne skabe en mellemfolkelig forståelse.
Brevene skulle dog censureres i Lübeck, således at eventuelle tiggerbreve ikke slap igennem til de
danske børn. Desuden blev den eventuelle danske penneven pålagt at vedlægge en frankeret
svarkuvert, da de tyske flygtningebørn ikke havde de 30 pfennig et frimærke til Danmark kostede205.
At man på den måde forsøgte at formidle en mellemfolkelig forståelse mellem tyske og danske børn,
kan måske lyde en smule patetisk. Ikke desto mindre var etableringen af gensidig forståelse og
værdigrundlag, en afgørende del af institutionsaktionen i Tyskland.
Det nazistiske styre havde haft en stor indflydelse på opdragelsesidealer hos de tyske pædagoger, og
uddannelsen og vejledningen af disse bestod derfor i, at give dem en anden pædagogisk tilgang til
børneopdragelse end den nazistiske. Pædagogerne skulle så at sige glemme de gamle
opdragelsesformer og lære nye moderne metoder206. Et resultat af disse bestræbelser udmøntede sig
bl.a. i, at 60 tyske pædagoger blev udvalgt på de tre stationer og sendt på 14 dages praktikophold i
Danmark på Red Barnets regning. Det første hold blev indkvarteret i skibsreder Lauritzens villa i
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Hellerup, og besøgte bl.a. Bernadotte-skolen, Carlsberg-børnehaven og en skrammellegeplads i
Emdrup.
Denne uddannelsesvirksomhed forløb i årene 1950, 51 og 52207.
For at få et indtryk af forholdene og arbejdet i Tyskland, er her et uddrag af stationsleder Povl
Kiilerich-Hansens rapport om arbejdet i Oldenburg fra maj 1951:
”I egnen lige syd for Oldenburg by, hvor der ikke er så mange lejre, kunne vi få mange dage til at gå med blot
at tage rundt og besøge de flygtningefamilier, der nu på 6. år huserer i svinestalde og hønsehuse. Eller vi
kunne tage rundt i forskellige forsamlingssale, hvor der bor op til 500 mennesker i ét rum. Undertiden har nu
hver familie fået sit aflukke. Det er sket ved, at man har spændt snore på kryds og tværs i lokalet og så hængt
tæpper, sække eller papir over disse. Det er let at besøge hinanden her. Man kan bare trække ”væggen” til side
og gå ind. Man kan naturligvis også være høflige ved først at stå op på en stol og kigge ned for at se, om det er
belejligt at komme. I andre tilfælde har jeg set, hvor de, der bor i underkøjer, har lavet sig en lille ”stue” i deres
køje, hvor de kan være alene, nemlig ved at fastgøre et tæppe til overkøjen og så lade det hænge ned for deres
egen køje. I gangene mellem sengene står der lange borde og bænke. Her bliver måltiderne indtaget, og her
kan man sidde og læse og skrive. Desuden står der et par store komfurer, som alle familier må enes om til
madlavning, babyvask osv. Her er hele salen vidne til familieskænderier, og de forekommer vel lettere her end
mange andre steder. Her oplever børnene i samme seng, eller i køjen ved siden af, alt fra fødsel til død. Hvis
man vil fortælle disse børn noget om livet, behøver man ikke at begynde med bien og blomsterne. Her
kommer ofte selv de bedste forældre til kort med deres opdragelse af børnene.
I forhold til at leve i disse sale er det naturligvis et eldorado at komme ud i en baraklejr og gå sit eget værelse
eller få et lofts- eller kælderværelse. Her er der ganske vist også meget primitivt. Det ser almindeligvis sådan
ud: Ved vinduet står en kogeheks med et rør ud gennem vinduet, et bord og stole midt på gulvet og senge
rundt langs væggen. Det er heller ikke ensbetydende med, at der er plads til alle i sengene. Jeg kender en
familie, hvor de om aftenen skubber en madras ind, hvor to drenge sover, for andre steder er der ikke plads.
Hver flygtning har ret til højst 5 kvadratmeter, og han er lykkelig, hvis der bliver så meget til ham (…).
Hvis det i nærheden af sådanne steder lykkes os at indrette en børnehave eller et fritidshjem eller begge dele,
aner De måske – ganske usentimentalt sagt – med hvilke glædestårer vi bliver modtaget. Og disse indretninger
er netop Red Barnets opgave i Tyskland i dag. Dels at inspirere til indretningen af dem, dels at støtte ethvert
tysk initiativ, der tages i denne retning”208

Fra 1953 kunne Red Barnet se en ende på institutionsarbejdet i Tyskland. I marts trak Red Barnet sig
ud af arbejdet i stationerne i Oldenburg og Lübeck, mens den sidste station i Celle blev opgivet i
april 1954209.
Institutionsarbejdet blev dog videreført af de tyske myndigheder og hjælpeorganisationen
Evangeliche Hilfswerk. Red Barnets sidste opgave var at medvirke til, at mønsterinstitutionerne fik
en ledelsesstil efter dansk forbillede med valgte bestyrelser. Mønsterinstitutionerne i Oldenburg var
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således de første i Tyskland, der blev organiseret på denne måde – i øvrigt med præsidenten for
Forbundsdagen, Dr. Ehlers, som bestyrelsesmedlem210.
Da Red Barnet lukkede for institutionsarbejdet i Tyskland, havde organisationen medvirket til
oprettelsen af 90 institutioner og stået for uddannelse i og organisering af ikke mindre end 250. På
denne måde blev over 8.000 tyske flygtningebørn omfattet af Red Barnets institutionsarbejde.211
Samlet set, må institutionsaktionen i Tyskland betegnes som unik.
Hvor bespisningerne i udlandet, næsten udelukkende havde et fysisk sigte, var modtagelsen af
plejebørn i Danmark i høj grad en mental aflastning for de krigsramte børn. Med
institutionsaktionen kombinerede man de ”to ben”, og flyttede den psykiske hjælp til udlandet, da
den var umulig at gennemføre i Danmark.

INSTITUTIONER OG PSYKISK VELFÆRD: RIGSDANSKE BØRN
Nye tider på hovedkontoret
I grove træk markerede afslutningen på første halvdel af det 20. århundrede, begyndelsen på Red
Barnets nye struktur og fokusområder efter krigen.
I 1948 indskrænkedes antallet af Red Barnets lønnede funktionærer til under 100. Fra 1949-50 blev
personalet skåret ned fra 50 til 30 og yderligere fyringer blev varslet. Det var tilsyneladende ikke uden
grund at denne varsel blev givet, for allerede i 1954 blev hovedkontorets administration reduceret til
6 ansatte, der havde ansvaret for den daglige ledelse, bogholderiet, korrespondance, ekspedition og
anbringelse af rekreationsbørn. Når organisationen kunne ledes af så få personer, var det dels fordi
Hovedkontoret i udbredt grad benyttede sig af frivillig arbejdskraft, men også fordi Arbejdsudvalget
fra 1953 besluttede, at nedsætte bestyrelser, tilsynsråd og udvalg for hver institution, aktivitet eller
projekt. Denne foranstaltning gjorde, at administration, beslutninger og projektstrategi kunne træffes
på et decentralt/lokalt niveau212.
Nedskæringerne betød, at hovedkontoret i Torvegade blev for stort, og da Boligministeriet i 1949
tilbød, at købe de røde barakker for 180.000 kr., slog ledelsen til. Torvegade 1 blev solgt, og i stedet
købte man en herskabsvilla på Frydendalsvej 32 i København for 155.000 kr. Ideen med flytningen
var, at villaens 1. sal kunne udlejes, så de løbende udgifter som f.eks. skatter og forsikring kunne
betales med disse lejeindtægter. Stueetagen var samtidig så stor, at der både var plads til
hovedkontorets personale og en børnehave for Vesterbros børn213.
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Nyt fokus
I forbindelse med efterkrigshjælpen blev Red Barnet flere gange kritiseret for at overse de danske
børn til fordel for de udenlandske. Red Barnet havde hele tiden forsvaret denne prioritering med, at
behovet i udlandet var meget større, og at en højere prioritering af danske børn derfor ville nærme
sig det amoralske.
Da efterkrigshjælpen til Europa var ved at nå sin afslutning, kunne organisationens fokus imidlertid
rettes mod de danske børn i et hidtil uset omfang. Omvæltningen kom hurtigt, men Red Barnet
havde fra 1946 haft mindre initiativer i gang for børn i Danmark, og det var i store træk disse
initiativer der nu blev udvidet. Et af de første tiltag Red Barnet satte i søen for danske børn var
uddelingen af tøj og gavepakker, der blev sendt fra USA, Sverige, Portugal og England som hjælp til
fattige danske børn efter krigen. Også administrationen af amerikanske fadderskaber for danske
børn, blev varetaget af Red Barnets hovedkontor.
På trods af relativ stor opmærksomhed omkring disse aktioner, var det sandsynligvis ikke denne
form for hjælp, der var mest akut i Danmark på dette tidspunkt214.
I forhold til Red Barnets initiativ omkring såkaldte rekonvalescentbørn forholdt det sig næsten
omvendt. Der var ikke den store interesse om dette projekt, men til gengæld var det et fremsynet og
tiltrængt initiativ, der kom til at danne grundlaget for Red Barnets feriebørnsprogram – det ældste
nulevende projekt i organisationens historie.

Danske børn i private plejefamilier
Hjælpeprojektet for danske rekonvalescentbørn, blev iværksat i løbet af sommeren 1946.
Baggrunden for projektet var, at mange af de børn, der blev udskrevet fra et hospitalsophold, blev
sendt direkte tilbage til de fattige og usunde forhold, som man antog lå til grund for deres sygdom.
Under overlæge Børge Fabers ledelse og i samarbejde med Næstved Lokalkomite, sendte
hovedkontoret derfor en gruppe udskrevne børn på rekonvalescent-ophold hos velstående familier
og familier på landet i sommeren 1946215. Disse forsøgsophold faldt heldigt ud, og hovedkontoret
opfordrede derfor lokalkomiteerne til at påtage sig den opgave, at finde familier omkring deres lokale
sygehuse, der var villige til at modtage udskrevne hospitalsbørn. Hovedkontoret anså det for
afgørende, at potentielle familier lå tilpas langt fra barnets forældre til, at forældrene ikke kunne
opsøge barnet under opholdet. Børnenes modstandskraft mentes genopbygget efter 6-8 uger,
hvorefter det ville være mere forsvarligt at sende dem tilbage til dets forældres fattige baggård216.
Projektet havde dog ikke den gennemslagskraft, som hovedkontoret havde håbet på. Potentielle
plejefamilier var nervøse for de sygdomme rekonvalescent-børnene kunne medbringe, og det var
ikke rigtig til at se formålet med at tage imod danske børn. Resultatet blev, at kun 27
rekonvalescentbørn blev anbragt i private plejefamilier frem til juni 1947217.
Ideen om at danske børn kunne have brug for psykisk og fysisk rekreation på landet var imidlertid
rigtig, og frem mod 1948 udvikledes projektet til at omfatte såkaldte miljøskadede børn fra de samme
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fattige kår, som rekonvalescentbørnene kom fra. Red Barnet indførte samtidig en regel om, at både
rekonvalescent- og miljøskadede børn skulle undersøges for sygdomme (som f.eks. tuberkulose)
inden opholdet, hvilket skulle gøre potentielle plejefamilier mere velvillige overfor projektet218.
Alligevel gik det trægt med, at skaffe plejefamilier til de danske børn. Det er uklart om der
overhovedet var danske børn på rekreationsophold i 1948, hvorimod det kan dokumenteres, at 25
rekreationstrængende storbysbørn fik en plejefamilie i 1949219.
Det kan ikke med sikkerhed fastslås, hvornår Red Barnet oprettede en særskilt afdeling for
rekreationsbørn på hovedkontoret. Allerede i 1946 havde man en særskilt afdeling for danske børn,
der tog sig af alle forhold der omhandlede danske børn, men navnet på afdelingen blev ændret
adskillige gange i takt med hovedkontorets indskrænkning og udvidelse. På intet tidspunkt blev det
særskilte arbejde for danske børn dog nedlagt.
Efter relativ kort tid skelnede man ikke længere mellem rekonvalescentbørn og miljøskadede børn,
men lod begge kategorier indgå under betegnelsen ”rekreationsbørn”. Begge typer børn blev henvist
til Red Barnets ferie- og optagelseshjem rundt om i landet, mens de private plejefamilier kun tog
miljøskadede børn – også kaldet storbysbørn220.
Vurderingen af hvilke storbysbørn, der havde mest behov for at få en plejefamilie gennem Red
Barnet, blev fra begyndelsen foretaget af praktiserende læger, socialrådgivere og sundhedsplejersker.
Disse kontaktede Red Barnet hvis de kunne se, at et barn kunne have godt af et ferieophold langt fra
baggårdens slum, familiens problemer eller omgivelsernes generelle elendighed. Hvis der ikke var
plads på en af Red Barnets institutioner, søgte man den frivillige, private plejefamilie gennem
lokalkomiteernes udstrakte netværk221.
Plejefamilierne måtte have en hvis standard for at blive godkendt til at modtage et plejebarn. Det var
lokalkomiteernes opgave (i samarbejde med den lokale læge) at godkende den enkelte familie, og det
primære krav var, at familiens hjem lå på landet i rolige omgivelser. Det vigtigste var nemlig at få
børnene ud af den fordærvende by, der bød barnet et ringe liv i kunstige omgivelser. Esther
Hallander, der var den første leder af Red Barnets danske afdeling, udtrykte i 1957 denne filosofi
således222:
”Hvorfor er landboen sund og stærk og byboens kind så bleget? Jo, landet – det er Vorherres værk, men byen
– det er vort eget”223.
Fra 1950 steg antallet af privatanbragte børn voldsomt. Tysklandsprojektet var det eneste
tilbageværende efterkrigsprojekt i udlandet, og fokus på hjælpen til danske børn blev derfor
intensiveret. Således steg antallet af privatanbragte børn fra 25 i 1949 til 200 i 1950224. Anbringelserne
i private hjem var dog stadig ikke lige så hyppige, som anbringelserne i Red Barnets institutioner. Til
gengæld havde de private anbringelser den fordel, at kontakten til børnene ofte blev mere personlig,
fordi børnene havde deres egne plejeforældre. Børnene var ofte hos deres nye plejeforældre flere
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gange om året. Derfor dækker tallene for de private anbringelser (200 i 1950) ikke over hvor mange
gange et barn blev kørt til et plejeophold på landet af Red Barnet, men over hvor mange børn der
var tilknyttet en privat plejefamilie225.
Fra starten af 1950´erne var det primært lokalkomiteerne på Lolland-Falster, Sydsjælland og Fyn, der
formidlede kontakten til potentielle plejefamilier. Specielt Næstved Lokalkomite udmærkede sig ved
at være særdeles aktiv i denne sammenhæng. Lokalkomiteerne i Hjørring, Ålborg, Stege, Skævinge,
Allerød og Nykøbing Sjælland var dog også hurtige til at tage denne udfordring op226.
Arbejdsområderne i Esther Hallanders danske afdeling blev hurtigt udvidet. I 1953 blev man
opmærksom på, at der hvert år var en ophobning af børn i alderen 4-7 år, som ikke kunne skaffes en
feriefamilie. Denne situation blev anset for uholdbar, og i 1956 sendte man derfor det første hold
”ophobede plejebørn” til feriekolonien Nora Mortensens Minde i Karrebæksminde227. Kolonien blev
stillet til rådighed af Københavns Kommunelærerindeforening, og brugt til dette formål hvert år
frem til 1963. Fra 1956 blev det også afdelingens opgave, at administrere anbringelserne af børn på
Red Barnets rekreationshjem i Lynæs.
I sommeren 1955 blev afdelingen flyttet fra hovedkontoret på Frydendalsvej 32 til Fiolstræde 19 i
midten af København. I 1960 måtte afdelingen igen flytte lokaler – denne gang til Læssøegade 8A228.
Da Esther Hallander i 1963 fratrådte sin stilling efter 18 år i afdelingen for danske børn, havde
hendes kontor arrangeret over 2.200 anbringelser alene i private danske familier229.
Efter Esther Hallanders afsked, fortsattes anbringelserne i private hjem ufortrødent. Der var år med
mange anbringelser og år med relativt få, men Red Barnets ledelse og lokale kræfter, lagde hele tiden
energi i og vægt på anbringelsernes betydning for såvel børnene som deres biologiske familier.
Op gennem de første år af 1970´ene steg antallet af børn og feriefamilier kraftigt: Fra 247 feriebørn i
1968 til 487 i 1970. Denne udvikling blev sandsynligvis baggrunden for, at Red Barnet besluttede at
oprette et særskilt rekreationskontor i Århus i 1973. Det nye kontor blev bygget med midler fra
”Direktør I.P. Lund og hustru Wilhelmine, født Bugges legat”, og fik til huse på Frederiks Allé 93, 3.
sal, 8000 Århus C. Rent praktisk betød opdelingen, at kontoret i Århus tog sig af anbringelser i
Jylland, mens kontoret i København tog sig af anbringelser på øerne. Opdelingen betød også, at Red
Barnet kunne fastholde det relativ høje antal af anbringelser, eftersom decentraliseringen gav bedre
kontakt til familier vest for Lillebælt230.
Efter bistandslovens indførsel i 1976, lukkede en række af de institutioner, som rekreationsafdelingen
havde kunnet henvise rekreationstrængende børn til. Dette betød, at anbringelserne i private hjem
blev genstand for endnu mere fokus. Et resultat af denne fokusering, var nye
godkendelsesprocedurer af plejefamilier, der betød, at det kommunale socialudvalg skulle inddrages i
højere grad end tidligere231. Det mest bemærkelsesværdige nye tiltag var dog, at Red Barnet fra 1978
begyndte at sende flygtningebørn til danske plejefamilier, for på den måde at komme de stigende
integrationsproblemer i forkøbet.
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Anbringelserne foregik i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og omfattede hovedsagligt
flygtninge fra Latinamerika, Sydøstasien, Østeuropa og Afrika. Tiltaget blev en stor succes, og
modtaget meget positivt blandt flygtningefamilier over hele landet. I årene 1980-82 var antallet af
anbragte flygtningebørn stort set det samme som anbringelsesantallet af etniske danskere. Hvor
afdelingen i København hele tiden havde flere anbringelser af danske børn, udmærkede Århusafdelingen sig ved, at kunne anbringe langt de fleste flygtningebørn232.
I december 1987 blev hele rekreationsprogrammet taget op til en gennemgribende revision. Her kom
det frem, at mange lokale kræfter var utilfredse med centraliseringen omkring kontorerne i Århus og
København. Centraliseringen betød efter lokalkomiteernes opfattelse, at man ikke fik udnyttet
potentialet for mulige feriefamilier og det besluttedes derfor, at bestyrelsesmedlemmerne i Red
Barnets børnehaver skulle fungere som ”satellitter”, ved at bringe Red Barnets feriebørnsprogram på
banen ved relevante lejligheder.
Et andet resultat af revisionen var etableringen af såkaldte ”akutte ophold”. Disse ophold skulle
omfatte børn, hvis familier pludseligt var blevet ramt af en tragedie, der gjorde anbringelse i kortere
tid nødvendig. Det var dog vanskeligt at skaffe det fornødne antal feriefamilier til disse akutte
ophold, og derfor besluttede Red Barnet at leje et feriecenter, der kunne fungere som
aflastningskoloni for akut anbragte børn233.
Revideringen og de nye tiltag betød, at feriebørnsprogrammet allerede året efter oplevede 20 %
stigning i antallet anbragte børn. Dette gav blod på tanden, og i 1989 udvidede man projektet til også
at omfatte uledsagede flygtningebørn, hvilket i første omgang kom til at omfatte 9 vietnamesiske
forældreløse flygtningebørn. Fokuseringen på flygtningebørn udviklede sig til, at Red Barnet i 1993
kunne åbne den første multietniske integrationslejr for danske og udenlandske børn. Ideen med
lejren var, at børnene skulle lære hinanden at kende på tværs af deres kulturbaggrund. Initiativet blev
gennemført hvert år frem til 1997.
I det hele taget blev der taget et væld af sådanne initiativer i 1990´erne234.
Året efter den første multietniske lejr blev åbnet, etablerede rekreationsafdelingen den første ”morbarn-lejr”. Dette initiativ skulle forsøge at give enlige mødre et bedre netværk, og mere kvalitetstid
med deres børn. Lejrene blev en så stor succes, at det besluttedes at oprette 3 lejre året efter (1995),
hvoraf kun de to dog blev realiseret i Dronning Mølle og på Fynshoved235.
Antallet af anbringelser i private hjem havde fortsat stor succes. Pga. forskellige udregningsmetoder
kan tallene fra 90´erne ikke uden videre sammenlignes med tidligere tiders opgørelser. Ikke desto
mindre synes der at være en stigning i antallet af såvel feriefamilier som ferietrængende børn.
I 1999 fejrede Red Barnet 50-året for ferieprogrammets grundlæggelse. Hvordan man kom frem til
året 1949 som ”starting point” er uklart, men noget kunne tyde på, at programmet faktisk er ældre
end man regnede med i 1999. Heldigvis synes dette misforhold ikke at have spoleret den stort
anlagte børnefestival i Søndermarken, der markerede feriebørnsprogrammets ”jubilæum”236.
I forbindelse med ”50-års dagen” blev der også indført skærpede krav til godkendelsen af
feriefamilierne. Godkendelsesprocedurerne for feriefamilierne blev således yderligere
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professionaliseret, for på den måde at sikre, at det kun var personer med de rette motiver og et
tilstrækkeligt overskud, der modtog feriebørn. I 1999 besluttedes det igen at samle
rekreationsafdelingen. Derfor lukkede man afdelingen i København, og flyttede hele
administrationsdelen til kontoret i Århus. Dette var i mellemtiden var flyttet fra Frederiks Allé til P.P.
Ørumsgade 26, Århus C.
Siden er rekreationsafdelingen flyttet tilbage til Red Barnets hovedkontor, hvor arbejdet i dag udføres
af 3 fastansatte medarbejdere237.

Red Barnets institutioner for danske børn
Ved siden af feriefamilie-projektet, var oprettelsen af institutioner for danske børn, det mest
betydningsfulde projekt for Red Barnet i gennem mange år. Medregner man institutionerne i
udlandet (børnehjem i Østrig, børnehaver i Tyskland og institutioner for flygtninge i Østrig fra
midten af 1950´erne), må oprettelsen og driften af børneinstitutioner faktisk anses for at være Red
Barnets hovedopgave helt frem til 1960´erne.
Forklaringen på, hvorfor man allerede fra 1946 planlagde den første børnehave, er ikke entydig, men
en sandsynlig forklaring er, at behovet for institutioner i Danmark ganske enkelt var stort. Dernæst
synes det ene initiativ at føre det andet med sig, så erfaringerne fra Danmark kunne overføres til
udlandet, hvorefter nye erfaringer i udlandet igen kunne bruges i Danmark. At disse mekanismer er
bestemmende for udviklingen på institutionsområdet understreges af, at mange af de mest
initiativrige og innovative pædagogiske medarbejdere i organisationen, skiftede afdelinger og
arbejdsområder med jævne mellemrum. Dette har sandsynligvis ikke været en bevidst strategi fra
ledelsens side, men skal nærmere forklares med, at når en institution blev lukket, et projekt afsluttet
eller en afdeling indskrænket, flyttede man så vidt muligt personalet til nye arbejdsområder. Når dette
kunne lade sig gøre, var det fordi hele det ideologiske grundlag for Red Barnets virke i Danmark
bestod i at hjælpe børn gennem projekter, der var ikke-statslige opgaver, og som ikke blev varetaget i
forvejen, men derimod var nyskabende og fremtidsorienteret.
Denne ideologi blev til på et tidspunkt, hvor begreberne ”velfærdsstat” og ”bistandslov”, kun kunne
skimtes langt ude i horisonten – hvis de overhovedet kunne skimtes. Dette er vigtigt at huske på,
hvis man vil forstå, hvorfor oprettelsen af institutioner blev så centralt et arbejdsområde i Red
Barnets efter krigens afslutning og frem til midten af 1970´erne.
Når man taler om Red Barnets institutionsoprettelser, er det vigtigt, at man skelner mellem de
forskellige typer af institutioner. Den følgende beskrivelse af hver enkel institution skulle gerne
dokumentere dette.
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Dronning Ingrids Optagelses og Små-børnsrekreationshjem i Lynæs
Som beskrevet var det ikke nemt, at få plejefamilier til at modtage danske børn frem til 1950. Derfor
besluttede Red Barnets Arbejdsudvalg i løbet af 1946, at forsøge at oprette Red Barnets eget hjem
for rekreations- og miljøskadede børn i Danmark.
De økonomiske midler var dog bundet af det store udlandsarbejde, og derfor henvendte
Arbejdsudvalget sig i 1946 til den kreds af dansk-amerikanere fra Detroit og Chicago, der stod bag
fadderskaber og tøjforsendelserne til de danske børn. Dansk-amerikanerne dannede en komité, hvis
ærespræsident blev den dansk-amerikanske krigshelt Generalløjtnant William S. Knudsen.
Komiteen kunne ikke give Red Barnet penge til opførelsen af børnehjemmet pga. de
valutarestriktioner, der var indført under og efter besættelsen. I stedet fik Red Barnet foræret en
meget stor forsendelse cigaretter, som man efter besværlige forhandlinger med staten, fik lov til at
sælge i Danmark til overpris. Red Barnet Sverige forærede efter samme princip 1 million
tændstikæsker til Red Barnet, som påhæftedes et særligt Red Barnet-logo og solgtes ved alle tænkelige
lejligheder. Pengene fra salget gik direkte til opførelse af hjemmet, der dog ikke uden videre kunne
opføres på den udvalgte grund i Hundested. Datidens byggerestriktioner blev nemlig det næste
problem der lå i vejen for initiativet. Løsningen blev, at Red Barnet fik tilladelse til at flytte nogle
røde svenske træhuse fra et flygtningecenter på Kløvermarken til det tomme areal i Lynæs. Mens
dette stod på, flyttede det kommende personale ind på rederiet Lauritzens feriehjem ved
Dronningmølle, hvor det kunne modtage de første storbysbørn fra København.
Den 2. juni 1948 stod børnehjemmet indflytningsklar, og Dronning Ingrid afbrød sin ferie i Sverige,
for at forestå indvielsen af det nye børnerekreationshjem. Dronningen nåede dog aldrig til selve
åbningen eftersom prinsesse Benedikte blev syg kort inden afrejsen, og dronningen måtte derfor
sende sin hofdame i stedet. Det gjorde dog ikke Red Barnet mindre stolt af hjemmet, der var det
første i Danmark af sin art og eksemplificerede organisationens pionerånd238.
Hjemmet havde to sovesale, et køkken, en stor fælles spisestue, to legestuer, et kontor, en
sygeafdeling, en kælder og en række små huse til personalet. Med tiden blev de store sovesale dog
opdelt i mindre værelser til tre børn ad gangen. Værelsernes vægge bestod af skillevægge eller
forhæng239.
Det var dog de udendørs omgivelser, der gjorde hjemmet i Lynæs til noget særligt. Bygningerne var
omkredset af en lille skov og lå kun få minutters gang fra vandet. Legepladsen blev hele tiden
udvidet, og der blev skaffet alt fra gamle fiskekuttere og udtjente brandbiler til kasserede
flyvemaskiner og tøndehuse240.
Børnene, der blev optaget på hjemmet, var alle mellem 2½-9 år gamle. De fleste blev henvist af deres
sygekasselæge, men der var også mulighed for at få anbragt børn privat. Derudover kunne Red
Barnet anbringe børn på hjemmet for egen regning, hvis de blev bekendt med særlige tilfælde, hvor
et ophold var nødvendigt. Dette skete dog ikke særligt ofte, og hjemmet har sandsynligvis (på trods
af indbetalingerne fra sygekasserne) været en betydelig økonomisk udgift for Red Barnet.
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Anbringelserne var enten fysisk eller psykisk begrundet. Således blev børnene enten optaget for at
komme sig fysisk oven på et hospitalsophold, eller for at blive psykisk aflastet for hårde vilkår i
hjemmet. Frem til 1954 modtog hjemmet flest børn der skulle restituere efter et sygdomsforløb, men
herefter vendte billedet, og man modtog i stigende grad såkaldte ”miljøskadede børn”. Typiske
beskrivelser af børn på hjemmet lød sådan241:
”Lise, 7 år, stor og pæn pige, virker mat og uoplagt efter gulsot og flere måneders sygeleje. Er tung i det og
tydeligt trykket af problemer med ”far og mor, der altid skændes om penge og sådan noget”. Falder dog godt
til og nyder opholdet, hvor hun accepteres som en sød og god pige.”

”Niels, 6 år, stærkt miseriespræget og blodmangel ved ankomsten. Får jern og lys med god virkning. Er
særdeles nervøs og ukoncentreret – har aldrig ro på sig i begyndelsen, men falder langsomt noget mere til ro
og finder sig godt tilpas her. Er tillidsfuld og sød med et lille varmt smil – glad for beskæftigelse. Sendes i
privatpleje efter 9 ugers ophold, da moderen, som er stærkt nervesvækket, er på rekreation på ubestemt
tid.”242

Hjemmet var på alle måder en succes. Det havde næsten fuld belægning alle år, og blev med tiden til
et begreb, der dækkede over en særlig ånd og mulighed.
Hjemmet blev dog også slidt med årene, og i 1976 var det slut. Bistandsloven blev indført, og det
økonomiske grundlag for institutionen, blev revet væk under den.
Da dørene blev lukket for sidste gang d. 1. april 1976, havde næsten 8.000 børn været på et
længerevarende rekreationsophold i de gamle flygtningebarakker i Lynæs243.

Ferielejrene Brændstoft-lejren, Rindbyhus, Jægergården og Fedgården
I modsætning til Lynæs-lejren var disse fire lejre kun sommerkolonier for byernes børnehaver, så de
indmeldte børn kunne opleve den forjættede natur uden for byens slum og nød.

Brændstoft-lejren
Brændstoft-lejren lå ved Flensborg Fjord ved Rinkenæs i Sønderjylland. Huset lå i skønne
omgivelser, og blev i første omgang erhvervet til, at modtage efterkrigstidens udenlandske
flygtningebørn. Da flygtningestrømmen aftog, og der ikke længere var behov for hjemmet til dette
formål, besluttede Red Barnet hurtigt, at man ville udleje huset til børnehaver, der ville på koloni på
landet.
Red Barnet ejede ikke huset alene, men havde i 1949 købt ti anparter i huset til 7.500 kr. stykket –
svarende til brugsretten i 10 uger, fra 1. juni til 15. august. I de første par år efter erhvervelsen blev
hjemmet fortrinsvis brugt af Red Barnets lokalkomiteer, der tog børn med på et ferieophold i huset,
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men efterhånden blev børnehaverne i området opmærksomme på muligheden og benyttede sig af
den244.
Brugen af hjemmet som koloni var dog en nødløsning. Det var dyrt for Red Barnet at betale to
ansatte og ti andele hvert år – specielt i starten af 1950´erne hvor økonomien blev mere og mere
stram. Så allerede i 1953 valgte man at sælge to af de ti andele i huset, afskedige den ene kokkepige
og sætte lejeprisen op til 1 kr. pr. barn. Dette forbedrede økonomien midlertidig, men allerede året
efter blev yderligere en andel solgt – denne gang til Ballerup-Målev Kommune.
Kilderne om Brændstoftlejren meddeler ikke, hvordan Red Barnet skilte sig af med lejren, men det
må formodes at de sidste fire andele i hjemmet blev solgt efter 1956. På det tidspunkt havde
hjemmet haft næsten fuld belægning – 60 børn om ugen – i de uger Red Barnet havde det til
rådighed245.

Rindbyhus
Rindbyhus på Fanø blev erhvervet i 1950 med støtte fra Socialministeriet. I modsætning til
Brændstoftlejren var det fra starten formålet, at denne skulle bruges som koloni, og huset egnede sig
fortrinligt til formålet. Rindbyhus ejedes 100 % af Red Barnet, men blev stort set kun brugt i de
samme måneder som Brændstoftlejren. Huset var bygget i røde mursten, og lå 1 km. syd for Nordby,
med et kvarters gang til stranden. Omgivelserne var perfekte til et sommerophold, hvor den lille have
kunne bruges som legeplads.
Med tiden blev det dog svært for Red Barnet, at holde kontakten med huset. I 1959 blev Sognepræst
K. Bræsk fra Esbjerg derfor administrator for huset, og det daglige opsyn blev uddelegeret til
familien Jensen, der var naboer til kolonien.
Ligesom Brændstoftlejren blev Rindbyhus med tiden en økonomisk belastning i Red Barnets lille
budget. I 1963 blev brugsretten derfor overdraget til ”Foreningen de Frie Børnehaver og
Fritidshjem”, der så havde førsteret til lejren og kunne bruge den når de ville. I 1965 blev skridtet
taget fuldt ud, og det lille røde murstenshus på Fanø, blev solgt til foreningen. På det tidspunkt
havde op mod 3.000 børn været på koloni på Red Barnets ferielejr246.

Jægergården
Jægergården på Annasmindevej i Asserbo ved Liseleje, blev også købt som feriekoloni. Ligesom med
Rindbyhus købte Red Barnet hele huset, med tilskud fra staten og Københavns Kommune, der så
betingede sig, at det fortrinsvis var børnehaver fra København, der kunne bruge huset som
feriekoloni. Baggrunden for købet af Jægergården fandtes i virkeligheden i Roskilde. I sommeren
1949 modtog Red Barnet nemlig en gave fra overlæge Hakon Brinch. Gaven var hans selvbyggede
hus ved Roskilde Fjord, som han donerede til Red Barnet, der skulle bruge det som koloni. Huset
skulle imidlertid istandsættes for 30.000, hvilket Red Barnet indvilgede i at betale. Overlægen kom
dog i konflikt med tilsynsrådet omkring et brugsretsspørgsmål, og han anmodede derfor Red Barnet
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om at få sin gave tilbage mod at tilbagebetale de 30.000 kr., som organisationen havde lagt i huset.
Dette gik Red Barnet med til, og pengene blev afsat til køb af et nyt hjem. Med tilskud på 10.000 fra
hhv. stat og kommune, kunne Red Barnet så i 1953 købe Jægergården og indrette det til koloni for
storbyens børn.
Jægergården var en trelænget gård, der havde været anvendt til sommerpensionat, men som efter
istandsættelse af gulv, toiletter og vaskepladser kunne indrettes til en god koloni for børn. Gynger,
vipper og sandkasser blev etableret i maj 1953 og samme sommer kunne de første kolonier besøge
huset.
I 1959 indgik man en aftale med ”De Samarbejdende Menighedsbørnehaver” om overtagelse af
brugsretten, og i 1965 købte menighedsbørnehaverne hele ejendommen. Mens gården ejedes af Red
Barnet var over 2.000 børn på koloniophold på den247.
I dag kan det synes lidt underligt, at bruge et anseligt beløb på feriekolonier, i en tid hvor der stadig
var store flygtningelejre i Europa efter krigen. Erhvervelsen af kolonierne skal imidlertid ses i
sammenhæng med Red Barnets opfattelse af, at bylivet i sig selv var med til at gøre børn syge, og at
dette måtte afhjælpes.

Fedgården
Fedgården skulle med tiden blive den mest omtalte feriekoloni Red Barnet kom i besiddelse af.
Kolonien lå ved Fakse, og blev allerede i 1947 lejet af Red Barnet. Lejemålet udløb 1. juni 1952,
hvorefter det ikke blev fornyet.
Når Fedgården senere blev så omtalt skyldtes det, at Red Barnet placerede 22 grønlandske børn på
kolonien i 1951. Børnene skulle deltage i et eksperiment, der havde til formål at gøre børnene i stand
til at rejse tilbage til Grønland og være spydspidser og fortalere for landets udvikling. Dette vil blive
behandlet i afsnittet om hjælpen til Grønlands børn248.

Optagelseshjemmet Ellesøhus
Pga. stor mangel på anbringelsesmuligheder for børn med sociale vanskeligheder efter krigen, købte
Red Barnet ejendommen Ellesøhus d. 1. juli 1950. Huset var en større toetagers ejendom i Vedbæk
nord for København, og efter et års restaurering var hjemmet klar til at modtage de første 34 børn i
sommeren 1951.
Hjemmet blev fuldt belagt fra starten, men i løbet af 1952 skrev pressen en række negative artikler
om hjemmets forhold og drift. Hvad sagen helt præcist omhandlede, fremgår ikke af Red Barnets
kilder, men sagen har været alvorlig nok til, at Red Barnet så sig nødsaget til at give en redegørelse
om hjemmets indre forhold til Arbejds- og Socialministeriet samme år. Redegørelsen må have været
tilfredsstillende for ministeriet, for det tyder ikke på, at kritikken fortsatte eller førte til
foranstaltninger249.
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I modsætning til rekreationshjemmet i Lynæs, blev Ellesøhus´ børn henvist direkte fra kommunernes
social- eller børneværnsudvalg. Red Barnet havde altså ikke direkte indflydelse på hvilke børn
hjemmet modtog. Den hyppigste årsag til at børn blev anbragt på hjemmet var, at deres mødre var
syge og havde brug for rekreation eller behandling. Deres barn kunne så blive anbragt på Ellesøhus i
mellemtiden, og komme sig psykisk i den friske luft blandt andre børn.
Fra 1955 begyndte belægningsprocenten dog at falde, og i 1959 indgik Red Barnet derfor en aftale
med Mødrehjælpen om, at børnene til de rekreationstrængende mødre, der var anbragt på
Mødrehjælpens hjem Nebbegård, skulle anbringes på Ellesøhus. Dette fik for en stund
belægningsprocenten til at stige til 85 %. I begyndelsen af 1960´ene var de sociale forhold i Danmark
blevet så gode, at de gamle optagelseshjem ikke længere var nødvendige i samme udstrækning som
tidligere. Derfor anbefalede Direktoratet for Børneforsorgen i 1960, at Red Barnet nedlagde
hjemmet i Vedbæk. Anbefalingen blev fulgt og 1. juli 1961 blev optagelseshjemmet nedlagt.
Sommeren efter fik hjemmet dog en kort renæssance, da 73 rekreationstrængende børn tilbragte to
måneder på hjemmet. Herefter blev hjemmet sandsynligvis solgt, og dets mangeårige leder Eva
Thuesen overtog Esther Hallanders stilling som leder af afdelingen for danske børn250.

William S. Knudsens Optagelseshjem i Rebild
Samme år som Red Barnet købte Ellesøhus, købte man også en grund på otte tønder land tæt på
Rebild Bakker i Jylland. Det var fra starten meningen, at der skulle opføres et optagelseshjem, så også
jyske børn med sociale og psykiske vanskeligheder kunne komme ud af byen til frie, landlige
omgivelser. Ligesom med hjemmet i Lynæs, skulle hjemmet opføres fra grunden, hvilket var for stor
en post i Red Barnets slunkne pengekasse. Derfor henvendte man sig igen til kredsen af danskamerikanere i USA (The National Danish Division), der hurtigt skænkede gaver i form af bl.a.
personbiler til Red Barnet. Gaverne blev udloddet i et stort anlagt gavelotteri, og de likvide midler fra
lotteriet kunne så bruges til at bygge William S. Knudsens Optagelseshjem i Rebild.
Grundstensnedlæggelsen fandt sted d. 4. juli 1950 og d. 5. juli 1951 kunne en delegation fra The
National Danish Division åbne hjemmet251.
Hjemmet havde plads til 40 børn. Fra begyndelsen blev aldersgrænsen sat til syv år, men efter en
sommer med katastrofal lav belægning, blev aldersgrænsen i to omgange forhøjet til 16 år. Dette
bevirkede, at belægningsprocenten steg kraftigt til næsten 100 %.
Henvisnings- og optagelsesproceduren til hjemmet gik – ligesom ved Ellesøhus – uden om Red
Barnet, idet de kommunale myndigheder anbragte børnene direkte på hjemmet. Dette betød, at Red
Barnet ikke kunne fordele børnene så hjemmets kapacitet blev udnyttet 100 %, og derfor var der fra
1957 besvær med at få fuld belægning i både afdelingen for mindre og større børn. Dette bevirkede
at man i flere omgange måtte ændre den indvendige indretning, så kapaciteten blev udnyttet så
effektivt som muligt.
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Selve hjemmet var en lav, lys murstensbygning i to etager, omgivet af skov og natur. En pæn del af
arealet var ryddet til græsplæne, hvor børnene kunne lege. 1. sal var indrettet til personaleboliger,
mens stuen indeholdt soverum, legestuer, toiletter, badeværelser, køkken, depot, lægeværelse og et
kontor. Derudover havde hjemmet et vaskeri, strygeanlæg, oliefyr og en uundværlig
kartoffelskrællermaskine252.
I modsætning til Ellesøhus blev William S. Knudsens Optagelseshjem videreført, da
optagelseshjemmenes popularitet dalede i starten af 1960´erne. Hjemmet var blevet kendt som en
god institution i Nordjylland, og også Københavns Kommune begyndte at sende børn til det danskamerikanske børnehjem. Denne udvikling skyldes måske, at hjemmet blev ved med at tilpasse de
fysiske forhold til tidens krav. Dertil kom, at man også udviklede udfoldelsesmulighederne til
børnene, så de matchede moderne pædagogik.
Red Barnet ejede William S. Knudsens Optagelseshjem helt frem til 1989. Herefter blev hjemmet en
selvejende institution, men med en repræsentant fra Red Barnet som formand. I 1990 erklærede Red
Barnet, at man ville søge at intensivere engagementet i hjemmet, men det blev ved hensigterne og
Red Barnet har i dag ingen aktiver i det gamle optagelseshjem. Hjemmet fungerer dog stadig i bedste
velgående under Nordjyllands Amts vinger253.

Red Barnets hjem for sukkersyge børn
Hvor målet med Red Barnets kolonier og optagelseshjem primært havde været at styrke børnenes
psykiske tilstand, forholdt det sig anderledes med Red Barnets hjem for sukkersyge børn i
København.
D. 1. marts 1952 overtog Red Barnet – i samarbejde med Landsforeningen for Sukkersyge – en stor
villa på Scherfigsvej 5 i København. Hensigten med købet var, at huset skulle indrettes til børnehjem
med plads til 18 børn, der led af sukkersyge. Ved at anbringe børnene på hjemmet, ville man kunne
give dem den rigtige kost, gode omgivelser samt tilse, at de tog deres insulin regelmæssigt. På den
måde kunne man undgå de ellers hyppige hospitalsindlæggelser og give børnene en normal hverdag
og skolegang.
Det var vigtigt for Red Barnet, at børnene på hjemmet havde et så normalt liv som muligt. Der måtte
derfor differentieres mellem børnene ud fra alder, eftersom børnenes alder strakte sig fra 2-15 år. Et
eksempel på denne differentiering kom til udtryk når et af hjemmets børn havde fødselsdag. Hvor de
mindre børn fik lov at invitere 6 kammerater til varm chokolade og boller om eftermiddagen, fik de
større børn lov til at invitere det samme antal kammerater til middag på hjemmet og en efterfølgende
biograftur.
Personalet på Scherfigsvej bestod af en leder (der typisk var sygeplejerske), en-to praktiske
medhjælpere, en kokkepige og en husmedhjælper254.
I 1964 måtte Red Barnet og Landsforeningen for Sukkersyge erkende, at huset på Scherfigsvej 5
skulle moderniseres og udvides, hvis det skulle kunne leve op til tidens krav. Derfor blev der samme
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år indledt et tæt samarbejde med bestyrelsen for børnehjemmet ”Solglimt” i Fårevejle. Det blev
aftalt, at Solglimt skulle ombygges til at modtage de sukkersyge børn i den periode, hvor huset på
Scherfigsvej blev moderniseret og udvidet med bl.a. en forstanderbolig. Da Solglimt i 1967 var klar
til at modtage de 15 børn, der boede på Scherfigsvej besluttedes det imidlertid, at hjemmet på
Scherfigsvej helt skulle nedlægges, eftersom det var meget utidssvarende. De 15 børn blev derfor
boende på sukkersygehjemmet Solglimt, der i dag fortsat modtager sukkersyge børn, ud fra den
samme ideologi som Red Barnet var med til at grundlægge i 1953255.

Roe-børnestuer på Lolland-Falster
I 1950 havde den danske sukkerproduktion nået et niveau, hvor der var plads til at eksportere for
150 millioner kroner om år. Det var særligt på Lolland-Falster at sukkerproduktionen tog fart,
eftersom roedyrkningen her var i stor vækst.
Roerne skulle luges om foråret og tages op om efteråret, hvorefter de store danske sukkerfabrikker
forarbejdede dem på store fabrikker.
Det var ikke altid en luksustilværelse af være roe-bonde. Tværtimod var det ofte et slid at høste
roerne om efteråret, hvor vejret både kunne være vådt og blæsende. Ofte var hele familien inddraget
i høsten af roerne, eftersom høstudbyttet kunne aflæses direkte på familiens samlede indtægt.
Børnene kunne ikke være alene tilbage på gården når far, mor og de ældre søskende var af sted i
marken og måtte derfor tage med ud i alt slags vejr. Dette problem fik Maribo Lokalkomite øjnene
op for i 1950, og tog derfor initiativ til at oprette interimistiske børnestuer, hvor roe-familierne
kunne aflevere deres børn inden dagens strabadser og hente dem igen når arbejdsdagen var til ende.
Komiteen fik i 1950 oprettet otte børnestuer i tomme eller lånte lokaler, hvor over 200 børn blev
anbragt i løbet af efteråret. Forældre, kommune, sukkerindustri og Red Barnets hovedkontor så
huritgt betydningen af dette børnepasningstilbud, og det besluttedes, at udvide tilbudet året efter256.
Det blev det mildest talt også. I 1951 blev projektet nemlig udvidet til at omfatte 50 børnestuer, med
omkring 1.000 børn og et selvstændigt udvalg med repræsentanter fra Sukkerfabrikken i Nykøbing.
Dertil kom, at projektet vækkede så meget opmærksomhed, at Giro 413 donerede 15.000 kr. i støtte
til initiativet.
Projektet var et af de få, som Red Barnet ikke forsøgte at gøre kendt gennem PR-virksomhed.
Alligevel blev projektet landskendt på kort tid, og udvidet i årene efter 1951. Et eksempel på
projektets udvidelse var etableringen af to-dages kurser for børnestuernes personale. Disse var ikke
uddannede pædagoger, men deltids/fuldtids ansatte medhjælpere, der kun medbragte autodidakte
pasningsfærdigheder. På de første kurser i 1952 deltog ikke mindre end 65 kvinder fra hele LollandFalster, og alle fik teoretisk undervisning i pædagogik og hygiejne. Samtidig ansatte Red Barnet en
pædagogisk vejleder, der fungerede som konsulent i de forskellige børnestuer257.
Hver børnestue kostede 1.500 kr. at oprette. Projektet blev således hurtigt for dyrt for Red Barnet og
Maribo Lokalkomite, og derfor blev en stor del af opgaven betalt af de kommunale myndigheder,

64

Red Barnets Historie

lokale kræfter og sukkerindustrien i fællesskab fra 1952. Dette betød bl.a. at man kunne påbegynde
en forbedring af de primitive stuer, der typisk var oprettet i præstegårde, sportsforeninger,
forsamlingshuse, lånte lejligheder, missionshuse eller kommunehuse.
I 1954 påbegyndte Red Barnet, at oprette børnestuer i forårets luge-tid. Forårsbørnestuerne var ikke
ligeså populære som efterårsstuerne til at starte med, men betød ligeledes en lettere hverdag for både
børn og forældre258.
De mange roebørnestuer betød, at børnenes fysiske og psykiske udvikling blev væsentligt forbedret.
Roestuerne så nemlig helst, at børnene havde gennemgået en såkaldt profylaktisk lægeundersøgelse
inden de kom i børnestuerne, hvilket bevirkede at antallet af helbredsundersøgte børn steg markant
på få år. I forhold til den psykiske udvikling betød børnestuerne, at mange børn begyndte at komme
i kontakt med andre børn. Denne kontakt havde for mange børns vedkommende ikke været mulig i
de første år af deres liv, hvilket havde bevirket, at mange børns sprog og sociale kompetencer var
blevet dårligt udviklet. Det kunne der nu rettes op på for de børn, der kom i børnestuerne, fra de var
helt små.
For de børn, der havde særlige problemer, blev der i løbet af 1957 etableret et gratis opholdstilbud på
kolonien ”Abildvig”, hvor specielt børnenes talevanskeligheder søgtes afhjulpet med moderne
pædagogiske metoder.
Fra 1960 kunne den tiltagende mekanisering i høsten af roer for alvor mærkes på antallet af roestuer
på Lolland-Falster. Hvor antallet af roestuer i 1951 nåede 50, var der ikke behov for mere end 12
stuer i efteråret 1960.
Denne tendens fortsatte op gennem 1960´erne. I 1964 var der for første gang flere børn om foråret
(fordi lugningen stadig skulle foretages manuelt) end i efteråret, og i 1966 lukkede den sidste Red
Barnet-roestue på Lolland-Falster. På det tidspunkt stod en moderne afløsning af projektet allerede
klar, i form af 3 Red Barnet-børnehaver i hhv. Bandholm, Systofte og Græshave259.

Red Barnets Mentalhygiejniske klinik og konsulenttjeneste
En af de institutioner, der skulle få størst succes og betydning, var Red Barnets Mentalhygiejniske
klinik, der blev oprettet på 2. sal af hovedkontorets lokaler på Frydendalsvej 32 i december 1949.
Det var ”Landsforeningen for Mentalhygiejne” og ”Landsforeningen til fremme af børns psykiske
sundhed”, der i 1949 foreslog Red Barnet at åbne en klinik i København, der ved hjælp af de nyeste
metoder inden for psykologien, kunne hjælpe børn og familier med psykiske problemer. Overlægen
Ernst Gjørup blev ansat som leder af pioner-projektet, der ydermere talte en psykiater, en magister,
en psykolog og en socialrådgiver.
Klinikken var blandt de første af sin art i Danmark og ligesom med sukkersygehjemmet på
Scherfigsvej var det hensigten, at den skulle forebygge børnenes problemer, inden disse problemer
fik afgørende betydning for barnets udvikling. Derfor var aldersgrænsen ”børn i førskole-alderen”.
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Hvis Red Barnet havde været i tvivl om, hvorvidt der var behov for en sådan klinik, blev man hurtigt
overbevist om, at behovet for psykolog-hjælp i København var stort. Efter halvandet års drift af
klinikken, var næsten 100 sager blevet behandlet, og 56 børn stod på venteliste til konsultation,
vejledning, observation eller terapi260.
Det er uklart om klinikkens klienter skulle betale for konsultationerne, men dette afhang
sandsynligvis af, hvor man blev henvist fra. I de fleste tilfælde blev børnene henvist fra deres
sygekasselæge, og i disse tilfælde må man formode at sygekassen betalte. Børnene blev dog også
henvist fra private læger, børnespecialister, småbørnsstationer, hospitalsafdelinger, psykologer samt
Rigshospitalets poliklinik for børnesygdomme. Uanset hvorvidt/hvor meget der skulle betales pr.
konsultation, var klinikken en stor udgiftspost i Red Barnets budget. Allerede i 1951 var udgifterne til
klinikken så store, at der måtte et tilskud på 25.000 fra Giro 413 til, for at projektet kunne
videreføres i 1952. I slutningen af 1952 måtte Red Barnet erkende, at udgifterne til hjemmets
videreførelse var blevet for store, men det lykkedes imidlertid Ernst Gjørup at skaffe et tilskud til
projektet på 50.000 kr. fra en bidragsfond, der blev bestyret af Landsnævnet for Børneforsorgen.
Dette betalte halvdelen af udgifterne til videreførelsen af klinikken i 2½ år. Tilskud og indsamlinger
gjorde det muligt, at føre projektet videre frem til 1963, hvor klinikken blev anerkendt som
tilskudsberettiget rådgivningsklinik for København, og bl.a. fik borgmester Urban Hansen optaget i
bestyrelsen. Denne anerkendelse betød endvidere, at aldersgrænsen for patienterne forhøjedes til 15
år261.
Den hyppigste henvisningsårsag til klinikken var adfærdsvanskeligheder, men under
henvisningsårsager kunne man også finde: Sengevæder, nervøsitet, fejl i hjemmet, trodsreaktioner i
barnets normale trodsalder, rapseri, jalousi, onani, fingersutning, spiseforstyrrelser, natteskræk,
retarderet udvikling og voldelig opførsel.
Klinikkens behandlingsmetoder bestod enten i vejledende samtaler eller direkte terapi-forløb. En
vigtig pointe i sagsbehandlingen var, at forældrene blev aktivt inddraget i hele behandlingsforløbet,
eftersom det var erkendt, at hjemmets forhold ofte bar en del af ansvaret for barnets psykiske
problemer. Et typisk behandlingsforløb kunne således bestå i intelligensundersøgelser og
legeobservationer af barnet, mens forældrene gennemgik samtaler med bl.a. klinikkens socialrådgiver.
I særligt vanskelige sager kunne klinikken henvise til psykiatriske afdelinger på hospitalerne.
Endvidere indgik klinikken i et tæt samarbejde med Red Barnets rekreationshjem i Lynæs fra 1955.
Samarbejdet kunne f.eks. bestå i, at rekreationshjemmet sendte særligt vanskelige børn til behandling
på klinikken, mens klinikken anbragte børn på hjemmet i Lynæs, som forberedende
behandlingsforanstaltning262.
I 1953 besluttede Københavns Kommune, at 2. sal på Frydendalsvej 32 skulle udlejes til beboelse.
Derfor flyttede klikken til Læssøegade 8A, hvor der også var plads til en senere udvidelse. Her havde
klinikken til huse frem til 1971, hvor den flyttede til Brogårdsvænget 4 i Gentofte. Ved
bistandslovens indførsel i 1976 blev klinikken nedlagt, og Red Barnets hovedkontor kunne flytte ind
i de tomme lokaler på Brogårdsvænget.
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Da klinikken blev nedlagt behandlede den op mod 200 børn om året, og havde en venteliste der
nærmede sig 70 sager263.
Da klinikken blev oprettet i 1949, var det hensigten at oprette lignende klinikker i Odense og Århus.
Egentlige klinikker blev det dog hverken til i Århus eller Odense, men d. 1. september 1960
oprettede Århus Lokalkomite en psykologisk konsulenttjeneste for børnehaverne i Stor-Århus.
Kirsten Skovgaard-Petersen blev ansat som leder af tjenesten, der fik kontor i Ny Banegårdsgade 45 i
Århus. Konsulentvirksomheden bestod i, at børnehaveledere og forældre kunne trække på
psykologisk ekspertise i forhold til børn med psykiske problemer. Konsulenten kunne også formidle
kontakten med skolepsykologer, læger eller andre særforsorgsinstitutioner, og på den måde
forebygge eventuelle problemers eskalering. Denne konsulenttjeneste omfattede 34 børnehaver, og
mange gjorde flittigt brug af de nye muligheder. Den 1. april 1964 udløb Børne- og
Ungdomsforsorgens godkendelse af tjenesten, og da Kirsten Skovgaard-Petersen samtidig fratrådte
sin stilling blev konsulenttjenesten i Århus nedlagt264.
Århus Lokalkomite opgav dog ikke sit fokus på psykisk hjælp til børn og unge, og i 1968 oprettede
de ”Red Barnets Børnerådgivningscenter i Århus”. Centret fungerede som en ”åben rådgivning”, for
børn og forældre, der kunne søge hjælp fra socialrådgivere, psykiatere og psykologer. Centret havde
til huse i en atriumgård på Langenæs Allé 18 i Århus265.
I 1986 oprettede lokalkomiteen endnu et rådgivningscenter. To gange om ugen kunne børn og unge
forældre henvende sig på centret, hvor de kunne gennemgå rådgivningssamtaler i forbindelse med
kriseoplevelser som dødsfald, skilsmisse, socialiserings- eller pubertetsproblemer266.
Alle Red Barnets tiltag på det psykologiske område var pioner-projekter, der havde til formål at løse
de opgaver, som det offentlige endnu ikke kunne tage sig tilstrækkeligt af. Projekterne var relativt
dyre at oprette og drive, men det afskrækkede ikke den (til tider) fattige organisation fra, at fortsætte
arbejdet og udbygningen af denne form for hjælp til børn og deres familier. Ingen af de ovenstående
projekter er en del af Red Barnets aktiviteter i dag.

Børnehaver, fritidshjem og vuggestuer
Et af de første initiativer Red Barnet iværksatte for danske børn efter 2. verdenskrig, var oprettelsen
af pasningsinstitutioner i København. Således blev den første Red Barnet-børnehave oprettet i 1947.
Den fik til huse i Strandgade bag Hovedkontoret i Torvegade, og havde plads til 15 børn ad gangen.
Det næste initiativ på denne front blev taget af Århus Lokalkomite, der oprettede børnegården
Vesterbo i Århus i 1954, der bestod af en børnehave og vuggestue, med plads til i alt 93 børn. Der
skulle dog gå syv år mellem oprettelsen af børnehaven i København og Vesterbo i Århus, men
herefter begyndte oprettelsen af pasningsinstitutioner så småt at tage fart.
Allerede i december 1955 oprettede Hobro Lokalkomite en børnehave i byen og i 1960 kunne Århus
Lokalkomite føje børnehaven ”Solnæs” til listen af oprettede institutioner.
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I 1962 oprettede den driftige komite endnu en børnehave på Kaj Munksvej og Haderslev
Lokalkomite fulgte samme år trop, med oprettelsen et fritidshjem i Ryeshave d. 17. april 1962. To
børnehaver blev videreført/oprettet i hhv. Vejle og på Lolland-Falster frem til 1966, hvor det første
boom kom, med 6 oprettede pasningsinstitutioner på ét år.
Fra 1967-1969 kunne yderligere 10 føjes til rækken af institutioner, og frem til 1972 eksploderede
antallet til hele 28 nye Red Barnet-institutioner.
Da antallet var på sit højeste i 1978, var der ikke færre end 71 pasningsinstitutioner over hele landet,
der havde Red Barnets navn og flag foran deres indgang267. Også i denne sammenhæng spillede
bistandsloven af 1976 en afgørende rolle, eftersom indførelsen af denne betød, at de kommunale
myndigheder i stigende grad begyndte at overtage driften af de eksisterende institutioner og
oprettelsen af nye.
Næsten alle Red Barnets pasningsinstitutioner blev oprettet af organisationens lokalkomiteer over
hele landet. Fra hovedkontorets side blev der opfordret til denne virksomhed, eftersom der var en
vedvarende mangel på pasningsmuligheder, efterhånden som de danske husmødre kom ud på
arbejdsmarkedet.
I praksis havde Red Barnets ledelse dog ingen direkte indflydelse på driften af institutionerne, der
havde deres egne bestyrelser og var økonomisk uafhængige af organisationen. Når dette er sagt, skal
det samtidig nævnes, at der altid sad en repræsentant fra Red Barnets lokalkomite i institutionens
bestyrelse. Dette betød at Red Barnet havde et stort potentielt netværk af mennesker, der var direkte
involveret i udviklingen af børnepolitikken i pasningsinstitutioner over hele landet. Et eksempel på
dette er direktør Edvard Berg, der var medlem af Arbejdsudvalget fra 1951-1976 og nåede at være
bestyrelsesformand i over 19 forskellige pasningsinstitutioner omkring Århus268. I den sammenhæng
skal det nævnes, at Århus Lokalkomite var den komite, der oprettede klart flest institutioner i årenes
løb. Over 33 institutioner er således blevet til på initiativ fra Århus Lokalkomite siden 1954.
I dag findes der stadig pasningsinstitutioner rundt omkring i landet, der bærer Red Barnets navn og
logo. I forhold til Red Barnets arbejde skal disse dog udelukkende ses som et levn fra fortiden.
Organisationen har med andre ord ingen indholdsmæssig tilknytning til institutionerne.

Red Barnet og Grønland
Begyndelsen
Som et led i den stigende fokus på danske børn, blev Grønland en vigtig del af Red Barnets
arbejdsområde, da efterkrigshjælpen nærmede sig sin afslutning.
Det var dog en kreds af de udsendte danske medarbejdere i Grønland, der efter at have fået
kendskab til Red Barnets efterkrigshjælp henvendte sig til organisationen, for at få den til at
videreføre efterkrigsindsatsen i Grønland269.
Red Barnet tog ideen op, og indførte i 1947 muligheden for at tegne personlige fadderskaber for
grønlandske børn. Fadderskaberne kostede 12 kr. i 12 måneder, og Grønlands kolonistatus gjorde, at
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man var overbeviste om, at dette initiativ ville blive populært i den danske befolkning. Skuffelsen var
derfor til at spore, da man i juni 1949 stadig kun havde registreret 251 personlige fadderskaber til
grønlandske børn, på trods af et ihærdigt informationsarbejde fra både hovedkontoret og
lokalkomiteerne270.
Eftersom fadderskaberne kun omfattede et så begrænset antal grønlandske børn, besluttede Red
Barnet i løbet af efteråret 1947, at yde økonomisk støtte til distriktslæge Jørgen Rendals private
bespisningsaktion for de grønlandske børn i distriktet Nanortalik. Bespisningsaktionen blev iværksat
i januar 1948 og var særdeles tiltrængt, da ernæringssituationen var kritisk, pga. den hårde vinters
ødelæggelse af fiskeri- og jagtudbyttet.
Det følgende uddrag af en grønlandsk moders brev til sin familie i Danmark, viser hvor alvorlig
situationen var – moderen, der var enke, skulle sørge for sine seks børn og sin gamle mor271:
”Vi har haft meget kulde i disse dage og har lidt under den hele vinter. Der er nemlig ingen ovn i vort værelse,
da den står inde hos mor i det yderste værelse, og når vi står op om morgenen er derfor alt frosset; det har
også været vanskeligt at skaffe kammikker til børnene, da der i efteråret ikke kom skind. Halve januar havde
jeg desuden intet arbejde og kunne ikke få kul eller petroleum, og der var kun 1 kr. tilbage i sparekassen; men
nu, da jeg har fået arbejde, går det bedre, dog er alle varer blevet dyre, særlig alt til børnene; men jeg må takke
for, at de er raske. Selv om de sultede i vinter og ofte græd af kulde, har de ikke taget skade deraf, kun de
yngste havde lidt blærebetændelse.”272

Omtalen af Red Barnets indsats i Grønland, fik i løbet af 1949 Foreningen for Grønlændere i
Danmark til at opfordre Red Barnet til, at modtage grønlandske plejebørn, på samme måde som man
modtog plejebørn fra Europa. Også denne opgave var Red Barnet parat til at påtage sig, men
initiativet blev umuliggjort af risikoen for, at de grønlandske børn skulle blive smittede med danske
børnesygdomme, som var meget farlige for børnene.
I stedet besluttedes det, at oprette en forsøgs-sommerlejr i Grønland, hvor 20 udsatte børn kunne
tilbringe deres lange sommerferie. Red Barnets medarbejder Inga Fischer blev sendt til Grønland i
løbet af foråret, og siden sendtes også telte, køkkenudstyr, fødevarer og beskæftigelsesmaterialer til
Grønland, så lejren ved Tasermiutfjorden på Sydgrønlands vestkyst kunne stå klar til de første børns
ankomst i sommeren 1949. Målet med lejren var, at børnene skulle styrkes både pædagogisk og
sundhedsmæssigt. Dette blev gjort ved at give børnene faste rammer, rimelige hygiejniske forhold og
et større kendskab til Danmark.
Følgende uddrag fra en rapport om arbejdet, giver et indtryk af, at specielt styrkelsen af kendskabet
til Danmark var en vigtig del af lejrens formål273:
”Det begyndte vist for alvor med Valdemarsdagen, hvor vi hejste vort flag i strålende solskin. Derude ved
flaget fortalte jeg børnene om flaget og dets historie, om at vi skulle ære Dannebrog som vort mærke, vise det
ærbødighed og respekt som vort folks symbol – vi lærte flagsang og at stå ret for det. (…) Siden den morgen
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står børnene ranke som lys når flaget sættes og tages. Jo, børnene er meget modtagelige og hvor ville jeg gerne
kunne deres vanskelige sprog, så man bedre kunne fortælle dem noget og påvirke dem.”274

Sommerlejrens succesfulde gennemførelse gav Red Barnet mod på at forsætte institutionsarbejdet i
Grønland. Sygeplejersken Else Harboe Hansen blev derfor sendt til Nanortalik i efteråret 1949 for at
forberede en halvdags-børnehave og bespisningsstation i byen. Manglen på faciliteter gjorde
imidlertid, at de begge måtte indrettes i Nanortaliks forsamlingshus, der hverken levede op til de
praktiske eller hygiejniske forhold man kunne tænke sig. Det vigtigste ved institutionen var dog at
præge opdragelsen af børnene, så de kunne begå sig i et industrialiseret samfund. Dette indebar f.eks.
at man måtte begrænse børnenes fuldstændige frihed til at lege og give dem faste spisetider, små
pligter, egne siddepladser og danskkundskaber. Børnene i institutionen var mellem 3-7 år, og de var
opdelt i et formiddags- og eftermiddagshold, så alle børnene i byen fik pasningsmuligheder. Dette
var et kardinalpunkt for Else Harboe Hansen, fordi hun var bange for den stigmatisering
børnehavebørnene kunne blive ofre for, hvis de blev udvalgt til børnehaven ud fra deres forældres
økonomiske formåen275.
I vinteren 1951-52 var det slut med at låne forsamlingshuset til institutionsformål, og børnehaven
måtte flyttes til en nyopført lærerbolig i Nanortalik. Her havde den til huse frem til vinteren 1952-53,
hvor børnehaven kunne flytte ind i en nyopført barak, der var beregnet til formålet og betalt af Red
Barnet. Samtidig ophørte vinterens bespisningsaktioner276.

Fedgårdsaffæren
Selvom Red Barnet måtte opgive at få grønlandske børn til Danmark i 1949, opgav man ikke selve
tanken. Da muligheden bød sig i løbet af 1950, besluttede man derfor at klargøre Fedgården ved
Fakse til at modtage 22 specielt udvalgte grønlandske børn i starten af juni 1951.
Fra december 1950 havde præster og andre myndige personer været i fuld gang med at udvælge
egnede børn til opholdet på Fedgården. Meningen med opholdet i Danmark var, at børnene skulle
opdrages til, at ”danne kerne” i fremtidens grønlandske skolesystem. Derfor var det vigtigt, at de
udvalgte børn havde et ekstraordinært højt intelligensniveau, så de var klar til at optage den danske
modernitet, og bringe den med hjem til Grønland. Efter opholdet i Danmark skulle de sendes tilbage
til Røde Kors´ børnehjem i Nuuk, der skulle bygges mens børnene var under Red Barnets ansvar.
Kriterierne for udvælgelsen af børnene var derfor ikke alene deres intelligensmæssige niveau, men
også at de så vidt muligt var forældreløse. I de tilfælde hvor børnene ikke var forældreløse, skulle
forældrene selv anmode om at børnene blev optaget i prestige-projektet.
Det gik imidlertid trægt med at finde børn til projektet. Derfor godkendte Grønlandsdepartementet i
foråret 1951, at der kunne slækkes på intelligenskravet til børnene, og at også moderløse børn kunne
udvælges. At børnene var moderløse betød typisk, at de havde en far, søskende og slægtninge
omkring sig. Inden afrejsen nåede kriterierne at blive udvidet endnu engang, da man udvalgte seks
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børn fra Nuuk, der alle havde deres mor. Således kunne 22 børn sættes ombord på M/S Disko i
foråret 1951. De ankom til København d. 7. juni og blev omgående kørt til Fakse, hvor de blev
indkvarteret og forberedt til et sommerophold på Fedgården277.
Red Barnets ledelse var henrykte for børnenes ophold i Danmark og projektets karakter. Psykologer
og læger undersøgte regelmæssigt børnene, der blev beskrevet som værende lykkelige for deres
ophold i det danske sommerland. En af de store oplevelser for både børn og personale var
protektoren Dronning Ingrids besøg på Fedgården d. 2. oktober 1951. Til lejligheden var børnene
klædt i deres fineste puds og sang sange på både dansk og grønlandsk.
I slutningen af oktober valgte Red Barnet at lukke Fedgården. De grønlandske børn blev derfor
anbragt i private plejefamilier, som Red Barnet havde annonceret efter gennem forskellige medier.
Plejeforældrene var både læger, sygeplejersker, lærere, embedsmænd, gartnere, grosserer og
damefrisører. Også formand Calina Fuglsang-Damgaard (der selv var født og opvokset i Grønland)
modtog et grønlandsk barn fra østkysten på sin bispegård278.
Efter planen skulle børnene sendes tilbage til Grønland i løbet af foråret 1952. På det tidspunkt stod
Røde Kors´ børnehjem dog ikke færdigt i Nuuk, så børnene måtte blive hos deres danske
plejefamilier helt frem til september 1952. På det tidspunkt var mange af plejeforældrene blevet så
glade for deres grønlandske gæster, at flere søgte om mulighed for at adoptere deres plejebarn.
Eftersom børnene havde været så lang tid i Danmark brød Red Barnet sit princip om, at plejefamilier
ikke kunne adoptere deres plejebørn og tillod familierne at indsende adoptionsansøgninger. I seks
tilfælde blev adoptionen bevilget, og derfor var det kun 16 af de 22 børn, der gik ombord på skibet
”Umanak” d. 25. september 1952, og i pressens blitzlys kunne forlade Danmark og Red Barnets
dannelsesprogram279.

Institutionsarbejdet tager fart
De 16 børn kom tilbage til et Grønland hvor Red Barnet var i fuld gang med at udvide deres
institutionsprogram.
Udover børnehaven i Nanortalik overtog Red Barnet i 1953 en børnehave i Paamiut (Frederikshåb)
på anmodning fra den lokale skolebestyrer. Edit Holm, der havde deltaget i Red Barnets oprettelse af
børnehaver i Tyskland, blev leder af institutionen, og der blev hurtigt sendt legetøj,
beskæftigelsesmaterialer, fødevarer, værktøj mm. fra København til byen på vestkysten.
Det helt store gennembrud for Red Barnets engagement i Grønland kom dog i form af et forslag fra
daværende udenrigsminister Hans Hedtoft. Han foreslog, at Red Barnet fik overdraget det fulde
ansvar for oprettelse og drift af nye børneinstitutioner i Grønland, hvilket regeringen vedtog i
1954280.
Samme år overtog Red Barnet derfor driften af Dronning Ingrids Børnehave i Qaqortoq
(Julianehåb), og forestod opførelsen af Kaj Munks Børnehave i Narsaq (Narssaq). I 1955 overtog
man driften af en børnehave i Upernavik og Sisimiut (Holsteinsborg) og året efter åbnedes en
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børnehave i Nuuk, Aasiaat (Egedesminde) og Qasigiannguit (Christianshåb). Sidstnævnte var
bekostet af Dronning Ingrid og blev overrakt til Red Barnet da den stod færdig og klar til indflytning.
Institutionsoprettelserne stoppede dog ikke her. I 1957 opførte Red Barnet en ny børnehave i
Maniitsoq (Sukkertoppen) og Qutdligssat, samtidig med at man byggede nye lokaler til børnehaven i
Aasiaat (Egedesminde), der var blevet overtaget året før. Efter en oprettelses-pause i 1958 kunne
børnehaven i Ilulissat (Jakobshavn) indvies i 1959 og i 1961 stod den første østkysts-børnehave klar
til indflytning i Tasiilaq (Angmagssalik) – bekostet af Dronning Ingrid.
I 1962 blev man opmærksom på, at der også manglede pasningstilbud til de helt små børn fra 1½-3
år og derfor oprettedes en såkaldt ”småbørnsstue” i tilknytning til børnehaverne i Sukkertoppen og
Christianshåb samme år. I 1963 fik Kangamiut en Red Barnet-børnehave og i 1965 oprettedes
endvidere en børnehave i Uummannaq (Umanak) og Arsuk.
Da Red Barnet åbnede den anden børnehave i Nuuk i 1968 havde man 20 pasnings-institutioner i
Grønland, med omkring 100 ansatte og 1.000 børn281.
På dette tidspunkt var formålet med børnehaverne så småt ved at ændre sig. Fra at være kultiverende
institutioner, med det formål at opdrage børnene til at blive danske statsborgere og leve i moderne
samfund, blev man nu i stigende grad opmærksom på at finde balancen mellem det gamle og nye
kulturmønster. Således indførte Red Barnet fra 1970-72 et hæfte med grønlandske børnesange og
sanglege, der ikke tidligere havde været nedskrevet282.
Institutionerne var ikke selvejende institutioner, men aflagde årligt regnskab til hovedkontoret i
København, der understøttede børnehaverne med materialer og fødevarer. Næsten alle
institutionerne oplevede også at få en lokalkomite som ”fadder-komite”, hvilket indebar at den
enkelte lokalkomite understøttede børnehaven med alt fra sko til billedbøger. At have en
”fadderkomite” var af stor betydning for en grønlandsk børnehaves dagligdag283.
I 1974 var institutions-eventyret slut. I Grønland ønskede man i stigende grad at stå på egne ben, og
derfor besluttede Red Barnet i samarbejde med Arbejds- og Socialdirektoratet i Grønland, at driften
af børnehaverne skulle overgå til de grønlandske myndigheder. 1. januar 1974 blev de første fem
institutioner derfor overdraget, og 1. januar 1975 overgik resten af Red Barnets institutioner til det
spirende grønlandske selvstyre284.

Væresteder
Frem til 1988 stod Red Barnets Grønlands-arbejde på vågeblus. Efter institutionsoverdragelsen i
1975 var man meget optaget af at finde nye bistandsområder, men det blev ikke til andet end
økonomisk støtte til ”Grønlænder-husene” i Esbjerg, Holstebro og Århus. Husene tog sig
(paradoksalt nok) af børn og unge fra Grønland, der ikke kunne finde sig til rette efter miljøskiftet til
Danmark.
I 1988 og 89 indgik Red Barnet imidlertid et tæt samarbejde med Foreningen Grønlands Børn.
Samtidig afholdtes to seminarer i Ammasalik om handicappede børn og incestforhold i Grønland.
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Samarbejdet med Hjemmestyret udvikledes langsomt og i 1991 udmøntede det sig i et banebrydende
pilotprojekt i Tasiilaq Kommune.
Projektet bestod i etableringen af et værested for børn og unge mødre mellem 0-14 år i Ammasalik.
Værestedet skulle fungere som weekend-herberg og rådgivningscenter, hvor børn og unge med
belastede familie-forhold kunne henvende og opholde sig i dag- og aftentimer samt weekenderne.
Værestedets personale bestod af frivillige medhjælpere, men Red Barnet satte alligevel 3 mio. af til
projektet285.
Pilotprojektet var en succes, og i 1993 oprettede Red Barnet og Foreningen Grønlands Børn endnu
et værested i Tasiilaq Kommune. Planen var at de to organisationer skulle drive værestederne frem til
1995, hvorefter kommunen skulle overtage. Først i slutningen af 1996 kunne værestederne imidlertid
erklæres for selvejende institutioner, drevet af Tasiilaq Kommune286.
Overdragelsen frigjorde midler til lignende projekter andre steder i Grønland. I 1996 afholdt de to
organisationer et tre-dages seminar i Nanortalik med temaet: ” Hvordan bliver Nanortalik den mest
børnevenlige by i Grønland?”. Initiativet bevirkede, at kommunen anskaffede et hus til et værested i
byen samme år. Efter renovering og indretning kunne Dronning Margrethe åbne værestedet i august
1997 på vegne af Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn, Nanortalik Kommune og
Socialdirektoratet.
Værestedet i Nanortalik blev drevet efter samme principper som værestederne i Tasiilaq Kommune.
I Nanortalik blev der dog taget nye initiativer som f.eks. mor/barn-grupper, så værestedet – i
overensstemmelse med ånden i Red Barnets institutionsarbejde – kunne være med til at skabe nye
standarder og muligheder for institutionens brugere287.
I november 1999 afholdt Red Barnet sit 50-jubilæum for hjælpen til Grønland. Dette blev markeret
med en konference i Grønland om seksuelt misbrug af børn som globalt problem. Samtidig
oprettedes ”Save the Children, Nuuk” – der på grønlandsk blev omdøbt til ”Meeraq Semigiuk”288.
I 2000 var Kronprins Frederik og Sirius-patruljen i Qaanaaq som et led i ekspeditionens
traditionsrige patruljering af Danmarks nordvestlige territorium. Den sociale armod
ekspeditionsdeltagerne oplevede i byen, fik dem til at henvende sig til Red Barnet med opfordring til
åbne et værested i Qaanaaq for byens børn og unge. Ekspeditionsdeltagerne gav Red Barnet
startkapitalen til værestedet, og i 2004 kunne Kronprins Frederik selv indvie det tiltrængte værested i
Grønlands nordligste by.
Qaanaaq er ikke den eneste by i Grønland der har behov for Red Barnets populære væresteder.
Derfor indgik Red Barnet, Grønlands Arbejdsgiverforening, Nuuk Rotary Klub og Lions Club
Godthåb et samarbejde om etableringen af et værested i Nuuk i 2003. Værestedet skal give dets
brugere alt fra trygge rammer, gode oplevelser, et dagligt måltid, en seng at sove i og adgang til
computere, internet, TV, bøger og spil.
I Nuuk ser man frem til at kunne indvie værestedet i den nærmeste fremtid289.
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DEN LILLE RENÆSSANCE
De ”gamle” flygtninge
I begyndelsen af 1951 var den enorme efterkrigshjælp stadig en lysende del af Red Barnets
selvopfattelse og identitet. Der var dog ikke mange, der kunne forestille sig, at der i den nærmeste
fremtid skulle blive behov for at genoplive den dvalende ånd, fra de hektiske år i slutningen af
1940´erne. Det skulle imidlertid vise sig, at Red Barnets netværk af lokalkomiteer og plejefamilier
inden længe skulle genstartes, til fordel for de såkaldt ”gamle flygtninge”.
I anden halvdel af 1951 anmodede de østrigske myndigheder Red Barnet, om at modtage østrigske
og tyske børn, der stadig levede under usle forhold i flygtningelejrene i Østrig og Sydtyskland. De
østrigske myndigheder var særligt bange for at børnene skulle få tuberkulose og bad derfor om, at
børnene kunne komme på et tre-måneders rekreationsophold os en dansk plejefamilie.
Fra institutionsarbejdet i Nordtyskland vidste Arbejdsudvalget, at flygtningebørnenes forhold var
elendige, men efter undersøgelser i 1952 kunne man berette, at forholdene var endnu dårligere i
Sydtyskland og Østrig. Dertil kom, at flygtninge fra Rumænien, Ungarn, Polen, Jugoslavien og
Østtyskland var begyndt at ankomme til flygtningelejrene i et stigende antal, på flugt fra Sovjetkommunismen i Østeuropa. Dette betød, at de indskrænkede flygtningelejre igen blev fyldte og
forholdene yderligere forværret290.
Efter godkendelse fra Justitsministeriet arrangerede Red Barnet og Landsregeringen i Steiermark i
Østrig derfor, at 1.200 børn fra de østrigske og Sydtyske flygtningelejre kunne komme på
rekreationsophold i Danmark. Som i 40´erne kom børnene til Danmark i mindre hold, hvorefter de
fik tildelt en plejefamilie, der var ”opsporet” af Red Barnets lokalkomiteer.
Eftersom lejemålet af Padborg-lejren var blevet opsagt efter det sidste hold efterkrigsbørn, måtte den
obligatoriske lægeundersøgelse af børnene foregå i flygtningelejrene. Sammen med
lægeundersøgelsen fremsendte flygtningelejrenes sociale forsorgsmyndigheder et oplysningsskema
om hvert barn. Disse bevidnede bl.a. at, ud af et hold på 72 flygtningebørn boede 13 børn i barakker,
26 i nød-boliger, fem i pulterkamre, to i stalde, en i en bunker, en på et værksted.
Det var ikke vanskeligt at finde plejeforældre til plejebørnene. Et væld af familier var villige til at
modtage et forsømt flygtningebarn, så lokalkomiteerne havde nok at gøre, med at godkende hjem og
familier. Båndene mellem familierne og plejebørnene blev ofte tætte, og i 1952 fik Red Barnet over
100 henvendelser angående adoption af plejebørn. Dette ville Red Barnet dog ikke godkende.
Også Norge og Sverige modtog mange af disse flygtningebørn. Som tidligere blev børnene
transporteret gennem Danmark, og som tidligere var det Red Barnet, der stod for transporten. I
1952 befordredes 1.500 flygtningebørn til de nordiske naboer på Red Barnets regning291.
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Det er uklart hvordan flygtningebørnene blev transporteret til Danmark, men det må formodes, at
toget var den primære transportform. Der er dog også eksempler på, at børn blev fløjet fra Berlin til
Danmark, men dette skyldes sandsynligvis, at det ikke var muligt at fragte børnene til Danmark over
kommunistisk landjord.
Når opholdet var afsluttet, assisterede Red Barnet-medarbejdere børnene hele vejen tilbage til
flygtningelejren. Dette gjorde det muligt for medarbejderne, at undersøge forholdene i
flygtningelejrene nærmere. Undersøgelserne viste, at specielt tøjmanglen var stor, og derfor
iværksatte flere lokalkomiteer tøjindsamlinger til fordel for børnene i de sydlige flygtningelejre292.
I årene efter 1952 fortsatte strømmen af plejebørn til Danmark fra flygtningelejrene.
Antallet blev dog efterhånden færre og kom i stigende grad til at omfatte østrigske og tyske børn, der
endnu ikke havde fundet et permanent hjem efter 2. verdenskrig.
Af denne grund blev flygtningebørnene hurtigt døbt ”de gamle flygtninge”.
Da det sidste hold ”gamle flygtninge” ankom i 1959, havde Red Barnet modtaget ca. 6.000 børn fra
Europa siden den officielle afslutning af programmet for de udenlandske plejebørn i Danmark i
1949293.

Korea-hjælpen
En vigtig præmis for Red Barnets arbejde, var evnen til at samarbejde med andre organisationer.
Frem til 1953 var de primære samarbejdspartnere danske organisationer som Dansk Røde Kors,
Caritas, Folkekirkens Nødhjælp osv.
I 1953 ændredes dette billede. I løbet af sommeren modtog Red Barnet en appel fra Save the
Children i England om at deltage i organisationens hjælpeaktion til fordel for sultende børn i det
krigshærgede Korea. Antallet af forældreløse børn blev opgjort til ca. 100.000, hvoraf halvdelen var
hjemløse. Arbejdsudvalget besluttede, at støtte aktionen sammen med Red Barnet-organisationerne i
Canada, Frankrig, Uruguay, Indien, Norge og Sverige.
Red Barnets landsindsamling for Korea startede således d. 5. november 1953 og takket være pressens
engagement og flere lokalkomiteers energiske arbejde, modtog Red Barnet 80.000 kr. på Giro 1191.
Den danske stat bidrog med yderligere 50.000 kr., og således kunne Red Barnet sende 20 tons
tørmælk og en check på 46.000 kr. til Korea.
Red Barnet sendte aldrig danske medarbejdere til Korea. I stedet bidrog lokalkomiteer og andre
frivillige kræfter med at indsamle tøj, tæpper og andre materialer, der blev sendt til London for at
blive fragtet til Korea med den britiske flåde294.
Selvom aktionens omfang og varighed var relativ begrænset, blev den opfattet som en bekræftelse af
formodningen om, at danskerne var villige til at støtte Red Barnets opgaver i udlandet, når de kunne
se deres berettigelse. Således kan aktionen betragtes som et forsøg på at genstarte organisationens
fokus på udlandet.
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De ungarske flygtninge
Da strømmen af plejebørn fra Østrig og Sydtyskland begyndte at aftage i 1956, blev Europa igen
ramt af en flygtningestrøm fra den østlige side af Jerntæppet. Ungarns opstand mod det sovjetiske
regime i 1956 medførte, at den sovjetiske regering beordrede den røde hær til at slå oprøret ned med
magt. Over 200.000 ungarer flygtede fra de sovjetiske tropper over grænsen til Østrig, og endnu
engang skulle de nedslidte lejre tage imod en voldsom flygtningestrøm fra Østeuropa.
Da efterretningerne om flygtningestrømmen nåede Danmark, gjorde Red Barnet sig straks klar til at
modtage en del af de flygtende ungarere. Man kontaktede de danske myndigheder og blev inddraget i
forhandlingerne mellem de danske hjælpeorganisationer og den danske regering. De danske hjælpeorganisationer havde i flere år været samlet under navnet ”Flygtningehjælpen”, men i forbindelse
med det intensiverede samarbejde omkring de ungarske flygtninge blev navnet ændret til ”Dansk
Flygtningehjælp”, hvis første opgave blev modtagelsen 1.000 ungarske flygtninge.
Organisationerne havde kun fem dage til at finde indkvarteringsmuligheder til det store antal
flygtninge, der nåede Danmarks grænse d. 30. november om aftenen. Dagen efter var alle imidlertid
indkvarterede.
Red Barnet og Caritas fik til opgave at indkvartere 400 flygtninge i Nordsjælland.
Til dette formål lånte man i al hast feriekolonier fra F.L. Smidth, Rederiet Lauritzen,
Børnehjælpsdagen, Gutenberghus, Børneringen og Landsforeningen for Evnesvages Vel.
Den omfattende aktion, der også involverede Danske Kvinders Beredskab, Civilforsvaret,
Sundhedsstyrelsen, Spejderbevægelsen og Statens Praktisk-sundhedsmæssige Kostundersøgelser,
havde behov for en erfaren leder295. Povl Kiilerich, der havde forestået oprettelsen af børnehaverne i
Oldenburg i starten af 1950´erne, var en mulighed, men han var i mellemtiden blevet ansat som
kapellan i Horsens og kunne ikke uden videre løses fra denne stilling. Efter at kirkeminister Bodil
Koch blev informeret om problemet, løste hun dog Povl Kiilerich fra sine forpligtelser i Horsens, så
han i spidsen for Red Barnet kunne modtage de mange flygtninge i Nordsjælland296.
Allerede i maj 1957 kunne Red Barnet lukke alle de brugte hjem i Nordsjælland. På det tidspunkt var
85 af flygtningene emigreret og 166 formidlet i arbejde og resten på højskoler og flygtningehjem i
Jylland297.
Samtidig med modtagelsen af de ungarske flygtninge i Nordsjælland planlagde Red Barnet at deltage
aktivt det internationale samarbejde, der opstod omkring hjælpen til de ungarske flygtninge, der var
ankommet til de østrigske flygtningelejre.
Edit Holm blev derfor løst fra sine opgaver i Grønland og sendt til Østrig, hvor hun skulle lede
opførelsen af fem børnehaver, der hhv. skulle ligge i flygtningelejrene Kapfenberg I, Kapfenberg II,
Trofaiach, Eisenerz og Judenburg. Samtidig sendtes fødevarer til lejrene, så de kommende
børnehavebørn kunne få et dagligt støttemåltid.

76

Red Barnets Historie

De første børnehaver blev indrettet, hvor der var mulighed for det. I Trofaiach betalte Dansk
Flygtningehjælp dog opførelsen af en hel ny træbygning i sommeren 1957, hvori Red Barnet både
indrettede en børnehave og et fritidshjem. Omstændighederne taget i betragtning, var specielt denne
institution godt udstyret og børnene havde mange muligheder for udfoldelse. Der kunne males,
klippe-klistres, bygges, sys osv.
Personalet bestod af uddannede østrigske medarbejdere, der blev aflønnet af Red Barnet. Derudover
var en række ungarske flygtninge ansat som medhjælpere, hvis fremmeste opgave var at nedbryde
sprogbarriererne mellem de østrigske børnehavepædagoger og de ungarske børn298.
I december 1957 sørgede Red Barnet for pasning af 300 små og store børn i fem børnehaver, tre
fritidshjem og en børneplejestation. Eftersom flygtningene med jævne mellemrum blev flyttet til de
bedst egnede forhold, måtte Red Barnet også flere gange hive teltpælene op og flytte med. Mod
slutningen af 1957 blev arbejdet f.eks. omlagt således, at man indrettede institutioner i Karlskaserne
og Albrechtskaserne i Wien, mens institutionsarbejdet i Eisenerz og Judenburg blev nedlagt. I 1959
måtte der igen omrokeres, eftersom Albrechskaserne blev nedlagt, og børnene flyttet til Karlskaserne
og en kaserne i Traiskirchen 20 kilometer syd for Wien. Dette betød, at Red Barnet oprettede flere
institutioner i Karlskaserne og en vugge- og småbørnsstue i Traiskirchen. Samme år blev de ungarske
flygtninge flyttet fra Kapfenberg I og II samt Trofaiach. I disse lejre valgte Red Barnet dog at
videreføre institutionerne for ”de gamle flygtninge”299.
Oprindeligt var det planlagt, at Red Barnet skulle drive institutionerne frem til slutningen af 1957.
Forholdene i flygtningelejrene fik dog Red Barnet til at forsætte projektet et år mere, hvorefter
projektet igen måtte tages op til overvejelse. På tærsklen til 1959 besluttede Arbejdsudvalget at
videreføre institutionerne frem til 1. april 1959 på trods af, at man blev nødt til at overskride
budgettet og tage pengene andre steder fra. I perioden frem til 1. april lykkedes det at skaffe midler
nok til at videreføre fritidshjemmet og børnehaven på Karlskaserne frem til 1. juli 1960300.
Dette blev den endelige slutdato for Red Barnets børnehaveprojekt for de ungarske børn i de
østrigske flygtningelejre.
I forhold til aktionerne i Tyskland og Grønland, var det samlede antal af institutionsbørn ikke særligt
højt i Østrig. Til gengæld betød aktionen en videreførelse af det fornyede udlandsfokus, som så småt
var blevet etableret efter Korea-hjælpen. Hjælpen til det krigsramte Europa vækkede dog i endnu
højere grad minderne om de gyldne dage frem til 1949 - ”den lille renæssance” havde indfundet sig.
Genopdagelsen af udlandet gjorde bl.a. at Red Barnet i slutningen af 1950´erne så småt begyndte at
rykke det aktive hjælpe-arbejde ud over Europas grænser – i første omgang til Nordafrika.

Nødhjælp til Algeriets flygtninge
”Sultedøden er en realitet for disse mennesker! En del af børnene lider af svær underernæring, mange af dem
er rene skeletter og kan knap gå, andre har opsvulmede maver og arme og ben så tynde som pinde (…) Det
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vrimler med infektioner i øjne og ører, med lungebetændelse, mavetilfælde og endda forfrysninger på grund af
de kolde nætter. Og trods der findes rigelig med frugt, lider mange af skørbug, da flygtningene ikke har penge
at købe for.”301.

Sådan beskrev Red Barnet situationen i Marokko i 1959 i et fællesbrev til lokalkomiteerne.
Flygtningene var ikke marokkanere, men derimod algierere, der var flygtet ind over grænserne til
Tunesien og Marokko – på flugt fra borgerkrigen i Algeriet.
Søsterorganisationen Red Barnet Sverige var allerede blevet opmærksom på flygtningekatastrofen i
1958 og havde iværksat en hjælpeaktion, der omfattede bespisning og lægehjælp til 47.000 algierske
børn i Marokko.
I sommeren 1959 anmodede den internationale sammenslutning af Red Barnet-organisationer i
Geneve om hjælp til flygtningene i Nordafrika.
Red Barnet (Danmark) reagerede på anmodningen ved, at sende sygeplejerske Ingrid Kirk Larsen til
det østlige Marokko, for i samarbejde med udsendte medarbejdere fra Red Barnet Sverige, at forestå
bespisning og lægehjælp til de mange flygtninge.
I takt med, at der blev sendt mere mad fra mange forskellige hjælpe-organisationer, kunne Ingrid
Kirk Larsen og hendes svenske kolleger koncentrere sig om lægebehandlingen af børnene. Mange
børn led af problemer med forfrysninger, forkølelsessygdomme, bronchitis, lungebetændelse, angina,
dysenteri, øjensygdomme, betændelsestilstande, svamp osv.302
Sygdommene blev i de fleste tilfælde behandlet ambulant i en mobil lægestation. Denne mobile
foranstaltning blev oprettet, fordi flygtningene var spredt over et relativt stort område, og derfor ikke
selv kunne komme til de fastliggende lægestationer. Hvis problemerne ikke kunne behandles på
lægestationen, blev patienterne sendt videre til det lokale hospital i byen Oujda. Lægestationen
modtog dagligt omkring 200 patienter til konsultation, og alene i februar 1960 medvirkede Ingrid
Kirk Larsen til behandlingen af 2.306 børn303.
Efter 14 måneders ophold i Marokko blev Ingrid Kirk Larsen afløst sygeplejerske Sonja Gettrup.
Hun indgik i et team af medarbejdere fra Red Barnet Sverige, der hver måned stod for behandlingen
af 6.000 børn, bespiste 3.000 og underviste 450 børn i fransk og arabisk.
I 1962 begyndte de første flygtninge at vende tilbage til Algeriet. Svensk og dansk Red Barnet fulgte
med flygtningene tilbage til området omkring byen Marnia i det vestlige Algeriet. Her fortsatte
bespisningerne og lægehjælpen for det samme antal som hidtil – omkring 11.000 børn. Det stod dog
hurtigt klart, at forholdene for de børn, der var blevet i Algeriet under krigen, var langt værre, og at
disse børn havde mere brug for hjælp end de tilbagevendte flygtninge omkring Marnia. Det svenskdanske nødhjælpshold blev derfor flyttet til byen Oran, hvis 40.000 indbyggere levede under elendige
forhold. Bespisning, børneplejestationer, tøjuddeling poliklinikker blev hurtigt oprettet, og arbejdet
for et større antal mødre med spædbørn intensiveret304.
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Øjensygdommen Trachoma var en af de mest udbredte sygdomme i Oran og resten af Algeriet. Det
blev anslået at op mod 80 % af befolkningen var smittet med sygdommen, der blev overført via
fluerne, og som gjorde den smitteramte blind i 7 % af tilfældene.
Særligt børn var modtagelige for smitten og derfor planlagde Red Barnet og Red Barnet Sverige en
kampagne mod sygdommen i samarbejde med WHO. Resultatet blev etablering af fire stationer i
hele provinsen omkring Oran, der skulle kunne modtage 600.000 potentielle patienter i 1964305.
Projektet med udryddelse af Trachoma, blev Red Barnets fornemste opgave i Algeriet. I 1964
udsendte man sygeplejerske Tove Lassen til at deltage i sygdomsbekæmpelsen, der bestod i en mobil
behandlingsstation, hvor man besøgte områderne omkring Oran. Dertil kom et projekt i Tlemcendistriktet, der skulle bekæmpe flue-plagen gennem forbedring af de hygiejniske og sanitære forhold i
20 af distriktets landsbyer306.
Efter ni års hjælpearbejde blev ansvarsområderne i Algeriet omlagt, hvilket betød at Algeriets
sundhedsmyndigheder delvist overtog Red Barnets opgaver. Derfor afsluttede Red Barnet sit
hjælpearbejde i landet i foråret 1968. På det tidspunkt var mange tusinde børn blevet hjulpet af Red
Barnets udsendte medarbejdere og nødhjælps-forsendelser.
Eftersom Red Barnet Sverige brugte langt flere ressourcer end Red Barnet på hjælpen til Algeriet,
kan man ikke tilskrive Red Barnet æren for bespisningen og behandlingen af de 11.000
flygtningebørn. På den anden side må indsatsen i Nordafrika heller ikke undervurderes. Den var også
stærkt medvirkende til at sætte fokus på katastrofen i Danmark.
Det var karakteristisk for de udlandsaktioner Red Barnet iværksatte i midten af 1950´erne, at de var
meget profilerede (i hvert fald internt i organisationen), men reelt ikke omfattede et særlig stort antal
børn.
Derimod var de sandsynligvis stærkt medvirkende til, at Red Barnets fokus i stigende grad blev rettet
mod udlandet. Erfaringerne fra Algeriet blev i hvert fald uden tvivl brugt i det næste store
udlandsprojekt Red Barnet gennemførte: Bekæmpelsen af spedalskheden i Indien og Indonesien.
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STABIL UDVIKLING MOD EN MODERNE
BØRNERETTIGHEDSORGANISATION
Organisationens udvikling
Hovedkontoret
I løbet af sidste halvdel af 1950´erne begyndte hovedkontoret på Frydendalsvej 32 så småt at blive
for lille. Dette betød bl.a. at afdelingen for danske børn blev delt fra resten af hovedkontoret, og
flyttet til Læssøegade og Fiolstræde. I efteråret 1962 tog man konsekvensen af de dårlige
lokaleforhold, og flyttede hovedkontoret til større og nyere lokaler på Njalsgade 19 på Amager. Som
tidligere beskrevet betød denne flytning, at hovedkontorets forskellige afdelinger igen kom under ét
tag307.
Efter 14 år på Amager, var man igen på jagt efter nye lokaliteter til hovedkonteret. Denne gang faldt
valget på en herskabsvilla på Brogårdsvænget 4 i Gentofte. Red Barnets Mentalhygiejniske Klinik
havde indtil 1. april 1976 holdt til på adressen, men med bistandslovens indførelse blev klinikken
nedlagt, og Red Barnet så sit snit til at bruge huset som hovedkontor. Gennem forbindelser i
Gentofte Byråd fik Red Barnet lov til at købe huset af Gentofte Kommune for en sum af 430.000 kr.
Huset var en toetagers bygning på 430 kvadratmeter inklusiv kælder. Samtidig med købet af
ejendommen indgik man en lejeaftale med to læger fra Gentofte Sygehus, der ønskede at leje en
mindre del af huset til beboelse. Lejeindtægterne betalte Red Barnets udgifter til vand, varme osv. Da
man havde købt huset kontant, var de månedlige udgifter til huset yderst begrænsede308.

Ledelsen
Den lange periode fra 1950-1985 er kendetegnet ved, at udskiftningerne i Red Barnets ledelse er
minimale. Calina Fuglsang-Damgaard, der havde overtaget formandsposten i 40´ernes turbulente
periode, måtte i september 1965 overlade posten til daværende vicestadslæge Inge Jespersen. To år
senere afløste Flemming Gjørup, Børge Thøfner som generalsekretær på hovedkontoret. Thøfner
havde været generalsekretær siden 1950, hvor han havde afløst den legendarisk Aage Krebs309.
På to år var både den daglige leder og den politiske chef dermed blevet udskiftet. Selvom begge
havde afløst en generation, der havde været tilknyttet organisationen fra dens grundlæggelse, var der
ikke tale om et markant generationsskifte. Arbejdsudvalget havde nemlig siden 1954 blandt andre
bestået af fire indflydelsesrige mænd, der alle havde stor betydning for Red Barnets udvikling og
projekter frem til midten af 1970´erne. De fire personer var Erik Østergaard, Holger Horsten,
Edvard Berg og Fritz Lerche der fra 1954-1972 kunne udgøre et samlet flertal i Arbejdsudvalget.
Edvard Berg var, som tidligere nævnt, primusmotor inden for Red Barnets institutionsoprettelser.
Holger Horsten havde stor indflydelse på Red Barnets forsorgspolitik, eftersom han i mange år var
direktør for Danmarks Børne- og Ungdomsforsorg. Erik Østergaard stod i spidsen for Red Barnets
store spedalskhedsorganisation og Fritz Lerche havde været organisationens næstformand siden
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grundlæggelsen i 1945. De fire udgjorde dog på ingen måde et diktatorisk flertal. De var tværtimod
valgt til Arbejdsudvalget, fordi de ydede en stor indsats for organisationen.
Deres mangeårige repræsentation i Arbejdsudvalget gør dog, at man ikke kan identificere et reelt
fikspunkt for et ledelsesmæssigt generationsskifte i Red Barnet. Èn efter én udtrådte de fire herrer af
Arbejdsudvalget fra 1972-1986, men Inge Jespersen og Flemming Gjørup besad deres poster helt
frem til hhv. 1986 og 1989. Det var således først fra slutningen af 1980´erne, at regelmæssige
udskiftninger i organisationens ledelse blev en realitet310.

Økonomien
I årene fra 1950-60, var Red Barnets indtægt minimal. Fra 1952-1960 var den gennemsnitlige
årsindtægt omkring 150.000 kr., og kun i 1955 kunne man registrere et decideret overskud. Fra 196070 steg indtægterne jævnt og i 1971 viste regnskabet en årsindtægt på ca. 11 mio. kr. Fra 1973 faldt
indtægterne igen markant, og stabiliserede sig på ca. 7 mio. kr. om året frem til 1988.
Denne stabile udvikling skyldtes ikke mindst, at såvel administrationsomkostninger og lønudgifter
blev holdt i ro. På intet tidspunkt fra 1950-1988 oversteg de årlige administrationsudgifter således 1
mio. kr., og selvom lønudgifterne blev større for hvert år, udgjorde de f.eks. kun 461.454 kr. i
1974311.
Udviklingen var således også et resultat af en minimumspolitik i forhold til hovedkontorets personale
og den flade projektledelsesstruktur med de mange udvalg og bestyrelser. I slutningen af 1980´erne
var det imidlertid ikke muligt at fastholde det lave personaleantal.
Fra at have fem ansatte i 1960, steg antallet til otte i 1986 og til 13 i 1989. Dermed tegner der sig et
billede af, at man i slutningen af 1980´erne erkendte, at en udvidet professionel stab af
velkvalificerede medarbejdere var den eneste måde, Red Barnet kunne udvikle sig på. Denne
erkendelse var både et brud med en hel generations mentalitet og et radikalt skridt mod skabelsen af
det moderne Red Barnet312.

Lokalkomiteerne
Efter de interne uoverensstemmelser mellem lokalkomiteerne og hovedkontoret i slutningen af
1940´erne, gik Red Barnet en mindre kaotisk tid i møde. Efterkrigshjælpens altoverskyggende
dominans i de første år blev fra starten af 1950´erne afløst af børneforsorgsarbejde for børn i
Danmark, og dette betød, at lokalkomiteernes opgaver blev mere og mere selvstændige. Hvor det
tidligere havde været op til den enkelte lokalkomite at ”opfinde” indsamlingsmetoder, blev det nu
også i stigende grad lokalkomiteernes opgave at ”opfinde” de lokale forsorgsprojekter. Projekterne
bestod typisk i oprettelse af børnehaver, vuggestuer eller fritidshjem. Støtte til institutionerne i
Grønland, lokale skoleprojekter, forældrebesøg i forbindelse med feriebørnsprogrammet og akutte
indsamlinger til nødhjælpsaktioner i udlandet var dog også en del af lokalkomiteernes aktiviteter313.
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Selve antallet af lokalkomiteer faldt støt efter afslutningen på efterkrigshjælpen. Flere lokalkomiteer
betragtede deres mål som nået og kunne ikke forene sig med det mere trivielle institutionsarbejde for
Danmarks egne børn. Fra et antal på næsten 200 lokalkomiteer i 1946 var antallet faldet til 69 i 1961.
Syv år senere var yderligere 24 lokalkomiteer faldet fra, så det samlede antal udgjorde 45 i 1968.
Fra dette tidspunkt faldt antallet af lokalkomiteer ikke yderligere frem til 1988. Antallet kan dog ikke
uden videre tages som udtryk for udbredelsen af det frivillige og lokale engagement, eftersom
lokalkomiteerne jævnligt blev slået sammen, opløst eller genoprettet. Reduceringen i antallet af
lokalkomiteer fra 1946-1968 er dog så markant, at den frivillige indsats må anses for relativt dalende
frem mod 1968314.
Den faldende lokale interesse faldt sammen med den gradvise forøgelse af lokalkomiteernes
indflydelse på den overordnede ledelse af organisationen. Fra 1950 blev det således indført, at hver
lokalkomite skulle indvælge en repræsentant til en samlet gruppe af amtsrepræsentanter. Disse
amtsrepræsentanter skulle afholde 2-4 årlige møder med Arbejdsudvalget for på den måde at knytte
lokalkomiteerne og ledelsen tættere sammen. Fra 1953 fik amtsrepræsentanterne også stemmeret ved
landsmøderne, hvor de sammen med lokalkomiteerne således kunne udgøre et flertal.
Det var dog stadig Landskomiteen, der udpegede Arbejdsudvalget. Dermed havde lokalkomiteerne
ikke direkte indflydelse på ledelsens sammensætning, men kun indflydelse på sammensætningen af
den op til 60 personers store Landskomite315.
Den gradvise afvikling af Landskomiteen bliver ikke direkte behandlet i de tilgængelige kilder. Alt
tyder dog på, at Red Barnets vedtægter ændres i 1978, således at lokalkomiteernes formænd blev
”fødte” medlemmer af Landskomiteen. Med denne vedtægtsændring fik de lokale, frivillige kræfter
for alvor en mulighed for at præge organisationens udvikling, eftersom antallet af lokalkomiteer kun
var en smule lavere end antallet af landsudvalgsmedlemmer316.
I løbet af 1980´erne faldt antallet af de Landskomitemedlemmer, der ikke repræsenterede en
lokalkomite. Dermed var Landskomiteens oprindelige funktion (som udpegende ledelses-organ)
blevet afløst af en mere demokratisk model, hvor de lokale repræsentanter udgjorde det
demokratiske bagland, der valgte Arbejdsudvalget. Det endelige og logiske skridt i udviklingen mod
lokalkomiteernes demokratiske kompetencer blev taget i årene 1986-1988. I denne periode blev
Landskomiteen afløst af et repræsentantskab, der udelukkende bestod af lokalkomiteernes formænd.
Samtidig ændrede Arbejdsudvalget navn til ”Hovedbestyrelsen”317.
Sammenholder man den frivillige, økonomiske og ledelsesmæssige udvikling fra ca. 1950-1985 synes
det mest betegnende ord for organisationen, at være: Stabilitet. Organisationen havde kun to
forskellige formænd i hele denne periode, og den økonomiske vækst var langsom og sikker. Det
samme kan siges om organisationens demokratiseringsproces, der udvikledes skridt efter skridt, men
først var fuldbyrdet i midten af 1980´erne.
Fra begyndelsen af 1980´erne bevægede Red Barnet sig ind i en periode, hvor stabiliteten så småt
blev til stagnation. Tiden var begyndt at løbe fra de gamle minimums-principper i forhold til selve
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organisationen, og det frivillige bagland begyndte så småt at beklage sig over organisationens
manglende fornyelse.
I forhold til selve hjælpearbejdet i udlandet, synes organisationen dog at påbegynde udviklingen mod
at blive en moderne børnerettighedsorganisation fra starten af 1960´erne. Et vigtigt led i denne
proces var overgangen fra næsten udelukkende at være en nødhjælpsorganisation, til også at være
iværksætter af langsigtede udviklingsprojekter for børn og deres familier i den 3. verden.

Bekæmpelsen af spedalskhed
Frem til 1960 havde næsten al Red Barnets aktivitet i udlandet, haft karakter af nødhjælpsarbejde.
Både hjælpen til Europa efter 2. verdenskrig, Koreas sultende børn og de ungarske og algierske
flygtninge blev således givet for at afhjælpe en undtagelsessituation, der var præget af usædvanlig nød
og elendighed.
Fredag d. 7. april 1961, blev denne form for hjælp afløst af Red Barnets første egentlige
udviklingsprojekt i udlandet: Bekæmpelsen af spedalskheden i Indien. Når tidspunktet kan fastsættes
så præcist, er det fordi Spedalskhedskampagnen blev skudt i gang med en større ceremoni i
Folketingets Fællessal på Christiansborg, hvor både Dronning Ingrid, statsminister Viggo
Kampmann og den indiske ambassadør Kewal Singh var blandt de indbudte gæster. I sin tale
udtrykte Statsministeren bl.a. følgende:
”Jeg har den fornemmelse, at det ville være godt, hvis vi i højere grad kunne få befolkningen til at deltage i
hjælpen til udviklingslandene, og jeg hilser derfor med stor tilfredshed og giver alle gode ønsker med, nu da
landsorganisationen Red Barnet herhjemme har stillet sig i spidsen for en indsamling til bekæmpelse af
spedalskheden – og at den kan tages op på en sådan måde, at der kan være udsigt til i løbet af en årrække helt
at få udryddet denne frygtelige sygdom”318

Hvor mange år statsministeren regnede med, der skulle gå, før Red Barnet havde udryddet
sygdommen i Indien, er uvist. Fra projektets start satte Red Barnet imidlertid den målsætning at
udrydde sygdommen i det distrikt, hvor projektet rent fysisk skulle gennemføres. Således påregnede
Red Barnet, at man på mellem 5-10 år ville have elimineret smittefaren for 800.000 indere.
Det storstilede projekt skulle først og fremmest finansieres gennem intensive kampagner og
indsamlingsmidler. Mandag d. 10. april udsendte organisationen således en avis til samtlige husstande
i Danmark, hvori man opfordrede til at støtte Red Barnets aktion i Indien. Effekten udeblev ikke:
Allerede efter en måned havde man indsamlet 2 mio. kr. fra private bidragsydere. Dertil kom
”Spejderhjælpen” og ”Danske Skoleelevers” indsamlingsresultat på tilsammen 900.000 kr.
Et halvt år efter projektets åbningsceremoni på Christiansborg kunne Ingrid Kirk Larsen rejse til
Indien som projektets første udsendte medarbejder. Ingrid Kirk Larsen kom direkte fra Marokko,
hvor hun havde deltaget i nødhjælpsaktionen for de algierske flygtninge. I december 1961 fik hun
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selskab af Bente Fournais, og begge sygeplejersker rejste til Polambakkam for at blive optrænet i
diagnosticering og behandling af sygdommen. Imens forhandlede Arbejdsudvalgsmedlemmet Erik
Østergaard med den indiske regering, WHO og Unicef om støtte til aktionen. Forhandlingerne
resulterede i, at WHO betalte for ansættelsen af en engelsk leprolog, og at Unicef sørgede for jeeps
og andet transportudstyr
Red Barnets Spedalskhedsudvalg var klar over, at man af praktiske, økonomiske og
virkningsrealistiske hensyn måtte afgrænse indsatsområdet geografisk. Indsatsområdet udvalgtes
efter, hvor spedalskheden var mest udbredt, og valget faldt på Srikakulam-distriktet i delstaten
Andhra Pradesh319.
Man valgte, at opføre projektets center i byen Pogiri. Centeret bestod af et boligkompleks for
projektets europæiske og indiske medarbejdere samt et mindre spedalskhedshospital. Udgifterne til
selve centeret var dog betydelige, eftersom Red Barnet skulle finansiere opførelsen af såvel boliger
som hospital. ”Fonden for Danmarks Hjælp til Udviklingslandene” kom Red Barnet til hjælp og
bevilgede 1 mio. kr. til projektet, og derfor kunne en stolt Viggo Kampmann indvie centret i Pogiri
d. 28. januar 1962 i overværelse af 15.000 beboere fra egnen omkring byen320.
Centeret udgjorde den administrative og lægefaglige kerne i projektet. Herfra uddannede Red Barnets
udsendte medarbejdere forhåndskvalificerede indere til ”paramedical workers”. Deres opgave var, at
tage ud til Srikakulam-distriktets mindre landsbyer og registrere den spedalske del af befolkningen.
Samtidig skulle de sørge for, at de smittede mødte op på klinikken, hvor de danske sygeplejersker
stod klar med de piller, der kunne behandle sygdommen. På den måde kom behandlingen til at
omfatte så stor en del af distriktets befolkning som muligt.
Præparatet til behandling af sygdommen hed Avlosulfon og kunne gives i pilleform til den
smitteramte. På et tidligt stadium kunne lægemidlet helbrede den inficerede person i løbet af et år,
mens senere stadier af sygdommen krævede flere års behandling. Specielt børn var modtagelige for
sygdommen, og derfor gjaldt det om at få dem i behandling, ligeså snart de små lyse pletter viste sig
på huden321.
Hvis sygdommen var så fremskreden, at de åbne sår ikke kunne behandles ambulant, blev patienten
overført til hospitalet i Pogiri, hvor en dansk oversygeplejerske og en række indiske ”Ward-boys” tog
sig af den pågældende322.
Det var et særkende for spedalskhedsprojektet, at det tiltrak sig en del offentlig opmærksomhed fra
start til slut. Den største omtale fik projektet sandsynligvis i november 1963, hvor Kronprinsesse
Margrethe besøgte centret i Pogiri. Kronprinsessen opholdt sig et helt døgn i centret og udtalte efter
besøget:
”Det var velgørende at møde den fornuftsbetonede idealisme, som præger dette konstruktive hjælpearbejde –
idealisme uden for meget svanedun. Man føler sig ydmyg overfor det arbejde, der gøres her.”323
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Det var ikke underligt, at tronfølgeren følte sig ydmyg i forhold til projektet, hvis omfang voksede
med voldsom hast.
Tre måneder efter åbningen af centret i Pogiri, var der etableret syv lokale klinikker, hvorfra ca. 2.000
patienter blev behandlet. Året efter var antallet af klinikker udvidet til 24, mens antallet af personer i
behandling rundede 10.000. Hver klinik dækkede et befolkningsantal på 25.000, og således var
600.000 af distriktets 800.000 indbyggere omfattet af spedalskhedsprojektets behandlingsprogram
efter bare 1 års arbejde324.
I 1965 anslog WHO at to-tre millioner mennesker i Indien var spedalske. Den indiske regering var
derfor meget interesseret i, at spedalskhedsprojektet blev så omfangsrigt som muligt, og i 1964
anmodede man Red Barnet om at udvide projektet til Orissa, der var nabostat til Andhra Pradesh.
Med støtte fra Rotary-klubber, ”Spejderhjælpen” og DRs ulandskalender kunne Red Barnet
imødekomme ønsket i 1967, hvor endnu et behandlingscenter blev oprettet i byen Aska. Samme år
udpegede WHO Red Barnets spedalskhedsprojekt som træningscenter for hele Sydøstasien, hvilket
betød, at centret i Pogiri skulle deltage i uddannelsen af læger, sygeplejersker m.fl.
Ved udgangen af 1972 overdrog Red Barnet spedalskhedsprojektet til de indiske myndigheder. På
det tidspunkt kunne man notere følgende resultater: I Andhra Pradesh og Orissa var 3,5 millioner
indbyggere blevet undersøgt for sygdommen, hvoraf 100.000 var i/havde gennemgået behandling.
Centrene i Pogiri og Aska havde uddannet 300 ”para-medical-workers”, og oprettet 150 lokale
behandlingsklinikker. Hele aktionen havde kostet 15 millioner kr.325.
Afslutningen på projektet i Indien blev samtidig starten på et lignende projekt i Indonesien. Hvor
indsatsen i Indien var fokuseret på direkte behandling af de spedalske, fokuserede man i højere grad
på at uddanne læger og sygeplejersker til at diagnosticere og behandle sygdommen i Indonesien. Man
forsøgte dog også at finde og behandle de smittede, men i stedet for at oprette lokale klinikker
besøgte man regelmæssigt de indonesiske skoler, hvor børnene blev undersøgt.
Undersøgelserne viste, at spedalskhed var langt mere udbredt end man først havde antaget, hvilket
bl.a. medvirkede til, at den indonesiske regering tog problemet mere alvorligt.
Uddannelsen af læger og sygeplejersker bestod i en måneds kursus på Red Barnets uddannelsescenter
i Ujung Pandang. Her blev symptomer, behandlingsformer og forholdsregler gennemgået intensivt,
hvorefter eleverne (lægerne og sygeplejerskerne) selv skulle holde 3-dages kurser i deres egen
provins. På den måde fik tusinder kendskab til sygdommen og dermed muligheden for at begrænse
dens spredning. Hele denne undervisnings-/behandlingsaktion blev arrangeret i samarbejde med
DANIDA og ILEP (Den internationale anti-spedalskheds organisation) 326.
Da Red Barnet nedlagde aktiviteterne i Indonesien i 1985, havde 24.000 læger og sygeplejersker
modtaget undervisning i diagnosticering og behandlingen af sygdommen. Af dem var under 3.000
blevet uddannet på Red Barnets uddannelsescenter i Ujung Pandang, men alligevel beløb de samlede
omkostninger sig til 20 millioner kr.327
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Efter næsten 25 års arbejde med bekæmpelse af spedalskhed kunne man måske tro, at Red Barnet
ville opgive kampen mod en af verdens ældste sygdomme. Ikke desto mindre iværksatte man i
efteråret 1987 endnu et spedalskhedsprojekt – denne gang i Peru.
I Peru var der et forholdsvis udbredt kendskab til spedalskhed og behandlingsmulighederne. Landet
manglede imidlertid penge til at foretage større sundhedsprogrammer på området, og her kom Red
Barnet ind i billedet.
Projektet blev opdelt i tre faser, hvoraf Red Barnet primært var engageret i de to første:
1.
Undervisning af lokale sundhedsarbejdere.
2.
Befolkningsundersøgelser.
3.
Behandling af de syge328.
Undersøgelserne af spedalskhedens udbredelse viste, at sygdommen, ligesom i Indonesien, var langt
mere udbredt end oprindeligt antaget. Dette bevirkede at man fra 1989 begyndte at opsøge de
enkelte familier i ”Region del Amazonas”, for på den måde at forhindre sygdommen i at sprede og
udvikle sig i junglen omkring Amazonas.
Spedalskhed var dog ikke den eneste smitsomme sygdom, der plagede indbyggerne i denne del af
Peru. Derfor udviklede spedalskhedsprojektet sig langsomt til at omfatte befolkningens generelle
sundhedstilstand. Der blev således afholdt kurser for lokalbefolkningen, så de selv blev i stand til at
løse problemerne. Spedalskhed var stadig et problem i området, men blev fra 1992 opfattet på lige
fod med andre smitsomme sygdomme. Derfor må man konkludere, at Red Barnets
spedalskhedsaktion i Peru blev afsluttet i 1992329.
På dette tidspunkt havde bekæmpelsen af spedalskhed været på Red Barnets dagsorden i 30 år. I
langt de fleste af årene var projektet højt profileret i den danske befolkning og i perioder genstand
stor mediebevågenhed.
Viggo Kampmanns forhåbninger om at få udryddet sygdommen gennem en årrække kunne Red
Barnet ikke honorere. I dag anslås det nemlig, at der findes over 15 millioner spedalske i verden330.
Det vil dog være urimeligt at bedømme spedalskhedsprojektets relevans og succes ud fra
Kampmanns optimistiske forhåbninger. Selvom man fornemmer, at Red Barnet var tilbøjelig til at
tilslutte sig den daværende statsministers optimistiske målsætning, havde organisationen ikke en
chance for egenhændigt at udrydde sygdommen, der var og er en del af et generelt
fattigdomsproblem.

Starehe Boys Center
På baggrund af en international rapport om børne- og ungdomsforsorgen i Kenya, besluttede
Arbejdsudvalget i foråret 1967, at støtte udviklingen af børneforsorgen i Nairobi. Det
altoverskyggende projekt i denne forbindelse, var fadderskabsprogrammet for drengene på det
såkaldte Starehe Boys Center i hovedstaden.
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Den internationale rapport havde bl.a. peget på, at der var store sociale problemer blandt drengebørn
i Nairobi, fordi de i vidt omfang forlod landdistrikterne og søgte lykken i storbyen. Den væsentligste
årsag til fænomenet var, at drenge ved giftermål skulle betale en større sum penge til den kommende
bruds forældre. Drengene repræsenterede således ingen økonomisk gevinst for deres forældre og i
forsøget på at skaffe sig en bedre tilværelse, opsøgte de storbyens muligheder. De fleste endte som
fattige, hjemløse og sultende gadebørn, hvis eneste mål var at hutle sig igennem en elendig tilværelse.
Det var her drenge-centret kom ind i billedet.
Centret kunne i 1967 huse 350 beboere, der alle fik mad, husly og undervisning for en årlig
fadderskabspris på 750 kr. Centret var dog stort nok til også at modtage elever, der ikke boede på
selve centret. Derfor tilbød Red Barnet også et fadderskab, der kun dækkede
undervisningsomkostningerne for ét barn, til en pris af 350 kr. om året.
I Danmark var interessen for centret relativ stor. I september 1967 bragte dagbladet Politiken en stor
artikel om drengecentret, og efter Folketingets Finansudvalg havde besøgt centret samme år, blev
centret anerkendt som et af de bedste danske Ulandsprojekter.
Den gode omtale var sandsynligvis medvirkende til, at fadderskaberne hurtigt blev populære i den
danske befolkning. Den 1. april 1968 kunne Red Barnet således konstatere, at man formidlede 350
fadderskaber til drengebørnene i Starehe og havde 50 kommende danske faddere på venteliste.
Red Barnets interne udvalg for Starehe besluttede derfor hurtigt, at centret skulle udvides, så det
kom til at omfatte 430 beboere og 1.000 studerende. Den samlede danske støtte til udvidelsen beløb
sig til 125.000 $, hvoraf Udenrigsministeriet betalte 65.000 $, ”Spejderhjælpen” 25.000 $ og Red
Barnet 40.000 $331. Pengene blev effektivt udnyttet, og i 1969 kunne Kenyas præsident Zmee Yomo
Kenyatta indvie de nye bygninger.
Den danske befolknings store interesse og økonomiske bidrag kunne dog ikke fastholdes. I 1974 var
antallet af Red Barnet-fadderskaber faldet til 135, men til gengæld kunne humanitære organisationer i
England, Frankrig, Canada og Sverige berette om stigende fadderskabsindbetalinger til projektet.
Den store internationale støtte til centret var medvirkende til, at Starehe-skolen i 1976 havde udviklet
sig til en eliteskole i Kenya. Selvom skolen fortsatte med at optage gadebørn i stor stil, begyndte
velhavende forældre også at sætte deres børn i den nu anerkendte uddannelsesinstitution, der gav
børnene 13 års velkvalificeret skolegang. Med skolens popularitet voksede også ønsket om endnu en
udvidelse, og i 1977 bevilgede Red Barnet 90 % af det økonomiske grundlag for udvidelsen af
centrets boligforhold. Den nye tilbygning blev opkaldt efter udvalgsformand, Arbejdsudvalgsmedlem
og direktør i Socialstyrelsen Holger Horsten, der havde været drivkraften bag udvidelsen og støtten
til centret. ”The Horsten House” kunne således indvies af Kenyas nye præsident Daniel Tarap Moi i
efteråret 1979332.
Op gennem 1980´erne steg Red Barnets antal af formidlede fadderskaber til Starehe. En del af
årsagen skal findes i Red Barnets opfordring til firmaer, skoler og personaleforeninger om at støtte et
gadebarns uddannelse i Nairobi. Dertil kom, at centret selv indførte et tiltag der ”solgte” godt blandt
Red Barnets lokalkomiteer. Tiltaget hed ”Starehes Voluntary Service Scheme” og bestod i, at skolens
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elever brugte fire uger af deres sommerferie på frivilligt arbejde. Arbejdet bestod i alt fra
administrative opgaver på hospitaler og klinikker til oprydningsarbejde for vejvæsnet. Paradoksalt
nok var den frivillige hjælp en udgift for skolen, men Red Barnets lokalkomiteer trådte til, og betalte
omkostningerne.
Fra 1991 oprettede Red Barnet et lignende fadderskabsprogram for ”Materi Girls´ School” i Meru.
Pigeskolen kunne støttes på samme måde som drengeskolen, og sørgede ligeledes for uddannelse,
kost, logi, medicin og lægehjælp til fattige pigebørn fra Kenyas slumkvarterer333.
Fra 1998 omtales Red Barnets støtte til de to børnecentre i Starehe ikke længere. I 2001 kunne man
for sidste gang oprette nye fadderskaber for børn på Starehe og derefter blev Red Barnets
engagement i Starehe Boys Center afsluttet efter 34 år. Fadderskaber der er tegnet inden år 2001 blev
dog ikke lukket, men fik lov at løbe på ubestemt tid. Årsagen til støttens ophør skal sandsynligvis
findes i den store omstrukturering Red Barnets hovedkontor gennemgik i slutningen af 1990´erne.
Økonomiske problemer og hullede regnskaber gjorde, at man var nødt til at nedlægge en række
projekter, og det kan meget vel tænkes, at de to centret måtte ”ofres” i denne proces334.
Projektet omkring Starehe Boys Center er interessant, fordi det er med til at udstille nogle af de
dilemmaer Red Barnet synes at skulle forholde sig til i processen mod at blive en moderne
hjælpeorganisation. Dilemmaerne voksede ud af problemet med at kombinere idealet om at hjælpe,
hvor der var behov, med idealet om at være igangsætter af projekter der kunne overtages af
myndighederne. Det havde således aldrig været Arbejdsudvalgets hensigt at bruge et tocifret
millionbeløb på en afrikansk eliteskole, men meget tyder på, at det simpelthen var svært for
organisationen at løsrive sig fra projektet efter de mange års støtte. Dertil kom, at skolen næppe
kunne have holdt det høje uddannelsesniveau, hvis Kenyas regering skulle have overtaget hele
finansieringen.
Både Spedalskhedsaktionen og Starehe Boys Center-projektet var specielle i den forstand, at de var
Red Barnets egne projekter. Stort set alle de resterende udlandsprojekter Red Barnet blev inddraget i
fra begyndelsen af 1960 var nemlig koordineret og udtænkt i IUCWs generalsekretariat i Geneve.

Det internationale samarbejde
The International Union of Child Welfare (IUCW) var en sammenslutning mellem Eglantyne Jebbs
”Save the Children International Union” (SCIU) fra 1920 og International Association for
Promotion of Child Welfare (IAPCW). IUCW havde hovedsæde i Geneve og var således ikke en
lukket forening for Red Barnet-organisationer, men en sammenslutning for alle organisationer der
kæmpede for børns rettigheder og bedre vilkår. IUCW kunne betragtes som et formaliseret forum
for børnerettighedsorganisationer, hvori det var muligt at koordinere/udvikle fælles målsætninger og
arbejdsmetoder335.
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Af de tilgængelige kilder fremgår det ikke, hvornår Red Barnet blev optaget i IUCW. I september
1946 beskrives det imidlertid, at Red Barnets to generalsekretærer deltog i IUCWs årskongres, og
derfor må det formodes, at Red Barnet blev optaget i IUCW fra begyndelsen i 1945336.
At IUCW i højere grad var et debatforum end en praktisk, handlende sammenslutning bliver tydelig,
hvis man læser referatet af unionens London-konference i 1950. På konferencen var der 120
delegerede fra 34 lande, repræsenterende 91 nationale og internationale organisationer. Konferencens
debatemner var bl.a. forholdet mellem NGO og statsligt forsorgsarbejde, koordinering af
nødhjælpsarbejde, adoptionsregler, flygtningesamarbejde med FN osv.
IUCW var dog indirekte vigtig for det direkte hjælpearbejde, fordi sammenslutning udgjorde det
forum, hvor nye kontakter kunne knyttes og multilaterale aktioner planlægges.
Det første eksempel på en sådan aktion var den forenede hjælpeaktion for de jødiske og
palæstinensiske flygtninge, som Børge Thøfner blev leder af i 1948337.
Ved IUCWs 40 års fødselsdag i 1960 havde sammenslutningen i alt 61 nationale og internationale
medlemsorganisationer. Samtidig kunne sammenslutningen konstatere, at dens medlemmer i
stigende grad koordinerede opgaverne i udlandet, så projekterne fik mere gennemslagskraft og
omfattede flere børn. Dette kunne f.eks. opnås ved, at den enkelte nationale Red Barnet-organisation
besluttede sig for at iværksætte et hjælpeprogram i et specifikt område. Hvis andre af de nationale
organisationer syntes om projektet, kunne de nøjes med at støtte det økonomisk, hvilket var mindre
ressourcekrævende, men afgørende for den Red Barnet-organisation, der rent faktisk udførte
projektet.
Også Red Barnet satsede i stigende grad på internationalt samarbejde i forbindelse med de enkelte
projekter. Et eksempel på dette var aktionen i Algeriet, der netop fortrinsvis blev ledet af Red Barnet
Sverige, men som Red Barnet i mindre omfang støttede økonomisk og personalemæssigt338.
I løbet af 1970´erne opstod et ønske blandt Red Barnet-organisationerne fra de velstående i-lande
om at intensivere det praktiske samarbejde. Oprindeligt var det tiltænkt, at Red Barnetorganisationerne i de tre nordiske lande (Norge, Sverige og Danmark) skulle finde sammen i et mere
formaliseret samarbejde, men i midten af 1970´erne viste det sig, at Red Barnet-organisationerne i
England, Canada, USA og Østrig ligeledes ønskede en radikaliseret samarbejdsaftale. Derfor blev
Red Barnet-Alliancen født i 1976339. Af ukendte årsager blev Red Barnet Sverige dog ikke officielt
medlem af sammenslutningen.
Alliancens formål var:
1.
Mulighed for hurtig nødhjælpsindsats.
2.
Rationel udnyttelse af indsamlede midler.
3.
Koordineret udsendelse af hjælpehold.
4.
Besparelser ved indsamling ved udarbejdelsen af fælles grundmateriale.
5.
Udelukkelse af risikoen for at penge eller varer faldt i de forkerte hænder.
Dertil kunne man føje et ekstra/overordnet mål: Mindst mulig administration og bureaukrati.
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Når disse punkter udgjorde grundlaget for et radikaliseret samarbejde, udtrykte de samtidig, hvad
Alliance-medlemmerne mente, der manglede i IUCW. Ikke desto mindre afløste Alliancen ikke
umiddelbart samarbejdet i IUCW, der i 1976 var vokset til at omfatte 164 medlemmer fra 61
forskellige lande340.
Alliance-samarbejdet betød dog, at man fik et alternativ til IUCW. Dette blev udnyttet den 9.
oktober 1978, hvor Alliancens medlemmer vedtog en kollektiv udmeldelse af IUCW. Grunden til
udmeldelsen skulle findes i ”en omfattende, dybtgående utilfredshed baseret på en stadig voksende
mistillid til administrationen og økonomiens forvaltning”341.
Udmeldelsen betød, at Alliancen voksede i betydning for dens medlemmer, og i 1980 måtte man
bryde principperne om et ubureaukratisk samarbejde og oprette Alliancens første hovedkontor.
Indtil da havde hver medlemsorganisation haft en såkaldt ”koordineringsperiode” på et halvt år ad
gangen, hvor organisationen var ”formand” for Alliancen. Ud over oprettelsen af et fast
hovedkontor blev det også besluttet at udpege en ”Financial Officer”, der skulle fungere som leder
af hovedkontoret. Af praktiske hensyn besluttede man, at ”the financial officer” automatisk skulle
være generalsekretæren i den Red Barnet-organisations land, hvori hovedkontoret lå. Eftersom man
valgte at lægge det første hovedkontor i Danmark, blev Red Barnets daværende generalsekretær
Flemming Gjørup Alliancens første ”Financial Officer”.
Havde man i Alliancen frygtet, at også denne sammenslutning skulle gå op i administration og
bureaukrati, tog man fejl. Hovedkontorets personale bestod nemlig af Edda Larsen, der var ansat på
deltid og administrerede et budget på under 30.000 $. I 1985 blev hovedkontoret flyttet fra
København til Oslo, men andelen af midler anvendt på administration vedblev at være under 1
promille342.
Alliancesamarbejdet viste sig at være så effektivt, at Red Barnets udlandsarbejde i stadig stigende grad
blev etableret gennem dette. På 10-året for sammenslutningens etablering talte den 19
medlemsorganisationer fra: Australien, Canada, Danmark, Den Dominikanske Republik, Færøerne,
Grækenland, Guatemala, Holland, Korea, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mexico, New Zealand, Norge,
Storbritannien, USA, Ægypten og Østrig.
I 1996 havde endnu syv Red Barnet-organisationer tilsluttet sig samarbejdet, der hele tiden blev
dybere og mere forpligtende343.
I dag tæller Alliancen 28 medlemsorganisationer, og Red Barnet søger til stadighed et tættere
internationalt samarbejde gennem denne sammenslutning.

Red Barnets projekter gennem IUCW og Alliancen
Det følgende afsnit vil i kort form beskrive de projekter, som Red Barnet oprettede/deltog i, på
baggrund af det internationale samarbejde i IUCW og Alliancen.
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Tyrkiet
I oktober 1962 blev det gennem IUCW besluttet, at Red Barnet skulle stå i spidsen for oprettelsen af
et børnehavecenter for 60 børn i Istanbul. Børnehavecentret skulle endvidere indeholde et
seminarium for 20 tyrkiske piger, der således kunne blive uddannet børnehavelærerinder344.
Centeret blev tegnet af den danske arkitekt Asger Barfod og kunne indvies 12. september 1966. Hver
organisation fra Sverige, Norge og Danmark stillede en engelsktalende seminarielærerinde til
rådighed på uddannelsesstedet i fem år345. Selve seminariet blev dog først åbnet i efteråret 1970 efter
lange forhandlinger med de tyrkiske myndigheder. Både uddannelsesinstitutionen og børnehaven
skulle fungere som mønsterinstitutioner i Tyrkiet. I 1978 etablerede Red Barnet (i spidsen for
IUCW) et familiecenter i byen Erzerum med plads til 35 børn og en dertil knyttet
familierådgivning346.

Sicilien
I januar 1968 indgik Red Barnet et samarbejde med en række andre Red Barnet-organisationer om at
opføre en række børnehaver på Sicilien. Baggrunden for denne aktion var, at Sicilien netop var blevet
ramt af et voldsomt jordskælv, og øens børn havde derfor brug for en normaliseret tilværelse under
genopbygningsarbejdet. Red Barnet og søsterorganisationen i Schweiz dækkede omkostningerne ved
opførelsen af en børnehave til 50 børn347.

Nigeria
I 1970 indgik IUCW en aftale med de nigerianske myndigheder om at yde støtte til de nigerianske
familier, der var flygtet fra borgerkrigen i landet. Save the Children England stod for den primære
hjælp, men også Red Barnet sendte en læge og to sygeplejersker til de store flygtningelejre. De
udsendte medarbejdere var beskæftiget i flygtningelejrenes poliklinikker og deltog derudover i et
vaccinationsprojekt for forældreløse flygtningebørn. Red Barnet ydede økonomisk støtte til
hjælpearbejdet på ca. 40.000 kr.348.

Bangladesh
I november 1971 iværksatte IUCW et nødhjælpsprojekt for de bengalske flygtninge i Indien.
Projektet bestod hovedsagligt i oprettelsen af 10 modtagelsescentre i den nye stat Bangladesh, der
hver kunne modtage over 1.000 forældreløse børn. De specialuddannede indiske
børneforsorgsmedarbejdere skulle pleje børnene og forsøge at genforene dem med deres familier,
som børnene var blevet skilt fra under flugten til Indien. Red Barnet støttede projektet med 900.000
kr.349.
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Burundi
Fra september 1972 udsendte Red Barnet 1 pædagogisk-psykologisk konsulent til Burundi. Som en
del af IUCWs hold i landet skulle han medvirke til oprettelsen af et landbrugstræningscenter.
Træningscenteret var en del af IUCWs samlede strategi om at udvikle landbruget i Burundi, så landet
kunne overkomme at modtage flygtningestrømmene fra Rwanda og Congo. 90 % af Burundis
befolkning levede direkte af landbrugssektoren, og en forbedring af dyrkningsmetoder mm. ansås
således for, at komme hele landet til gode. Red Barnets udsendte medarbejder arbejdede i Burundi
indtil 1974350.

Mauritius
På den lille selvstændige ø ud for Madagascar støttede Red Barnet et forsknings- og
børnehaveprojekt fra august 1972. Projektet bestod dels i den danske psykiatriprofessor Fini
Schulsinger undersøgelser af mauritiske børns mentale udvikling fra tre års alderen og dels af
oprettelsen af to handicap-børnehaver på øen. Ideen med børnehaverne var at integrere de
handicappede børn med normale børnehave- og skolebørn. Dette bevirkede at de oprindelige
handicapbørnehaver udvikledes til såkaldte ”integrerede børnehaver”, der modtog moderat
handicappede børn på linje med de svært handicappede. I 1979 bevilgede Red Barnet en mobil
legetøjsstation til projektet og udsendte pædagogen Steen Grove Møller som leder af stationen. Den
mobile enhed skulle udlåne legetøj og demonstrere brugen af det, så det kunne stimulere de
handicappede børns udvikling. Kulminationen på projektet var oprettelsen af ”The Mauritius Save
the Children Fund” i 1979. Samme år ophørte Red Barnets støtte til projektet351.

Vietnam
Red Barnets hjælp til Vietnam påbegyndtes i 1973. Efter at have modtaget 3,2 millioner kr. fra en
stor fællesindsamling samme år, gik man sammen med Røde Kors og Red Barnet i England, Norge
og Sverige om etableringen af mobile lægehold i Sydvietnam for i alt 3,5 mio. kr. Som et forsøg på at
understrege sit upolitiske grundlag besluttedes det samtidig at støtte Nordvietnam med fire familiehuse for 150 mennesker – til en værdi af 100.000 kr.
Efter krigens afslutning ydede Red Barnet massiv støtte til det nordlige Vietnam. Man valgte at støtte
opbygningen af en række vuggestuer omkring byerne Haiphong, Hoang Thach og Ha Bac. Dette
arbejde fortsatte frem til 1989, hvor vuggestue nr. 15 blev oprettet352.

Etiopien og Sudan
Mandag d. 19. november 1973 sendte DR en chokerende rapportage fra Etiopien. Tirsdag morgen
påbegyndte Red Barnet forberedelserne til en nødhjælpsaktion for børnene i Tigre, Wollo og Shoa,
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der var værst ramt. Red Barnet-organisationerne fra England, Sverige og Norge var imidlertid
allerede i området, og derfor kunne Red Barnet ”nøjes” med at sende omkring 250.000 kr. til
London. Save the Children England, købte mad, tørmælk og medicin for pengene og kunne således
fastholde nødhjælpsindsatsen for de 800.000 sultende etiopiere353.
I vinteren 1984/85 var Afrika igen udsat for en af historiens største sult-katastrofer. Ligesom i 1973
var det en tv-rapportage (denne gang fra BBC), der satte nødhjælpsaktionen i gang. En
verdensomspændende indsats blev stablet på benene, og i løbet af bare to måneder var det lykkedes
Red Barnet at samle 2,6 millioner ind i Danmark. Sammenlagt med Danidas støtte og senere bidrag
kom Red Barnets samlede bidrag til at lyde på seks millioner kr. Pengene sendtes til Save the
Children England, der forestod den store indsats i Sudan og Etiopien. Udover den økonomiske
bistand, udsendte Red Barnet i alt fem sygeplejersker til Sudan og Etiopien354.
I januar 1988 oplevede Etiopien endnu engang en sultkatastrofe, og endnu engang reagerede Red
Barnet-Alliancen hurtigt. I samarbejde med Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Caritas og Unicef
iværksatte Red Barnet en landsdækkende kampagne med husstandsomdelinger, busreklamer, TVspots og et større tv-show. Det samlede resultat blev på over 1,5 mio. kr., som Alliancen kunne
bruge til bespisninger i Etiopien og Mozambique355.

Nordirske børn til Danmark
I november 1974 fik Østerbro Lokalråd den ide, at hente 40 Nordirske børn til Danmark på
aflastningsophold. Red Barnet gik ind i projektet i februar 1975, og med støtte fra British Airways
kunne 20 protestantiske og 20 katolske børn mellem 11-16 år, komme på ferieophold i Danmark. 70
% af børnene blev anbragt i Red Barnets frivillige feriefamilier, der kunne bekræfte aktionens
berettigelse og værdi356.

Guatemala
Onsdag morgen den 4. februar 1976 kl. 03.04 ramte et af historiens største jordskælv Guatemalas
sovende indbyggere. Få timer efter udsendte Guatemalas radio følgende meddelelse: ”Kapellerne er
fyldte. Kom ikke med flere døde!”. I løbet af resten af februar registrerede myndighederne over
1.150 efterskælv. Ud af et befolkningstal på 4,2 millioner blev 23.000 dræbt, 76.500 sårede og 1
million hjemløse.
Red Barnet-organisationerne iværksatte straks en genrejsningsaktion for de mange hjemløse
indbyggere og blev samtidig enige om at etablere et langsigtet projekt for at komme den udbredte
analfabetisme til livs. Den største indsats blev dog gjort i forhold til befolkningens sundhedstilstand
og uddannelse så den selv kunne videreføre og færdiggøre genopbygningsarbejdet.
Støtten til Alliance-arbejdet i Guatemala ophørte først efter 1982, hvor stigende uro i landet
vanskeliggjorde den humanitære indsats357.
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Jerusalem
”Red Barnet har en næsten selvisk interesse i at støtte projekter i områder af verden, hvor projektet er
opbygget på en sådan måde, at det er positivt medvirkende til en afspænding mellem befolkningsgrupper med
forskellig national, religiøs og politisk baggrund – selvisk, fordi sådanne projekters succes kan spare Red
Barnet for langt større udgifter senere, hvis konflikterne ellers eskaleres og betyder tab af dyrebare
menneskeliv eller væsentlige livsbetingelser”358.

Sådan udtrykte Red Barnet sin ideologiske baggrund for at støtte opbygningen af en legeplads på et
areal, der strakte sig fra Herodes- til Damaskusporten i Jerusalem. Uden om Alliancen bevilgede Red
Barnet i 1977 100.000 kr. til opbygningen af legepladsen, der bl.a. skulle bidrage til en fælles
forståelse mellem arabere og jøder den hellige by359.

Libanon
I 1977 kunne Libanon efterhånden se en ende på landets langvarige borgerkrig. På opfordring fra
Red Barnet i USA påbegyndte Alliancen derfor et tre-års genopbygningsprojekt til en værdi af
900.000 $. Red Barnet valgte at bidrage til projektet ved at betale 15 % af dets samlede
omkostninger. Projektets formål var at genskabe den psykiske og økonomiske tryghed i befolkningen
ved at iværksætte en række landbrugs- og uddannelsesprogrammer. Disse programmer skulle samle
befolkningen på tværs af de religiøse og politiske uoverensstemmelser og således forhindre den
interne konflikt i at bluse op på ny360.

Nicaragua
Efter afslutningen på borgerkrigen i Nicaragua i 1979, lå landet i ruiner. Derfor besluttede Red
Barnet at støtte et Alliance-initiativ fra Red Barnet i Canada, der skulle hjælpe de mange gadebørn i
byerne Managua, Leon, Estelli og Masaya. Opgaven var næsten uoverkommelig. I 1979 havde 90 %
af Nicaraguas børn parasitter (orm), og fejlernæring var den hyppigste dødsårsag. Red Barnet
støttede projektet med 200.000 kr. og var stolte af den indsats der blev gjort for Nicaraguas
gadebørn361.

Ægypten
Ved Red Barnets og Red Barnet Norges besøg i Ægypten i 1976, stod det klart for de to
organisationer, at der var et stort behov for mønsterinstitutioner i landet. Efter økonomiske
forhandlinger med myndighederne besluttede organisationerne derfor at opføre en sådan
mønsterinstitution i et familiecenter i El Fayoum. Institutionen kunne åbnes af den ægyptiske
socialminister i 1979, der i sin tale karakteriserede institutionen som ”den smukkeste og bedst
indrettede institution i hele Ægypten”. Succesen affødte ønsket om endnu en mønsterinstitution i det
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gamle land. De to organisationer oprettede derfor en sådan i byen Damanhour. Hverken dansk eller
norsk Red Barnet drev dog de to institutioner – denne opgave blev varetaget af en nystartet ægyptisk
forening med det pompøse navn ”Scandinavian Association of Peace & Friendship for Society
Development”362.

Malawi og Lesotho
På et Alliance-møde i København i juli 1977 anbefalede Save the Children England, at man
etablerede et nyt ernæringscenter i Malawi som afløsning for to gamle ernæringscentre. Red Barnet i
USA anbefalede Danmark som ledende projektkoordinator, og i 1981 stod det nye center klar til
indvielse i regionen Mitundu.
I forbindelse med projektet i Malawi, besøgte generalsekretær Flemming Gjørup flere gange det lille
land Lesotho. Her blev han gjort opmærksom på et lille pionerprojekt for landets handicappede
børn, der var blevet startet af formanden for Red Barnet i Lesotho: Winifred Coaker. Da Gjørup
vendte tilbage til Danmark advokerede han stærkt for støtte til projektet, hvilket bl.a. blev
imødekommet af Tønder Lokalkomite, der i 1979 bevilgede 25.000 kr. til projektet. Winifred
Coakers projekt modtog årligt støtte fra Red Barnet frem til 1991363.

Polen
Den 16. juli 1981 henvendte den polske ambassadør i Danmark sig på Red Barnets hovedkontor, og
berettede om en dramatisk stigning i spædbørnsdødeligheden på Polens hospitaler.
I samarbejde med søsterorganisationerne i Østrig, Sverige og Norge oprettede Red Barnet fra august
1981 de første forsendelser af tørmælk til de underernærede hospitalsbørn. I februar 1982 blev
hjælpeaktionen væsentlig udvidet, da EF valgte at støtte Røde Kors, Caritas, Protestantiske Kirker og
Red Barnet-gruppens hjælpeaktion. EF bevilligede 68 millioner kr. til aktionen, hvilket bl.a. betød, at
Red Barnet kunne afsende lastbilskonvojer mod Olztym, Warszawa, Wroclow og Krakow i foråret
1982. Den omfattende aktion blev en succes og resulterede i, at Red Barnet som den eneste danske
organisation blev inviteret til en international fredskongres i Warszawa i 1986. Det var således ikke
uden årsag, at Red Barnet var yderst tilfredse med igen at kunne hjælpe Polen – 37 år efter den første
hjælp til landet blev etableret364.

Mexico
I 1982 anmodede den mellemamerikanske organisation Fundecai, Alliancen om støtte til etableringen
af det egnsudviklingsprojekt i den mexicanske provins Sonora. Red Barnet tilsluttede sig straks
projektet, og i 1986 kunne Flemming Gjørup ved selvsyn konstatere projektets betydning.
Egnsudviklingsprojektet etablerede alt fra skoler, sundhedsvæsen, vandforsyning, hønsefarme, biavl,

95

Red Barnets Historie

kooperative forretninger og småindustri i Sonoras fattige bjergegne. Fra 1988 kunne danskerne tegne
fadderskaber for områdets 200 børn, hvilket mange benyttede sig af365.
Fra 1989 påbegyndte Red Barnet støtten til gadebørn i Mexico City. Støtten bestod i hjælp til
børnenes mødre gennem etableringen af et værested med mulighed for hjælp til børnepleje. Støtten
til værestederne og lignende initiativer i Mexico City var en del af Red Barnet budget frem til 1998366.

Bhutan
Mellem 1986-88 bevilgede Red Barnet midler til et egnsudviklingsprojekt i Bhutan. Det var Red
Barnet i USA, der stod som leder af projektet, der skulle forsyne det lille kongerige med rent
drikkevand, samfundscentre, børnehaver og sundhedsklinikker. Støtten til projektet fortsatte frem til
1991, hvor pengene i stedet begyndte at tilfalde et uddannelsesprojekt i Nepal367.

Listen over Red Barnet-støttede projekter i udlandet, kunne forlænges yderligere.
Ikke desto mindre giver de ovenstående projektbeskrivelser et godt indblik i den strategi, der lå
bagved Red Barnets udlandsstøtte i perioden fra 1966-1986: ”Hjælp børn hvor det er muligt”. Med
andre ord synes der ikke at have været en klar strategi for, hvilken type problemer eller børn man
ville hjælpe. Projekterne blev i høj grad udvalgt på stedet og på baggrund af børnenes umiddelbare
behov. Dermed ikke sagt at hjælpeprojekterne var kortsigtede. Tværtimod er der en gennemgående
tendens til, at man begynder at forene nødhjælp med støtte til en generel samfundsudvikling for på
længere sigt at skabe bedre forhold for verdens børn.
Det er i høj grad denne tendens, der giver indtrykket af, at Red Barnet i denne periode bevæger sig
fra at være en idealistisk nødhjælpsorganisation mod at være en moderne
børnerettighedsorganisation.

Stagnationen
I starten af 1980´erne løb Red Barnet ind i en relativt stagnerende periode som organisation.
Indtægterne og ledelsen var i store træk de samme som i midten af 1960´erne, og organisationen
synes at have været forholdsvis fastlåst i de 20 år gamle projekter.
I det frivillige bagland begyndte der så småt at opstå utilfredshed med denne stagnation i forhold til
udviklingen af en gennemgående arbejdsstrategi, den generelle fornyelsesproces og organisationens
mediebevidsthed. Alle tre dele blev kritiseret for, at være for usynlig, uprofessionel og ufokuseret.
Kritikken af mediebevidstheden fik sandsynligvis ny næring af omstændighederne omkring
udgivelsen af Red Barnets første LP. Denne blev udgivet i 1985 i anledning af organisationens 40 års
jubilæum, og navne som Lis Sørensen, Rocazino, Michael Falch, Povl Dissing, Benny Andersen,
TV2 og Sebastian var alle at finde på pladens cover. Hele musikprojektet blev dog i høj grad
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overskygget af det amerikanske LP-projekt ”We are the World” og Nanas ”Afrika-singel” til fordel
for Røde Kors, og blev således aldrig den succes man havde håbet på i Red Barnet368.
Også kritikken af fraværet af den røde tråd i udlandsarbejdet var sandsynligvis berettiget. Dette citat
fra 1982 viser imidlertid med al tydelighed, hvor stor forskellighed projekterne i udlandet havde:
”Arbejdsudvalget i Red Barnet har bestræbt sig på hele tiden at foretage en nøje afvejning af, hvor Red Barnet
skal sætte ind og hvordan. En vis koncentration kan være nødvendig, men alligevel er Red Barnet engageret i
en række højst forskellige projekter som f.eks. spedalskhedsarbejde i Afrika og Asien og
sygdomsforebyggende virksomhed af anden art som f.eks. støtte til oplysning om amning. Red Barnet har
ligeledes ernæringsprojekter i Malawi. Red Barnet har deciderede landsbyudviklingsprojekter som i Guatemala
og specielt børnearbejde i gang de steder, hvor der synes særligt behov herfor som f.eks. Nicaragua og i
Vietnam.”369

Red Barnets ledelse synes at have været opmærksom på problemet, men var samtidig blevet låst af de
mange forskellige projekter. I sin beretning fra 1988 udtrykte Jens Donner problemet, under
overskriften ”En fortid, en nutid!, en fremtid?”:
”Flere af disse [de igangværende aktiviteter] vil vi være engageret i for kortere eller længere tid fremover. Vi
har forpligtet os og må ikke svigte, så midlerne skal i hus.”370
Man fristes til at konkludere, at Red Barnet i midten af 1980´erne, havde brug for samme ”rusketur”,
som organisationen oplevede i slutningen af 1940´erne. Det samme mente de to
lokalkomiteformænd Karen Kofoed og Hans Poulsen tilsyneladende. Begge fik trykt deres bud på
fremtidens Red Barnet i årsberetningen fra 1986, og begge indlæg formulerede de tanker, der skulle
komme til at danne grundlaget, for Red Barnets sidste skridt mod at blive en moderne
børnerettighedsorganisation. De følgende citater er brudstykker af hhv. Karen Kofoed og Hans
Poulsens artikler:
”Moderne forretningsmetoder: (…) Man må investere penge for at tjene nye, og man må måske give
honorarer til folk, der har den viden og de kontakter vi skal bruge, og erkende, at smarte, men måske dyre
annoncer kan tjene sig mangefold ind. Dette er ikke Red Barnets linje i øjeblikket, men det bliver
sandsynligvis tvingende nødvendigt for hovedorganisationen at ændre holdning, hvis Red Barnet skal overleve
i den skarpe konkurrence, der er mellem de humanitære organisationer.”371

”Skal vi i fremtiden profilere og skabe større respekt omkring vores arbejde, så må vi finde nye veje. Vi skal
ikke acceptere altid at være vedhæng til andre humanitære organisationer, - vi kan selv, men vi bør i fællesskab
i en åben debat finde det rette værktøj, som kan anvendes til at nå den arbejdsmæssige målsætning, vi kan
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blive enige om. Vi skal efter vores opfattelse have udarbejdet en arbejdsstrategi, som kan danne grundlag for
en langtidsplanlægning af vores aktiviteter. (…)
Vores lokalkomiteer skal inspireres, og vore komitemedlemmer skal dygtiggøres, så vi kan skabe den folkelige
opbakning omkring Red Barnets fremtid, som kan danne grundlaget for et godt økonomisk provenu, som
skabes gennem respekt for vores arbejde.”372

Der skulle imidlertid komme til at gå endnu nogle år, før disse tanker blev omsat til konkrete
initiativer i Red Barnet. Som 54 år tidligere skulle der en pludselig, positiv verdenspolitisk udvikling
til, før de nye tanker kunne realiseres og Red Barnet igen kom på det nationale verdenskort.

DE U(T)ROLIGE 90´ERE
1989
To internationale begivenheder i 1989, blev helt afgørende for Red Barnets arbejde og udvikling op
gennem 1990´erne. Den første var vedtagelsen af FNs Børnekonvention – den anden var Murens
fald i Berlin.
Børnekonventionens vedtagelse, blev afgørende for Red Barnets børnepolitik, fordi konventionen
var en udvidet og opdateret udgave, af Eglantyne Jebbs Genevé-deklaration fra 1924.
Samtidig pointerede konventionens 54 paragraffer, at der ikke længere kunne tales om internationale
hensigtserklæringer i forhold til børnepolitik, men derimod solide internationale rettigheder for alle
børn og unge. Et brud på konventionen var således ikke bare en afvigelse fra tidligere tiders politik,
men et brud på en international konvention på linje med f.eks. menneskerettighedskonventionen.
I forhold til det internationale alliance-samarbejde spillede den nye konvention også en vigtig rolle.
Den blev nemlig det fælles ideologiske udgangspunkt for samarbejdet – Red Barnetorganisationernes børnepolitiske grundlov373.
Hvor Børnekonventionen blev det ideologiske udgangspunkt for Red Barnet, blev Murens fald
udgangspunkt for en storstilet renæssance for Red Barnets hjælpearbejde i Østeuropa. For bag
Jerntæppet gemte der sig børneforsorgsforhold, der var så grusomme, at man i Vesteuropa havde
svært ved at tro sine egne øjne. I Danmark var det især billederne af forholdene på de rumænske og
polske børnehjem, der skabte forargelse. Dette blev startskuddet til Red Barnets indsats i Østeuropa.
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Indsatsen i Østeuropa efter Den Kolde Krig
Warszawa-pagtens gradvise sammenbrud efter Murens fald betød, at det igen blev muligt for Red
Barnet, at yde bistand til Østeuropa. Vesteuropas politiske interesser i forhold til opbygningen af et
demokratisk og kapitalistisk Østeuropa udmøntede sig bl.a. i bevillingen af store bidrag til
genopbygningen af de forarmede lande. Dette kom særligt Red Barnet til gode, eftersom
organisationen nu modtog betydelig økonomisk støtte til projekterne i Østeuropa fra både EF og
Danida. Disse offentlige midler kunne lægges oven i den store økonomiske indsprøjtning, der blev
resultatet af omfattende Østeuropa-indsamling i januar 1990374.
Den 1. februar 1990 kunne Red Barnet således påbegynde de første medicin- og
fødevareforsendelser til børnene på de nedslidte polske børnehjem. I løbet af et halvt år havde
børnehjemmene modtaget 900 tons varer i form af kød, mælk, spiseolie, hygiejneartikler, medicinsk
udstyr, sukkersygepræparater og legetøj. Derudover blev en større sending glutenfri mel sendt til de
mange allergiramte polske børn. Næsten samtidig med påbegyndelsen af forsendelserne, iværksatte
Red Barnet tillige et udviklingsprojekt for socialt svagt stillede, syge og handicappede børn, der blev
tilbudt aflastningsophold på mellem 10-12 dage Danmark. Børnene var oftest mellem 6-12 år, og
blev udvalgt i samarbejde med den polske børneorganisation TDP.
Nødhjælpsforsyningerne til de polske børnehjem stoppede 18 måneder efter iværksættelsen og
kostede mere end 9 mio. kr. Udvekslingsprojektet stoppede i 1993, men kilderne oplyser ikke hvor
mange børn, der fik glæde af muligheden for at komme til Danmark. Projektet var dog forholdsvis
kendt i Danmark, eftersom TV-aktuelt i 1990 fulgte 100 polske børns ophold i Danmark. Børnene
var inviteret af Red Barnet og Sct. Georgs Gilderne i fællesskab og TV-programmets titel blev ”En
bid af himlen” 375.
Støtten til Rumæniens børneinstitutioner blev iværksat sideløbende med indsatsen i Polen. Efter den
vellykkede revolution mod diktatoren Nicolae Ceausescu i december 1989 var det blevet tydeligt, at
børnehjem og hospitaler i Rumænien var mindst ligeså forfærdelige som i Polen.
I første omgang valgte Red Barnet at støtte rehabiliteringen af et hospital og tre børnehjem i
provinsen Oltenien. Som i Polen bestod støtten af medicin- og fødevareforsendelser, men derudover
også i optræning af plejepersonalet på både hospitalet og børnehjemmene.
Efter bare et halvt år, blev det relativt beskedne projekt, afløst af en storstilet indsats for
forbedringen af de generelle levevilkår for Rumæniens børn. Projektet bestod i 5 dele:
Institutionsudvikling, støtte til mødre, uddannelse, familieplanlægning og bedre fødselshjælp.
Derudover støttede Red Barnet også et gadebørnsprojekt for børn i Bukarest og Craiova. Projektet
varede i fire år og havde et budget på hele 27 mio. kr.376.
Sovjetunionens sammenbrud i 1991, gav for alvor Red Barnet mulighed for at udbygge hjælpen til
også at omfatte andre dele af Østeuropa. Fra december 1991 til 1996 iværksattes således følgende
nødhjælps- og udviklingsprogrammer:
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Tuberkulosebekæmpelse, spædbørnshjem og døgninstitutioner i Albanien
Børnehjemspakker og udviklingsprojekt for mentalt handicappede i Estland
Børnehjemspakker og udviklings/renoveringsprojekt for børnehjem i Letland
Fadderskabsprogram i Litauen
Vinternødhjælp til Rusland
Børnehaveklasseprojekt for sigøjnerbørn i Slovakiet
Udviklingsundersøgelse af de frivillige organisationer i Tjekkiet
Nødhjælp til Georgien, Tjetjenien, Ingusetien og Azerbadjan
Børnehjemsprojekt for mentalt handicappede i Kirgistan.
Red Barnet kunne og ville ikke skjule, at Østeuropa var det primære indsatsområde i første halvdel af
1990´erne, og de ovenstående projekter udgjorde da også en budgetandel på over 55 mio. kr.377.

Indsatsen i eks-Jugoslavien
Urolighederne på Balkan blussede for alvor op på samme tidspunkt, som Red Barnets Østeuropaindsats var på sit højeste. Måske netop derfor var Red Barnet gearet til at iværksætte organisationens
største og dyreste nødhjælpsaktion nogensinde.
Ikke færre end 2 millioner familiepakker blev uddelt til borgerkrigsofrene i det tidligere Jugoslavien
fra juli 1992. Pakkerne blev sendt til trængende familier i Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina
og Kroatien. Pakkerne indeholdt de mest basale fornødenheder som håndsæbe, vaskepulver,
vegetabilsk olie, dåsekød, sukker, fisk og fetaost. Ud over pakkerne fremsendte Red Barnet også 800
tons makrel og 800 tons fetaost til Kroatien378.
Fra november 1992 iværksattes et mor-barn flygtningeprojekt for internt fordrevne i Tuzla, Zenica,
Jablanica og Posusje i Bosnien-Herzegovina. Projektet omfattede dels uddeling af børnefokuseret
nødhjælp i form af tørmælk, grødpulver, kiks, vitaminer, plejeartikler og tøj. Projektet i Bosnien
omfattede ligeledes etableringen af en række børnehaver og fritidshjem i flygtningeområdet, der
havde til formål at give mødre og børn et trygt frirum til samvær på trods af krigen. Oprindeligt var
mor-barn projektet kun sat til at vare et år. I løbet af 1993 blev projektet dog udvidet til at vare tre år
og omfatte langt flere byer og flygtninge/indbyggere end først beregnet. I 1996 havde Red Barnet
således oprettet 7 legestuer og fritidshjem, tre kvindeaktivitetscentre og tre sundhedsklinikker. For at
styrke infrastrukturen påbegyndte Red Barnet også at genopbygge og videreføre de kommunale
børnehaver, som fandtes i alle byer. 71 børnehaver blev således genetableret for mere end 5000 børn,
og 400 pædagoger blev trænet i moderne pædagogik, identificering af traumatiserede børn,
konfliktløsning samt Børnekonventionen.
Efter fredsaftalen i 1995 og frem til 2001 fortsatte Red Barnet genetableringen af yderligere 50
kommunale børnehaver, samt videreuddannelse af personalet. Det blev til gavn for 7.000 børn og
800 pædagoger i Sarajevo området og Republika Serbska. Efter Natos intervention i Kosovo i 1999,
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gennemførte Red Barnet en større nødhjælpsoperation samt genåbnede 24 børnehaver i Kosovo for
i alt 4.800 børn og genuddannede 500 albanske pædagoger. Arbejdet omfattede også en albansksproget praktikuddannelse for pædagogstuderende. Red Barnet afsluttede det mangeårige
engagement i eks-Jugoslavien i oktober 2003379.
Alene frem til fredsslutningen i 1995 beløb Red Barnets indsats sig til over 100 millioner kroner.
Midlerne kom primært fra EU og Danida, men Tv-shows, valgdags-indsamlinger og generelle
indtægtsstigninger udgjorde dog også et væsentligt økonomisk grundlag for nødhjælps- og
genopbygningsprojekterne380

Vækst i kølvandet
Samtidig med etableringen af projekterne i Østeuropa og i eks-Jugoslavien videreførte Red Barnet sit
engagement i den 3. verden. Dette betød, at antallet af Red Barnet-projekter i udlandet steg
eksplosivt i starten af 1990´erne. I 1989 havde organisationen således 11 igangværende projekter i 10
lande, mens man i 1994 var engageret i 42 projekter i 29 lande381.
Dette betød samtidig en markant vækst i lønnet personale på hovedkontoret: Fra 13 ansatte i 1989
var personalet udvidet til 45 personer i 1995. Dertil kom 20 ansatte medarbejdere i udlandet og 3
ansatte på kontoret i Århus. Den store ekspansion i personale gjorde, at hovedkontoret igen måtte til
at se sig om efter nye kontorfaciliteter. Valget faldt på en stor kontorbygning i Rantzausgade 60 på
Nørrebro, som blev købt af Red Barnet for et større millionbeløb i 1996. Samme år fastlagde
organisationen en klar strategi for arbejdet i udlandet og formulerede dermed grundlaget for
ansøgningen om en rammeaftale med Danida. En sådan rammeaftale ville betyde, at Red Barnet var
sikker på at modtage et fast beløb gennem en flerårig periode, i stedet for at skulle bruge kræfter på
at udfærdige lange, ressourcekrævende ansøgninger til hvert enkelt projekt i udlandet. I 1996 regnede
ledelsen således med, at Red Barnet ville være på Finansloven fra og med 1998 – dette blev dog ikke
en realitet382.
Også indsamlingsaktiviteterne blev udvidet og professionaliseret. Fra 1996 etableredes således en
særskilt fundraising-afdeling, der skulle tage sig af kampagner og indsamlingsaktiviteter på en så
tilstrækkelig professionel måde, at Red Barnets indtægter kunne forøges markant. Samtidig
etablerede man en særskilt økonomi-afdeling, så man kunne sikre, at den forventede indtægtsstigning
blev forvaltet mest hensigtsmæssigt. Det nye fokus på og arbejde med den økonomiske sikring af
Red Barnet gav sig bl.a. udslag i et intensiveret samarbejde med det danske erhvervsliv. Dette
samarbejde blev så småt indledt i 1993, men fik for alvor sit gennembrud i 1997, hvor Red Barnet
indgik en sponsoraftale med SAS til en værdi af 6 mio. kr. Beløbet svarede næsten til den samlede
årsindtægt i 1988383.
Også Red Barnets omtale i medierne blev markant udvidet i 1990´erne. Specielt de store
landsdækkende indsamlingsshows i TV satte Red Barnets navn på landkortet, men den stigende
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satsning på organisationens fortalervirksomhed skabte også et forøget fokus fra medierne på Red
Barnet. Alligevel var det først i år 2000, at der etableredes en særskilt informationsafdeling på
hovedkontoret. Indtil da var informationsarbejdet blevet delt mellem hhv. program- og fundraisingafdelingen384.
I takt med udvidelsen af hovedkontoret blev også det folkelige bagland udvidet markant. Fra et antal
på 46 i 1990 var antallet steget til 60 i 1995. Samme år ansatte hovedkontoret Grethe Thane som
komité-konsulent. Dette skete i anerkendelse af lokalkomiteernes afgørende betydning som folkeligt
grundlag for organisationen og dens udvikling. Samtidig med at lokalkomiteerne steg i antal, blev de
mere og mere aktive. Specielt opstillingen af bolsche-bøtter rundt omkring i landet blev en yndet
aktivitet, der i løbet af 1990´erne gav Red Barnet adskillige millioner i kassen. Andre aktiviteter som
tombola- og lotteriarrangementer, teaterforestillinger, bridgeturneringer, musikcaféer, blomstersalg,
koncertarrangementer, værkstedsdage, herregårdsbesøg og kommunevalgsindsamlinger var også med
til at skabe en betydelig opmærksomhed og indtægt til deres organisation385.
Red Barnets vækst kan dog bedst aflæses i organisationens regnskaber: Sammenligner man
omsætningen i 1988 med omsætningen i 1993 vil man kunne identificere en forøgelse af
omsætningen på over 4000 %. I konkrete tal udgjorde Red Barnets samlede indtægt i 1988 7,9 mio.
kr. – i 1993 udgjorde den 320 mio. kr. Den utrolige forøgelse var dog primært baseret på
projektstøtte fra EU og Danida. Eftersom disse midler var bundne til de forskellige projekter,
optrådte de ikke som indtægt ”på bundlinjen”. Her talte kun de midler Red Barnet selv formåede at
indsamle. I 1993 udgjorde dette beløb 27 mio. kr., hvilket var otte procent af de samlede indtægter386.

”Højt at flyve…”
Den pludselige eksplosion i omsætning, projekter og administration synes dog at være blevet for
meget for Red Barnet i midten af 1990´erne. Allerede to år efter rekordomsætningen på 320 mio. kr.,
var den igen faldet markant til 102 mio. kr. Dette skyldtes primært, at støtten fra EU faldt med over
110 mio. kr.387.
Red Barnets mange udlandsprojekter var langsigtede, og man så sig i mange tilfælde nødsaget til, at
forlænge dem ud over den normerede tid. Samtidig fortsatte administrationsomkostningerne med at
stige kraftigt, selvom de samlede indtægter i 1995 udgjorde mindre end 1/3 sammenlignet med 1993.
Med andre ord synes organisationen ikke at have været gearet til den enorme vækst, man oplevede
fra 1989 til 1994. De interne strukturændringer (etablering af fundraising- og økonomi-afdeling, samt
udvidelse af lokalkomiteer osv.), der netop skulle håndtere organisationens store udvikling, blev først
en realitet da billedet var vendt mod en tiltagende økonomisk deroute388.
Fra 1995 til 1998 kunne Red Barnet registrere et samlet driftsunderskud på op mod 25 mio. kr. I
samme periode skabtes der uro på det ledelsesmæssige niveau, eftersom generalsekretæren gennem 4
år, Niels-Christian Andersen gik af i 1997, og Bjarne B. Christensen måtte indsættes som konstitueret
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generalsekretær. Bjarne Christensen lagde ikke skjul på Red Barnets situation. I hans første og eneste
årsberetning beskrev han situationen således:
”Indtægterne fik trods mange gode tendenser ikke det omfang, vi havde forventet. Blandt andet nåede en stor
del af de testamenterede arvebeløb ikke at komme til udbetaling i 1997, hvilket blev den udslagsgivende faktor
for, at vi endte med underskud på den generelle driftskonto i 1997. For at undgå at sådanne relative tilfældige
marginaler fremover kan medføre et underskud, har Red Barnet i 1997 generelt foretaget en indskrænkning i
organisationen og gennemført en omfattende omlægning af budgetmåden. Det betyder i praksis større
forsigtighed i budgetplanlægningen, og at udvidelse af aktiviteter først foretages, når der er langt større
sikkerhed for dækning af udgifterne hertil”.389

Den konstituerede generalsekretær så dog optimistisk på fremtiden:
”Med tiltrædelse af Laue Traberg Smidt som ny generalsekretær 1. maj 1998 er vi rustet til at gå styrket ind i
det næste årtusindes arbejdet for alle børns ret til et godt liv.”390
Ansættelsen af Laue Traberg Smidt synes at have været et forsøg på at effektivisere og strømline
organisationen. Den driftige liberale politiker skulle med andre ord være med til at rette op på den
skrantende økonomi og projektplanlægning.
Hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt den nye generalsekretær var den rette til dette formål, afslørede
sprogbrugen i Laue Traberg Smidts første årsberetning, at han var i fuld gang med at lægge
rammerne for Red Barnets indtræden i det 21. århundrede:
”Ledelsen i Red Barnet kan naturligvis lide børn som alle andre familiefædre kan det. Men ledelsen er ikke
ansat til fordi den kan lide børn, eller har forstand på børn. Ledelsen er ansat til at organisere, administrere –
herunder organisere og sikre, at en lang række projekter bliver gennemført af kompetente, børnesagkyndige
medarbejdere i mange lande. Professionaliseringen af Red Barnet på det organisatoriske område er i fuld gang,
men det er en proces som tager tid. Hver eneste rutine bliver gennemgået, ajourført og ændret, indtil den
fungerer. Det gælder, fra et brev modtages, eller en ide skabes, til den endelige rapport afleveres til Danida
eller andre donorer. Det må naturligvis indebære en vis respektløshed over for tidligere vaner. ”Plejer” er død,
som det blev sagt en dag.”391

I den økonomiske redegørelse blev ansvaret for de økonomiske problemer placeret hos den
afgående hovedbestyrelse. Skylden blev derimod indirekte tillagt de ansatte i hovedkontorets
økonomiafdeling, der stort set alle blev fyret eller sagde op392:
”Økonomisk blev 1998 et år, hvor Red Barnet måtte betale nogle dyre lærepenge (…). Red Barnets nye
ledelse besluttede derfor hurtigt at føre oprydningen til bunds, så Red Barnet efter 1998-regnskabet i 1999 kan
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siges økonomisk at stå med tavlen vasket ren (…). Der er ingen tvivl om, at såvel den afgående
Hovedbestyrelse som mange af dens forgængere har ansvaret for miseren. Det fremgår klart af Red Barnets
vedtægter. Ansvar er imidlertid ikke det samme som skyld (…). Efter økonomiudvalgets opfattelse har
skiftende Hovedbestyrelser som regel ikke haft anledning til at anfægte tilstanden af de oplysninger, som er
blevet forelagt. Der er dog ikke generelt fundet tegn på, at Hovedbestyrelsen bevidst er blevet ført bag lyset.
De dårlige resultater på nogle projekter har ikke altid afspejlet sig i regnskabet, men har som regel også været
af en sådan karakter, at Red Barnet ikke er blevet fattigere, men blot har troet at der var flere penge til
rådighed, end det var tilfældet. Red Barnets økonomiudvalg er nu så langt henne i oprydningsprocessen, at der
ikke ventes flere store overraskelser.”393

Laue Traberg Smidt gik således ikke på listefødder i forhold til den politiske og daglige ledelse i
organisationen. Måske af denne grund var der heller ikke den store opbakning til generalsekretæren,
da han blev involveret i det politiske spil på Københavns Rådhus.

Sagen omkring Laue Traberg Smidt
På et hasteindkaldt pressemøde torsdag d. 11. maj 2000, kunne overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen præsentere Red Barnets generalsekretær som ny formand for bestyrelsen i Københavns
Ungdomscentre (KUC). KUC havde igennem længere tid været genstand for hård offentlig kritik for
dårlig økonomistyring, og overborgmesteren var i politisk modvind omkring selve bevarelsen af
KUC i Københavns Borgerrepræsentation. Med præsentationen af den tidligere venstrepolitiker og
folketingsmand Laue Traberg Smidt som ny formand og ”fejemand” for kulturforetagnet lukkede
Kramer Mikkelsen effektivt for oppositionens kritik. Således blev ansættelsen af ”Røde Laue” anset
som et perfekt politisk træk fra overborgmesteren i hans kamp for at bevare det skandaleombruste,
socialdemokratiske projekt.
Samtidig med udnævnelsen satte Berlingske Tidende sig for at undersøge den besværlige Laue
Traberg Smidts fortid som direktør i både Håndværksrådet og arbejdsgiverorganisationen Byggeriets
Arbejdsgivere (BYG). Laue Traberg Smidt havde i foråret 1991 forladt sin post i BYG efter kun godt
et års ansættelse. Den officielle forklaring på samarbejdets ophør var, at der mellem bestyrelsen og
Laue Traberg Smidt var for store forskelle i opfattelsen af foreningens fremtidige drift. Eftersom
Traberg Smidt netop blev ansat til at rydde op efter de økonomiske uregelmæssigheder i KUC og
samtidig indirekte var med til at stække den borgerlige opposition i Københavns Kommune, anså
Berlingske Tidende det for interessant at få årsagerne til Traberg Smidts afgang belyst nærmere.
Direkte adspurgt om sammenhængen mellem hans kontroversielle afgang fra BYG og foreningens
dårlige økonomi forsøgte Traberg Smidt, at slå en pæl igennem Berlingske Tidendes kritiske
undersøgelser. I juni 2000 udtalte han således, at han ikke var ansvarlig for den dårlige økonomi i
BYG, og at han selv valgte at træde tilbage som administrerende direktør, fordi bestyrelsen ikke ville
gøre sammenslutningen (BYG) så stor, som han var blevet lovet i sin kontrakt.

104

Red Barnets Historie

Disse udtalelser fik imidlertid BYGs afgående direktør, Kurt Jensen, til at tage bladet fra munden og
erklære, at Laue Traberg Smidt faktisk var blevet fyret fra BYG pga. tvivlsomme forretningsmetoder
og en uansvarlig økonomisk styring, der på bare ét år bragte BYG på randen af konkurs.
Efter opsigelsen/fyringen i BYG, var Traberg Smidt i 1994 blevet ansat som direktør i Dansk
Oplysnings Forbund. Tidligere bestyrelsesmedlemmer fra DOF meldte sig i koret af Traberg Smidt
kritikere med anklager om korruptionslignende forretningsmetoder og lyssky leveringsaftaler med
hans svigerdatters IT-selskab. Stillet ansigt til ansigt med de voldsomme beskyldninger tog Laue
Traberg Smidt offentligt til genmæle. Han betegnede anklagerne som værende en del af et personligt
hævntogt fra en pædofil kreds af personer, der i fællesskab koordinerede et karaktermord på ham for
at skade Red Barnets indtægtsmuligheder.
Bare fire dage efter artiklen i Berlingske Tidende kunne selv samme avis afsløre, at Laue Traberg
Smidt ved sin tiltræden som generalsekretær havde solgt en gammel og forældet Macintoshcomputer med tilhørende udstyr til Red Barnet for 50.000 kr. Dette skete samtidig med den nye
ledelses økonomiske sanering af hjælpeprojekter i udlandet og afskedigelse af medarbejdere, hvilket
blandt andet havde fået flere af Red Barnets ansatte til at sige op i protest og indsende klagebreve til
Hovedbestyrelsen. Både klagebreve og fakturaen på computerudstyret blev lækket til Berlingske
Tidendes journalister, der optrykte dem i avisens hovedsektion. Stillet overfor de nye anklager
forsvarede den vaklende generalsekretær sig bl.a. med, at de tidligere medarbejdere kun havde klaget
til Hovedbestyrelsen, fordi de var indignerede over deres ellers retmæssige fyring – ”Folk bliver jo
faktisk skrækkelig krænket, når man siger de lyver og smider dem ud”, udtalte generalsekretæren.
Samme dag (fredag d. 8. juni) som klagebrevene og computer-fakturaen blev trykt i pressen, skulle
generalsekretæren stå skoleret i Hovedbestyrelsen. På mødet besluttede Hovedbestyrelsen
enstemmigt at fritstille Laue Traberg Smidt som generalsekretær i Red Barnet394.
Dermed var sagen dog endnu ikke afsluttet. Efter en række undersøgelser fra revisionsfirmaet
Deloitte & Touche kom det frem, at den fritstillede generalsekretær havde benyttet Red Barnets
repræsentationskonto til betaling af forhold, der var i fuldstændig modstrid med organisationens etik,
moral og formål. Den 18. november 2000 besluttede Hovedbestyrelsen derfor at bortvise Laue
Traberg Smidt med øjeblikkelig virkning, samt kræve tilbagebetaling af de anvendte
repræsentationsmidler395.
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60 ÅR: STABILISERET, FOKUSERET OG EKSPANDERENDE
Organisationen
Et herrens år. Under denne overskrift påbegyndte Laue Traberg Smidts efterfølger som
generalsekretær, Mimi Jakobsen, årsberetningen for år 2000. Overskriften henviste dog udelukkende
til det offentlige postyr omkring Laue Traberg Smidt og den elendige økonomiske situation som
organisationen befandt sig i. For på tærsklen til år 2001 måtte Red Barnet for 6. år i træk konstatere
et driftsunderskud på flere millioner. Dette betød ikke kun, at organisationen for første gang fik en
negativ egenkapital på 2,8 millioner kr., men også at medarbejderstaben i Danmark måtte skæres ned
fra 53 til 39.
Fra starten af det nye årtusinde stod specielt én målsætning som afgørende for fremtiden:
Godkendelsen af organisationens rammeansøgning til Danida. Både interne og eksterne ressourcer
blev flittigt brugt for at opnå Danidas godkendelse, men ansøgningen tjente også et dobbelt formål.
En afgørende betingelse for Danidas imødekommelse af rammeansøgningen var nemlig, at Red
Barnet var en effektiv, strømlinet og troværdig organisation med gennemarbejdede og økonomisk
ansvarlige projekter. Den store fokusering på rammeansøgningen til Danida synes således at have
været med til at skubbe en sund udvikling på vej i den gamle, vingeskudte organisation396.
I juli 2001 kunne Folketingets Finansudvalg meddele Red Barnet, at organisationen var blevet
godkendt som rammeorganisation med en bevilling på 170 mio. kr. over fire år. Dette vakte stor
glæde på gangene i Rantzausgade, eftersom rammebevillingen gav mulighed for en mere langsigtet og
hensigtsmæssig planlægning af udlandsprojekter til fordel for de børn i udlandet, der stadig ventede
på at blive reddet. Samme år kunne Red Barnet registrere et driftsoverskud på 3,4 mio. kr. og således
atter fremvise en positiv egenkapital. Først året efter kunne Red Barnet dog for alvor siges at været
kommet ud af de økonomiske vanskeligheder, der var skabt gennem sidste halvdel af 1990´erne.
Salget af de dyre lokaler i Rantzausgade 60 og en afgørelse om tilbagebetaling af 6,7 mio. kr. i moms
til fordel for Red Barnet betød, at organisationen i slutningen af 2002 kunne præsentere et
driftsoverskud på 6,2 mio. kr. og en positiv egenkapital på hele 22,5 mio. kr.397
Med rammebevillingen og sikringen af organisationens økonomiske situation kunne Red Barnet igen
begynde at udvide hjælpen til børn i udlandet. Det frivillige engagement fra Red Barnets
lokalkomiteer blev ligeledes udbygget efter årtusindskiftet. Selve antallet af lokalkomiteer var en
smule svingende: Fra 2001-2002 faldt antallet fra 60 til 50, men i løbet af 2003 kunne man registrere
etableringen af 10 nye lokalkomiteer fra Valby til Vendsyssel. Dertil kom, at Red Barnet fra 2002
påbegyndte åbningen af såkaldte ”Barn til barn-butikker”, der sælger genbrugstøj og genbrugslegetøj
til lave priser. Butikkernes personale består udelukkende af frivillig arbejdskraft398.
Et af de stærkeste udtryk for Red Barnets forsatte berettigelse og eksistens i det nye årtusinde var
etableringen af et formaliseret ungdomsarbejde i organisationen. I år 2000 oprettedes således
ungdomsgruppen U-2000, der ønskede at oplyse andre børn og unge om deres rettigheder.
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Gruppens oplysningsmateriale var fokuseret på emnerne: Børn i krig og på flugt, seksuel udnyttelse
og omsorgssvigt af børn samt børnearbejde. I år 2003 blev ungdomsarbejdet yderligere udvidet med
etableringen af Red Barnet Ungdom. Denne frivillige gruppe af unge idealister ønskede at engagere
andre unge i kampen for børns rettigheder og kunne i starten af 2004 registrere over 400
medlemmer399.

Strategi og målsætninger
Hele grundlaget for Red Barnets arbejde og målsætninger – såvel nationalt som internationalt - er i
dag baseret på FNs Børnerettighedskonvention fra 1989.
Konventionens fire hovedprincipper er:
1. Alle beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra, hvad der er til barnets bedste
2. Barnet har ret til overlevelse og udvikling
3. Barnet har ret til beskyttelse mod diskriminering
4. Barnet har ret til deltagelse i beslutninger vedrørende sit eget liv.
Disse hovedprincipper spiller en helt central rolle, og fungerer som det ”tag” hvorunder Red Barnets
arbejde planlægges og udvikles.
På nationale plan er Red Barnets arbejde koncentreret om seks forskellige områder:
1. Stimulerende aktiviteter for udsatte børn med behov for støttende aktiviteter.
2. Kampen mod seksuelle overgreb mod børn.
3. Beskyttelse af børn, der ikke er sammen med forældre eller værge
4. Kampen mod diskrimination, specielt af etniske minoritetsbørn i Danmark
5. Anbringelsessteder for børn og unge, der anbringes uden for eget hjem.
6. Støtte til lokale initiativer for udsatte børn i Grønland
På det nationale område er det en høj prioritet for Red Barnet at børnekonventionen for alvor
indarbejdes i den nationale lovgivning. Som det er i dag er konventionen ikke indarbejdet i den
danske lovgivning, hvilket betyder at nye lovgivningsinitiativer ikke i tilstrækkelig grad bliver vurderet
i forhold til konventionens bestemmelser – på trods af, at Danmark ratificerede konventionen for
næsten 15 år siden. Således koncentrerer en væsentlig del af Red Barnets nationale indsats sig også
om fortalervirksomhed, der sigter mod at ændre holdningen til børnerettighedernes betydning.400.
På det internationale plan skelner Red Barnet i dag mellem nødhjælp og udviklingsbistand.
Organisationens generelle udviklingsbistand sigter specielt på at sikre børn uddannelse og
beskyttelse. Red Barnet søger således at omsætte konventionens principper til praksis bl.a. i forhold
til skadeligt børnearbejde, manglende mulighed for uddannelse, seksuelle overgreb og
konsekvenserne af krig og flugt.
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I de enkelte lande samarbejder Red Barnet med lokale børnerettighedsorganisationer. Samtidig
praktiseres en stor del af arbejdet gennem Internationalt Save the Children Alliance, for at mindske
administrationsomkostninger og effektivisere den samlede hjælpeindsats.
I det langsigtede udviklingsarbejde indtager Red Barnet også en engageret fortalerrolle i forhold til
myndighedernes overholdelse af børns rettigheder. I den forbindelse søger Red Barnet i særlig grad
at sikre børn muligheden for selv at deltage i aktiviteter, der skal sikre at deres rettigheder
respekteres. Dette gøres bl.a. ved støtte til børneklubber og børns egne organisationer.
I forhold til nødhjælp udarbejdede Red Barnet i 2003 en ny humanitær strategi, der definerer fire
særlige indsatsområder, hvor Red Barnet skal sætte ind i forbindelse med store humanitære
katastrofer. De fire indsatsområder består af: Beskyttelse af børn, psykosocial støtte til børn,
nødundervisning samt fødevarehjælp og andre fornødenheder.
Sammenlignes disse fire indsatsområder med strategien på udviklingsbistandsområdet, er der en klar
sammenhæng mellem den humanitære og udviklingsorienteret bistand. Denne sammenhæng skal
sikre at Red Barnet fokuserer sin hjælpeindsats på de områder hvor man har størst ekspertise.
Samtidig giver sammenhængen mulighed for at bygge en bro mellem de to indsatsmetoder, der i
praksis ofte hænger tæt sammen. Det er således vigtigt for Red Barnet at den umiddelbare
nødhjælpsindsats følges op og videreføres efter de akutte problemer er afhjulpet og mediernes
interesse er aftagende401.
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BILAG 1
Billeder til: DEN HÅRDE OPSTART – ORGANISATIONEN FRA 1944-49

1947: Plakat som kan rekvireres af lokalkomiteerne
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1949: Plakat der kan rekvireres af lokalkomiteerne
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1944: Valborg (46) og Kai Hammerich (50) ved dåben af deres 8. barn - Niels
Hammerich - den 16. august. Omkring dette tidspunkt opstod H.H. Kochs tanker om et
dansk Red Barnet og både Kai og Valborg var yderst engageret i den danske
modstandsbevægelse.
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1948: Formand Calina Fuglsang-Damgaard taler på stormødet i Odense – Nederst til venstre:
Generalsekretær Aage Krebs

Billeder til: DEN HÅRDE OPSTART – HJÆLPEN TIL EUROPA 1945-53

1945-46: Fattig, skræmt hollandsk familie
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1945-46: Øverst: Oversvømmelsernes omfang i Holland – Nederst: Red Barnets pakker uddeles i Holland
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1945-46: Uddeling af Red Barnets Nødhjælpspakker i Holland
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1945-46: Øverst: Relativt kaotisk scene fra Red Barnets uddeling af nødhjælpspakker i Holland –
Nederst: Underernæret og såret Hollandsk barn
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1945-48: Red Barnets bespisning på en skole i Paris
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1945-48: Øverst: Kø til Red Barnets skolebespisning i Paris – Nederst: En fransk pige bliver
undersøgt og vejet i Padborglejren
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1945-50: Øverst: Ødelæggelserne i Frankrig efter 2. Verdenskrig – Nederst: Franske børn på vej til eller fra Red
Barnets plejefamilier
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1945-50: Øverst: Franske børns ankomst til Århus Rådhus – Nederst: Franske børns ankomst til Københavns
Hovedbanegård
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1946: Øverst: Boligforhold i Polen efter 2. Verdenskrig – Nederst: Gdansk som den så ud, da Red
Barnet og Dansk Røde Kors´ indsats blev iværksat fra byen
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1946-47: Øverst: Red Barnets medarbejder uddeler dagens støttemåltid til de polske børn –
Nederst: De polske børn venter på dagens ration
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1946-47: Øverst: Red Barnet og Dansk Røde Kors´ hold i Polen – Nederst: Red Barnets medarbejder skænker dagens suppe
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1946-47: Øverst: Fattig polsk kvinde har opsøgt Red Barnets
bespisningsstation for at modtage en ration – Nederst:
Destrueret kampvogn foran den polske bys ruiner
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1945-47: Øverst: Red Barnets børnehjem i Østrig – Nederst: En far modtager et halvt kilo tørmælk af Red Barnet til sin
tuberkuløse søn
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1945-50: Øverst: Arbejdet med forsendelser af nødhjælpspakker – Nederst: Modtagelse/afsked med udenlandske
feriebørn
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1948-53: Øverst tv: 9-årig tysk pige, der kun vejer 21 kg. – Øverst th: Red Barnets hovedstation i
Oldenburg – Nederst: Red Barnets mønsterbørnehave i Oldenburg (hovedstationen set indefra)
126

Red Barnets Historie

1949-53: Øverst Lisbeth Kiilerich introducerer et moderne dukkehus for de
tyske flygtningebørn – Nederst: En børnehave i en tysk flygtningelejr
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1949-1953: Takkebrev til Red Barnets udsendte medarbejdere i Oldenburg fra en af de børnehaver de var med til at
oprette
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1948-49: Øverst tv: Red Barnets medarbejder sørger for den
daglige bespisning - Øverst th: Red Barnets syriske medarbejdere
losser mel – Nederst: 12-årige Maria Lombada fra Italien vil have
sin lille nye ven med tilbage til Rom. Hendes ønske
imødekommes af Red Barnets medarbejder
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1947-49: Tv: Suppebespisning af italienske børn i Monte
Casino – Th: Syn som disse var ikke ualmindelige for Red
Barnets udsendte i Rumænien.
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Billeder til: INSTITUTIONER OG PSYKISK VELFÆRD: RIGSDANSKE
BØRN

1947: Øverst: Rumænsk mor med sine to børn – Nederst: Red Barnets tredje hovedkontor
på Frydendalsvej 32
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1946-1955: Øverst: Mrs. Grann fra USA uddeler tøj til
familien Larsen i København (1946) – Nederst:
Aflevering af et dansk feriebarn (1955)
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1954-1958: Øverst: En gruppe feriebørn tager afsked med deres forældre inden opholdet på landet
(1958) – Nederst: Dronning Ingrids Småbørnshjem i Lynæs (1954)
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Begge billeder: Indtryk fra Dronning Ingrids Småbørnshjem i Lynæs
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1949-1954: Øverst tv: Brændstoftlejren (1949) – Øverst th: Fedgården
(1949 – Midten tv: Rindbyhus (1954) Midten th: Jægergården (1954) –
Nederst: Nora Mortensens Minde i Karrebæksminde (1954)
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1951-1954: Øverst: Ellesøhus (1951) – Midten: William S. Knudsens Optagelseshjem
(1951) – Nederst: Red Barnets hjem for sukkersyge børn (1954)
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1954-1958: Øverst: En roebørnestue (1954) – Midten:
Legegård i en roebørnestue – Nederst: Indgangen til
den Mentalhygiejniske Klinik (1958)
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1949-1958: Øverst tv: Den første leder af Red Barnets Mentalhygiejniske Klinik: Ernst Gjørup (1949) –
Øverst th: Legeobservation på klinikken – Nederst: Vejledende samtale på klinikken
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1949-1958: Øverst: Red Barnets børnegård ”Vesterbo” (1958) – Midten: Red Barnets
børnehave i Hobro (1958) – Nederst: Flaghejsning i sommerlejren ved Tasermiutfjorden i
Grønland (1949)

139

Red Barnets Historie

1949: Øverst: Madlavning i sommerlejren ved Tasermiutfjorden – Nederst: Fællesspisning i
sommerlejren
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1949: Red Barnets udsendte medarbejder Inga Fischer omkring hendes rejse til
sommerlejren ved Tasermiutfjorden
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1951: Dronning Ingrid besøger de grønlandske forsøgsbørn på Fedgården
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1968: Kort over Red Barnets børnehaver og småbørnsstuer
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1972-2001: Øverst: Legepladsen i
børnehaven i Umanak (1972) – Nederst:
Kronprins Frederik besøger Red Barnets
værested i Qaanaaq (2001)
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Billeder til: DEN LILLE RENÆSSANCE

1952-54: Øverst tv: Den østrigske pige Gertrude, da hun kom som ”gammel” flygtning (1952)
– Øverst th: Gertrude efter 3 måneders plejeophold i Danmark (1952) – Nederst: Nogle af de
koreanske børn Red Barnet forsøgte at hjælpe (1954)
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1954-1957: Øverst: Frysende, underernæret koreansk dreng (1954) – Ungarske flygtninge venter på
toget til Danmark (1957)
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1957: Øverst: Ungarske flygtninge på vej til Danmark – Midten: Rederiet
Lauritzens feriekoloni ”Klithuset” – Nederst: F.L. Smidts feriekoloni
”Munkegården”
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1957: Øverst: Eksempler på faldefærdige østrigske flygtningebarakker – Nederst:
Flygtningelejren Eiseners
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1957: Øverst: Frokost i Red Barnets børnehave i flygtningelejren
Kapfenberg – Nederst: Børn foran Red Barnets flygtningebørnehave i
Trofaiach
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1959-1960: Øverst og nederst: Red Barnets medarbejdere hjælper
livstruede algierske børn
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Billeder til: STABIL UDVIKLING MOD EN MODERNE
BØRNERETTIGHEDSORGANISATION

1964-1976: Øverst: Red Barnets udsendte medarbejder undersøger en algiersk pige for
øjensygdommen Trachoma (1964) – Nederst: Red Barnets femte hovedkontor på
Brogårdsvænget 4 i Gentofte (1976)
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1960: Øverst: Den første kampagneplakat for Red Barnets
spedalskhedsaktion – Nederst: Dronning Ingrid modtager
blomster i Folketinget, da Red Barnets
spedalskehedskampagne iværksættes
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1962-1963: Øverst: Statsminister Viggo Kampmann åbner Red Barnets spedalskhedscenter
i Pogiri (1962) – Hospitalet i Red Barnets center i Pogiri (1963)
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1962-1965: Øverst: Red Barnets specialuddannede sygeplejerske undersøger drengen for symptomer
på spedalskhed (1962) – Nederst: Paramedical Workers registrerer landsbyens indbyggere og
undersøger dem for spedalskhed (1965)
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1963: Øverst: Spedalskhedsundersøgelse i en landsby – Nederst: Kronprinsesse Margrethes besøg i Pogiri
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1962: Kort over Red Barnets arbejdsområde i Indien
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1978-1988: Øverst: Undersøgelsen af indonesiske skolebørn af
uddannet personale fra Red Barnets skole for læger og
sygeplejersker – Nederst: Dr. Legua undersøger en peruviansk
mand for symptomer på spedalskhed
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1968-88: Øverst: Dr. Falconi med et hold peruvianske patienter (1988) –
Nederst: Kenyansk dreng på Starehe Boys Center (1968)
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1975-1979: Øverst: Inge Jespersen taler ved Starehe Boys Center 10 års fødselsdag (1975) –
Nederst: Kenyas præsident Daniel Tarap Moi indvier ”The Horsten House”, der er betalt af
Red Barnet (1979)
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1960-1974: Øverst: Red Barnets Alfa Toft møder Eglantyne Jebbs søster og medstifter af Save the Children Fund
Dorothy Buxton i London (1960) – Nederst: Holger Horsten og Inge Jespersen til møde i IUCW (1974)
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1979-1985: Øverst: Red Barnets formand Inge Jespersen møder Englands Dronning Elisabeth II til Save the Childrens 60
års fødselsdag i London (1979) – Nederst: Alliancens 17. generalforsamling holdes i København, men turen går også til
Haderslev Rådhus, hvor de delegerede besøger et hold inviterede børn fra en Red Barnet-børnehave (1985)
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1976-1978: Øverst: Hjemløse børn og unge fra Guatemala efter det store jordskælv (1976) – Nederst: Red Barnets
legeplads i Jerusalem (1978)
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1979-1985: Øverst: Red Barnets legetøjsbibliotek på Mauritius (1979) – Nederst: Hanne Reintoft
(Mødrehjælpen), Inge Jespersen (Red Barnet) og Jørgen Henriksen (Folkekirkens Nødhjælp) til
reception ved Red Barnets 40 års jubilæum på Café M/S Liva (1985)
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1985: Øverst: Red Barnets regionsmøde i Randers – Nederst: Den underernæret symboliserer Red
Barnets kamp mod sulten i Etiopien
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Billeder til: DE U(T)ROLIGE 90´ERE

1988-1990: Øverst: Underernæret etiopiske børn under sultkatastrofen i 1988 – Nederst: Medarbejderne på Red Barnets
hovedkontor på Brogårdsvej (1990)
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1995: Øverst: Børn i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien – Nederst: En lokalkomites festligholdelse af Red
Barnets 50 år fødselsdag

166

Red Barnets Historie

1995-1997: Øverst: Historisk udstilling af Farum Lokalkomite (1995) – Nederst: Repræsentantskabsmøde i
gymnastiksalen i Rantzausgade (1997)
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1997: Øverst og Nederst: Repræsentantskabsmøde i gymnastiksalen i Rantzausgade
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2001-2002: Øverst tv: 15-årig børnesoldat fra Uganda, som Red Barnet forsøger at hjælpe gennem
modtagelsescentre for tidligere børnesoldater (2001) – Øverst th: En børnerettighedsgruppe der
med støtte fra Red Barnet forsøger at udbrede kendskabet til FNs børnerettighedskonvention
(2001) – Nederst: Børn foran Red Barnets køretøj (2002)
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1945-2005: Øverst tv: Red Barnets logo fra 1945-1968 – Øverst th: Red
Barnets logo fra 1968-1998 – Nederst: Red Barnets logo fra 1998
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BILAG 2
Red Barnets formænd

1945-1947
Valborg Hammerich

1947-1965
Calina Fuglsang-Damgaard

1965-1986
Inge Jespersen
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1986-1988
Jens Donner

1988-1992
Bent Kofoed

1992-1999
Lotte Wenstrup

1999Hans Poulsen
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BILAG 3
Red Barnets generalsekretærer
14.03.1945-01.12.1945
Vicekonsul Henriksen

1945-1950
Aage F. Krebs
1946-1948
Gerda Freiesleben*

1950-1967
Børge Thøfner
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1967-1989
Flemming Gjørup

1989-1993
Kristian Sørensen

1993-1997
Niels-Christian Andersen
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1997-1998
Bjarne B. Christensen (Konstitueret)

1998-2000
Laue Traberg Smidt

2000Mimi Jakobsen

* Red Barnet havde to generalsekretærer i perioden 1946-1948
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BILAG 4
Hovedkontorets adresser
1945-1946
Holbergsgade 26
København K.
1946-1949
Torvegade 1
København K.
1949-1962
Frydendalsvej 32
København V.
1962-1976
Njalsgade 19
København S.
1976-1996
Brogårdsvænget 4
2820 Gentofte
1996-2003
Rantzausgade 60
2200 København N
2003Rosenørns Allé 12
1634 København V.
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NOTER
1999: Eglantyne Jebb and the early history of Save the Children, side 2.
Anna Lenah Elgstrøm 1946: Eglantyne Jebb, side 6.
3 Thomas Thrane 1998: Red Barnet, side 9 og Kathleen Freeman: If any man build, side 19.
4 Freeman, side 20.
5 Elgstrøm, side 7 og Thrane, side 11.
6 Freeman, side 21.
7 Thrane, side 12.
8 Freeman, side 21-22.
9 Freeman, side 22-23.
10 Freeman, side 27.
11 Thrane, side 14-15.
12 Thrane, side 13.
13 Thrane, side 16.
14 Elgstrøm, side 23.
15 Elgstrøm, side 23
16 Tyge Krogh 1989: Mellem efterkrigshjælp og ulandsbistand: Den internationale tuberkulosekampagne 1947-1951, s. 30.
17 Thrane, side 12
18 RBs Jubilæumsbog 1970, side 3
19 Fællesbrev, nr. 44.
20 Interview med Vivi Hammerich og Kvindebiografisk Leksikon
21 Årsberetning 1970-72, side 8.
22 Fællesbrev, nr. 13, side 1
23 Fællesbrev, nr. 1, side 1
24 Fællesbrev nr. 11, side 1 og Fællesbrev, nr. 32, side x
25 Regnskab fra 1945-47
26 Fællesbrev, nr.11, side 1-2.
27 Fællesbrev, nr. 11, side 1 og Fællesbrev, nr. 37, side 1
28 Fællesbrev, nr. 41, side 8.
29 Fællesbrev, nr. 11, side 1.
30 Fællesbrev 32, side 5.
31 Fællesbrev, nr. 11, side 1-2.
32 Fællesbrev, nr. 11, side 1.
33 Baggrunden for formodningerne skal ses i behovet for og udviklingen af fællesbrevene, oprettelsen af en særskilt
lokalkomiteafdeling på hovedkontoret, etableringen af rejsesekretærordningen osv.
34 Fællesbrev, nr. 5, side 1
35 Fællesbrev, nr. 9, side 1.
36 Fællesbrev, nr. 25, side 4 og Fællesbrev, nr. 9
37 Fællesbrev nr. 25, side 4 og fællesbrev, nr. 5, side 1.
38 Fællesbrev, nr. 25, side 4-5
39 Århus Lokalkomites 50-års jubilæumsskrift, side 27.
40 Fællesbrev, nr. 5, side 1.
41 Fællesbrev, nr. 33, side 5-6.
42 Fællesbrev, nr. 30, side 2-3
43 Fællesbrev, nr. 11, side 2.
44 Fællesbrev, nr. 11, side 3.
45 Fællesbrev, nr. 6, side 1.
46 Fællesbrev, nr. 4, side 1.
47 Landsmøde 16. februar, side 4.
48 Fællesbrev, nr. 32, side 2.
49 Landsmøde 16. februar, side 5.
50 Fællesbrev, nr. 24, side 1.
51 Fællesbrev, nr. 25, side 1-12.
1
2

178

Red Barnets Historie

Fællesbrev, nr. 19, side 1.
Fællesbrev, nr. 33, side 6.
54 Fællesbrev, nr. 3, side 1.
55 Fællesbrev, nr. 19, side 1.
56 Fællesbrev, nr. 35, side 2.
57 Fællesbrev, nr. 1, side 1 og Fællesbrev, nr. 25, side 4 og Fællesbrev, nr. 9
58 Fællesbrev, nr. 15, side 1.
59 Fællesbrev, nr. 50, side 12.
60 Fællesbrev, nr. 60, side 1.
61 Fællesbrev, nr. 32, side 6 og Regnskab for året 1946.
62 Fællesbrev, nr. 16, side 2 og Årsrapport 1995, side 25.
63 Fællesbrev, nr. 15, side 1-2.
64 http://www.dr.dk/p4/giro413/historie.asp
65 Fællesbrev, nr. 27, side 4 og Fællesbrev, nr. 30, side 3.
66 Fællesbrev, nr. 35, side 7.
67 Regnskaber fra 1947, 48 og 49 og Fællesbrev, nr. 83, side 1.
68 Fællesbrev, nr. 26, side 3 og Fællesbrev, nr. 55 og Regnskaber fra 1946-1949
69 Fællesbrev, nr. 4, 18, 37, 31, 36
70 Fællesbrev, nr. 9, side 3.
71 Fællesbrev, nr. 8, side 1, nr. 9, side 1, nr. 10, side 1.
72 Fællesbrev, nr. 19, side 1 og Regnskab fra 1946 og 1950.
73 Fællesbrev, nr. 32, side 9.
74 Fællesbrev, nr. 33, side 1.
75 Fællesbrev, nr. 32, side 6 og Interview med Vivi Hammerich.
76 Samtlige oplysninger findes i Fællesbrev, nr. 32.
77 Fællesbrev, nr. 35, side 7-8.
78 Fællesbrev, nr. 36, side 2.
79 Fællesbrev, nr. 36, side 2.
80 Fællesbrev, nr. 41, side 3-5.
81 Fællesbrev, nr. 41, side 3 og fællesbrev, nr. 48, side 1.
82 Fællesbrev, nr. 41, side 3.
83 Fællesbrev, nr. 43, side 1.
84 Fællesbrev, nr.
85 Fællesbrev, nr. 44, side 19.
86 Fællesbrev, nr. 44, side 19-21.
87 Fællesbrev, nr. 48, side 1.
88 Fællesbrev, nr. 50, side 5-6.
89 Fællesbrev, nr. 50, side 7: Repræsentanten fra Randers Lokalkomite afslører, at formanden har kendt til resolutionen i
14 dage, og er derfor overrasket over hendes indignation. Ingrid Dreyer udtrykker umiddelbart herefter, at resolutionen
kommer bag på hende, og at hun sandsynligvis ikke var genopstillet, hvis hun havde kendt til resolutionen inden mødet.
90 Samtlige oplysninger om kupforslaget: Fællesbrev, nr. 50, side 2-10.
91 Årsberetning 1994, side 4.
92 Fællesbrev, nr. 12, side 3.
93 Fællesbrev, nr. 12, side 3.
94 Referat af det første landsmøde, side 1, 3 og 6. afsnit og side 3, 3. afsnit.
95 Referat af det første landsmøde, side 1, 3. afsnit.
96 Fællesbrev, nr. 40, side 1.
97 Fællesbrev, nr. 54, side 1.
98 Referat af det første landsmøde, side 2, 4. afsnit + (note om oversvømmelse)
99 Alle oplysningerne om hjælpen til Holland i 1945 er fundet i: Referat af det første landsmøde, side 2, 4. afsnit.
100 Fællesbrev, nr. 26, side 4.
101 Jubilæumshæfte 1970, side 9.
102 Fællesbrev, nr. 14, side 1.
103 Fællesbrev, nr. 5, side 1.
52
53
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Jubilæumshæfte 1970, side 7.
Fællesbrev, nr. Fællesbrev, nr. 3, side 1
106 Fællesbrev, nr. 5, side 2 og fællesbrev, nr. 13, side 2.
107 Fællesbrev, nr. 7, side 1.
108 Berlingske Tidende torsdag d. 4.4.46, forsiden.
109 Fællesbrev, nr. 20, side 2.
110 Fællesbrev, nr. 16, side 3.
111 Referat af det første landsmøde, side 2, 5. afsnit.
112 Fællesbrev, nr. 16, side 3 og Fællesbrev, nr. 20, side 2
113 Fællesbrev, nr. 62, side 5.
114 Fællesbrev, nr. 38, side 3 og Jubilæumshæfte 1970, side 9.
115 Fællesbrev, nr. 60, side 5 og Fællesbrev, nr. 66, side 9.
116 Fællesbrev, nr. 62, side 5.
117 Fællesbrev, nr. 40, side 1, nr. 53
118 Fællesbrev, nr. 14, side 1, nr. 19, side 3, nr. 62, side 5.
119 Referat af det første landsmøde, side 2 og nr. 16, side 2-3.
120 Fællesbrev, nr. 16, side 3.
121 Fællesbrev, nr. 16, side 3.
122 Jubilæumsskrift fra 1970, side 9 og Fællesbrev, nr. 57, side 4.
123 Jubilæumsskrift fra 1970, side 9.
124 Hele afsnittet er skrevet på baggrund af: Referat af første landsmøde, side 3.
125 Fællesbrev, nr. 12, side 1 og nr. 16, side 3
126 Fællesbrev, nr. 16, side 3, nr. 27, side 1 og Jubilæumsskrift 1970, side 9
127 Referat af første landsmøde, side 3
128 Interview med Grethe Henriksen og fællesbrev, nr. 12, side 1.
129 Interview med Grethe Henriksen.
130 Fællesbrev, nr. 29, side 1.
131 Fællesbrev, nr. 29, side 2-3.
132 Jubilæumsskrift 1970, side 9.
133 Fællesbrev, nr. 14, side 1
134 Fællesbrev, nr. 14, side 1.
135 Fællesbrev, nr. 20, side 2.
136 Jubilæumsskrift 1970, side 7.
137 Fællesbrev, nr. 20, side 2.
138 Interview med Grethe Henriksen og Fællesbrev, nr. 38, side 3
139 Fællesbrev, nr. 5, side 3
140 Fællesbrev, nr. 7, side 1.
141 Fællesbrev, nr. 33, side 7 og Referat af første landsmøde, side 3.
142 Fællesbrev, nr. 7, side 1, nr. 12, side 2 og nr. 9, side 3
143 Fællesbrev, nr. 13, side 1.
144 Fællesbrev, nr. 18, side 1.
145 Fællesbrev, nr. 25, side 3.
146 Fællesbrev, nr. 5, side 3 og nr. 13, side 1.
147 Fællesbrev, nr. 30, side 3, nr. 36, side 8 og nr. 40, side 1, nr. 38, side 3, nr. 41, side 7 og Regnskab fra 1946-1949
148 Fællesbrev, nr. 33, side 7.
149 Fællesbrev, nr. 25, side 3.
150 Fællesbrev, nr. 12, side 2 og Aage Kirkegaard 1989: Den danske hjælpeaktion i Østrig efter anden verdenskrig, side 6.
151 Kirkegaard, side 16-18 og Fællesbrev, nr. 20, side 3 og nr. 25, side 3.
152 Kirkegaard, side 18 og 31.
153 Fællesbrev, nr. 27, side 2 og Kirkegaard, side
154 Kirkegaard, side 8 og Fællesbrev, nr. 35, side 2-3.
155 Fællesbrev, nr. 35, side 5.
156 Fællesbrev, nr. 12, side 2, nr. 38, side 2-3, nr. 40, side 1.
157 Fællesbrev, nr. 45, side 8.
104
105
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Jubilæumsskrift 1970, side 9 og Fællesbrev, nr. 55, side 8.
Fællesbrev, nr. 47, side 6.
160 Fællesbrev, nr. 70, side 1, 3-5.
161 Fællesbrev, nr. 38, side 2-3, nr. 44, side 2, nr. 61, side 4
162 Kirkegaard, side 1.
163 Fællesbrev, nr. 5, side 3, nr. 12, side 2 og nr. 27, side 2-3.
164 Fællesbrev, nr. 18, side 1.
165 Fællesbrev, nr. 32, side 3, nr. 38, side 2-3, nr. 27, side 2-3, nr. 49, side 2.
166 Fællesbrev, nr. 27, side 2-3, nr. 41, side 7.
167 Fællesbrev, nr. 27, side 2-4, nr. 49, side 2, nr. 61, side 5.
168 Fællesbrev, nr. 27, side 6, nr. 30, side 3, nr. 38, side 2-3.
169 Fællesbrev, nr. 48, side 2-4.
170 Fællesbrev, nr. 48, side 2-7, nr. 52, side 4-5.
171 Fællesbrev, nr. 48, side 6.
172 Fællesbrev, nr. 53, side 15.
173 Jubilæumsskrift 1970, side 9.
174 Fællesbrev, nr. 67, side 18, nr. 69, side 9.
175 Fællesbrev, nr. 72, side 8.
176 Fællesbrev, nr. 41, side 7.
177 http://www.palaestina-info.dk/side/3/m/9/s/
178 Fællesbrev, nr. 41, side 7 Fællesbrev, nr.44, side 5 og Fællesbrev, nr. 52, side 7
179 Fællesbrev, nr. 44, side 23, nr. 45, side 1, nr. 53, side 6, nr. 51, side 9.
180 Fællesbrev, nr. 53, side 6-7 og nr. 51, side 8.
181 Fællesbrev, nr. 51, side 8-10.
182 Fællesbrev, nr. 52, side 7, Jubilæumsskrift 1970, side 9 og Fællesbrev, nr. 53, side 15-16, Jubilæumsskrift 1995, side 15.
183 Fællesbrev, nr. 13, side 2, nr. 12, side 2, nr. 14, side 1.
184 Fællesbrev, nr. 29, side 7.
185 Fællesbrev, nr. 12, side 1.
186 Fællesbrev, nr. 12, side 2, nr. 14, side 1, nr. 17, side 1, nr. 16, side 3, nr. 20, side 3, nr. 46, side 2, nr. 38, side 3, nr. 29,
side 5.
187 Fællesbrev, nr. 36, side 2, nr. 49, side 1-2, nr. 61, side 5, nr. 38, side 3.
188 Fællesbrev, nr. 12, side 2, nr. 30, side 2, nr. 38, side 3, nr. 40, side 3.
189 Jubilæumsskrift 1970, side 9.
190 Referat af første landsmøde, side 1.
191 Referat af første landsmøde, side 5.
192 Fællesbrev, nr. 16, side 3.
193 Fællesbrev, nr. 25, side 11.
194 Fællesbrev, nr. 30, side 4-5.
195 Fællesbrev, nr. 31, side 3.
196 Fællesbrev, nr. 32, side 4.
197 Fællesbrev, nr. 41, side 7, nr. 44, side 2 og nr. 31, side 3.
198 Alle citater stammer fra: Fællesbrev, nr. 44, side 9-10.
199 Fællesbrev, nr. 47, side 7, nr. 49, side 3
200 Fællesbrev, nr. 49, side 3, 4 og 9.
201 Fællesbrev, nr. 47, side 5, nr. 42, side 7, nr. 54, side 1.
202 Fællesbrev, nr. 61, side 5, nr. 62, side 5
203 Fællesbrev, nr. 62, side 3, nr. 66, side 8-9.
204 Fællesbrev, nr. 54, side 2-4, 11 – Hele afsnittet refererer til denne henvisning.
205 Fællesbrev, nr. 48, side 8.
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207 Fællesbrev, nr. 64, side 7, nr. 73, side 25-26.
208 Fællesbrev, nr. 66, side 15-16.
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Fællesbrev, nr. 75, side 12-13.
Fællesbrev, nr. 75, side 17.
213 Fællesbrev, nr. 49, side 6.
214 Fællesbrev, nr. 32, side 5.
215 Fællesbrev, nr. 70, side 11-14.
216 Fællesbrev, nr. 19, side 2.
217 Fællesbrev, nr. 19, side 2-3, nr. 70, side 11-14 og nr. 32, side 5
218 Fællesbrev, nr. 44, side 6 og nr. 70, side 11-14.
219 Fællesbrev, nr. 61, side 2.
220 Fællesbrev, nr. 69, sid 12.
221 Fællesbrev, nr. 66, side 21-22
222 Fællesbrev, nr. 66, side 6.
223 Analysen er foretaget på baggrund af rapporten i fællesbrev, nr. 66, side 21-22.
224 Fællesbrev, nr. 66, side 22.
225 Fællesbrev, nr. 66, side 21-22.
226 Fællesbrev, nr. 75, side 7-8.
227 Fællesbrev, nr. 75, side 7og nr. 85, side 11.
228 Fællesbrev, nr. 77, side 4 og nr. 89, side 13
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230 Årsberetning 66-68, side 13, Årsberetning 70-72, side 14, Årsberetning 72-74, side 20.
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232 Årsberetning 78-80, side 25.
233 Årsberetning 86-88, side 8.
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235 Årsberetning 1994, side 6, Årsberetning 1995, side 12-13.
236 Red Barnet-Nyt april 1999.
237 Årsberetning 1999, side 10 og årsberetning 2002, side 16.
238 Fællesbrev nr. 44, side 6, Grethe Henriksens foredrag, Fællesbrev, nr. 40, side 2.
239 Interview med Grethe Henriksen.
240 Fællesbrev, nr. 75, side 3-11, nr. 87, side 1-7, Grethe Henriksens foredrag.
241 Fællesbrev, nr. 75, side 3-11, nr. 79, side 5-8, nr. 82, side 8-13.
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243 Årsberetning 1974-76, side 14-15
244 Fællesbrev, nr. 49, side 4-5, nr. 75, side 3-11
245 Fællesbrev, nr. 73, side 14-20, nr. 75, side 3-11, nr. 79, side 5-8.
246 Fællesbrev, nr. 61, side 1-3, nr. 75, side 3-11, nr. 87, side 7-18, Årsberetning 62/63, side 10-22, Årsberetning 1964/65,
side 14-22.
247 Fællesbrev, nr. 66, side 5-7, nr. 73, side 14-20, nr. 75, side 3-11, nr. 87, side 7-18, årsberetning 1964/65, side 14-22.
248 Fællesbrev, nr. 61, side 1-3, nr. 69, side 8-12.
249 Fællesbrev, nr. 66, side 5-7, nr. 69, side 8-12.
250 Fællesbrev, nr. 77, side 4-9, nr. 79, side 5-8, nr. 87, side 7-18, nr. 89, side 8-19, nr. 90, side 5-12, årsberetning 61/62,
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251 Fællesbrev, nr. 69, side 8-12.
252 Fællesbrev, nr. 73, side 14-20, nr. 69, side 8-12, nr. 77, side 4-9, nr. 67, side 11-12.
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254 Fællesbrev, nr. 69, side 8-12, nr. 73, side 14-20, nr. 85, side 6-16, nr. 87, side 7-18
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256 Fællesbrev, nr. 66, side 11-12 og 6-7.
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Fællesbrev, nr. 75, side 3-11, årsberetning 1970-72, side 14-20
264 Fællesbrev, nr. 90, side 5-12, årsberetning 1962/63, side 10-22.
265 Årsberetning 1966-68, side 12-22.
266 Årsberetning 1986-88, side 9.
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278 Fællesbrev, nr. 67, side 5, Bryld, side 13-18.
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284 Årsberetning 1972-74, side 16-19.
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293 Fællesbrev, nr. 89, side 7.
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295 Fællesbrev, nr. 82, side 4-7.
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298 Fællesbrev, nr. 82, side 4-7, nr. 85, side 5.
299 Fællesbrev, nr. 83, side 3-5, nr. 87, side 5, nr. 88, side 1.
300 Fællesbrev, nr. 85, side 5, nr. 86, side 3-4, nr. 87, side 5, nr. 88, side 1, nr. 89, side 6.
301 Fællesbrev, nr. 86, side 9.
302 Fællesbrev, nr. 88, side 3-7.
303 Fællesbrev, nr. 88, side 4, nr. 90, side 5.
304 Årsberetning 1962-63, side 8.
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335 Freeman, side 43, Fællesbrev, nr. 63, side 4-8 og Interview med Inge Jespersen.
336 Fællesbrev, nr. 20, side 1.
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338 Fællesbrev, nr. 88, side 2.
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343 Årsberetning 1984-86, side 5, Årsrapport 1996, side 7.
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350 Årsberetning 1972-74, side 9.
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357 Årsberetning 1974-76, side 12-13, Årsberetning 1978-80, side 10-11, Årsberetning 1980-82, side 19.
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Charlotte Bøgh
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