
77 svenska Röda Kors-delegater skickades till 
Sibirien för att hjälpa cirka 2 miljoner krigsfångar, 
främst tyskar, med stöd från svenska staten, vilket 
var första gången som staten gick in i denna form 
av internationell hjälpverksamhet. Ryssland var 
inte förberett för att ta emot krigsfångar, och det 
kom fler och flera efter varje slag; vid ett slag togs 
19.000 fångar, vid ett annat uppemot 300.000. 
De forslades i godsvagnar så långt österut som 
möjligt. Alla skjul och baracker som fanns till-
gängliga togs i anspråk för att hysa fångarna, och 
det var så långt från lyxläger som tänkas kan. De 
packades som sillar under ohyggliga förhållanden: 
ingen sanitet, dåligt med mat, sjukdomar härjade, 
folk dog som flugor.

Intressant för oss i Hudiksvall var stadens son 
Sven Hedblom, son till möbelfabrikanten Hed-
blom på Trädgårdsgatan, som deltog i den kon-
tingent som åkte 1916 och bestod av 47 personer. 
Bland dessa var Elsa Brändström, kallad Sibiriens 
ängel, den mest namnkunniga. Med sig på resan 
hade de basutrustning för cirka 20.000 personer 
- mest uniformer, som var de plagg som fanns 
i överflöd. Organisationen var god, svenskarna 
hade bokfört fångarna och översatt materialet till 
tyska och ryska. Sven var 26 år gammal, mentalt 
rustad och ytterst medkännande. I Ryssland väx-
lande hans känslor mellan eufori och hemlängtan.

Under tiden pågick ett politiskt spel, ryssar, 
amerikaner, fransmän och britter stred i  Europa. 
I Ryssland trappades inbördeskriget upp och de 
röda bolsjevikerna tog makten 1918. Mitt emel-
lan de stridande stod Röda Korset och övriga 
hjälporganisationer. De insåg inte den fara som 
detta utgjorde för dem, och det slutade tragiskt 
nog med att Sven och flera andra hjälparbetare 
blev anklagade av bolsjevikerna för spioneri och 
avrättades 1918.
Övrigt intressant att berätta 

Svenska staten organiserade 1915 en fångutväx-
ling mellan Ryssland och Tyskland i Haparanda, 
där 65.000 fångar utväxlades.

För leveranser användes bland annat kamel-
karavaner – i en del fall även hästtransporter.

Av de cirka 2 miljoner fångarna kom 700.000 
aldrig hem, utan dog i lägren.

Efter Sven Hedbloms död blev det mycket de-
batt i tidningarna, varför har man inte uppmärk-
sammas hans och de övrigas insatser? Numera 
finns en minnesplatta över Sven Hedblom på 
Hudiksvallskyrkans södra fasad.

Boken håller på att översättas till ryska.
Ett flertal släktingar till Sven Hedblom fanns 

på plats under Per Allan Olssons föredrag.
Magdalena Forsberg

Berättarkväll den 4 februari 
Kvällens berättare var Per Allan Olsson, som forskat 
om hur Röda Korsets krigshjälp under 1:a världskriget 
var organiserat. Han har skrivit boken Krigets fångar 
och änglar, som handlar om hjälpen till de nödställda 
krigsfångarna i Sibirien under åren fram till 1918. 
Per Allan Olsson är journalist och har varit Röda 
 Kors-delegat bland annat i Mellanöstern fram till 2010.
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