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RÖDA KORSET I LANDVETTER 
 

 

Hösten 1939 diskuterade man i Landvetter möjligheten av att bilda en Rödakors-

krets. Under senhösten hölls ett förberedande möte där frågan behandlades och 

en interimsstyrelse valdes för att närmare bereda frågan. Måndagen den 18 

december hölls ett konstituerande möte i Folkskolan med intresserade 

Landvetter-bor. Sundhetsinspektör doktor Bladini, Göteborg, var inbjuden till 

mötet och höll ett föredrag om Röda Korset, dess organisation och verksamhet. 

Efter mötet framhöll mötesordföranden, fru Ellen Graden, att ett 80-tal personer 

redan tecknat sig som medlemmar i den blivande Rödakorskretsen. Mötet beslöt 

att genast bilda Landvetterkretsen av Svenska Röda Korset. Medlemsavgiften 

fastställdes till kr 2:- per år. 

 

Interimsstyrelsen från det förberedande mötet valdes till styrelse i den nybildade 

kretsen: 

  

Ordförande fru Ellen Gradén 

vice ordförande fru Elsa Lincoln 

Sekreterare fröken May Ljungqvist 

kassaförvaltare fru Margit Skoglund 

Ledamöter fröken Rosa Rasmusson 

 fru Astrid Persson, Långenäs 

 fröken Ida Bengtsson 

 herr Per Olof Sundvall, Benareby 

 herr Henrik Baaz 

suppleanter fru Gulli Benjaminsson 

 fröken Gullan Olsson 

revisorer herr Knut Kindstrand 

 herr Erik Nyberg 

revisorssuppleanter herr Karl Alfons Johansson 

 herr Eric Carlsson 

 

Rödakorskretsens arbete inleddes omgående i januari 1940. Kretsens arbete 

bedrevs till största delen i sycirklar och arbetsgrupper. Kretsen hade skyldighet 

att samarbeta med civila luftskyddet och man beslöt att förfärdiga och anskaffa 

sjukvårdsmateriel och lägga upp ett förråd av lämplig omfattning. Man beslöt 

även att lägga upp ett utlåningsförråd för Röda Korset. Med hänsyn till kretsens 

ekonomi beslöt man att i första hand framställa och lägga upp ett förråd av 

lakan, skjortor, babykläder m.m. När ekonomin tillät ämnade man framställa 

och anskaffa sjukvårdsutrustning. 

 

I arbetsgruppernas uppgift ingick att sticka strumpor, vantar, hjälmskydd och 

liknande för militärförsvarets räkning. I februari beslöt man att lägga upp ett 

utlåningsförråd i Benareby och i Eskilsby och i april beslöt man att anskaffa och 

utrusta förbandsväskor till Tahult och Snåkered i den takt ekonomin tillät. 
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Torsdagen den 13 juli anordnade kretsen försäljning i Folkskolan. Man sålde 

handarbeten av skilda slag som arbetsgruppernas medlemmar förfärdigat. 

Köplusten hos publiken var stor; nettobehållningen blev kr 1000:-, vilket gav ett 

betydande tillskott till kretsens ekonomi. För att ytterligare stärka ekonomin 

beslöt man att anordna en insamling av aluminium-, tenn- och kopparskrot. 

 

I augusti beslöt man att lämna bidrag till medicininköp och behandlingshjälp till 

familjer med ekonomiska svårigheter. Man uppdrog åt distriktssköterskan, 

syster Alice Jönsson, att fördela hjälpen. Därmed inleddes en viktig social hjälp-

verksamhet. Senare under hösten beslöt man att skänka underkläder och 

strumpor åt behövande skolbarn. För detta ändamål avsatte man kr 200:-. 

 

Under hösten anordnades en 36-timmars sjukvårdskurs i hemsjukvård och 

olycksfallsvård. I november beslöt man att anordna en julmarknad, vilket 

medförde vissa praktiska problem. På grund av brödransoneringen kunde man 

inte köpa kaffebröd utan ransoneringskort. Man fick därför ta mjöl, som krets-

medlemmar skänkt, och låta ett bageri baka kaffebröd av detta mjölet. Även 

kaffe och socker, som också omfattades av ransonering, hade skänkts av krets-

medlemmar. 

 

Vid årsmötet i februari 1941 rapporterade man att kretsen hade 233 medlemmar. 

Genom ett intensivt arbete under 1940 hade man lyckats lägga upp 

utlåningsförråd av sänglinne och sjukvårdsmateriel i centrala Landvetter, 

Benareby och Eskilsby. Dessutom hade man till förrådet i Landvetter anskaffat 

fem sängar med komplett utrustning, vilka skulle användas vid hjälpplatsen i 

händelse av luftskyddstillstånd. I maj 1941 avsatte man kr 200:- till 

medicininköp och behandlingshjälp åt familjer med ekonomiska svårigheter att 

fördelas av syster Alice. Tidigare under våren hade syster Alice förmedlat sådan 

hjälp åt fyra familjer. 

 

Lördagen den 5 juli 1941 anordnade man försäljning i Folkskolan. Där sålde 

man handarbeten och tombolalotter och serverade kaffe och läskedrycker. Man 

hade även anordnat en skjutbana. Försäljningen gav ett netto på kr 1780:-, vilket 

gav möjligheter till ytterligare uppbyggnad av utlånings- och sjukvårdsförråden 

och möjligheter till fortsatt social hjälpverksamhet. I oktober anslog kretsen kr 

200:- för att bekosta mjölk åt de skolbarn i kommunen som tidigare fått mjölk 

genom dispensärens försorg. Dispensären hade inte längre möjlighet att bekosta 

mjölk. Kretsen beslöt att låta en arbetsgrupp sy om gamla kläder och skänka 

dessa till ett fadderbarn. Mot slutet av året inköpte man kläder för kr 55:- att 

skänkas åt behövande barn inom församlingen. I januari 1942 beslöt man att ge 

hjälp åt tre fadderbarn och man avsatte kr 100:- till sjukresehjälp åt blivande 

mödrar och mödrar med spädbarn. 

 

Vid årsmötet den 10 februari 1942 valdes: 

 

ordförande fru Ellen Gradén 

vice ordförande fru Elsa Lincoln 

sekreterare fröken May Ljungqvist 

kassaförvaltare herr Lennart Hammar 

ledamot fru Margit Skoglund 
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 fröken Rosa Rasmusson 

 fru Astrid Pernheim 

 fröken Ella Pettersson 

 herr Arthur Lincoln 

suppleanter fru Gunhild Benjaminsson 

 fröken Gullan Olsson 

 

Under 1942 fortsattes uppbyggnaden och kompletteringen av utlånings- och 

sjukvårdsförråden. Fadderbarnsverksamheten fortsatte, och man anordnade en 

försäljning av handarbeten lördagen den 4 juli. Arbetsgrupper och sycirklar 

arbetade vidare och utbildningsverksamheten fortsatte. I december avsattes kr 

300:- till beklädnadshjälp och till presentkort i matvarubutiker åt 

hjälpbehövande. 

 

I takt med att ekonomin förbättrades genom inkomster från försäljningar och 

basarer kunde anslagen till social hjälpverksamhet inom kommunen ökas. I 

januari 1943 anslogs sammanlagt kr 500:- för detta ändamål och senare under 

året ytterligare kr 350:-. I januari beslöt man att lägga upp ett mindre förråd av 

förbandsmateriel i Långenäs. Under våren beslöt man att ansvara för 

simskoleverksamheten under den kommande sommaren. Folkskolläraren 

Gunnar Kristensson åtog sig att tjänstgöra som simlärare. Lördagen den 3 juli 

anordnades försäljning i Folkskolan. Cirka 500 personer besökte försäljningen 

som gav ett netto på kr 1520:-. Kretsens julmarknad i Kommunalhuset torsdagen 

den 9 december besöktes av cirka 200 personer. 

 

Vid årsmötet i februari 1944 lämnade fru Ellen Graden styrelsen efter att ha 

varit ordförande sedan kretsen bildades. Herr Arthur Lincoln valdes till ny 

ordförande. 

 

Sycirklar och arbetsgrupper fortsatte sin verksamhet. Utlånings- och sjukvårds-

förråden kompletterades och Hemvärnets förbandsplats tillfördes ytterligare 

sjukvårdsutrustning. Den sociala hjälpverksamheten inom kommunen fortsatte 

liksom fadderbarnsverksamheten. Tre utbildnings- och repetitionskurser i hem-

sjukvård och olycksfallsvård hölls under året. I maj anordnades en Rödakors-

vecka för att ytterligare öka intresset för kretsen och dess arbete och för att få 

nya medlemmar, och onsdagen den 10 maj anordnades en soaré i 

Kommunalhuset. Genom dessa publika aktiviteter ökades medlemsantalet från 

191 till 337. 

 

Under flera år hade en arbetsgrupp i kretsen förfärdigat påskris för försäljning, 

men i januari 1945 beslöt man att upphöra med denna tillverkning. Priset på de 

färgade fjädrar, som användes till riset, hade höjts mycket kraftigt och man hade 

även noterat en nedgång i försäljningen av färdigbundet påskris föregående år. 

Kretsens försäljning av handarbeten i juli gav ett netto på kr 1750:-. I oktober 

medverkade kretsen i en insamling av potatis att skänkas till Norge. 

Tillsammans med Härrydakretsen fick man in cirka 6000 kg. 

 

Andra världskriget i Europa slutade i maj 1945 och i Asien i augusti 1945. Vad 

som hände i Landvetterkretsen av Svenska Röda Korset efter andra världskrigets 

slut är en annan historia. 


