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Historien om barmhjertighetsfronten V 
AV ASLAK OVERÅS 

- De fleste forbinder krigen 
med kjempende soldater og liden
de sivilbefolkning. De humanitæ
re hjelpeorganisasjonene blir ofte 
glemt, mener Borgen-mannen 
Kåre Ottersen, som har vært med 
ijå å skrive boka om den rollen 
Norges Røde Kors hadde under 
andre verdenskrig. 

Historien om «generalenes krig" og 
de siviles kår under annen verdens
krig har vært fortalt en rekke ganger. 
Boka «Barmhjertighetsfi'onten» som 
Norges Røde Kors n,ilanserer i for
bindelse med frigjøringsjubileet, for
teller en litt annen historie. Dette er 
historien om en frivillig organisasjons 
innsats i en situasjon der behovet for 
humanitær hjelp plutselig var drama
tisk. 

«Barmhjertighetsfronien forteller 
også hvordan Røde Kors kjempet for å 
unngå nazifisering, og hvordan orga
nis'asjonen klarte å beholde sin uav
hengighet og tillit i·det norske folk. 

Boken er forfattet av Dag Schilling 
og Kåre Ottersen. Ottersen er til tross 

RØDE KORS: Kåre Ottersen fra Bor
gen er en av forfatterene bak boka 
«Barmhjertighetsfronten» om Norges 
Røde Kors' innsats under krigen. 
(Arkivfoto) 

for sine 73 år fortsatt svært aktiv i 
Røde Kors. Som tidligere hjelpekorps
sjef og beredskapsleder har han dypt-

gående kunn~kaper om organisa:<jo
nens hi"torie fra 1940-45. som na 
foreligger i bokform og er Rode Kor~ 
sitt bidrag til jubileet. 

- Det er viktig fl informere vare 
medlemmer "pesielt og de etterkom
mende slekter generelt om h\'a vi sto 
for, hvilken enorm prove vi ble satt 
på, og hvordan \'i mestret oppg,wen. 
Røde Kors' utrettelige \'irksomhet 
under krigen er noe \'i som organisa
sjon skal være stolte m' i dag. og som 
bør være til in::;pirasjon for de tiom 
skal drive hjelpearbeidet videre, sier 
Ottersen. 

- V år oppgave var cl opprettholde 
respekten fiJI' Geneve-konvensjonen. 
og å hjelpe alle de menneskene som 
ble rammet ,w kamper og terrorhand
linger. Selv om Røde Kors fikk en 
nazist som visepresident etter krigs
utbruddet, var det aldri noen fare for 
at organisasjonen skulle miste sin 
troverdighet blant sivilbefolkningen. 
Jeg tror den jobben vi gjorde gjennom 
krigsårene la grunnlaget for den tilli
ten Røde Kors nyter godt av i dag, 
avslutter Ottersen. 
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