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En god dag for Røde Kors
19.000 frivillige
samlede i går ind til
Dansk Røde Kors.

Af Poul Exner

»Den er allerede ved at blive
tung«, siger Ellen, mens hun
lader mønterne rasle i takt
med trinnene ned i den før-
ste opgang.

Det er anden gang, Jesper
Sørensen og hans femårige
datter Ellen samler ind for
Dansk Røde Kors. Sidste
gang var for et par år siden,
hvor Ellen sad i en klapvogn.
Dengang var mor også med,
men i dag slår familien flere
fluer med et smæk – mor
bliver hjemme og får fred til
at passe sine studier.

»Det er næsten det mind-
ste, man kan gøre – bortset
fra at gribe knoglen og ringe
et eller andet beløb ind. Man
bliver nemt magelig, når
man tror, staten klarer det
hele, men det her er også en
god måde for os at være sam-
men på«, siger Jesper og kig-
ger ned på Ellen, der går ved
siden af ham med indsam-
lingsbøsse i den ene hånd og
Røde Kors-flag i den anden.

Jesper sætter fingeren på
dørtelefonen og får kontakt
med beboere i varierende
grad af påklædning, som ik-
ke betænker sig ved at åbne
for døren, når der bliver sagt
»Røde Kors’ landsindsam-
ling«.

Ellens ene snørebånd er
gået op, og hun må overlade
indsamlingsbøssen til far,

som ringer på døren, mens
Ellen sætter sig på trappen
og binder en sløjfe. Men El-
len er snart tilbage i forreste
linje og holder tålmodigt ind-
samlingsbøssen frem, da en
dreng i nattøj møjsommeligt
putter en håndfuld mønter i
bøssen. En efter en.

Ikke de gæster
I næste opgang åbnes den
første dør hastigt. En duft af
nylavet kaffe og hjemmebag-
te boller kommer ud af dør-
åbningen sammen med en
kvinde, der kigger lidt for-
bavset på Jesper og Ellen.

»Nå sådan. Vi venter gæ-
ster, men jeg synes heller ik-
ke rigtig, jeg kunne genken-
de jer«, siger hun, da Jesper
præsenterer ærindet, og El-
len understreger det med

indsamlingsbøssen i strakt
arm.

Her, som næsten alle ste-
der, går Ellen og Jesper ikke
forgæves. Men mange steder
er der ingen hjemme. Så
kommer der er en folder med
et girokort i brevsprækken.

Efter ni trapper og en ele-
vator op og ti trapper ned er
Ellen ved at være træt i be-
nene. I Nordeas afdeling ved
Trianglen bliver indsam-
lingsbøssen skåret op, og i to
minutter kan Jesper og Ellen
prale med at have lavet
Østerbros største indsam-
ling foreløbig. 1.332 kroner
og 75 øre fik de i bøssen.

På hele Østerbro blev der
indsamlet omkring 180.000
kroner. Det er ifølge Hans
Meier Andersen, der er dag-
lig leder af Hovedstadens af-

deling af Dansk Røde Kors,
lidt bedre end sidste år.

»Det gik rigtig godt. Men
vejret har næsten været for
godt. Der var mange, der ik-
ke var hjemme«, siger Hans
Meier Andersen.

På landsplan brugte om-
kring 18.000 danskere søn-
dag formiddag på at samle til
Dansk Røde Kors. Det er
godt 1.000 færre indsamlere
end sidste år. Til gengæld
har den enkelte indsamler i
gennemsnit samlet mere ind.
Det samlede landsresultat
blev knap 20 millioner kro-
ner. 

Sidste år fik 19.000 ind-
samlere omkring 19 millio-
ner i bøsserne til Dansk Røde
Kors.

poul.exner@pol.dk

HVOR MANGE PENGE FIK VI? Også Carlo Taylor Urne på 4 år og moren Charlotte Urne samlede ind til Dansk Røde Kors. – Foto: Peter Hove Olesen
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