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Ágrip 
 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á upphafsmann og einn af 
stofnendum alþjóða Rauða krossins Jean-Henri Dunant og trúarlegan 
bakgrunn hans. Henri Dunant ólst upp á strangtrúuðu kalvínsku heimili 
þar sem trúin var áhrifaríkur þáttur í daglegu lífi fólks.  
 
Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á að þau áhrif sem hann varð fyrir 
sem ungur maður í Genf í Sviss höfðu afgerandi áhrif á aðgerðir og 
ákvarðanir sem hann tók síðar á lífsleiðinni og leiddu til stofnunar alþjóða 
Rauða krossins.  
Ástríða og hugsjónir drifu Dunant áfram þar sem hann gekk oft á eigin 
hagsmuni í hlutverki miskunnsama Samverjans.  
Saga hans er rakin í stórum dráttum í þeim tilgangi að setja atburðarásina í 
samhengi við kenningar bandaríska guðfræðingsins Serene Jones um 
kristinn mannskilning. Kjarninn í þeim kenningum er að hinn kristni 
einstaklingur lítur á sig sem sköpunarverk Guðs en sökum þess að hann 
hefur risið upp gegn vilja Guðs með hátterni sínu hefur hann brýna þörf á 
að bæta fyrir brot sín með því að  láta gott af sér leiða. Þá eru kenningar 
Max Weber um vinnusiðferði mótmælenda á 19. öld  notaðar til að varpa 
ljósi á viðfangsefnið og áhrif kalvínismans á uppeldi Dunants og gildismat 
hans eru metin. 
 
Stofnun Rauða krossins á þannig rætur í hinum kristna mannskilningi og  
sýnt verður fram á að innihald Genfarsamningsins frá 1863 beri sterkt 
merki kristins mannskilnings. 
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,,the man of genius does not 
ordinarily soar easily to heights 

to dominate the earth, but hacks 
away through a thousand obstacles;  

he is long unknown,  
fiercely criticized and often 

rejected by half his generation.” 
Franz Liszt 

 
1.0 Inngangur 
 
Jean-Henri Dunant (1828-1910) fæddist inn í efnaða fjölskyldu í Genf í 
Sviss en lést á almennri líknarstofnun, reis til frægðar í samfélaginu en féll 
til örbirgðar er hann fór frá velgengni til gjaldþrots í atvinnurekstri. Á sínum 
efri árum varð hann útlægur úr samfélaginu í Genf þar sem hann hafði áður  
verið máttarstólpi. Hann lést einmana í herbergiskitru í smábæ í Sviss. 
Hinsta ósk hans var að láta grafa sig eins og hund. Þessi mótsagnakenndu 
örlög einkenndu líf mannsins sem átti hugmyndina að stofnun alþjóða 
Rauða krossins í Genf og var frumkvöðull að undirritun Genfarsamningsins 
um mannúðarskyldur ríkja í stríði. Hann varð fyrstur manna til að hljóta 
friðarverðlaun Nóbels ásamt Frédéric Passy árið 1901. 
 
Henri Dunant hlaut strangtrúað kalvínskt uppeldi en kalvínisminn er 
ríkjandi  kirkjudeild í Sviss.  Fjölskylda hans sinnti mikið mannúðarmálum 
og málefnum almúgans og tók Dunant virkan þátt í starfi samtaka sem 
nefndust Young Man´s Christian Associations sem voru sambærileg við  
KFUM og fór ungur maður sem fulltrúi þeirra um Frakkland, Belgíu og 
Holland til að flytja boðskap hreyfingarinnar. Því má segja að kristið uppeldi 
Henri Dunants hafi orðið örlagavaldur í lífi hans. 
 
Grundvallarhugsjónir Rauða krossins um mannúð, óhlutdrægni og hlutleysi 
undirstrika þau manngildissjónarmið sem kristinn mannskilningur byggir á 
og gengur út frá því að við séum öll sköpuð í mynd Guðs sama hver uppruni 
okkar er. Hugsjónirnar byggja á boðskap Jesú Krists sem birtast í 
fjallræðunni þar sem m.a. er lögð áhersla á að við eigum að gæta okkar 
minnsta bróðurs. Þessi kristni mannskilningur er rauði þráðurinn í öllum 
athöfnum Henri Dunants. Því verður dregin sú ályktun hér að  stofnun 
Rauða krossins eigi  rætur sínar í kristnum mannskilningi og  allar 
ákvarðanir sem stofnendur hans tóku  hafi verið undir þeim áhrifum. 
 
Leitast verður við að skoða hvaða áhrif uppeldi Dunants og trú hafði á 
athafnir hans síðar í lífinu, þegar hann yfirgaf tekjuskapandi atvinnu sína 
og helgaði sig alfarið hugsjóninni sem leiddi til stofnunar alþjóða Rauða 
krossins. Hvaðan kom sá neisti mannúðar sem leysti þessar tilfinningar úr 
læðingi? Hvernig stóð á því að viðskiptamaður fór að sinna særðum 
hermönnum á vígvelli og setja þannig eigið líf í stór hættu? Hvað rak mann 
áfram landa á milli við að sannfæra þjóðríki að undirrita fyrsta 
Genfarsamninginn og hunsa um leið eigin hagsmuni? 
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Í ritgerðinni verður sýnt fram á að hugsjónir mannúðar og miskunnsemi í 
bland við kristið uppeldi foreldra og þau mannvinasjónarmið sem ríktu á 
heimili Dunants voru sá neisti sem síðar kveikti það bál sem varð alþjóða 
Rauði krossinn. Ritgerðinni er ætlað að færa rök fyrir þessari ályktun og 
varpa jafnframt ljósi á þennan mótsagnakennda mann og  það sem dreif 
hann áfram í hugsjónastarfi sínu. 
 
2.0 Trúarlegur bakgrunnur Rauða krossins  

 
2.1. Kristinn mannskilningur 
 
Til þess að skilja betur þá ástríðu sem einkenndi aðdraganda og stofnun 
Rauða kross hreyfingarinnar hjá helstu forvígismönnum hennar verða fyrst 
skoðaðar kenningar dr. Serene Jones guðfræðings  um kristinn 
mannskilning. Serene Jones er guðfræðingur frá Yale háskólanum í 
Bandaríkjunum og er vígður prestur í tveim kirkjum mótmælenda. Serene 
Jones starfar nú sem forseti Union Theology Seminary í New York.1 Hún 
hefur ritað fjölda bóka og rita sem fjalla um trúfræði og  kristinn 
mannskilning.2 
 
Hvað þýðir það að vera kristinn einstaklingur?  Serene Jones leitar svara í 
Ritningunni sem fjallar m.a. um sköpun mannsins í fyrri sköpunarsögunni í 
1Mós 1.27 þar sem segir: 
 

 Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir 
Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu.  

 
Samkvæmt því sem hér segir er maðurinn skapaður í mynd Guðs og hann 
þiggur líf sitt sem gjöf frá honum. Það er því vilji Guðs en ekki tilviljun að 
maðurinn er til. Sköpun hans og heimsins er góð.3 Tilvist mannsins er ekki 
slys heldur ætlunarverk Guðs. Maðurinn er ekki jafn Guði og jafnframt er 
enginn maður eins. Maðurinn hefur fengið fullt frelsi til athafna en því frelsi 
fylgir jafnframt ábyrgð. Í 1Mós 1.28 segir: 
 

Verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana 
undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum 
dýrum sem hrærast á jörðinni. 
 

Það erum við sem ráðum ferðinni og við megum gera það sem við viljum. 
Jörðin er okkar til ráðstöfunar. Þessu hlutverki fylgir hins vegar sú ábyrgð 
að skila sköpunarverkinu til komandi kynslóða, maðurinn er vörslumaður 
sköpunarinnar en ekki drottnari.  
 
																																																								
1	Union,	utsnyc.edu,	sótt	16.	Mars,	2018	af	https://utsnyc.edu/faculty/serene-jones/		
2Jones,	Serene	&	Williamson,	Clark	M.,	“What´s	wrong	with	us?”	Essentials	of	Christian	
Theology,	ritstj.William	C.	Placher,		Louisville,	Kentucky:	Westminster	John	Knox	press,	2003 
	bls.	Viii.	
3	Sama	rit,	bls.	143-144.	
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Þetta frelsi leiddi manninn á braut syndarinnar, en samkvæmt 1Mós 3  
snerist hann  gegn Guði og vilja hans og lifir æ síðan andstætt lögmáli 
hans.4  
Syndin er tengslahugtak, hún varðar tengsl okkar við Guð, náungann, 
náttúruna og okkur sjálf. Rof á þessum tengslum lýsir falli mannsins.  
Styrjaldir, slys, náttúruhamfarir, hungursneyðir og sjúkdómar hrjá 
mannkynið sem aldrei fyrr.  Páll postuli segir í Róm 7.19-20: 
 

 Hið góða sem ég vil geri ég ekki en hið vonda sem ég vil ekki það geri 
ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki þá er það ekki lengur ég sjálfur 
sem framkvæmi það heldur syndin sem í mér býr. 

 
Syndin birtist okkur oft sem stolt. Styrjaldir, ófriður og deilur milli ríkja eru 
oft afleiðing af þeirri hugsun að maðurinn hlustar ekki á aðra og fer sínu 
fram.5 Tilgangurinn helgar meðalið. Þannig verður líf sumra verðmætara en 
annarra. Skeytingaleysi fyrir þjáningu og örlögum fólks verður til þegar 
blind trú á eigin málstað útilokar meðlíðan og kærleika fyrir öðrum.  Það er 
við þessar aðstæður sem samviska góðra manna vaknar til lífsins og hinn 
kristni einstaklingur minnist kærleiksverka Krists og skyldur hins 
miskunnsama Samverja eins og sagt er frá í Lúk 10.33-37. 
 
Syndin opinberast manninum í Jesú Kristi og sýnir honum hversu fall hans 
er mikið.  Þessi opinberun verður þegar við skoðum eigið líf og þróun 
mannkyns og berum það saman við það fordæmi sem Kristur sýndi okkur. 
Við sjáum hvað líf í Kristi innifelur og hversu langt frá því við höfum villst. 
Sáttmálinn við Guð hefur verið rofinn en Kristur réttlætir manninn þrátt 
fyrir það með náð sinni fyrir trú.6 Kærleiksboðorð Krists býður manninum í 
Matt 22.37-40 að elska Guð og náunga sinn eins og sjálfan sig. Þetta er það 
sem krafist er af manninum og fyrir það öðlast hann fyrirgefningu í Kristi. 
 
Náungakærleikurinn er því mælikvarði á elsku mannsins til Guðs. Hann 
birtist í samskiptum manna á flestum sviðum daglegs lífs. Þegar tekið er á 
móti ókunnugum, talað fyrir mannréttindum, sjúkum og slösuðum er 
hjúkrað, beðið fyrir náunganum og honum komið til hjálpar í neyð kemur 
þessi kærleikur sem er manninum svo eðlilegur í ljós.7  
 
Serene Jones talar ekki fyrir verkaréttlætingu heldur fyrir mannkærleika. 
Hinn  kristni einstaklingur trúir því að hann sé sköpun Guðs. Í hans augum 
eru mennirnir góð sköpun eins og þeir eru hver og einn. Guð sækist eftir 
samskiptum við manninn og maðurinn öðlast einnig hæfileika til að eiga 
samskipti við Guð og einnig við aðra menn og umhverfi sitt.   
Maðurinn hefur hins vegar brugðist Guði og orðið syndinni að bráð.8 Syndin 
er ástand sem allir menn eru í, og því skilgreinir hún manninn.   
																																																								
4	Jones,	Serene	&	Williamson,	Clark	M.,	“What´s	wrong	with	us?”bls.	148-150.	
5	Sama	rit,		bls.	150.	
6	Sama	rit,		bls.154-155.	
7	Sama	rit,	bls.	141.	
8		Sama	rit,			bls.	148-9.	
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Maðurinn er samtímis bæði syndari og réttlættur. Maðurinn verður ótrúr 
Guði sínum gegn betri vitund. Syndin verður eins og sníkjudýr á líkama 
hans.9 Syndarinnar vegna leitar maðurinn því stöðugt fyrirgefningar.  Hann 
reynir  að bæta fyrir sig og greiða lausnargjald með gerðum sínum. Guð 
fyrirgefur þó manninum fyrir trú sína, hann verður réttlættur syndari. 
Maðurinn væntir  eilífs lífs að lokum eins og Guð hefur lofað honum.  Þessar  
myndir af lífi hins kristna einstaklings eru í stöðugu endurmati hjá 
einstaklingnum allt hans líf.10  Þroski hans og lífshlaup hafa áhrif á það 
hvaða augum hann lítur líf sitt og tilgang. 
 
2.2 Trúarlíf og vinnusiðferði 
 
Tíðarandinn sem mótaði Henri Dunant og hans samstarfsmenn var andi 
heittrúarmanna eða píetista annars vegar og hins vegar andi Jóhanns 
Kalvíns.  Jóhann Kalvín (1509-1564) var einn af leiðtogum 
siðbreytingarinnar sem settist að í Genf í Sviss. Helstu einkenni kenninga 
hans eru forútvalning Guðs á þeim sem njóta frelsunar að lífi loknu. Aðeins 
er um að ræða friðþægingu Jesú Krists fyrir útvalda, en Guð forútvaldi 
suma til frelsunar og aðra til glötunar. Hinir útvöldu eru því frelsaðir um 
alla eilífð og geta ekki glatast. Í Róm 8.28-30 segir: 
 

Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, þeim sem 
hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti 
fyrir fram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd 
sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau 
sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði 
hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert 
vegsamleg. 

 
Það er ekki hlutverk manna að skera úr um hverjir  eru forútvaldir og 
hverjir ekki, það er ákvörðun Guðs eins og segir í Róm 8.28.11 Mennirnir eru 
ekki allir skapaðir jafnir, sumir eru forútvaldir til eilífs lífs meðan aðrir eru 
forútvaldir til glötunar.12 Kalvin boðaði almáttugan og fjarlægan Guð sem 
refsaði syndugu mannkyninu en gerðir hans eru ofar mannlegum 
skilningi.13   
 
Æðsta markmiðið hjá kalvínistum var að reyna að tryggja sér náð Guðs og 
útvalningu hans.  Páll postuli sagði í 2Kor 13.5 : 
 
																																																								
9	Jones,	Serene	&	Williamson,	Clark	M.,	“What´s	wrong	with	us?”	bls.	149-150.	
10	Sama	rit,	bls.	143.	
11	Melton,	J.Gordon,	“Reformed	Prespyterian	Family”,	Encyclopedia	of	American	Religion,	
Gale.	Detroit.	1996	bls.63-67.	
12Jóhann	Kalvín,	Concerning	the	Eternal	Predestination	of	God,	Westminster	John	Knox	
Press,	1997,	sótt	14.4.18	af	https://books.google.is/books	bls.14-15.	
13	Weber	Max,	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism,	Oxford:	Oxford	University	
Press,2011,	bls.	25.	
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Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar, prófið ykkur 
sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur?. 
Það skyldi vera að þið stæðust ekki prófið. 
  

Þetta var veganestið sem margir ungir menn í Genf fengu í vöggugjöf og 
mótaði afstöðu þeirra til náungans. Góð verk dugðu samt ekki ein og sér en 
þau voru nauðsynlegt tákn þess að vera útvalinn. Verkin voru þannig 
tæknileg hlið hinnar verðugu sálar, og eyddu þannig hluta óvissunnar sem 
nagaði hana. Sagt er að Guð hjálpi þeim sem hjálpa sér sjálfir.  Þannig taldi 
góður kalvínisti sig getað skapað sér betri vissu fyrir útvalningunni með 
vinnusemi og öguðu lífi og unnið sig til náðar með gerðum sínum þó aldrei 
fengist staðfesting á því í lifanda lífi.14 Kalvín taldi að hinir útvöldu væru 
börn Guðs og þau ein væru réttlætt til eilífs lifs.15 
 
Þessi  mikla áhersla kalvínista á trúarlega þýðingu góðs siðferðis, reglusemi 
og vinnusemi var ekki að finna hjá öðrum kirkjudeildum. Marteinn Lúther 
talaði beinlínis gegn verkaréttlætingu. Samkvæmt Lúther sækist maðurinn 
ekki eftir viðurkenningu eða réttlætingu fyrir verk sín heldur eru þau unnin 
af fúsum og frjálsum vilja.16  
Í Matt 7.17-18 segir: 
 

Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Gott tré 
getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. 

 
Þannig vinnur góður maður góð verk og vinnur þau af fúsum og frjálsum 
vilja. 
 
Siðaboðskapur Gamla testamentisins var í hávegum hafður og stóð hann að  
mati kalvínista alveg jafnfætis boðskap Jesú Krists í Nýja testamentinu. 
Kirkjur áttu að vera látlausar og gekk kirkja kalvínista almennt undir 
heitinu Siðbótarkirkjan (Reformed Church). Í Orðskviðunum var að finna 
visku Guðs og leiðbeiningar um dygðugt, nægjusamt og agað líf.17 Með því 
að fylgja þeirri forskrift tengdust saman trúarlíf og vinnusiðferði. 
 
Vakningarhreyfing heittrúarmanna (píetista) meðal mótmælenda kom fram 
undir lok 17. aldar í Þýskalandi og breiddist þaðan út. Höfnuðu þeir margir  
forútvalningarkenningu kalvinismans  en  siðferði þeirra einkenndist af 
vinnusemi, meinlæti og neikvæðni í garð veraldlegra skemmtana og 

																																																								
14	Weber	Max,	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism,	Oxford:	Oxford	University	
Press,2011,	bls.	126-128.	
15	Jóhann	Kalvín,	Calvin´s	Cathechism	(1541)	on	the	Sincere	Free	offer	of	the	Gospel,	sótt	
26.4.2018	af	http://reformedbooksonline.com.	
16	Martin	Luther,	“The	Freedom	of	a	Christian,”		The	Annotated	Luther,	volume	1,	Roots	of			
Reform,	Minneapolis:	Fortress	Press,	2016,	bls.	512-515.	
17	Weber	Max,	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism	bls.	134-135.	
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afþreyingar. Jesús Kristur var fyrst og fremst siðferðileg fyrirmynd fremur en 
friðþægjandi.18 
Leiðtogar píetista vildu siðbæta lúthersku kirkjuna á grunni almennrar 
biblíufræðslu og efla ábyrgðartilfinningu manna fyrir miðlun 
fagnaðarerindisins. Þeir töldu að ávextir trúarinnar kæmu fram í dygðugu 
líferni sem þyrfti að vera sýnilegt. Kristilegt uppeldi og menntun drægi úr 
hjátrú og hindurvitnum. Líknar og hjálparstarf tók mið af verkum Jesú sem 
aldrei fór í manngreinarálit í líknarverkum sínum. Vinnusemi, sparsemi, 
dygðugt líferni og ræktun trúarinnar höfðu það eina markmið að svara þeirri 
spurningu hvort viðkomandi yrði meðal þeirra útvöldu hjá Guði. 19 
 
Max Weber fjallaði um þetta siðferðislega viðhorf kalvínista og píetista og 
sagði það helsta drifkraftinn í hagkerfi 19.og 20.aldar. Virðing fyrir 
einstaklingnum, hreinlífi, nægjusemi og sjálfsagi voru þeir hvatar sem 
stýrðu lífi fólks20. Hér má segja að hið íslenska slagorð ,,vinnan göfgar 
manninn” hafi átt vel við.  Mikilvægt var að staðfesta trú sína með 
sýnilegum hætti með dygðugu líferni. 
 
3.0 Jean-Henri Dunant 
 
3.1 Uppeldi og umhverfi í Genf á 19. öld 
 
Jean-Henri Dunant fæddist í Genf í Sviss árið 1828. Foreldrar hans voru af 
presta aðli í báðar ættir en faðir hans og móðurfaðir voru báðir í borgarráði 
Genfar. Kristin trú var þannig ríkur þáttur í heimilishaldi og uppeldi hans. 
Dunant ólst upp á auðugu kalvínsku höfðingjaheimili en það var  viðtekinn 
háttur yfirstéttarinnar að stunda mikið sjálfboðaliðastarf við 
góðgerðastofnanir bæjarins. Foreldrar Dunants, Jean Jacques Dunant og 
Anne-Antoinette Colladon höfðu m.a. eftirlit með öllum munaðarlausum 
börnum borgarinnar og einnig heilu hverfi  byggðu fátæku fólki og 
öreigum.21 Samrýmdist þessi hegðun ágætlega  kenningu kalvínista um að 
ávextir trúarinnar kæmu fram í dygðugu líferni og góðum verkum og væri 
það því samfélagsleg skylda þeirra að vera virk í mannúðarstarfi.22  Átti 
boðskapur Biblíunnar að opinberast í sýnilegum verkum.23 
 

																																																								
18	Melton,	J.Gordon,	“Pietist-Methodist	Family”,	Encyclopedia	of	American	Religion,	Gale.	
Detroit.	1996	bls.69-74.	
19	Weber	Max,	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism,	bls.	9	
20	Sama	rit,	bls.	10.	
21	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli		J.	Henri	Dunant,	Reykjavík:	Reykjavíkurdeild	Rauða	
kross	Íslands,	1985,	bls.	28-29.	
22Hauke	Brankamp,	Anne	Dieter,	Manuela	Ludewig,	Dem	Gründer	des	Roten	Kreuzes	Henry	
Dunant	anlässlich	seines	100.	Todestages,	Universität	Potsdam,2010,	sótt	22.3.2018	af	
https://publishup.unipotsdam.de/opus4ubp/frontdoor/deliver/index/docId/4681/file/duna
nt.pdf	
23	Melton,	J.Gordon,	“Pietist-Methodist	Family”,	Encyclopedia	of	American	Religion,	Gale.	
Detroit.	1996	bls.69-74.	
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Dunant fylgdi föður sínum sem ungur maður í heimsóknir til fátækra og 
munaðarlausra og einnig móður sinni þegar hún heimsótti sjúka og þjáða.24 
Hafði þessi reynsla mótandi áhrif á afstöðu hans til þeirra sem minna máttu 
sín. Góðgerðastarfsemi var talin ákjósanleg leið fyrir unga menn til þátttöku 
í samfélaginu og ungmenni frá auðugum heimilum voru þar fremst í flokki. 
Myndaðist þarna vinahópur sem Dunant var hluti af og hittist hann einnig á 
kvöldin  og ræddi guðfræðileg málefni.25 Voru þar stundaðir ritningarlestrar 
og kappræður. Upp úr þessu starfi voru stofnuð kristin samtök ungra 
manna sem nefndust ,,Vakning” og var Dunant ritari þeirra. 
Ekki dugði þeim að starfa í Genf heldur hófu þeir útbreiðslustarf í Evrópu 
með því að stofna svipuð samtök í París.26 Markmiðið var að úr yrðu 
fjölþjóðleg samtök á kristilegum grunni með biblíulestrum og 
bænasamkomum. 
Árangurinn af þessu starfi þeirra félaga varð síðan sá að árið 1855 voru 
stofnuð samtökin ,,Young Man´s Christian Associations” eða YMCA og fyrsti 
forseti þess varð einkavinur Dunants, Max Perrot.27 
Henri Dunant var ákafur trúmaður sem með gjörðum sínum reyndi að 
nálgast Guð með yfirbót og í djúpri iðrun. Hann umgekkst trú sína mjög 
persónulega og alvarlega enda alinn upp í andrúmslofti sem varð til eftir 
Napoleonstyrjaldir í Evrópu sem leiddu til sterkrar trúarvakningar í 
álfunni28. 
 
Henri Dunant færði miklar fórnir í lífi sínu fyrir málstað mannúðar og 
miskunnsemi og gaf að lokum veraldlegar eigur sínar og átti aðeins þá ósk  
að vera grafinn sem hundur29. Sú ósk endurspeglaði hugsun hins auðmjúka 
syndara. 
 
3.2 Minningar frá Solferino 
 
Sumarið 1859 var Dunant einu sinni sem oftar á ferðalagi í þeim 
erindagjörðum að bjarga viðskiptum sínum sem stóðu illa. Í þetta sinn var 
hann á leið til fundar við Napoleon III sem staddur var á Ítalíu. Ekki fékk 
hann áheyrn í þessari ferð frekar en þeim fyrri. Þess í stað lenti hann í miðri 
orrustunni um Solferino og vaknaði þar af viðskiptadraumum sínum og 
eignaðist aðrar hugsjónir að lifa fyrir.30  
 
Hinn 24. júni 1859 lentu saman herir Austurríkismanna með um 170.000 
hermenn og herir Frakka og Sikileyinga með um150.000 hermenn við bæinn 
Solferino í Lombardy héraðinu á Ítalíu.  Úr varð ein blóðugasta og 
grimmilegasta orrusta sem Evrópa hafði upplifað síðan í orustunni við 
																																																								
24Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli		J.	Henri	Dunant,		bls.	30.	
25	Sama	rit,	bls.32-33.	
26	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli		J.	Henri	Dunant	bls.	33.	
27	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	Geneva:	Henry	Dunant	Institute,	1974,	bls.	6.	
28	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,	Boulder	
Colorado:	Westview	Press,	1996,	bls.	12-13.	
29	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli		J.	Henri	Dunant,	bls.	167.	
30	Sama	rit,	bls.	45.	
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Waterloo í Belgíu í júní 1815 sem markaði endalok 20 ára styrjaldarátaka 
milli Frakka annars vegar og Breta og bandamanna þeirra hins vegar.31 
Talið er að um 90.000 hermenn hafi fallið á 15 klukkustundum í þessari 
orrustu einni sem náði yfir um 20 kílómetra víglínu. Dunant varð af tilviljun 
sjónarvottur af þessum hildarleik, saklaus ferðamaðurinn og varð fyrir 
mesta áfalli lífs síns. Þarna sem hann óð blóðið í ökkla fór hann inn í 
kirkjuna Chiesa Maggiore í þorpinu Castiglione sem var yfirfull af særðum 
hermönnum sem fengu enga aðhlynningu.32 Örtröðin og aðstæður allar á 
vígvellinum voru ólýsanlegar. Menn af öllum þjóðernum lágu þarna í kös án 
nokkurrar læknishjálpar. 
 
Án nokkurrar læknisþjálfunar hóf Dunant að búa um sár og dreifa vatni til 
hinna særðu. Kallaði hann til konur úr þorpinu sér til aðstoðar en þær voru 
í fyrstu tregar að hlúa að frönskum hermönnum af ótta við refsingu 
Austurríkismanna fyrir að sinna óvinahermönnum. Dunant hvatti þær 
áfram með þeim orðum að þjáningin væri eins hjá öllum mönnum, 
mennirnir væru allir bræður.  Lét hann ítölsku konurnar þylja aftur og aftur 
orðin “tutti fratelli” – allir bræður. Allir voru þessir særðu menn yfirgefnir af 
félögum sínum en meðal Frakkanna voru einvörðungu 6 franskir læknar til 
að hjúkra 9000 særðum frönskum hermönnum.33  
Árið 1862 kom út bókin Minningar frá Solferino sem Dunant skrifaði um 
reynslu sína af afleiðingum af þessari miklu orrustu. Taldi hann sig leiddan 
af æðri máttarvöldum við ritstörfin og fylltist auðmýkt og undirgefni vegna 
þeirrar orku sem gerði honum kleyft að ljúka við bókina.34 Í bók sinni náði 
Dunant að lýsa þessum aðstæðum öllum af mikilli nákvæmni og raunsæi 
svo lesandinn var nánast kominn á staðinn. 
 
Í lok bókar sinnar skrifaði Dunant þessi fleygu orð sem síðar urðu kveikjan 
að því sem á eftir fylgdi: 
 

Væri það ekki mögulegt á tímum friðar að stofna hjálparfélög sem 
hefðu þann tilgang að sjá til þess að særðir fengju á ófriðartímum 
umönnun ötulla, fórnfúsra, þjálfaðra og hæfra sjálfboðaliða?35 

 
Bókin vakti strax gríðarlega athygli í Evrópu, en rit sem þetta hafði ekki 
verið gefið út áður með jafn raunsæjum lýsingum á ástandi vígvalla. 
Hún kom fyrst út í 1600 eintökum og var dreift af höfundi sjálfum. 
Eftirspurnin var slík að alls voru átta útgáfur prentaðar strax í upphafi. Var 
hún send öllu frægasta og valdamesta fólki í Evrópu og jafnvel í Japan var 
bókin gefin út.36    
 
																																																								
31	Henri	Dunant,	Minningar	frá	Solferino,	þýðandi	Gunnar	Eyþórsson,	Reykjavík:	Rauði	kross	
Íslands,	1994,	bls.	14-17.	
32	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls.	7.	
33	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls.	8.	
34	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	49.	
35	Henri	Dunant,	Minningar	frá	Solferino,	bls.111.	
36	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	50-51.	
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Sú hugmynd sem fram kom í bók Dunants að hægt væri að stofna 
hjálparsamtök á friðartímum sem mönnuð væri sjálfboðaliðum féll ekki alls 
staðar í góðan jarðveg. Hernaðaryfirvöld í Evrópu töldu þetta 
óframkvæmanlegt. Aðeins á stríðstímum væri hægt að höfða til 
föðurlandsástar og meðlíðunar með særðum, sjálfboðaliðar fengjust við 
slíkar aðstæður en ekki á friðartímum.37  Kosturinn sem þeir sáu hins vegar 
í tillögum Dunants var  að særðir hermenn kæmust þá fyrr aftur á víglínuna 
og myndu þannig endast lengur því særður hermaður var einskis nýtur.    
 
Hér að framan hefur komið fram að Dunant var ákafur fulltrúi hins 
kalvínska rétttrúnaðar í Austurríki sem líkt og spámenn Gamla 
testamentisins leitaðist við að komast nær Guði, fullur sektar og iðrunar og 
ákafur að gefa af sér.38 Má leiða líkum að því að þessi trúarlegi bakgrunnur 
hans hafi átt drjúgan þátt í þeim viðbrögðum sem hann sýndi á þessum 
örlagadögum. Að láta gott af sér leiða fyrir þá samborgara sem voru 
varnarlausir og minni máttar hafði verið inngróið í uppeldi Dunants og 
fjölskyldu hans. Þó segja megi með sanngirni að Dunant hafi verið 
draumóramaður  var hann hugsjónamaður sem gat komið hugsunum 
sínum og framtíðarsýn á blað svo allir skildu.39  
 
Því réði það úrslitum um það sem síðar gerðist að formaðurinn í 
almannaheillafélagi Genfar (Geneva Society for Public Utility), Gustave 
Moynier fékk bók Dunants í hendur. Moynier þekkti ekkert til Dunants en 
bauðst strax til að kynna efni bókarinnar og tillögur sem í henni birtust fyrir 
meðlimum í félagi sínu í Genf.  Moynier var sjálfur heittrúaður kalvínisti 
sem fann tilgang með mannúðarstarfi sínu samhliða starfi sínu í 
viðskiptaheiminum.40 
Þessir tveir ólíku menn náðu saman um þennan málstað þó fátt annað 
sameinaði þá. Moynier var hinn praktíski framkvæmdamaður en Dunant sá 
um hugsjónirnar41. Sagt var að Moynier væri aðdáandi Páls postula meðan 
Dunant dáði spámenn Gamla testamentisins.42 
 
4.0 Alþjóða Rauði krossinn verður til 
 
4.1 Stofnendur 
 
Moynier og Dunant urðu sammála um að stofna fimm manna nefnd 
frammámanna í Genf til að vinna hugmyndum Dunants fylgi og koma þeim í 
framkvæmd. Nefnd þessi kom fyrst saman 17. febrúar 1863 og í henni sátu: 
Guillaume Dufour hershöfðingi og stríðshetja úr orrustunni við Sonderbund 
1847 og nefndur einn af feðrum svissneska þjóðríkisins sem varð fyrsti 
																																																								
37	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,		bls.	20-21.	
38		Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross	bls.	12-13.	
39	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	50-51.	
40	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,		bls.	12-13.	
41	Haug	Hans,	Humanity	for	All:	The	International	Red	Cross	and	Red	Cresent	Movement,	
Bern:	The	Henry	Dunant	Institute,		1993,	bls.	40-41.	
42	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,		bls.	21.	
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formaður nefndarinnar. Auk hans voru í nefndinni Moynier sjálfur, Dunant 
sem varð ritari, Louis Appia herlæknir og formaður læknasamtakanna í 
Genf og dr.Theodore Maunoir, virtur skurðlæknir og f.v. formaður sömu 
læknasamtaka.43 Allir þessir menn voru félagar í almannaheillafélaginu í 
Genf  og aldir upp í sama trúarlega umhverfinu sem hvatti fólk til að ganga í 
fótspor Krists og gæta síns minnsta bróður. 
 
Nefnd þessara fimm manna sem þarna kom saman nefndist í upphafi 
Alþjóðleg nefnd til aðstoðar stríðshrjáðum (International Committee to Assist 
the War Wounded). Settu nefndarmenn sér það markmið að slíkar nefndir 
yrðu stofnaðar í öllum löndum Evrópu og myndu þeir taka að sér að kynna 
og hvetja til þess meðal æðstu stjórnenda landanna. Markmið einstakra 
nefndarmanna voru ólík í byrjun en hagsmunir og áhugamál höfðu þar 
áhrif.44 
 
Ákveðið var að boða til alþjóðlegrar ráðstefnu í Genf sem hefði það markmið 
að setja alþjóðasamfélaginu sáttmála um meðferð særðra í stríði og aðgang 
óháðra sjálfboðaliða að vígvöllum beggja megin víglínu. 
Þetta þótti fáheyrt frumkvæði og djörf tillaga sem í raun boðaði að yfirráð 
yfir vígvellinum væri ekki lengur alfarið í höndum sigurvegarans heldur 
gætu einstaklingar sem ekkert vit hefðu á stríði fengið að valsa þar um. Þeir 
Dunant og Moynier voru ekki alls kostar sammála um þessa leið, en Dunant 
var harður á því að stofna alþjóðlega nefnd sem nyti hlutleysis alþjóða 
samfélagsins og byggði á sjálfboðaliðum, meðan Moynier vildi byrja smærra 
með nefndir í hverju landi. Sameinuðust þessir tveir ólíku menn í áhuga 
sínum á mannúðarmálum og trú á sigri hins góða sem rekja mátti til 
arfleifðar Kalvíns sem þeir báðir  ólust upp við.45 
 
En sá þeirra sem mest áhrif hafði og var best tengdur inn í valdamestu 
hirðirnar í Evrópu var Henri Dunant sökum vinsælda bókar hans um 
Solferino. Dunant var beinlínis í tísku og ef ekki meðal konunga og ráðherra 
þá meðal eiginkvenna þeirra sem voru áhrifamiklar meðal almennings.  
Þvert á vilja félaga sinna í Genf ferðaðist Dunant til Berlínar, Dresden, Vínar 
og München til þess að tryggja þátttöku í hinni boðuðu alþjóðlegu ráðstefnu 
sem haldin skyldi í Genf 26. október, 1863. 
Var honum vel tekið á flestum stöðum þó tortryggni gætti vegna styrjalda 
sem geisað höfðu í álfunni með hléum um langt skeið.   
 
Jafnframt sótti hann aðra alþjóðlega ráðstefnu í Berlín þar sem hann bauð 
öllum þátttökuþjóðum að senda fulltrúa á ráðstefnuna í Genf. Einnig ræddi 
hann við þjóðhöfðingja sem voru á staðnum, fulltrúa þjóða sem borist höfðu 
á banaspjótum. Dunant sem nú var þjóðþekktur átti greiða leið að öllum og 
var alls staðar vel tekið.  Allt þetta gerði hann á eigin kostnað og að eigin 
frumkvæði.46 
																																																								
43	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls.11.	
44	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,		bls.	24-29.	
45	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	56.	
46	Sama	rit,	bls.	13.	
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Í viðræðum sínum við ráðamenn komst Dunant að því að til þess að 
sjálfboðaliðar gætu notið friðhelgi og verndar væri skilyrði að þeir væru 
einkenndir á tiltekinn hátt sem ekki færi framhjá neinum. Koma þyrfti upp 
merki sem allir sjálfboðaliðar og farartæki þeirra bæru og fáni settur upp 
þar sem bækistöðvar hjálparsveitanna væru. Slíkt merki nyti verndar og 
alþjóðlegrar viðurkenningar sem tákn hlutleysis.47  Þessi hugsun var 
algerlega ný af nálinni í alþjóða samfélaginu. Ekkert slíkt tákn var til og 
þessi hugsun var framandi þeim sem stjórnuðu herjum, einnig félögum 
Dunants í undirbúningsnefndinni.  Engir alþjóðasamningar voru til sem 
settu skorður á hegðun herja í stríði þó einhverjar venjur hefðu myndast. 
Var ekki stríð einmitt brot á öllum samskiptum manna?48  
 
Það atriði í áherslum Dunant sem olli mestri tortryggni bæði meðal félaga 
hans í Genf og annarra úrtölumanna var hugmyndin um hlutleysi 
sjálfboðaliða en að mati Dunants var hlutleysið lykilatriði í þeirri hugsun 
hans að geta starfað beggja vegna víglínunnar og sinnt öllum óháð þjóðerni. 
 
Fundarboðið til hinnar alþjóðlegu ráðstefnu í Genf sem Dunant sendi skilaði 
18 fulltrúum frá 14 ríkisstjórnum og þótti aðsóknin mikill sigur og afrek. Á 
fundinn mættu yfirmenn úr hernum, herlæknar og opinberir embættismenn 
og settu saman samning sem senda átti ríkisstjórnum landa þeirra. Þessi 
samningur var dagsettur 29. október 1863 og markar sá dagur stofndag 
Rauða krossins. Í honum er ákvæði um alþjóðlegt merki, um að hlutleysi 
skuli virt og um nefnd í hverju landi sem héldi um sjálfboðaliða og 
skipulegði aðstoð á vígvöllum. Tveimur mánuðum síðar var fyrsta 
landsfélagið stofnað í þýska konungsríkinu Württemberg og innan árs voru 
landsfélögin orðin 10 talsins.49 
 
4.2 Genfarsamningurinn og uppruni hans 
 
Næsta skref þeirra Dunants og Moyniers var að undirbúa ríkjaráðstefnu sem 
myndi skuldbinda þátttökuríkin til að framfylgja samningnum. Megin 
verkefnið var að hvetja valdamestu þjóðhöfðingja álfunnar til þátttöku og þá 
myndu önnur ríki fylgja þeirra fordæmi. Svissneska ríkisstjórnin tók að sér 
að boða og standa fyrir ráðstefnunni sem skyldi vera í Genf, borginni sem 
hýsti fyrsta sáttmálann. Ekki dugði að óbreyttir borgarar boðuðu til slíkar 
samkomu. Dunant tók að sér að fá Þjóðverja og Frakka til að mæta en 
Þjóðverjar voru honum þegar hliðhollir. Dunant tókst síðan að fá Napoleon 
III til að samþykkja þátttöku í gegnum tengsl sín við utanríkisráðherra 
Frakka og tryggði það áframhaldið, en Frakkar sendu boð til allra sinna 
sendiherra um að upplýsa viðkomandi ríkisstjórnir um áhuga Napóleons III 
á málefninu. 
 

																																																								
47	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls.12.	
48	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant	bls.	12.	
49	Sama	rit,	bls.	15.	
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Fulltrúar 16 þjóðríkja mættu til Genfar þann 8. ágúst 1864 og þann 22. 
ágúst var svo fyrsti Genfarsamningurinn undirritaður við hátíðlega athöfn. 
Í honum voru ákvæði um hlutleysi spítala og sjúkraflutningabifreiða og 
einnig alls starfsfólks. Allir sjálfboðaliðar skyldu njóta þess sama og merki 
Rauða krossins var þar sýnt í fyrsta skipti. Hlutleysisvernd Rauða krossins 
sem Dunant barðist svo fyrir var hér viðurkennd. 
 
Þessi fyrsti samningur fjallaði um bætta meðferð særðra og sjúkra 
hermanna á vígvelli. Þeir skyldu njóta virðingar og aðhlynningar, vernda 
skyldi þá sem hlúðu að þeim, sem og byggingar sem veittu þeim skjól og 
búnað sem notaður var þeim til líknar.50 Er þessi samningur talinn meðal 
helstu hornsteina í sögu mannkyns.51 Því til staðfestingar hlaut alþjóða 
Rauði krossinn friðarverðlaun Nóbels árið 1917 en samtökin eru verndari 
Genfarsamningsins og framfylgja honum í umboði þeirra þjóða sem 
undirrita hann.52 
 
Árið 1866 braust út stríð milli Prússa og Austurríkismanna. Ekkert Rauða 
kross félag hafði verið stofnað í Austurríki en í Prússlandi voru nokkur félög 
starfandi og virtu Prússar ákvæði Genfarsamningsins að fullu þó 
andstæðingurinn gerði það ekki. Var þetta fyrsta prófraunin á hin nýju 
samtök.  Komu þar berlega í ljós kostir þessa nýja samnings því mannfall 
varð umtalsvert minna í Prússlandi. Við stríðslok samþykkti Austurríki 
Genfarsamninginn þegar þessar staðreyndir blöstu við. Gerðist það að 
frumkvæði Dunants sem beitti fyrir sig franska Rauða krossinum en þar 
hafði hann góð sambönd. Frakkar gátu talið austurrísk yfirvöld á að 
undirrita samninginn og þá fylgdu í kjölfarið suður-þýsku ríkin sem börðust 
með Austurríki.53 Þessi fyrsta frumraun Rauða krossins  sannaði þarna gildi 
Genfarsamningsins. 
 
Á mikilli sigurhátíð í Berlín að loknu stríðinu var Dunant í heiðurstúkunni 
sem sérstakur gestur Augustu Prússlandsdrottningar, en hún hafði sjálf 
tekið þátt í hjálparstarfinu á vígvellinum þrátt fyrir hættuna sem því fylgdi 
vegna kólerufaraldurs.54 Wilhelm I keisari bauð Dunant persónulega til 
veislu þar sem hann fór hlýjum orðum um Genfarsamninginn og hlut hans í 
mótun hans. Bar drottningin á hendi sér armband með merki Rauða 
krossins honum til heiðurs og fáni Prússlands og alþjóðlegi Rauða kross 
fáninn blöktu hlið við hlið í nær hverjum glugga í Berlín.55 Dunant taldi 
þessa stund vera mestu viðurkenningu á starfi sínu fram að þessu.  
 

																																																								
50	Rauði	kross	Íslands	og	Utanríkisráðuneytið,	Genfarsamningarnir	frá	1949	ásamt	bókunum	
frá	1977,	Reykjavík:	Bókaútgáfan	Hólar,	2004,	bls.	11.	
51	Sama	rit,	bls.	9-10.	
52	Irwin	Abrams,	The	Nobel	Piece	Price	and	the	Laureates:	An	Illustrated	Biographical	history	
1901-2001,	MA,USA,	2001	bls.	42.	Sótt	16.mars,	2018	af	https://books.google.is/	
53	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	90-92.	
54	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls	18.	
55	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	93-94.	
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Athygli vakti að það voru ítrekað eiginkonur þjóðhöfðingja hinna stríðandi 
þjóða sem tóku upp hanskann fyrir málstað Rauða krossins og með þeirra 
hjálp náði Dunant eyrum æðstu manna.56 Má þar nefna fyrrnefnda Augustu 
frá Prússlandi, Evgeníu eiginkonu Frakklandskeisara og Mariu Feodorovna 
keisaraynju Rússlands.  Konurnar tóku upp málstað hinna líðandi og unnu 
sjálfar hjálparstörf á vettvangi.  
 
Hinn kristni mannskilningur birtist hér í hugsunum og verkum þessara 
kvenna og með þeim lýstu þær yfir stuðningi við hugsjónir Dunants og 
Rauða krossins um manngildi og mannkærleika. Umhyggja fyrir 
bágstöddum og sjúkum er ein dýrmætasta hefð kristinnar trúar. Helena 
móðir Konstantínusar Rómarkeisara á 4. öld var kunn fyrir miskunnaverk 
sín og höfðu kristnar auðkonur fetað í fótspor hennar æ síðan.57  
 
En Evrópa var ekki þar með laus við stríð. 1870 braust út styrjöld milli 
Frakka og Þjóðverja. Þýski Rauði krossinn hafði á undra stuttum tíma orðið 
mjög öflug stofnun, m.a. vegna stuðnings frá keisarafjölskyldunni. Kom það 
berlega í ljós í þessari styrjöld þar sem gott skipulag og fjöldi sjálfboðaliða og 
sjúkrabifreiða sýndi hversu Rauði krossinn gat verið megnugur. Ýmislegt fór 
samt úrskeiðis. Franski Rauði krossinn var máttlaus og brást á ögurstundu, 
og sá þýski fór ekki alls kostar eftir Genfarsamningnum um hlutleysi 
særðra.58   
 
4.3 Genfarsamningurinn og kristinn mannskilningur 
 
Fyrsti Genfarsamningurinn var undirritaður af 12 ríkjum í ágúst 1864. Fyrir 
árslok það ár hafði hann m.a. verið staðfestur af Danmörku og náði hann 
því til Íslands strax á stofnárinu. Samningurinn var endurnýjaður og 
endurbættur 1929 og aftur 1949.59  
Eitt af grundvallarmarkmiðum samningsins var frá upphafi að veita aðstoð 
án þess að farið væri í manngreinarálit. Þessir fyrstu samningar lögfestu 
meiri vernd en áður þekktist til handa fórnarlömbum stríðsátaka en 
meginmarkmiðið var að vernda þá sem ekki tóku beinan þátt í átökum, svo 
sem almenna borgara, særða og sjúka hermenn og stríðsfanga. Mynda 
þessir samningar fyrstu alþjóðlegu mannúðarlögin sem giltu á 
átakatímum.60 
 
Grundvallargildi Rauða krossins um heim allan eru: Mannúð, óhlutdrægni, 
hlutleysi, sjálfstæði, sjálfboðin þjónusta, eining og aþjóðahreyfing. 
Í gildunum segir m.a. að hreyfingin komi í veg fyrir og lini þjáningar fólks 
þar sem það er statt og fari ekki í manngreinarálit. Hún verndi líf og heilsu, 
																																																								
56	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli	bls.	102.	
57	Inga	Huld	Hákonardóttir,	“Konur	og	kristni	við	upphaf	20.	aldar”,	Kristni	á	Íslandi	IV,	til	
móts	við	nútímann,	ritstj.	Hjalti	Hugason,	Reykjavík,	Alþingi,	2000,	bls.	206-207.	
58		Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli	bls.	110-112.	
59	Rauði	kross	Íslands	og	Utanríkisráðuneytið,	Genfarsamningarnir	frá	1949	ásamt	bókunum	
frá	1977,		bls.	33.	
60	Sama	rit,	bls.	11.	
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tryggi virðingu fyrir mannlegu lífi og veiti forgang þeim sem verst eru 
staddir. Hreyfingin er sjálfstæð og gætir hlutleysis vegna stjórnmála, 
uppruna, trúarbragða eða hugmyndafræði.61  
 
Styrjaldir og átök eru mannanna verk. Í Róm 7.19-20 segir Páll postuli m.a.: 
,,Hið góða sem ég vil geri ég ekki en hið vonda sem ég vil ekki það geri ég”.  
Samkvæmt kristnum mannskilningi er maðurinn góð sköpun Guðs sem 
fengið hefur fullt frelsi til athafna. Það frelsi hefur leitt manninn á braut 
syndarinnar.62 Þau mannúðarsjónarmið sem birtust í fyrstu textum 
Genfarsamningsins og þróuðust síðan áfram á 20.öldinni báru merki þess 
að náungakærleikur og fyrirgefning hafi haft mikil áhrif á höfunda 
samningsins. Allir menn eru bræður og jafnir fyrir Guði óháð þjóðerni, 
litarhætti, kyni, trúarbrögðum, uppruna eða ætterni.63 
Kristinn einstaklingur telur það skyldu sína að koma bágstöddum til 
aðstoðar og  bæta fyrir syndugt hátterni mannsins með gerðum sínum því 
hann veit að þetta hátterni er gegn betri vitund að mati Serene Jones. Páll 
postuli hnykkir einmitt á þessu hugarfari í Róm 7.20, maðurinn er 
meðvitaður um syndir sínar og vill bæta fyrir þær. Þetta er í raun kjarninn í 
innihaldi Genfarsamningsins frá 1864.  
 
Þessi mannskilningur sem hér birtist kom skýrt fram í lífi og athöfnum 
Henri Dunants á vígvellinum í Solferino og hjá félögum hans sem stofnuðu 
með honum alþjóða Rauða krossinn. Jafnframt birtist hann okkur í uppeldi 
hans en foreldrar hans stunduðu mikið hjálparstarf meðal fátækra og sjúkra 
í Genf og Dunant og vinir hans ferðuðust um Evrópu sem ungir menn og 
boðuðu kristna trú.  
 
5. Ævilok góðgerðarmanns 
 
5.1 Dunant yfirgefur Rauða krossinn 
 
Dunant hafði ekki tekið þátt í þeim alþjóðaráðstefnum Rauða krossins sem 
haldnar voru eftir 1864 nema árið 1867 í París, en hann starfaði samt sem 
ritari aþjóðanefndar Rauða krossins. Ágreiningur hans við Moynier, sem 
hafði hafist strax við undirbúning fyrsta samkomulagsins 1863 hafði ágerst. 
Sveimhuginn og framkvæmdamaðurinn náðu ekki saman. Þrýstingur hafði 
þegar myndast um að Dunant viki úr undirbúningsnefndinni en sökum 
vinsælda bókar hans starfaði hann áfram. Vorið 1864 gerði Dunant sér 
grein fyrir að hann myndi ekki starfa með nefndinni framvegis og ritaði 
Moynier bréf þar sem hann lýsir sér sem verkfæri í hendi Guðs sem lokið 
hafði því ætlunarverki að sjá hugsjón sína verða að veruleika.64 
Genfarsamningurinn 1864 var því undirritaður af Dunant fjarstöddum. 
																																																								
61	Rauði	kross	Íslands:	Í	þágu	þjóðanna;	um	sögu	og	starf	alþjóða	Rauða	krossins	og	Rauða	
kross	Íslands,	Reykjavík:	Samútgáfan	Korpus,	1991,	bls.	24.	
62	Jones,	Serene	&	Williamson,	Clark	M.,	“What´s	wrong	with	us?”,	bls.	149-150.	
63	Rauði	kross	Íslands	og	Utanríkisráðuneytið,	Genfarsamningarnir	frá	1949	ásamt	bókunum	
frá	1977,		bls.	34.	
64	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant	,	bls.	17.	
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Dunant var staddur í París á alþjóðaráðstefnu Rauða krossins 1867 þegar 
þau tíðindi bárust honum að fyrirtæki hans hafi verið lýst gjaldþrota og 
hann þar með. Félagar hans í stjórninni þrýstu nú á hann að segja af sér 
embætti ritara nefndarinnar þó að á ráðstefnunni hafi hann verið útnefndur 
heiðursfélagi í Rauða krossfélögum fimm Evrópuríkja. Sagði hann af sér 
hinn 25. ágúst 1867 til að koma í veg fyrir frekari ágreining. Þessi harkalegu 
viðbrögð félaga hans í stjórn alþjóða Rauða krossins þóttu bera merki þess 
kalvinska réttrúnaðar sem ríkti í Genf gagnvart þeim sem bregðast skyldum 
sínum um vinnusemi og gott siðferði. Að glata peningum sínum og annarra 
var talin dauðasynd sem ekki var hægt að fyrirgefa.65 Var Dunant grafinn 
lifandi í hugum Genfarbúa og því brottrækur úr samfélaginu. Hann kom 
aldrei framar til Genfar. 
 
Persónulegt líf Dunant einkenndist upp frá þessu af mikilli fátækt, 
húsnæðisleysi og örbirgð. En baráttuandi hans var ekki slokknaður þó 
niðurlægingin hafi verið mikil. Framundan voru tuttugu erfið ár þar sem 
Dunant dró fram lífið á flakki um Ítalíu og Þýskaland þar sem nokkrir 
velgjörðarmenn hans veittu honum aðstoð og styrki þó enn fylgdi honum 
óvildin frá samfélaginu í Genf. Árið 1887 fór hann yfir landamærin til Sviss á 
ný og aðframkominn náði hann til smábæjarins Heiden þá orðinn 59 ára.66 
Var honum þar óþekktum manninum hjúkrað til heilsu af nýjum 
velgjörðarmanni hans dr. Altherr sem var læknir í Heiden. Hafði 
alþjóðasamfélagið löngu gleymt Dunant og var hann talinn látinn.  
 
Árið 1888 komst Dunant aftur á fætur og með fyrstu verkum hans var að 
stofna Rauða kross deild í Heiden. En hann var bitur eftir öll erfiðu árin. 
Hafnaði hann kirkjunni og öllum hennar ólíku kirkjudeildum.67 Fannst 
honum sem Guð hefði yfirgefið sig í öll þessi ár og upplifanir hans af illsku, 
svikum og níðingsverkum kristinna manna opinberuðu fyrir honum fjarveru 
Guðs. 
 
Árið1895 fékk Dunant heimsókn frá blaðamanni Züricher Nachtrichten, 
Georges Baumberger að nafni, sem gerði sér grein fyrir að hann sæti á 
stórfrétt. Stofnandi Rauða krossins sem allir héldu að væri látinn sat fyrir 
framan hann. Grein Baumbergers vakti mikla athygli um alla Evrópu. Rauði 
krossinn var orðin þjóðþekkt stofnun í flestum heimsálfum og 37 landsfélög 
stofnuð. Rauði krossinn hafði komið að 38 átakasvæðum og bjargað 
hundruðum þúsunda særðra. 42 þjóðríki höfðu undirritað 
Genfarsamninginn.  Og þarna sat grár og gugginn maður sem hafði verið 
upphafið að þessu öllu saman.68 
 
Viðbrögðin um allan heim urðu mikil við þessari frétt. Á 68 ára afmælisdegi 
Dunants streymdu heillaóskir til Heiden, m.a. frá páfanum sem ritaði 
																																																								
65	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,		bls.78-79.	
66	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,bls.	2-3.	
67	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	138-140.	
68	Pierre	Boissier,	Henry	Dunant,	bls.	4.	
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honum með eigin hendi. Var Dunant gerður að heiðursfélaga í fjölda 
landsfélaga Rauða krossins. Hann var aftur orðinn þjóðþekktur maður. 
 
5.2 Friðarverðlaun Nóbels 
 
Einn af velgjörðarmönnum Dunant á árunum hans í Heiden var 
Norðmaðurinn dr. Hans Daae herlæknir og heilbrigðisfulltrúi. Kynntist hann 
Dunant árið 1898 og hreifst strax af þessum gamla, fátæka og gleymda 
manni.69 Vera Daaes á þessum stað tengdist stríðsátökum Grikkja og Tyrkja 
1897. Í þeim átökum kynntist Daae starfi Rauða krossins og sannfærðist 
þar um gildi samtakanna. Síðar varð hann fulltrúi Noregs við endurskoðun 
Genfarsamningsins sem fram fór 1906. Stuðningur Daaes við Dunant átti 
stóran þátt í því að Dunant náði aftur eyrum alþjóðasamfélagsins. 
 
Árið 1901 kom að því að norska Nóbelsverðlaunanefndin ætti að úthluta 
friðarverðlaunum Nóbels í fyrsta skipti.70 Tilnefningar til nefndarinnar voru 
tvær, annars vegar Henri Dunant og hins vegar friðarsinninn Frédéric Passy. 
Ekki voru allir sáttir við að Rauði krossinn flokkaðist sem friðarhreyfing. 
Rauði krossinn hafði ekki afneitað eða fordæmt stríð opinberlega. Alþjóða 
Rauði krossinn í Genf hafði forðast að taka þátt í starfi friðarsamtaka eða 
lýsa yfir stuðningi við þau. Megin hlutverk Rauða krossins var að hjúkra og 
hlúa að stríðshrjáðum og til þess að það gengi eðlilega fyrir sig þurfti 
hreyfingin að eiga gott samstarf við yfirvöld hermála.71 Það þýddi hins vegar 
ekki að Rauði krossinn styddi siðferðilega við styrjaldarrekstur, honum bæri 
að undirbúa sjálfboðaliða sína undir komandi styrjaldir því þær væru því 
miður óhjákvæmilegar. Stangaðist þetta sjónarmið á við sjónarmið 
friðarsinna. 
 
Velgjörðarmaður Dunants Hans Daae ritaði nóbelsnefndinni langa 
röksemdarfærslu fyrir stuðningi sínum við tilnefningu Dunants. 
Sagði hann að með stofnun Rauða krossins og tilkomu Genfarsamningsins 
hafi verið stigið stærsta skref mannkyns til eflingar friðar á jörðu og að 
Dunant hafi með starfi sínu stuðlað að meiri mannkærleika og jákvæðum 
samskiptum manna í milli en nokkur annar lifandi maður.72 Hin alþjóðlega 
viðurkenning sem þessar tvær stofnanir hafi hlotið mætti telja sem sigur 
skynseminnar yfir hráu valdi. Dunant hafi tekist að þvinga evrópska 
stjórnmálamenn til að fjalla um mannúðarmál.73 Í röksemdum sínum 
fjallaði Daae einnig um þær fjölmörgu stofnanir og málefni sem Dunant lét 
til sín taka eftir að hann yfirgaf stjórn Alþjóða Rauða krossins, þ.á.m. 
málefni stríðsfanga, viðskipti með þræla og stofnun alþjóðadómstóls um 
ofbeldi. Í röksemdum Nóbelsnefndarinnar fyrir að veita Dunant þessi 
																																																								
69	Irwin	Abrams,	The	Nobel	Piece	Price	and	the	Laureates:	An	Illustrated	Biographical	history	
1901-2001,	MA,USA,	2001	bls.	48.	Sótt	16.mars,	2018	af	https://books.google.is/	
70	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	155.	
71	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,	bls.	191-
194.	
72	Hans	Daae,	Henri	Duant´s	arbeide	for	fred,	Oslo,	Nationaltrykkeriet,	1901,	bls.1	
73	Sama	rit,	bls.	13.	
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verðlaun kom m.a. fram að Dunant hafi sýnt eftirbreytanlega hegðun um 
hvernig einstaklingur getur vakið upp samvisku heimsins og komið 
ríkisstjórnum landa til að fallast á hærri siðferðsþröskuld í samskiptum 
sínum.74 
 
Niðurstaða Nóbelsnefndarinnar var sú að skipta verðlaunafénu milli þeirra 
Dunants og Passy og komu 104.000 svissneskir frankar til hvors þeirra. 
Ákvað Dunant að fela Daae að varðveita verðlaunin á sér reikningi svo 
kröfuhafar hans í Genf kæmust ekki í þau. Ráðstafaði hann megninu af 
fénu til góðgerðarmála.75 
 
6. Rauður kross á kristnum grunni 
 
Krossinn í merki Rauða krossins á rætur að rekja til svissneska þjóðfánans. 
Svissneski fáninn í núverandi mynd var fyrst kynntur til sögunnar 1848 en 
áður höfðu íbúar Sviss einkennt sig með fána kantónunnar sem þeir komu 
frá.76 Þegar á 13. öld var fáni héraðsins Schwyz rauður og fékk þá leyfi 
Habsborgara til að bera merki um krossfestingu Krists í fána sínum sem 
tákn um að þeir væru varðmenn kristninnar.  Fáni Sviss varð því strax 
trúarlegt tákn, en krossinn á fánanum náði í fyrstu alveg að brún fánans 
líkt og fánar Norðurlanda gera í dag.  
 
Það kom ekki á óvart að stofnendur Rauða krossins sem upprunnir voru í 
hinu kristna samfélagi í Genf skyldu velja Rauða krossinum merki og fána 
sem líkti eftir fána Sviss. Niðurstaða þeirra var einföld, notast skyldi við 
merki sem væri í andstæðum litum við svissneska fánann. Einnig tóku þeir 
upp sama armband og svissneskir hermenn notuðu til að auðkenna sig en á 
því var einungis rauður kross á hvítum grunni. Sérstakt ákvæði var í fyrsta 
Genfarsamningnum um að allir sjálfboðaliðar væru einkenndir með slíku 
armbandi. Í fyrsta Genfarsamningnum sagði um þetta m.a.: 
 

Til heiðurs Sviss er einkennistáknið rauður kross á hvítum grunni, 
sem kemur fram við að víxla litum fána svissneska sambandsríkisins, 
notað sem merki og tákn fyrir hjúkrunarþjónustu á vegum 
hersveita.77 

 
Var þetta einungis staðfesting á því sem þegar lá fyrir að Rauði krossinn 
væri stofnaður á kristnum gildum hins miskunnsama Samverja. 
Enn frekari staðfesting á þessu sjónarmiði kom síðar þegar hreyfingin 
stækkaði og hóf störf í löndum múslima og gyðinga. Í stríði Tyrkja og Rússa 
1876 ákváðu Tyrkir að nota rauða hálfmánann í stað krossins til 
																																																								
74	Irwin	Abrams,	The	Nobel	Piece	Price	and	the	Laureates:	An	Illustrated	Biographical	history	
1901-2001,	MA,USA,	2001	bls.	48.	Sótt	16.mars,	2018	af	https://books.google.is/	
75	Hutchington	John	F.,	Champions	of	Charity,	War	and	the	Rise	of	the	Red	Cross,	bls.	192.	
76	History	of	Switzerland,	sótt	20.2.2018	af	http://history-switzerland.geschichte-
schweiz.ch/history-flag-switzerland.html	
77	Rauði	kross	Íslands	og	Utanríkisráðuneytið,	Genfarsamningarnir	frá	1949	ásamt	bókunum	
frá	1977,	bls.		48.	
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auðkenningar en þeir töldu krossinn óvirðingu við trú sína. Var Rauði 
hálfmáninn viðurkenndur jafnfætis Rauða krossinum í Genfarsamningnum 
frá 1929.78 
 
Þau verkefni sem Dunant setti á oddinn í bók sinni Minningar frá Solferino 
höfðu það sammerkt að höfða til mannúðar og hins góða í manninum. Þar 
hélt hann því fram að það væri skylda kristins manns að koma til aðstoðar 
þeim sem voru minni máttar og gátu ekki bjargað sér sjálfir. 
 
Samkvæmt kristnum mannskilningi kemur sönn mennska mannsins best 
fram í samskiptum hans við aðrar manneskjur. Sem fyrirmynd í 
samskiptum á maðurinn að líta til Krists, því sjálfur hefur hann brugðist 
vonum Guðs.79 Guð hafnar þó ekki manninum heldur leitar eftir 
samskiptum við hann. Í staðinn öðlast maðurinn getu til að eiga samskipti 
við Guð.80 Þau samskipti geta birst í verkum hans, í hans daglegu störfum 
og í samskiptum við aðra. 
 
,,Tutti fratelli - allir erum við bræður” sagði Dunant við konurnar sem 
streymdu til kirkjunnar í Castiglione á Ítalíu örlagaríka daginn þegar þær 
gáfu vinnu sína við að bjarga helsærðum hermönnum. Við erum öll börn 
Guðs, sköpuð til samskipta og öll jöfn. Þessi afstaða endurspeglast víða í 
Biblíunni, m.a. í Sálmi 103 þar sem segir: 
 

Dagar mannsins eru sem grasið, hann blómgast sem blómið á 
mörkinni, þegar vindur blæs á hann er hann horfinn og staður hans 
þekkir hann ekki framar. En miskunn Drottins við þá er óttast hann 
varir frá eilífð til eilífðar (Slm 103.15-17). 

 
Hinsta ósk Henri Dunants var að vera grafinn í ómerktri gröf.81 Honum varð 
ekki að ósk sinni. En þessi hugsun hans rímar við orð Sálmsins hér að ofan: 
,,maðurinn er horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar”. Vonin felst 
þó í lokaorðum sálmsins: ,,miskunn Drottins varir að eilífu”.  Dunant var 
trúmaður alla ævi. Hann leit á sig og störf sín sem væri hann lærisveinn 
Jesú Krists. Hann óttaðist Guð og vænti náðar hans óhræddur. 
 
7. Samantekt  
 
Þessi ritgerð fjallar að mestu um líf eins manns, Jean-Henri Dunant sem átti 
frumkvæðið að stofnun alþjóða Rauða krossins. Upphaf þeirrar hreyfingar 
og upphaf Genfarsamningsins kemur einnig við sögu í þeim tilgangi að 
varpa ljósi á atburðarrás sem hófst í raun strax í æsku Dunants. 

																																																								
78	Rauði	kross	Íslands:	Í	þágu	þjóðanna;	um	sögu	og	starf	alþjóða	Rauða	krossins	og	Rauða	
kross	Íslands,	Reykjavík:	Samútgáfan	Korpus,	1991,	bls.	12.	
79	Jones,	Serene	&	Williamson,	Clark	M.,	“What´s	wrong	with	us?”,	bls.134.	
80	Sama	rit,	bls.	144.	
81	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	167.	
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Dunant var afsprengi hins kalvínska samfélags sem var við lýði í Sviss á 18. 
og 19.öld. Foreldar hans voru virkir þátttakendur í starfi góðgerðarfélaga 
sem sinntu heimilislausu og fátæku fólki í Genf. 
 
Kenningar guðfræðingsins Serenu Jones um kristinn mannskilning gegna 
því hlutverki að skýra betur það hugarfar sem ríkir hjá hinum kristna 
einstaklingi þegar hann tekur ákvarðanir sem varða náungann. 
Hið innsta eðli mannsins er frá Guði komið sem birtist síðan í hugsunum 
hans og athöfnum í lífinu og líf og starf Jesú er hin æðsta fyrirmynd. 
 
Afstaða mótmælenda til vinnunnar var umfjöllunarefni Max Weber en 
vinnan er dyggð og nægjusemi, sparsemi og hyggjuvit eru einkenni hins 
kristna manns. Þessir þrír þættir, hið kalvínska samfélag, kristinn 
mannskilningur og nægjusemi og sparsemi eru allt þættir sem höfðu 
mótandi áhrif á líf og starf Henri Dunants.  
 
Frásagnarlist og hugmyndaauðgi einkenndi Dunant sem leiddi til þess að 
bók hans Minningar frá Solferino náði mikilli útbreiðslu og hafði áhrif á 
skoðanir bæði hernaðaryfirvalda og þjóðhöfðinga í Evrópu. Þannig náðu 
saman Dunant og þeir sem fremstir stóðu í góðgerðarfélögum Genfar þegar 
þeir í sameiningu hrintu af stað alþjóða Rauða krossinum og rituðu fyrsta 
Genfarsamninginn. Genfarsamningurinn var skrifaður undir áhrifum 
kristins mannskilnings en rauður þráður samningsins er náungakærleikur 
og mannúðarsjónarmið. 
 
Ógæfan varð á vegi Dunant þegar hann var úrskurðaður gjaldþrota vegna 
viðskipta sem hann átti í. Neyddist hann til að hverfa úr stjórn alþjóða 
Rauða krossins og yfirgefa Genf fyrir fullt og allt. Leiddi þetta til áratuga 
þrautargöngu þar til hann öllum gleymdur endaði á hjúkrunarheimili í 
afskekktum bæ í Sviss. Reiddist hann skapara sínum vegna þessara örlaga. 
 
Saga Dunants lifði þó góðu lífi, enda var Rauði krossinn orðin þjóðþekkt 
stofnun víða um lönd. Æra hans var endurreist þegar blaðamaður nokkur 
uppgötvaði hann á ný og breiddi út sögu hans. Hlaut hann fyrstu 
friðarverðlaun Nóbels ásamt friðarsinnanum Passy. 
 
Æviferill Dunants lýsir þroskasögu manns sem ólst upp við allsnægtir og 
var hafinn til skýjanna. Hann var troðinn í svaðið og týndist en hlaut 
uppreisn æru. Trúarlíf hans einkenndist af köllun til þess sem honum bar 
að gera. Í erfðaskrá sinni ritaði hann þessi orð:  ,,Ég er lærisveinn Jesú, ekki 
neitt annað.”82 Hér var á ferðinni sáttur maður. 
 
Rauði krossinn er að stofni til reistur á kristnum grunni enda tákn hans 
fengið úr kristinni trú. Gildi hans byggja á mannskilningi kristinnar trúar. 
Dunant leit á sig sem lærisvein Krists og sættist við Guð og menn á 
ævikvöldi sínu. Hann var sannur riddari mannúðar og miskunnsemi.  
 

																																																								
82	Árelíus	Níelsson,	Mannvinurinn	mikli,	bls.	167.	
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8. Niðurstöður 
 
Í upphafi ritgerðarinnar er sett fram sú fullyrðing að kristið uppeldi og 
almenn mannvinasjónarmið í foreldrahúsum ásamt sterkri trúarhefð í 
nærsamfélaginu hafi haft afgerandi áhrif á ákvarðanir og gerðir Henri 
Dunants þegar hann komst á fullorðinsár. Mörg dæmi eru um að ungt fólk 
sem elst upp t.d. við kristniboð eða í ungmennasamtökum líkum KFUM og 
KFUK  eða skátahreyfingunni komi út í lífið með sterka sannfæringu um trú 
sína og tilgang lífsins. 
 
Var það tilviljun að alþjóða Rauði krossinn og Genfarsamningurinn urðu til 
nákvæmlega í Genf á seinni hluta 19. aldar, eða voru réttir menn á réttum 
stað á réttum tíma sem gripu inn í atburðarás sögunnar? Niðurstaða 
þessarar ritgerðar er sú að réttu mennirnir hafi verið á réttum stað á réttum 
tíma.Fjarskipti voru líka að taka stakkaskiptum og upplýsingar um það sem 
var að gerast á vígvöllum bárust því fyrr en áður. Mannkynssagan tekur 
stundum snöggar beygjur vegna einstaklinga sem koma fram og hafa 
afgerandi áhrif á samtíma sinn. Hér geta verið á ferðinni stjórnmálamenn, 
heimspekingar og skáld, trúarleiðtogar og herforingjar svo einhverjir séu 
nefndir. Beygjur þessar hafa verið bæði slæmar og góðar fyrir mannkynið. 
Jean-Henri Dunant var einn af þessum einstaklingum. 
 
Eins og á við um aðra sem breyta gangi sögunnar var hann ekki óumdeildur 
maður og varð ýmislegt á í messunni á lífsgöngu sinni. Fólk með sérgáfur 
eða aðra sýn á hlutina gengur ekki alltaf í takt við samferðamenn sína. 
En það verður ekki af honum tekið að sú stofnun sem við þekkjum í dag 
sem alþjóða Rauði krossinn og Genfarsamningarnir eiga uppruna sinn hjá 
Henri Dunant. Margar góðar hendur komu við sögu og tóku við hugsjónum 
hans og tillögum og komu þeim áleiðis á þann stað sem þær eru á í dag. 
Minningu hans er í dag haldið á lofti í öllum skráðum landsfélögum Rauða 
krossins um allan heim og sérstök stofnun rekin í Genf í hans nafni. 
Fæðingardagur hans 8. maí er í dag alþjóðadagur Rauða krossins um allan 
heim.  
 
Hinn kristni mannskilningur lýsir manni sem sér sjálfan sig sem góða 
sköpun Guðs, en gerir sér grein fyrir ófullkomleika sínum. Hann spyr sjálfan 
sig spurninganna; hver er ég?; hvaðan kem ég?; hvert fer ég?”   
Hver og einn finnur sín svör. Henri Dunant var alinn upp í anda Kalvíns í 
Sviss. Hann taldi sig vera lærisvein Krists og eiga að feta í hans spor. Hann 
lifði í óvissu um ,,hvert hann færi”, en kalvínskur rétttrúnaður boðaði 
fyrirhugun Guðs ýmist til hjálpræðis eða glötunar og enginn vissi fyrirfram 
hvað tæki við. Það eina sem maðurinn gæti gert væri að starfa í anda Krists 
og það gerði Dunant. 
 
Kærleiksboðskapur Jesú Krists endurspeglast í gildum Rauða krossins. Það 
er breytni mannsins sem skiptir mestu máli. Hvað gerir þú til að létta byrði 
samferðamanna þinna?  Dunant svaraði þessari spurningu þannig að hann 
kastaði frá sér veraldlegum hagsmunum til þess að geta aðstoðað þá sem 
verst voru staddir. Hann notfærði sér frásagnarlist sína til að koma boðskap 
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sínum á framfæri á æðstu stöðum. Hann hafði hugrekki og þor til að flytja 
mál sitt fyrir æðstu fyrirmönnum. Þrátt fyrir mótlæti síðar á lífsleiðinni 
uppskar hann að lokum viðurkenningu alþjóðasamfélagsins fyrir 
mannúðarstörf sín.  Hann var sannur liðsmaður Jesú Krists. 
 
Reykjavík í maí 2018. 
Árni Gunnarsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 26	

 
Heimildaskrá 

Ritaðar heimildir: 
Árelíus Níelsson, Mannvinurinn mikli  J. Henri Dunant, Reykjavík: 
Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, 1985. 
 
Biblían. Heilög ritning. Gamla Testamentið ásamt Apokrýfu bókunum. Nýja 
Testamentið, Reykjavík: Hið íslenska Biblíufélag, JPV Útgáfa, 2007. 
 
Boissier Pierre, Henry Dunant, Geneva: Henry Dunant Institute, 1974. 
 
Daae Hans, Henri Dunant´s arbeide for fred, Oslo: Nationaltrykkeriet, 1901. 
 
Dunant Henri, Minningar frá Solferino, þýðandi Gunnar Eyþórsson, 
Reykjavík: Rauði kross Íslands, 1994. 
 
Haug Hans, Humanity for All: The International Red Cross and Red Cresent 
Movement, Bern: The Henry Dunant Institute,  1993. 
 
Hutchington John F., Champions of Charity, War and the Rise of the Red 
Cross, Boulder Colorado: Westview Press, 1996. 
 
Inga Huld Hákonardóttir, “Konur og kristni við upphaf 20. Aldar”, Kristni á 
Íslandi IV, til móts við nútímann, ritstj. Hjalti Hugason, Reykjavík, Alþingi, 
2000, bls. 206-207. 
 
Jones, Serene & Williamson, Clark M., “What´s wrong with us?” Essentials 
of Christian Theology, ritstj.William C. Placher,  Louisville, Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2003. 
 
Martin Luther, “The Freedom of a Christian,”  The Annotated Luther, volume 
1, Roots of   Reform, Minneapolis: Fortress Press, 2016, bls. 512-515. 
 
Melton, J.Gordon, “Reformed Prespyterian Family”, Encyclopedia of 
American Religion, Gale, Detroit, 1996. 
 
Rauði kross Íslands og Utanríkisráðuneytið, Genfarsamningarnir frá 1949 
ásamt bókunum frá 1977, Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 2004.  

 
Rauði kross Íslands, Í þágu þjóðanna: Um sögu og starf Rauða krossins og 
Rauða kross Íslands, Reykjavík: Samútgáfan Korpus, 1992. 
 
Weber Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Oxford: Oxford 
University Press, 2011. 
 
 
 
 
 



	 27	

 
Netheimildir: 
	
Hauke	Brankamp,	Anne	Dieter,	Manuela	Ludewig,	Dem	Gründer	des	Roten	Kreuzes	Henry	
Dunant	anlässlich	seines	100.	Todestages,	Universität	Potsdam,2010,	sótt	22.3.2018	af	
https://publishup.unipotsdam.de/opus4ubp/frontdoor/deliver/index/docId/4681/file/duna
nt.pdf	
	
History	of	Switzerland,	sótt	20.2.2018	af	http://history-switzerland.geschichte-
schweiz.ch/history-flag-switzerland.html	
	
Jóhann	Kalvín,	Concerning	the	Eternal	Predestination	of	God,	Westminster	John	Knox	Press,	
1997,	sótt	14.4.18	af	https://books.google.is/books	
	
Jóhann	Kalvín,	Calvin´s	Cathechism	(1541)	on	the	Sincere	Free	offer	of	the	Gospel,	sótt	
26.4.2018	af	http://reformedbooksonline.com	
	
Irwin	Abrams,	The	Nobel	Piece	Price	and	the	Laureates:	An	Illustrated	Biographical	history	
1901-2001,	MA,USA,	2001	bls.	48.	Sótt	16.mars,	2018	af	https://books.google.is/	
 
Union,	utsnyc.edu,	sótt	16.	mars,	2018	af	https://utsnyc.edu/faculty/serene-jones/		
	
	



	 28	

	 		
,,Miskunnsami	Samverjinn”	

Minningarreitur	um	Henri	Dunant	í	Heiden	í	Sviss	
	
	

Kóng	minn,	Jesú,	ég	kalla	þig.	
Kalla	þú	þræl	þinn	aftur	mig.	
Herratign	enga	að	heimsins	sið	
Held	ég	þar	mega	jafnast	við.	
		
																		Hallgrímur	Pétursson	


