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..så var det då  
var en artikelserie som undertecknad 1986 
skrev i distriktstidningen Demed med anled-
ning av att man detta år ansåg sig kunna fira 
två jubiléer – Scouting i Stockholm 75 år och 
Stockholms Scoutdistrikt (som gemensamt 
distrikt för flick- och pojkverksamheten) 25 
år. Vad gäller det första av dessa jubiléer var 
man nog en smula sent ute; pojkscoutverk-
samhet i huvudstaden förekom i ganska stor 
utsträckning redan 1910, det finns till och 
med uppgifter som tyder på att de första tre-
vande stegen togs redan hösten 1909. 

Artikelserien återges här med smärre putsningar av layouten och rättelser av stavfel och lik-
nande. Under de 20 år som förflutit sedan jag skrev den, har jag kunnat ta del av ett stort antal 
nya källor, som på några punkter ger en något avvikande bild av historien. Jag kommer undan 
för undan att tillföra sådana uppgifter i form av finstilta tillägg till den ursprungliga texten. 

Stockholm i mars 2006 
Georg Sterzel 
 

Kapitel 1. Ur Demed nr 1 
 
SEKELSKIFTE 
Ett utpräglat klassamhälle. All makt samlad hos ett fåtal förmögna. De stora massorna sakna-
de rösträtt och nämnvärd utbildning utöver sexårig folkskola. Heldags hårt arbete i industrin 
sex dagar i veckan var det normala från tidiga tonår. Nämnvärt intresse för barns och ung-
doms särskilda behov av en meningsfull fritid fanns knappast. Barnen sågs som vuxna minia-
tyrer, vilka skulle lära sig veta hut, frukta Gud och överheten och allvarsamt sträva efter att bli 
goda samhällsmedborgare. Kvinnan sågs alltjämt i vida kretsar som ett lägre stående väsen. 
Någon rösträtt hade hon självklart inte. Hon blev visserligen myndig vid 21 års ålder, men 
ställdes omedelbart under sin mans målsmanskap när hon gifte sig. 

Sådant var det samhälle, i vilket scoutrörelsen såg dagens ljus. Det är märkligt att tänka sig att 
en av dess främsta pionjärer i Stockholm kom att bli en kvinna. Hennes namn var Cecilia Mi-
low. 
 
VÅRVINTERN 1904 
utbröt på Biblioteksgatan i Stockholm ett våldsamt slagsmål mellan pojkar i 14-16-årsåldern. 
Polisingripande följde och dagen efter kunde de goda borgarna i pressen läsa indignerade 
skildringar av framfarten bland "Hufvudstadens förvildade ungdom", "Ligapojkarna" m.m. 

Konsul Oskar Ekman, vid denna tid redan en gammal man, läste bedrövad utgjutelserna i 
pressen. Han var en varm ungdomsvän och insåg bättre än de flesta de bakomliggande orsa-
kerna: arbetarnas hårda kamp för tillvaron och deras eländiga bostäder, som många gånger 
gjorde det omöjligt att skapa verkliga hem. Något måste göras. Detta något blev 

KUNGSHOLMENS UNGDOMSKLUBB 
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Cecilia Milow hade redan 1903 på Ekmans inbjudan besökt USA, där hon 
bl.a. studerat arbete bland ungdom. Hon fick nu Ekmans uppdrag att omsätta 
sina lärospån i praktiken. Hon var vid denna tid 48 år gammal, ogift och till 
yrket skriftställare. Ekman sköt till erforderliga medel och så var det bara att 
sätta igång. 

Klubben bildades ett par år innan Baden-Powell gjorde sina första försök med 
scoutverksamhet i England. Det är intressant att se hur mycket gemensamt 
klubbens verksamhet och pedagogik kom att få med scoutrörelsen. Karaktärs-
daning, yrkesträning, demokratisk fostran m.m. i förening med idrott och fri-
luftsliv är allt komponenter som känns välbekanta. Cecilia Milow var av allt 
att döma både beläst och berest och öppen för intryck från skilda håll. Redan 
tidigt besökte hon flera gånger England. Hennes intresse fångades där till en 
början av de s.k. gossbrigaderna, en scoutliknande aktivitet som startats redan 
på 1880-talet och som vid sekelskiftet räknade mer än 100 000 medlemmar i 
den engelsktalande delen av världen. Så småningom blev hon även bekant 
med Baden-Powell och en varm anhängare av dennes idéer. 
 

HÖSTEN 1909 
hade ryktena om Baden Powells "boyscouts" nått Stock-
holm och fångat pressens uppmärksamhet. Cecilia Milow 
försökte förmå amanuensen Carl Edelstam och löjtnanten 
Ernst Killander att starta en scoutavdelning inom ung-
domsklubben. Edelstam var vid denna tid "prövad skolvand-
ringsledare" men ansåg sig alltför oerfaren för uppdraget, 
varför han avböjde. Hans intresse var dock väckt. Killander, 
som gått till eftervärlden som en av den svenska idrottsrö-
relsens stora pionjärer, var intresserad men för tillfället allt-
för upptagen med annat. En försöksavdelning synes inte 
dess mindre ha startats samma höst inom klubben under 
ledning av Georg Olsson och Harald Jansson. 
 
VINTERN 1910 
slog elden ut i full låga. I februari startade löjtnanten Hugo Möller en avdelning bland pojkar 
från stiftelsen Govenii Minne på Södermalm, d.v.s. av allt att döma utomordentligt fattiga 
arbetarbarn. Samtidigt bildades på initiativ av doktor Robert Brandel, ledare av Krafftska 
skolan och komminister i Storkyrkoförsamlingen, en kommitté med uppdrag att dra upp rikt-
linjerna för "den nya ungdomsrörelsen". Denna arbetade både snabbt och effektivt. Den 6 
april var man färdig, bildade ett scoutförbund och utsåg en centralstyrelse för hela landet. 
 
Killander, som deltagit i kommitténs arbete, uttryckte visst tvivel på det lämpliga i att stock-
holmarna på detta sätt tog befälet över hela landet. Då han inte vann något gehör för den åsik-
ten, avsade han sig i vart fall för egen del plats i styrelsen, som därefter kom att bestå av 
Brandel, Möller och Edelstam. "Som representant för landsorten" erbjöds "kapten Ebbe Lie-
berath, ledare för boy-scoutrörelsen i Göteborg", en plats i styrelsen. Man behöver knappast 
vara särskilt fantasifull för att förstå hur detta erbjudande uppfattades i västkustmetropolen. 
Må vara nog sagt att det sålunda bildade förbundet aldrig kom att avsätta några spår i histori-
en, frånsett några erkännsamma ord i Stockholms scoutkårs första årsbok. Säkerligen kom 
dock centralstyrelsen under sin korta existens att göra åtskillig nytta genom att dela med sig 
av sitt kunnande till nystartade föreningar, främst inom Stockholmsområdet. 
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SCOUTFÖRENINGARNA 
Verksamheten vid Govenii minne har inte efterlämnat 
några spår, frånsett enstaka fotografier av de första 
pojkarna. Det är osäkert hur länge Möller höll på här; 
senare samma vår hittar vi honom i vart fall som leda-
re för Väpnarna, en nystartad scoutavdelning med 
pojkar från Kungsholmens realskola. I kvarteren kring 
Vikingagatan drog redaktören J Paulus Palm vid 
samma tid igång en enorm skapelse, som efter huvud-
gatan gavs namnet Vikingarna och tidvis räknade 
omkring 400 medlemmar. Scoutavdelningar startades 
även i Beskowska skolan och Norra Latin. Killander 
började scoutövningar inom Kungsholms ungdoms-
klubb, KFUM tog upp scoutidén liksom den helt fri-
stående organisationen Värningarna, en scoutliknan-
de skapelse, som dock aldrig lät sig helt inlemmas i 
gemenskapen. På försommaren 1911 startades så en 
mer bestående verksamhet på Södermalm i form aven 
scoutavdelning i Maria folkskola. 
 
DEN 20 JANUARI 1911 
samlades på initiativ av Edelstam ett tjugotal scoutledare från de i Stockholm verksamma 
föreningarna och bildade Stockholms Scoutförbund (senare Stockholms Scoutkår). Det är 
alltså i dagarna exakt 75 år sedan denna historiska tilldragelse, som kom att avsätta djupa spår 
i vår verksamhet. I en kommande artikel kommer jubilaren att uppmärksammas närmare och 
få i vart fall några huvuddrag i sin historia skildrad. 
 
I NOVEMBER 1911 
var det åter dags för en historisk tilldragelse. Då startades nämligen den första flickscoutföre-
ningen i landet i Wallinska skolan i Stockholm av Emmy Grén-Broberg. 

Så gick åren. Pojkar och flickor fortsatte att bedriva sin scouting var för sig. Smärre kontakt-
försök gjordes väl men särskilt mycket längre än till allmänna artigheter kom man inte. Mot 
slutet av 1950-talet gick utvecklingen emellertid inte att hejda längre.  

Samarbetet intensifierades på gräsrotsnivå och de första samkårerna såg dagens ljus. I slutet 
av 1960 bildades Svenska Scoutförbundet och den 25 januari 1961 bildades vårt nuvarande 
scoutdistrikt. Även detta är ett jubileum som kommer att speglas i en kommande artikel. 
 
 

Kapitel 2. Ur Demed nr 2 
 
I föregående nummer berättade jag om hur scoutrörelsen nådde vår stad och tog sina första 
stapplande steg. Nu är det dags att börja berätta historien om vår äldsta kår, bildad för exakt 
75 år sedan: 

STOCKHOLMS SCOUTKÅR 
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1910 års försök att med stockholmarna som "rikslikare" bilda ett scoutförbund för hela landet 
hade misslyckats och den Brandelska skapelsen reducerats till ett rådgivande organ för i hu-
vudsak stadens egna föreningar. Robert Brandel drog sig tillbaka från det främsta ledet. Han 
fortsatte dock att på olika sätt stödja scoutrörelsen fram till sin död 1929 och var sedan 1912 
Stockholms Scoutkårs andre hedersmedlem (den förste, forskningsresanden Sven Hedin kal-
lades härtill redan 1911). 

Den eld som tänts våren 1910 slog ut i full låga i samband med firandet av Barnens Dag den 
7-9 oktober. Det var första gången scouterna visade upp sig riktigt och de gjorde det med be-
sked. Tältläger ordnades i några av stadens 
största parker och lockade stora skaror 
åskådare. Därefter stod lavinen inte att 
hejda. Hugo Möller har berättat att trap-
porna till hans bostad lång tid därefter var 
belägrade av pojkar som ville bli scouter. 
Endast ledarbristen satte för tillfället stopp 
för en omfattande utbyggnad av verket! 
Behovet av samordning och enhetlighet 
blev emellertid allt påtagligare. 

Det är något oklart vem som efter Robert 
Brandel blev den centrala gestalten inom 
Stockholms scoutliv. Åtskilliga källor ut-
pekar tveklöst Carl Edelstam som den 
store initiativtagaren och organisatören. 
Det är möjligt att detta är riktigt; konstate-
ras måste dock att han i sådant fall var en 
blygsam man, som föredrog att verka i 
bakgrunden medan han överlät åt andra att 
beträda de främsta posterna. Detta kan 
dock aldrig undanskymma hans enaståen-
de livsverk (mer härom senare). Hans ef-
termäle som den främste bland scoutrörel-
sens pionjärer i vår stad är säkerligen väl-
förtjänt. 
 
DEN 20 JANUARI 1911 

sammanträffade på Edelstams initiativ ett 20-tal scoutledare från Vikingarna, Väpnarna,  
Kungsholms Spanare. (ungdomsklubben, jfr föregående artikel), Norra Latins och Beskowska 
skolans scoutföreningar, Djursholms Spanare, Väringarna och KFUM:s frivilligkår jämte om-
bud för stadens folkskolor. Därvid bildades Stockholms Scoutförbund med gymnastikläraren 
vid Norra Latin kaptenen Erik Littorin som första chef. Till förbundet anslöt sig stadens samt-
liga scoutföreningar utom Väringarna och KFUM, vilka dock även i fortsättningen höll nära 
kontakt med den nya organisationen. 

Det nybildade förbundet startade med att utarbeta scoutlag och scoutprov, som antogs vid ett 
möte den 12 februari. Den 17 mars upptogs de första scouterna i förbundet under utomordent-
ligt värdiga former i Kungsholms realläroverks aula. En scoutorkester spelade "Hör oss 
Svea", varunder fanorna fördes in. Kårchefen talade vackra ord om den svenska fanan och 
plikten av att förhålla sig så att man kunde känna sig fullt värdig att leva under denna. Efter 
denna "högtidliga erinran" framträdde dryga hundratalet patrullchefer och tog en efter en 
emot scoutmärket, samtidigt som de utnämndes til1 "ömfotingar". 
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Minst lika högtidliga former utvecklades 
lördagen den 1 juni 1912 på Orsakullen 
på Skansen. Kårens fana, blå med scout-
emblemet, armborstet. "i gult inom en 
vårens vitsippskrans". invigdes efter hög-
stämda anföranden av Carl Edelstam och 
Sven Hedin. 

Åter till vardagen. I april 1911 utsågs 
Edelstam till vice kårchef, löjtnanten 
Ragnar Ehrenfelt till sekreterare och 
redaktören J Paulus Palm till skattmäs-
tare. I maj flyttade kåren in i sin första 
lokal belägen på Jakobsgatan 23. 

Vid samma tid ordnades den första ge-
mensamma utfärden. Den gick till Erik-
svik på Värmdön, dit drygt 400 scouter 
fraktades på flaggsmyckade pråmar för 
att leva lägerliv, öva olika scoutfärdighe-
ter och till sist jaga ruskiga indianer, som 
enligt Ernst Killanders fantasifulla upp-
gifter brutit sig in i traktens folkskola och 
därifrån bortsläpat små barn i akt och 
mening att koka svartsoppa på dem! 

I oktober 1911 fulländades den organisa-
toriska uppbyggnaden, då kåren indela-
des i fem kolonner. Norra Latin-
avdelningarna bildade första kolonnen, 

Beskowiterna och Vikingarna den andra,. Väpnarna den tredje, Kungsholms spanare den fjär-
de och Söderavdelningarna den femte. Denna indelning blev sedan bestående under kårens 
hela livstid, låt vara att från mitten av 1930-talet tillkom ytterligare kolonner till följd av att 
både kåren och staden växte. 
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DEN 3 JANUARI 1912 
bildades så äntligen en ordentlig riksorganisation för den svenska scoutrörelsen då Sveriges 
Scoutförbund såg dagens ljus. Initiativet togs denna gång i gott samförstånd mellan Stock-
holms- och Göteborgskårerna. Det är sannolikt vid denna tidpunkt som Stockholms Scoutför-
bund fann skäl att ändra sitt namn till Stockholms Scoutkår. 
 
DE FÖLJANDE ÅREN 
präglades av intensivt arbete, där talrika läger och utfärder varvades med högtidliga årsfester 
och hårt arbete. Antalet scouter i kåren uppgick som mest till 914 år 1913 för att därefter 
sjunka till omkring 500 fram till början av 1920-talet. Bristen på ledare var påtaglig och insat-
serna från de verksamma imponerande. Edelstam organiserade på ett tidigt stadium, delvis 
med egna medel, arbetssalar där scouterna fick lära sig grunderna i åtminstone något hant-

verk. Här styrde och 
ställde fröken Agnes 
Kraak, under vars 
ledning åtskilliga 
små nybörjare lärde 
sig konsten att stop-
pa strumpor, laga hål 
på kläder och andra 
nyttiga saker. Även 
mer avancerade hän-
dighetsövningar fö-
rekom. 

 
SKATBOET 
var ett kärt tillhåll för utfärder och läger. 
Anläggningen uppfördes 1911 på udden 
Korpholmen vid Grisslingefjärden och 
innehöll bl.a. en övernattningsstuga i två 
plan med plats för 40-talet övernattande 
(även om ryktet förmäler att dryga hundra-
talet vid några tillfällen rymts där). Bygg-
herre var Edelstam, som från början upplät 
huset åt en av honom bildad ungdoms-
klubb "Kamratklubben" med sina rötter i 
Kungsholms ungdomsklubb. I takt med att 
denna tynade bort kom scoutkåren dock att 
alltmer "ta över" Skatboet. 
 
1915 
avgick Erik Littorin från kårchefsposten 
och efterträddes av Edelstam. I början av 
samma år påbörjades också scoutverksam-
het inom Hedvig Eleonora församling. 
Scoutavdelningen inträdde i kåren samma 
vår som fjärde avdelning i andra kolonnen. 
På ett år hann den emellertid växa sig så 
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stark att den 1916 delades i tre avdelningar, vilka fick bilda kårens fjärde kolonn. Den gamla 
Kungsholmskolonnen lades nämligen ned samma år, sedan Kungsholms ungdomsklubbs spa-
nare utträtt ur kåren och de övriga Kungsholmsavdelningarna fått läggas ned på grund av le-
darbrist. 
 
 

Kapitel 3. Ur Demed nr 3 
 

Förra gången berättade jag om hur Stockholms scoutkår bildades och om kårens första år. Nu 
är det dags att fortsätta.  

Kårernas särmärke framför andra är väl än idag halsduksfärgen. Traditionen går tillbaka till 
1915, då färgerna för de fyra första kolonnerna fastställdes till blå, röd, grön respektive brun. 
1932 tilläts andra kolonnen byta sin röda färg mot någon "mer diskret". När femte kolonnen la 
sig till med den välkända terrakottafärgen är inte dokumenterat; säkerligen var det dock långt 
före 1936, då jag första gången hittar den omnämnd. 

1918 flyttade scoutchefen Ebbe Lieberath till Stockholm för att på heltid ägna sig åt förbun-
dets angelägenheter. Samtidigt valdes han till kårchef i Stockholmskåren. Hur mycket tid han 
kunde ägna den sysslan är ovisst. Mycket talar i vart fall för att Edelstam, som kvarstod som 
vice kårchef, var den som i praktiken ledde kåren. 1928 drog sig Lieberath tillbaka från kåren 
och Edelstam återinträdde även formellt som dess chef. 

Scouting bedrevs från början som en enda 
verksamhetsgren för 10-18-åringar. Vandrar-
scoutgrenen, avsedd för de äldre, tillskapades i 
Eng1and 1916. Redan året dessförinnan hade 
Stockholms scoutkår dock börjat med sin 
"scoutklubb" för de äldre och 1919 omtalas 
vandrarscouterna för första gången i kåren. 
För de yngre var föret i portgången betydligt 
trögare. 

Vargungar omtalas första gången i november 
1920, då den första flocken startades inom 
andra kolonnen. 1922 startades nästa flock, nu 
inom femte kolonnen. Det kom dock att dröja 
ytterligare några år innan verksamhetsgrenen 
blev verkligt etablerad. 
 
DISTRIKTET 
Förbundets stadgar förutsatte under många år att endast en scoutkår (jämte eventuellt en sjö-
scoutkår) skulle finnas på samma ort. Stockholms scoutkår blev emellertid i jämförelse med 
landets övriga kårer så stor att förbundet hösten 1923 upphöjde den till distrikt. Några större 
spår satte inte denna upphöjelse, frånsett att kårkvarteret omedelbart konstituerade sig självt 
som distriktskvarter. 
 
HÖSTEN 1924 

förändrades scoutbilden i Stockholm radikalt. Efter en schism inom KFUM-kåren bröt sig en 
stor grupp ledare ut och bildade Stockholms Kyrkliga Scoutkår. Detta fick till följd att beho-
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vet av ett verkligt samarbetsorgan inom Stockholm blev akut. I februari 1925 samlades därför 
representanter för de båda kårerna från några förortskårer och bildade 

Stockholms Scoutdistrikt 
med Sten Thiel som första distriktschef. 

Stockholms scoutkårs medlemsantal höll sig även i fortsättningen kring 500-700, samtidigt 
som den kyrkliga kåren växte till ungefär samma storlek. I mitten av 1930-talet inleddes emel-
lertid en kraftig expansion. Vid årsskiftet 1937/38 var medlemsantalet i Stockholms scoutkår 
uppe över 1 000 för att i början av 1940-talet öka till drygt 
1 600. Samtidigt expanderade kåren rent geografiskt till 
följd av att staden växte och nya bostadsområden tillkom. 
Följden blev sex nya kolonner inom loppet av fem år. Sjö-
scouterna bröt sig ut till 6:e kolonn år 1936. Året efter ut-
bröts verksamheten i Vasastaden till 7:e kolonn. 8:e och 9:e 
kolonnerna bildades 1939 i Enskede respektive på Gärdet. 
Den 10:e tillkom 1940 sedan Mälarhöjdsscouterna befunnit 
sig mäktiga att stå på egna ben. Aret därpå bildades den 
11:e kolonnen i Bromma. 

1935 lämnade Carl Ede1stam med ålderns rätt kårchefs-
posten. Han efterträddes i korta intervaller av Malcolm 
Murray (1935-39), Gösta von Stedingk (1939-40) och Ivar 
Åkerfeldt (1940-43). 

På juldagsmorgonen 1937 inledde kåren den tradition som 
bevarats till våra dagar genom att hålla julotta i Riddar-
holmskyrkan. Predikant vid denna premiär var kyrkoherden 
Oskar Krook. 

1939 blev för kårens del ett intressant år på stugfronten. Fjärde kolonnen förvärvade under 
året före detta Turistföreningens vandrarhem Påta vid Åkersberga. I slutet av året omtalas för 
första gången Tyresta by. Här förvärvade kåren så småningom rätten till en gård och 1942 
kunde ytterligare en ståtlig scoutanläggning invigas, Tyrestastugan. 
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Historien om Stockholms scoutkår skulle strängt taget kunna göras hur lång som helst. En 
bläddring i kårens årsböcker är en fascinerande läsning med livfulla skildringar från läger och 
vandringar, potatisodling till folkförsörjningens fromma under första världskriget, spännande 
tävlingar om förnämliga vandringspriser och träget vardagsarbete. Mycket har förändrats un-
der år som gått, men mycket ter sig ändå förunderligt välbekant. Kåren var under hela sin exi-
stens så stor att den av egen kraft klarade av alla de funktioner inom utbildnings-, läger- och 
tävlingsverksamheten, som man eljest vanligen finner först på distriktsplanet. Härav följde 
oundvikliga spänningar när staden så småningom växte. Kårens - liksom den kyrkliga kårens - 
roll ifrågasattes när det blev dags att diskutera den fortsatta utbyggnaden av scoutverksamhe-
ten i Stockholm. 

Innan det är dags att ta itu med den sista akten bör dock ytterligare en stor händelse i kårens 
historia beröras. År 1942 avled sjökaptenen Ragnar Westin. Han torde i sin livstid inte ha 
varit särskilt välkänd i scoutkretsar. Själv måste han dock ha hyst varma känslor för scoutrö-
relsen, för när hans testamente öppnades, visade det sig att han lämnat i stort sett hela sin 
kvarlåtenskap, bland den ögruppen Vässarö, till kåren på villkor att den skulle bibehållas som 
en tillflyktsort för i första hand sjöscouter. 

 
Så har vi då kommit fram till sista akten i kårens historia. I början av 1940-talet inleddes 
långtgående diskussioner rörande distriktets främsta arbetsformer. Uppdelningen på två stora 
kårer med i stort sett samma upptagningsområde bedömdes som mindre ändamålsenlig med 
tanke på den utbyggnad av Stockholm och därmed även distriktets verksamhet som förestod. 
Det är ingen tvekan om att diskussionerna rörde upp heta känslor, när stora grupper ledare 
sökte slå vakt om sin gamla ärorika kår och rädda så mycket som möjligt av gamla fina tradi-
tioner. Övertygelsen om det gagnerika i en uppdelning av distriktet på ett stort antal små kå-
rer, sammanhållna av en stark distriktsledning, var väl inte heller övermåttan stor på sina håll. 
Till sist segrade dock "nya tidens män". 

Vid årsskiftet 1943/44 upplöstes de båda storkårerna; deras kolonner övergick till att bli själv-
ständiga kårer (med något undantag) och en drygt 40-årig epok i Stockholms scouthistoria var 
till ända. Stockholms scoutkår existerade visserligen formellt ytterligare några år som förvalt-
ningsenhet för vissa fonder mm, men det ändrar knappast bilden. 
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Den 29 november 1943 hölls Stockholms scoutkårs sista all-
männa ledarmöte på restaurang Göta Källare i form av en stor 
förbrödringsfest tillsammans med ledare från övriga Stock-
holmskårer m fl. Festen avslutades med ett lägerbål, under vilket 
kårens gamla fana fördes fram inför de församlade. Med rörelse 
såg kårens ledare sin kårchef Ivar Åkerfeldt överlämna fanan till 
distriktschefen med orden: "Vår fana har ställts till distriktets 
förfogande, må också våra krafter göra detsamma, må vi enhäl-
ligt arbeta för den nya organisationen till scoutings fromma.” 

 
HÖSTEN 1911 
uppsöktes gymnastikläraren i Wallinska flickskolan i Stockholm, 
Emmy Grén-Broberg av tre ivriga flickor från avgångsklassen. De 
hade av bröder och pojkbekanta hört talas om scouting och bönföll 
nu sin lärare att tillsammans med ytterligare två lärare vid skolan 
starta en "scoutförening" för flickor. Efter en viss prövotid för att se 
om flickornas intresse var mer än en nyck, gick lärarna med på 
förslaget. Så bildades den 18 november 1911 Wallinska skolans 
Scoutförening, Sveriges första i sitt slag. 

Beskrivningen är inledningsvis inte helt korrekt. Attackerna mot lärarna i 
Wallinska skolan inleddes redan hösten 1910 och i februari 1911 startade 
Emmy Grén-Broberg, Esther Laurell och Signe Hammarsten en 
försöksverksamhet i skolan. Detta ledde sedan fram till att föreningen 
bildades den 18 november 1911. Källa: Sveriges Flickors Scoutförbunds 
historia 1913-1953 (SFS Instruktionsserie för ledare nr 6). 

Flickscoutrörelsens framväxt i Stockholm är av flera skäl ganska litet 
känd. Arkivmaterialet är magert och några sammanfattande historiska 
redogörelser är inte kända. Den fortsatta beskrivningen av 75-åringen 
blir därför tämligen summarisk. 
 
UNDER 1912 
följdes exemplet från Wallinska skolan i Nya Elementarskolan och Åhlinska skolan samt 
möjligen ytterligare några skolor. 

Den 26 mars 1913 bildades Sveriges Flickors Scoutförbund med Emmy Grén-Broberg som 
första chef. Det förefaller som om stockholmarna funnit det lämpligt att passa på medan de i 
alla fall var i farten; dagen efter samlades representanter för sju skolföreningar och bildade 
Stockholms Flickscoutkår, även denna med Emmy Grén-Broberg som chef. Deltagare var, 
förutom de nämnda tre föreningarna, även föreningar i Kungsholms folkskola, Lyceum, Mar-
garetaskolan och Normalskolan. Följande år tillkom ytterligare sju skolföreningar, varefter det 
totala antalet 1916 hade minskat till elva föreningar. Skillnaden mot pojkarnas uppläggning 
var påtaglig; flickorna förefaller strikt ha hållit sig till enskilda skolor, medan pojkarna an-
vände sig av ett något bredare rekryteringsunderlag. Antalet flickscouter i staden uppgick 
1915 till 319 vartill kom 16 ledare. 
 
1920 
lämnade Emmy Grén-Broberg över ledningen för Wallinum till en av föreningens allra första 
scouter, Gerda Blomberg-Bäclström, känd som Ludde och som flickscoutchef åren 1935-
1949. 
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1921 
omorganiserades Stockholms flickscoutkår till Stockholms flickscoutdistrikt, bestående av de 
tidigare föreningarna, som nu bytte namn till kårer. I övrigt är föga känt från "det glada 20-
talet". Vid 1930 års slut hade medlemsantalet stigit till knappt 1 200, fördelade på 24 kårer, en 
seniorkår och 4 blåvingeringar. Att märka är att flickorna redan då använde beteckningen 
"kår" i samma mening som pojkarna använde "avdelning". Det var sålunda ett ganska stort 
antal små enheter som sorterade direkt under distriktet. Troligen var detta den direkta anled-
ningen till den reform som genomfördes den 
 
1 JANUARI 1931 
Distriktet delades då i fem mindre distrikt, i storlek motsvarande ungefär pojkarnas kolonner. 
Som samarbetsorgan för detta fungerade ett distriktsledarråd, vilket vid jultiden 1937 försågs 
med särskild styrelse med Jenny Rieck Müller som ordförande. Redan följande år drog hon 
sig dock tillbaka till viceposten, sedan Estelle Bernadotte av Wisborg, "Paki", visat stort 
intresse och erbjudits posten. Paki blev i fortsättningen en i hög grad samlande kraft, vars be-
tydelse för utvecklingen knappast kan överskattas. 

Medlemsantalet i distrikten steg under 1930-talet till drygt 2 100, fördelade på 34 flick-
scoutkårer, 16 seniorscoutkårer och 24 blåvingeringar. Fem år senare var totalsiffran uppe i 
drygt 2 700, fördelat på 55, 10 respektive 38 enheter. De fem distrikten utökades mot 30-talets 
slut till sju. 1944 anslöt sig de katolska kårerna som åttonde distrikt och 1950 tillkom två di-
strikt i Bromma. Denna organisation bestod sedan till samgåendet med pojkarna i januari 
1961. Det fanns då närmare 4 000 medlemmar i de tio distrikten, fördelade på knappt 200 
enheter. Ingen dålig utveckling! 

En av de verkligt stora händelserna i flickor-
nas historia bör ha varit tillkomsten av lä-
gerområdet vid Fårholmen, idag mest känt 
som Lemshaga. Berättelsen härom är en hi-
storia om äkta envishet och målmedvetenhet 
som kan försätta berg. Själva området upp-
läts av Gustavsbergsbolaget med den kostliga 
motiveringen, uttalad sedan man först kon-
staterat att det egentligen var ett alldeles för 
stiligt område: "Vi har alltid förut bara hjälpt 
pojkarna, så nu tycker vi att vi vill göra något 
för flickorna - de sköter ju om vad de har så 
mycket mera varsamt". 

Några pengar till stugbygge fanns naturligtvis inte. Första ansökan om arvsfondsmedel av-
slogs och den andra, inlämnad 1937, fick ligga obesvarad i tre år, innan plötsligt 15 000 kr 
kom nedramlande från himlen. Under mellantiden hade distrikt III och Paki skaffat fram var 
sin arbetarbarack, som satts på plats, inretts och vederbörligen invigts den 21 maj 1939. När 
sedan de stora pengarna kom trillande med krav på byggstart inom ett år, utbröt en febril akti-
vitet. Den för våra dagar måttliga summan 5 000 kr måste skaffas fram genom eget arbete. 
Detta lyckades genom amerikanska lotterier, basar och en konsert. När stugan i slutet av 1941 
stod färdig kunde konstateras att den kostat medlemmarna 2:13 per flicka under fyra år. Hur 
många arbetstimmar som därjämte nedlagts vågar man knappt tänka sig. 

Lika tävlingsglada som pojkarna var väl flickorna aldrig. Det stora, samlande evenemanget 
torde ha varit Hagatävlingen, en patrulltävling som första gången gick av stapeln den 1 maj 
1948 och därefter återkom varje år utom 1954, då arrangör saknades. Segrare vid premiären 
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blev patrullen Renar från Bromma Spanare, som fick mottaga ett av prinsessan Sibylla uppsatt 
vandringspris. 

Mot slutet av 50-talet intensifierades samarbetet mellan flick- och pojkkårerna. Flera mixade 
kårer såg dagens ljus och slutligen blev det dags för ett gemensamt distrikt. Men det är, som 
en stor man sagt före mig - en annan historia. 
 
 

Kapitel 4. Ur Demed nr 4 och 5 
 
EN NYPA POJKHISTORIA 
I tidigare artiklar har skildrats pojkscoutverksamhetens framväxt inom ramen för Stockholms 
scoutkår. Innan det blir dags att berätta om årets 25-årsjubilar, det gemensamma flick- och 
pojkdistriktet, bör dock några huvuddrag av pojkhistorien i övrigt antydas. 

Den första riktiga distriktsbildningen gjordes den 18 februari 1925, då de två storkårerna 
Stockholms och Stockholms Kyrkliga inledde formellt samarbete 
med kårer från kringliggande bygd. Detta distrikt bestod till ut-
gången av år 1936, då det innehöll ett 20-tal kårer från Vaxholm i 
norr till Nynäshamn i söder. Skillnaden i uppbyggnad och arbets-
sätt mellan de två storkårerna och de övriga blev då för påtaglig. 
Distriktet rämnade i en stads- och en länsdel med den år 1928 star-
tade Älghornstävlingen som enda gemensamma beröringspunkt de 
följande åren. 

Älghornstävlan den 17 maj 1928. 
Inte heller det nya stadsdistriktet blev någon riktigt lyckad skapelse. Vid årsskiftet 1943/44 
upplöstes de båda storkårerna och distriktet ombildades med en stark ledning och 27 kårer av 
den storlek vi idag är vana vid att se. Dessa fick dock raskt nya problem att brottas med. Av-
stånden ökade och anonymiteten tilltog. I ett försök att förbättra sammanhållningen mellan i 
vart fall närliggande kårer indelades distriktet från och med 1948 i tre kretsar. Något blev väl 
bättre därav men tendenserna till isolering inom den egna kåren bestod. 

Sådan var situationen när förbundet i början av 1953 bildligt talat lät "blåsa i lur" och kungöra 
slaget om ungdomen. Barnkullarna hade dramatiskt ökat under krigsåren. Stora skaror stod 
nu framför portarna och väntade på att få bli scouter. Resurser att ta emot dem saknades i stort 
sett och ändå måste det gå. De närmast följande åren upplevde distriktet en 

utveckling få vågat drömma om. De gamla kårerna byggdes ut, 
nya bildades på löpande band och vid 50-talets slut hade med-
lemstalet ökat med 50 % till drygt 6 000, fördelade på 50 kå-
rer. 

När de valda representanterna för de gamla flick- och pojkför-
bunden den 13 november beslöt gå samman till  
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var detta ett beslut som i hög grad "låg i tiden". Trycket 
från ungdomarna själva var starkt. Samskolan var genom-
förd och pojkar och flickor vana att arbeta ihop. I Stock-
holm hade redan 16 kårer både flick- och pojkarbete. Av 
dessa hade drygt hälften redan arbetat ihop i nära två år. 
Bengt Junker torde väl ha sammanfattat stämningarna hos 
det stora flertalet, när han efter det historiska beslutet yttra-
de: "Glädjen och tillförsikten inför framtiden är större, 
mångdubbelt större." 

Det vore emellertid fel att tro att stämningen var odelat 
harmonisk. Eilertz Fryland skildrade i Samspels decem-
bernummer reaktionerna utomlands: "Man kan möta förar-

gelse och misstro. Scoutings grundvalar vacklar. Man kan också möta en klar respekt inför 
beslutet. En och annan beklagar att något liknande ej kan genomföras i det egna landet, där 
inte ens samskolan är helt genomförd. En vanlig reaktion är också en stilla undran. Wait and 
see. Låt gärna svenskarna experimentera men låt oss själva vänta och se, vad det blir av sam-
gåendet." Även reaktionerna inom landet var enligt Eilertz blandade. Man fick räkna med ett 
visst bortfall av ledare, särskilt i administrativa befattningar. "Inte så sällan möter man också 
här hemma reaktionen ”vänta och se”. Man vill inte på allvar ta itu med uppgifterna, förrän 
man ser vad det blir av samförbundet." 
 
DEN 25 JANUARI 1961 
beslöt en extrainkallad distriktsstämma om 
sammanslagning till ett gemensamt distrikt 
med verkan från den 1 januari samma år. 
Till distriktsordförande valdes Torsten Tha-
ning med Mary af Ugglas och Nils Orrling 
som vicar. Stämman hade föregåtts av ett 
imponerande arbete. Kartläggning hade 
gjorts, ett stort antal praktiska frågor och 
förslag till lösningar lämnats i ett omfattande 
betänkande redan i september 1960. Det nya 
distriktet stod väl rustat. Det hade försetts 
med en ledning som minst av allt präglades 
av någon "wait and see-anda". 
 
UTGÅNGSLÄGET 
Vilka var nu de stora problem som de skep-
tiska förutsåg? Ja, många var nog helt enkelt 
rädda för att pojkarna skulle ta befälet i så-
dan grad att flickorna skulle trängas tillbaka 
och flickscoutings särprägel förflyktigas till 
förmån för ett mer "okvinnligt" program. 
Bland pojkarna fanns å andra sidan många 
som fruktade att pojkarna skulle förvekligas 
genom kontakten med flickorna och möjlig-
heten att genomföra ett gammaldags, "tufft" 
program minskas. Olyckskorpar siade om 
stort medlemsbortfall, särskilt på flicksidan. 



 -  14  - 

Problemen var till stor del förutsedda och i möjlig mån motade redan i grinden. Förbundets 
första stadgar är ett intressant dokument, som tydligt speglar respekten för de båda tidigare 
förbundens särart och en närmast ängslig strävan att med hjälp av s.k. negativ könsdiskrimine-
ring säkerställa att ingendera kategorin skulle få ett övertag över den andra. Verksamheten 
bibehölls könsdelad upp till och med scoutåldern; först på seniorscoutplanet skulle integrerad 
verksamhet bedrivas. Denna uppdelning bibehölls ända fram till 1971, då för första gången 
öppet uttalades målsättningen "att inom samtliga grenar bedriva verksamhet med flickor och 
pojkar tillsammans" ända ner i minsta organisatoriska enhet (kullen, patrullen etc.). 

Vid redigeringen inför tryckningen av denna artikel föll av misstag större delen av det följan-
de stycket bort. Det återges här i sin fulla lydelse. 

Distriktets första verksamhetsår sammanfattades av distriktsstyrelsen enligt följande: Året 
hade ”karakteriserats av ett visst igångsättningsmotstånd, som normalt brukar möta ny- eller 
omorganiserade organisationer. Traditioner, både i smått och stort, kräver sin tid för att efter 
inslipning finna sin form och passas ihop till en fullt fungerande organisation. En annorlunda 
organisation än man är van vid, nya personer på nya befattningar, där man dessutom ibland 
inte säkert vet hur långt befogenheterna sträcker sig, har måhända gjort att inte allt blivit så 
som man kanske tänkt sig.” Styrelsen ansåg sig dock ha gjort värdefulla erfarenheter och såg 
optimistiskt på framtiden. Följande årsberättelser bekräftar att denna optimism var berättigad. 

Distriktsstyrelsens erfarenheter torde ha haft sin motsvarighet även på kårplanet. Möjligen 
blev problemen där mindre än somliga trott. Författaren av dessa rader, som under större de-
len av 60-talet och en bit in på 70-talet arbetade som enhetsledare på skilda plan, har i vart fall 
enbart positiva minnen av samarbetet. Pojkarna slipades av på ett trevligt sätt genom kontak-
ten med flickorna och en del av de våldsammare inslagen i deras program fick ge vika till 
förmån för en vänligare och mer teknisk scouting. Flickorna å sin sida "tuffade till sig" i viss 
utsträckning, dock utan att för den skull låta det gå ut över sin kvinnlighet. Resultatet blev en 
frisk och skön stämning, som på många sätt bäddade för ett ännu bättre program. 

 
 
UTVECKLINGEN I STORT 

Samgåendet skedde vid en tidpunkt då medlemstalen var 
större än någonsin till följd av de stora barnkullarna från 
krigsåren. Det låg därför inte något onaturligt i att siffror-
na så småningom skulle komma att sjunka till följd av 
vikande underlag. Den minskning från utgångslägets 
drygt 10 000 medlemmar till ca 58 % därav 10 år senare 
är dock större än som låter sig förklaras enbart med mins-
kat antal barn. Det är knappast platsen att i en jubileums-

artikel av förevarande omfång spekulera djupare häröver. Man bör dock hålla i minnet att 
förbundets omläggning av systemet för medlemsregistrering och avgiftsuppbörd 1970 hade 
till följd att åtskilliga passiva medlemmar försvann. Skäl finns också att peka på en radikal 
omvandling av samhället, som påbörjades under 1960-talet och fortsatte under hela det gång-
na kvartsseklet. Familjebilden förändrades starkt när hemmafruarna i stort sett försvann från 
scenen. Samtidigt ökade utbudet av aktiviteter för barn dramatiskt liksom samhällets krav på 
människorna i utbildning och yrkesliv. 

Även andra omständigheter har säkert påverkat vår medlemsutveckling. Samhället har under 
årens lopp blivit mer komplicerat. Ett ökat krav på tillgång till betalda tjänster har tvingat 
även scoutrörelsens företrädare till prioriteringar. I Stockholm kom detta så småningom att gå 
alltmer ut över arbetet på fältet. Från början fanns två heltidsanställda konsulenter som i hu-
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vudsak ägnade sig åt fält- och utbildningsfrågor. 1971 
minskade dessa till en för att helt försvinna under 1975. 
Sedan dess har fältarbetet i stort anförtrotts ideellt arbe-
tande krafter. Under 1980-talet kan dock spåras en be-
gränsad återgång till anställd arbetskraft på denna front. 
Det är ett gott betyg åt våra ideellt arbetande ledare i 
distriktsledning och kårer när man konstaterar att de 
trots de hårda villkoren lyckats hålla medlemssiffrorna i 
stort sett oförändrade under perioden 1970-1984. Under 
en kort period under 1970-talets första hälft kunde till 
och med spåras en tioprocentig uppgång. 

Om satsningen på det rena fältarbetet mins-
kat, gäller motsatsen klart det rena kontors-
arbetet. Vid 1960-talets början sköttes detta 
av två sekreterare och en halvtidskraft för 
bokföring. Den senare försvann ganska 
snart. Från 1965 har funnits en särskild 
kanslichef. En ekonomisk svacka i slutet av 
1960-talet tvingade för en tid fram en 
minskning av kansliresurserna. 1971 var 
man dock tillbaka vid det gamla, frånsett att 
den ena sekreteraren utbytts mot en elev. 
Vid mitten av 1970-talet genomfördes den 
organisation som i huvudsak gällt sedan 

dess, dvs. med en kanslichef och tre sekreterare. 
Dessa utökades 1979 med en kraft, som närmast på 
heltid fick ägna sig åt den alltmer svällande verk-
samheten på distriktets flaggskepp Vässarö. Räknat 
i lägerdygn (en person ett dygn) uppgick denna 
verksamhet under 1960-ta1et till 5-10 000. 1973 
överskreds första gången 20 000 och 1979 var siff-
ran uppe 32 000. Hittillsvarande rekordnotering 
härrör från 1982: 36 000!!! 
 
MEDLEMSANTALET HAR ALLTSÅ MINSKAT. 

Olyckskorparnas spådom att detta skulle gå ut över flickorna har dock kommit på skam. Un-
der åren 1960-1967/68 minskade i stället pojkarna överlag mest. 

Minskning 1960-1967/68 

 Flick Pojk  
Blv, vu - 43% - 54 % 
Scout - 34 % - 36 % 
Seniorscout - 10 % - 38 % 

Ledarna och övriga vuxna minskade under samma 
tid 17 % under det att genomsnittet för samtliga ka-
tegorier var - 32 %. 

 

Ett vidare studium av siffrorna för hela 25-årsperioden pekar mot att scoutrörelsens karaktär 
av ungdomsrörelse ändrats. Under det att antalet barn och ungdomar stadigt minskat i samtli-
ga kategorier, har antalet ledare och övriga vuxna faktiskt ökat. 1984 gick det sålunda endast 
1,8 barn och ungdomar på varje vuxen mot 4,7 år 1960. Därmed har fullföljts en tendens som 
är fullt märkbar sedan scoutrörelsens tidiga år. Några slumpvis utvalda år visar sålunda 7,7 - 
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7,5 - 9,6 - 11,3 barn/vuxen för åren 1950, 1938, 1927 och 1923. En jämförelse med flickorna 
blir än mer förödande. 16,4 och 19,9 för 1930 respektive 1915! 

Mindre anmärkningsvärd har utvecklingen varit när det gällt antalet kårer. Det var ju förutsatt 
att f1ick- och pojkkårerna på sikt skulle gå samman och bedriva integrerat arbete. Detta var i 
stort sett klart omkring 1970, då de ursprungligen drygt 80 kårerna minskat till 50. Därefter 
har endast ett fåtal förändringar i beståndet skett som följd av behovet att skapa slagkraftigare 
enheter. Antalet verksamma kårer är i dagsläget 43. En viss omfördelning mellan olika områ-
den har dock skett, se närmare följande tabell. 
 

Område Utgångsläge Tillskott Minskning Rest 
  1 2 3 4 5 6 7 

Innerstaden        
 Östermalm, city 9 3 - - 1 5 3 
 Gamla stan 1 - - - ½ - ½ 

 Norrmalm 
Vasastaden 5 2  - ½ 2 2½ 

 Kungsholmen, Essinge 6 3 - - - 4 2 
 Södermalm 5 2 1 - - 4 2 

Västerort        
- Bromma, Västerled 12 7 - - - 7 5 
- Hässelby, Spånga, Järva        8 4 4 ½ 2 4 6½ 

Sydväst        
- Hägersten, Skärholmen 6 - 4 ½ - 2 8½ 
- Brännkyrka, Vantör 7 2 3 - 2 5 3 

Sydost       
- Enskede, Farsta 11 4 

2 
1½ 2½ 5 7 

- Hammarby, Skarpnäck 6 3 - - 3 l 2 

Specialkårer 5 - 5 - 7 - 3 

SUMMA 81 30 19 2½ 18½ 39 45 
1) Antal kårer vid årsskiftet 1960/61 6) Minskning genom samgående med annan kår 
2) Därav kårer med enbart flickverksamhet 7) Återstående antal kårer vid årsskiftet 1965/66 
3) Tillskott genom nybildning 
4) Tillskott genom att gammal kår flyttat till nytt område 
5) Minskning genom nedläggning, vilandeförklaring eller flyttning 

 

Pojkarnas gamla kretsindelning hade före samgåendet sin motsvarighet i flickornas tio di-
strikt, låt vara att flickornas enheter torde ha fungerat väsentligt bättre än pojkarnas. Grund-
principen behölls dock genom att distriktet 1961 indelades i sju kretsar. Redan 1964 var det 
dock dags att minska till fyra, varvid tre innerstadskretsar slogs samman till en. Detsamma 
gällde de båda västerortskretsarna, medan sydväst- och sydostkretsarna behölls oförändrade. 
1975 är det sista året som kretsombud förekommer i alla fyra kretsarna. Följande år utgick 
Västerort för att 1977 följas av Innerstaden. Fr.o.m. 1980 finns inga kretsar längre represente-
rade i distriktsstyrelsen. Viss kretsaktivitet har dock förekommit även därefter. 
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I LEDNINGEN 
avgick Torsten Thaning 1963 och efterträddes av Nils Orrling. Mary af Ugglas stannade till 
1964. Viceposten blev därefter svår att besätta. Vakanser förekom ett par perioder. Dessemel-
lan bekläddes posten av Maja Norén, Kerstin Bené och Gerd Ek. 

1970 drog sig Nils Orrling tillbaka efter välförrättat 
värv och dekorerades, liksom sina företrädare, med 
Silvervargen för sina utomordentliga insatser. Gerd 
Ek efterträdde honom och fick Erik Jansson som vice 
i tre år. Därefter följde i korta perioder som vice ord-
förande Hans- Åke Jansson, Torsten Graffton och 
Tom Sagerberg. Den senare tog vid som ordförande 
när Gerd Ek avgick 1977. På viceposten blev det även 
fortsättningsvis stor omsättning: Anne Jägerstedt, 
Staffan Persson och Per Ewing. Per efterträdde Tom 
som ordförande 1982, då Barbro Granlind tog vid 
som vice. 
 
DISTRIKTETS HUVUDUPPGIFTER 
de gånga åren har legat inom områdena intendentur, 
program, utbildning och fältarbete. Här kan endast 
antydas några huvuddrag av vad som hänt i dessa delar. 
 
INTENDENTUR 
Huvudintresset har under alla år riktats mot Vässarö. Uppbyggnad av verksamheten där hade 
påbörjats 1956, sedan broförbindelsen till Singö blivit klar. 1962-63 framlades två omfattande 
utredningar med förslag till hur ön skulle kunna disponeras. Med dessa som grund har sedan 
under årens lopp bedrivits ett omfattande arbete för att göra ön till det scoutparadis den blivit. 
Ett stort antal stugor har uppförts, äldre byggnader renoverats, vägar och vattenförsörjning 
förbättrats, fasta spår anlagts etc. En höjdpunkt nåddes den 20 juni 1976, när kapellet kunde 
invigas. I det föregående har i siffror visats hur intensivt ön utnyttjats, låt vara att en del av 
detta utnyttjande hänför sig till lägerskolor och andra aktiviteter utanför ren scouting. 
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PROGRAMSIDAN 
har åren igenom bjudit på ett stort och varierat utbud av olika aktiviteter. Distriktsläger (på 
senare år i form av "gemensamma kårläger") har ordnats i stort sett vart tredje år. Början gjor-
des 1963 på Vässarö med 700 deltagare. Förbundslägret 1965 medförde en förskjutning till 
1967, då 830 stockholmsscouter slog läger vid Ånhammar. Sedan 1970 har lägren hållits på 
Vässarö med deltagarsiffror runt ett och ett halvt tusen de senaste gångerna. 

Till programsidan har även hört regelbundna träffar för ledare, seniorscouter och patrulledare, 
både gemensamma och grenvis. Traditionen med julotta i Riddarholmskyrkan har också full-
följts. 

 

 
Stort upplagda tävlingar har, i vart fall på pojksidan, urgammal hävd även om den äldsta nu 
förekommande tävlingen började så sent som 1928. Där avgjordes nämligen det första Älg-
hornet på Ladugärdsgärde. Flickorna var till en början något avvaktande till pojkarnas flitiga 
tävlande. Under senare delen av 1960-talet bröts dock isen definitivt och därefter har flickorna 
regelbundet deltagit i alla förekommande aktiviteter. Intresset har i första hand koncentrerats 
till årets två stora evenemang, Scouternas Dag på våren med tävlingar för de tre yngsta 
verksamhetsgrenarna, och Scouternas Natt på hösten för patrull- och seniorscouter. Dessa 
båda kompletterades 1970 med ledartävlingen De Snåriga Skäggens Dag, från början tänkt 

som en endagstävling med kvalificerade inslag av friluftsteknisk 
natur. Efter några år gjorde dock betydligt lättsammare former 
sitt inträde, samtidigt som arrangemanget öppnades även för se-
niorscouterna. På idrottssidan har regelbundet förekommit täv-
lingar i scoutfemkamp, en tävling med ökat intresse sedan sim-
ningsmomentet 1972 utbytts mot surrning/livlina. Den gamla 
scoutsporten orientering har också hört till standardtävlingarna 
liksom simning, en sport som åren kring 1970 var så populär 
(utom bland femkamparna) att man blev tvungen att genomföra 
den i ett förmiddags- och ett kvällspass för att inte spräcka alla 
tidsramar. 
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UTBILDNINGEN 
har i alla år setts som en av distriktets främsta uppgifter. Särskilt betydelsefull var den natur-
ligtvis i samband med den stora programrevisionen 1968-70, där välplanerade insatser bädda-
de för en smidig övergång till nytt arbetssätt och nya verksamhetsgrenar. Kursdeltagandet 
nådde annars sin höjdpunkt redan 1961, då 1 277 var med. Därefter har den årliga siffran legat 
kring 600-700, fördelade på 30-talet kurser. Största utbudet daterar sig från 1964, då 65 kurser 
genomfördes. 
 

 
FÄLTARBETET 
har berörts inledningsvis i samband med ge-
nomgången av medlemsutvecklingen. 
 
Som synes har stockholmsscouterna under de 
gångna åren hunnit utbilda ett stort antal tradi-
tioner och goda vanor. En någorlunda fullstän-
dig berättelse om dessa skulle utan vidare fylla 
en tjock bok. Vem vet, kanske den blir skriven 
en dag. Det vore de värda, alla de som under 
årens lopp föra oss fram dit där vi står idag. 

   

  GS 


