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Inledning 
Året var 1945. Våren hade just kommit. Den 7 maj fylldes Kungs-
gatan i Stockholm av jublande människomassor. Från kontoren runt 
omkring öppnades fönstren. Papperskorgar tömdes och innehållet 
regnade som konfetti mot gatan. Tyskland hade kapitulerat villkors-
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löst och en sex år lång mardröm var över. Det var åter fred i Euro-
pa! Ett Europa, som efter historiens dittills grymmaste bombningar 
till stora delar låg i spillror, där mängder av människor svalt och 
saknade tak över huvudet. Ett gigantiskt återuppbyggnadsarbete 
väntade, hat skulle bytas mot solidaritet och samarbete. En bättre 
värld skulle byggas på ruinerna av den som raserats. Ingen kunde 
stå oberörd inför uppgiften. 
När allt detta inträffade var jag tolv år gammal. Hur mycket förstod 
jag av det som skedde omkring mig? Nutidsorientering var inget 
prioriterat ämne i den tidens skola och barnets referensramar var 
otvivelaktigt begränsade. Dagstidningar tillhörde knappast det man 
läste, frånsett möjligen sportsidorna. Sverige hade ju varit lyckligt 
skonat från direkt inblandning i krigshändelserna. Mest påtagligt 
hade här varit en begränsad tillgång på mat och olika förnödenhe-
ter, men verkningarna härav hade knappast varit särskilt stora, i vart 
fall inte från barnets horisont. Ett väl genomfört system med ranso-
nering av olika varor hade medfört att vi varje dag kunnat äta oss 
mätta, få tillräckligt med kläder på kroppen och tillgång till en bo-
stad, där vi i vart fall varken behövde frysa eller fara illa på annat 
sätt. Förstod vi hur bra vi egentligen hade haft och alltjämt hade 
det? Tveksamt! Det var i varje fall ingenting man funderade över. 
Min generation hade ju varit så ung när kriget bröt ut att vi inte 
hade något att jämföra med. Några funderingar och drömmar kring 
hur allting nu skulle bli bättre hade vi knappast. 
För våra föräldrar, ja, till och med för ungdomen på väg ut i livet, 
var situationen naturligtvis en annan. Nu skulle livet sakta återvän-
da till det normala. Gränserna, fönstren mot världen skulle öppnas 
igen, den uppbyggnad av ”folkhemmet” som påbörjats under 1930-
talet skulle fortsättas, ett bättre och rättvisare samhälle skulle ska-
pas. Skördetiden var inne, framtidstron utan gräns! Sverige stod väl 
rustat för den stora uppgiften. 
Ämnet för denna årsskrift är pojkscoutings utveckling under efter-
krigstiden inom ramen för Sveriges Scoutförbund. Mycket har för-
ändrats i vårt land sedan dess. För att kunna förstå vad som hände 
och varför, är det nödvändigt att starta med en kort1 beskrivning av 
den tidens samhälle och samhällsklimat. 
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Så var det då 

Svenska kyrkan hade ännu vid världskrigets slut ett fast grepp om 
vårt samhälle – först 1952 infördes en lag som gav den enskilde rätt 
att fritt utträda ur denna. I vardagen avspeglades detta på olika sätt. 
Kristendomskunskapen hade en framträdande plats i skolundervis-
ningen, söndagens karaktär av vilodag och frihet från arbete var på-
taglig och under de stora helgdagarna förekom inga offentliga nö-
jen: teatrar, biografer, restauranger, danspalats och liknande höll 
stängt, idrottsarenorna låg tomma etc. Affärerna var naturligtvis 
stängda på söndagarna. Först 1967 fick man rätt att hålla dem öpp-
na på kvällstid. 
Den formella distansen, människor emellan, markerades tydligt. 
”Du” var ett tilltalsord som användes enbart närstående och vänner 
emellan. Andra tilltalades hövligt med ”ni” eller titel om sådan 
fanns. Till läraren i skolan sa man ”magistern”, ”fröken” eller lik-
nande, till sin scoutledare ”ac” (avdelningschefen), ”kårchefen” etc. 
Personer utan titel tilltalades med ”herr”, ”fru” eller ”fröken” samt 
efternamnet. Inte förrän 1967 börjande man mera allmänt använda 
tilltalsordet ”du” Dessförinnan ansågs det oartigt att säga du till nå-
gon överordnad (eller äldre) person, som man inte kände. 
För vuxna manliga arbetare ansågs det länge självklart, att man 
skulle arbeta så länge man själv ville och orkade. Åtta timmars ar-
betsdag infördes först 1919. Arbetsveckan var i god överensstäm-
melse med den bibliska förebilden2 sex dagar. Även barnen gick 
naturligtvis i skolan på lördagarna. Femdagarsveckan infördes 
först 1968. En följd därav blev på många håll för scoutverksamhe-
tens del att antalet disponibla övningskvällar minskade från fem 
(må-fr) till fyra (må-to). 
Semester var länge en okänd förmån för det stora flertalet svenskar. 
Endast ämbetsmän och likställda hade rätt till en viss tids betald le-
dighet. För arbetare var semestern ännu på 1930-talet i regel, i den 
mån den förekom, endast 4-6 dagar. Först genom 1938 års semes-
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terlag blev betald semester allmän. Den omfattade då minst två 
veckor. Tiden förlängdes 1951 till tre och 1963 till fyra veckor. 

Sett mot detta perspektiv är det egentligen ganska fantastiskt att det 
överhuvudtaget var möjligt att ordna scoutläger i någon omfattning före 
1950-talet. Vilken entusiasm och vilja att satsa måste inte ha besjälat de 
vuxna personer som dessförinnan använde stora delar av sin knappt 
tillmätta fritid för att åka på läger med sina scouter! 

Arbete var alltså den huvudsakliga sysselsättningen för en vuxen 
person. Uppfattningen underströks länge av de starkt begränsade 
möjligheterna till pension. Det ansågs som en naturlig uppgift för 
fattigvården att ta hand om de sämst ställda i samhället. 1935 kom 
en lag om folkpension som var så låg att den endast i undantagsfall 
räckte till att försörja en pensionär utan andra inkomster än pensio-
nen. Ännu 1947 hade ca en tredjedel av folkpensionärerna under-
stöd av fattigvården. Först genom den lag om folkpensionering, 
som trädde i kraft den 1 januari 1948, blev pensionerna så stora att 
de i flertalet fall var tillräckliga för en knapp försörjning. Allmän 
tjänstepension (ATP) infördes först 1959. 
Den tekniska standarden i bostäderna var vid 1940-talets mitt allt-
jämt tämligen låg. Åtskilliga detaljer, som idag anses självklara, be-
skrevs vid denna tid som ”moderna bekvämligheter”: centralvärme, 
varmvatten, hiss, balkong, badrum, wc, sopnedkast, rostfri köksin-
redning, kylskåp m.m.3 Utvecklingen mot en sådan standard ansågs 
vara både av godo och av ondo; visserligen förenklades hemarbetet, 
men kostnaderna för bostäderna sköt samtidigt i höjden. 
Huvuddelen av det svenska bostadsbeståndet saknade naturligtvis 
de beskrivna moderniteterna. Lägg härtill att stora delar av den ma-
skinella utrustning, som idag anses tämligen självklar, ännu knappt 
var påtänkt: tvätt- och diskmaskiner, frysar, elektriska matberedare, 
mikrovågsugnar etc. 
Det dagliga hushållsarbetet var alltså både tungt och tidskrävande. 
Den traditionella arbetsfördelningen mellan man och kvinna, 
nedärvd från det gamla bondesamhället, sågs därför som något na-
turligt. Kvinnans plats var i hemmet medan mannens uppgift var att 
försörja henne och familjen. 1945 yrkesarbetade (utanför hemmet) i 
Sverige endast 28 % av alla kvinnor över 15 år = en fjärdedel av 
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alla yrkesutövare (män och kvinnor). De flesta av dessa kvinnor 
(83 %) var ogifta. Endast 10 % av alla gifta kvinnor arbetade utan-
för hemmet. 

Kvinnans ställning som underordnad mannen var länge starkt befäst i 
svensk tradition och lagstiftning. Gifta kvinnor ansågs visserligen i prin-
cip myndiga men var ställda under mannens målsmanskap ända till 
19214. Detta målsmanskap var synnerligen omfattande. Det avsåg både 
personliga och ekonomiska förhållanden och innebar i praktiken att 
hustruns formella myndighet var skäligen betydelselös. Ogifta kvinnor 
var omyndiga ända till senare delen av 1800-talet. 
Det ansågs länge att en gift kvinna inte kunde ha arbete utanför hemmet. 
Först 1923 fick hon formell rätt till vissa statliga tjänster, men motstån-
det mot gifta kvinnor ute i arbetslivet var dock alltjämt kompakt i vida 
kretsar. En kvinna som förlovade sig blev ännu på 1930-talet ofta upp-
sagd från sitt arbete när saken blev känd. Först 1939 infördes ett lag-
stadgat förbud för arbetsgivare med fler än två anställda att på grund av 
trolovning eller giftermål avskeda arbetstagare som varit anställda i fö-
retaget i minst två år. 1945 utsträcktes förbudet till att gälla alla företag 
och anställda utan undantag. 
Först 1919 och 1921 fick kvinnor rösträtt vid kommunala resp. statliga 
val på samma villkor som män. 

Myndighetsåldern var länge 21 år. 1965 sänktes den till 20 och 
1974 till nuvarande 18 år. 
Skolplikt hade i Sverige införts redan på 1800-talet. 1936 hade plik-
ten förlängts till sju år med möjlighet att i vissa fall utöka folksko-
lans undervisning till att omfatta 8 år. Reformen genomfördes suc-
cessivt fram till slutet av 1940-talet. Så sent som 1940 undervisades 
fortfarande 55 % av folkskolans elever i flerklassiga avdelningar, så 
kallade B- eller C-klasser. På landsbygden var vid denna tid folk-
skolans B2-form den vanligaste, dvs. en småskollärare för klasserna 
1 - 2 och en folkskollärare för klasserna 3 – 6. 
Ännu under 1940-talets senare del ansågs det sålunda som normalt 
och naturligt att ungdomarna i 14-15-årsåldern gick ut i arbetslivet. 
1950 fattade riksdagen beslut om att på försök införa en nioårig en-
hetsskola, dvs. en skolform med enhetlig organisation och enhetligt 
utbildningsmål, vilken skulle ge utbildning åt alla eller det stora 



6 

flertalet elever på en angiven nivå. Tolv år senare togs det definitiva 
beslutet om en obligatorisk nioårig grundskola. 
Reguljära radiosändningar hade i Sverige påbörjats 1925. Länge 
sände man endast över en kanal. 1955 introducerades en andra ka-
nal, som redan två år senare kunde höras av en tredjedel av befolk-
ningen. Det stora genombrottet, i vart fall från ett ungdomligt per-
spektiv, kom dock 1961, då melodiradion startades. En viktig an-
ledning var att radiomonopolet hotades av piratsändarna Radio Syd 
och Radio Nord som sände från fartyg till havs och lockade många 
lyssnare. Melodiradion sände lätt grammofonmusik på morgonen 
och på dagtid i P2, och i P1 efter de vanliga programmens slut. 
1964 kompletterades utbudet när P3 startade reguljära sändningar 
efter två års försöksverksamhet. 
TV var länge ett okänt medium i Sverige. Efter några års försöks-
verksamhet inleddes de reguljära TV-sändningarna från Sveriges 
Radio-TV den 1 juli 1957. Programmen sändes länge i svart-vitt 
och naturligtvis endast över en programkanal. 
Världskriget medförde naturligtvis en stark minskning av antalet 
motorfordon i vårt land. 1943 var antalet drygt 86 000. Efter kri-
gets slut ökade detta starkt. På nyåret 1952 fanns här sålunda drygt 
313 000 personbilar.5 Som jämförelse må nämnas att det totala an-
talet personbilar i Sverige 2004 uppgick till knappt fem miljoner!6 
Ännu på 1950-talet var därför cykeln det närmast till hands liggan-
de alternativet när vi scouter skulle förflytta oss längre sträckor utan 
att använda tåg eller buss. 
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På väg till sommaren höjdpunkt 1954 – LÄGRET! 

Åtskilligt skulle även i övrigt kunna sägas om den tekniska utveck-
lingen under 1900-talets senare hälft. Må vara nog sagt att moderna 
företeelser som datorer, mobiltelefoner, bärbara radioapparater och 
musikspelare var okända företeelser för 1940/50-talens människor. 
Musik avnjöts vid offentliga konserter och inom ramen för radions 
sparsmakade utbud. Eldrivna grammofoner förekom i viss utsträck-
ning men det stora flertalet av befolkningen var nog hänvisad till de 
gamla vevgrammofonerna. På dessa spelades enbart gamla 78-varvs 
”stenkakor”, sköra företeelser som vanligen gick i bitar om man rå-
kade tappa dem. Hållbarare material introducerades först 1950, då 
LP-skivor (33.3 varv/min) och EP-skivor (45 varv/min) började 
dyka upp på den svenska marknaden. 
Tillgången på alkohol var länge strängt reglerad i vårt land. För rätt 
till inköp var man fram till 1955 beroende av det allmänna förtro-
ende, som man visats genom tilldelning av s.k. motbok med en för-
siktigt tillmätt ranson. Sådant förtroende visades huvudsakligen 
män över 25 år. 

Den 1 januari 1950 innehade av befolkningen över 25 år 76 % av män-
nen och 10 % av kvinnorna motbok. Sett i relation till hela befolkningen 
utgjorde motboksinnehavarna endast 27 %.7 

Narkotikamissbruk var länge en i huvudsak okänd företeelse i vårt 
land. Först under senare delen av 1960-talet började detta gissel bli 
ett allt större samhällsproblem. 
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Det mångkulturella samhälle, som vi idag talar så mycket om, var 
likaså något ganska okänt under 1940- och 1950-talen. Invandring 
förekom visserligen i viss omfattning från olika delar av världen, 
särskilt sedan det visat sig att vår egen befolkning inte räckte till för 
att täcka behovet av arbetskraft inom industrin. I stort vågar man 
dock påstå att vi som växte upp under dessa år levde i en ganska 
oskuldsfull och avskärmad miljö. Kontakten med folk från andra 
länder och kulturer var i allt väsentligt förbehållen det relativa fåtal 
ungdomar som hade förmånen / möjligheten att resa utomlands. 
Idrotten var åren efter andra världskriget alltjämt präglad av ama-
törtänkande och relativt knappa resurser. Idrottshallar förekom 
sparsamt liksom konstfrusna isbanor. Milda vintrar medförde pro-
blem för tävlingsprogrammet även i de högsta serierna. VM i is-
hockey genomfördes i slutet av 1940-talet utomhus på Stockholms 
enda konstfrusna bana. SM-finalen i bandy fick vid ett tillfälle flyt-
tas till en liten insjö i Småland. Utrymmet för andra än de påtagligt 
talangfulla ungdomarna var ytterst begränsat. Vi andra var hänvisa-
de till skolans ”gymnastik med lek och idrott” eller till egna initia-
tiv på gräsplättar eller dammiga grusplaner, där ett par utslängda 
jackor fick markera målstolparna när vi ”sparkade boll”. Några 
drömmar om en tryggad framtid som välbetalda ”proffs” torde inte 
ens de mest framstående bland våra kamrater ha närt. 
 

De första efterkrigsåren 

Krigsåren hade för svensk scoutings del inneburit en stark ökning 
av medlemsantalet, se närmare bilaga 1. Både Sveriges Scoutför-
bund och Sveriges Flickors Scoutförbund ökade från 1939 till 1945 
sin numerär med exakt lika många procent, 88 %! För pojkarnas del 
tillskrevs detta i första hand att de ”gripits av lust att göra sin insats 
för land och folk” och att de ”förstått att scoutrörelsen därvidlag 
kunde öppna vägar”.8 Inte dess mindre framstår uppsvinget som 
ganska märkligt, eftersom det kom under år då en stor del av ledar-
na fortlöpande var inkallade till beredskapstjänst och därför för-
hindrade att ta hand om sina avdelningar. 
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Åren närmast efter krigsslutet innebar för båda förbunden en stag-
nerande medlemsutveckling. Medlemstalen pendlade för pojkarnas 
del omkring 27 000 till 29 000 fram till mitten av 1950-talet. För 
flickornas del låg motsvarande tal länge mellan 18 000 och 20 000 
med en tillfällig uppgång till drygt 21 000 under några år. Först 
1954 för pojkarna och 1956 för flickorna började en stadig upp-
gång. Se närmare bilaga 1. 

I Sveriges Scoutförbunds årsberättelse för 1946 spekulerades en del över 
orsaken till att förbundet under det gångna året netto tappat nästan 1 700 
medlemmar (= 6 %). ”Måhända är nedgången en naturlig reaktion på det 
rekordartade uppsvinget under krisåren. Förbundsinstruktörerna har un-
der sina resor trott sig förmärka en viss ”efterkrigströtthet”, som efter 
allt att döma gjort sig märkbar inte bara inom scouting utan lite varstans 
i ungdomsvärlden.” I sin rapport skrev en av förbundsinstruktörerna: 
”Man måste nog konstatera, att intresset för att göra tjänst i ungdoms-
fostran har minskat. Patos för oavlönad sysselsättning är sällsynt.” 
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Ett problem som flitigt diskuterades under senare delen av 1940-
talet och framåt var scoutåldrarna. Dittills hade man varit vargunge 
mellan 9 och 12 år, scout till och med 17 och vandrarscout från 18. 

Medlemsomsättning 1943 
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Nu började man ifrågasätta både vargungeprogrammets kapacitet 
att räcka till för mer än två år och scoutprogrammets attraktions-
kraft gentemot de äldre pojkarna. Resultatet blev de nya linjerna, 
som började tillämpas på prov från 1947 och generellt från hösten 
1948. 

I en PM ang. prövning av nya linjerna angavs att erfarenheten ”visat att 
pojkarna i 14-15-årsåldern med några få undantag (t.ex. pl) i alltför stor 
utsträckning lämnar våra led. Syftet med dessa nya linjer kan framförallt 
sägas vara att söka behålla pojkarna i denna ålder (och därefter) i vår rö-
relse genom att ge dem nya arbetsuppgifter och skaffa dem en ny miljö”. 
Pojkarna skulle nu bli seniorscouter när de fyllt 15 år med rätt att i vissa 
fall gå över hit redan vid fyllda 14. Samtidigt sänktes scoutåldern till 11 
år, medan vargungeåldern bestämdes till 9-11 år. Seniorscouterna skulle 
sedan övergå till vandrarscouterna vid fyllda 18 år. 

Det är tveksamt om de nya linjerna någonsin blev en succé annat än 
i ett mindre antal kårer. Vargungegrenen torde ha klarat sig hel-
skinnad ur försöken men för scoutgrenen blev utfallet av mera tvek-
samt värde. Kritiken gällde främst att patrulledarna nu blev för 
unga för sin uppgift. Slutet blev en kompromiss: Seniorscoutgrenen 
blev visserligen kvar men i de nya stadgar som antogs av för-
bundsmötena 1951 och 1952 fastställdes att pojken skulle överflyt-
tas dit ”tidigast när han fyller 15 år och senast när han fyller 16 år”. 
Med verkan från den 1 januari 1953 bytte vandrarscouterna namn 
till oldscouter. Därvid bestämdes att en ”seniorscout som ej väljes 
till ledare övergår till oldscoutklubben när han fyllt 20 år”. 
 

Större succé när det gällde att attrahera de 
äldre (patrull)scouterna gjorde den innova-
tion som sommaren 1948 startades under 
namnet Blå hajken. Projektet gick ut på att 
man skulle dra samman en del av förbundets 
bästa patrulledare till en 11 dagars vandring med rikt och omväx-
lande program. Målet var att ge inspiration till en fortsättning som 
ledare. Tankegångarna utvecklades av initiativtagaren, förbundets 
dåvarande generalsekreterare Bengt Lorentzson9 

När den sista lägerelden falnar ner sitter blå hajkarna inbegripna i ett 
allvarligt samtal - inte om upplevelserna under de händelserika dagarna, 
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utan om framtiden - scoutledarskapet. En överenskommelse görs. Ingen 
reserverar sig: För oss som under så många år fått vara med i en levande 
scoutpatrull. För oss som fått uppleva denna Blå hajk - för oss är det 
bara en enkel plikt att låta nya pojkgenerationer få uppleva samma som 
vi. För oss är det en bjudande plikt att bli scoutledare. 
Säkerligen kan den anmärkningen riktas mot vår ledarrekrytering att vi 
inte tillräckligt beaktat angelägenheten av att på ett tidigt stadium intres-
sera dem som fostrats i goda scoutpatruller för ett kommande ledarskap. 
Blå hajken är en väg att i rätta ögonblicket och på rätt sätt ta vara på le-
darämnen i patrullerna. Känslan av att äga förtroende, att förväntningar 
ställs är stimulerande för den om sitt egenvärde nu så medvetne femton-
åringen. Detta tillsammans med upplevelsen, utbildningen och plane-
ringen för framtiden bygger en stadig bro fram till ledaråldern. Resulta-
tet efter tre års hajker har börjat skymta. 

Den starka utvecklingen av sjöscouting under kriget och åren däref-
ter har tidigare skildrats i en särskild årsskrift. Verksamheten bygg-
des upp av ledare som inte drog sig för att tala klartext med pojkar 
och föräldrar. Här följer ett utdrag ur en liten broschyr: 

Du vill bli sjöscout. Ditt val är gott, men du bör veta vad du ger dig in 
på – vad man kommer att kräva av dig. – Du tillhör ett kamratgäng, där 
var och en har ansvar. Dina ledare, kamraterna och livet på sjön och i 
skogarna kräver att du vill lära dig något, att du själv ligger i. Var be-
redd på att det inte ligger några eleganta segelbåtar färdigutrustade för 
att ta emot dig när våren kommer. Vi fordrar en hel del av dig. I gengäld 
får du uppleva det äventyr som ligger i att komma ut på sjön med bussi-
ga kamrater. – Tänk dig för! Om du tycker att fordringarna är för hårda, 
så ta inte upp en plats i onödan! Överväg först – bestäm dig sedan. Ingen 
trugar dig. 
Till föräldrarna: Vi måste kräva att er pojke kommer med till övningar, 
träffar och utflykter. Om ni inte räknar med att låta honom vara med un-
der seglingar och sommarläger är det ingen mening i att han blir sjö-
scout. 

Här må endast erinras om ett värdefullt tillskott till förbundets verk-
samhet: det utbildningscentrum som kunde skapas på Vindalsö i 
Stockholms skärgård efter att Axel Hirsch 1944 till förbundet done-
rat ett markområde jämte 10 000 kronor för uppförande av en stuga. 
Anläggningen kunde invigas av scoutchefen under försommaren 
1946. 
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Ett mera udda inslag i förbundets verksamhet under 1940-talet ut-
gjordes av flygscouting, en gren som startades på försök 1943 och 
härefter bedrevs i liten skala några år in på 1950-talet. 
Förbundets kedja av friluftsanläggningar utökades i början av 1950-
talet med fjällstugan vid Duved, som den 24 mars 1952 invigdes av 
landshövdingen i Jämtlands län Torsten Löfgren. 
 

På tröskeln till en ny epok 

Förbundets verksamhet drevs länge enbart av fritidsarbetande leda-
re och funktionärer. Ett starkt stöd erhölls från senare delen av 
1920-talet av den särskilda scoutsekreterare, som var anställd av 
Svenska kyrkans diakonistyrelse. Under andra världskriget blev be-
hovet av ytterligare anställd arbetskraft akut. 1942 anställdes den 
förste expeditionschefen, Lave Edstrand. Lave innehade denna 
tjänst till och med den 30 april 1949, då han efterträddes av Yngve 
Flodqvist. 1945 utvidgades förbundsexpeditionen ytterligare, då 
Fritiof Dahlby anställdes som förbundssekreterare / generalsekrete-
rare på heltid, jämsides med sin tjänst som Svenska kyrkans diako-
nistyrelses scoutsekreterare. Han upprätthöll båda befattningarna 
till 1948, då han efterträddes av Bengt Lorentzson. 
På kansliet arbetade under större delen av 1940-talet även 2-3 ex-
peditionsbiträden. 
Vid sidan av den egentliga kanslipersonalen anställdes under 1940-
talet en rad förbundsinstruktörer. Fritiof Dahlby kom redan 1941 
till Stockholm för att tillträda tjänsten som Svenska kyrkans diako-
nistyrelses scoutsekreterare och blev då samtidigt förbundsinstruk-
tör. Ytterligare två instruktörer anställdes 1943, John Myrén och 
Raoul Neveling, den senare dock endast på halvtid, enär han reste-
rande tid tjänstgjorde som riksombudsman i Scoutfrämjandet. 
De närmaste åren efter kriget verkar ha varit goda år för förbundet. 
1945-1947 var samtidigt 3-4 heltidsanställda förbundsinstruktörer i 
tjänst, var och en med ett imponerande antal resdagar runt om i lan-
det. Toppnoteringen nåddes av Bengt Lorentzson, som 1947 var på 
resande fot hela 289 dagar. Andra flitiga herrar var Sven Lindqvist 
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1945-47, Torvald Wermelin 1945, David Nilsson 1947, Ulf Hedvall 
1948 och Rune Selén 1949-50. Se närmare bilaga 3. 
1948 försämrades förbundets ekonomi så kraftigt att det blev omöj-
ligt att anställa efterträdare till Bengt Lorentzson och David Nils-
son, som båda slutade vid utgången av 1947. Fortsättningsvis fick 
man nöja sig med en heltidsanställd samt någon ytterligare under 
kortare perioder. 
Den 17 september 1948 drabbades förbundet av en svår förlust, då 
scoutchefen Folke Bernadotte mördades i samband med att han 
utövade medlingsuppdrag för FN i Palestina. 

Det kan kanske vara svårt för den som är ung idag att fullt ut förstå vil-
ken oerhörd betydelse Folke Bernadotte hade för sin tids ungdom, sär-
skilt för oss som då var både unga och scouter. Han var den oförlikneli-
ge ledaren, en man med stark personlig utstrålning och omfattad med en 
beundran som av dagens unga nog endast ägnas idrottsmän och pop-
stjärnor. Han porträtt hängde på väggen i mängder av pojkrum. Budska-
pet att han vid terminens slut skulle besöka scoutkåren och förrätta ut-
nämningar var signalen till fördubblade ansträngningar att bli klar med 
klassproven i tid. Få ville gå miste om chansen att få trycka hans hand, 
se hans fasta blick och höra honom tala om nöden i de krigshärjade län-
derna och vår plikt som scouter. Den som upplevt det glömmer det ald-
rig. 

Folke Bernadotte efterträddes som scoutchef av Lennart Bernadot-
te. Dennes tid vid rodret blev kort, endast tre år. Personer med när-
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mare inblick i förbundsledningen dessa år hävdar dock med be-
stämdhet att förbundets starke man redan under dessa år var hans 
blivande efterträdare Bengt Junker. 
Steget in i 1950-talet ackompanjerades av två för scoutings allmän-
na anseende bekymmersamma händelser. 
Den första grundades på den tidens allmänna inställning till homo-
sexualitet i kombination med några uppmärksammade fall av det vi 
idag vanligen talar om som pedofili. 

Homosexuella betraktades för 50-60 år sedan som ”personer belastade 
med en abnormitet, som väl närmast får betecknas som en sjukdom”. Ef-
ter att några scoutledare ställts inför rätta för straffbara homosexuella 
handlingar drabbades hela scoutrörelsen av en urskillningslös negativ 
publicitet. Detta resulterade i sin tur i en hårdhänt utrensning av homo-
sexuella ledare. Svenska Scoutrådet framhöll i ett cirkulär den 19 juni 
1951 att ”om en homosexuell person tjänstgör som ledare i en ung-
domsorganisation måste detta alltid innebära en latent risk. Slutsatsen är 
därför klar: Vår strävan måste vara att ingen homosexuell person står 
som ledare inom vår rörelse.” Cirkuläret åtföljdes av ”Bestämmelser om 
antagning av ledare inom Svenska Scoutunionen”, vari avslutningsvis 
framhölls att ”Som allmän regel gäller att minsta tveksamhet bör avhålla 
kåren från att antaga någon som ledare”. 

Den andra hängde samman med ett par episoder under förbundsläg-
ret Åvatyr 1950 och utlöste något som Bengt Junker senare i ledar-
tidningen Totem10 rubricerade som ”Presstormen kring Åvatyr”. 

Lägerprogrammet gick delvis i gammalsvensk stil, varvid förekom en 
del ålderdomliga ritualer, t.ex. en ”skamstock” av den typ som i äldre ti-
der förekom utanför kyrkorna där missdådare låstes fast för att föröd-
mjukas inför menigheten. Naturligtvis användes aldrig stocken för sitt 
egentliga ändamål, men många pojkar fann det roligt att bli fastlåsta och 
fotograferade. Sådana och liknande händelser utlöste, både i ledande 
dags- och kvällspress, en omfattande polemik bortom all sans och vett. 
Man ”frossade i pennalism och sadism, tydligen Åvatyrledningens hu-
vudsysselsättning”. Scoutrörelsen betecknades som ”stelnad i föråldrade 
former”. Några ”anropa(de) statsmakterna om ideologisk kontroll över 
scoutrörelsen och andra ungdomsorganisationer”. - - - - ”A. von Peiland, 
f.d. major, och alla hans insändarskrivande vänner vässade sina pennor 
och producerade sig med ’Fria ord’, där de ondgjorde sig över penna-
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lism och översitteri, ja, en nitisk väktare på muren anropade till och med 
Riksdagens Justitie Ombudsman med krav på undersökning.” 
Bengt Junker fortsatte: ”Vi som var med vet alla vad som verkligen 
hände: en enstaka förlöpning av en ledare, en skamstock bland en del 
andra medeltidsattiraljer på en av lägrets mer än 300 byar, en skämtsam 
sketch vid ett lägerbål, som i ett par fall kopierades med mindre gott 
omdöme. Och dessa få, i och för sig bagatellartade förlöpningar stoppa-
des genast.” 
Bengt Junker avslutade med påpekandet att han inte avsåg ”att polemi-
sera mot den ansvarslösa journalistiken. Den har redan gjort sin skada. 
En blockstilsrubrik på en löpsedel kan inte gottgöras med en blygsam 
dementi några dagar senare. Vi måste vara beredda på att få arbeta hårt 
för att bli kvitt dessa skadeverkningar, åtminstone på en del håll i landet. 
Det skedda ger oss anledning att fundera över hur det överhuvud var 
möjligt att skriverierna kom till och hur vi ska kunna förebygga ett upp-
repande.” 

Man kunde ha önskat Sveriges Scoutförbund en bättre start på det 
decennium, som mer än annat kom att domineras av de största 
barnkullarna i vårt land på mer än 20 år. 
 

Ett dynamiskt decennium 

En stor del av händelserna under 1950-talet har utförligt skildrats av 
Raoul ”Rulle” Neveling som under dessa år satt som något av 
”spindeln i nätet” och scoutchefens högra hand. 1988, vid drygt 80 
års ålder, ägnade han stor omsorg åt att på band tala in sina minnen 
från denna tid. Berättelsen återges i lätt redigerad form i närmast 
följande avsnitt. Här skall endast lämnas några kompletterande fak-
ta. 
1951 tog Bengt Junker slutligt hand om rodret 
som chef för Sveriges Scoutförbund. Decenniet 
kom sedan att i betydande omfattning bära 
hans prägel, även om han tog en kort paus 
1957, då Gösta Lewenhaupt var scoutchef. 
Bengts liv och gärning har utförligt skildrats i 
en tidigare årsskrift, varför det här räcker med 
att erinra om några basfakta: urscout som till-
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tillsammans med Rulle Neveling byggde upp svensk sjöscouting, 
jurist, civilekonom, framstående företagsledare, en omvittnat både 
begåvad och mycket effektiv person. Det är knappast någon över-
drift att påstå att han var exakt den person som förbundet behövde 
när han tillträdde som scoutchef. 
Under 1950-talet utvidgades förbundskansliet starkt. Rörande de-
taljer hänvisas till bilaga 4. Samtidigt gjorde pengar från näringsli-
vet och staten det möjligt att under decenniet anställa upp till åtta 
regionalt placerade ”konsulenter” med uppgift att genomföra den 
stora framtidsplan som påbörjades 1952. 

1954 anställdes de fyra första konsulenterna med arbetsområden i Skå-
ne, Göteborg och Bohuslän, Värmland och Dal samt Stor-Stockholm. 
1956 hade de ökat till fem och ett drygt år senare till åtta: Carl-Henrik 
Guste och Hans Johansson (Stor-Stockholm), Thorsten Samson (Folk-
unga), Roy Alnebeck (Skåne), Bengt Nihlmark (som då efterträtt Arne 
Willenhag i Göteborg-Bohus-Göta), L-E Forsberg (Älvsborg), Gunnar 
Gadestedt (Bergslagen-Dalarna), Torsten Lundgren (Medelpad-
Jämtland) och Rune Hallemar (Ångermanland-Lappland) 

Två ting kom mer än något annat att dominera decenniet: Framtids-
planen, vars syfte var ”att ge varje svensk pojke en chans till scou-
ting”, Samtidigt måste man återställa allmänhetens förtroende för 
scoutrörelsen efter de besvärande incidenterna vid decenniets bör-
jan, se ovan. För oss som då var aktiva, unga ledare, kom åtgärder-
na att sammanfattas i två begrepp: Slaget om ungdomen och de 
humanitära aktionerna. 

Slaget om ungdomen proklamerades av Bengt Junker hösten 195211: 
Vi kunde travestera Churchill och konstatera, att aldrig har så många 
väntat sig så mycket av så få. För att hålla vår ställning måste vi under 
de närmaste åren ta emot 25 % fler vargungar och 40 % fler scouter än 
nu. Det betyder nya flockar, nya avdelningar, flera ledare, scoutarbete på 
nya orter. 
Hur skall det gå till, frågar Du. Skall jag vara alldeles ärlig, måste jag 
svara: det vet jag inte. Men jag vet att det måste gå. Du har så rätt: vi har 
redan nu svårt att klara de pojkar, som finns i vårt förbund. Ledarna är 
få, många av dem drar ett alltför tungt lass. Det är på sina håll svårt med 
både pengar och lokaler. Och ändå måste det gå. 
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Vi ledare i Sveriges Scoutförbund har ett ansvar mot ungdomen. Det be-
tyder bland annat att vi måste ge så många som möjligt chansen till 
fullödig scoutupplevelse. Vi har också ett ansvar för vår rörelses fram-
tid. Varken Du eller jag vill höra den domen från framtiden, att scoutrö-
relsen inte mäktade med att ta emot de stora årskullarna under 1950-
talet. Vi vill inte svika vårt ansvar för förbundets och rörelsens framtid. 
Det är därför det måste gå. 
(Härpå följde en beskrivning av förbundets knappa resurser, både perso-
nellt och ekonomiskt, förbundsledningens fasta vilja att hjälpa till efter 
förmåga samt konstaterandet att varje kår och varje distrikt måste kämpa 
ut slaget med egna medel, efter sin egen plan.) Slutklämmen blev: Det 
måste gå. 

 
 
De humanitära aktionerna skildras av Rulle Neveling i ett senare av-
snitt med några kompletterande fakta, tillfogade av mig. 

Målet för förbundets verksamhet sammanfattades i tre punkter: Le-
vande patruller – Ledare med kringsyn – Respekt och förståelse för 
vår rörelse. 

Det finns detaljer i vår rörelse som vanligt folk är oförstående för. Några 
är grundläggande – dem skall vi hålla på. Andra har vi ingen anledning 
att särskilt framhäva, många kan vi utan förlust skiljas från. Vi skall inte 
i våra yttre former sträva efter att vara väsentligt annorlunda än andra. 
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Ett avskräckande exempel 

Storlägerverksamheten spårade under 1950-talet in på en mera 
hanterlig linje, grundad på erfarenheterna från Åvatyr. 

Det torde vara unikt att med nästan uteslutande frivillig och helt oavlö-
nad arbetskraft genomföra ett evenemang av så enorma dimensioner 
som ett storläger. Det går inom scoutrörelsen tack vare ledarnas hängiv-
na arbete. Trots regn nästan varje dag blev genomförandet strålande. Vi 
lyckades ”få solen att skina under molnen”. Många brev som förbunds-
ledningen fått mottaga befäster Högkvarterets uppfattning att läger-
kommittén lyckades göra Åvatyr till något ännu bättre än vi vågat hop-
pas – en organisatorisk fullträff och ett mycket betydelsefullt led i arbe-
tet på att svetsa samman vårt förbund.12 

Trots dessa positiva erfarenheter beslöt man sig för att i fortsätt-
ningen avstå från försök att ordna ett enda stort läger för hela för-
bundet och i stället skapa flera mindre läger med viss samordning 
av programmet dem emellan. Resultatet blev landsdelslägren, som 
både 1955 och 1959 ordnades samtidigt på sex olika platser i lan-
det. ”Framgången var obestridlig” noterades i årsberättelsen 1955, 
där även följande står att läsa: 

Den nya lägerformen ”visade sig ur många synpunkter fördelaktig. Det 
var lättare att ge ett värdefullt program när deltagarantalet som här stan-
nade under 2 000 vid varje läger. Det blev en intimare stämning och re-
sekostnaderna minskade avsevärt.” Härtill noterades att det var första 
gången som föräldrar i större skala deltog och medverkade i förbundets 
lägerverksamhet. 
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1954 gjordes åter ett försök att slå samman de olika pojkscoutför-
bunden i Sverige till ett enda förbund. En plan för sammanslagning 
utarbetades inom Sveriges Scoutförbund och förelades de andra för-
bunden. Den fick dock falla sedan det visat sig att det inte heller 
denna gång gick att skapa en samsyn. 
Betydligt bättre gick samarbetet med SFS. I SS årsberättelse för 
1952 konstaterades som glädjande att strävandena till ett fördjupat 
samarbete mellan Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveriges 
Scoutförbund varit mycket framträdande. ”Numera är det ett axiom 
att de båda förbunden skall samarbeta, det gäller bara att låta sam-
arbetet sätta in på fler och fler punkter.” Samarbetet inriktades 
främst på gemensamma kurser, gemensamma föräldraföreningar 
samt seniorscoutverksamheten. – Arbetet fördjupades ytterligare de 
närmast följande åren och ledde 1959 fram till ett principbeslut om 
samgående mellan de båda förbunden med sikte på slutligt beslut 
hösten 1960. Detta är dock en händelse som faller utanför ramen för 
denna årsskrift. 
 

Rulle Nevelings 1950-tal 
Raoul ”Rulle” Neveling föddes 
den 31 maj 1907 i Tyska Sankta 
Gertruds församling i Stockholm. 
Fadern var verkmästare. Rulle fick 
börja som scout i Stockholms 
scoutkårs andra kolonn i septem-
ber 1917, trots att han då var en-
dast tio år gammal. En bidragande 
orsak härtill torde ha varit den sju 
år äldre brodern Arthur. Den sjätte 
november samma år utnämndes 
Rulle till tredjeklasscout av Ebbe 
Lieberath. 
Rulle började sin scouttid som 
landscout och torde ha tillbringat hela sin patrulltid i kolonnens första 
avdelning, patrullen Vargen, där han så småningom blev patrulledare. 
Som sådan kvarstod han till 18 års ålder. 1928 startade han på försök en 
sjöscoutavdelning inom kolonnen tillsammans med brodern Arthur. Av-
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delningen hade till en början endast en patrull med fyra pojkar, bland 
dem den 15 år gamle, blivande scoutchefen Bengt Junker. Verksamhe-
ten växte så småningom så kraftigt, att man i slutet av 1935 bildade en 
särskild sjöscoutkolonn inom kåren. 
Rulles roll som legendarisk sjöscoutledare och utvecklare av svensk sjö-
scouting tillsammans med Bengt Junker har skildrats i årsskriften 2003. 
Här skall nu redovisas hans verksamhet som en av de drivande krafterna 
bakom Sveriges Scoutförbunds utveckling under 1950-talet. Om detta 
har han själv berättat på två ljudband som 1988 överlämnades till 
Scoutmuseet. Berättelsen återges med vissa lättare redigeringar och någ-
ra kompletterande tillägg. 
Rulle avled i Stockholm den 23 maj 1999, en vecka före sin 92-årsdag. 

 

Uppdraget 

Rulle hävdar att det efter Folke Bernadottes död i realiteten var 
Bengt Junker som var den verkliga chefen för Sveriges Scoutför-
bund. Det var också han som en dag i början på 1951 erbjöd Rulle 
en ledande post inom förbundskansliet. Uppdraget preciserades inte 
närmare. Målet var dock klart: en satsning på utveckling på alla 
plan. Hur det skulle gå till fick Rulle själv räkna ut. Det var hans 
uppgift att komma med förslag, som sedan skulle dras i förbunds-
styrelsen och utredningskommittén. Det gällde att genomlysa hela 
problematiken. Beskedet var klart och enkelt: ”Är den här rörelsen 
bra för 10 000, så är den väl kanske bra för 20 000 eller varför inte 
100 000!” En stagnerande medlemsutveckling kunde inte accepte-
ras. 
Vad krävdes nu för att nå utveckling på alla plan? Det var inte fråga 
om en enda sak, utan för att nå personell utveckling, alltså fler ung-
domar, fler vuxna, fler garanter, fler som ville stödja det hela, så 
krävdes det massvis med åtgärder, och vilka var de? Han funderade 
på saken i säkert ett och ett halvt år och började sedan treva sig 
fram. 
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Till USA 
På hösten 1952 föreslog Bengt Junker att Rulle skulle resa till USA 
under tre månader och sätta sig in i hur man arbetade där. BSA13 
var vid denna tid det scoutförbund i världen, som expanderade mest 
och därför var av särskilt intresse. Medlemsantalet låg omkring 4,8 
miljoner, en ansenlig mängd även ställd i relation till befolkningens 
storlek. Rulle accepterade erbjudandet, Bengt Junker ordnade fram 
ett Folke Bernadotte-stipendium och i februari 1953 var det dags att 
resa. 
BSA hade redan vid denna tid en stor kader, ca 3 000, särskilt ut-
bildade, heltidsanställda ”konsulenter”. Förbundets syn var att har 
man en god produkt, något gott och fint att erbjuda, så måste man 
också ha människor som går ut och säljer den produkten. BSA hade 
en långvarig, hård, sträv och krävande skolning av sådana som 
kunde tänkas bli heltidsanställda för att utveckla scoutrörelsen i de 
olika distrikten. Det var en sådan utbildning som väntade Rulle när 
han nu kom till USA. Några exempel på hur det kunde gå till: 

Redan andra dagen efter ankomsten till skolan fick ”eleverna” genomgå 
ett allmänbildningsprov. Hur mycket kan den här människan av geogra-
fi, historia, matematik, språk etc? Provet var enormt krävande. Det var 
sida efter sida med uppgifter. 8-10 frågor per sida att besvara på starkt 
begränsad tid. Sedan ringde en klocka. Vände man inte på bladet, så 
halkade man efter. ”Då var det noll, då gick det inte längre.” 
Fyra dagar senare meddelade skolans rektor: Mr Neveling, ni skall vara 
huvudtalare vid Rotaryklubbens sammanträde i Burnfield i afton. Ni får 
avstå från middagen här och får alltså en halvtimme på er att tänka ige-
nom och planera ett föredrag. Ni bör tala någonting om svensk industri - 
det tror jag att de är intresserade av. 
Några dagar senare meddelade rektorn: Mr Neveling, vi har en radiosta-
tion på den här skolan. Den lokala radion kommer klockan ett idag och 
ställer frågor till er. Vad säger ni om att tala om svensk skogsindustri 
och att de frågar er om det? 

Sådant var alltså skolans sätt att utbilda, direkt handgriplig action, 
handling, gör det! Det var otroligt krävande. Även rena talövningar 
förekom naturligtvis. Man fick efter lottdragning ett ämne som man 
skulle tala över ca en kvart. Metoden användes senare vid de Högre 
Ledarkurserna som kom att hållas i Sveriges Scoutförbunds regi. Så 
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pågick det hela tiden, skrivningar, prov, muntliga och skriftliga, och 
aktivitet in till the bitter end. Det var en underbar upplevelse. Ge-
nom det hela gick en tråd: Du skall utveckla scoutrörelsen, därför 
måste du kunna sälja den på rätt sätt. 
 

Efter hemkomsten från USA 

Väl tillbaka i Sverige gick Rulle direkt igenom en kurs i försälj-
ningskonst på Handelshögskolan i Stockholm. Tre månader, tre 
gånger i veckan. Tanken var: Ligger det någon hemlighet i det här, 
så vill jag lära mig det på svenskt manér, så skall jag översätta det 
jag lärt i USA. 

Rulles kunskaper på området resulterade så småningom i boken ”Tala, 
sälj”, senare ”Nå människan”. Boken såldes i 28 000 ex, vilket för sin 
tid får anses vara en aktningsvärd summa. 

Bengt Junker var av naturliga skäl synnerligen intresserad av vad 
Rulle inhämtat i USA och hur dessa kunskaper skulle kunna använ-
das ”på hemmaplan”. Rulle fick därför tämligen omgående fram-
träda både inför Svenska Scoutrådet och inför förbundsstyrelsen 
m.fl. och berätta om vad han lärt sig. Han fick även uppdraget att på 
kort tid och med hjälp av två fritidsarbetande ledare, Allan Hultén 
och Nils Söderberg14, lägga fram en utvecklingsplan, grundad på 
de erfarenheter han gjort under vistelsen i USA. ”Du skall lägga 
fram dina papper och handlingar och förslag till Allan och Nisse en 
gång i månaden, från september och två månader framåt. Sedan 
lägger du fram det slutgiltigt inför förbundsstyrelsen och sen får vi 
se vad det blir utav det.” 
Hösten 1953 blev för Rulles del ”enormt krävande” och samtidigt 
intressant. Stora mängder arbete hade blivit liggande under de tre 
månader som han varit i USA och därtill kom allt nytt. 

”Det myllrade i huvudet av idéer, som skulle översättas från ameri-
kanskt psyke och sinne, till svenska förhållanden. Samtidigt kunde man 
inte undgå att acceptera idén att, om du har en god produkt, en god idé, 
så räcker det inte med att du behåller den för dig själv, utan du måste ha 
människor som för den vidare. Och kanske är det så att dessa människor 
måste utbildas för detta försäljningsuppdrag.” 
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En framtidsplan växer fram 

Arbetet inleddes med en kartläggning av befolkningssituationen i 
Sverige. Hur var befolkningen fördelad i åldrar etc? Rulle fick hjälp 
av den på området synnerligen kunnige Erik Ruist från Blackebergs 
scoutkår. Denne lade fram en förnämlig befolkningspyramid, där 
man överskådligt kunde se, hur det under kommande år skulle bli 
med befolkning i olika åldrar, hur många kvinnor och män etc. Py-
ramiden bildade grundvalen för det fortsatta arbetet. Den kom att 
presenteras för massvis med industrichefer, som ”baxnade över” att 
de själva inte hade upptäckt att detta var grunden för all utveckling 
och planering. Utan en sådan bakgrund är det knappast möjligt att 
komma fram till en verklig marknadsföringsplan. Marknadsföring 
är en oändligt lång process. 
Man skulle alltså nå ut till ungdom, vuxna, människor, press, radio, 
näringsliv, massmedia i alla former för att skapa en bakgrund för 
utveckling. Men vilka skulle göra arbetet? Det var orimligt att läg-
ga en sådan uppgift på fritidsarbetande ledare. De hade ju redan 
händerna fulla med sitt oerhört viktiga arbete med ungdomarna, den 
mest väsentliga delen av förbundets arbete. Som bottenplatta i den 
här planen låg därför att man måste få ekonomiska medel för att an-
ställa s.k. konsulenter. Dessa skulle sedan i sin tur utbildas för den 
specifika uppgiften att sälja scoutförbundets idé på rätt sätt. Och det 
var ingen enkel uppgift.  
Hela planen startade alltså med att göra dessa anställningar möjliga. 
Ekonomiseringen blev därför en utav de viktigaste bottenplattorna 
för detta. 
Redan i USA hade Rulle hört talas om sponsorer, sponsorship.  

Det var 1953. Idag sponsrar man i Sverige en enda idrottsman för 
100 000-tals kronor. Vilka sponsrar idag (1988) Svenska Scoutförbun-
dets arbete, som omfattar tiotusentals unga människor? 

Arbetet med att få fram en ekonomisk bakgrund inleddes med en 
kartläggning av de olika företag inom näringslivet, som skulle 
kunna vara intresserade. En avgörande förutsättning för framgång 
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ansågs vara att den som beslöt att ge ett ekonomiskt bidrag till för-
bundet skulle få någonting i utbyte. Detta var man tvungen att tala 
om och visa via visuella hjälpmedel. 

Nyårsaftonen 1953 hade Rulle fått tid hos en underdirektör för det för-
säkringsbolag som idag är Trygg Hansa. Tanken var att försäkringsbo-
lag måste ha en viss glädje av att få ungdom, som är frisk och där för-
äldrarna står bakom för att hjälpa fram ungdomarna. Samtalet med den-
ne underdirektör ledde till att han blev intresserad. Sen tog det tre måna-
der med besök från verkställande direktören till andra direktören, till 
tredje direktören och till försäljningsdirektören. I april 1954 var hela 
processen klar och förbundet fick sitt första sponsoravtal med dåvarande 
Svenska Livförsäkringsbolaget, numera Trygg Hansa. Sammanlagt till-
förde det förbundet 650 000 kronor. Det började med 25 000 kronor om 
året15, sen ökades det till 30 000, 35 000 och i slutet 45 000 kronor.  

Vad kunde förbundet göra i gengäld? Det återkommer vi till senare. 
Nästa bit i planen var att få tag i de här konsulenterna. Det var en 
mycket kvalificerad uppgift. Risken var därtill stor att de distrikt 
som fick en konsulent skulle begagna denne felaktigt. Men i det 
ögonblicket man får pengar från utomstående, så vill dessa närings-
livsgrenar se resultat, som de är intresserade av. Man kunde därför 
inte begagna en sån här konsulent till vad som helst. Meningen med 
konsulentidén var inte att ersätta fritidsarbetande. 
Det behövdes också en avancerad, helt ny ledarutveckling, samti-
digt som den gamla fina, t ex Gilwell, måste bli fullbelagd. Den nya 
formen, som så småningom kallades Högre Ledarkurs, skulle ut-
veckla individen som människa, både hemma och i arbetslivet, och 
som biprodukt göra honom till en bättre scoutledare. 

Det här låter ju ganska fabulöst. Sysslade ni inte med scouting då på 
dessa kurser? Jo, på så sätt att vi tog fram scoutrörelsens ideologiska 
bakgrund, kärnan i den, inte några tekniska saker som orientering, 
grupparbete etc. Det är så många organisationer, som har exakt samma 
program, men vår scoutrörelse står på kristen livssyn, som bakgrund. 
Därmed menar jag helt enkelt hänsyn, omsorg i arbetslivet, ja rent av det 
slitna ordet kärlek till medmänniskor. Hur skulle man kunna forma ett 
program, som tillgodosåg dessa önskemål? Vi hade fyra Högre Ledar-
kurser om året och när jag nu, massvis med år efteråt, fyrtiofem år efter-
åt, möter såna som genomgick kursen, så strålar de och säger: Du hjälp-
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te oss för livet. Det är mycket glädjande när man är över åttio år att få 
höra sånt. 

Det fanns rader av bitar till i framtidsplanen. Ett begrepp, som re-
dan var inkört i USA, var Public Relations, vårt förhållande till 
omvärlden - internt, ledarna emellan inom förbundet - externt, vårt 
förhållande till press, näringsliv, kommuner och olika statliga in-
stanser, som skulle göra att vi blev ett remissorgan. Det var en 
oändlig väg att gå. Översyn av program givetvis. Programmet skul-
le passa kunden, de unga människorna, men även ledarna. 
En annan viktig punkt var föräldrakontakten. Det gällde att ta vara 
på föräldrarnas intresse för sina barn. Vi startade därför en stor för-
äldradrive. Syftet var att få in föräldrarna i rörelsen. De skulle inte 
bara komma en gång till ett föräldramöte, utan de skulle aktiveras 
på alla de plan, som ett scoutarbete inrymmer, alla plan från kassö-
rer till avdelningsledare, till vargungeledare etc. 
Föräldradriven måste starta med en kartläggning av var kunderna - 
ungdomarna - bodde. Samtidigt hamnade man i en valsituation. Hur 
skulle man använda de medel, som man hoppades på att få från nä-
ringsliv och industri? Skulle man satsa på obygd eller på platser där 
det fanns mängder av unga människor? Det var nödvändigt att se 
det hela rent realistiskt. Man måste gå lös på de platser där dessa 
ungdomar bodde. Det var tankarna bakom den första stora kart-
läggningen vid sidan om den som gällde hela befolkningsprojektet. 
Det var alltså självklart att konsulenterna skulle placeras på tätbe-
folkade nyckelplatser, Göteborgsområdet, Skåne, Sundsvallsområ-
det, vissa delar utav Småland etc. På så sätt skulle man kunna få 
fram resultat, som visade sponsorerna att här var det någonting att 
satsa på för att ungdomar skulle bli engagerade i en vettig verksam-
het. 
Det behövdes också visuella hjälpmedel. Befolkningspyramiden 
har redan berörts ovan. Men det behövdes fler trycksaker, som 
klart, redigt och snabbt kunde genom en bild visa att så här är det. 
Det här företaget köper råvaror för att kunna producera, där kom-
mer malm, järn, trä etc. och där nere kommer elkablar etc. och mitt 
i kommer strömmen av ungdom, som skall in i era företag. Vad vill 
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ni satsa på dem? Det var en liten bit i det hela, men den tog också 
kraft att få fram. 
 

Planen presenteras 

Sådana var de centrala bitarna i Rulles plan för utveckling av för-
bundet. Nu skulle tankarna förankras hos förbundsstyrelsen. Med 
hänsyn till Bengt Junkers centrala roll gällde det att först tala med 
honom. Fick man hans stöd så var troligen halva slaget vunnet. Rul-
le berättar: 

När Bengt hörde det här log han lite grand och så sa han: Ja, ja, det låter 
inte så tokigt. Men hur skall man kunna sälja en sådan produkt utan ha 
kunniga försäljare? – Ja, sa jag, det förutsätter en intern utbildning av 
konsulenterna, så att de är kapabla. – Var får du de där människorna 
ifrån? sa han. – Ja, sa jag, det vet jag inte idag, men vi får försöka. – Ja, 
det lär nog vara ganska svårt, 
med hänsyn till de krav du har 
ställt upp här, sa Bengt. – Den 
som inte försöker får ingenting, 
sa jag. 
Kör den här planen på förbunds-
styrelsens nästa möte, sa han. Jag 
skall backa upp den i den mån 
jag är positiv till den och sen sät-
ter du igång. – Jag har redan satt 
igång, jag har redan fått en spon-
sor, sa jag. Det var alltså Trygg 
Hansa, se ovan. Utav dem fick vi 
ungefär 10 årslöner för mig själv. 
Jag arbetade alltså praktiskt taget 
gratis för förbundet. – Bengt 
smålog, som han gjorde, och så 
sa han: Det finns väl flera? – Vi 
skall gå på dem, sa jag, en och 
en, men vi måste finslipa plane-
ringen. Vi måste finslipa våra 
hjälpmedel och det är många 
ting, som måste passa samman här. Jag har redan börjat söka efter kon-
sulenter. – Fortsätt, sa Bengt. Håll mig underrättad. Jag hör av mig varje 
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dag. – Det var hans sätt att jobba: jag hör av mig varje dag. – För resten, 
sa han, vi pratade om fjällstugans fortbyggnad och dessutom lite grand 
om Vindalsö och bryggorna där ute etc. Jag har inte tid i morgon, men 
vi kan mötas kvart över sju i morgon här uppe på förbundskansliet. – Ja, 
ja, sa jag, det blir fint. Allt skulle genomföras.  

Vad hände sedan? Jo, därom går att läsa i protokollet från Sveriges 
Scoutförbunds förbundsmöte (dåvarande stämma) den 15 novem-
ber 1953: 

Scoutchefen redogjorde för den framtidsplanering, som Förbundsstyrel-
sen för närvarande arbetar med. Neveling har där erhållit uppdraget att 
vara den verkställande ledamoten. Scoutchefen poängterade särskilt, att 
denna framtidsplanering är en angelägenhet som rör alla våra ledare och 
att det är självklart att information och aktiv medverkan måste sträcka 
sig genom hela förbundet.  
Scoutchefen framhöll att det idag finns förutsättningar att ta ett stort steg 
framåt, som gör det möjligt för scoutrörelsen att ta emot långt fler pojkar 
än tidigare, och att detta är en utomordentligt viktig angelägenhet, efter-
som de stora årskullarna inom t.ex. vu-grenen når sitt maximum redan 
under åren 1954 och 1955. Det är ej fråga om något nytt program, som 
skall utformas. Syftet med långtidsplanen skall i stället vara en kvanti-
tets- och kvalitetshöjning. För förbundets vidare utveckling behöver vi 
en större insats av anställda ledare, som skall placeras lokalt, kanske i 
varje distrikt, och deras huvuduppgift skall vara att skapa kontakter i 
samhällena och ekonomiska förutsättningar för arbetet jämsides med en 
planmässig höjning av ledarutbildningen. Ökad föräldraaktivitet och 
samarbete med andra organisationer vore vidare vägar som borde beträ-
das. 
Slutligen framhöll scoutchefen, att det kanske är avgörande för vår 
framtida utveckling att visa djärvhet och själva tro på våra möjligheter. 
Lösenordet i vårt förbund kommer för en tid framåt att vara: Var djärv 
– du kan mer än du tror. 
Scoutchefen meddelade därefter att Överstyrelsen16 vid gårdagens sam-
manträde enhälligt anslutit sig till grundtankarna i denna framtidsplane-
ring - - - - - 
Efter scoutchefens redogörelse förklarades ordet fritt. Av de yttranden 
som då fälldes framgick att Förbundsmötet i stort delade Förbundssty-
relsens uppfattning, att det finns stora möjligheter att nu ytterligare ut-
veckla förbundets verksamhet. 
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Försäljningstaktik 

Grundregeln vid försäljning av det här slaget, etisk försäljning, är 
att man först gör en analys, tar reda på kundens intressen och pro-
blem. Sedan kommer det. Kan vår idé, scouting, hjälpa kunderna? 
Vad kan den ge för möjligheter? Skapa ansvarskänsla hos ungdom, 
ungdomar beredda att ställa sig själva till förfogande, möjlighet att 
få ett hum om ledarskap, förmåga att arbeta i grupp, även med äldre 
människor. Hus, hut och hållning, som slutkläm. Kan en industri-
chef vara intresserad av sådana personer? 
Under årens lopp fick Rulle tillfälle att tala inför ett tjugotal Rota-
ryklubbar och berätta om förbundets planering, inte utan resultat. 
Han var då väl insatt i Rotaryklubbarnas mål. De har en social av-
delning inom sitt arbete, de vill ha fram ledarskap, de har en hel-
hetssyn på människan, de vill få fram goda anställda helt enkelt, bra 
människor. Men Rotary, som klubb, gav aldrig några bidrag, utan 
det gällde att vinna den individen, som satt där vid lunchbordet un-
der de tjugo minuterna efter måltiden, som man fick till förfogande. 
Då kunde man möjligen vinna någons förtroende och intresse, kan-
ske en verkställande direktör, rentav i Svenska Metallverken eller 
något liknande. Här följer ett exempel på hur det kunde gå till. 

Jag hade fått förmånen att tala inför Rotaryklubben i Västerås. Det är ju 
sannerligen en industristad och jag hade satt mig in i Rotarys syn på sitt 
arbete. Där satt det ett trettiotal människor, från ett par verkställande di-
rektörer till översten i regementet, till prosten i församlingen, ja och se-
dan en blandning. Det gällde att få en upptakt. De satt ju där och hade 
ätit en god måltid. Jag hade bara petat i maten, därför jag vet att hungri-
ga vargar jagar bäst. Det hade jag fått lära mig. Jag gick fram och sa till 
dem, först paus, sedan:  
Herr president, mina herrar, i morse klockan åtta var jag nere på det här 
fina konditoriet ni har på Storgatan, och där satt det ett gäng ungdomar, 
såna som ni kommer att anställa om några år i era företag. Då säger den 
ena: Fy fan! När vi får makten, då skall vi riva ner kyrkorna och så skall 
vi bygga upp danshak. Det blev dödstyst i salongen och prosten rodnade 
och översten reste kammen. Så säger jag: Det var era ungdomar, som ni 
eventuellt skall ta hand om. Men vad vill ni ha då? Så gick tiden. Slut-
klämmen - inledningen och slut är alltid viktiga ting i ett sånt här anfö-
rande. Då sa jag så här: Jag väntar ute i tamburen här. Om det är någon 
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industrichef här, som vill ta emot mig i morgon bitti för ett samtal om 
det här. För jag förmodar att ni känner ansvar inför den situation, vi står 
i just nu idag i vårt land, och inte minst i Västerås. 
När jag kom ut, så stod det faktiskt två personer, skilda från varandra. 
Den ena var chefen för Svenska Metallverken, och han sa att det var ju 
ganska intressant det här. Så stod där ICA-chefen och en representant 
från ASEA. Alla bekräftade detta och så frågade jag: Kan jag få 15 mi-
nuter i morgon bitti hos er eller under dagens lopp? Svenska Metallver-
kens chef sa: Ja, om ni kommer klockan åtta, så är ni välkommen. 
Jag gick runt till de här och det inbringade ungefär 6 500 kronor17, 
sammanlagt, som de ville ge för att det skulle kunna anställas en konsu-
lent med Västmanland som ansvarsområde. Jag hade talat om konsulent-
försäljarskapet, för att få fler scouter. När det hade gått tolv minuter, så 
säger Svenska Metallverkens chef: Ja, sa han, vi ger, (jag kommer inte 
ihåg om det var 2 000 eller 2 500) om året, men sa han… Ja, sa jag, nu 
har jag tagit mina femton minuter, så då tackar jag. Nej, nej sitt ner, där-
för det är nämligen så, sa han, att när jag var ung, så var jag scout i Väs-
terås scoutkår, och det var en underbar tid. Nu blev han påmind om den 
i sin egenskap av direktör för ett stort bolag. 
Nu är det inte 6 500, som var resultatet, för det pågick i femton år. Un-
der de åren fick förbundet ungefär samma belopp. Det är en ganska hög 
timlön det – 65 000 kronor på 20 minuter.  

På den tiden litade förbundet inte på att få en krona från stat eller 
kommun. Man fick själva göra insatser för att få medel för utveck-
lingen. Toppen nåddes när man via Bengt Junker fick möjlighet att i 
trettio minuter tala inför Industriförbundets styrelse, där Marcus 
Wallenberg var ordförande. 

Mötet föregicks av en minutiös planering. Bengt Junker tog själv hand 
om upptakt och avslutning och överlät sedan den stora redogörelsen till 
Rulle. Denne berättar själv: 
Jag förberedde mig noga. Jag vet att dessa människor vill ha siffror, dia-
gram. Jag hade gjort dem i löpande staplar, så man kunde flytta upp och 
ner, visade befolkningsutvecklingen och kom fram till vår idé att skapa 
säljare, för annars kan man inte få ut sin produkt. Bengt gjorde givetvis 
en fin upptakt och sen när jag hade slutat mitt, så tog han vid med några 
ord bara att, jag hoppas att alla har lyssnat på det här.  
Sen gick det ungefär två dagar, så ringde Bengt till mig och berättade att 
Marcus Wallenberg hade ringt till honom: Han sa att det var en lysande 
framställning ni gjorde. Du har möjlighet att gå till alla Wallenbergs fö-
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retag - det var väl ett tiotal - och uppsöka verkställande direktörerna. För 
fram dina idéer och säg sedan: Jag kan å Marcus Wallenbergs vägnar 
säga, att han är med på denna planering och är beredd att det här företa-
get, till exempel Papyrus i Mölndal, ställer upp med kontanta medel, för 
att vi skall få en konsulent i Göteborg. – Så gick det. Det var en enorm 
framgång, med lång, lång planering i förväg. 

Rulle berättar vidare: 
Givetvis försökte vi boka in tid hos varje verkställande direktör i Wal-
lenbergsföretagen, men det var inte alldeles så enkelt, de är upptagna 
människor. Jag hade lärt mig en läxa, begär aldrig mer än femton minu-
ters tid hos en sådan person, som är så upptagen. Därför tog det mig 
kanske ett par år, innan jag hade kommit igenom dessa företag. Överallt 
gav det pengar. Stora pengar om man ser det på sikt, därför att … När 
man får medel och till exempel säger till en industrichef i Västerås, att 
vi vill anställa en människa här för att det skall bli utveckling. Då vill 
man inte ha det beloppet för ett år. Man vill kanske ha det för tjugo år. 
Då gäller det att redovisa sitt fögderi. Man vill slippa resa tillbaka till 
samma ort och begära ny tid. I stället skriver man ett brev, personligt, 
som visar utvecklingen för landet, för Västmanland och till sist Väs-
terås. Det är alltså ett säljbrev, som jag vill kalla det för. 

Taktiken var synnerligen framgångsrik i ca tjugo år. Pengar ström-
made in. Kulmen nåddes när Rulle en dag fick ett telefonsamtal. 

Enskilda Banken, Marcus Wallenbergs företag, gav 5 000 kronor om 
året. Jag skrev varje gång en mycket noggrann redovisning för vilka re-
sultat vi nått. Dessbättre var det utveckling hela tiden, som gick fram. 
Utvecklingen var ungefär 10 % i medlemsantal varje år.  
Så ringer det på min telefon en dag. Jag lyfter på luren: Detta är Marc 
Wallenberg junior, Marcus son. Jag har sett er redovisning och ni begär 
mera pengar. Vill ni komma till mig om en timme, så får jag ställa en 
del frågor. Ja, det var ju en chock för mig. 
Jag kallade på en taxi och åkte ut från Erstagatan till Stora Essingen, 
bytte kläder. Man skall vara klädd, som man är hädd, höll jag på att 
säga, men man skall vara ren och prydlig, när man kommer till folk i 
den där situationen. Och det skulle jag vilja säga att det skall man alltid 
vara, som scout. All right, jag lät taxin stå, den tickade, och så sa jag, 
kan ni komma in på femton minuter här till Enskilda Banken nu? Det 
skall nog gå, sa han. 
Jag genomgick ett korsförhör inför Marc Wallenberg junior. Han säger: 
Jag är lite förbluffad, när jag får den här rapporten varje år. Hur ni kan 
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åstadkomma denna utveckling? Då redogjorde jag för den i mycket stora 
drag - att vi hade heltidsanställda, som Enskilda Banken bland andra bi-
drog till att finansiera. Konsulenter arbetar för utveckling genom att de 
är utbildade för uppdraget. Jag fick frågor av en art, som jag aldrig hade 
kunnat få av en scoutledare, så högintellektuella människor, som ville 
veta fakta om detta med att vi gick på föräldrar, industrier etc. Så sa han: 
Mycket, mycket bra, vi betalar samma belopp i framtiden. Det var en 
framgång. 

Rulle understryker noga att han definivt inte berättar om sina upp-
levelser för att skryta med vad som åstadkoms under denna dyna-
miska tid. Avsikten är enbart att ge framtida generationer av hel-
tidsanställda och fritidsarbetande en vision av att arbetsuppgifter av 
det här slaget är till för heltidsanställda, som är särskilt utbildade 
för ändamålet. Hans uppfattning är helt klart att man inte kan begä-
ra något motsvarande utav fritidsarbetande. Han betecknar uppgif-
terna som oerhört krävande men vill samtidigt visa att det är möjligt 
att få resultat om man satsar ordentligt. 
 

Utbildning, konsulenterna 

Framgångarna resulterade i ett tryck utifrån. Ledarna i förbundet 
hade helt plötsligt upptäckt att utbildningen betydde åtskilligt. Hela 
somrarna var fulla med Gilwellkurser. Dessutom startades en helt 
ny typ utav utbildning, där den vuxna människan stod i centrum. 
Det gällde ju att kunna samarbeta, även inom den kadern, om man 
skulle nå resultat. Rulle berättar att många deltagare långt efteråt 
vittnat om att dessa kurser inte bara hjälpte dem i scoutarbetet, utan 
även i arbetslivet och hemlivet.  
Det gällde alltså att utbilda de heltidsanställda, som skulle ut och 
verka och genomföra utvecklingsplanen på lokal nivå. I detta syfte 
genomfördes minst två utbildningsperioder internt. Dessa byggde i 
stor utsträckning på sådant som Rulle inhämtat under sin vistelse i 
USA. Kurserna kom enligt hans uppfattning att betyda mycket för 
de heltidsanställda, som nog, de flesta, upptäckte, att detta var till 
gagn för dem själva, som människor, som individer, var de nu än 
skulle komma att hamna i sin fortsatta arbetsgärning. Ingen av dem 
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torde nämligen ha räknat med att de skulle bli pensionerade som 
konsulenter i förbundet. 

Som exempel berättar Rulle om Ulf Svensson, som började som konsu-
lent i förbundet och därefter blev direktör för Kolmårdens djurpark. Han 
fick sina impulser i konsulentarbetet, det har han vittnat om många, 
många gånger. Han startade från noll. Som konsulent verkade han i om-
rådet nordöstra Östergötland och han fördubblade nästan medlemsanta-
let inom detta område. Tillika så fick han medel från olika håll, som un-
gefär täckte hans lönekostnad. Det var en dröm att ha en sån konsulent. 
En annan konsulent blev personaldirektör i Gislaved, en blev personal-
direktör i Iggesunds aktiebolag etc.  

Så blev det att dessa människor, som hade fått en gedigen utbild-
ning inom förbundets ramar, sedan kunde gå vidare och märkte, att 
scouting hade gett dem något väsentligt för livet.  
 

Public Relations 

Public Relations var ytterligare en pusselbit i storplanen. Begreppet 
är ganska svårt att definiera. Det är lätt att säga förhållandet till 
människor, internt inom organisationen och utom, men de flesta 
förknippar det väl med att man står i tidningen så mycket som möj-
ligt. Men att en organisation syns och märks i tidningarna är absolut 
inte hela sanningen, det är en bit av Public Relation-kakan. 
För att få kontakt med pressen uppsökte vi en så hög dignitär som 
möjligt i ett par rikstidningar. En av dem nappade, andreredaktören 
för den dåvarande Stockholmstidningen. Han sa att det här låter ju 
intressant, men vad har vi för intresse? Jo, blev svaret, bakom varje 
ungdom, som vi har i vår organisation, så finns det, oftast i varje 
fall, ett och ett halvt föräldrapar. Så om vi är 30 000, så är det kan-
ske 45 000 vuxna, som är ganska intresserade av den organisation, 
som deras barn är med i. – Här märker man försäljningstanken igen. 
Det skall gagna tidningen också. – Jaha, visst ja, 45 000 vuxna, det 
är en tanke, som inte ligger alldeles på ytan, när man tänker på att 
få press. Man måste alltså tala om att, om vi har ett läger med 
10 000 deltagare, så är det 20 000 föräldrar, som vill läsa om vad 
deras barn håller på med där borta i en annan kant av landet.  
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Stockholmstidningens andreredaktör blev alltså intresserad. Där-
med var det klart för nästa steg i processen. 

Vi skulle vilja ha en människa, som vi kunde kontakta, det blir så myck-
et enklare då, sa jag. Och den personen, om ni har någon sådan, skulle vi 
vilja inbjuda till en Högre Ledarkurs. Redaktören stirrade på mig och sa: 
Vad skulle han ha för glädje av den då? Ja, sa jag, det kunde han ju be-
rätta för er efteråt. Om ni vill offra en vecka på honom, så skall han få 
kursen gratis. Nåja, sa redaktören, vi kan betala kursen. 

Sören Engelbrektsson blev så Stockholmstidningens speciella kon-
taktman med scoutförbundet. Han började med att genomgå en 
Högre Ledarkurs och konstaterade efteråt: Nu har jag fått en helt 
annan uppfattning om scouting. Jag skall redogöra för det här på 
min redaktion, så återkommer jag om några dagar. Sedan ringde 
han och berättade att han var avdelad för att följa allting, som vi 
höll på med.  

Då sa jag: Då vill jag ge dig ett annat tips. Vi dricker kaffe här på kans-
liet varje dag klockan tre. Om du har vägarna förbi eller bara är i närhe-
ten, så titta upp, så kan du avlyssna vad vi pratar om. Vi pratar alltid om 
arbetet. Och han kom, ja, han kom säkerligen två-tre gånger i veckan. 
Och varje gång sa han: Det här är ju en nyhet, det här är en nyhet, den 
skall vi ta upp. 

Förbundet var med i denna rikstidning tre-fyra gånger i veckan, 
ibland helsida på förstasidan. Vid ett tillfälle handlade huvudleda-
ren om förbundets verksamhet. Den stod i redaktionens namn men 
var skriven av förbundskansliet. 
Denna teknik att nalkas pressen fungerade alltså mycket väl. Nästa 
steg blev då att försöka få alla konsulenter att arbeta på samma sätt. 
De uppmanades att, var och en inom sin region, söka få en person-
lig kontakt uppe på redaktionen på den lokala tidningen. Följden 
blev att förbundet fick en helt annan bredd över sin publicitet, en bit 
av PR-sidan. Dessutom hade man en pensionerad journalist, som 
bevakade klippen så att man kunde se hur och vad som skrevs. Det 
kostade en slant, men är man ute efter PR, så måste man veta vad 
som sker i pressen. Den mannen fick ett litet arvode för sitt arbete. 
Han samlade också till riksöversikter, som han sände ut ungefär var 
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tionde dag. De kom in i en tjugofem-trettio lokaltidningar ute i lan-
det. Sånt tog däremot inte rikspressen. 

 
Ett exempel på dålig PR 

Public Relations är dock mycket mer än detta. Därför ingick det gi-
vetvis som ett ämne på Högre Ledarkurs. Man författade också en 
liten skrift, som behandlade Public Relations ur alla synvinklar, allt 
ifrån lägerverksamheten på ett område där man har huggit yxor i 
träna och skrapat bort mosstäkter etc, fram till uppförandet, när Bi-
scaya till exempel besöker en hamn och man efteråt får höra ”Vil-
ken besättning”! – ”Ja, det är Svenska Scoutförbundets skolfartyg, 
som är här med sin besättning”. Det är levande PR och det är nå-
gonting, som man kanske glömmer bort, att varje förbundsmedlem 
är en levande reklamskylt för scoutförbundets arbete. 
 

Konsulentverksamheten 

Det måste starkt understrykas att det inte bara var heltidsanställda, 
som klarade upp det här arbetet. Det gällde att få distriktsordföran-
dena att förstå vad det hela gick ut på, och det var inte alltid så lätt. 
Men det fanns även sådana som förstod det till den grad att de sa: 
Är ni beredda att komma till mitt distrikt, så skall jag öppna dörrar-
na till industrin, så att ni får tider där. 
En sådan var den blivande prosten Arne Nilsson i Åtvidaberg, di-
striktsordförande i Folkungadistriktet. Han och Rulle hade talat om 
saken, och Rulle hade erbjudit sig att besöka distriktet under några 
dagar om han ”öppnade dörrar”. Och det gjorde han, för han ville 
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ha en konsulent i Linköping. Han öppnade dörrar till Östgötaban-
kens direktör, Motala verkstad, Åtvidabergs industrier, Facit, etc. 
etc. Rulle behövde bara infinna sig på avtalade tider. Allting var 
klappat och klart, så kansliet slapp hela det tidsödande förarbetet i 
den delen. Besöket blev sedan framgångsrikt. Bland annat ställde 
Östgötabanken ett kontor till förfogande för en konsulent, Torsten 
Samson, sedermera personaldirektör i Gislaved. Där kunde han 
verka och ekonomin var tryggad för hans anställning. 
Grunden för utveckling var alltså att först skapa ekonomin och se-
dan skaffa konsulenterna och ge dem utbildning. De själva fick 
överta de stora bitarna i pusslet och föra dem vidare regionalt. Inom 
Malmö-området till exempel öppnade konsulenten KG Lindeberg18 
dörrarna till Kockums. Medlemsantalet steg ögonblickligen, när 
han började arbeta på det här sättet. Kontakten med Kockums fick 
sedan sin speciella betydelse i samband med utvecklingen av det 
som kom att heta Stilskolan, se vidare nedan. 
Som redan antytts var det dock inte alltid så lätt att få distriktsord-
förandena att förstå vad det hela gick ut på. Det lät ju oerhört impo-
nerande för en distriktsordförande att få en heltidsanställd person 
att basa över, men problemet var att man kunde missbruka konsu-
lentens arbetstid. Konsulentverksamheten styrdes ju centralt, vilket 
alltid låter väldigt trist för människor som är bosatta på annan ort. 
En konsulents arbete var att utföra de väsentliga uppgifter, som 
hade lagt fram av förbundsledningen och som i stort beskrivits i det 
föregående. Men sen, när man får en heltidsanställd människa i ett 
distrikt… Jaha, utmärkt, då övertar han det jobbet och det jobbet. 
Det fanns i flera fall en påtaglig risk för att han skulle bli en spring-
pojke, som gjorde mycket av det som fritidsarbetarna hade gjort ti-
digare. Följden skulle då bli att han aldrig fick tid för sina huvud-
uppgifter.  
Ett av de största problemen med heltidsanställda konsulenter var 
alltså förknippat med behovet av att få bestämma deras huvudupp-
gifter centralt. Naturligtvis skulle de vara fullt ense med sin di-
striktsstyrelse, precis som generalsekreteraren skulle ha god kontakt 
med sin förbundsstyrelse. Men när en distriktsstyrelse började änd-
ra konsulentens arbetsuppgifter, så kunde det ställa till svårigheter. 
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Man hade alltså inte insett att för att nå utveckling, så krävdes det 
att konsulenten också arbetade på rätt sätt. Och det sättet hade man 
från centralt håll lagt ned åratals möda på. Då kunde det komma en 
människa i ett område och få en heltidsanställd under sig och omöj-
liggöra de mål som förbundet hade satt upp. Detta skedde inte all-
mänt, men problemet var enligt Rulle tillräckligt allvarligt för att 
böra omnämnas här. 
 

Föräldradriven 

I den stora utvecklingsplanen var inlagd en riksomfattande föräld-
radrive. Den tog avstamp i liknande tankegångar som skildrats i det 
föregående. Alltså: Om föräldrar har problem med sina barn och det 
är problem i det samhälle där de bor, problem, som berör barnen 
också, så vore det väl på sin plats att försöka nå dessa föräldrar och 
tala om deras intressen och problem, barnen. Målet var att i större 
utsträckning direkt engagera föräldrarna i verksamheten. Här fanns 
en stor, dittills outnyttjad resurs. 
Man insåg tidigt att man för att nå syftet måste lägga ned ett mycket 
stort arbete, som sannolikt var mest lämpat för heltidsanställda, 
specialutbildade konsulenter. Man betvivlade helt klart fritidsarbe-
tarnas ork, möjligheter och kompetens att genomföra detta, samti-
digt som de skulle sköta sin väsentliga uppgift, det existerande 
scoutarbetet. 
Utgångspunkten blev en analys av föräldrarnas problem med bar-
nen inför det samhälle de bodde i. Det var en given uppgift för en 
konsulent att kartlägga sitt ansvarsområde. Var fanns de vita fläck-
arna inom konsulentens område, platserna där det inte fanns någon 
scouting? Eller var det kanske så att det fanns en kår, där det borde 
ha varit fyra? Vad bodde dessa ungdomar i för område? Svar gick i 
vart fall till en del att få via befolkningsstatistik och genom skolor-
na. I skolorna fick man till och med reda på barnens adresser. Sedan 
gjorde man upp listor, som kunde visa att i ett visst område borde 
det vara plats för ett par hundra scouter. 
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Sedan detta inledande arbete var avklarat gällde det att få personlig 
kontakt med barnens föräldrar. Detta skedde till en början genom 
”säljbrev”. Man skrev helt enkelt ett ganska personligt brev till far 
och mor med upptakten: ”Det gäller din pojke.” Sedan talade man 
om vilka problem just det samhället hade, när det gällde ungdomar 
och deras fritid. Sådant var det ju inte så svårt att få fatt i. Man sam-
lade tidningsklipp och konsulentuppgifter och gjorde ljusbilder av 
detta och sen så skrevs brevet. Man började med kanske 300 perso-
ner. Breven var personligt undertecknade och försedda med fullt 
porto. Mottagarna skulle inte få intrycket att det var en affisch eller 
ett reklamtryck, utan att det verkligen var ett personligt brev till far 
och mor. Men man blev snart tvungen att utöka antalet föräldrar. 
Som mest var det ca 600 brev som skickades ut inom ett område. 
Detta skedde alltså på tio-femton platser i landet, med konsulenter-
na som arbetande. 
Föräldrarna kallades nu till ett möte inom det egna området. Bud-
skapet var: ”Vill ni offra fyrtiofem minuter, eller mera, för diskus-
sion, sedan vi har lagt fram synpunkter på era barns möjligheter 
inom det här området?” Utfallet blev att det kom tjugofem till tret-
tiofem människor efter ett utskick av fyra- till femhundra brev. 
Verkningsgraden verkar ju mycket låg, men då skall man komma 
ihåg, vilka föräldrar som kom. Jo, givetvis, de som verkligen var 
intresserade av sina barn och begrep att här är någonting på gång, 
som vi bör vara med om och titta på. Före mötet gicks noga igenom 
vilka argument som skulle tas fram, nämligen exakt föräldrarnas 
problem inför den ungdomssituation som fanns. 
Hela anförandet som konsulenten höll kretsade alltså kring föräld-
rarnas problem. Sist, som i all försäljning, kom lösningen. Hur 
många av er skulle vilja vara med för att få en scoutkår till stånd 
inom det här området? Då gick man kortfattat igenom scoutrörel-
sens, scoutförbundets mål. Man fick kanske över femton personer, 
som sa att vi vill gärna ställa upp om det inte är för mycket jobb.  
Det var inte så mycket TV på den tiden, vilket innebar en arg kon-
kurrent mindre. Resultatet blev att det bildades massor med nya 
scoutkårer varje år genom denna konsulentinsats19. Detta drog i sin 
tur med sig enorma arbetsuppgifter. Dessa föräldrar, som till en 
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början hade visat sitt intresse, måste ju snart nog få uppgifter och en 
utbildning för att klara dem. Var och en kan ju föreställa sig vad det 
betyder att starta så många scoutkårer varje år. 
Föräldradriven var mycket krävande men blev samtidigt av oerhörd 
betydelse. Här låg hemligheten bakom det stigande antalet med-
lemmar i förbundet. Efter att förbundet hållit på med den i några år, 
började även andra organisationer att upptäcka att det faktiskt fanns 
föräldrar bakom barnen, men det är en annan fråga. Nu strömmade 
det till föräldrar överallt, där det fanns konsulenter, som hade gjort 
det inledande arbetet med kartläggningen, brevskrivningen, kontak-
terna, lokalfrågorna, programmet för mötet och program för föräld-
ramöte nummer två. 
Men nu började det knipa med de heltidsanställdas arbete. De hade 
inga möjligheter att stå för hela utbildningen. Det är egentligen 
ganska givet. Det kanske går med två sådana här områden inom sitt 
ansvarsområde, eller tre, fyra, men inte fler. Här kom nu de fritids-
arbetandes stora, enorma arbetsinsats in. Det gällde att få distrikts-
styrelserna med på noterna via sina utbildningsteam, dvs. ledare, 
som genomgått ledarutbildning och visste vad som krävdes av leda-
re och hur man utbildade nya ledare. Här kom de in med konsulen-
ten som en biperson. Han kanske ordnade de praktiska detaljerna, 
men det var ledarna, de fritidsarbetande, som genomförde själva 
utbildningsarbetet. Rulle sammanfattar: Var och en skall göra vad 
han kan bäst. Det är en viktig hemlighet med det här. Man utbildar 
vissa människor, som sköter själva kontakterna med omvärlden och 
sedan träder de fritidsarbetande in. 
 

Konsekvenserna av utvecklingsarbetet 

Det finns givetvis en liten baksida av medaljen, när man talar om de 
här årens utvecklingsarbete. Rulle filosoferar en smula även kring 
detta oundvikliga faktum: 
Som jag tror att var och en med lite fantasi gott kan förstå, ökade 
arbetsbördan ju mer vi lyckades. Ju fler människor som engagera-
des, desto större uppmärksamhet måste de ägnas. Allt ifrån pressen 
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och industrierna som stödde oss. Alla parter skulle skötas och det 
var de heltidsanställdas arbete. Föräldrarna skulle få sin hjälp. Ut-
vecklingen förde med sig otroligt många nya arbetsuppgifter. Det 
var inte fråga om någon åtta timmars arbetsdag, utan det var väl of-
tast tio till tolv timmar, regelmässigt, alla lördagar även söndagar. 
Ingen kompensationsledighet för att man hade arbetat över ett visst 
antal timmar, för då skulle väl halva den heltidsanställda personalen 
ha varit försvunnen i månader. Det krävdes alltså inte bara av de 
fritidsarbetande, utan även av de heltidsarbetande en hängivenhet 
inför denna storslagna uppgift, att få vara med under en epok, då 
förbundet växte från dag till dag.  
Nu skall man inte glömma bort att vid sidan om detta arbete pågick 
under hela detta decennium de stora humanitära aktionerna för 
hjälp till handikappad ungdom. Hela tiden gick de parallellt och 
ställde alltså all personal inom förbundet inför enorma arbetsupp-
gifter. Men Bengt Junker präglade ett uttryck då: ”Var djärv, du 
kan mer än du tror!” Vi hade liknande slogans olika år. Jag minns 
särskilt en annan slogan, som stod på alla brevpapper och alla med-
delanden, som gick ut över landet: ”Forma framtiden nu!” Och det 
var precis vad alla dessa människor gjorde. 
 

Åter till framtidsplanen 
Det är dags att återvända till detaljerna i den stora planen för ut-
veckling av Sveriges Scoutförbund under 1950-talet. Vi gör det ge-
nom att ta del av ytterligare några av Rulles funderingar kring de 
olika fundamenten. Alltså: 
Du känner säkert igen hur ett spindelnät ser ut. Det utgår ifrån en 
kärna och så finns det bärtrådar, som bär upp hela nätet, så det inte 
skall rasa samman. Och spindeln sitter där inne i centrum, men han 
bygger också upp stödtrådar, som stärker bärtrådarnas kraft. Jag 
minns att, för att visa det här arbetet inför våra fritidsarbetande, så 
gjorde vi en liten plansch av förbundsnätet, spindelnätet, där varje 
bärtråd kanske var det väsentligaste, men där alla stödtrådarna var 
lika viktiga. Jag har plockat fram en hel del av dem redan i den här 
planen. Det är bara ett nytt sätt att se på planen, som ett stort spin-
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delnät. Ni vet att börjar man rafsa i ett spindelnät, så kan alltihopa 
krascha och det var likadant här. Lyckas man inte med till exempel 
en utav bärtrådarna, ekonomiseringen, så rasar massvis med andra 
trådar och nätet börjar fladdra för vinden. 

Som generalsekreterare var jag alltid nödsakad att vid förbundssty-
relsesammanträdena lämna en ganska genomgående rapport om vad 
som hade skett. Jag märkte ju ganska snart att det där med ekono-
min, det roade inte de flesta. Det var kanske ett fåtal, som fattade att 
det var en av bärtrådarna, annars skulle det vara som att bygga ett 
hus utan grund. Grunden måste cementeras och stå fast vid klippan. 
Klippan skulle man kanske kunna säga är idéinnehållet i rörelsen. 
Det fick vi fram genom de Högre Ledarkurserna framför allt. Men 
cementen bestod faktiskt av reda pengar. 
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Var och en är säkert fullt medveten om att allt vad jag hittills har 
berättat om, det kostade i någon ända pengar, allt ifrån att skicka ut 
brev till föräldrar i tusentals exemplar med fullt porto, till trycksa-
ker, till resor etc. etc. Därför kände jag mig nödsakad att ständigt 
lämna en rapport om våra ekonomiska landvinningar, så att styrel-
sen skulle få en känsla av att huset inte rasar, därför att det inte 
kommer in några medel. Alla kände det inte så. De ville kanske att 
jag skulle sitta och prata om program och sådant. Men jag anser att 
det inte är en uppgift för en generalsekreterare och för en för-
bundsstyrelse att hålla på att diskutera detaljer. Det är de stora hu-
vudlinjerna en förbundsstyrelse måste vara medveten om och följa, 
så att de känner delaktighet i helheten. 
Om vi skär ett snitt i spindelnätet, uppifrån och ner, så får vi en utav 
stödtrådarna, vår ideologi, som jag fortfarande anser vara kristen 
livssyn, dvs. att lära alla medlemmar hänsyn, omsorg, kärlek till 
medmänniskor, grupparbetets betydelse, kunskapernas betydelse. 
Man kan inte komma någon vart utan att man har en förankring i 
klipphällen för en ideell rörelse. Det är så lätt att säga så här: Vi be-
griper inte ett spår av vad du menar, när du talar om kristen livssyn. 
Förenkla det då, som jag har gjort här: hänsyn, omsorg, kärlek till 
medmänniskor, uppoffring, satsning av sig själv för andras väl och 
ve, så får du själv biprodukterna. 
Den andra bärtråden går vågrätt, tvärsigenom spindelnätet i rät vin-
kel emot den andra bärtråden. Det är förankringen i samhället, för-
ankringen bland föräldrar, bland människor, från föräldrar till klub-
bar, Rotaryklubbar till industri, ett oändligt fält att plöja igenom. 
Det skall ge cement, byggnadsgrund och därför måste jag åter-
komma till ekonomifrågor en liten stund. 
 

Mer om ekonomifrågor 

Tidigare har berättats om att förbundet fick ett avtal med Trygg 
Hansa, som gav en bit över 600 000 kronor genom åren. Vad fick 
då Trygg Hansa i utbyte? Jo! På det stora försäkringsbolaget bilda-
des en ”scoutpatrull” med utbildningsfolk och folk från personalav-
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delningen. Den träffades en gång i månaden, då Rulle från sin hori-
sont redogjorde för vad som hände, avpassat givetvis för åhörarnas 
intressen. Man gav vidare ut en liten skrift, som Trygg Hansa be-
kostade helt och fullt och som hette: ”Det gäller din pojke!” Den 
skulle spridas till alla scoutföräldrar, men även andra föräldrar när 
förbundet hade föräldradriver. I den hade Sveriges Scoutförbund av 
innehållet ungefär 75 % och Trygg Hansa 25 %. Där fick bolaget 
lägga fram sin syn på att vara pappa och mamma till unga männi-
skor, vad det krävde från försäkringssynvinkel. Det var en ganska 
stor investering de gjorde, förutom de pengar de satsade. Detta höll 
man på med flera år. 
Efter ett tag fick Rulle en förfrågan om han var beredd att hålla 
några försäljningskurser för Trygg Hansas personal. Detta accepte-
rade han. Man kom samtidigt överens om att det var en rimlig mot-
prestation för det årliga bidrag som bolaget lämnade. Detta måste 
ha utfallit väl, ty efter ytterligare en tid kom försäljningschefen och 
erbjöd förhöjt bidrag, 45 000 kronor/år, om Rulle åtog sig att varje 
månad stå för en utbildningsdag i företaget. Därmed knöts banden 
mellan scoutförbundet och Trygg Hansa ännu fastare. 
Rulle tog vidare kontakt med Skandinaviska Bankens PR-chef för 
ett genomarbetat säljsamtal: 

Jag sa att här har vi så och så många människor, så och så många föräld-
rar och vi vill gärna göra lite mer insatser. Ni ger 5 000 om året. Det är 
all right, men vi skulle kunna gör mycket mer. - Då hade vi börjat tala 
om att göra en skogsplansch, en stor plansch i flerfärgstryck, som visa-
de allt om den svenska skogen, vad den uträttade, vad den krävde, vilka 
produkter man fick, hur många som arbetade där. Och så sa jag att vi har 
det främsta tryckeriet på det här området bland Tre Tryckare i Göteborg. 
De är beredda att göra det här arbetet. Vi skulle vilja skicka ut det, sälja 
det kan vi säga, till låt säga 125 000 människor. – De stirrade på mig 
och sa, nå vad är det här? - Jo, sa jag, sen föreslår vi Skolöverstyrelsen 
att göra en skolskrivning kring den här planschen i så många klasser 
som möjligt där det passar, den klass, det åldersskikt där det passar. 

Skandinaviska Banken kostade på 125 000 sådana planscher som 
spreds över landet, och förbundet sålde dem också. Så förbundet 
tjänade kanske en 60-80 000 kronor på det där. Men därtill kom att 
det i planschens ena hörn stod ”idégivare Sveriges Scoutförbund”. 
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Planschen spreds till lärare och skolor. Det slutade med att det 
skrevs en uppsats av elever i rätt årsgrupp i ca 650 skolor. Uppsat-
serna bedömdes av banken. Sedan inbjöds de 30 förnämsta till 
Stockholm för en visning av banken och en visning av Stockholm 
och - tala nu om PR - fortfarande var det alltså Sveriges Scoutför-
bund, som var idégivare. På så sätt fick förbundet ett långvarigt 
samarbete med Skandinaviska Banken. 
Förbundet uppvaktade även Svenska Handelsbanken. Man kom på 
idén att göra någonting som hette sparometern, låt säga en termo-
meter avpassad för enkronor. Den skulle gå i Handelsbankens namn 
för att åstadkomma ett samarbete mellan unga människor och vux-
na och banken. Men som alltid stod det även ”idégivare, Sveriges 
Scoutförbund”. Banken skulle sätta in något. Föräldrarna skulle sät-
ta in så fort en lite ung medlem hade nått upp till tjugo kronor. Så 
steg beloppet vart efter i den här sparometerröret och när man hade 
nått toppen, så skulle man sätta in det på Svenska Handelsbanken. 
Banken betalade faktiskt en hel konsulentlön för detta, förutom att 
förbundet fick 5 000 om året. Den som arbetade med detta var Tage 
Bergström, som sedermera blev PR-chef i Värmlands Enskilda 
Bank. 
Rulle konstaterar sammanfattningsvis att exemplen visar på långa 
och krokiga vägar, tidskrävande och ansträngande, men att det var 
oerhört inspirerande att få arbeta på det sättet. 
En stor svårighet när det gällde att få pengar från näringsliv och in-
dustri till en ideell rörelse var skattekonsekvenserna. Företagen re-
sonerade ofta så här: ”Ja, ni vill ha 5 000 kronor, men det kostar oss 
12 000 kronor. Vi har nämligen redan betalt skatt på de här pengar-
na. Det går alltså av våra beskattade vinstmedel. Vi är därför inte så 
särskilt pigga på det där.” Därför blev det noll på en del håll där 
man ändå var ganska positiv till själva idén, men genom vårt skat-
teväsen så slog det slint. 2 000 kostade med 60 % skatt i förväg 
över två gånger beloppet, nästan två och en halv gånger beloppet. 
Det där grubblade vi över. 
Vad skulle man göra åt det? Ja, kunde man inte till exempel skriva 
ett avtal med företaget att Svenska Scoutförbundet - Sveriges 
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Scoutförbund var det då - ställer en kraft till förfogande, till exem-
pel i stadsdelen Hisingen i Göteborg, för att era anställdas barn 
skall få möjlighet till scoutverksamhet. Där hade vi en scoutadvo-
kat, Gösta Bergqvist, som hjälpte oss. Jag förklarade för honom 
vart vi ville nå, och han skrev ett förslag till avtal. Vi lät granska det 
av en annan. Ja, sa han, det är faktiskt så att företagen har rätt att få 
avdrag för belopp, som de satsar på de sociala förhållandena inom 
sitt anställningsområde, till exempel i Hisingen. 
Upplägget testades första gången på, troligen, Original Odhner. Fö-
retaget hade inte varit så piggt på att lämna något bidrag med hän-
syn till skattekonsekvensen. Nu tittade man igenom det här och 
ställde en fem-sex frågor och sa sedan: ”Men det här, det kostar oss 
ingenting, det är avdragsgillt.” Därmed var en ny nöt knäckt. Sam-
manlagt tecknades sedan kanske bort åt tjugo sådana avtal. Det var 
inga enorma belopp, men när det kommer årligen droppande 2 000 
och 3 000 och 1 500, så blir det ju pengar, tillsammans med dem 
som skrapades ihop på andra sätt via näringsliv och industri. Undan 
för undan upptäckte man således att det fanns ett otal vägar att gå 
för att nå ekonomiskt resultat till gagn för utvecklingsplanen. 
Det finns ju också någonting som heter fonder. Det fanns ett sam-
lingsverk om hur många fonder det fanns i landet. De hade miljon-
tals kronor avsedda för vissa ändamål. Rulle och hans medarbetare 
finkammade, genomläste boken och såg att här, den fonden, den 
fonden, här har vi möjlighet att söka. De började. Det gick ganska 
trögt i början. Man kanske fick nej första gången, eller två år, men 
man fortsatte. Så lossnade det, så löstes knuten plötsligt. Man kan-
ske hade använt fel argument, det är ju frågan om rena säljskrivel-
ser. Man måste uttrycka det på ett sätt, så att det passar fondstyrel-
sens åsikter om användningen av sina medel. Det gav ganska stora 
belopp. 
Som exempel kan nämnas att man sökte från Abraham Rydberg-
stiftelsen, det gamla skolfartyget, och fick pengar till Biscaya. Se-
dan uppvaktade man redarföreningens styrelseordförande, Grenan-
der i Göteborg, och fick 10 000 kronor om året där. Det kostar ju 
pengar att driva ett skolfartyg och det var en bit i det hela. Sedan 
försökte man ordna finansiering av provianten ombord och utrust-
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ning. Man skrev till alla konservfabriker och talade om vad förbun-
det sysslade med via den här skolskeppsverksamheten. Så fick man 
för 4 000 kronor konserver från ett företag, 3 000 kronor från ett 
annat, 4 000 kronor från ett tredje. Man fick bidrag från kexfabri-
ker, ja alla möjliga som kunde hjälpa till med provianteringen av 
fartyget för tre och en halv månad. ... ”Ja, räcker inte det här, så får 
ni köpa resten för grossistpris”, och det betydde 30 %. Förbundet 
sparade på det sättet många, många tusentals kronor. 
Varför gjorde man nu på detta sätt? Varför kunde man inte pumpa 
deltagarna på de pengarna? Nej, av det skälet att man ville att del-
tagande i en Biscayasegling skulle vara tillgänglig för alla pojkar, 
som hade visat framfötterna och hade varit med och visat intresse 
för navigation etc. i sjöscoutkåren ”på hemmaplan”. De bästa skulle 
få en chans. Men då skulle det inte vara förbehållet familjer, som 
hade gott om pengar, utan deltagaravgiften klämdes ner till ett mi-
nimum. Det gick och det gick bra. 
 

Stilskolan 

De Högre Ledarkurserna hade pågått i många år och man hade i 
stor utsträckning fått representanter från industrin, till exempel 
minst trettio ingenjörer från LM Erikssons kommunikationstekniska 
avdelning, de mest tekniskt utbildade människor man kan tänka sig. 
De bad alltid att få två platser på Högre Ledarkurs, sen kom det fle-
ra företag. 
Då väcktes tanken: Hur skulle det vara att ut-
bilda den unga personalen på alla lärlingssko-
lor, som fanns inom industrin och ta betalt för 
det? Ta budskapet från Högre Ledarkurs och 
förvandla det så att det blev tillämpligt för 
unga människor. En utbildning, som man 
skulle ta betalt för och som givetvis skulle ge 
förbundet enorma Public Relations. 
När en uppläggning väl tagit form uppsökte 
Rulle Volvo flygmotor som första kund för att försöka sälja utbild-



47 

ningen till företaget. Det hade en lärlingsskola och han fick gå upp 
till ekonomidirektören. 

Ja, sa han, det här vågar jag inte yttra mig om. Vi skall tala med vår rek-
tor för lärlingsskolan, jag skall kalla upp honom. 
Rektorn kom upp och jag försökte förklara för honom. – Har ni visuali-
sering, har ni bilder till… - Ja, självklart sa jag, de som sköter det här 
arbetet är ganska gott pedagogiskt utbildade. – Vilka kunder har ni? – Vi 
har inga ännu, sa jag, men vi har massvis utav erfarenhet, genom att vi 
har utbildat äldre, till exempel LM Erikssons elektroingenjörer på kom-
munikationsområdet. – Ja, men, sa han, vi kan väl pröva, det låter ju in-
tressant. – Ja, det kostar pengar, sa jag.  

Vi tog ungefär 1 500 kronor per dag. Det var tre dagar, det blir 
4 500 kronor. Idag låter det som inga pengar alls, men i alla fall20. 
Det var första kunden. När man har tio kunder är det lätt att komma 
till en industri. Men den första var svår. När den tionde frågar ”Var 
bedriver ni den här verksamheten”, kan vi svara: ”Jo, i Volvo” och 
så räknar man upp de nio andra. – Men så en dag lyckades konsu-
lenten K.G. Lindeberg i Malmö få en tid för Rulle hos ekonomidi-
rektören Fredholm på Kockums varv. Det tog tre samtalsluncher, 
och sedan fick förbundet sin största order på 350 000 kronor. 

Stilskolan inbringade genom konsulenterna 
mycket, mycket stora medel, se närmare 
Scoutmuseets vänners årsskrift 2002. Men 
då blev det kritik. ”Konsulenterna skall ju 
utveckla scoutverksamheten, vad är det här 
för någonting.” – ”Det lönar sig inte det 
här, det är ju kostnader för dem.” Häremot 
kunde sägas att andra företag betalade för 
att få Public Relations, medan scoutförbun-
det både fick PR och tog betalt. Rader av 
företag ställde upp på detta, för det var en 

ny syn. Kritiken fick man ta lätt. Det är alltid kritik man skall möta, 
när man kommer in med nya idéer. Stilskolan var något helt epok-
görande i svensk industris historia, genomförd av Sveriges Scout-
förbund. Det kan låta ”lite malligt i korken”, men Rulle är beredd 
att ta till det. Om det nu blev utgifter, så fick förbundet också in 
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pengar. Konsulenterna användes för övrigt inte enbart till stilskole-
verksamheten. De skapade enorma fina Public Relations plus att de 
dessutom sysslade med det ordinarie utvecklingsarbetet. 
 

Allmänna arvsfonden 

Allmänna arvsfonden är en fond som i sista hand ärver människor, 
som vid sin död varken efterlämnar arvingar eller testamentstagare. 
Ändamålet är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån 
för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.21 Där kan 
man söka medel. 
Snart nog under 1950-talet upptäckte man på förbundskansliet, att 
det var rader av kårer, som ville bygga hus, hyra in mark, köpa bå-
tar etc. Ibland fick de ganska betydande medel från Allmänna arvs-
fonden men inte alls i den utsträckning, som man skulle kunna hop-
pas på. Rulle tog kontakt med det regeringsråd som var närmaste 
företrädare för fonden. Denne lämnade en utförlig redovisning för 
gällande regler: Det var inte bara att skriva något papper och begä-
ra anslag, utan det krävdes en rejäl utvecklingsplan, i vissa fall även 
papper ifrån provinsialläkaren, att det fanns rent vatten i den fastig-
het eller i det hus man ville köpa etc. Ekonomiplan, finansierings-
plan, byggnadsritningar etc. 
Det här var saker som kårerna inte klarade och därför blev hand-
lingarna liggande. Så började de ringa till förbundskansliet och frå-
ga varför deras ansökningar inte besvarats, ibland ännu inte efter ett 
år. Vid kontakt med regeringsrådet fick förbundskansliet då veta att 
fonden saknade både tid och personal för att skriva brev och tala 
om att deras ansökan var fullkomligt felaktig. Regeringsrådet före-
slog med hänsyn härtill att förbundskansliet fortsättningsvis skulle 
samordna alla ansökningar om bidrag från förbundets kårer. Rulle 
kände ju till vad som krävdes, varför en förgranskning från för-
bundskansliets sida sannolikt skulle medföra väsentligt bättre an-
sökningar. 
Sagt och gjort! Förbundskansliet skrev till kårerna och meddelade 
att inga arvsfondsansökningar skulle gå direkt till arvsfonden. ”De 
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skall passera förbundskansliet, enbart för att hjälpa er, så att ansö-
kan blir rätt och riktigt skriven, med allt underlag, som krävs. Allt 
ifrån byggnadsritningar, er egen ekonomi, er finansieringsplan, er 
utbyggnadsplan, vilket ekonomiskt stöd ni har i kommunen, hur 
många människor som kåren omfattar etc.” Det var massvis som 
behövdes. Följden blev en hel förvandling uppe hos arvsfondssty-
relsen. De sa att det här är ju föredömligt, så borde det vara. Och 
det strömmade in allt ifrån 300 000 till 500 000 och 400 000 gav 
det kårerna. 
Nu var det inte förbundet, som tjänade någonting på det här. Men 
det gällde att hjälpa kårerna ekonomiskt, det var självklart för ett 
förbundskansli. Man ordnade deras arvsfondshandlingar, så att de 
skulle kunna gå igenom på rimlig tid och utan rättelser, därför att 
rättelserna gjorde aldrig arvsfonden. Då lades handlingen åt sidan. 
Rulle började nu fundera på om man inte skulle kunna man få arvs-
fondsbidrag för båtinköp. 

Jag gick upp till regeringsrådet igen. – Nej, sa han, det går nog inte. Jag 
har ju redan tidigare talat om för er att man måste ha markrätt, minimum 
tjugofem år på det området, som vi lämnar bidrag till, om det är en stuga 
eller vad det nu skall vara. – Jaha, sa jag, men nu är det så att den här 
stugan flyter. Vi kan inte ha en markrätt över Östersjön och skärgårdar-
na. – Han stirrade på mig. Han var en mycket allvarlig men väldigt he-
derlig och fin man. – Ja, sa han, är det något aktuellt? – Ja, sa jag, det är 
inte ett fall aktuellt. Det är sjuttiofem aktuella fall. – Han stirrade lite på 
mig, lite häpet. – Annars blir det ingen verksamhet, sa jag. Man kan inte 
bedriva sjöscouting utan båtar. 

Efter ett år kom de första bidragen till inköp av båtar. Det var också 
en del i den här planen att hjälpa till att utveckla genom att förbättra 
kårernas möjligheter till inköp av stugor, fastigheter, båtar.  

Jag kommer ihåg en sak, som jag måste berätta om nu, och det är inkö-
pet av galeasen Sarpen, Simrishamns scoutkår. Arvsfondens personal 
var inte road av att vi köpte för stora fartyg. Ni kan inte klara underhål-
let, ni kan inte klara rätt manskap och etc. etc. Och jag förstod dem del-
vis, därför att det är svårt och ekonomiskt betungande att ha ett stort far-
tyg, som galeasen här, det enormt flotta skeppet, kanske Nordens vack-
raste galeas. Jag gick i alla fall upp och sa till dem att: Här har vi en kle-
nod. Det är ett kulturföremål. Hela fiskarbefolkningen och hamnbesty-
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relsen ställer sig bakom detta projekt. Jag hade fått papper från kåren. – 
Du kan göra ett försök sa han. – Detta är många år sedan. Sarpen seglar 
än idag och står numera öppen för deltagare från hela landet. Den står 
alltid omnämnd i Ledarbladet Samspel och öppnar sin verksamhet för 
alla. Det är alltså initiativ som man hela tiden måste ta för att mjuka upp 
motstånd, som kan finnas på alla de plan. 

 

Programfrågan 

Någon kanske i den här mosaiken har saknat ordet program. Det 
kom faktiskt lite kritik för detta när framtidsplanen lades fram. Men 
bakom detta faktum låg en klar uppfattning om arbetsfördelningen 
mellan anställda och fritidsarbetande. Rulle utvecklar tankegång-
arna på följande sätt. 
Om man funderar igenom det hela så är det ganska klart att de hel-
tidsanställda inte skulle lägga sig för mycket i programmet. Där 
fanns det ledare, som under lång tid sysslat med det praktiska arbe-
tet, fritidsarbetande, vana vid programmering av ungdomsarbete. 
Därför fanns en programkommitté, som utförde detta arbete, sam-
mansatt av ledare från landet som skötte programutvecklingen. 
Uppläggningen var ganska naturlig, men den missförstods ändå 
ganska ofta. Många ansåg att ”är de här heltidsanställda, så skall de 
väl också ordna programutvecklingen”. Varför då? När det fanns 
andra som kunde detta bättre! Konsulenterna, heltidsanställda, ut-
bildades för uppgifter, som fritidsarbetarna inte var utbildade för. 
Det var inte så lätt att övertyga alla om att det här var en riktig linje, 
men efteråt visade det sig ju, att det var fullkomligt riktigt. Var och 
en skall göra det han kan bäst. Utbildas man för en uppgift, så skall 
man också vara med och sköta den och fullfölja den. 
Programmet omformades många gånger under de här tio åren. Det 
var fritidsarbetarnas stora arbetsuppgift och det bör det nog alltid 
vara, för de står mitt i hjärtpunkten. Sedan får heltidsanställda sköta 
det som inte fritidsarbetarna hinner med eller kan utföra. Så enkelt, 
eller så svårt är det, vilket man nu vill kalla det. Programmet var 
alltså inte bortglömt, men det var ingen primär konsulentuppgift, 
ingen primär uppgift för heltidsarbetande. Det är möjligt att man 
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hade med en konsulent, som deltog i arbetet bland de fritidsarbe-
tande programutvecklarna, men huvudansvaret där låg på de fritids-
arbetande. Det är viktigt att få de här sakerna utsagda, att klarhet 
nås. 
 

De humanitära aktionerna 

Vad som nu sagts om ansvarsfördelning och programutveckling 
under 1950-talet kan – enligt författarens mening – aldrig undan-
skymma det faktum att decenniets mest spektakulära programinslag 
initierades och i sina huvuddrag styrdes av förbundsledningen med 
den oförtröttlige Bengt Junker i spetsen. Det handlar naturligtvis 
om de tre humanitära aktionerna – 40-årsgåvan, Röda Knopen 
1951/52, Ljuspunkten 1955/56 och Folke Bernadotteaktionen 
1958/59. Det må härtill läggas att få programinslag under svensk 
scoutings snart hundraåriga historia givit scoutrörelsens en finare 
PR. Rulle berättar: 
Jämsides med satsningen på och förverkligandet av framtidsplanen 
startade förbundet alltså, genom Bengt Junkers initiativ och hängi-
venhet, de största humanitära insatserna under vårt förbunds hi-
storia. Avsikten var att hjälpa handikappade barn och samtidigt ge 
effekten att varje scoutgeneration skulle få uppleva glädjen av att 
hjälpa till i en sån här storslagen historia. För att detta skulle kunna 
bli verklighet, krävdes det givetvis pengar, stora pengar. Planering-
en innebar att alla förbundets medlemmar skulle genom egna ar-
betsinsatser få in slantar, som sedan skulle bli den ekonomiska bak-
grunden för olika insatser för de handikappade. Arbetet pågick un-
der hela 1950-talet och fortsatte även under 1960-talet, när sam-
manslagningen mellan Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveri-
ges Scoutförbund hade genomförts.  
Samtidigt med att den första insatsen började förverkligas, så hade 
en tandläkare, tillika docent i audiologi, kommit fram till att det 
gick att hjälpa gravt hörselskadade barn genom att de fick en inten-
sivinsats i sitt öra, helt enkelt tal på mycket, mycket kort avstånd. 
För detta krävdes det personal. Det var aktionen för hörselskadade. 



52 

Den aktionen kallades för Röda knopen och den bar vi på scout-
skjortorna, denna lilla knop, för att därigenom visa att vi var delak-
tiga i detta stora arbete. 

Några fakta. Aktionen påbörjades hösten 1951 och pågick formellt un-
der ett år. Resultatet blev efter avdrag för omkostnader 400 000 kronor, 
motsvarande i dagens penningvärde 4,6 miljoner kronor. En uppföljning 
gjordes sedan under 1953, vilket tillförde ytterligare drygt 200 000 kro-
nor (= i dagens penningvärde ca 2,3 miljoner kronor). Redan det första 
året kunde förbundet av de insamlade medlen dela ut 173 000 kronor till 
verksamheten vid de s.k. Wedenbergsskolorna. Den 19 januari 1953 bil-
dades sedan en särskild stiftelse, Sveriges Scoutförbunds stiftelse för 
döva och hörselskadade barn, vilken övertog förvaltningen och använd-
ningen av pengarna. Stiftelsens ändamål angavs vara att verka till för-
mån för döva och hörselskadade barn genom att stödja medicinsk, peda-
gogisk, psykologisk och teknisk forskning på detta område och genom 
att verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran.22 

Sedermera följde en aktion för de blinda barnen, Ljuspunkten. Den 
tredje under 1950-talet, Folke Bernadotteaktionen, gällde barn 
med cerebral pares, det vi i allmänhet kallar för spastiska barn.  

Några fakta. Ljuspunkten inbringade drygt 800 000 kronor (ca 8,5 mil-
joner kronor i dagens penningvärde), huvudsakligen genom arbete av 
förbundets medlemmar inom ramen för det ordinarie scoutprogrammet. 
Pengarna lämnades till en särskild stiftelse ”för blind och synsvag ung-
dom”. Denna hade bildats av förbundet den 18 april 1955, varvid ända-
målet angivits vara att lämna hjälp till blinda och synsvaga svenska barn 
och ungdomar genom att stödja forskning på detta område och genom 
att verka för blinda och synsvaga barns och ungdomars utbildning och 
uppfostran. Den kunde redan 1956 börja med att tillgodose ett antal an-
gelägna behov.23 
FB-aktionen för barn med cerebral pares startades den 18 september 
1958, exakt tio år efter Folke Bernadottes död, för att pågå ett år. Aktio-
nen genomfördes i samverkan med Svenska Röda Korset och Diakoni-
sällskapet i Göteborg, vilka i sin tur samarbetade med ytterligare ett an-
tal organisationer. Första insatsen blev den s.k. ”valkollekten”, en 
bössinsamling vid vallokalerna i anslutning i 1958 års kommunalval, 
vilken inbringade ca 750 000 kronor (i dagens penningvärde ca 7,2 mil-
joner kronor). 
Slutresultatet för hela aktionen blev ca 5,5 miljoner kronor (i dagens 
penningvärde ca 52,5 miljoner kronor). Pengarna överlämnades till den 
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nybildade Folke Bernadotte-stiftelsen för barn med cerebral pares. Stif-
telsens stadgar fastställdes av Överståthållarämbetet i Stockholm den 27 
november 1958. Ändamålet angavs däri vara att på olika sätt främja 
vård och fostran av barn med cerebral pares.24 

Rulle fortsätter sin berättelse: Det går knappast att gå på djupet här i 
denna framställning, hur djupt dessa aktioner ingrep för hjälp till 
barnen, men även i förbundets arbete. Det hade aldrig kunnat 
genomföras, om vi inte haft eldsjälen, inspiratören Bengt Junker i 
spetsen. Han satsade sig själv helt och fullt för att dessa aktioner 
skulle slå väl ut, vilket de också gjorde. Det kom in pengar utav 
storleksordningen miljoner kronor, många miljoner kronor. Det so-
cialdemokratiska statsrådet Hildur Nygren uttalade sig i rikspressen 
om den första aktionen och sa, att Sveriges Scoutförbund hade skri-
vit ett viktigt blad i Sveriges socialhistoria. 
Man talar ibland om Public Relations. Sådana fick vi sannerligen 
som biprodukt i en utsträckning, som vi kanske inte alls hade tänkt 
oss från början. Det var också en otroligt viktig bakgrund för den 
aktionsplan, som vi skulle genomföra på andra områden. Denna ak-
tion stöttade alltså hela framtidsplanen. Det är viktigt att få det klart 
för sig. 
 

Konfirmandlägren 

Slutligen måste även sägas några ord om den nyhet i programverk-
samheten som kom att utgöras av konfirmandlägren. 
1951 anställdes en ny sekreterare, en präst, som hade bekostats av 
Diakonistyrelsen, numera Kyrkans Centralråd. Denna gång fick vi 
en man som hette Eilertz Fryland. Det är ett namn, som jag hoppas 
skall fortleva i scoutförbundets historia. Han var ung och grön, men 
han fick internutbildning. Han var lyhörd och intelligent, kunde 
massor av språk och var präst på rätt sätt. Han var ingen himlastor-
mare, utan han pratade till människor om deras problem med evan-
gelium som bakgrund, och det gick hem. 
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Det var då som förbundet började 
med konfirmandläger. Eilertz var hu-
vudansvarig för dessa. Det var alltså 
en månads läger på olika platser i 
landet. Givetvis med en präst som 
konfirmandlärare men med fritidsar-
betande ledare som medhjälpare. Det 
var en kombination av kristen livssyn 
och scouting, precis som det borde 
vara även idag. Här fick man dygnet-
runtkontakt med de unga människor-
na. Det var en framgång utan like. 
Det finns en kvarleva än idag, givet-
vis på Kjesäter, men även på bland 
annat vår handikappanläggning Lyse-
strand, där även handikappade får 
denna möjlighet. (Anm. Även på 
Vässarö m.fl. platser ordnas varje 
sommar konfirmationsläger som på 
ett mycket fint sätt fullföljer de tradi-
tioner som byggdes upp på Eilertz´ 
tid.) 
Det här handlade om ideologi. Det 
var nog den finaste scoutupplevelsen, 
som dessa människor kunde få upple-
va, dessa unga. Jag undrar hur många ledare, som har uppfattat att 
den upplevelsen, konfirmandlägret, var deras största scoutupplevel-
se. Mina barn och barnbarn säger än idag: ”Ja, se konfirmandlägret! 
Det är nog mitt finaste minne av scouting och S:t Görans kapell på 
Kjesäter. Du sa, morfar, att det var kärnpunkten på Kjesäter och vi 
skrattade åt dig, men du hade rätt.” – Här var ideologin insatt direkt 
i scoutarbete. De höll på med allt möjligt, allt från ridning till orien-
tering och scouttävlingar. De byggde bivacker och nyingar och låg 
ute på natten vid nying. Men konfirmationsläsningen gick som en 
röd tråd genom det hela. 

Konfirmandläger 1958 
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Det är klart - och det vill jag säga med en gång - inte varje präst du-
ger till det här. Men vi försökte handplocka präster. Präster som 
också förstod att det inte går att bara slå folk i huvudet med religi-
on, utan det måste vara insatt i ett mänskligt sammanhang. Det tror 
jag vi lyckades med. 
Jag är rädd i ett sådant här sammanhang, när man pratar om scout-
historia, att väsentliga namn skall bli bortglömda. Jag vet inte om 
Eilertz Frylands namn enbart förknippas med att han så småningom 
blev rektor vid scoutförbundets folkhögskola på Kjesäter. Där 
hamnande han och gjorde en utomordentlig insats. Det krävdes till 
exempel föranmälan en fem-sex år i förväg för att få komma till ett 
konfirmandläger. Men även skolan hade ett rykte, som gick långt 
utanför scoutförbundets gränser. Han vilar på Vingåkers kyrkogård, 
bakom en sten där det bara står Eilertz. Det namnet tycker jag vi 
skall komma ihåg i vår scouthistoria. 
 

Bengt Junkers livsgärning 

I Scoutmuseets vänners årsskrift 1995 tecknade Rulle ett vänpor-
trätt av Bengt Junker och hans livsgärning. Det finns därför inte 
skäl att närmare fördjupa sig i ämnet i detta sammanhang, samtidigt 
som framställningen skulle komma att halta betänkligt om det helt 
förbigicks. Rulle är nämligen mycket angelägen att betona att Bengt 
Junkers ande svävar över innehållet i denna skrift. De båda stod 
varandra uppenbart mycket nära. Rulle berättar bl.a. att Bengt hade 
en djupt kristen livssyn, vilket han aldrig talade om utom i gärning. 
Han hade till exempel venia, det vill säga biskopens tillstånd att 
predika i svenska kyrkor. Det gjorde han också, fastän så anonymt 
som möjligt, nämligen i sin hemorts kyrka ute i Torö, i sydändan av 
Stockholms skärgård. 
På 1960-talet blev Bengt Junker den drivande kraften vid uppbyg-
gandet av förbundets folkhögskola på Kjesäter. Hans ande vilar 
även över den anläggningen. Det var också han som, endast en dryg 
månad före sin död, lade fram den promemoria som ledde till att 
Svenska Scoutförbundets arkiv och museum tillskapades. Rulle av-
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slutar: Han brände sitt varma ljus i alla kanter och han stupade allt 
för tidigt efter tre hjärtinfarkter. Minnet av Bengt Junker får inte 
blekna. 

----------------------------------- 
Och med detta kärleksfulla porträtt slutar Rulle Neveling sin berät-

telse om det gamla pojkscoutförbundets 1950-tal. 
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Medlemsutvecklingen i Sveriges Scoutförbund 1912-1942 

1912   5 000 
1917   4 300 
1922   7 200 
1927   7 900 
1932 12 200 
1937 14 100 
1942 24 000 
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Slutsummering 
Vad blev nu resultatet av detta dynamiska decennium? Detaljerna 
när det gäller medlemsutvecklingen kan utläsas ur den statistik som 
finns att läsa i bilaga 1. Efter ett bottenläge 1953 ökade Sveriges 
Scoutförbund de följande sju åren från 27 501 till 45 220 medlem-
mar, totalt alltså med 17 719 scouter och 64 %. Antalet kårer ökade 
samtidigt från 611 till 846, ett netto på 235 kårer, motsvarande en 
ökning med 38 %.  

 
En ökning på 64 % under sju år är otvivelaktigt imponerande, även 
om en jämförelse med ökningen under krigsåren, 88 % under sex 
år, får resultatet att blekna en smula. Jämförelser av detta slag är 
dock alltid vanskliga att göra med hänsyn till att de yttre förhållan-
dena under de båda perioderna var så oerhört olika. Krigsåren med 
kärv ekonomi, isolering från yttervärlden och begränsad tillgång till 
nöjen och andra fritidsaktiviteter gynnade otvivelaktigt scoutrörel-
sen på många sätt. 1950-talet med starkt förbättrad samhällsekono-
mi, växande nöjesindustri och ett väsentligt större utbud av fritids-
aktiviteter medförde på ett helt annat sätt en ökning av konkurren-
sen om ungdomarna. 
En mer intressant jämförelse erbjuder förhållandena inom Sveriges 
Flickors Scoutförbund, som efter ett bottenläge 1955 ökade de föl-
jande fem åren från 19 561 till 28 402 medlemmar, totalt alltså med 
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8 841 scouter och 45 %. Att märka är då att denna ökning nåddes 
utan någon satsning i stil med pojkförbundets. Såvitt kan utläsas 
ur årsberättelserna fick SFS sålunda inga bidrag från näringslivet. 
All rekrytering gjordes helt av egen kraft. Centralt verksamma ute 
”på fältet” var åren 1955-1959 mellan två och sex resesekreterare, 
mot slutet kallade konsulenter. Omräknat till arbetade månader/år 
tjänstgjorde dessa 24 månader (= två heltidstjänster) 1955 för att 
sedan öka till 24,5, 40, 43,5 och 70 månader 1956-1959. 
Medlemsutvecklingen under 1960 är mer svårbedömd, beroende på 
att man vid årsskiftet 1960/61 endast räknade antal män resp. kvin-
nor. Följden var att de kvinnliga ledare som tidigare tillhört pojk-
förbundet (1 765 vu-ledare den 1 januari 1960) nu redovisades 
bland flickscouterna. 
Ytterligare jämförelser mellan pojk- och flickscoutförbunden visar 
en oerhörd skillnad i ekonomiska möjligheter. Medan pojkarna 
från 1953 till 1960 ökade sina intäkter från en kvarts till drygt en 
miljon kronor, ökade flickornas intäkter under samma tid från 
70 000 till 250 000 kronor. Näringslivsbidragen tillförde pojkarna 
under samma tid totalt 1½ miljon kronor. 

Omräknat till 2005 års penningvärde ökade pojkarnas intäkter 1953-
1960 från 2,9 till 9,5 miljoner, varav från näringslivet totalt 15,1 miljo-
ner. Flickornas intäkter innebar en ökning från motsvarande 800 000 
kronor till 2,2 miljoner. 

Avslutningsvis må konstateras att ett av Sveriges Scoutförbunds 
stora mål för 1950-talet, att skapa respekt och förståelse för vår rö-
relse, utan tvivel uppnåddes med råge. I den delen räcker det med 
att hänvisa till resultatet av den stora SIFO-undersökning, som re-
dovisas på nästa sida. 
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Bilaga 1. Medlemsutvecklingen i SS och SFS 1939 - 1961 
per den 1 januari varje år 

 
 SS SFS 
 Kårer Medlemmar Procent 

+/- 
Medlemmar Procent

1939 322 15 468  11 414  
1940 341 17 789 + 15 % 12 452 + 9 % 
1941 379 20 726 + 17 % 14 569 + 17 % 
1942 440 24 078 + 16 % 17 002 + 17 % 
1943 503 26 077 + 8 % 19 732 + 16 % 
1944 578 28 315 + 9 % 21 188 + 7 % 
1945 607 29 063 + 3 % 21 515 + 2 % 
1946 619 28 709 - 1 % 21 463 

18 333* 
- 0 % 

1947 632 27 013 - 6 % 17 638 - 4 % 
1948 627 26 860 - 1 % 17 760 + 0 % 
1949 624 27 976 + 4 % 19 043 + 7 % 
1950 619 29 254 + 5 % 20 492 + 8 % 
1951 620 29 184 - 0 % 21 551 + 5 % 
1952 613 28 200 - 3 % 21 340 - 1 % 
1953 611 27 501 - 2 % 21 165 - 1 % 
1954 622 27 520 + 0 % 20 197 - 5 % 
1955 638 30 041 + 9 % 19 561 - 3 % 
1956 673 34 086 + 13 % 20 444 + 5 % 
1957 691 36 652 + 8 % 22 156 + 8 % 
1958 717 40 625 + 11 % 22 716 + 3 % 
1959 798 42 295 + 4 % 24 949 + 10 % 
1960 846 45 220 + 7 % 28 402 + 14 % 
1961**  44 636 - 1 % 31 467 + 11 % 
* Den 1 juli 1946 utbröts IOGT:s och NTO:s flickscoutsektioner ur 
SFS och bildade egna förbund. Siffrorna per den 1 januari detta år 
redovisar därför SFS med och utan dessa båda sektioner. 
** Siffrorna avser det sammanslagna förbundet 



62 

Bilaga 2. Befolkningsutvecklingen 1930-1950 (SCB) 
 
År Folkmängd Födda*
1930 6 142 191 94 220 
1931 6 162 446 91 074 
1932 6 190 364 89 779 
1933 6 211 566 85 020 
1934 6 233 090 85 092 
1935 6 250 506 85 906 
1936 6 266 888 88 938 
1937 6 284 722 90 373 
1938 6 310 214 93 946 
1939 6 341 303 97 380 
1940 6 371 432 95 778 
 

År Folkmängd Födda*
1941 6 406 474 99 727 
1942 6 458 200 113 961
1943 6 522 827 125 392
1944 6 597 348 134 991
1945 6 673 749 135 373
1946 6 763 685 132 597
1947 6 842 046 128 779
1948 6 924 888 126 683
1949 6 986 181 121 272
1950 7 041 829 115 414

* Avser både flickor och pojkar 

 

Bilaga 3. Förbundsinstruktörernas resdagar 1945-1950 
 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
Sven Lindqvist 211 268 173 Kort 

period
--- --- 

Raoul Neveling x x x --- --- --- 
Torvald 
Wermelin 

183 --- --- --- --- --- 

Erland 
Mörtberg 

185 207 --- --- Kort 
period 

--- 

Bengt 
Lorentzson 

--- 249 289 --- --- --- 

David Nilsson --- --- 266 Kort 
period

--- --- 

Ulf Hedvall --- --- --- 250 --- --- 
Rune Selén --- --- --- --- 160 - maj 
Karl Lundholm --- --- --- --- --- Studie
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Bilaga 4. Förbundskansliet på 1950-talet 
 

Generalsekreterare / Förbundssekreterare 
Bengt Lorentzson gs t.o.m. 510131 
Harry Adenby fs 1953 
Raoul Neveling fs 1953-1956, gs 1957-.  
Redan åren dessförinnan svarade Rulle för en stor del av förbundsexpeditionens arbete, 
främst då ekonomiska aktioner av olika slag, större utredningar etc. Han var dessutom 
riksombudsman för Scoutfrämjandet 1943-1956. 

Ledarsekreterare 
Bengt Lorentzson 510201-521015 

Expeditionschef 
Yngve Flodquist t.o.m. 500331 
Åke Claesson 500401- 

Lägerkommissarie 
Yngve Flodquist 500401-500831 

Resesekreterare / särskilda sekreterare 
Eilertz Fryland 521218- 
Harry Adenby 1953- 
Brita Stjernqvist 1953-54, ev. även 1955 
Sture Langseth 1955- 
Tage Bergström 1956- (riksombudsman för Scoutfrämjandet) 
Nils Hillman 1956-57 
------------------------------ 
Härtill fanns, i vart fall under de första åren på 1950-talet, 3-4 ex-
peditionsbiträden25. 
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Bilaga 5. Slutkommentarer (fotnoter) 
 
                                     
1 Märk att utrymme saknas för en mera omfattande redovisning inom ramen för 
denna skrift. Framställningen är i många stycken både förenklad och starkt förkor-
tad. 
2 Herren Gud arbetade sex dagar och vilade den sjunde. 
3 Källa: Svensk uppslagsbok band 4 s. 785 (1947-1955 års upplaga) 
4 Även efter 1920 fanns stora delar av detta målsmanskap kvar när det gäller makar 
som gift sig med varandra före 1921. 
5 Källa: Sveriges historia genom tiderna del V s. 346 (1953) 
6 Källa: www.sika-institutet.se/statistik_fr.html 
7 Källa: Svensk uppslagsbok band 20 s. 341 (1947-1955 års upplaga) 
8 SS årsberättelse 1942 s. 2f. 
9 SS årsberättelse 1950 s, 6. 
10 1950 s. 121 ff 
11 Se Totem 1952 nr 6, s. -85 f 
12 Saxat från årsberättelsens slutord om Åvatyr 1950 (s. 14): 
13 Boy Scouts of America 
14 Allan Hultén tillhörde Mälarhöjdens scoutkår och hade sina civila rötter i när-
ingslivet. Han blev ledamot av förbundsstyrelsen 1954. Nils Söderberg var di-
striktschef i Stockholm och blev mot slutet av 1950-talet ledamot av förbundssty-
relsen. 
15 Omräknat till dagens penningvärde motsvarar beloppet drygt 300 000 kronor 
16 Överstyrelsen bestod av förbundsstyrelsen, distriktscheferna och specialsekrete-
rarna. 
17 Motsvarar ca 74 000 kronor i dagens penningvärde. 
18 Senare informationschef på Semper. 
19 Se bilaga 1. 1956-1960 bildades inom Sveriges Scoutförbund 35 – 18 – 26 – 81 – 
48 nya kårer. 
20 Den första kursen torde ha hållits ca 1958. Räknar man om 1.500 kronor till da-
gens penningvärde motsvarar beloppet knappt 16 000 kronor. En tredagarskurs gav 
alltså knappt 50 000 kronor 
21 Se lag (1994:243) om allmänna arvsfonden 
22 Källor: Stiftelsens arkiv. Sveriges Scoutförbunds årsberättelser för 1952 och 
1953, vari anges: 1951/52 insamlades 425 tkr, varifrån avgick omkostnader 25 tkr 
och anslag till Wedenbergsskolorna 173 tkr. 1953 insamlades 223 tkr, varifrån av-
gick omkostnader 18 tkr. 
23 Källa: Stiftelsens arkiv samt Sveriges Scoutförbunds årsberättelse för 1956 
24 Källor: Stiftelsens arkiv samt Sveriges Scoutförbunds årsberättelser för 1958 och 
1959 
25 Uppgift om antalet expeditionsbiträden lämnas ej i årsberättelserna efter 1952. 
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