
SCOUTERNA\SAMS-AMK\Forskning\2014-13. Scoutlagen.doc  1 (3) 

Mail den 1 december 2014 10:16 från Anna Holmström, Karlsro scoutkår till Scouterna Info _________ 1 
Mail den 3 december 2014 15:20 från Scouterna Info (Lotta Ahlm) till Georg Sterzel _______________ 2 
Mail den 3 december 2014 19:31 från Georg Sterzel till SAMS och Pliiiggis ______________________ 2 
Mail den 3 december 2014 20:14 från Håj till Georg Sterzel och Scouterna Info; kopia för kännedom till 
SAMS och Pliiiggis ___________________________________________________________________ 2 
Mail den 4 december 2014 09:54 från Georg Sterzel till Håj och Scouterna Info; kopia för kännedom till 
SAMS och Pliiiggis ___________________________________________________________________ 3 
Mail den 4 december 2014 09:59 från Scouterna Info/ Lotta Ahlm till Georg Sterzel ________________ 3 
Mail den 4 december 2014 10:00 Scouterna Info/ Lotta Ahlm till haj@ubab.se, Georg Sterzel och 
Scouterna Info; kopia till SAMS pch Pliiiggis ______________________________________________ 3 

 

Mail den 1 december 2014 10:16 från Anna Holmström, Karlsro scoutkår till Scouterna 

Info 

Jag har några frågor när det gäller vilken scoutlag som gällt i olika tider i SSF och nu i 
Scouterna. På väggen i vår scoutstuga hänger bifogade version av scoutlagen. När gällde den? 
Hur har förändringar i rådande scoutlag gått till? Har man genomfört flera förändringar vid 
enskilda tillfällen eller ändrat lite i taget under åren? Har det rått enighet kring förändringarna; 
konsensus eller starka motsättningar?  

Vilka förskjutningar har varit svårast respektive lättast att genomföra? 

Vi ska prata om scoutlagen i en av våra äventyraravdelningar på torsdag.  

Hoppas på intressant bakgrundsinformation. Stort tack på förhand. 
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Mail den 3 december 2014 15:20 från Scouterna Info (Lotta Ahlm) till Georg Sterzel 

Hoppas allt är bra med dig. Här kommer en fråga som vi har lite svårt att svara på men jag 
tror att du har svaret. 
 

Mail den 3 december 2014 19:31 från Georg Sterzel till SAMS och Pliiiggis 

Det här var inga småsaker som det frågas om. Jag har varken tid eller tillgång till kompletta 
handlingar för att kunna i detalj svara på alltihop, men i stora drag ligger det till så här. 

BP:s första scoutlag från 1908 och framåt hade nio punkter, När rörelsen kom till Sverige, 
skapades olika lokala varianter inom många av de föreningar som tog upp verksamheten. 
Lieberath gjorde en översättning och bearbetning av BP:s formuleringar och publicerade den i 
den första upplagan av Scouting for Boys, som kom ut våren 1910. (s. 70 ff). Den hade då nio 
punkter. När sedan Sveriges Scoutförbund bildades i början av 1912, antog man en lag med 
tio punkter, som nog kom att bli gällande generellt för samtliga svenska föreningar, kårer etc. 
KFUM hade visserligen bildat eget förbund men anslöt sig i denna del till den gemensamma 
lagen. Detsamma gjorde flickscouterna, även om de inledde varje punkt med "en flickscout" i 
stället för "en scout". 

Närmare detaljer rörande olika formuleringar de första åren har jag redovisat i Scoutmuseets 
Vänners årsskrift 2008 (nr 25). Generellt vågar jag dock påstå att den av Sveriges 
Scoutförbund antagna lagen 1912 kom att gälla "över hela fältet". 

Omkring 1920 kan man i Sveriges Scoutförbunds protokoll läsa om några smärre justeringar 
på enstaka punkter. 

Åren från slutet av 1920-talet och en bit in på 1930-talet präglades av en viss expansion av 
den svenska scoutrörelsen, främst genom att ytterligare några scoutförbund bildades. Efter att 
Svenska Scoutunionen bildats 1930 påbörjas en stor översyn av hela programmet. Nya prov, 
nya märken och inte minst en ny scoutlag såg undan för undan dagens ljus. Den scoutlag som 
visas som bilaga till Anna Holmströms frågor antas omkring 1935 och kommer sedan att gälla 
fram till slutet av 1960-talet. 

På 1960-talet påbörjas en stor revision av hela scoutprogrammet under rubriken "Med sikte på 
framtiden". Nya åldersregler och framför allt en helt ny gren, juniorscouterna. Inom ramen för 
detta arbeta lägger man fram och antar en helt ny scoutlag, nu bantad till sju punkter. Min 
minnesbild säger mig att det nya programmet och den ny lagen "sätts i sjön" 1968. Helt 
färdiga är man dock inte förrän 1970, då vargungar och blåvingar försvinner och ersätts med 
miniorscouter. 

Min bild av åren efter 1968 är, såvitt avser scoutlagen, att den därefter har behållits 
oförändrad, dock med reservation för vad som kan ha överenkommits rörande religionens 
plats inom rörelsen. Menn jag kan ha missat något av det som hänt de senaste decennierna. 

För kännedom till SAMS och. Kanske någon av er kan bidra med mer aktuell 

information? 
 

Mail den 3 december 2014 20:14 från Håj till Georg Sterzel och Scouterna Info; kopia 

för kännedom till SAMS och Pliiiggis 

Elegant sammanfattning av Georg! 

Jag funderar på en sak: Är det inte möjligen så, att Gerd i SMV-årsskriften nr 16 1999, Arvet 
från BP, visionen och verkligheten, även behandlar scoutlagens förändring genom tiderna? 
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Och att hon då dessutom ger litet kommentarer till vad som låg bakom förändringarna, och 
vad de kom att betyda? 

Just det numret av årsskrifterna hittar jag inte i min samling (det ligger förmodligen i någon 
arbetsmapp), varför jag inte kan kolla den här teorin. Men i allra bästa fall skulle ju Anna i 
Karlsro faktiskt kunna ha årsskrifterna på kåren, och då ha möjlighet att se efter själv. (Avser 
hon i sitt brev torsdag den här veckan, dvs imorgon?!) 
 

Mail den 4 december 2014 09:54 från Georg Sterzel till Håj och Scouterna Info; kopia 

för kännedom till SAMS och Pliiiggis 

När jag igår kväll skrev min sammanfattning nedan, lyckades jag inte komma in på 
Scouternas hemsida. Idag är tekniken vänligare inställd mot mig, så därför kan jag på 
hemsidan läsa att vi idag har följande scoutlag, som verkar vara antagen 2007: 
1. En scout söker sin tro och respekterar andras 
2. En scout är ärlig och pålitlig 
3. En scout är vänlig och hjälpsam 
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 
5. En scout möter svårigheter med gott humör 
6. En scout lär känna och vårdar naturen 
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

När jag jämför detta med den scoutlag, som antogs i slutet av 1960-talet hittar jag en enda 
avvikelse, nämligen första punkten, som då hade följande lydelse: 
1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord. 

Det var alltså, som jag misstänkte, så att diskussionen om religionens plats inom rörelsen 
föranledde en ändrad lydelse. Vad som föregick beslutet i den delen känner jag inte närmare 
till; dock har jag ett minne av att Svenska Scoutförbundet (på 1990-talet?) var berett att för 
egen del byta ut 1960-talets lydelse av den första punkten mot en formulering av ungefär den 
nu (sedan 2007?) gällande. Min minnesbild är även att man då var beredd att gå så långt, att 
man skulle ha en egen lag till skillnad från den lag, som användes av (främst) de uttalat 
religiösa förbunden. Hur SMU ställde sig härtill vet jag inte. 

Detta för mig in på en annan av Anna Holmströms frågor, som jag i mitt tidigare svar inte 
kommenterade närmare: Har det rått enighet kring förändringarna; konsensus eller starka 
motsättningar? Vilka förskjutningar har varit svårast respektive lättast att genomföra? 

Detta är svårare att svara på, eftersom underlaget för de olika besluten inte nämnvärt berör 
detta, såvitt jag kunnat se. Den enda gång, då jag verkligen upplevt starka 
meningsskiljaktigheter, är under 1990-talets (?) diskussioner rörande frågan: "Får Gud vara 
med i scouterna?" Då var man faktiskt beredd att gå så långt att vi skulle få olika scoutlagar i 
de olika förbunden, se ovan. 
 

Mail den 4 december 2014 09:59 från Scouterna Info/ Lotta Ahlm till Georg Sterzel 

Stort tack Georg. 
 

Mail den 4 december 2014 10:00 Scouterna Info/ Lotta Ahlm till haj@ubab.se, Georg 

Sterzel och Scouterna Info; kopia till SAMS pch Pliiiggis 

Jag kan kolla årsskriften här på kansliet och skickar mailet och ev skrift så har hon lite att 
börja med i kväll. 
 


