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2014-09-09 

Georg Sterzel svarade 

Korrekt formulering var "En scout gör sin plikt utan tanke på belöning". Den fanns med i 

olika varianter redan i den tidiga svenska scoutrörelsen
1
 och infogades som punkt 10 i den 

scoutlag, som antogs när Sveriges Scoutförbund bildades 1912
2
. Den behölls sedan 

oförändrad fram till mitten av 1930-talet
3
. 

Efter att Svenska Scoutunionen bildats 1930 tillsattes en kommitté med uppdrag att ta fram 

förslag till likartade klassprov, märken och bestämmelser för alla till unionen hörande 

förbund. Denna torde ha lagt fram sitt förslag senast 1934; i vart fall behandlades och 

godkändes det för första gången vid Svenska Scoutrådets sammanträde nr 18 den 13 

december 1934 § 10 och för andra gången vid Svenska Scoutrådets sammanträde nr 19 § 12. 

Till protokollet antecknades dock att den nya lagen skulle vinna kraft först sedan den 

godkänts av de anslutna förbunden
4
 

Svenska Scoutrådets protokoll 1935 och 1936 innehåller härefter inga anteckningar om 

godkännande från de anslutna förbunden
5
. I Sveriges Scoutförbunds årsberättelse 1935 s. 3 

står dock att läsa att ”Det vid förra Förbundsmötet framlagda förslaget till omredigering av 

scoutlagen blev godtaget, men för Förbundets vidkommande fordras ytterligare ett 

Förbundsmötes beslut för att denna ändring skall kunna stadfästas”. Härpå följer i Sveriges 

Scoutförbunds årsberättelse 1936 s. 5 uppgiften att ”Scoutlagens ändring har stadfästs genom 

Förbundsmötets beslut för andra gången hösten 1935 och har tillämpats fr. o. m. nyåret 1936”. 

I den sålunda omformulerade scoutlagen hade den tidigare punkten 10 inarbetats i punkten 3: 

"En scout är andra till nytta och hjälp", men utan att man, varken formellt eller i 

kommentarerna, särskilt talade om "utan tanke på belöning"
6
. Denna nya formulering 

presenteras sedan i 1937 års upplaga av Sveriges Scoutförbunds "Stadgar och bestämmelser", 

se s. 9 ff. 

I rubriken till de stadgar, som intagits i nämnda 1937 års upplaga av Sveriges Scoutförbunds "Stadgar och 

bestämmelser", anges dock att dessa fastställts av förbundsmötet 1929 utan att det samtidigt ens antyds att 

några ändringar gjorts därefter! Detta är dock uppenbart fel, se följande fakta: 

I 1929 års upplaga av Sveriges Scoutförbunds "Stadgar och bestämmelser" presenteras den scoutlag, som 

"preliminärt fastställdes av representantmötet 1928". I inledningen (s. 4) anges härtill att stadgarna gäller 

fr.o.m. den 1 januari 1929 och träder i full kraft den 1 januari 1931 under förutsättning att det årets 

förbundsmöte godkänner dem. Här hittar man den äldre formuleringen av scoutlagen, vilket ganska 

tydligt visar att 1929 års stadgar måsta ha ändrats någon gång efter 1929 men före 1937. 

                                                 
1
 Se "I begynnelsen var ..." (Scoutmuseets vänner årsskrift 2008) s.. 361 ff, särskilt s. 364 p. 4 och s. 366 p. 10. 

2
 Se § 2 i protokoll nr 2 vid Representantsmötets fortsatta förhandlingar den 4 jan. 1912. 

3
 Se Instruktionsboken 1914 s. 6 och 1918 s. 6 samt 1929 års upplaga av "Handbok för scouter" s. 48. 

4
 I Svenska Scoutunionen ingick vid denna tidpunkt enbart Sveriges Scoutförbund, KFUMs Scoutförbund och 

NTOs Scoutförbund, se Puke, Scoutings historia s. 117 och 130. 
5
 Här finns endast en diskussion med Sverige Flickscoutråd (protokoll 11 april 1935 nr 20 § 8), vars förslag till 

ett par smärre justringar avböjdes. 
6
 Se "Scouthandboken" 1936 s. 17-36. 


