
Scouting
~ ett fram-och-tillbaka-spår ~
(eller: Det man inte har i huvudet får man ha i benen)

Läs texten, gå till nästa lapp och svara på fråga om föregående text.

   

År 1907 samlade Robert Baden-Powell, general i brittiska armén, 20 
pojkar på Brownsea Island utanför England till det som skulle bli det allra
första scoutlägret och det som brukar ses som scoutrörelsens födelse. 

Baden-Powell hade arbetat som militär i över 30 år när han efter många år i
bland annat Indien, Afghanistan, Väst- och Sydafrika återvände till England. 
Han beskriver hur han såg ”tusentals pojkar och unga män som var bleka, 
smalbröstade, kutryggiga, trista typer som ständigt rökte cigaretter och som
ägnade sig åt vadhållning”. 

Med inspiration från sin tid i det militära, började han skissa på en idé till 
en pojkscoutorganisation. Med hjälp av scouting skulle unga män bli goda 
medborgare och få chansen att utveckla sina personligheter. Begrepp som 
plikt, lydnad, lojalitet och laganda var centrala och det fanns en tydlig 
militär prägel. Tre år efter lägret på Brownsea Island fanns det över 100 000
scouter i England och Skottland. Bara några år senare fanns scouting i alla 
världsdelar. 
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Från vilket land kom scoutings grundare?

    

Flickor i Scouterna
I början av 1900-talet var det långt ifrån självklart att flickor och pojkar 
kunde ägna sig åt samma saker. Men 1909 hade över 6000 flickor anmält 
sig till scoutrörelsen – en del genom att bara uppge första bokstaven i 
förnamnet när de anmälde sig, för att inte avslöja sitt kön. 

Lägret på Brownsea Island var ett sätt för Baden-Powell att testa sina 
tankar i verkligheten och 1908 publicerades Scouting for Boys, med 
undertiteln ”a handbook for instruction in good citizenship” (i svensk 
översättning 1910), där han samlade sina idéer om scouting.

Baden-Powell gav sin syster Agnes i uppdrag att organisera ett scoutförbund 
för flickorna, Girl Guides Association. Agnes skrev boken Handbook for girl 
guides or how girls can help to build the empire som var en anpassning av 
Scouting for boys. För flickorna skulle också ”hemmets sysslor och 
mödravård” finnas på schemat. 

1918 efterträdde Robert Baden-Powells hustru, Olave Baden-Powell, Agnes 
som chef för flickscouterna. Hon kom att få stor betydelse för 
flickscoutrörelsen, inte bara i Storbritannien, och blev utsedd till World 
Chief Guide – världsflickscoutchef – 1930. 
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Hur många år efter lägret på Brownsea Island 
började flickor vara med i scouterna?

 

     

Scouting i Sverige
Scouting kom till Sverige i en tid då folkrörelser som väckelserörelsen, 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var stora. 
Ungdomsorganisationer av olika slag bildades och kvinnorörelsen hade 
fått fäste.

1909 hittade gymnastikläraren och militären Ebbe Lieberath ett kvarglömt 
exemplar av Scouting for boys och blev intresserad. Han började översätta 
boken till svenska och startade 1910 en scoutkår, Riddarpojkarna i 
Göteborg. Det var alltså först 1910 som man kan säga att verksamheten tog 
en sådan form att vi kan kalla det scoutrörelse. 1910 startade en rad KFUM-
föreningar runt om i landet så kallade Frivilligkårer och 1911 bildades 
formellt KFUMs scoutförbund.

När Sveriges Scoutförbund (SS) bildades 1912 blev Ebbe Lieberath den förste
scoutchefen. Under det tidiga 1900-talet startade också både 
Frälsningsarmén (1916) och Missionskyrkan (1931) scoutverksamhet, där det 
kristna inslaget var i fokus. Inom nykterhetsrörelsen startade NTO 
scoutverksamhet 1927 och IOGT startade 1928.

 



~ 3 ~

Vilket var Sveriges första scoutförbund?

    

Scoutings utveckling i Sverige
Även i Sverige startade scoutrörelsen som en rörelse bara för pojkar. 

1913 startades Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS). Programmet innehöll 
husmoderlighet, sjukvård, vildmarkskunskap, samhällstjänst och filantropi. 

KFUK:s verksamhet kom igång 1914 och ett scoutförbund inom KFUK 
startades 1921.Frälsningsarmén startade flickscoutverksamhet 1922 och 
Missionskyrkans flickscouter startade 1936. Inom nykterhetsrörelsen hade 
man pojkar och flickor tillsammans ända fram till paraplyorganisationen 
Svenska Scoutunionen skapades för  pojkscoutrörelsen på 30-talet. 
Flickscouternas motsvarighet var Sveriges Flickscoutråd. 

Mot slutet av 60-talet slogs Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors 
Scoutförbund ihop och bildade Svenska Scoutförbundet (SSF). 1968 skapades
en gemensam organisation som fick namnet Svenska Scoutrådet där alla 
scoutförbund samlades. 1970 slogs IOGT och NTO ihop till IOGT-NTO och 
scoutgrenarna bildade det nya förbundet Nykterhetsrörelsens scoutförbund.
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Vad innehöll det första programmet för Svenska Flickors Scoutförbund?

   

Traditioner
Sankt Georgsdagen, efter Sankt Georg eller Sankt Göran, är en årligen 
återkommande högtid den 23 april som firas av pojkscouter världen över 
eftersom Sankt Göran är scouternas skyddshelgon. 

Thinking Day firas den 22 februari världen över. Då tänker alla världens 
scouter på varandra. Särskilt tänker vi på barn i fattiga länder. Den 22 
februari valdes på grund av att både scoutings grundare Robert Baden-
Powell och hans fru Olave firade födelsedag denna dag.

Scouternas fredsdag firas den 21 september varje år. Dagen är också FN:s 
officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt 
första sammanträde för säsongen.
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Vilken dag firas Thinking Day?

Scouting idag
Idag finns det ca 50 miljoner scouter i världen, ca 70 000 i Sverige och 
ca 5 500 i NSF.

Under slutet av 1990-talet startade ett närmare samarbete mellan 
scoutförbunden i Sverige. 2001 arrangerade man ett första 
förbundsgemensamt läger och 2006 beslutades om gemensam scoutdräkt. 
2012 upplöstes Svenska Scoutrådet och man bildade istället 
riksorganisationen Scouterna. Svenska Scoutförbundet upplöstes och 
direktanslöts till Scouterna. Även KFUM/KFUK Scout och Frälsningsarméns 
scouter har direktanslutit sig till Scouterna. 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Equmeniascout (Missionskyrkan) och Salt
Scout (EFS) har kvar sina egna scoutorganisationer men har samverkansavtal
med Scouterna vilket gör att alla scouter har samma möjlighet att påverka.
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Hur många scouter finns det i Sverige?

  Organisation

  

Hällans scoutkår är med i Mitt Scoutdistrikt tillsammans med 
andra scoutkårer mellan Sundsvall och Östersund. På riksplan har 
NSF Förbundsmöte vartannat år och Scouterna Demokratijamboree
vartannat år.
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Vad heter scoutdistriktet som Hällans scoutkår tillhör?

Slut
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