Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa - Bredäng
Årgång 34 • Extra jubileumsutgåva GVB 80 år

S

kolan hade just börjat efter det första långa sommarlovet och jag var nu klädd – beredd. Och genom
alla år i scouterna har jag fått lära mig alltmer om
hur man gör och vad man kan för att vara beredd.
Sådana saker som är viktiga att kunna – att ta initiativ, att använda de möjligheter som står till buds,
att vara nyﬁken och intresserad, att samarbeta, att
göra sin del – ta ansvar.

Att vara scout är att vara med. Vara en del av en större gemenskap,
men inte bara i scouterna utan i hela samhället. Både i det stora
men allra mest i det lilla och vardagliga. Scouting har på knappa
hundra år blivit en världsomspännande rörelse, där det internationella och interkulturella är en av de viktigaste beståndsdelarna.
Men det är framför allt här hos oss som scouting blir verklig – i vår
kår.
Äventyret börjar precis här. På utﬂykter, övernattningar och hajker. Allra oftast på avdelningsmöten i våra lokaler. Alla spännande
aktiviteter bidrar till glada minnen. Men det allra mest viktiga är
kunskapen om vad det innebär att vara en del av en gemenskap.

Vi ska fortsätta att betyda något i det vardagliga
livet, i Gustav Vasa och i Bredäng, för oss själva och
alla andra. Vi ska fortsätta att ha kul!

Martin Svendsen, Ko
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Foto: Limpan. Bearb: Björn.

Samhället är alla dem som vi möter och vårt ansvar gäller dem.
Vara en god kamrat, ställa upp för dem – ge och ta emot glädje. Kan
vi göra det så har vi också ett berättigande i det samhälle som vi är en del av. Då kan vi erbjuda äventyr
och en massa kul och nyttig kunskap – för då har vi
någon att dela allt med.

Så var det jubileum igen!
Egentligen är det helt omöjligt att
göra en tidning som denna. Det är
omöjligt att vara rättvis, omöjligt
att nämna alla som borde nämnas,
omöjligt att hitta en bra bild på alla.
Den tanken slog mig om och om
igen. Tänk så många scouter och
ledare som varit med genom åren,
tänk på alla upplevelser och allt jobb
som lagts ner på att ha kul och glädja
andra. Tanken är smått svindlande.
En bråkdel av allt detta kan du
läsa och se i den här jubileumsutgåvan av Vasen. Det ﬁnns så mycket mer
att berätta. Redaktionen hoppas ändå
du blir nöjd med urvalet.

Dammråttorna

Vi har några galna ledare i kåren
som en dag i veckan det senaste året
gått igenom alla arkiv, alla loggböcker, protokoll och massa annat.
De kallar sig ”Dammråttorna” med
all rätt. Resultatet är att vi förmod-

ligen är den mest väldokumenterade
kåren i landet. En del kan du läsa
om här, och ännu mer ﬁnns på gvb.
nu. Dammråttorna består av Janne,
Pliiigis, Lillen och Dajna.
Att göra en jubileumsskrift är
spännande. Först blir man ”lurad”
eller ”övertalad” av ledarkamrater.
Sedan överöst med idéer och bilder.
Då verkar det inte så svårt. Men så
går tiden och det börjar bli bråttom
att bli klar. Det visar sig att en del saker faller bort och annat får komma
i stället. Åsa Jonsson ringde just
och ordnar bilder från Tiveden! Nu
när jag skriver dessa rader en vecka
innan lämning till tryckeriet känner
jag ändå tillförsikt. Det ﬁnns många
att tacka för ett bra arbete.

Till sist...

Scouting är speciellt och för mig
är det en förmån att få vara med
och dra ett strå till stacken, som så

Björn ”Björn-i-Örn” Hagqvist

Redaktion

Innehåll
Så var det jubileum igen! ............... 3
Jubileumslägret Tiveden 2004 ...... 4
GVB:s läger genom tiderna........... 7
Är man fascist för att man bär
bussarong eller för att man
vinner scouttävlingar? ........... 10
Kårens medlemsutveckling ........ 11
Webben dödade Vasen ................ 12
Levande diskussioner .................. 13
Skandal – GVB:s äldre
seniorscoutlag 2004 ................ 14
Historien om E-kurserna ............ 15
En gång i tiden... .......................... 16
Grundades kåren 1924? ............... 17
Kårchefer genom tiderna ............ 17
Älskade Ånhammar! ................... 18
Guckafors – döden på älven ....... 19
Bilder vi minns – eller inte ......... 20
Sagan om Bredäng och GV ......... 26

många andra gjort genom
åren. Det är 80 år för GV och 40 år
för Bredäng, 35 år som GVB. Det är
svårt att förklara det speciella, för
det är mycket en känsla. Och då blir
svårt att berätta för oss själva och
andra vad vi håller på med. Men det
är ingen idé att grubbla för mycket
– njut och lev istället!
Så till er alla, och speciellt ni som
är unga scouter: feel the ﬂow – känn
kraften från generationer av scouter och ledare, känn kraften av all
erfarenhet och kunskap som sitter i
väggarna, i patrullﬂaggorna, i lyorna.
Var stolta över att ni är scouter och
vara en del av det GVB är. Vi är bra,
faktiskt jättebra. Och bara du kan se
till att vi kommer att vara det i framtiden också!
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Haren väntar på att maten skall bli färdig. Foto: Åsa

Arns motståndare och medhjälpare. Foto: Åsa

Jubileumslägret Tiveden 2004

Den 31 juli till 14 augusti 2004 var
det kår- och jubileumsläger på lägerängarna vid Ösjönäs invid nationalparken i Tiveden. På lägret var det
som mest 144 scouter och ledare,
fördelade på förläger, efterläger,
miniorscoutläger, juniorscoutläger,
patrullscoutläger, seniorscoutläger
och intendentur. Förutom ett par
dygns ihållande regn under patrullscoutlägrets första dagar, var lägerväderleken för året strålande solsken,
på gränsen till värmebölja!
Lägerängarn var stora och rymliga, möjligtvis något kuperade. Badplatsen uppskattades av samtliga, och
lägerbålsplatsen låg vackert ute på
en udde. Det fanns gott om fräscha
dass och ingen hade långt till vattenkranarna. Det fanns ett närmast
ett överﬂöd av framlagda slanor. Det
var dock det enda vi ﬁck använda.
Ingen ved ﬁck tas i skogen. Framför
allt var det nästan omöjligt att få tag
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på stockar till exempelvis lägerbålsringen och huggkubbar.

tog föredömliga 25 minuter.

Förläger och efterläger

Intendenturen, ledd av Niklas Hellberg, var förlagd i en förrådsbyggnad
med rejäla kylar och frysar. Under
lägrets första vecka var intendenten
ensam och hade en hel del att göra.
Under andra veckan kom det förstärkning från Skandal. En stor del
av arbetet gick åt till dagslånga resor
för att handla mat.
Det gemensamma minior- och
juniorscoutköket leddes av Karl-Erik
Berndtsson som även var grenlägerchef på juniorscout. Till sin hjälp

Intendentur och kök

Kåren har ett stort problem med sitt
utspridda och svåråtkomliga lägermaterial. Detta stod om inte annat
klart efter sommarens läger. Genom
en storhjärtad insats från Hans-Åke
Johansson hade vi även i år tillgång
till en lastbil. Trots att den skulle tur
och retur två gånger till Ösjönäs,
sammanlagt 120 mil, ingick det även
en chauﬀör.
Förläger genomfördes enligt traditionen. Samtliga grenar var med och
lägret ﬁck en bra
start. Dagen efter
att scouterna åkte
hem kom lastbilen, vilket gjorde
det nödvändigt
med ett litet
efterläger med
fem personer.
Chauﬀören var
en pigg kille som
var nere på ängarna klockan 6
på morgonen! Då
var allting färdigpackat i lastpallar Olympiad. Foto: Åsa
och lastningen

Einar leder Bävern rätt. Foto: Åsa

hade han scoutföräldrarna Catharina
Wincent, Marianne Knaust och Mikael Rosholm. Det var många gånger
mycket att göra och köket gjorde en
mycket starkt insats.

Gemensamt program

Som sig bör hade lägret en olympisk kommitté som under en dag på
lägret ordnade olympiska spel. Nytt
för i år var att de blandade patrullerna (länderna) under förmiddagen
själva ﬁck bygga en kontroll. Under
eftermiddagen tävlade länderna på
varandras kontroller. Detta bidrog
till olympiaden var en av de bästa på
länge. Andra kårgemensamma programpunkter var lägerfotografering
och storlägerbål där markägaren med
familj deltog. En kväll med broaktiviteter genomfördes också.

Brokväll: Nya och gamla juniorscouter grillar korv.
Foto: Åsa

Miniorscoutlägret

Miniorscoutgrenen deltog med tre
avdelningar: Stingarna, Mowgli och
Waingunga. Det var 29 scouter, 8
ordinarie ledare och assistenter, 3
föräldrar samt 3 extra assistenter
från seniorlaget Skandal. Lägret
genomfördes den 7-11 augusti.
Miniorscoutlägret tog fasta på
att Tiveden egentligen är ”Trolltiven” och hade troll och de Bauerska
trollskogarna som tema. Som vanligt
var det en och en annan med hemlängtan men Alla fullföljde lägret och
blev därigenom minst en decimeter
längre och ett halvår äldre!

Juniorscoutlägret

I juniorscoutlägret deltog sammanlagt 20 juniorscouter, 8 från Gnagarna och 12 från Snabbfötterna.

Förutom de ordinarie ledarna på
avdelningarna anslöt sig även ﬂera
ledare och seniorscouter, varför det
sammanlagda antalet ledare och assistenter blev 19. Lägret genomfördes
den 7-13 augusti.
Med hänsyn till den goda tillgången på ledare kunde ett mycket
ambitiöst program fenomföras. Lägret lades upp utifrån ett riddartema.
inspirerat av Jan Guillous böcker om
Arn. Kvällsövningen, dagshajken,
händigheter, gästabud och andra aktiviteter utgick från detta riddartema.
De ﬂesta av ledarna hade före lägret
lagt ner en avsevärd tid på planering
av olika aktiviteter och på att skapa
sina riddarkläder.
Patrullerna gjorde enkla lägerarbeten och skapade sina egna patrullområden. Ett uppskattat inslag
var att patrullerna med hjälp av en
fadder i sin kokgrop gjorde två av
middagsmålen själva.

Patrullscoutlägret

Bävern löser chiﬀer. Foto: Åsa

Lägerbålseld på lägerbålsudden.
Foto: Åsa

Patrullscoutlägret pågick från den
2-13 augusti 2004. Lägret bestod av
5 patruller: Havsörnen, Tornfalken,
Falken, Uttern och Räven med totalt
26 scouter. Lägret var ett klassiskt
GVB-läger med starkt fokus på patrullens lägerby, matlagning, inspektioner och den klassiska hajken, som
i år hade temat ”Scoutstars” och leddes av Bert Karlsson som letade nya
talanger.Övriga programpunkter var
5-kamp, byggande av kolmila, bad,
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Harens lägerområde. Foto: Åsa

broaktivitet och en utﬂykt till Karlsborg där patrullerna själva köpte mat
inför den avslutande festmåltiden.
Ledarteamet varierade under de
två veckorna men sammanhållningen och kontinuiteten kändes ändå
intakt. Under första veckan hade
vi en träﬀ med de fyra scouter från
Skandal som skulle vara med hos
patrullscout under den andra veckan.
Ingen av dem hade tidigare varit på
avdelning. Tack vare den träﬀen och
att de fyra gjorde ett mycket bra jobb
upplevde vi att det var lyckat med
extra folk under andra veckan. Det
gjordes många strålande insatser från
ledare och särskilt bör här nämnas
Sara och Henning som tog många
steg framåt samt arkitekterna bakom
den mycket lyckade hajken.

Seniorscouterna

Seniorscoutlaget Gustaf Skandal
hade läger 2-6 augusti som en del av
kårlägret. Lägret bestod av 18 seniorscouter och 1 ledare. Laget byggde
en lägerby liknandes den patrullscouter bygger. Grenlägerchef var Rickard
Johansson.
Seniorscoutlaget Fiskpinnarna
hade under första veckan en hajk i
trakterna av Tiveden. Hajken hade
3 seniorscouter och 1 ledare som
deltagare. Hajken ingick formellt inte
i kårlägret.
Som ett försök att introducera avdelningsarbetet för de seniorscouter
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Invigningslägerbål med hela kåren. Foto: Åsa

som inte tidigare provat på detta ﬁck
de inför lägrets andra vecka välja en
gren att vara med på som assistent.
Av de tre scouterna från Fiskpinnarna var en sedan tidigare aktiv på
juniorscout och de två andra följde
med dit under den andra veckan.
Av Skandals arton scouter sex sedan
tidigare aktiva på miniorscout och
juniorscout. De övriga ﬁck önska
vilken gren de ville vara på. Av dessa
tolv valde 4 stycken patrullscout, 4 st
juniorscout, 3 stycken miniorscout
och 1 person ﬁck prova på intendenturen. Värt att notera är att inga
tjejer valde patrullscout.
Seniorscouterna var placerade på
respektive gren redan innan lägret.
Juniorscout tog med sig sina seniorscouter in i planeringsarbetet redan
hemma i Stockholm. Patrullscout
hade ett möte under lägrets första
vecka. Grenlägercheferna var under
sin utvärdering positiva till försöket
och tyckte att både grenen och seniorscouterna ﬁck ut något av veckan.

Avslutningsvis…

Arbetet under lägret präglades av
team med få äldre ledare men desto
ﬂer yngre ledare och assistenter. Den
centrala lägerledningen var relativt oerfaren och framför allt smått
underbemannad. Niklas som var
intendent lämnade ett stort hål efter
sig på patrullscout. Lillen var både
grenlägerchef för juniorscout och

kökschef för miniorscout- och juniorscoutköket, två var för sig mycket
tunga uppgifter. Den mest olyckliga
kombinationen var försöket att både
vara lägerchef och grenlägerchef för
patrullscout.
Trots detta kan vi lägga Tiveden
2004 till handlingarna som ett av
kårens många lyckade läger.
Tack till alla ni som egentligen
inte är scoutledare men som ändå
var med! Tack till alla seniorscouter
som hjälpte till under andra veckan
ute på avdelningarna! Tack till alla ni
som inte var med på lägret men som
ändå genom olika insatser såg till att
det kunde genomföras! Tack till alla
ledare och assistenter som förutom
att slita med en avdelningen under
terminerna även ﬁ xar ihop ett läger!
Tack till intendenten som jobbade på
borta i sin bod! Tack till köket som
såg till att alla ﬁck mat! Tack alla ni
som var med på förlägret! Tack till
er som var med på efterlägret! Tack
till olympiadgänget! Tack till ni som
gjorde lägertidningen på nätterna!
Tack till juniorscoutledarna som
rekognoserade! Tack till alla ni som
spelade och uppträdde på lägerbålen!
Tack till markägaren på Ösjönäs!
Tack till grenlägercheferna! Och
framför allt, tack till alla GVB-scouter som var med!

Peter Gustafsson lc och glc psc,
Per Johansson glc msc, Karl-Erik
Berndtsson glc juniorscout

GVB:s scoutläger genom tiderna
Här följer en förteckning över kårens alla ﬂesta
scoutläger och lägerchefer. Listan är komponerad
av kåren arkivgrupp: Janne, iii, Lillen och Dajna.
År 1924: Hultebo.
År 1925: Riddarhyttan. Lägerchef Sjöstedt. 8 dagar, 20 deltagare.
År 1925: Säbyholm. Lägerchef Wennerström. 3 dagar, 50 deltagare.
År 1925: Gotland, cykel. Lägerchef Sjöstedt. 8 dagar, 7 deltagare.
År 1925: Blidö. Lägerchef Einar Nilsson. 10 dagar, 30 deltagare. 28
deltagare enligt vb47.
År 1926: Lennartsnäs. Lägerchef Sjöstedt. 6 dagar, 14 deltagare.
År 1926: Malmvik. Lägerchef Wennerström. 3 dagar, 50 deltagare.
År 1926: Taxinge-Näsby. Lägerchef Wennerström. 13 dagar, 34 deltagare.
År 1926-27: Idkerberget. Lägerchef Gasslander.
År 1927: Ekolslund. Lägerchef E Nilsson. 3 dagar, 35 deltagare.
År 1927: Beatelund. Lägerchef E Nilsson. 12 dagar, 42 deltagare. ”Jublo”
(troligen kårlägerchef).
År 1927: Vu, Sc, Beatelund. Lägerchef Setterberg. ”Jublo” (troligen
program ansvarig).
År 1927: Adolfsfors. Lägerchef Ågren. 11 dagar, 21 deltagare.
År 1928: Malsta. Lägerchef Wennerström. 3 dagar, 35 deltagare.
År 1928: Storholmen. Lägerchef Ågren. - dagar, - deltagare. Trolig
kårlägerchef.
År 1928: Sc, Storholmen. Lägerchef Sundgren. 11 dagar, 35 deltagare.
År 1928: Vu, Storholmen. Lägerchef Setterberg. 5 dagar, 12 deltagare.
År 1928: Idkerberget. Lägerchef Haaberg. 8 dagar, 20 deltagare.
År 1929: Vu, Taxine-Näsby. Lägerchef Segerborg. 6 dagar, 8 deltagare.
År 1929: Tällberg. Lägerchef Haagberg. 11 dagar, 16 deltagare.
År 1930: Malsta.
År 1930: Hörningsholm. Lägerchef Haagberg. 8 dagar, 3 deltagare.
År 1930: Rämen. Lägerchef Haagberg. 10 dagar, 23 deltagare.
År 1931: Vu, Tattby. Lägerchef Sandemark. 5 dagar, 1 deltagare.
År 1931: Kulla. Lägerchef Lindeberg. 10 dagar, 38 deltagare.
År 1932: Sälen. Lägerchef Ågren. 7 dagar, 10 deltagare.
År 1932: Skepparvik.
År 1933: Troligen inget läger detta år.
År 1934: Hjorten, cykeltur. Hjorten kan vara ett patrullnamn.
År 1934: Sparreholm. Lägerchef N Lundberg. N = Nils.
År 1934: Älvdalsåsen. Lägerchef Haagberg. 6 dagar, 11 deltagare.
År 1935: Lennartsnäs. Lägerchef W Pegert. 3 dagar, 26 deltagare.
År 1935: Vs, Ingarö. Rover Moot.
År 1935: Vs, Ingarö. Lägerchef W Pegert. 2 dagar, 4 deltagare. Vs =
Vandrarscouter = Ssc.
År 1935: Vs, Ingarö. Lägerchef W Pegert. 2 dagar, 5 deltagare. (två rader
i dokumentet).
År 1935: Älvdalsåsen. Lägerchef Haagberg. 12 dagar, 12 deltagare.
År 1936: Vu, Norröra. Lägerchef Hild. 3 dagar, 11 deltagare.
År 1937: Lennartsnäs. Lägerchef Wrette. 10 dagar, 15 deltagare.
År 1937: Sälen. Lägerchef GV-Maria kol.. 10 dagar, 10 deltagare.
År 1938: Tullgarn. Lägerchef Wennerström. 13 dagar, 37 deltagare.
År 1938: Sälen. Lägerchef GV-Maria kol.. 10 dagar, 11 deltagare.
År 1939: Vs, Skottland. Rover Moot.
År 1939: Edeby. Lägerchef Wrette. 10 dagar, 15 deltagare.
År 1939: Lennartsnäs. Lägerchef Holmqvist. 3 dagar, 11 deltagare.
År 1939: Lindö. Lägerchef Holmqvist. 3 dagar, 18 deltagare.
År 1939: Åland. Lägerchef Holmqvist. 16 dagar, 26 deltagare.
År 1939: Vu, Möja. Lägerchef I L Frohm. 3 dagar, 16 deltagare.
År 1940: Ängsö. Lägerchef Sköldkvist. 13 dagar, 28 deltagare.
År 1941: Mil-Larssäter vid Sälen. Lägerchef W Pegert. 13 dagar, 27
deltagare. ”Pris 35 kronor”.
År 1941: Brevik. Lägerchef W Pegert. 6 dagar, 35 deltagare. ”Tidernas
sommarläger” enligt verksamhetsberättelsen.
År 1941: 13 dagar, 27 deltagare. Plats och chef okänt.
År 1941: Brevik. Lägerchef W Pegert. 9 dagar, 35 deltagare.
År 1941: Vandring. Lägerchef Sköldkvist. 3 dagar, 16 deltagare. Troligen
en hajk, plats okänd.
År 1942: Ingarö. Lägerchef G Holmqvist, L Sköldqvist. 19 dagar, 26
deltagare.

År 1942: Säby. Lägerchef G Holmqvist. 21 dagar, 21 deltagare. Varför
stämmer inte uppgifterna med Årsberättelsen1942?
År 1942: Kolmården, vandring. Lägerchef Pettersson. 5 dagar, 5 deltagare. Varför ﬁnns inte uppgifterna i Årsberättelsen1942?
År 1943: Östergötland. Lägerchef B Fritzell. 26 dagar, 11 deltagare. B =
Björn.
År 1944: Vandring. Lägerchef Carlgren. 3 dagar, 12 deltagare.
År 1944: Vandring. Lägerchef 2:a VS. 3 dagar, 12 deltagare.
År 1945: Troligen inget läger detta år.
År 1946: Gränsö. Lägerchef W Pegert, A Ahlström. 11 dagar, 27 deltagare.
År 1947: Masby. Lägerchef A Ahlström, B Fritzell. 11 dagar, 27 deltagare.
År 1948: Uppgift saknas.
År 1948: Ånhammar.
År 1949: Ånhammar. Lägerchef A Ahlström, Brodén, Brage. 11 dagar,
15 deltagare.
År 1949: Vu, Boo. Lägerchef Berglund. 3 dagar, 13 deltagare.
År 1949: Saxhyttan. Lägerchef A Ahlström, Brodén.
År 1950: Åva.
År 1951: Ornö.
År 1952: Tallåsen.
År 1953: Killinge. Lägerchef Ekholm.
År 1954: Vindalsö. Lägerchef C Rudin.
År 1955: Gotland. Lägerchef C Ahlberg.
År 1956: Vu, Pojkscout, Värmland. Lägerchef A Ahlström. 10 dagar, 53
deltagare.
År 1957: Pojkscout, Vindalsö. Lägerchef Å Rudholm. 10 dagar, 44
deltagare.
År 1958: Fjällkurs.
År 1958: Pojkscout, Åva. Lägerchef C Ahlberg.
År 1959: Pojkscout, Pettersberg. Lägerchef C Ahlberg.
År 1960: Pojkscout, Adelsnäs. Lägerchef L-O Sandberg, L Sonnfeldt.
År 1961: Pojkscout, Vindalsö. Lägerchef L Sonnfeldt.
År 1961: Flickscout, Runsa gård. 10 dagar, 5 deltagare.
År 1962: Tyskland.
År 1962: Pojkscout, Alsjö. Lägerchef L-O Sandberg, L Sonnfeldt. 10
dagar, 34 deltagare.
År 1963: Fl & P-scout, Pettersberg. Lägerchef C Ahlberg. 3 dagar, 40
deltagare.
År 1964: Fl & P-scout, Teninge. Lägerchef L Sonnfeldt, G Håkansson,
L-O Sandberg. 12 dagar, 51 deltagare.
År 1965: Fl & P-scout, Stegeborg. Lägerchef B Thurén, L-O Sandberg.
12 dagar, 46 deltagare. Förbundsläger.
År 1966: Fl & P-scout, Tenninge. Lägerchef L Sonnfeldt, B Thurén, L-O
Sandberg. 12 dagar, 52 deltagare.
År 1967: Fl & P-scout, Ånhammar. Lägerchef B Thurén, L-O Sandberg.

Killingö 1953: ”Patrullen”. Fr v: iii, Lillen, Lasse,
Mossis, Nejde, närmast Rune och Korven. Foro: iii.
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12 dagar, 48 deltagare. B = Birgitta.
År 1967: Ledare & Ssc, fjällfärd. Lägerchef R Engström, L Riber. 16 dagar, 24 deltagare. R = Rye.
År 1968: Fl & P-scout, Teninge. Lägerchef L-O Sandberg. 14 dagar, 41
deltagare.
År 1969: Psc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 14 dagar, 46 deltagare.
År 1969: Jsc, Ånhammar. Lägerchef C Modess?. 8 dagar, 12 deltagare.
Fösta gången Jsc deltog på sommarläger.
År 1970: Kårläger, Ånhammar. Lägerchef + Psc L-O Sandberg. 14 dagar,
75 deltagare.
År 1970: Jsc, Ånhammar. Lägerchef C Modess. 8 dagar.
År 1970: Ssc, Ånhammar. Lägerchef B Hultenberger. 14 dagar.
År 1971: Kårläger, Djursnäs. Lägerchef L-O Sandberg. 14 dagar, 25
deltagare.
År 1971: Psc, Djursnäs. Lägerchef L-O Sandberg. 14 dagar, 32 deltagare.
År 1971: Ssc, Djursnäs. 7 dagar, 10 deltagare. Grenlägerchef okänd.
År 1971: Jsc, Djursnäs. 8 dagar, 14 deltagare. Grenlägerchef okänd.
År 1971: Ssc, Dalsland, paddling.
År 1972: Psc, Teninge. Lägerchef L-O Sandberg, T Graffton. 13 dagar, 44
deltagare. Med AF.
År 1972: Jsc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg, P Jonasson. 7 dagar,
28 deltagare.
År 1973: Psc, Ssc, Vässarö. Lägerchef B Hultenberger. 14 dagar, 43 deltagare. Med Hässelby Gård på distriktsläget Ö-träﬀ-73.
År 1973: Jsc, Djursnäs. Lägerchef P Jonasson. 7 dagar, 36 deltagare.
År 1973-74: Ssc, Grövelsjön. 8 dagar, 11 deltagare. Skidåkning.
År 1974: Kårläger, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 140 deltagare.
Jubileumsläger.
År 1974: Ssc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 10 dagar, 7 deltagare. Jubileumsläger.
År 1974: Psc, Ånhammar. Lägerchef K Hansson. 12 dagar, 23 deltagare.
Jubileumsläger.
År 1974: Jsc, Ånhammar. Lägerchef C Modess. 7 dagar, 26 deltagare.
Jubileumsläger.
År 1974: Msc, Ånhammar. Lägerchef IM Johansson. 4 dagar, 38 deltagare. Jubileumsläger.
År 1975: Psc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 12 dagar, 34 deltagare. ”diarrélägret”.
År 1975: Jsc, Djursnäs. Lägerchef P Jonasson. 8 dagar, 47 deltagare.
År 1976: Kårläger, Monäro. Lägerchef L-O Sandberg. 13 dagar, 30
deltagare. Kårläger
År 1976: Psc, Monäro. Lägerchef H Svedhag. 13 dagar, 30 deltagare.
Kårläger (deltagare = scouter).
År 1976: Jsc, Monäro. Lägerchef C Modess. 7 dagar, 26 deltagare. Kårläger (deltagare = scouter).
År 1977: Psc, Eriksö, utanför Mörkö. Lägerchef L-O Sandberg, E Nyman, H Svedhag. 12 dagar, 46 deltagare.
År 1977: Jsc, Eriksö, utanför Mörkö. Lägerchef KE Berntsson. 7 dagar,
20 deltagare.
År 1977: Msc, Vässarö. Lägerchef E Ahlström. Med Södermalm.
År 1977: Ssc, Gotland. Lägerchef L Halvarsson, C Osterman. 13 dagar, 9
deltagare. Regionsläger.
År 1978: Psc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg, K Hansson, E Nyman. 12 dagar, 42 deltagare. Med Waxholm.
År 1978: Jsc, Ånhammar. 7 dagar, 26 deltagare. Med Waxholm.
År 1978: Msc, Ånhammar. 4 dagar, 7 deltagare. deltog i Jsc lägret.
År 1978: Ssc, Sörmland, cykel.
År 1978: Ssc, Katrineholstrakten, kanot. Lägerchef T Haskel.
År 1978: Ssc, fjällvandring. Lägerchef T Haskel.
År 1979: Psc, Monäro. Lägerchef L-O Sandberg. 12 dagar, 48 deltagare.
År 1979: Jsc, Brittmäss. Lägerchef T Haskel. 7 dagar, 46 deltagare.
År 1980: Psc, Vässarö.
År 1980: Jsc, Vässarö.
År 1981: Psc, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 12 dagar, 58 deltagare.
År 1981: Jsc, Eriksö.
År 1981: Msc, Vässarö. Lägerchef B Ramfjord. 4 dagar, 20 deltagare.
År 1981: Ssc, Klarälven, Kajak. Lägerchef R Öhman. 12 dagar, deltagare.
Ssc-lag: Rackarns.
År 1982: Psc, Jsc, Monäro. 71 deltagare.
År 1982: Msc, Vässarö. 4 dagar, 29 deltagare.
År 1983: Psc, Ösjönäs, Tiveden. Lägerchef L-O Sandberg. 12 dagar, 30
deltagare.
År 1983: Jsc, Ösjönäs, Tiveden. Lägerchef E Nyman. 7 dagar, 32 delta-
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Djursnäs 1971. Claes ”Målle” Modess övervakar
arbetet under en kontroll vid bluffhajk. Foto: Martin.
gare.
År 1983: Msc, Vässarö. Lägerchef B Ramfjord.
År 1983: Ssc, Sörmland. Lägerchef R Öhman, C Heyl. 14 deltagare. paddelhajkledarkurs.
År 1983: Ssc, Västerdalälven. 18 deltagare. paddelhajkledarkurs, Ssc-lag:
Gustaf.
År 1984: Ssc, Skottland. Lägerchef R Öhman. Planer som verkar som
om de inte blev av. Ssc-lag: Gustaf.
År 1984: Ssc, Ulm-Stuttgart, Tyskland, vandring. Lägerchef J Nordström. Ssc-lag: Gustaf.
År 1984: Ssc, Skåne-Danmark, cykel. Lägerchef P Lunning. Ssc-lag:
Rackarns.
År 1984: Kårläger, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. 15 dagar,
deltagare. Jubileumsläger.
År 1984: Psc, Ånhammar. Lägerchef M Engwall. 12 dagar, 48 deltagare.
Jubileumsläger.
År 1984: Jsc, Ånhammar. Lägerchef K Ekström. 7 dagar, 17 deltagare.
Jubileumsläger.
År 1984: Msc, Ånhammar. Lägerchef KE Berntsson. 4 dagar, 66 deltagare. Jubileumsläger.
År 1984: Föräldrar, Ånhammar. Lägerchef T Haskel. 4 dagar, 11 delta-

Vindalsö 1961, Åke Nyberg kastar livlina. Då var Åke
Nyberg sista-års scout. Här är han i alla fall 1961 på
Vindalsö. Längst tillhöger syns Pepe (Ryes lillebror).
Gossen emellan minns jag ej. Foto: iii

gare. Jubileumsläger.
År 1985: Psc, Kopparbo. Lägerchef M Engwall. 12 dagar, 37 deltagare.
År 1985: Jsc, Vässarö. Lägerchef KE Berntsson. 7 dagar, 25 deltagare.
År 1985: Msc, Vässarö. Lägerchef B Ramfjord, K Odevik. 4 dagar, 15
deltagare.
År 1986: Ssc, Tranås-Gränna, Hajk - inför Scout86. Med 3:e-års Psc.
År 1986: Psc, Tjoloholm, Scout86 kust. Lägerchef KE Berndtsson. 8 dagar, 33 deltagare. Förbundsläger.
År 1986: Jsc, Tjoloholm, Scout86 kust. Lägerchef KE Berndtsson. 8 dagar, 4 deltagare. Gemensamt med Psc lägret.
År 1986: Msc, Vässarö, MiniScout86. Lägerchef B Ramfjord. 4 dagar,
100 deltagare.
År 1987: Ssc, Katterjåkk, Riksgränsen. Lägerchef P Steen. 9 dagar, 15
deltagare.
År 1987: Psc, Stockholms skärgård, Båtluﬀ. Lägerchef J Engwall. 5 dagar, 10 deltagare.
År 1987: Psc, Vässarö. Lägerchef K Wennberg. 7 dagar, 10 deltagare.
År 1987: Jsc, Vässarö. Lägerchef L-O Sandberg. 7 dagar, 28 deltagare.
År 1987: Msc, Vässarö. Lägerchef B Ramfjord. 4 dagar, 60 deltagare.
År 1988: Ssc, Västerdalälven, Forspaddling. Lägerchef P Steen. 8 dagar,
14 deltagare. Ssc-lag: Gustaf.
År 1988: Kårläger, Ånhammar. Lägerchef L-O Sandberg. Kårläger.
År 1988: Psc, Ånhammar. Lägerchef J Westberg. 12 dagar, 16 deltagare.
År 1988: Jsc, Ånhammar. Lägerchef E Nyman. 7 dagar, 40 deltagare.
Med AF.
År 1988: Msc, Ånhammar. Lägerchef KE Berndtsson, B Ramfjord. 4
dagar, 56 deltagare. Med AF.
År 1989: Ssc, Stockholm – Tiveden, cykelhajk. Lägerchef P Steen. 7 dagar, deltagare. Ssc-lag: Gustaf.
År 1989: Psc, Tiveden. Lägerchef R Öhman. 12 dagar, 35 deltagare. Med
Södermalm.
År 1989: Jsc, Tiveden. Lägerchef L-O Sandberg. 7 dagar, 76 deltagare.
Med AF.
År 1989: Msc, Vässarö. Lägerchef M Bergström. 5 dagar, 84 deltagare.
Med AF.
År 1990: Ssc, Gotland, MXM. Lägerchef P Moberg, M Bergstrand. 13
deltagare. Regionsläger.
År 1990: Psc, Ånhammar. Lägerchef R Öhman. 12 dagar, 47 deltagare.
Med AF.
År 1990: Jsc, Vässarö. Lägerchef L-O Sandberg. 7 dagar, 40 deltagare.
Med AF.
År 1990: Msc, Vässarö. Lägerchef M Bergstöm. 5 dagar, 61 deltagare.
År 1991: Ssc, Sörmland, Paddling. Lägerchef P Moberg. 0 dagar, 0 deltagare. instäld på avresedagen.
År 1991: Kårläger, Monäro. Lägerchef J Engwall. Kårläger - Första året
med lägertidning.
År 1991: Psc, Monäro. Lägerchef R Öhman. 14 dagar, 26 deltagare.
Kårläger.
År 1991: Jsc, Monäro. Lägerchef L-O Sandberg. 7 dagar, 42 deltagare.
Kårläger.
År 1991: Msc, Monäro. Lägerchef M Bergstrand. 5 dagar, 65 deltagare.
Kårläger.
År 1992: Ssc, Motorbåtshajk i Stockholms skärgård. Lägerchef J
Engwall. 8 dagar, 15 deltagare. 3 hyrda motorbåtarbåtar, Ssc-lag:
Gustaf.
År 1992: Psc, Vårdö, Åland. Lägerchef R Öhman. 12 dagar, 40 deltagare.
Med AF.
År 1992: Jsc, Vässarö. Lägerchef L-O Sandberg. 7 dagar, 60 deltagare.
Med AF.
År 1992: Msc, Vässarö. Lägerchef M Bergström. 4 dagar, 70 deltagare.
År 1993: Ssc, Tiveden, Förbundslägret Natura 93. Lägerchef J Engwall. 8
dagar, 12 deltagare. Ssc-lag: Grex.
År 1993: Psc, Östa. Lägerchef B Öqvist.
År 1993: Jsc, Vässarö. Lägerchef L-O Sandberg.
År 1993: Msc, Vässarö. Lägerchef K Lindberg.
År 1994: Ssc, Skolskeppet Belle Amie Helsinfors-Stockholm. Lägerchef
J Engwall. Ssc-lag: Grex.
År 1994: Ssc, Cyklade i Sörmland. Lägerchef M Kronbladh. Ssc-lag:
Rackarns.
År 1994: Kårläger, Åhnhammar. Lägerchef R Öhman. Kårläger.
År 1994: Psc, Åhnhammar. Kårläger.
År 1994: Jsc, Åhnhammar. Kårläger.
År 1994: Msc, Åhnhammar. Kårläger.
År 1995: Ssc, Båtluﬀ i Stockholmsskärgård. Lägerchef P Moberg, H
Stömqvist.
År 1995: Ssc, Kajak i Stockholmsskärgård. Lägerchef J Engwall, D Hög-

berg. 6 dagar, 15 deltagare. Ssc-lag: Grex.
År 1995: Psc, Gålö, Sjöfarare. Lägerchef J Dagerhamn.
År 1995: Jsc, Vässarö. Lägerchef L Halvarsson.
År 1995: Msc, Vässarö. Lägerchef R Jansson.
År 1996: Ssc, Gotland – inför Jam98. Lägerchef P Moberg.
År 1996: Ssc, Stockholms skärgård, Kajakpaddling. Lägerchef O Backing. Ssc-lag: Mungo.
År 1996: Ssc, Kandersteg, Strapatz. Lägerchef M Kronbladh. Ssc-lag:
Rackarns.
År 1996: Psc, Tiveden. Lägerchef A Anelli (AF). Med AF.
År 1996: Jsc, Tiveden. Lägerchef L Halvarsson.
År 1996: Msc, Vässarö.
År 1997: Ssc, .
År 1997: Psc, Åhnhammar. Kårläger.
År 1997: Jsc, Åhnhammar . Lägerchef KE Berntsson. Kårläger.
År 1997: Msc, Åhnhammar. Kårläger.
År 1998: Ssc, Ljusterö. Lägerchef P Anelli. 7 dagar, 7 deltagare. utfärder i
Stockholms skärgård.
År 1998: Psc, Kärringboda. Lägerchef J Dagerhamn. 12 dagar, 27 deltagare. Med AF, Läger med seglingshajk.
År 1998: Jsc, Vässarö-Kärringboda.
År 1998: Msc, Vässarö.
År 1999: Ssc, .
År 1999: Kårläger, Åhnhammar. Lägerchef R Öhman. Jubileumsläger.
År 1999: Psc, Åhnhammar. Lägerchef J Dagerhamn. 12 dagar, 25 deltagare. Jubileumsläger.
År 1999: Jsc, Åhnhammar. Lägerchef K Ekström. 7 dagar, 25 deltagare.
Jubileumsläger.

Ssc-laget Skandal på väg mot Kebenkaise 2002.
Rumpan tillhör Al Gabriella Persson. Foto: Mårten.
År 1999: Msc, Åhnhammar. Lägerchef ? LO Bergstrand. Jubileumsläger.
År 2000: Ssc, .
År 2000: Psc, Monäro. Lägerchef N Hellberg. 12 dagar, 31 deltagare.
År 2000: Jsc, Monäro. Lägerchef K Ekström. 7 dagar, 36 deltagare.
År 2000: Msc, ?Vässarö.
År 2001: Ssc, Kristianstad, Scout2001. Lägerchef K Lindberg. Förbundsläger.
År 2001: Psc, Kristianstad, Scout2001. Lägerchef V Vasiladis. Förbundsläger.
År 2001: Jsc, Vindalsö. Lägerchef P Gustafsson. 7 dagar, 35 deltagare.
År 2001: Msc, Vässarö. Lägerchef H Strömquist. Miniscout.
År 2002: Ssc, .
År 2002: Kårläger, Ånhammar. Lägerchef M Svendsen. Kårläger.
År 2002: Psc, Ånhammar. Lägerchef D Torén. 12 dagar, 33 deltagare.
Kårläger.
År 2002: Jsc, Ånhammar. Lägerchef J Nordström. Kårläger.
År 2002: Msc, Ånhammar. Lägerchef H Strömquist. Kårläger.
År 2003: Psc, Hajk+Eldorado. Lägerchef J Dagerhamn. 13 dagar, 26
deltagare. Distriktsläger med AF (2 scouter+1 ledare).
År 2003: Jsc, Eldorado, Vässarö. Lägerchef A Wrzalik. 7 dagar, 7 deltagare. Distriktsläger, mat och boende med AF.
År 2003: Msc, Vässarö. Lägerchef H Strömquist. Miniscout.
År 2004: Kårläger, Tiveden. Lägerchef Peter Gustafsson. Jubileumsläger
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Är man fascist för att man bär
bussarong
eller för att man
vinner scouttävlingar?

iii var Al på Gnagarna och skrev
den här insändaren i Demed när
det begav sig.

Fascism (lat. fasces) italiensk
politisk rörelse, grundad av Mussolini. Högerextremistisk rörelse
som vill avskaﬀa demokratin.
Ideologin präglas av antiintellektuell aktivism med samhällsdisciplin och lydnad som normer.
Mussolini var diktator i Italien
1922—1943.
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Igår träﬀade jag Stockholms Ssc-AU
och ﬁck höra följande från en av
medlemmarna:
– Jag har hört att ledarna på Gnagarna är fascister!
– Varför då? frågade jag.
– Jo, ni skickar hem scouterna för
att de inte har bussarong, svarade
hon.
– Jaha, tänkte jag, när gjorde vi
det. Visserligen uppmanar vi våra
scouter att bära bussarong när det
inte är för kallt ute, bussarongen är
en billig jacka som man inte behöver
vara rädd om.
– Var har du hört det? frågade jag.
– På DS (distriktsstyrelsen), svarade hon.
Nu blev jag lite upprörd och funderade var påståendet kunde komma
ifrån. Så småning om erinrade jag
mig att vi för tre år sedan faktiskt
skickade hem en scout på morgonen
inför Björnklon. Hon hade inte satt
på sig scoutdräkt och hade inte ordentliga kläder med tanke på vädret.
Hennes pappa var med och de gick
hem och bytt och pappan skjutsade
henne till Råcksta där vi startade.
Jag ringde en av ledarna på avdelningen och kollade. Jo mycket riktigt,
han hade berättat det på ALU i somras. Sedan har historien förvanskats
och hur kommer den att låta nästa
gång den berättas? Hur kom denna
diskussion upp kan man undra.
Var det därför att vi detta år vann
Björnklon för att vi hade bussarong
och scoutdräkt på alla, för att vi var

så många eller är det den kungliga
svenska avundsjukan?
Vi är inte fascister på Gnagarna
eller i GVB! Däremot tycker vi
scouterna ska bära scoutdräkt och
vi följer det program som ﬁnns på
varje gren och försöker lära scouterna något på varje möte. Vi försöker också väva samman ett program
med lekar, tävlingar, ideologi och
”romantiserade övningar”. Vi ägnar
också de sista mötena inför en tävling
med att träna på sånt vi tror kommer
upp på tävlingen. Jag talar också om
för föräldrarna på föräldramöten att
jag förväntar mig att familjen inte
åker till landet när vi har övernattning med tanke på allt jobb vi ledare
lägger ned. Det funkar och vi har
en snittnärvaro på 28 scouter (av
34) och var vi var 28 scouter både
på senaste övernattningen och på
Björnklon. Varför tror ni det kommer så många scouter på våra möten?
Kan det möjligtvis vara för att de
tycker det är kul! Ett av de mysigaste
möten jag varit på hade vi måndagen
efter Björnklon med tårta och många
mysiga lekar.
Jag reagerade däremot på den
klädsel som en hel del scouter hade
på prisutdelningen på Scouternas
Dag. Det fanns patruller från vårt
distrikt som gick fram och hämtade
pris med scoutskjortan hängande utanpå och uppknäppt hela vägen! Det
tycker jag möjligen är viktigare att
diskutera än att vi är fascister i GVB
för att vi bär bussarong.

iii

Kårens medlemsutveckling
GV(B) 1924-2003
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Några händelser som kan ha påverkat medlemsutvecklingen
1924 30 okt GV-kolonnen bildas (37 närvarande) – möten i församlingssalen – 74 medl. vid årets slut
1926 19 jan vargungearbetet (vu) startar 105 medl.
1927 Gustaf Wasa kyrkliga ﬂickscoutkår bildas. GV har ökat till 132
medl
1930 ﬂyttar kåren in i lokalen på Rehnsgatan – varje avd får en egen
kväll – 101 medl. vid årets slut
1936 ett bottenrekord på 60 medlemmar – det är scouterna (psc) som
minskar med 23 från 53 till 30
1942 mitt under brinnande världskrig hittar vi en toppnotering på 144
medlemmar
1943 upplöses Stockholms Kyrkliga Scoutkår och GV-kolonnen blir
Gustaf Vasa Scoutkår – 132 medl.
1946 ett år efter krigsslutet noterar vi en ny bottennotering på 64 medl.
(orsak???)
1949 25-årsjubileum – jubileumsskrift – 118 medl.
1954 från 1946 till 1954 ökar vi varje år till 137 medlemmar 1954 – 3
vu-ﬂockar, 2 sc-avd, 1 ssc-lag
1955 ett år senare har vi minskat till 108 medl. (orsak???), men sedan
ökning till 179 medl. 1958
1958 Kåren köper Pettersberg – 179 medl.
1959 Skogsmännen minskar från 33 medl. till 6 och kåren från 179 till
127 medl. Ledarbrist!
1960 Sammanslagningen Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) och
Sveriges Scoutförbund (SS) till Svenska Scoutförbundet (SSF) och
GV börjar också med ﬂickscouter och så småningom blåvingar
– 146 medlemmar
1962 från 1955 till 1962 går det upp med 80 medl. från 108 till 189.
Nya ledarkvastar sopar!
1964 40-årsjubileum – första Tenningelägret – ﬂickscouter och
pojkscouter för första gången på samma läger – 154 medlemmar.
Bredängs Scoutkår bildas. 1966 hade kåren 81 medlemmar.
1965 20 febr den nybyggda storstugan på Pettersberg brinner ned
– den låg där lägerbålsplatsen nu ligger, därför brukar platsen kallas
”ljusan låga”. Det enda som räddades var loggboken och ”S:t Göran
och draken”, som var av järn och överlevde branden. Kåren har 153
medl.

1970

1980

1990

2000

1967 Första lägret på Ånhammar – många nya lägerrutiner införes
– lägerarbetena förﬁnas – ”kamelen” används för första gången
– 173 medl.
1968 Programrevision i SSF. Minior-, junior- patrullscout- och
seniorscoutgrenarna införes. Msc tar Stegar istället för vu-märket
och stjärnor, jsc tar Stigen och Leden och psc tar Färden, Spåret,
Vandringen i stället för III:e-, II:a- och I:a-klassmärket. Kåren har
163 medl.
1969 GVB föds. Bredängs Scoutkår och Gustaf Vasa Scoutkår slås
samman till Scoutkåren Gustaf Vasa - Bredäng som får 212 medlemmar. Bredängs Scoutkår hade vid 1968-års slut 149 medl. Flickorna i Gustaf Wasa kyrkliga ﬂickscoutkår börjar till stor del i GVB.
1971 Gustav Vasa församling och Gustav Vasagården bygger om
Rehnsgatan 16 och 2/3 stora salen används som omklädningsrum
för arbetarna, medlemsantalet på Rehnsgatan minskar, men kåren
ökar ändå eftersom bredängsdelen ökar – 235 medl.
1974 50-årjubileum. Jubileumsläger på Ånhammar – medlemsantalet
ökat till 276 – året efter en toppnotering på 289 – sen börjar medlemssiﬀrorna dala igen
1983 en bottennotering på 214 medlemmar, vi har endast en avdelning
på varje gren på respektive lokal, och avdelningarna är inte särskilt
stora.
1984 60-års jubileum – läger på Ånhammar – medlemsantalet ökat till
218
1988 Stockholm Scoutdistrikt kläcker idén ”Regina”. Varje kår skall
ha minst 2 msc-avdelningar för att få en stor psc-avdelning. Kåren
anammar idén och har 2 stora välskötta msc-avdelningar i Bredäng
och i Stan. Lika stora välskötta jsc och så småningom psc-avdelningar med duktiga och välutbildade ledare överallt
1991 Når kåren en toppnotering på 380 medlemmar. 2 stora msc-avdelningar både i Bredäng och i Stan, stora jsc-, och psc-avdenlingar
och stora ssc-lag. Vi har en mycket bra ledarkader med ett bra
program – men åren efter börjar vi minska igen, tyvärr
1994 70-årsjubileum. Läger på Ånhammar – 335 medl.
1999 75-årsjubileum. Läger på Ånhammar – 261 medl., vi har minskat
med över 100 sen 1991
2000 och 2001 når vi botten (förhoppningsvis) 235 medl.
2001 GVB inför ”Det nya sättet att använda det gamla programmet”.
Nu går Stegarna, Stigen, Leden, Färden, Spåret och Vandringen i
graven och ersätts av Basmärkena: Nyingen, Scouten, Vägvisaren,
Stigﬁnnaren, Insikten och Utsikten
2003 har kurvan ånyo vänt uppåt till 299 medl.
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Webben dödade Vasen
För många av oss är Internet en naturlig och integrerad del av våra liv.
Det är nästan svårt att komma ihåg
hur det var innan. I år har Internet
varit allmänt tillgänglig i cirka tio år,
fast för de ﬂesta kanske bara fyra-fem
år. Att skicka e-post och surfa på ”nätet” är inget konstigt eller nytt. Hela
vårt samhälle har faktiskt förändrats
och anpassats till Internet!
Vasen var i många år vår kårtidning. Den gav oss en identitet och ett
sätt att förmedla information på. När
det fungerade som bäst kom den ut
med sex nummer per år. Alla i kåren
ﬁck ett exemplar. Scouterna ﬁck med
sig ett rykande färskt nummer att
ta med hem. Ledare som inte var
på avdelning ﬁck den hemskickad i
brevlådan. Så är det inte längre.

Något bra för alla

Nu ﬁnns all information på kårens
webbserver. Säkert har vi tappat kontakten med en del äldre medlemmar
på grund av det här, och som kanske
även har svårt att ta till sig det nya.
Förvisso skickas mycket information
ut med e-post, men som det har blivit
med Internet så drunknar nog många
brev i bruset på Internet. Den som
vill ta del måste själv ta initiativ.
Ändå tror jag vi har blivit bättre
på att utbyta information i kåren.
Vår webbsajt är faktiskt jättebra. Det
ﬁnns så otroligt mycket bra saker där
samlat på ett ställe. Den som har en
e-postadress och tillgång till Internet har mycket goda möjligheter att
hänga med.

En lång utveckling

Vi som sköter om sajten gör det
med ”framåtanda och energi”, och
jag tycker nog själv att den är hyfsat
professionell i både design och funktion, alltid med en ny ”dagens bild”.
Jag törs nog säga att få scoutkårer har
en så ﬁn och ständigt uppdaterad sajt
som vår!
De webbsidor vi har idag har inte
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Framsidan, som är startsidan med adressen gvb.nu, har alltid en ny
”Dagens bild”. Till vänster ﬁnns länkar till fast information. Till höger
och under dagens bild ﬁnns aktuella artiklar som styrs av datum när de
kommit till av en slump. De är resultatet av ett målmedvetet arbete under
många år med nytta och funktion.
Under de tio år som kåren faktiskt
haft webbsidor har säkert fem-sex
varianter funnits. Den första ”professionella” designen gjorde jag tillsammans med Mats Kronbladh, som
också var tidigt intresserad (early
adopter). Vi gjorde Vasen ihop och
det här var en naturlig utveckling av
den tidningen.
Ganska snart ﬁck Mats och jag
idén om att göra ett ”Info-blad”, ett
slags månatligt informationsblad
med den viktigaste informationen
som vi skulle skicka ut till alla med
e-postadress, och hem med vanlig
post till alla andra. Vasen kom inte ut
längre och pappersburen information
kändes fortfarande nödvändig.
Infobladet ﬁnns kvar, men vi
skickar den bara med e-post. Webbsidorna har utvecklats och är en
numera en plats för utbyte av information. Medlemmar och besökare
kan skriva inlägg och delta i debatter.
Avdelningarna har egna sidor med

bilder, berättelser och information.
Det mesta ﬁnns faktiskt.

gvb.nu rockar fett

I sann gvb-anda vill vi vara bäst. För
att vara det har kåren en redaktion
som sköter om innehållet och tekniken. Det är Peter Gustafsson, iii och
jag själv som tillsammans har gjort
gvb.nu till vad den är idag. Peter och
iii kollar till sidorna ﬂera gånger om
dagen och gör olika små uppdateringar i innehållet.
Själv håller jag mig till det tekniska, till programmeringen av
webbsidorna och att sköta vår egen
webbserver, en egen dator som går
som en klocka och står på John-John
Roslunds jobb Telenor. Där har vi
100 Megabit rakt ut i etern. Slå det
den som kan!
Förresten, Vasen är inte helt död.
Några nummer ﬁnns att läsa på … ja
just det: gvb.nu/vasen!

Björn Hagqvist

E-loggan är en slags loggbok eller gästbok där medlemmar och besökare
kan lämna ett meddelande eller en hälsning till den som vill läsa.
iii brukar kommentera dagens bild, och Hultis gratulerar kårens
födelsedagsbarn. Det ﬁnns något för alla.

Levande diskussioner
Här följer ett utdrag ur kårens
”Webbforum” för öppen debatt.
Det knyter an till det som iii
skrev i om bussaronger och fascister på sidan 2.
Alla hatar oss...
2003-06-25 Jag undrar varför hatar alla andra
scouter oss GVB:are? På SCOUT 2001
sa några göteborgare att dom skulle slå
sönder GVB:are om dom stötte på dom,
detta sades till Alex och Micke tror jag.
På blåträﬀ så blev vi anklagade för att ha
förkortat alla repen på Älghornet, vilket
påhopp. En kärrtorpscout sa: ”Man går och
väntar på att det ska bli prisutdelning på
Scouternas dag, men då ropar dom bara
upp GVB, GVB, GVB och GVB igen. Jävla
GVB:are.” Vi pratade med honom och jag
tror att han har tappat lite av uppfattningen
av vad en GVB:are är, eller förbättrat kanske det heter. Vi visade att vi är lika trevliga
som alla andra och att vi inte bara tänker
på att tävla. Detta är ett budskap som
måste gå ut till alla i hela sverige! Kamrater,
vi måste få ett slut på det här, men först ska
vi vinna både Myrstigen, Björnklon och
Älghornet!... eller??? Varför behandlar dom
oss som om vi vore omänskliga? Vi är ju
precis som dom. Vore tacksam för ett svar!
Elisabeth

Peter: Svar: Alla hatar oss...2002-04-30 ”Ty
den som har, han skall få, och det i överﬂöd, men den som inte har, från honom
skall tas också det han har.” Matt 13:12
g: underbart svar!
g: underbart svar!2002-08-04 jag diggar ditt
svar stenhårt! det stämmer ju också, men
det vekar ju inte särskilt ”rättvist...”
Jaja: Svar: Alla hatar oss...2002-05-13 Det
är rätt väg, Elisabeth. Om någon säger
puckade saker, så prata snällt med honom
eller henne så förstår dom förhoppningsvis
att dom har helt fel.
Lars Sporrong: Svar: Alla hatar oss...2002-0515 Vi tycker om er! Scouterna på Skogsluffarna skulle gärna göra mer saker med er
om de kunde. Inte sällan får man höra dem
som klagar på ”tävlingsscouter”. Men vad är
det för fel att pröva sina gränser och göra
sitt bästa? Och om andra scouter är arga
för att ni alltid kommer först på tävlingarna är det nog så att de är avundsjuka.
Att vinna betyder alltså minst lika mycket
för dem! Jag tror att det är så här: Ingen
hatar er. Många avundas er. Men de ﬂesta
vet inte ens vilka ni är. Därför kan det vara
bra att minnas följande: När de romerska
fältherrarna färdades i triumf genom
staden Rom stod en slav bakom dem och
viskade i deras öra: ”Memento te mortalem
esse”, Kom ihåg att du är dödlig. Det var för
att de inte skulle glömma att de också bara

var människor. Alltså: När ni har vunnit,
för det gör ni ju ibland, så glöm inte att det
ﬁnns förlorare som också kan ha gjort sitt
bästa och behöver uppmuntran. Uppträd
sportligt så kommer de som inte känner
er sedan tidigare att få den sanna bilden
av GVB-are, istället för att de skall behöva
få sin bild från eventuella tråkiga rykten.
Hälsningar från Näsby Park! http://home.
swipnet.se/nasbypark
Anton: Svar: Alla hatar oss...2002-06-06 bra
sagt...
Konstantin: Svar: Alla hatar oss...2002-07-20
Perfekt, är man så känd att de känner till
oss i Göteborg? Jag tror att de ﬂesta som
har nåt i skallen skulle inte säga så, men det
ﬁnns ju alltid puckon. Tyvärr så kommer
sånt här oftast från de andra kårers ledare,
vilket gör att deras scouter får också denna
uppfattning. Det är knappast roligt för
deras ledare att dyka upp med 4 st scouter
från avdelningen på t ex älghornet, när vi
är där med 25 st och kan plocka poäng på
kontrollerna bara på grund av det... Jag
kommer ihåg från ALU att det fanns vissa
scouter, som var avundsjuka på våråt kår,
men det försvann när de lärde känna oss
bättre. Annars är det bara att säga: Så är
det, vi är bäst. Vi säger ju att vi vill vara
främsta i vår kårrop...
Bobby: Svar: Alla hatar oss...2002-07-22 Nej
folk hatar oss... inte dom är bara avundsjuka. Jag har åxo hört en del blaj om
GVB på Blå Hajk. Jag blev stämplad som
scouten som kunde allt så fort dom hörde
att jag var från GVB. Några trode att vi i
GVB renasde ut alla dåliga miniorer. Så vi
skulle få ett Elit lag och att det var därför
vi vann allt. Vi ska fortsätta vinna.. Men
vi kanske ska ta kontakt med andra Kårer
och försöka skapa nya vänner samt mindre
fördommar. Kjam Boby
g: gurra svarar:2002-08-04 jag tror föjande:
1. Vi är (ofta) vinnare på tävlingar (kan
diskuteras mer) 2. Andra vinner inte lika
ofta. 3. Det klarat väl en kår 1 gång, eller
två eller 3, jag tror gränsen går vid 11-12
ggr 4. Då blir andra kårer avundsjuka
(dock inte alla, det ﬁnns ju ”upplysta” kårer
(se NP) 5. Kåren får fotogen (INTE t-sprit,
det vet jag allt om! =) på elden när vi vinner några gånger till... 6. avundsjukan blir
till ilska 7. Yoda episod 1: ”... fear leads to
anger, anger leads to hate...” 8. så är andra
kårer avundsjuka/arga på oss, och de hatar
oss... jag tror lösningan är: att sprida ljuset i
mörkret, och upplysa de som dväljs där...
jonAS: senaste nytt i från vässarö!!!2002-08-17
en underlig konﬁrmand har frälst alla på
vässarö. Nu känner alla värme för GVB.
Ingen behöver gå och säga: - Jag hatar gvb.
Gå och dö gvb:are. jag önskar att det vore
sant!!
g: Svar: senaste nytt i från vässarö!!!2002-0817 jons har du gått och blivigt gvb-frälsare
på konfan? underbart, underbart!!!
Carl (Örnsberg): Svar: Alla hatar oss...200210-03 Hej alla glada! En utomståendes
syn på saken. För det första är det tråkigt
att andra ledare sprider skit om GVB, för
det är det som händer. Liksom en släng åt
Enskede, AF m.ﬂ. Jag tror att det beror på
följande: istället för att satsa på att bli bra
när man kommer dåligt, bestämmer man
sig för att det är fult att vinna. Det är inte
bra att en kår dominerar prispallen år efter
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år. Men det är inte erat ”fel” snarare andra
kårers som inte satsar. Ni har ju helt klart
ett vinnande koncept. För mer min egen
del snarare beundrar jag GVB än motsatsen, och vi satsar numera... /C
Nicole: Svar: Svar: Alla hatar oss...2002-10-14
du e bra =)
Elli: Svar: Svar: Svar: Alla hatar oss...2002-1015 Håller med dig!!! ;9)
Rikard: Svar: Alla hatar oss...2002-10-22 Jag
tror gurra har rätt. Några andra saker
som hjälper till är: Vi är stockholmare
(dryga 08or) för icke stockholmare. Vi är
en innerstadskår, vilket jag kan tänka mig
skapar liknande känslor för förortsscouter,
men detta har jag ingen egen erfarenhet
av. Kårropet skapar ju inte heller en attityd
som minskar upfattningen om oss som
egocentriska, diviga, ser-ner-på-andra,
näsan-i-vädret-för-f-n-vad-vi-är-bäst...
Lisa: Svar: Alla hatar oss...2002-10-22 jag
citerar texten på råsunda: Må de hata oss,
blott de frukta oss!
Sven (Örnsberg): Svar: Alla hatar oss...200210-25 Alla hatar inte GVB. Ni är ﬁna. Själv
tror jag det ﬁnns en del avundsjuka som
gör att det slår över hos vissa, tyvärr. Gör
som Jaja sa, prata snällt med dom.
Anneli: Svar: Alla hatar oss...2003-01-02 tja jag

skänner i gen det men från vässarö dom
tycker absolut int om gvb!!!!vet inte varför!
Robble I GVB, Surris I Kärrtorp: Alla hatar
oss...2003-04-24 Jag är fd GVB:are numera
Kärrtorpare. Fast lite GVB:are kommer jag
alltid att vara. Jag har kvar både blå halsduk
och bussarong. Tiden på RovF och Snabbis
var oerhört kul och lärorik. GVB är en bra
kår men framgång föder som vi alla vet
även avundsjuka. Även Kärrtorp får sina
gliringar från andra kårer. Inte för att vi
vinner tävlingar för vi vinner bara i Snåriga
Skäggen. Vi blir pikade för att vi är framgångsrika i rekryteringen av scouter och
ledare. Rekrytering är ju ett känsligt ämne i
många kårer och då kan inte alla vara tysta
när vi kontinuerligt startar nya avdelningar
medan andra stänger sina. En bra scout är
att stolt och ödmjuk i framgång, stolt och
hungrig i motgång. Det är bra att bemöta
dumheter vänligt som Jaja gjorde.
Tommy: Alla hatar oss...2003-04-28 Det är
väl bra att vi är kändisar.Jag menar det
om några från göteborg känner till GVB:
are så är det bra.Det är kanske inte många
göteborgare som känner till stockholmsscouter men om han känner till GVB så är
det en bra början.
Elli: Alla hatar oss...2003-05-07 Jo, i och för

sig. Så har jag inte sett på det hela.
Elin: Alla hatar oss...2003-05-11 för att återberätta vad min klasskompis (Hässelby Villastads scoutkår) sa: Deras psc-al hade tänkt
komma till Älghornet med en skylt somm
löd ”vi ägnar oss åt scouting, inte tävling”.
Det kan väl säga nåt om deras uppfattning om oss. Men det ﬁck mig att tänka
efter också, tävlar vi för mycket på vanliga
möten tex, medan andra kårer (tex hv)
kanske ägnar ett möte åt att bara åka pulka
om det är snö, eller julpysslar istället för att
ha nån stor org på sista mötet innan jul. Jag
tycker iofs att det funkat bra som vi alltid
gjort, men eftersom scouting betyder olika
saker för olika människor och det inte
ﬁnns nåt rätt eller fel så kan vi knappast
tvinga dem att tävla mer tex. Jag tror att
vi kanske borde få upp ögonen för andra
kårer också, vad som är speciellt för dem,
som jag upplever det vet vi nästan inget om
dem. Ett exempel: en annan klasskompis
till mig (Ms) visste naturligtvis mycket väl
vilka gvb-scouter var. Hon blev därför jätteförvänad över att jag aldrig hört talas om
slarviga Mälarscouter...

Skandal – GVB:s äldre seniorscoutlag 2004
Efter tolv mil nådde Skandal Sveriges högsta topp. Annars
har vi gjort ganska mycket som länge kommer att ﬂorera
som sägner och rykten, men som inte går att nämna i
detta tidlösa dokument. Några saker som vi vill nämna
är vår kareokeövernattning som var (det här är ändå inte
platsen att vara blygsam) Nordens bästa övernattning då
vi satt ihop två och två med snören. De tuﬀaste paren höll
ut hela helgen. Efter stark insats vann en sliskig version av
Hero (går den att göra på annat sätt?).
Vi var på Boomerang, där vi blev mest kända för den
röda plastsoﬀan och vår jättestora GVB skylt. Som sanna
seniorer har vi förståss sett mycket på ﬁlm, minst en hel
helg i Bredängslokalen. Det var nog ingen som gick ut
den helgen, alla stannade inne för att dansa hela natten
lång.
Vi vill bara avsluta med att tala om att det har varit
och är ett jättebra lag och att vi gärna fortsätter på rover
och förståss: Vattenpipa forever.

Här kommer en presentation av laget:

Gurra: dj g, den långhåriga slusken med det grillade
benet
Jonas: fumlig karl i sina bästa år med sidenscoutskjorta
V-G: vår största gräsmotståndare, köttätaren Nr.1
Berg: gräsätande beatbox med de hemliga kunskaperna
Anton: fågelentusiasten nummer one
Mårten: han är tjock och kan inte läsa karta
Micke: eldsprutande ynglingen
Alex: snabbis skinhead med låg närvaro
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Robert: var rädd om din fyrfota vän
Nicole: hippieindianen som gillar att fästa och eta
Jenny: rödtotten med det heta temperamentet
Helena: den svarta pärlan i London
Mirre: den entusiastiska ”mänskliga” skölden
Emma: årets nykomna kvinnokarl
Henke: vår helt egna oﬃcer, hård men rättvis och härdad!

Historien om Elitpatrullkurserna
”E-kurser” har många av oss haft
förmånen att varit med på. Distriktet kallar den numera för ”Pl-kurs”.
Visste du att det är uppfunnet av ett
gäng ledare på GVB!
I mitten av 50-talet kom ett gäng
killar ”uppväxta” på Snabbfötterna
och Skogsmännen ut på avdelningarna och ﬁck nu själva ta hand om
dem. Vi var väldigt engagerade och
hade ambitioner att göra kåren ännu
bättre. Vi tyckte att Älghornet var en
god värdemätare av kvalitet. Under
1950-talet hade vi inte haft några
framgångar på Älghornet bortsett
från att Skogsmännen kom sjua år
1955.
Nu skulle det bli andra bullar av!
Under vinterlovet 1957 drog Tjuren,
Pliiigis, Thronas och Lillen iväg till
Skatboet med Snabbfötterna och
Skogsmännens elitpatruller och sista
års-scouter. Ett 20-tal scouter delades
in i patrullerna Pigge, Gnidde, Knoll
och Tott och grillades med knopar,
livlina, surrningar, woodcraft mm
under en nästan hel vecka. Och det
gav resultat:
Älghornet, Placering
År
Snabbfötterna
1956
13
1957
3
1961
8
1962
3
1963
20

Skogsmännen
30
10
3
1
1

Efter denna lyckade start av E-kursen
fanns det all anledning att fortsätta
och det görs än i denna dag.
Redan på 60-talet lämnade vi
scoutteknikträningen och kursen
blev en mycket kvaliﬁcerad ledaroch friluftsutbildning med Pl-kurs I
och II och ibland även III. Vad sägs
om ”Levande patruller”, ”Den nye
i patrullen”, ”Planera ptr-möte och
ptr-hajk” och ”Vinterhajk med riktig
nying” etc. E-kursen är absolut en
scoutårets höjdpunkter för ledare
och psc. Häftigt att börja med ledarskapsutbildning i 13-14-års åldern.

Alla som har varit på en E-kurs eller Pl-kurs vet att det är en speciell
scoutupplevelse både för scouter och ledare. Under en intensiv vecka
hinner väl fungerande patruller bildas. Programmet är fullmatat med
bra scoutaktiviteter. Det innebär en hel del jobb för ledarna. Det är
mycket planering innan, och under kursveckan är det många sena kvällar.
Förmodligen är det minst lika utvecklande för ledarteamen som för
scouterna. På bilden Agnieszka ”Agga” Wrzalik instruerar Viktor hur
man gör den klassiska Gilwell-söljan med fyrkanstknopen på.

Några milstolpar i E-kursernas historia
1957 Första E-kursen
1961 Första gången på Gilwell. Utrymmet för scouttekniken minskas
och plats ges åt patrulledarutbildning. Ledarnas Böljarop kom till.
1963 Pl-kurs 2 införs för de som redan varit med på tidigare E-kurs
– första vinterhajken
1965 Flickscouter från Stimmet med. Första Lek- och Danskvällen på
Petters med batteridriven grammofon
1972 Första gången en annan kår är med – Adolf Fredrik
1970 Första AschUsch-kursen (assistentkursen)
1980 Waxholms Scoutkår kommer med och då Hans-Åke Jansson (Håj)
1982 Kungsholmens Scoutkår Väpnarna med några år
1985 Första E-kursen utan Pliiiggis
1990 Näsby Parks Scoutkår kommer med
2000 Värmdö Sjöscoutkår kommer med
2007 Femtioårsjubileum med 51:a E-kursen

iii
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En gång i tiden...
avdelningscheferna, patrullövningar i prov, allmän scouting
o.s.v, lekar, samt kolonnuppställning med avlämning, order etc av
kolonnchefen (klc) jämte aftonbön
eller kort avslutning.
Denna första gång tilldelades
nybörjarna 1.avd. samt några
2.avd.; avdelningarna fylles i tur
och ordning, sist 3.avd. – IIIklassprov instruerades, scouting
i allmänhet; vid uppställningen
tal av bla klc samt avslut. av mig
pastor Lund. God stil; god fart
på det gamla befälet. 3.avd.: ac
instruerade patrulledaren (pl).
Expeditionschefen (xc) ombesörjde anmälningssedlar, rulla etc.
Vkc inspekterade.”

Hösten 1924 blev församlingarna i
Stockholms innerstad kontaktade av
ett ﬂertal scoutledare från KFUM. De
var erbjöd sig att bygga upp scouting
i Stockholm inom Svenska Scoutförbundet. Man blev genast intresserad
från kyrkans håll, med pastor Arvid
Lund i Gustaf Vasakyrkan som en
av de ivrigaste förespråkarna. Han
förstod vilken kraft och energi det
fanns i scouting.
Efter några inledande möten var
planen klar. Man skulle starta tre s.k.
scoutkolonner i Stockholm; Gustaf
Vasa, Clara och Oscar. Verksamheten
skulle starta stegvis, med GV-kolonnen först. KFUM-ledarna delade
upp kolonnerna mellan sig, och till
Gustaf Vasa kom Lennart ”Läppe”
Wennerström tillsammans med sina
ledarkamrater och scouter. Riktigt
varför de valde att lämna KFUM
framgår inte mer än att det hade
funnits vissa meningsskiljaktigheter
mellan ledarna. För Gustaf Vasas del
var det ett riktigt lyckokast.
Läppe beskrivs som ”den skicklige
och entusiasmerande scoutledaren
och lysande scoutorganisatören”. De
ledare som kom till GV var erfarna
och driftiga pionjärer som varit med
sen scouting började i Sverige på
1910-talet.

Första utfärden går till SaltsjöDuvnäs på söndagen en och en halv
vecka senare. Avgiften var 50 öre.
Orientering, eldning och ”iakttagelser” stod på programmet, liksom tal
vid matrasten av avd.chef Sjöstedt.
Den yngsta avdelningen är inte med
på utfärden till Saltsjö- Duvnäs. Den
första utfärden för hela kolonnen var
den 23 november till Danderyd. Bakning stod på programmet, och kårens
bagare bakade havrekex som man
bjöd föräldrarna på nästa dag.

Första mötet

GV växer

Den 30 oktober 1924 hölls det
första scoutmötet i Gustaf Vasa-kyrkans församlingssal. Om det ﬁnns
det skrivet följande (ur kårens loggbok från 1924, nedtecknat av pastor
Arvid Lund):
”Avdelningsövning med kolonnuppställning 30/10 6.30-8.15
Lokal: församlingssalen. Närvaro:
stab 3.0.0
1.avd. 1.3.16
2.avd. 1.2.5
3.avd 1.4.1
De ordinarie torsdagsövningarna
läggs som avdelningsövningar,
instruktioner och allvarsprat av

16

Kolonnen består nu av tre avdelningar. Varje avdelning består av tre
eller fyra patruller. Avdelningen leds
av avdelningschefen med stöd av sin
vice och patrulledarna som är mer
som ledarassistenter än patrullmedlemmar. Läppe leder kåren i sin egenskap av kårchef, med pastor Arvid
Lund och kårsekreterare och kassör
vid sin sida. Kåren växer undan för
undan. Första året är man 74 medlemmar, två år senare 105. Första året
hålls fyra olika läger, ett på vintern,
ett vid påsk och på sommaren ett
läger och en cykelhajk på Gotland.

En lokal behövs

Pastor Arvid Lund förstod tidigt att
man inte skulle kunna fortsätta ha
församlingssalen som scoutlokal.
1930 byggde församlingen ”Hemmet för gamla” på Rehnsgatan 16 och
scouterna scouterna ﬁck ﬂytta in i
källarlokalen. Arvid Lund skriver:
”För mer än en Gustaf Vasa-scout,
som givit sina bästa år som ledare
till sin kår, har GV:s scoutlokal varit
nära nog en daglig tillﬂykt, ett andra
hem”.
Samhörigheten mellan ledarna i
GV är stark. Uno Alfredsson, en av
de första ledarna beskriver den så
här:
”Vad var det, som åstadkom det
enastående kamratskapet mellan GV:
s ledare? Ett kamratskap som man
knappast känt någon annanstans
eller i någon annan kår. Säkert ﬁnns
det många bidragande orsaker, men
framför allt tror jag att det beror
på att GV:s möten aldrig urartade
till några kaﬀefester. Det blev alltid
något uträttat när vi träﬀades.”
Om allt detta och mycket mer kan
man läsa dels i våra Loggböcker från
1924 och framåt som nyligen hittades och återfördes till kåren, samt
i minnesskriften från 25-årsjubileet
(”Gustaf Vasa scoutkår 1924-1949”,
red. Bo Lindell, Walter Pegert och
Gunnar Rinnman).

Ragnhild ”Jaja” Fahleryd

Grundades kåren 1924?
– Nej, egentligen inte, 1924 bildades Gustaf Vasakolonnen.
1924 blev ett antal mycket framstående ledare uteslutna från KFUMkåren i Stockholm. Orsaken var att
de inte bedrev en tillräckligt kristen
verksamhet. KFUM betyder ju Kristliga Föreningen för Unga Män. Dessa
herrar bildade då Stockholms Kyrkliga scoutkår som kom att tillhöra
Sveriges Scoutförbund, (som tillsammans med Sveriges Flickors Scoutförbund bildade Svenska Scoutförbund
1960). Samtidigt bildades ett antal
”delkårer” som kallades kolonner i
församlingarna i Klara, Gustav Vasa
och Oskars. Kåren växte snabbt och
inom några år fanns det en kolonn i
de ﬂesta församlingar.
I Stockholm fanns då bara två
scoutkårer: Stockholms Scoutkår och
Stockholms Kyrkliga Scoutkår med
en mängd kolonner i bägge.

Första mötet i lila och grått

Det är alltså Gustaf Vasakolonnen
som bildades den 30 oktober 1924.
Det var 37 personer närvarande: sex

ledare, nio patrulledare och tjugotvå
pojkar. Vår första kollonnchef hette
Läppe Wennerström. Kårens första
halsduk var tvåfärgad, lila till vänster
och grå till höger. Den lila färgen
var då gemensam för alla kyrkliga
kolonner i Stockholm. Adolf Fredrik
Scoutkår har behållit sin gamla kolonnhalsduk. ”Heja AF:s blåa lila…”.
1943 upplöstes Stockholm Kyrkliga Scoutkår och då bildas Gustaf
Vasa. Kolonnerna bildade egna
Scoutkårer, så egentligen bildades
Gustaf Vasa Scoutkår 1943. Alla de
nya kårerna kom att tillhöra Stockholms Scoutdistrikt. Vi bytte ut vår
lila-grå halsduk mot en ﬂaggblå med
Vase. Under 60-talet bytte vi färg
på scoutdräkten till den färg vi har
nu. Det blev inte snyggt med den
ﬂaggblå halsduken så vi valde istället
den mörkblå färg vi har nu. Hässelby Gårds Scoutkår hade redan valt
mörkblå, så vi ﬁck fråga dem om lov
att få använda den färgen.
1965 bildas Bredängs Scoutkår
1963 planerade distriktet nydaning i Bredäng, där redan en scoutlokal väntade. 1964 hålls första

planeringssammanträdet för den nya
kåren och den 25 november hålls
konstituerande möte med intresserade föräldrar. Kåren hälsas välkommen i SSD i distriktets tidning
Rådselden.

En ny kår föds

1969 föds GVB genom sammanslagningen Bredängs Scoutkår och
Gustaf Vasa Scoutkår. Förbundet
godkände sammanslagningen den
9 januari 1970. Tidigare hade våra
scoutkamrater i distriktet när vi på
prisutdelningar ropade GV-ropet,
som slutade med ”Gustaf Vasa” ropat
efter oss ”Ve och fasa”. Nu slutar det
ju med ”Gustaf Vasa-Bredäng” så
nu ropar de ”slit och släng” istället.
Sammanslagningen med Bredängs
Scoutkår räddade med största sannolikhet kåren från nedläggning eller
katastrofal minskning under 70- eller
80-talet då det inte fanns så mycket
barn i innerstan och när församlingen använde vår lokal på Rehnsgatan
som omklädningsrum för byggnadsarbetare.

Lars-Olof ”Pliiiggis” Sandberg

Kårchefer genom tiderna
Ytterligare en tabell till för alla kalenderbitare!
1924 – 1938 Kolonnchef Lennart Wennerström
1939 – 1939 Tjf kolonnchef Georg Hagqvist
1940 – 1940 Tjf kolonnchef Walter Pegert
1940 – 1941 Kolonnchef Arvid Lund
1941 – 1943 Kolonnchef Walter Pegert
1944 – 1949 Kårchef Walter Pegert
1949 – 1951 Kårchef Sture Langseth
1951 – 1954 Kårchef Frithiof Dahlby
1954 – 1958 Kårchef Anders Ahlström
1959 – 1963 Kårchef Christer Ahlberg
1963 – 1971 Kårordförande Lennart Sonnfeldt
1971 – 1973 Kårordförande vakant

1973 – 1974 Kårordförande Claes Modess
1974 – 1975 Kårordförande Lars-Olof Sandberg
1975 – 1977 Kårordförande Karl-Erik Berndtsson
1977 – 1980 Kårordförande vakant
1980 – 1983 Kårordförande Thomas Haskel
1983 – 1986 Kårordförande Lars-Olof Sandberg
1986 – 1987 Kårordförande vakant
1987 – 1990 Kårordförande Johan Westberg
1990 – 1992 Kårordförande Jan Engwall
1992 – 1999 Kårordförande Rolf Öhman
1999 – 2001 Kårordförande Åsa Lundin
2001 – 2002 Kårordförande Ragnhild Jansson
2002 – 2004 Kårordförande Martin Svendsen
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Älskade Ånhammar!
Foto: Limpan, iii
1967 deltog Frasse, Knochen och
jag i distriktslägret på Ånhammar
som programfunktionärer. Jag vill
påstå att det var bland det roligaste
jag gjort i scoutsammanhang och vi
lärde oss också mycket på det lägret.
Kåren deltog inte i distriktslägret,
men hade beslutat att vi i augusti
skulle åka till Ånhammar vi också.
Det blev det första i raden av
många läger på vår älsklingslägerplats. Vi hade behållit distriktets
vattenledningar och hade mycket
gott om slanor att bygga lägerarbeten
och pionjärarbeten av. Mitt första
minne av lägret 1967 var att vi väcktes den första morgonen på förlägret
av markägaren Anders von Stockenström och han meddelade att nu
hade han kopplat på vattnet. Senare
under lägret lånade han ut häst och
vagn samt en båt till vår hajk ”Vägen
västerut”. När det regnade mycket
kom han alltid ned och frågade hur
vi hade det och om vi behövde torka
kläder borta vid sågen.
Kåren har varit på läger där: 1967,
1969, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978,
1981, 1984, 1988, 1990, 1994, 1997,
1999 och 2002 (15 gånger). Både
lägerplatsen och markägaren är fantastiska! Vi lär komma tillbaka!

iii
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Guckafors – döden på älven
Seniorscoutlaget Guck gav sig en
sommar ut på paddling med stora risker, Efter en snörik vinter
var forsarna vilda och farliga.
Läs historien berättad av några
av medlemmarna i laget!
Paddlingen varade mellan lördagen den 29 juli och fredagen den 4
augusti sommaren 2000. Vi var 12
stycken scouter, varav Björn och
Johan var ledare. Innan paddlingen
var tveksamheten stor om det gick att
genomföra turen som det var tänkt.
Nyhetesprogrammen och tidningarna basunerade ideligen ut översvämningsrapporter över området i fråga,
den nedre delan av Dalälven.
Efter samtal med kanotuthyraren
som hade rekognoserat sträckan bestämde vi oss för att paddla som det
var tänkt. Turen utgick från Falkuddens camping inte långt från Avesta
och sedan vidare ut mot havet.

Paddling i skogen

Jo, vattenståndet var högt, emellanåt
paddlade vi genom skogen vilket var
exotiskt inslag i dagsrutinen. Det
visade sig snarare att det var bra med
det höga vattenståndet. Forsarna som
vi rände blev inte så steniga som annars är brukligt för årstiden. Endast
en fors på vägen var så kraftig att vi
tvingades lyfta förbi den. Dagsetapperna blev inte så väldigt långa, lite
över en mil per dag. Trots detta fylldes dagarna ut bra ändå utan att för
den skull bli långa och sega.
Älven tog oss förbi forsarna
Härsingen, den orännbara Balen,
Tyttbo, den stora forsen i Gysinge
och några till. Den passerar även
igenom ett antal naturrervat bla.
Östa naturreservat, som ligger alldeles invid Färnebofjärden som är
berömd för eller snarare ökänd för
den mycket rikliga förekomsten av
myggor. Utan de medhavda mygghattarna hade vi nog blivit galna. En

nattplats var för övrigt på lägerängen
i Östa där patrullscout hade läger
1993. I bruksorten Gysinge fanns
det ett ﬂottränningsmuseum som är
väldigt intressant. Färden slutade på
Söderfors camping där kanotuthyraren kom och hämtade kanoterna.
Där passade vi även på att bada i
bassängen och duscha innan vi åkte
hem. Under färden bedrevs även en
liten minikurs i argumentationsteknik som Björn höll i.
Under och efter paddling var alla
mycket nöjda med den fantastiska
paddlingen, det bjöds på ett enastående väder och vyer. Utöver detta
bjuder forspaddlingen på spänning.
Det var roligt att se scouterna efter
det att de hade paddlat genom forsen
i Gysinge; adrenalinet sprutade
genom öronen på dem och de var helt
lyriska. Fler seniorscoutlag borde ta
tillfället i akt och prova detta!

Seniorscoutlaget GUCK

Från v till h: Packning av kanoter,
första nattplatsen, Nadja lagar
mat... eller..., full fart genom
forsen! Överst: iland krävde
myggorna täckande kläder dag som
natt. Foto: Johan.
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Bilder vi minns – eller inte
Vasen tar tillfället i akt och visar bilder från när och fjärran. Några
bilder är gamla,
gamla, andra är ganska nya. En del ansikten har vi inte
sett på länge,
länge, och kanske ﬁnns det äntligen ansikten till legender vi
bara hört talas om.

Ovan: Åva, patrull Uttern. Foto: iii.
Nedan: Patrull Illern Snabbfötterna på kretstävlan vid Kungens Kurva. Foto: Martin
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Högst upp från vänster:
Per-Uno ”Prylen” Nilsson,
Christian ”Knatte” Osterman,
Staﬀan ”Staﬀe” Biörck. Ovan:
Carina ... i patrull Illern,
Snabbfötterna. Stora bilden: Peter
”Hasen” de Haas: Foto: Martin.
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Ovan ”Gast94” på ”Skolskeppet Belle Amie”. Foto: JannE.
Nedan patrull Berguven, 1976. Foto: Martin
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Ovan ledargänget Vindalsö 1957.
Nedan Skinnet 1956. Ulla-Britt Lindberg ledare: Foto: iii.

Uppifrån: Jeanette Bergström på
Tiveden83, foto JannE. Arne-Per
”Flisen” Nordmark Ånhammar 72,
foto iii. Jonas “Avve” Luller (Avvén)
och Kerstin “KO” Odevik, foto:
Martin.
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Ovan patrull Örnen, Skogsmännen
1952 (foto: okänd). Till höger
kårens första miniorscouter på
Pettersberg 1971. Överst till höger
gör Kjell ”Limpan” Lindberg
scouthälsningen. Till vänster
patrull Abboren inspekteras av
Erland, från vänster: Eva Persson,
Lena Ekström, Helen Lindberg och
... ? Foto iii.
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Sagan om Bredäng och GV
Engagemang och intresse. Och en hel
del jävlar anamma, det är vad som
krävs för att starta en scoutkår. År
1964 var det två personer i Bredäng
som hade just de egenskaperna, Ulla
Britt och Inga-Maj. Tillsammans
startade de Bredängs scoutkår, med
en blåvinge- och en vargungeavdelning.
I början på 60-talet byggdes det
många nya förorter runt Stockholm
och många ﬂyttlass gick. Självklart
var det många som varit scouter som
ﬂyttade till Bredäng. Men Bredäng
var historielöst på många sätt, husen
växte upp direkt ut marken, på ängarna och i skogen bortom Mälarhöjden. Här hade tidigare många scouter
varit på sin första färd ut i skog och
mark. Nu var här leråker och byggkranar. Familjer ﬂyttade in.
Området hette från början Jakobsberg och var den del av Huddinge
kommun, och gården på vars marker
husen nu grodde och växte hette
Jakobsbergs gård. Men eftersom det
i länet redan fanns ett Jakobsberg (i
Järfälla) så ville man inte kalla området för sitt riktiga namn utan valde i
stället Bredäng, som inte hade någon
historisk förankring men inte heller
liknade något annat namn.
Byn var ny. Och mycket fattades.
Den närmaste scoutkåren fanns i
Mälarhöjden och många av dem som
varit scouter i andra kårer, innan
deras familjer ﬂyttade, började där.
Själv gick jag i Rovfåglarna och min
AL var Ulf. Jag hade ﬂera patrullkamrater från Bredäng, liksom avdelningskamrater.

Vargungar och blåvingar

Ulla-Britt och Inga-Maj hade båda
varit blåvinge- och vargungeledare i
tidigare kårer så det var ju naturligt
för dem att starta så. Allteftersom
vargungarna och blåvingarna blev
11 år så blev behovet av en scoutavdelning större. Några föräldrar åtog
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sig att starta en avdelning som ﬁck
namnet Rovdjuren.
Nu fanns det en blåvinge-, en
vargunge-, och en scoutavdelning,
Kåren växte. Flera av dem som varit
scouter i Målarhöjden uppmärksammade det nya och gick över, kåren
växte inte bara på egna meriter utan
också genom rekrytering. Men någon
lokal hade man inte, den delade avdelningarna med kyrkan. Det fanns
ingen riktig kyrka i Bredäng, istället
hade man en församlingssal som på
söndagar blev kyrksal. När kyrkan så
småningom byggde en egen barack,
nära den plats där kyrkan ligger nu,
så ﬁck kåren lokalen för sig själv. Nu
började det inte bara likna en hel
kår, kåren hade ett eget hem också.
På hösten 1968 bildades ett seniorscoutlag, dels av dem som kom från
scoutavdelningen, dels av dem som
rekryterades från Mälarhöjden. Just
den här hösten var det också många
från Fruängens scoutkår som kom
med. Scoutavdelningen hade rekryterat några erfarna scoutledare som
också ﬁck bli seniorscoutledare.
Men trots att kåren växte, och
trots att kåren nu hade ett alldeles
eget hem, så haltade verksamheten. Det ville sig inte riktigt när det
gällde scoutavdelningen, seniorlaget
blev mest ett roderlöst gäng, inte ett
scoutgäng. Den driftiga Ulla-Britt tog
då kontakt med sin gamla kår Gustav
Vasa och inledde diskussioner med
dem. Fanns det något sätt som de
kunde hjälpa till? Kunde man samarbeta på något sätt?
Resultatet blev en sammanslagning som man var överens om hösten
1969. Den hösten bildades alltså
Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng,
fem år efter att Ulla-Britt och IngaMaj tog initiativ att skapa historia i
det historielösa Bredäng. Överenskommelsen bekräftades senare av
distriktsstyrelsen och var ett oﬃciellt
faktum.

Mycket förändrades snabbt och
radikalt, för några av bredängsscouterna till det bättre, många slutade.
Rovdjuren blev Rovfåglarna och
ﬁck ett helt nytt ledargäng från GV,
seniorerna gick med i Gustav. Men
bara några få av Bredängs seniorgäng
hängde med in i det nya.

Lokalen blir scoutlokal

Bredängs scoutkår hade egentligen
inga hävdvunna traditioner, inget
att bygga vidare på som var så starkt
etablerat att det inte snabbt ﬁck stå
åt sidan. Men en sak hade kåren i
Bredäng, och det var en hemvist. Det
var en ganska traditionell gemenskapslokal av det slag som fanns i
husen i Bredäng. Grått linoleumgolv,
vävklädda och målade väggar (lät
smutsad vit färg), i taket samsades
ljudplattor av gips med ljusarmaturer
för lysämnesrör, för fönstren slokade
gulmönstrade gardinger. Salen delades på mitten av en vikvägg.
Så kunde det inte förbli. Kyrkan
var ju sedan länge ute, så man behövde inte ta hänsyn till dem. Hemmet byggdes om enligt GV-modell
med lyor för patrullerna, en stuga för
möten, i hallen skapades en hörna av
stockar från Pettersberg. Många av
de nya seniorerna i Fogels Duvungar,
de första som växt upp helt genom
kåren – den första generationens
duvhökar, ormvråkar, havsörnar och
kungsörnar – spikade, målade och
sågade samman det nya scoutmässiga
hemmet.
År 1972 återuppstod Snabbfötterna som en juniorscoutavdelning
i Bredäng med ledare både från
Bredäng och från GV. Nu kan man
säga att den nya Scoutkåren Gustaf
Vasa-Bredäng var väletablerad, med
en ny trygg identitet. Historia hade
skapats i den historielösa nya förorten Bredäng tack vare engagemang
och intresse.

Martin Svendsen

Scoutnamn genom tiderna
(d.ä.) Gustafsson, Frida
7an Cueto, Juan Carlos
Agga Wrzalik, Agnieszka
Alex Vanderwert-Gebert, Alexander
Anden Cederborg , Andreas
Arne-Per Nordmark, Per-Arne
Aron Aronsson, Stefan
Attis Atterving, Per
Avve Luller, Jonas
Benke Liljeros, Bengt
Benke Öquist, Bengt
Bibbi Ramfjord, Birgit
Bimark Biörck, Marie
Björn i Örn Hagqvist, Björn
Bomben Rudholm, Åke
Bulan Boëthius , Johan
Bullen Stenberg, Mari
Calle Eriksson, Carl
Callito Rivero Melian, Carlos
Carro Brandes, Carolina
CG Unckel , Carl-Gustav
Challis Karlén, Charlotte
Cilla Karlén, Cecilia
Cillen Carlstedt, Cecilia
Cribba Olsen, Christer
Crippa Bertilsson , Bo-Christer
Dajna Gordon-Sehlin, Dinah
Danne Högberg, Daniel
Danne Torén, Daniel
Dessi Johansson, Desirée
Efwa Modess, Eva
Egon Bourgh, Daniel de
Elli Dahlbäck, Elinor
Elli Nordenström, Ellinor
Erstin Wännman, Kerstin
Flingan Johansson, Inga-Maj
Flisan Nordmark, Elisabet
Flisen Arne-Per Nordmark
Florpan Gardinier, Florence
Fluﬀ Arvidsson, Ulf
Fogel Fogelberg , Bengt
Folle Bergstrand, Folke
Frallan Ekström, Kjell
Frallan Ekström, Ulla
Frasse Svedhag, Hans
Fågel Fogelberg , Bengt Fonetiskt
Gabbi Persson, Gabriella
Gagget From, Anders
Gnistan Sandgren, Erika
Grassman Grassman, Henrik
Hacke Haskel, Thomas
Hasse Strömquist, Hans
Helan Löf, Helene
Henkan Lanner, Henrik
Hille Lindroos, Hillevi
Hippo Perbrink, Rolf
Hultis Hultenberger, Björn
Håcke Johansson, Håkan

Jaja Fahleryd, Ragnhild
JannE Engwall, Jan
Janne Nilsson, Jan
JK Kleist, Johan
Jocke Nordström, Joakim
Jocke Westberg , Johan
John-John Roslund, John-John
Jojje Lundén , Johanna
Jojjo Adsjö, Johanna
Jojo Madeira, Joana
Jonas Jonasson , Peter
Jossan Wincent, Josephine
Jugge Wåhlin, Jörgen
Kalmar Häggemo, Per
Karro Andrén Storckenfeldt, Karolina
Karro Wettergren, Karolina
Kattis Meyer, Katarina
Klintan Eklund-Hylin, Thai
Knatte Osterman , Christian
Knochen Knochenhauer, Eric
Ko Odevik, Kerstin
Kricke Hulterström, Kristina
Laban Röine, Lars
Lanner Lanner, Fredrik
Larsa Bergstrand, Lars-Olov
Levander Levander, Anders
Lillen Berndtsson, Karl-Erik
Limpan Lindberg, Kjell
Limpan Lindberg, Ulla-Britt
Limpan Lindström, Bernt
Lina Johansson, Carolina
Linus Svensson, Eva
Lisa Mattsson, Liselott
Liten Roslund, Anneli
Lompen Cederborg , Tom
Lotta Steen, Charlotte
Ludde Nauckhoﬀ, Ludvig
Lulle Linderlöf, Jonas
Lången Karlsson, Christer
Maggan Bentancor, Margareta
Mange Bergstrand, Magnus
MAS Sjöberg , Anita
Matte Kronbladh , Mats
Menus Elmén, Anders
Meta Forslund, Margareta
Micke Mellqvist, Mikael
Mimmi Norlin, Maria
Mirre Fürth, Miriam
Moberg Anelli, Patrik
Mogge Sseruwagi, Mugambwa
MW Wettercrantz, Mikael
Myran Kalle Miiro
Målle Modess, Claes
Mössan Hultin, Clas-Åke
Nejbert Eriksson, Lennart
Nellan Ahlm, Annelie
Nickan Koppang, Birgit
Nicke Wahlbom, Nicklas

Nico Rousset, Nicole
Ninni Edlund-Lambertsson, Ing-Marie
Nordan Nordh, Andreas
Olle Lod, Olof
Paddis Lunning, Patrik
Peppe Engström, Per
Pliiiggis Sandberg, Lars-Olof
POA Aldheim, Per-Olof
Pricken Paulsson, Viveka
Prylen Nilsson, Per-Uno
Purjo Andersson, Peter
Pålle Lunning, Pål
Pärre Steen, Pär
Q-Frida Gustafsson, Frida
Quarten Halvarsson, Lars
R:et Öhman , Rolf
Ragge Wijkström, Ragnar
Robban Dahlborg, Robert
Robban Lindström, Robert
Robble Trygg, Robert
Roden Rodensjö, Johan
Sambo Sommehag , Stefan
Sanna Moberg, Susanna
Skorpan Ahlberg, Christer
Skrindan Jansson, Kerstin
Skåne Heyl, Christian
Sluggo Engwall, Jan
Snurren Nilsson, Börje
Sotis Andersson, Kerstin
Stoneface Persson, Eva
Stridas Berndtsson, Karl-Erik
Stålis Ståhl, Stefan
Sussi Persson, Susanne
Syssen Asp, Agneta
Såsen Sagerberg, Tom
Söder Söderquist, Michael
Tiger Fridell, Anneli
Tiger Mårtensson, Thomas
Titti Lundberg, Kerstin
Tjuren Sonnfeldt, Lennart
TOIS-Frida Gustafsson, Frida
Tor Näsström , Tor-Marcus
Totte Bergerham, Thomas
Troll Bergström , Anna
Trollet Bergström , Thérèse
Tronas Thronström, Hans
Trötter Johansson, Rickard
Tåni Fritzell, Tony
UB Lindberg, Ulla-Britt
Ullet Hjärpe, Ulrika
Ulrik Nyman, Erik
Vasse Vassiliadis, Vassilios
Wennberg Wennberg, Krister
Verra Prins, Veronika
Vivvi Hambäck Hellkvist, Viveca
Våﬄan Rudholm, Rolf
Z:ta Bowden, Elizabeth
Zeb Rabe, Niklas
Jan Engwall
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Fiskpinnarna i Polen
Seniorscoutlaget Fiskpinnarna begav sig sommaren 2003 till
Polen. Resan bjöd på storslagen natur och en hel del kulturupplevelser. Här är några bilder från deras resealbum,
resealbum, al
Micke Wettercrantz berättar:
berättar:

Alla som var med utanför en klassisk visthusbod för boende och
osttillverkning i bergen under sommartid. Från vänster ö. r.: Elin
Hidmark, Sara Wielburski, Einar Nygård, Erik Pyk, Mikael Wettercrantz.
Från vänster n. r.: Fredrik Norén, Bengt Liljeros, Elin Robertsson

Våra värdar i Zakopane tillika Sara
Wielburskis gudmor och hennes
man lät oss mycket generöst bo hos
dem i en liten by utanför Zakopane
under fem dagar. Det var också
härifrån vi utgick på våra turer i de
magniﬁka omkringliggande bergen.

28

En av de turer vi företog oss i de polska bergen, denna tur var en
tvådagarstur i ett naturreservat. Vi övernattade uppe i bergen på ett
utomordentligt trevligt vandrarhem där vi på kvällen träﬀade en grupp
tjeckiska ungdomar och konverserade med hjälp av sång och musik.
Många ﬁna vyer och en storslagen natur samt trötta fötter bjöd denna tur

Kungen och jag
Året var 1978. Jag var andraårs
patrullscout och vPL i Duvhöken.
Älghornet hade jubileum och hela
tävlingen var förlagd till centrala
Stockholm med prisutdelning i
Kungsträdgården. Självaste Kung
Carl XVI Gustav var prisutdelare.
Vår patrull gick ut som regerande
Älghorns segrare från året innan. Pl
hade fått förhinder och vår förre Pl
(Limpan) Hade lämnat oss redan ett
halvår tidigare. Det gjorde att jag ﬁck
ta rollen som PL men det betydde
mest att jag ﬁck bära patrullﬂaggan.
Jag minns att man vallades i avdelningsskock från kontroll till kontroll,
försökte sitt bästa och kände sig ganska vilsen i situationen. Men vädret
var bra och kamraterna goda. Med i
patrullen förutom jag var Larsa, Gagget, Mattson, Jugge och Stene.
Väl framme vid prisutdelningen
var jag övertygad om att Wennbergs Hövsörnen, Pålles Uttern och
Björnes Örnen var bra mycket bättre
än oss. Så döm om min förvåning
när Duvhöken var den patrull som
ﬁck gå fram, skaka tass med själve
kungen och ta emot fösta priset i
Älghornstävlan.
Vi ﬁck också en kanot för vår seger. Den har hängt i många år i ladan
på Petters. Jag hoppas den hänger
kvar och att den används av våra
patrullscouter än idag.
Efter prisutdelningen hade vi alltså

Rovfåglarna vann avdelningstävlan också. Bilden är tagen när hela
avdelningen ﬁck gå fram för att ta emot förstapriset. Till vänster ser man
min ALs arm, R:et (vinnare av AL-tävlan), med avdelningsﬂaggan och
den stora plaketten. Själv ﬁck jag ta emot hornet. Foto: Sten Engwall
en kanot. Att vinnare skulle förvärva
en kanot var utlyst redan i inbjudan.
Så när nu föräldrarna samlats för
att gratulera sina redan överlyckliga
ungar frågade man sig om någon
möjligen hade ett takräcke på sin bil.
Ingen hade något. Alla hade tänkt
tanken men ingen ville vara så stöddig att de skulle ha räcket med. T o m
med en av papporna hade tagit av sitt
räcke innan han hade åkt in.
Sagt och gjort. Hela avdelningen

tog kanoten på raka armar och gick
hela vägen till Rehnsgatan. Efter att
en raggarbil stannat till och frågat
om vi väntade på högvatten satte vi
upp minsta killen i kanoten för att
padla.
Vilken syn de måste ha varit. 40
tokglada (nästan sjungandes) patrullscouter i bussarong, kängor och
hängande Mora-svärd, bärandes på
en kanadensare där en lite kille sitter
och paddlar.

På vandring i Warszawa som var en
del av vår resa, här bodde vi i två
dagar och under dessa två dagar
ﬁck vi både guidad rundvandring
i de gamla stadsdelarna av en
mycket sympatisk man. Samt att vi
på egen hand upptäckte mycket av
de vackra byggnader och trevliga
atmosfär staden har att bjuda på
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Våra ledare hösten 2004
Agnieszka Wrzalik Vice Al Laget
Alexander Olsson Ass Snabbfötterna
Anders von Stockenström Hedersmedlem
Anna Johansson Al Snabbfötterna Valberedning
Anneli Fridell Al Mowgli
Anton Nyström Postmottagare Skandal
Bengt Öquist Vice Al Snabbfötterna
Björn Hagqvist Kårsekreterare, Postmottagare,
Webbmaster gvb.nu
Daniel Torén Al Laget
Daniel Vanderwert-Gebert Ass Waingunga
Dinah Gordon Sehlin Kårutbildningsledare
Elin Flink Ass Snabbfötterna
Elin Robertsson Ass Gnagarna
Elisabeth Bergstrand Ass Gnagarna
Elisabeth von Stockenström Hedersmedlem
Emma Ericsson Ass Skandal
Erik Levander Ass Gnagarna
Erik Pyk Ass Skogsmännen
Folke Bergstrand Lokalfogde Bredäng
Fredrik Jonsson Ass Gnagarna
Gabriella Persson ViceKårordförande
Hans Christian Sundelin-Svendsen Ass Stingarna

Helena Källén Ass Waingunga
Henning Fahlström-Ohlsson Ass Skogsmännen
Jan Engwall Arkivarie
Jenny Blomgren Ass Stingarna
Jerry Högberg Kårkaplan
Johan Dagerhamn Al Skogsmännen
Johan Wernberg Tävlingsledare
Johanna Augustesen Ass Mowgli
Josephine Wincent Ass Snabbfötterna, Valberedning
Karl-Erik Berndtsson Vice Al Snabbfötterna, Vice
Kårkassör
Kjell Lindberg Kårkassör
Konstantin von Josefsson Vice Al Rovfåglarna
Krister Wennberg Vice Al Waingunga, Nyckelombud
Lars-Olof Sandberg Postmottagare Rehnsgatan,
Webbmaster gvb.nu, Vice Kårutbildningsledare
Lars-Olov Bergstrand Vice Kårordförande
Marianne Bergström Klädesombud
Martin Svendsen Kårordförande
Mikael Pettersson Ass Snabbfötterna
Mikael Wettercrantz Al Utbrytarna
Miriam Fürth Vice Al Skandal
Monica Bergstrand Bidragsombud, Medlemsregistrerare
Nicole Bianchi Ass Waingunga
Niki Ulfstedt Ass Gnagarna
Niklas Hellberg Vice Al Skogsmännen
Niklas Hidmark Ass Gnagarna, Valberedning
Per Johansson Al Waingunga
Peter Gustafsson Al Rovfåglarna, Webbmaster gvb.nu
Rickard Johansson Al Skandal
Rikard Björkman Vice Al Skogsmännen
Robert Jonsson Ass Snabbfötterna
Robin Engström Ass Rovfåglarna
Rolf Carlquist Revisor
Rolf Rudholm Revisor
Sara Blomgren Ass Stingarna
Sara Wielburski Ass Waingunga
Thomas Jönsson Lokalfogde Rhensgatan
Vakant Tyvärr Materialförvaltare, Stugfogde
Vassilios Vassiliadis Al Stingarna
Åsa Jonsson Al Gnagarna

Här har vi Anna, Al på Snabbfötterna. Anna blev ledarutnämnd i år. I bakgrunden Pettersberg. Foto: Limpan.
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Våra scouter hösten 2004
Miniorscouter

Juniorscouter

Stingarna

Snabbfötterna

Ricky Persson
Hona Raza
Jesper Munoz
Simon Hermansson
Mehmet Göker
David Martinsson

Waingunga
Patrull, Kotick
Alexander Stridsberg
Erik Svenningsson
Johannes WirkkalaWestlund
Patrik Zytomierski
Amy Dyvelcrona
Julia Wallensten
Lovisa Sjöstedt
Patrull, Rikki
Nicole Avén
Mattias Johansson
Filip Landenius
Johan Stohne
Patrull, Nag
Alexander Leon
Hägglund
Gustav Landegren
Matilda Rundelius
Kim Laine-Karlsson
Gabriel MintenMichelsen

Mowgli
Adam, Sundberg
Kevin Christopher
Skog
Nils Gustav
Landegren
Felix. Liu

Patrullscouter

Seniorscouter

Gnagarna

Rovfåglarna, forts

Laget

Mården
Serhat Aktay
Björn Berndtsson
Tinna Somwang
Jenni Taittonen
Philip Rosholm
Erik Nilsson

Haren
Hedvig Block
Sonja Lindgren
Ebba Mittag-Leﬄer
Erik Morling
Emil Kûhner
David Lennholm

Havsörnen
Hampus Isaksson
Matilda Stjernström
Kevin Waern
Andreas Bergstrand
Patrick Höglander

Bävern
Sandra Azhary
Emma Skytt
Fredrik Öquist
Jasmina Scott Nurmi
Andrea Johansson

Kaninen
Elsa AnderssonSmith
Ebba Morling
Hanno Ulfstedt
Oliver Sundberg

Tommy Engström
Simon Ström
Edvin Olsson
Kaj Jonsson
Karin Gällnö
Filippa Kjaerboe
Mona Lindgren
Ella
Linn Serra
Angelika Nord
Adam Bianchi

Vesslan
Merhawi Abraham
Dawit Ferede
Manella Aoger
Amir Sandgren
Matteus Gebrael
Helin Akkus

Lämmeln
Charlie Persson
Zakarias Hort
Oskar Knaust
Emma Grahn
Sergej KochelevFogelberg

Illern
Erica Salonius
Rouaa Haminade
Joakim Persson
José Palomares
Stefan Kobas

Sorken
Soﬁa Jonsson
Alice PetterssonLidgard
Tommy Spennare
Eric Palmberger
Axel Elgenstierna

Ekorren
Samiul Alam
Samir Asseh
Sady Högberg
Mandy Aoger
Mubarek Tajudin
Atakan Kara

Patrullscouter
Rovfåglarna
Kungsörnen
Süheyla Aktay
Nathalie Riggot
Thomas Åberg
Madeleine Sund
Sandra Wrzalik

Skogsmännen
Falken
Petra Ljunggren
Emelie ter Schiprost
Linn Arwidson
John Humble
Maria Högberg
Kevin Tissari
Lovisa m/p Eriksson
Petersen
Uttern
Viktor Knaust
Viktor Lindholm
Sean Wunge-Bolster
Balder Jonsson
Joshua
Jim Schillings
Räven
Micke Johansson
Sara Högberg
Isabel Högberg
Alexander Lowén
Jonas Rönnblad
Örnen
Jack Ulfstedt
Johan Norenlid
Daniel Fan
Joakim Hedberg
Leo Stålsmeden
Andreas Engwall

Skandal
Mårten Dalemark
Gustav Valin
Fredrik Berg
Nicole Bianchi
Anton Nyström
Jenny Blomgren
Robert Jonsson
Henrik Lindén
Helena Källén
Daniel VanderwertGebert
Jonas Morling
Mikael Pettersson

Utbrytarna
Robin Engström
Fredrik Jonsson
Elisabeth Bergstrand
Niki Ulfstedt
Johanna Augustesen
Alexander Olsson
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Jubileumskårläger Tiveden 2004. Foto: Martin Svendsen

