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EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA 
HAR ORDET 

 
 
 
Det var en märklig händelse, då ett antal stockholrnsförsamlingar hösten 1924 fick mottaga 
erbjudande från ett flertal framstående scoutledare att ställa sig till förfogande för scoutarbete i 
dessa för- samlingar. jag var en av de präster, som var lycklig nog att få vara med om detta i min 
egen församling. Scoutarbetet togs upp i Gustaf Vasa. Från första stund fick jag bli en av 
medarbetarna. Och på ett sätt, som jag då inte kunde förutse, knöts jag med de starkaste band vid 
scoutrörelsen.  
 
När de nya ledarna skulle placeras på skilda håll i staden, hade jag den stora glädjen, att till 
kolonnchef för Gustaf Vasa-kolonnen av Stockholms nybildade Kyrkliga Scoutkår få Läppe 
Wennerström - den skicklige och efitusiasmerande scoutledaren och lysande scout- organisatören. 
Han kom inte ensam, utan hade med sig en rad ut- märkta och erfarna scoutkamrater. Vi kunde inte 
ha startat bättre. Och det dröjde inte länge förrän pojkarna i skaror började strömma till.  
 
Men var skulle vi hålla. hus? Min dåvarande, för saken mycket förstående, kyrkoherde upplät 
Gustaf Vasa församlingssal, och där drog vi in. Ingen kan påstå, att den var särskilt lämplig för 
ändamålet. Byggmästaren hade säkert inte drömt om, att den skulle få bli en tummelplats för glada 
och livliga scouter. Men det blev den. Visst var det besvärligt med de tunga och klumpiga bänkarna, 
som måste staplas på varandra i ena änden av salen för varje gång, men också det gick, fast det 
skedde med buller och bång. Det kunde ju inte undgås, att både väggar och bänkar fick sina törnar, 
och det fick i sin tur verkningar, som jag fick känna på. Det kom klagomål på »vilt leverne», och de 
goda kyrkvärdarna, som ju har ansvar för församlingens egendom, hade det inte lätt. De måste ju 
tänka både på salen och på pojkarna. Till deras heder måste sägas, att de såg också på de senare 
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med förståelse. Vi fick hållas, och vi trivdes. Arbetet växte storartat. Den sanna scoutandan 
blommade härligt. 
 
Men jag kunde inte släppa tanken på att pojkarna skulle få en bättre lokal. De hade också blivit så 
många, att detta var en nödvändighet av rena utrymmesskäl. Och den lyckliga lösningen skymtade 
för mig, när Gustaf Vasa församlings hem för gamla skulle byggas. Det kunde tyckas originellt att 
förena stillsamma gamla, och livliga scouter under samma tak, men det blev en mycket lyckad 
lösning; det har de tjugo åren som gått sedan dess bevisat. De gamla har trivts i sitt hus, och de har 
föga störts, av pojkarna i deras lokal med egen ingång och. förvånansvärd god ljudisolering mot 
bostäderna. 
 
Det var den andra stora händelsen för mig som scoutpräst i Gustaf Vasa, när vi fick draga in i vårt 
eget nya scouthem. Vi hade orsak till stor tacksamhet mot de styrande i församlingen. Vår lokal var 
som ny sannolikt den bästa i sitt slag i Stockholm, om inte i hela landet. Vi hade under de första 
åren många gäster, som kom från både när och fjärran och lyckönskade våra ledare och pojkar.  
 
Nu är det gammalt och vant med Rehnsgatan i6 som GV-scouternas hemvist, men stor tacksamhet 
känner vi alltfort - inte minst i dessa lokalbristens tider. Mycket flitigt, har också lokalen blivit 
brukad. De pojkar och flickor - ty även flickscouterna i Gustaf Vasa har där fått sitt fäste - kan 
numera räknas i många hundratal, som under årens lopp där övat scoutfärdigheter, lekt, levt och lärt 
som scouter skall, när de mötas »hemma hos sig». För mer än en Gustaf Vasascout, som givit några 
av sina bästa år som ledare i sin kår, har GV:s scoutlokal varit nära nog en daglig tillflykt, ett andra 
hem. 
  
Det är trevligt att ibland få möblera om och ändra. Det har skett i scoutlokalen många gånger - 
ibland till oigenkännlighet. Mycken scoutenergi har utlösts i handling med spår bokstavligen långt 
uppåt väggarna. Scoutgenerationerna i Gustaf Vasa har växlat med livets egen snabba, 
omväxlingsrika rytm. Men en omistlig tillgång för hela vårt scoutarbete genom åren har vårt 
scouthem varit. Att så måtte förbli under många kommande dagar och år, kan ingen önska varmare 
än den som fått vara med bland Gustaf Vasascouterna alltifrån deras första dag - då 'liksom nu 
såsom den äldste i gänget. 
  
Många äro självklart minnena från det gångna kvartsseklet. Det måste ju vara så för den, som fick 
hälsa de första scouterna välkomna för 25 år sedan -»de blivit män i staten, de forna pojkarna» - och 
som i somras fick leva samman med den yngsta uppsättningen Gustaf Vasascouter på 
jubileumsläger i Bergslagen. Glädje och tacksamhet dominerar hågkomsterna; beundran för de 
många, som uthålligt, levande scoutsinne tjänat saken och pojkarna med sällsynt trohet. Särpräglat 
är ett och annat minne. Jag tänker på vår oförlikneliga, tappra scoutkamrat Britta Arman, ett lysande 
föredöme för oss alla under de år hon låg förlamad under sin respirator på Epidemisjukhuset.  
 
Med särskild värme erinrar jag mig alla de många gånger under åren, som jag fått ta emot 
»ömfotingarna» - de blivande III:e-klassarna - i mitt hem. De har »tagit lagen» för mig. Det har inte 
varit några stunder med högtidliga förhör. Men vi har fått vara samman med varann och tala med 
varann om vad det är att vara och förbli en sann scout. Kvrka och scouting har mycket gemensamt; 
det vet jag av grundlig, personlig erfarenhet. Men sällan har det varit så levande för mig, som under 
dessa stunder med pojkarna, då jag har fått vara båd präst och scout bland mina kära GV:are.  



 5

 

 



 6

 
 

GV UNDER ETT KVARTSSEKEL 
 
 
- Ett kvartssekel?  
- Ja.  
- Men var det inte Läppe, som satt igång med GV? jag tyckte att jag såg honom nyss, här i lokalen. 
Han kan väl inte ha varit med om att starta en scoutkår för tjugofem år sedan?  
- Åjo, tjugofem år är ingen historisk tidrymd. Du kan ju höra av Läppe själv vad han tycker. Han 
sitter uppe i »stugan» och pratar med några andra gossar, som har varit med om en del.  
…………………. 
- Vad säjer du, Läppe?  
- Ja, tjugofem år verkar förstås för dagens pojkar rätt mycket, och ur scoutsynpunkt har de rätt: hela 
scoutrörelsen är ung, och har man varit med i tjugofem år, har man upplevt det mesta.  
- Utom pionjärtiden . . . 
- Nej, men GV har anor från den. Du får komma ihåg, att de ledare, som bildade GV år 1924, inte 
var direkt några ömfotingar. De hade erfarenheter från de första svenska scoutgrupperna.  
- Kommer du ihåg exakt vilken dag GV föddes? -   jag kommer ihåg så mycket som att kolonnens 
första samling ägde  rum den 30 oktober 1924. På den »födelsedagen» var det 37 personer 
närvarande: sex ledare, nio patrulledare och tjugotvå pojkar.  
- Du sa »kolonnen»?  
- Ja, från början fanns det någonting som hette Stockholms Kyrkliga Scoutkår och bestod av olika 
kolonner. Så var det ordnat ända till 1943, då upplöstes den kyrkliga scoutkåren, och de skilda 
kolonnerna bildade egna kårer, som underställdes Stockholms Scoutdistrikt.  
- Och du var den första kolonnchefen? Var det stor skillnad på scouting då och nu?  
- Mycket var kärvare förr. Om inte tälten räckte, kunde det hända att man byggde vindskydd för ett 
tvåveckors läger. Sovsäckar förekom inte, bara hopsydda filtar ...  
- Stronga killar med andra ord. Nåja, det finns det väl några stycken nu med, tror du inte det? Hade 
ni annorlunda klädsel förr? 
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- Det hade vi. Nuförtiden ser man mest flaggblå halsdukar mot den blå scoutskjortan. Förr var det 
grannare. Kårens första halsduk var tvåfärgad, lila till vänster och grå till höger. Den lila färgen var 
då gemensam för alla kyrkliga scoutenheter i Stockholm.  
- Det var scouterna det. Men vi har vargungar också. När kom de första vargungarna?  
- Vargungearbetet startade den 19 januari 1926 under ledning av fröken Gelly Setterberg - hon är 
fru Krumlinde nu.  
- Det var tydligen likadant då som nu ... ?  
- Att kårens vargungeledarinnor var eftersökta på äktenskapsmarknaden? Jadå, det är många som 
har slutat av familjeskäl, och därför har omsättningen varit stor. Har du kårens dagbok till hands, 
kan jag nog visa dig svart på vitt på den saken. Titta vad som står för den 28 september 1931:  

»GV-vu f.d. f lockchef Påhlsson-Borei kom ner och tackade för vu-paraden i kyrkan och 
bjöd på underbara plommon till vu:s stora förtjusning.»  

- Den paraden gällde ett bröllop. 
- Hör du Läppe, när du är så bra i tagen med att minnas, kanske du har något trevligt lägerminne till 
hands.?  
- Om jag har? Säkert. Men vilket skall jag ta? 
- Börja från början: det första.  
- Ja, kanske inte läger, men jag minns att kolonnens första gemensamma utfärd ställdes till 
Danderyd den 23 november 1924. Då fanns där ingen vidare bebyggelse, och en enkel scoutbiljett 
på tåg kostade 5 öre.  
- Och vad gjorde ni i Danderyd? 
Vi tränade bakning Det kom väl till pass på ett lägert längre fram, då en av kårens bästa bagare, 
nuvarande professor  Gunnar Ågren, under en natt(!) bakade 600 »havrekex» i en liten bakugn, 
som var gjord av en kexburk. Vi skulle ha dem dagen därpå, då det var lägrets besöksdag för 
föräldrar. 
- Var det GV:s första läger? 
Nej, vårt första läger var ett vinterläger. Det hölls i Riddarhyttan efter julen 1924: tolv dagar med 
mat och resor för 20 kronor.  
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- Ja tack!  
- ja, det hade man anledning, att säga. Om du vill veta, vilka läger som följde sedan, kan du titta i 
den översikten av GV:s läger som  Anders Ahlström just har satt upp.  
- Tack, jag har redan sett den. Jag ville bara lura dig att berätta lite. Tänk på alla de välkända 
namnen, Beatelund, Kulla, Ingarö, Tullgarn, Gränsö...  
- Jag tänker, och jag minns. Men det här börjar oroväckande likna intervju: tänker du skriva 
någonting till tjugofemårsjubiléet?  
- Nej, festskrifter är alltid så tråkiga. jag tänkte bara lyssna till dina minnen  
- Men du får inte glömma bort, att vi har Walter Pegert här bredvid oss, och han säkert också minns 
en hel del eller hur Walle? 
- Jo, det gör jag nog. Just nu sitter jag och försöker komma ihåg och en sak ur dagboken, Men 
eftersom vi  har den bredvid oss, kan vi ju lika gärna se efter… Där har vi det: matsedeln från en 
dag på Brevikslägret sommaren -41:  
 
Frukost:  Kinaklister med gulsåpa manglade fyrkanter med smet. 
 
Midkost:  Bubbel  med knäckta plattor.  
 
Middag:  Hoptryckta sjöodjur med plugg.  

Hårda bitar med blasksoppa. 
 
Kvällsmål:  Snusvatten med småplank 
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- Walle, Walle, reta inte min aptit. Nu ska vi rådfråga ditt minne en stund, medan Läppe tar igen sig. 
När fick du hand om kåren?  
,- I februari i94i. Läppe var kolonnchef till och med -39. Sedan hade Fredrik Haagberg hand om 
ledarskapet några år. Efter sådana kanoner fick jag ta vid.  
- Var inte så blygsam. Det har inte gått någon nöd på kåren under din ledning.  
Nej, men vi hade det ju också bra förspänt. Det var skillnad på att kunna släppa lös grabbarna i vår 
stora lokal mot i församlingssalen, det intygar nog inte minst Läppe, som hade hand om GV när vi 
flyttade över 1930?  
- Det intygar jag gärna. Och många andra har prisat lokalen. De flesta av scoutrörelsens »pampar» 
har under årens lopp skrivit sina namn i dagboken; där saknas varken Ebbe Lieberath eller Folke 
Bernadotte. Och vår tredje scoutchef, Lennart Bernadotte, skall nu till jubiléet gästa kåren för första 
gången. 

 
P = Påsk- eller Pingstläger V = Vinterläger S = Sommarläger
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P = Påsk- eller Pingstläger V = Vinterläger S = Sommarläger 
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Gamla lägerkartan 
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Kolonnchefen 1924 och Kårchefen 1949 
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- Nej, Walle, nu ska vi fortsätta och plåga dig med lite frågor Du menar att det gick lättare med 
scoutarbetet när vi fick vår lokal?   
- Javisst, dessförinnan hade ju kåren en gemensam övning för alla varje torsdag. I den nya lokalen 
fick varje avdelning avdelningarna sin egen kväll . Det är klart att arbetet då blev intensivare. 
- Men vi har inte varit inomhus varje gång. 
- Nej, vi försöker komma ut i naturen så ofta det går. Vargungarna har söndagsutflykter då och då, 
och kortare förläggningar någon gång under året.  
- Och scouterna har förläggningar i stället för söndagsutflykter?  
- Ja, vi försöker ordna det så, att de kan ge sig iväg ut redan på lördagen till något ställe, där det 
finns möjligheter till övernattning inomhus.  
- Tänk om vi hade egen scoutstuga! 
- Ja, det är vårt stora mål, men det är ett dubbelt problem; dels att skaffa tillräckligt med pengar, 
dels att hitta en stuga som inte ligger alltför avlägset. 
- Om du nu skulle göra som Läppe nyss och minnas vad du kommer ihåg? 
- Alla kamrater. Det är synd att det inte fotograferades mer på GV förr i världen, det skulle ha varit 
roligt att sitta och titta på gamla med bekanta ansikten.  
- Jag håller med dig. De stackars bilder man får tag på är ofta inte mycket att hurra för, men det går 
ju an när man kan känna igen grabbarna. Men det verkar som om en del hade haft kameraskräck, 
man hittar aldrig några bilder av dem. Är det någon särskild du tänker  på? 
- Jag vill inte räkna upp dem. Det är som Kims spel; alltid glömmer man någon, och jag skulle inte 
vilja glömma någon. Får jag titta på de fotografier som du fått tag på?  
- Javisst, här... 
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Kamelen  
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- En del av pojkarna är i alla fall förevigade.  
- Ja, och en del saknas. Och allt som har hänt under årens lopp; det hade blivit många, spännande 
filmer. 
- En del saker har vi i alla fall fotografier av. Resten får man försöka minnas, och då kanske bilden 
blir ännu vackrare. Här har vi i alla fall bilder från de gånger som någon av kårens avdelningar har 
vunnit Älghornstävlan.  
- Javisst ja, och där står Läppe med funktionärsbindeln om armen bakom scoutcheferna.  
Var?  
Gå till sidan 24 så får du se! 
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Titta, här hittade jag en förteckning över GV:s första ledare  
 

Kolonnehef: Civilingenjör Lennart Wennerström  
vice d:o.    Försäkringstjm. E. Nilsson Avdelningschefer:  
1:a avd.:   Teknolog G. Sjöstedt  
2:a avd.:    Stud. G. AgTen  
3:c avd.:    vice kolounchef: se ovan. Kassör:      
Kassör E. Andersson  
Sekreterare -. Herr R. Bené  

 
- Ja, och Anders Ahlström har lovat att ställa upp en förteckning  över GV:s alla avdelningschefen 
och flockchefer sedan starten. Han tänkte, att den skulle vara av intresse till jubiléet; du skall få se 
den då. Den kommer att sitta på sidan 24 i vår festskrift. 
- Men vi skall väl inte ha någon festskrift? Alla festskrifter är tråkiga historier, där en massa pampar 
säger samma sak: Hurra vad vi är bra!  
- Är vi inte det då? Tänk så många dugande krafter, som har offrat tid och krafter för GV:s bästa. 
Läppe fiskade upp ett namn bland de många för en stund sedan: fröken Anna Andersson, som var 
instruktör i stoppningsprovet och »basarmamma».  
- Du nämnde någonting: basar. Hur går det med basaren, som GV tänkte ordna våren 1950?  
- Det går finfint. Vår nybildade föräldraförening är i fullt arbete med förberedelserna. Förresten 
hoppas vi en hel del av föräldraföreningen; nu kanske vi äntligen skall få den prima kontakt mellan 
scoutledare och föräldrar, som alltid har varit så svår att knyta. 
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Enhetschefer genom tiderna:  
GV. 1                                       GV: 2 
G. Sjöstedt 1924-1926          Gunnar Ågren     1924-1933 
Nils Gasslander 1926-1927          Christer Boije  af Gennäs  1933 
Fredrik I-laagberg 1927-1934          Nils Lundberg                   1934 
Ragnar Andersson 1934-1938          Walter Pegert     1934 
  Sven Lundberg             1935-1936  
GV: 3                          Arne Wrette               1937-1939 
Einar Nilsson 1924-1928          Lennart Sköldkvist    1939-1942 
Bo Sundgren 1928-1929 Tage Pettersson    1942-1943  
Börje Lindeberg   1929-1935 Wilhelm Carlgren    1943-1945 
  
GV. 1  GV: 3  
Viktor Karlsson           1940-1941          George Holmquist          1937-1939 
Lennart Almgren 1941-1942 Sven-Olof Wiman 1939-1940 
Viktor Karlsson 1942-1943 Nils Berggrén 1940-1941 
Björn Fritzell 1943-1944 Lars Gustaf Brage 1941-1942 
Kjell Hedberg 1944-1945 Lars Erik Lundin 1942-1943 
  Oscar Hellberg 1943-1944 
                             Ralph Bertvig 1944-1945  
 
Skogsmännen  Snabbfätterna  
Anders Ahlström 1945-1948 Lars Frobm 1946-1948 
Arne Brodén               1948-                Anders Ahlström 1948- 
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1:a flocken  2:a flocken 
Gelly Setterberg          1926-1929  Mildred Olson 1928-1930 
Inga-Lisa Sandermark      1929-1931 Dagmar Påhisson- Boreij  1930--1931 
Anna-Liza Hild 1931-1940 Britt Sandermark  1931-1933 
Inga Lill Frohm 1940 Margit Johansson 1933-1937 
Signhild Blomberg 1940-1941 Inga Lill Frobm 1937-1940 
  Dagmar Altbäck 1940-1941 
Mowgli                                    
Signhild Blomberg 1941-1942  Baloo        
Sally Karlsson 1942-1943 Britta Arman 1941-1944           
Elsa Holmén 1943-1944 
Barbro Gustafsson 1944-1945  Bagheera  

Märta Gyllsdorff 1945-1946 Dagmar Altbäck 1941 
Sylvia Berglund 1946-1949  Elsa Holmén 1941-1943 
Stella Munk  1949- Eva Wickman 1943-1946 
  Ingrid Lundgren 1946-1947 
  Karin Nyström 1947-1948 
  Britta Larsson 1948 
 
 
- Varför sitter du och kikar på distriktschefens 
fotografi?  
-  Jo, vi fick ett brev från honom alldeles nyss. 
-  Vad skrev han?  
-  Läs själv:  

»Förhållandet till den andra i Stockholm 
arbetande scoutkåren, KFUM:s scoutkår, har 
präglats av det allra bästa samförstånd». 
Raderna hittar jag i min egen årsberättelse för 
Stockholms scoutkår för år 1923. Att samför-
ståndet ett år senare skulle ta sig det uttrycket att 
ett flertal KFUM-ledare beslöt sig för att bana 
ny mark inom församlingarna i Stockholm blev 
en glad överraskning och Sveriges Scoutförbund 
fick samtidigt ett utmärkt tillskott av ledare. De 
första enheterna bildades inom Gustaf Vasa, 
Oscars och S:t Clara församlingar.  
Tjugofem år! Det är en bra ålder; man har då 
trampat ur barnskorna och fått en mera bestämd uppfattning om livets mening. Ni Gustaf 
Vasascouter har ett namn som förpliktar. För Sveriges land och folk har Gustaf Vasas livsgärning 
varit av omätlig betydelse. Ert arbete kan i framtiden bli av omätlig betydelse för en mans livs-
gärning. Håll därför fast vid scoutidealen, de står sig i alla väder.  
När ni nu firar ett jubileum vill jag av varmaste hjärta lyckönska er och uttrycka den förhoppningen 
att ni arbetar vidare på den utstakade vägen. Jag tackar er också för ett väl gjort arbete under gångna 
år.  
 
Med scouthälsning 
 
B. Ekeroth 
Distriktschef 
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Parad 

 
- Vad ser jag, har vi fått ett brev från Uno Alfredsson också? 
 

Jönköping, november 1949   
 
GV-kamrater! När jag i kväll skulle ta fram några gamla papper, råkade jag få syn på en pärm, på 
vilken det stod präntat: »Orientering och Stora grabbars tävling». Försiktigt drog jag fram pärmen, 
satte mig tillrätta och började bläddra. Allteftersom jag vände sidorna strömmade minnena fram ur 
de gulnade bladen, som vart och ett hade något att berätta; om gamla goda scoutkamrater och om de 
strapatser i oländiga skogsmarker. I sällskap med minnena kom också tankarna.  
Jag funderade bland annat över hur det kunde vara möjligt, att samhörigheten med gamla GV 
fortfarande kändes så stark. 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 framförallt tror jag att det beror på att GV:s möten 
aldrig urartade till några kaffefester. Det blev alltid någonting uträttat, när vi råkades. 
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Blicken faller på en sida med överskriften »Pallen». Vilka hågkomster väcker inte det ordet! En 
tävling, där det gällde att vid de olika kontrollerna tillverka detaljer till en pall, som sedan fix och 
färdig skulle ställas ut vid målet och jämföras med originalet. Var lugn för att skrattsalvorna ekade 
tätt vid det målet!  
 
Här står det »Veda», och jag får en vision av massor med snö och brustna skidor. Jag kan också än i 
dag i minnet se alla deltagarna uppradade en vacker söndagseftermiddag på Åkersberga station. Det 
är roligt att kunna konstatera, att de flesta ännu finns, kvar i våra led.  
 
Och här rör det sig om en mörk novembernatt i skogarna SO om Huddinge. I Stora grabbarnas 
tävling ingick alltid en nattorientering, och den här gången råkade det oturligt nog snöa. Efter en i 
vårt tycke oändligt lång snöpulsning närmade vi oss målet - men det stod inte att hitta! Vad skulle vi 
göra mitt i natten? Jo, efter en stunds resonemang beslöt min tävlingskamrat och jag oss för att 
uppsöka en ödegård en kilometer bakom oss. När vi väl kommit dit, upptäckte vi emellertid, att den 
enda plats, där vi kunde få tak över huvudet, var en gammal vedbod, där vattnet taktfast droppade 
in. Vi tog fram sovsäckarna, kröp ner och drog ett medfört tält över huvudet. Vi hade knappt hunnit 
somna, innan jag vaknade och väckte min kamrat med orden: »Jag hör röster, kan du höra någon-
ting». Vi lyssnade och lyss nade, men nu var det tyst som i graven. Sedan jag hade fått några spy-
diga anmärkningar och blivit rekommenderad sinnesundersökning, vände vi på oss och somnade. 
Sedan fortsatte vi så snart det hade blivit ljust och kom så småningom fram till den lilla tjärn, som 
utgjorde målet. Vi var först där, men den låg 400 meter fel. 
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Ur loggboken 
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Vid målet fick vi efterhand höra talas om ett annat par, som också hade tagit sin tillflykt till öde-
gården. De hade liksom vi hört röster under natten, men dessutom fått uppleva att det började 
smälla i dörrarna i gryningen. Då de gick upp för att undersöka vad det var, fann de ingenting. Det 
verkade som om övernaturliga makter hade sitt finger med i spelet. Jag och min kamrat låtsades inte 
om att det var vi, som hade spökat med dörrarna, när vi stack iväg på morgonen; vi hade legat på 
andra sidan om en stor vedhög och inte sett den andra patrullen. Vi sade bara, att det utan tvivel 
finns 'en hel del mellan himmel och jord, som är svårt att förklara ... 
 
Här ligger en resultatlista från en orientering. Tänk, att vi ensamma kunde ställa upp med över tjugo 
man, av vilka de flesta placerade sig hyggligt. Jag undrar, hur många det är, som i dag vet att GV 
var en av de första kårer som tillhörde Riksidrottsförbundet och deltog i nationella  orienterings-
tävlingar? Vi startade också i en av Stockholms orienteringsserier, där vi klarade oss rätt bra. Den 
individuella prestationen stod alltid tillbaka för laget, och vi gjorde allt för att hjälpa varandra.  
jag vet att det fanns många, som då fördömde vårt tilltag att söka oss nya vägar och ge de överåriga 
pojkarna vissa doser av idrott, såsom orientering, i stället för det studiecirkelarbete som dominerade 
den tidens VS-arbete. Utvecklingen har dock visat att vi gjorde rätt.  
 
»Stora grabbars» tävlingar och alla orienteringar gav oss förutom alla glada minnen en enastående 
samhörighetskänsla, som fortfarande sitter i, fast vi nu bor och verkar på skilda platser. Aldrig var 
det något resonemang om vem av oss, som skulle utföra en sak; alla ville dra sitt strå till stacken. 
De många gemensamma strapatserna i skog och mark bidrog säkerligen i hög grad till att skapa 
denna förnämliga laganda. En av de episoder som gjort starkast intryck på mig, tilldrog sig under en 
av de årliga scoutsimningarna. När tävlingen skulle börja, befanns det att två av de uttagna GV-
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simmarna saknades. Vad skulle göras? Jo, det fanns bara en möjlighet: kårchefen och en till av 
ledarna krängde av sig kavajen och övriga plagg, och hoppade i ett par upplånade simbyxor och så i 
vattnet. Det gjorde mindre, att inte placeringen blev den bästa, laget sprack i alla fall inte, och grab-
barna fick simma.  
 
Måtte den GV-andan leva vidare! 
Med scouthälsning  
Uno 
 

 
 
- Och nu? Och sedan...? Vad tror  du som kårchef om  kårens framtid?  
- Det bästa förstås. Den svåraste på inkallelserna under kriget, som gav oss ett ledarproblem. Vi står 
i tacksamhetsskuld till Läppe, som startade GV, till Fredrik Hagberg som tog vid efter Läppe och 
till alla våra ledare som jobbat för kåren, men när vi tänker på framtiden får vi inte glömma att ägna 
Anders  Ahlström en särskild tanke: det är rnycket tack vare honom vi klarade krigskrisen.  
 
- Och vad säger Arne Brodén. Du får som vår senast födda avdelningschef representera det 
kommand. Tror du att det är stor skillnad på scouting nu mot förr? 
 
- Ja och nej. Målet är förstås detsamma, men metoderna och yttre formerna har nog ändrats en hel 
del. Klassproven har omarbetats efter de nya linjerna, som går ut på att pojkarna redan vid femton-
årsåldern går över i kårens nyingsgrupp, som har en mer »skogmannaaktig» karaktär än förr. 
 
- Skogsmannaaktig, sa du Så det är ingen risk att de moderna scouterna jämt håller sig inne i 
staden?  
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- Nej, vi tappar inte kontakten 
med naturen; tvärtom försöker vi 
så mycket som möjligt få 
grabbarna att uppskatta allt skönt 
och intressant som den kan bjuda 
på. Se vad Ynkan och Kenta 
skrev under sin förstaklasshajk 
för en tid sedan i de tjusiga 
skogarna kring: Stensjön:  

»... vaknade kl. 6. En grådisig 
dimma ligger över sjön, och 
solen börjar gå upp. Vi skall göra 
upp eld och laga mat ... »  

När de så småningom vandrade 
vidare mätta av stekt skinka med 
ägg, kom de ner mot platsen för 
nästa sommars stora läger vid 
Åvaviken. Det lägret är vårt 
närmaste stora mål.  

Arne Brodén 
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Framtidshopp 
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- Det blev ju en festskrift i alla fall!  
- Ja, det ser inte bättre ut. Då har vi förstås tråkat ut alla dem, som bläddrat igenom de här sidorna 
utan att hitta det som vi borde ha skrivit om. Det är nog bäst, att du skyndar dig, Walle, att i egen- 
skap av kårchef avsluta det hela med några väl valda ord.  
- Ja, men allt det där, som vi borde ha skrivit om?  
- Jag tycker att den som saknar något, skall skriva några rader om det och skicka dem till oss, så har 
vi i god tid material till en riktig festskrift - till femtioårsjubileet.  
- Du kan räkna ut det. Nåja, då får jag väl göra som du säger. Jag måste börja med att tacka Arvid 
Lund, utan hans och församlingens bistånd hade vi bokstavligen stått på gatan. Läppe har vi tackat 
förut, men eftersom han nu har startat kåren, är han faktiskt värd tack en gång till. Sedan kan jag 
inte räkna upp fler namn, för jag vet inte var jag skulle sluta, det skulle kanske rent av inte bli något 
slut eftersom jag kanske kommer i tacksamhetsskuld till nya välvilliga gynnare medan jag håller på 
att räkna upp de gamla.  
- Walle, Walle, det där var en fin vink!  
- Så hoppas jag det bästa om framtiden. Du vet att det möbleras om en hel del i lokalen just nu.  
- Just nu bara?  
- jag hoppas, att det snart skall vara färdigt. Jag hoppas att   föräldraföreningen skall växa och 
föräldrarna trivas med oss. Jag hoppas att Anders i fortsättningen skall kunna organisera märkes-
försäljningar lika bra som förut, så att vi så småningom har en egen stuga. Jag hoppas att vi får 
många grabbar med på kommande läger, närmast på Åvalägret. Jag hoppas att kåren under många 
kommande år skall vara i stånd att uträtta något för ungdomen. Jag hoppas att många ungdomar 
skall kunna dra nytta av kåren.  
- Walle, det är en som du har glömt att tacka, fast han har arbetat oegennyttigt år efter år för GV.  
- Har jag glömt någon?  
- Ja, i din blygsamhet har du glömt Walter Pegert!  
- Nej, nu är det bäst vi slutar, innan det här börjar verka föreningen för ömsesidig tacksamhet. Vad 
skall vi ta som slutvinjett?  
- Vi tar en bild av ungdom på frammarsch. Vi tror ju på ungdomen.  
- Nej, där tog du fel. Vi tror inte, vi vet! 
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