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Förord till bilagans andra upplaga
De texter och bilder som har samlats i denna bilaga är avsedda att komplettera
och illustrera texterna i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19, När
Gustaf Hellström ’öfvertransporterade’ scoutrörelsens idé till Sverige. Originalupplagan, som var en ren textbilaga, var avsedd att tryckas på papper och fick av
kostnads- och utrymmesskäl begränsas till 24 sidor. Därför medtogs nästan enbart Gustaf Hellströms egna texter. Syftet med denna utökade upplaga är att
intresserade läsare själva ska kunna bilda sig en uppfattning inte bara om Hellströms egen kampanj utan också om hur den mottogs av olika intressenter och
vilken betydelse den alltså kan ha haft för spridandet och förverkligandet av
scoutrörelsens idé Sverige. Här återfinns således flera tidningsreferat av viktiga
möten men även inlägg av bl. a. Ellen Key, Erik Lundström och Elin Wägner.
Hellströms entusiastiska kampanj för scoutrörelsen hösten 1909 skapade
genast stort intresse, men framåt vårvintern började han själv bli bekymrad över
inslag som han fann olämpliga. Han startade därför en ny kampanj, där han
varnade för militarism och prästvälde i scoutsammanhang och ifrågasatte det
boy scout-förbund som växte fram våren 1910. Hellström fick många med sig i
sin kritik, vilket ledde till att den i april utsedda ”centralstyrelsen för hela
landet” snart backade på så gott som alla punkter och dessutom förklarade sig
vara ”blott interimistisk”. Men skadan var redan skedd, för inom arbetarrörelsen
hade man dragit öronen åt sig, och Gustaf Hellströms dröm om en scoutrörelse
för pojkar ur alla samhällsklasser blev därmed omöjlig att förverkliga. Själv
marginaliserades han, ifrågasatt av de radikalare elementen inom arbetarrörelsen
och i fortsättningen förbisedd av de borgerliga krafter som nu var på sin ort lade
grundvalarna för det som så småningom skulle bli den svenska scoutrörelsen.
Äldre tidningsmaterial tillgängligt på mikrofilm är ofta svårläst. Jag har därför
valt att skriva rent de flesta texterna, som alltså presenteras i löpande text. Ett
fåtal texter som jag bedömt vara fullt läsbara har jag däremot skannat in så att
originalutseendet bevaras. (Det är ju alltid möjligt att förstora texten på skärmen,
om det behövs för att göra läsningen bekväm.) På så vis kommer också
originalillustrationer och layout någorlunda till sin rätt. Inte minst är Iduns stort
uppslagna sidor om scoutrörelsen av största intresse om man vill förstå hur
scoutrörelsen kunde uppfattas som en rent borgerlig företeelse. Numret är
daterat söndagen den 24 april 1910 men torde ha distribuerats redan före helgen,
eftersom Socialdemokratiska ungdomsförbundets veckotidning Stormklockan
hinner kommentera det redan den 23 april. Hellströms entusiastiska introduktion
av scouting i Almanack för ungdom finns i renskrivet skick i Medlemsbladet
men återkommer här inskannad i originalskick. Här möter man de förmodligen
allra första bilderna av scouter som publicerats i Sverige. (Det som återges är
särtrycket, men det enda som skiljer är titelsidan och sidnumreringen.)
Lennart Leopold
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Dagens text: Hvad vi ha att lära af England. Bref från Dagens
Nyheters Londonkorrespondent. (DN den 13 september 1909)
Hvad ha vi att lära af England?
Hvad kan ett land öfver hufvud taget lära af ett annat?
Frågan framställes i en eller annan form så ofta och den uppkallar alltid
hundra och åter hundra svar.
Den vidtberesta herre som efter en fjorton dagars promenad på bulevarderna i Paris återkommer till Sverges hufvudstad har ett svar: sättet att roa oss.
Den som tillbragt några nätter kring Piccadilly Circus och några dagar i City har
ett annat: sättet att sköta gatutrafiken och sättet att sköta affärerna. Den som
flanerat på Unter den Linden åter ett tredje o.s.v.
Svaren äro, som sagdt, legio. Men i allt detta vimlande virrvarr af förslag är
dock en sak gemensam: de rör sig alla i periferien.
Detta är ej heller att undra öfver. När allt kommer omkring: det enda vi
kunna lära af andra nationer reducerar sig slutligen till ett större eller mindre antal tekniska tricks, nya metoder på det industriella eller merkantila området, saker som i hvarje fall förr eller senare måste nå våra aflägsna kuster.
Men det vi, djupare sedt, skulle vilja lära oss själfva och våra landsmän, det
som skapat andra nationers nutid och framtid: tyskens eröfrande ihärdighet och
geniala påpasslighet, fransmannens idoga arbetsamhet, engelsmannens karaktärsstyrka och sociala samhörighetskänsla – det är ting vi aldrig kunna transportera öfver.
Så snart ett andligt värde – jag frånser här rent vetenskapliga eller konstnärliga impulser – ingår som del i det vi önska importera, blir öfverföringen
ytterligt svår. Man kan öfver hufvud taget ej tänka sig några mera idealiskt vaksamma tullsnokar här på jorden än de osynliga makter som förlägga en med utländsk anda behäftad vara i karantän så länge att den reducerats till sina rent
mekaniska beståndsdelar. Då lotsas den in i hamn och lossas.
Detta faktum kan belysas med otaliga fall. Jag vill här endast gripa ett ur
högen. Så t.ex. finns det en sak som statsminister Lindman mycket väl skulle
kunna lära sig af förhållandena i hans yrke i England, nämligen: när bör en regeringschef afgå? Att han visar sig fullständigt okunnig därom är visst icke uteslutande hans fel. Ett land har den regering det förtjänar. Det vill med andra ord
säga: hur oändligt svårt ställer det sig ej att öfverföra en till synes så maskinmässig sak som en parlamentarisk styrelseform! Hur ofta har den ej framställts
som det enda förnuftiga, det enda saliggörande! Huru många goda hjärtan och
rättänkande hufvuden ha ej längtat sig overksamt sjuka efter den dagen! Och ändock – hur fjärran är den ej! Detta är så mycket märkligare som Sverge, djupt
sedt, är ett betydligt mera demokratiskt land än England. Och dock regeras
svenskarna till den dag idag mera med konungars än med Guds nåde!
En kall januarimorgon för ett par år sedan stod jag på ett ångbåtsdäck och
betraktade med frusna blickar ett isöfverdraget vrak, som ränt på grund vid en
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kobbe utanför Göteborg. Jag har mer än en gång under det senaste året varit böjd
att tro att det vraket gömde på den parlamentariska styrelseformen…
*
Men detta endast i förbigående och för att i någon mån söka frigöra mig från
anklagelsen att handskas med lögnaktiga allmänsanningar. Jag har också ansett
denna lilla inledning en smula nödvändig för att därigenom öfvertyga den
eventuella läsaren att det förslag denna artikel vill framställa hör till dem som
mycket väl kunna importeras.
Jag vill börja med en liten historia, en i ordets renässansbemärkelse verklig
komedi. Den är en smula hemsk i början, men den slutar synnerligen lyckligt,
ehuru den är dödligt allvarlig.
Det var en gång en ung man som bodde i en mycket stor stad. Han hade rest
dit för att se lifvet röra sig i större former än hemma på hans fädernestads storgata och stadshotell. Han var ensam och utan vänner, ehuru han ej saknade hvad
man kallar bekantskaper. Efter ett år blef han sjuk. Sjukdomen bestod ej i några
fysiska plågor. Men den var i alla fall en sjukdom till döds. Hans hjärna var
sönderbråkad af allt det fula, ohyggliga den stora staden visat honom. Hans
hjärta hade värkt sig trött och tomt af att se hur de två egenskaper som höja oss
öfver djuren, rättskänslan och medlidandet, trampats till trasor under breda
sulor. Hans läge var ej blott psykiskt farligt. Det var också tragiskt. Ty han älskade människorna, han betraktade deras ansträngningar, deras öde, deras undergång med en blick hvars värme och glans voro fria från all sentimentalitet. De
hade alla födts likt djur. Många af dem dogo som hjältar, de flesta i hvarje fall
som människor. Och hvad mera är: de hade under hela sitt lif sökt lefva som
människor. Inom sig bar han på ett stumt, bäfvande skri: finns det ingen hjälp
för människorna; finns det inget sätt att hjälpa dem i deras dagliga ansträngningar att lefva ett människovärdigt lif! Det brände inom honom eldslågor af
längtan att kunna göra något.
Det skulle uppta alltför mycket utrymme att följa den unga mannens sjukdom till dess sista stadium, då han ej kunde sofva om nätterna och ej ansåg dagen värd att stiga upp för. Han tänkte lämna den stora staden, söka sina anförvanter och vänner i sitt hemland. Men han förstod också samtidigt att den hjälp
de kunde lämna endast var temporär. Minnet af hvad han sett i den stora staden
skulle alltid stå som skräcksyner för honom, skulle alltid komma hans hjärta att
känna sig vanmäktigt och tomt. Ty om något är en sanning, är det denna: för att
kunna lefva med glädje måste man älska något som ej ger en lidandet i utbyte.
Om ens kärlek endast fyller en med förtviflan, då är man förbannad, öfvergifven
af sin gud. Då blir till och med den rastlösaste verksamhet intet annat än ett
fruktlöst försök att fylla tomheten man bär inom sig. Den unga mannen måste
vända sina blickar mot något annat. Trots jordens rikedom är det ej mycket att
välja på, värdt att älskas för dess egen skull, sedan man tagit människorna ur
räkningen. Det är naturen. Och han sökte den. Han slog ned sina bopålar nära en
af det landets vackraste parker. Men allt var som förhäxadt. I senvintern sträckte
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de vackra träden sina konturer i de bisarraste former. Ekarna stodo pansradt hotfulla; de kommo honom att tänka på skelettet af en arméorganisation. Popplarna
reste sig som ångestfulla böner mot himlen. Fåglarna flögo frusna omkring i den
fuktiga, råa dimman. Men den unge mannen var ihärdig. Han hade skånska
bönder till förfäder. Han sade till sig själf: Du kan endast älska det som är ditt,
endast det som du gjort till din egendom genom att känna och förstå det. Han
hade fått en mycket god uppfostran: vid sjutton års ålder kunde han läsa hundra
rader ur Odysséus utantill. Men naturen betraktade han med samma ögon som
bonden flygmaskinen: med förundran. Han älskade den som rouéen älskar oskulden: sentimentalt. Hans intimare kännedom om träd och blommor och luftens och markens djur hade förmedlats genom unkna herbarier och några stycken
uppstoppade fåglar. Af lefvande växter kände han knappast mera än trädgårdsblommorna, af djuren endast de matnyttiga, af fåglarna endast de påflugnaste:
sparfvar och skator och kanske några stycken till. Om alla de andras lif visste
han intet. Men då kom honom tillfälligheten till hjälp. Han mötte en man, för
hvilken allt detta var en lefvande verklighet, och genom att få del af den mannens kunskaper och varma blick mötte den unga mannen en värld han kunde
älska utan förtviflan. Nu sofver han om nätterna och hälsar dagen med allvarlig
glädje, med gladt allvar. Han kan göra detta därför att han ”kysst jorden”.
Sedan ett par år tillbaka existerar i England en rörelse eller en organisation
under namnet Boy-scouts: ”spejare”. Rörelsen startades någon tid efter boerkriget af den bekante generalen Baden-Powell. Som namnet anger, rekryteras
organisationen af pojkar i skolåldern, som under ferierna och äfven om lördagseftermiddagarna bege sig ut från London och genomströfva landsbygden rundt
omkring under ledning af en vuxen. Man ser dem öfverallt. Promenerar man
öfver en äng, i en skogsbacke, i en park, kan man ej undgå att stöta på pojkarna.
Deras uniform förråder dem: en boerhatt, en staf, ränsel, vattenflaska, grön kakiblus, blå byxor, en halsduk i olika färger, beroende på den ”kår” de tillhöra.
Ibland ser man dem ligga nedhukade i det långa gräset med de pigga ögonen
nymornadt vakna och andhämtningen tillbakahållen. De speja efter ”fiender”.
En annan gång träffar man på en annan liten herre, som studerar djur- eller
fågelspår i den mjuka myllan. Stannar man och frågar: Hvad är det du är så
intresserad för, ser han upp på en och säger: Sir, se här, titta på de här spåren,
ska’ ni få se – – – Och så kommer det en lång historia. Pojkarna läser spåren
som man stafvar sig fram i en bok: om en vild jakt mellan två djur, som gått
fram just här, eller något mer eller mindre fredligt. Den pojken kan inte endast
finna sin väg efter karta och kompass, han känner fåglarna på deras kvitter och
djuren på deras läten; han känner mera än så: han kan berätta mig om deras lif
och deras vanor och vandringar och när han är riktigt fullfjädrad kan han bestämma tiden efter solen eller om den gått i moln efter alla de ljud som befolka
naturen.
Långt borta hörs en gäll hvissling. Pojken reser sig upp. Det är ”masters”
signal till samling. Pojken kilar i väg för att inrapportera allt det han sett på sin
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expedition. Om han ingenting sett, afhjälpes detta lätt. Då tar master honom och
de andra blindstyrena under sin speciella ledning och han lär dem att läsa i
naturens öfverväldigande rika bok.
Hvilka hurtiga pojkar de äro! Hvilka liffulla små krabater! Det finns ingen
vuxen karl som ej skulle våga ta ansvaret på sig att vara far till ett helt tjog af
den kalibern. Det är pojkar med lifslust i kroppen och den sunda glädjen, den
sunda spjufvern i blicken.
Boy-scout-rörelsen är något som borde införlifvas med Sverge. Den hvilar
på en af de vackraste uppfostringsidéer en pedagog gärna kan önska sig. Den är
fylld af en bärkraftig, jag skulle nästan vilja säga realistisk, idealitet. Hvad betyder den icke för den blifvande mannen! Den lär honom att älska naturen och
dess lif på det enda riktiga, det enda sanna sättet. Den lär honom känna sitt land
och dess skönhet så som man känner och uppskattar de föremål man samlat omkring sig i sitt eget rum. Den lär honom att hålla ögon och öron öppna, lär
honom kombinera och associera på ett sätt som ej ens den luftigaste skolsal kan
åstadkomma. Den lär honom att sköta sig på egen hand, att med stöd af de fakta
karta och kompass och syn och hörsel ge lita till sin egen omdömesförmåga.
Den lär honom en viss lugn och kall och klar beräkning på samma gång som den
skänker honom bärande vingar åt hans fantasi. Den ger honom kärleksinstinkten
till naturen i stället för mordinstinkten. Den ger honom en ocean af intressen.
Om någonting har utsikten att skapa en karl af en pojke är det detta.
Om en sådan rörelse startades i Sverge – pojkarna skulle sannerligen ej
dröja att inställa sig. De skulle säkerligen flocka sig kring den mannen som ville
ta saken i sina händer. Men den mannen måste i sanning vara en karl. Han får ej
vara en stugufilosof eller kammarmoralist. Han får ej heller vara ett löjtnantshjärta. Han måste vara rik och mångsidig, hans kärlek till idéen måste gå hand i
hand med en djup och lefvande kunskap om naturen. Han får ej vara en disciplinlinjal, ej se närsynt på pojkarna och framför allt ej på människorna.
Är det så omöjligt att finna honom? Och finna honom i många upplagor? Så
vidt jag kan se är det häri rörelsens hela och enda svårighet hvilar. Ty det ligger
i sakens natur att den mannen kan göra en obotlig skada lika lätt som en oersättlig nytta. Men ändock tviflar jag ej att det i Sverge finns ett femtiotal män
med ofvannämnda egenskaper och med kännedom om en pojkes själslif. Den
ersättning en sådan man får i glädjen af att ha gjort en verkligt god gärning för
sitt fosterland är så stor att den endast kan mätas med de största.
Från ekonomisk synpunkt borde inga svårigheter ställa sig hindrande i vägen. Vi skicka barnen till skollofskolonier och badorter. Hvarför inte skicka dem i
små skaror att ströfva landet rundt och i botten lära känna det och dess lif?
*
Vintern står nu snart för dörren. Den är den lämpligaste tiden för diskussioner
och utarbetandet af planer. Finns det några handfasta karlar som vilja tänka på
saken? Jag skall med nöje ge alla de upplysningar som erfordras om rörelsen i
England.
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Jag önskar att jag ägt förmågan beskrifva denna organisation med sådana
ord att de bränt sig fast i läsarens minne. Ty med en trosvisshet, hvarmed jag
omfattar ytterst få ting här i världen, känner jag att en dylik rörelse skulle i
hundrafalt större grad än allt hvad sport och långdistanslöpningar heta bidra till
att skapa en generation, värdig framtiden och lifvet: kärleksfull, själfmedveten
och ändock ödmjuk, vaken, fysiskt fullmålig. Kort sagdt, ett folk, om hvilket
man med full rätt kunde säga: mens sana in corpore sano.
Till sist vore jag ytterst tacksam om de tidningar, under hvilkas ögon denna
artikel eventuellt kommer, ville med några ord omnämna rörelsen och dess
ändamål.
Gustaf Hellström
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Dagens text: Boy-scoutsorganiseringar. London i oktober.
(Gustaf Hellström i DN den 18 oktober 1909)
Som svar på de förfrågningar jag från flera håll under de senaste veckorna mottagit af personer i Sverge som önska bli närmare bekanta med den engelska
ungdoms- och friluftsrörelsens organisation har jag härmed nöjet ge några korta
meddelanden.
Jag nämnde redan i min första artikel att rörelsens popularitet, framgång
och nytta i första hand hvila i dens händer som startar den.
Englands boy-scouts ha i detta fall varit synnerligen lyckligt lottade. En
bättre, en mera idealisk ”scout-chef” än general Baden-Powell kan man knappast tänka sig. Han är en af dessa vackra soldattyper på hvilka den engelska
arméen i våra dagar är så rik, lika hemmastadd på slagfältet och i djungeln som
på salongsgolfvet, en man som sett hundratals dödar i ögonen och som måst lära
sig att se dem med kall blick och klara tankar – för att kunna undgå dem. Det
han ej vet ifråga om vildmarks- och naturlif är knappast värdt att känna. Hans
erfarenheter sträcka sig från Skottland i norr till Sydafrika och Indien i söder.
Större delen af sitt lif har han tillbragt i Englands vidsträckta kolonier under så
godt som ständig kamp mot människor och djur. Men han är ej bara en framstående och erfaren krigare och skicklig jägare. Han är framför allt den hängivna
och ödmjuka naturmänniskan, hvars största nöje är ”jakten med kameran”, att
aflocka naturen och dess mångfaldiga lif så många af dess hemligheter som
möjligt utan att tillfoga skada eller ljuta blod. Hans första bud är – liksom
Liljefors’ – detta: det som har lif – från den lilla fågeln ända upp till tigern – är
alltid så oändligt mycket vackrare, så oändligt intressantare än det hvars lif är
släckt. Han är långt fjärran från den engelska genomsnittsgentlemannens behov,
som fått sitt klassiska uttryck i det gamla ordspråket: Det är en vacker morgon i
dag. Låt oss gå ut och döda något! Han har sett tillräckligt mycket blod flyta
under sin lefnad för att vilja gjuta mera, med mindre nöden kräver det. Han är,
som väl de flesta gamla krigare och jägare bli med åren, en man som vill leva i
fred med människor och djur, som betraktar dem med en varm blick, ända till
dess nöden bjuder honom att åter ge sig ut på krigarstråten.
Men han är också hvad så få utomengelska militärer äro: en pedagog. Ej ett
vanligt extra-lärar-temperament, utan en människa med en stor portion af lefvande, realistisk fantasi, en ovanlig förmåga att hugga tag i pojksjälen, tvinga
den att under lekens lustiga slöja lära allvaret och ansvaret, utveckla kamratandan till en samhällskänsla, pojkhederskodexen till en bärande och lefvande
etik.
Att han ej gripit miste, att hans uppfostringsplan ej endast var en teori,
vacker och opraktisk som så många andra som kretsat kring drömmen om barnets vandring till manlighet, visas bäst af det faktum att i denna dag, knappast två
år efter det rörelsen startades, han står som ”chief” för 30,000 boy-scouts.
Hvad fordrar han af en pojke för att bli boy-scout?
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Pojken måste vara i åldern 10-18 år. Det första han har att göra är att avlägga scout-eden. Det vill med andra ord säga: han måste lova på sin heder tre
ting: att fullgöra sin plikt mot samhället, att hjälpa andra så ofta tillfälle därtill
bjudes honom och att lyda scout-lagarna. Efter denna stund är han en ”tenderfoot”, en ”ömfoting”, en oerfaren. Som sådan måste han kvarstå en månad innan
han kan uppföras i den andra klassen. Dessutom måste han också ha genomgått
vissa prof, åtta till antalet. Han måste äga en elementär kännedom om att bringa
den första hjälpen vid olycksfall; måste ha en hum om signaleringssystemet;
tillryggalägga en half engelsk mil (ungefär 1½ svensk kilometer) på tjugofem
minuter och vid hemkomsten nöjaktigt redogöra för alla de upptäcker han mött
på vägen eller, om profvet försiggår i en stad, tillfredsställande beskriva ett af
fyra butiksfönster, som han haft tillfälle att betrakta en minut hvardera; tillryggalägga en engelsk mil på tolf minuter; tända en eld utan att använda mera än
två tändstickor; koka ett stycke kött och två potatisar utan att använda andra
utensilier än dem som stå infanteristen till buds under fältmarsch; ha åtminstone
6 pence (ungefär 50 öre) på postsparbanken samt slutligen känna kompassen.
Innan en 2:a klassens scout tilldelas första graden måste han likaledes ha
genomgått en del prof, af hvilka följande kunna meddelas: simma 50 meter (såvida doktorn tillåter det), avsända och mottaga signaleringar, ensam tillryggalägga en distans af 1 svensk mil och återvända (detta prof utgöres på två dagar),
beskriva sättet att rädda människoliv i två följande fall: eldsvåda, drunkning,
gasförgiftning, skenande hästar, svag is, eller förbinda en sårad; tillfredsställande laga en af följande rätter: gröt, bräckt skinka, ”jägarstufning”, eller flå
och koka en kanin eller plocka och spettsteka en fågel; dessutom baka bröd, läsa
en karta och därefter rita en skiss af densamma, fälla lätt timmer eller framvisa
ett trä- eller metallarbete, utfördt af honom själf, bedöma avstånd, storlek, antal
och höjd med ej mera än 25% misstag, samt slutligen träna en ”tenderfoot” och
äga minst 1 shilling på postsparbanken.
En första klassens scouts nästa mål är att vinna någon eller några af förtjänstmedaljerna. Dessa utlämnas för visad skicklighet i livräddning, i ”kamerajakt”, i hvilket fall scouten måste framvisa en serie af tjugo fotografier – af
vilda, levande djur eller fåglar – tagna och framkallade af honom själf, eller
tjugo kolorerade teckningar af växter eller dito af djur i naturligt tillstånd. Där
finnas vidare medaljer för pionjärer, d.v.s. för dem som äro skickliga i byggandet af skogshyddor, upprättandet af ”fältkök” o.s.v.
Boy-scouts äro indelade i patruller på en sju à åtta man under ledning af en
master. Antalet har satts så lågt som till åtta af flera skäl. Svårigheterna för
mastern att kunna hålla ett personligt vakande och instruerande öga på ett större
antal blir större; detsamma gäller också i fråga om bivuakering och uteliv nattetid. Två eller tre patruller bilda en trupp, hvilken står under omedelbar uppsikt af
en lokalkommitté, bildad af scoutmasters och af andra för rörelsen intresserade
inbyggare i trakten. Den högsta styresmannen är general Baden-Powell själf till
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hvilken rapporter om rörelsens utveckling och uppkommande förslag med vissa
mellanrum inlämnas.
Som af denna korta skildring framgår, är det ett starkt framträdande drag i
den engelska rörelsen att af den brittiska ungdomen skapa karaktärer som äro
fullt vuxna att på hvilken post och hvilken plats af det väldiga riket de än ställas
möta svårigheterna och att göra detta under lekens form. Baden-Powell är en afgjord motståndare till försöken att af pojkarna göra ”knektar i smått”. Han har
helt och hållet bannlyst exercerandet ur rörelsen, trots ifriga påstötningar från
militärt håll. ”Exercisen”, har han svarat, ”är endast en förevändning för den
med föga fantasi utrustade officeren att ge pojkarna någon sysselsättning. Den
sparar visserligen hans uppfinningsförmåga. Men den förstör pojkens individualitet. Den dödar hans intresse. Därför: absolut ingen exercis!”
För dem som önska ta en mera ingående kännedom om boy-scouts kan jag
hänvisa till följande 1 shillingsbok Scouting for Boys by Lieut.-Gen. Baden
Powell, hvilken kan erhållas från The Managing Secretary, Boy Scouts, 116–
118 Victoria Street, Westminster, London S. W.
Gustaf Hellström
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Boy scout-förbund under bildande – Kommitté tillsatt vid möte på
K.F.U.M. i går – Prästerlig protest mot Idrottsöfningen på söndagen.
Osignerat referat i DN den 2 februari 1910.
Frågan om boy scout-rörelsen, som genom de artiklar Dagens Nyheters Londonkorrespondent, hr Gustaf Hellström, skrifvit i ämnet tilldragit sig ett alltjämt
växande intresse, var på tisdagsaftonen föremål för offentlig öfverläggning vid
ett möte i K.F.U.M., hvars stora sal var fullsatt af åhörare. Inledare voro d:r
Brandel och fröken Cecilia Milow – den förre skildrande den danska drængerörelsen, den senare Englands boy-scouting – och den därpå följande diskussionen utmynnade dels i ett uttalande om önskvärdheten att få igång en motsvarande svensk ungdomsrörelse, dels, ehuru röster höjdes för den uppfattningen
att en dylik rörelse endast kan framspringa ur ett kraftigt personligt initiativ, i
tillsättandet af en kommitté med uppgift att närmare utreda frågan.
D:r Brandel började med att i korthet omnämna orsakerna till det förråande
som nog kan spåras hos vår tids ungdom: dåliga hem, skolans oförmåga att på
andra tider än lektionstimmarna ta barnens uppfostran om hand och slutligen
tidsandan. Virket var emellertid godt, och man kunde göra mycket af vår svenska ungdom. Talaren skildrade därefter några intryck af det Danska drængeforbunds verksamhet och öfvergick därpå att – med den danska rörelsen som
förebild – uppdra konturerna, sådana han tänkt sig dem, af en svensk gossrörelse. Rörelsens mål bör vara att skapa manliga karaktärer och kristligt allvar
hos det uppväxande släktet, och metoden skulle bli ett obligatoriskt deltagande i
vissa öfningar och arbeten, hvarigenom ledarens personliga inflytande kan göra
sig gällande. Rörelsen bör vidare icke, i likhet med flera af våra nuvarande
ungdomsförbund, bli enbart en nöjesriktning. De pengar som äro erforderliga
hoppades talaren få på frivillighetens väg, och de lefvande personliga förmågorna skulle man finna bland prästerna och lärarna, men liksom i Danmark skulle
man äfven dra in affärsmän, militärer och yrkesmän. Åldern för inträde skulle
sättas till 11–15 år, med rätt att kvarstå till 16. Hvad namnet på förbundet beträffar hade talaren tänkt sig Sverges pojkar eller bara Pojkarna.
Talarstolen bestegs därefter af fröken Milow, som i ett kortare anförande
skildrade de engelska boy brigades’ och boy scouts’ organisation och verksamhet, till hvilket visades talrika skioptikonbilder. Våra svenska boy scouts
ville talarinnan beteckna med det nära det engelska begreppet liggande ”skogsströfvare”. Hon ansåg vidare att den af d:r Brandel föreslagna åldern för inträde
var för begränsad. Åldern 15–18 år torde vara den då gossarna mest behöfva ledning, och det vore orätt att ställa dem utanför.
Efter fröken Milows anförande vidtog diskussion med d:r Brandel som
ordförande. Ordet begärdes först af pastor Sebardt, som med anslutning till d:r
Brandels förklaring att rörelsen hade som mål att bilda kristliga karaktärer ville
påpeka vikten af att religionen fick tillräckligt stor plats inom rörelsen. Han
åberopade sig därvid på att inom den engelska boy brigad-rörelsen kyrkobesök
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hvarje söndag vore obligatoriska och att bibelläsning flitigt idkades. I detta
sammanhang uttalade hr Sebardt sitt ogillande af att söndagen, i stället för att
vara den andliga uppbyggelsens dag, för en stor del af ungdomen blifvit en
idrottens dag. Som ett exempel visade talaren huru nu under skolungdomens
idrottsvecka täflingarna började på en söndag, hvilket hindrade ungdomen att
besöka kyrkan. Vidare ansåg hr Sebardt att åldersgränsen uppåt i det planerade
gossförbundet ej borde gå öfver 16 år för att ingen konkurrens med den kyrkliga
ungdomsrörelsen, som också delvis arbetar för friluftslif och idrott, skulle uppstå.
Amanuensen Edelstam ville ej dra in frågan om rörelsens ställning till kyrkan eller söndagens användande. Talaren ansåg att den svenska rörelsen borde
ställa upp de engelska boy scouts som närmaste förebild, fastän mycket nog
äfven var att hämta från Danmark. Det var det friska, härdande friluftslifvet i
former som entusiasmerade pojkar man ville ha, och namnet på ett blifvande
förbund borde ange denna förbundets karaktär. För boy scout-rörelsen äro
kyrkobesöken en bisak, ty framför allt skola pojkarna lära sig se Guds härliga
natur.
Pastor Sebardt yrkade ännu en gång, med instämmande af komminister
Sven Nilsson, på att religionen finge sin plats inom rörelsen. Pastor Nilsson
föreslog vidare att en kommitté tillsattes för att närmare diskutera frågan om ett
eventuellt förbundsprogram. Detta uppkallade en talare, hr Olsson, som förklarade att en rörelse af den art vi se i de engelska boy scouts icke uppstår som
produkt af ett kommittéarbete. För att få en sådan rörelse till stånd fordras ett
[k]raftigt personligt initiativ. Den förda diskussionen behöfde därför ej rinna ut i
sanden.
Mötet – åhörarskarorna hade nu betydligt glesnat – beslöt emellertid att tillsätta en kommitté, i hvilken invaldes löjtnant Killander, öfverlärare Jonsson,
pastor Sebardt, löjtnant Möller, amanuensen Edelstam, sekreterare Winqvist,
fröken Alma Hedin och d:r Brandel.
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Dagens text: Boy-scouts och prästadöme. För Dagens Nyheter af
Gustaf Hellström (18 februari 1910)
Innan jag började nedskrivandet af mina artiklar om den engelska boy scoutrörelsen förra hösten, sökte jag göra mig en så klar föreställning som möjligt om
det öde som kunde vänta denna rörelse då den öfverflyttades till svensk botten.
Jag tyckte mig kunna skymta två troll inne i skogen där den svenska boyscouten drog fram. Det ena var krigiskt och pansradt och lockade scouten till sig
med vapenbrak. Det trollet var militarismen. Det andra hade glasögon på näsan
och kroppen böjd i frågetecknets form. Det satt och petade på något, plockade
det sönder och log därvid ett intresseradt leende. Hvad det var detta troll satt och
plockade med kunde scouten ej se på afstånd. Hans nyfikenhet dref honom därför ända upp till trollets omdelbara närhet. Och scouten fann att han kommit i
klorna på extra lärar-trollet.
Stackars boy-scouts – – –
Men som så ofta här i
livet, är det oväntade regeln.
Af det senaste onsdagsnumret
af Dagens Nyheter ser jag
hvad jag aldrig förr drömt
om. Och det är att prästadömet blandat sig i leken.
Och dock är min förvåning
ingenting annat än ett synnerligen graverande exempel på
min egen kortsynthet. Jag
borde ha förutsett att där en
kulturell rörelse arbetar sig
fram längs vägen till frihet
och kunskap, där kommer
också prästen tillstädes och
kräfver sin kyrkotionde.
Under diskussionen anges en prästman (pastor Se- I DN den 7 april 1910 återges en teckning från
bardt) ha yttrat ungefär följ- Söndags-Nisse. Texten lyder: ”Prästen-militären:
ande: Han ville påpeka vikten Den där gossen ska’ vi väl kunna ta hand om”
af att religionen fick tillräckligt stor plats inom rörelsen. (Och när kyrkan kräver
“tillräckligt stor plats”, är det minsann inte fråga om blott och bart armbågsrum.)
Han åberopade sig därvid på att inom den engelska boy-brigadrörelsen kyrkobesök varje söndag vore obligatoriska och att bibelläsning flitigt idkades. I detta
sammanhang uttalade hr Sebardt sitt ogillande af att söndagen, i stället för att
vara den andliga uppbyggelsens dag, för en stor del af ungdomen blivit en
idrottens dag. Vidare ansåg hr Sebardt att åldersgränsen uppåt borde ej över24

skrida 16 år, för att ingen konkurrens med den kyrkliga ungdomsrörelsen skulle
uppstå (sic).
Ytterligare såg jag att samma pastor Sebardt blifvit invald i kommittéen och
att samma kommitté innefattar som en af sina medlemmar sekreterare Winqvist,
om jag ej missminner mig, sekreterare för K.F.U.M. i Stockholm. Från en synpunkt sedt kunna naturligtvis dessa båda herrar främja boy scoutrörelsen lika
kraftigt som en löjtnant eller en lärare. Detta under den förutsättningen att de arbeta uteslutande med rörelsens framgång i sikte, med dess populariserande med
önskningen att få se så många svenska pojkar som möjligt sälla sig till kåren.
Men hr Sebardts diskussionsinlägg kommer mig att tro att så ej är helt fallet.
Hans ord ge vid handen att han har små biavsikter, att han vill utkräfva sin
kyrkotionde.
Innan jag ger mig in på en närmare utredning hvarför denna kyrkotionde ej
bör afläggas, vill jag i förbigående påpeka, att The church-lads brigade, som tydligen hr Sebardt syftar på med orden boy-brigadrörelsen, ej har mycket gemensamt med boy-scouts. De äro två skilda rörelser med helt olika vägar. Det vore
vidare beklagligt att skära ned åldersgränsen till 16 år, äfven med fara att den
kyrkliga ungdomsrörelsen skulle förlora några af sina rekryter. Ty ungdomen i
åldern 16 och 18 år är essentiell för rörelsen i sin egenskap af patrulledare o.s.v.
Men nu till hufvudsaken. En rörelse af det slag det här är fråga om och som
enligt allas samstämmiga vittnesbörd är och skulle kunna bli af den största betydelse för ungdomen bör naturligtvis befrämjas med alla möjliga goda medel.
Men innan man bestämmer sig för hvilka goda medel man bör använda sig af
måste man ta i betraktande hvilka (fortfarande goda) medel som kunna locka
ungdomen att flocka sig till rörelsen. Och om det därvid visar sig att ett eller annat af dessa medel långt ifrån att utgöra en dragningskraft tvärtom skulle resultera i att skrämma bort pojkarna, så måste detta medel med ens och ovillkorligen
läggas åt sidan, huru godt, högt och ideellt det än i och för sig må vara.
Låt oss antaga – något som jag dock på det starkaste betviflar – att obligatoriskt kyrkobesök är ett i och för sig godt och en mäktig främjare af en ung
pojkes religiositet! Men är det i och med denna dess godhet berättigadt att sättas
på boy scoutsprogrammet? Kan paragrafen: obligatoriska kyrkobesök anses
locka flera pojkar än det stöter bort? Det är från denna synpunkt saken bör ses
äfven af en statskyrkopräst, som af allt att döma tycks ha ett starkt intresse för
rörelsen och dess populariserande. Visar det sig att kyrkobesöksparagrafen
hindrar rörelsen, bör den ögonblickligen slopas, äfven af en statskyrkopräst. Det
må kännas tungt för honom, men om hans intresse för pojkarna är verkligt
lefvande, bör han finna tröst i det faktum att rörelsens numerär ökas. Vi anse:
om i den svenska pojkens uppfostran ej inginge någon som helst religionsundervisning, skulle det möjligen kunna anses ej blott gagneligt, utan kanske
också lämpligt att förbinda religionsundervisning och -utöfning med densamma.
Men detta är ju, som bekant, ej fallet. Svenska staten fordrar betyg i “kristendom”, liksom Turkiet fordrar godkändt i muhammedanism. Och jag tror ej att
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jag begår ett alltför groft psykologiskt misstag, om jag säger att kyrkobesök ej
utgöra en lockelse för pojklynnet.
Men det finns också en djupare orsak hvarför religionsundervisning borde
hållas på afstånd från rörelsen. Den väsentliga skillnaden mellan mannen och
gossen är denna: för den förre ha de inre realiteterna det största intresset, för
gossen de yttre. Som fullvuxen tröttnar man snart på att se för seendets yttre
skull och man stannar hellre hemma, afböjande äfven de mest lockande anbud,
om man känner att hemmasittandet kan avslöja för ens blickar en inre och evig
sanning. Men med pojken är det ej så. Han vill först eröfra världen med sina
blickar, vill känna rummets och tingens konturer, och först sedan han mättat sin
kunskapslystnad, slår han sig ned för att känna de inre och eviga realiteterna
verka inom sig. Och ju mera denna världseröfring tar lekens, äventyrets, det
egna initiativets from, dess mera intresserad blir pojken. Han vill inga allmänsanningar, hur levande de i sig själva må vara och hur höga och vördnadsvärda
de än må synas. Vi se detta faktum upprepas dag ut och dag in. Det leder ibland
till tragedier, ibland till farser och gudskelov också ibland till stolta triumftåg.
Hur ofta har det ej ledt till fäders och mödrars och mostrars förtviflan att ungdomen ej låter sig ledas af eviga sanningar med mindre de klädas i erfarenhetens
brokiga skrud! Om ungdomen skulle kunna uppfostras till religiositet genom
kyrkobesök, bibelläsning, studier i dogmatik o.s.v., skulle världen redan länge
haft ett helt annat utseende. Då skulle nämligen ungdomen också ha åtnöjt sig
med faderns och moderns och lärarens auktoritativa moraliska maximer. Man
kan till och med säga att ungdomen ej hämtar etisk lärdom af någon annan än af
sina likar. Och en pojkes like är en pojke. Ej en far eller mor eller lärare eller
präst.
Det är dessa psykologiska sanningar som ligga till grund för boy scoutsrörelsen. Det är också de som åstadkommit pojkarnas entusiasm för den. Det är
på dem den lever och genom dem den växer. Därför bör hvarje försök att införa
mot denna sanning fientliga och störande motiv med kraft tillbakaslås, hur goda
och höga de än må vara. All onödig formalism bör bekämpas med händer och
fötter och tunga, vare sig denna formalism är militarism eller prästadöme. Kommer den att åtnjuta äfven en aldrig så litet för stor plats i programmet, är boy
scouts-rörelsen dömd att växa som spaljärträdet i stället för i fri och lefvande
form.
Till sist ännu en sak: om söndagarna fastställas till “bönedagar”, när tänker
sig hr Sebardt att skolpojkarna skulle få tid och tillfälle till det lif som rörelsen
afser? Ty man måste ej förväxla en boy-scout med en pojke som vandrar en söndagseftermiddag till en skogsbacke, slår sig ned där, öppnar sin portör, äter sina
smörgåsar och därefter vänder belåten tillbaka till faderstjället.
Gustaf Hellström
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Boy-scouts. (Skrivet av Ellen Key men publicerat under signaturen ”Några
äldre och yngre vänner av scoutrörelsen” i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning 8 mars 1910)
Från högt aktat håll har red:n mottagit följande:
Önskan att den nya ungdomsrörelsen skall bli en värklig kulturrörelse, föranleder de undertecknade att påpeka vad som redan nu synes oss kunna kallas
missriktningar inom densamma.
Först och främst namnet “riddarpojkar”. Ty pojkarna äro inga riddare
därför, att de avlagt vissa prov eller löften. En var kan veta att dessa löften av en
hel del pojkar komma att bli illa efterlevda. Lika litet som i medeltiden borde
riddarnamnet skänkas innan en föregående tjänstgöring ägt rum. Varför icke
bruka det gamla svenska ordet småsven i stället för “ömfoting”, sedan sven och
slutligen, efter tjänstgöring som sådan, åt den förtjänte giva riddarnamnet? Mest
i enlighet med ordet scout vore späjare eller utpost. Men när man försmått de
anspråkslösa orden, borde man söka ett annat lika anspråkslöst och med gammal
hävd, men ej dana ett nytt, långt och anspråksfullt.
Vidare finnas i lagarna uttryck, som endast äro fraser. Och det vore skada
om frasen finge makt inom den del av världen, som hittills varit mest fri från
denna, nämligen pojkvärlden!
T. ex.: “En riddarpojke är allas vän…” Vad betyder detta att vara allas
vän? Det betyder i själva värket att vara ingens. Dessa två ord borde ovillkorligen strykas ur den fjärde paragrafen, för att pojkarna icke skola lära sig
missbruka ett stort och allvarligt begrepp.
I sjunde paragrafen heter det: “En riddarpojke lyder utan invändningar befallningar av sina föräldrar” etc. Tyvärr finnas emellertid sådana föräldrar, som
giva befallningar, vilka t.ex. kunna strida emot de här ifrågavarande löftena eller
mot andra viktiga levnadsregler.
Och icke häller torde alla ledare bli så fullkomliga, att en militärisk lydnad
utan alla invändningar bör påbjudas. Denna paragraf borde ändras sålunda: “En
riddarpojke lyder utan invändningar befallningar av sina föräldrar, sin patrullledare och sin truppledare, då dessa befallningar icke strida mot de löften han
avlagt eller mot hans rättskänsla”.
Den åttonde paragrafen: “En riddarpojke skrattar, visslar och är glad under
alla förhållanden”, är lika löjlig som olämplig. En pojke, som lyder den lagen,
blir inom som utom hemmet odräglig. Att skratta och vissla på orätt ställe, är
redan ett av pojkråhetens vanligaste uttryck, och man måste redan nu i hemmen
tillrättavisa “riddarpojkarna” för deras ivriga utövning av denna lag! Vad det beträffar att “vara glad under alla förhållanden”, så är detta möjligt endast för en
tanklös och hjärtlös varelse.
Låt därför lagen lyda så: “En riddarpojke är glad även under motigheter, ty
det uppmuntrar andra”. Då blir lagen nyttig, nu är den enfaldig.
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Om man i vissa av lagarna finner för mycket av det goda, så finner man i
andra för litet. Det är t.ex. icke nog att pojkarna lova hänsyn för djuren. De behöva uppmanas till hänsyn för naturen i sin helhet. Pojkars råa vårdslöshet mot
träd och blommor, deras ovana att skära och klottra överallt, att utmärka sin väg
genom skal, papperslappar och flaskor, kunde just genom denna ungdomsrörelse
kraftigt motarbetas.
Endast sådana ledare, som lära pojkarna vårda natur och minnesmärken,
som väcka sinnet för naturens skönheter och egendomligheter, som sätta sången
i skrålets ställe, äro lämpliga att göra rörelsen till en i alla avseenden förädlande.
Vidare fattas några viktiga löften: de, att avhålla sig från råa ord och svordomar, från alkohol och tobak. Om dessa löften ej avgivas, då komma alla de
andra att brytas. Ty ingenting motvärkar mera den hjälpsamhet och hövlighet,
den uppmärksamhet och sparsamhet, som åläggas, än bruket av alkohol och
tobak. Detta bruk – även om det ej blivit missbruk – föranleder en själviskhet,
som är ridderlighetens raka motsats. Och vanan vid råa ord och svordomar leder
omedelbart till råa beteenden även i andra avseenden.
Således: Bort med riddarordet före väl avlagda riddarprov! Bort med fraser,
som icke kunna eller böra efterlevas! Men fram med allvarliga krav på en avhållsamhet, som framkallar den självtukt, vilken är vägen till den äkta ridderligheten!
Några äldre och yngre vänner av scoutrörelsen.
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Gustaf Hellströms vän Elin Wägner satt i redaktionen för Idun.
Bild ur Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder. Elin Wägner.
Amason med två bröst. Stockholm: Bonniers 1977, vid s. 160.

Kvinnorna och boy scouts-rörelsen. Gårdagens möte uttalar sig för
rörelsens utsträckning till flickorna. Referat i DN 2 april 1910
Vid Kvinnornas diskussionsklubbs sammanträde på fredagen, talrikt besökt
bland annat af medlemmar af boy scouts-kommittéen, gaf författaren Gustaf
Hellström en entusiastisk och målande skildring af boy scouts-rörelsen, den
tillfälliga anledningen till dess uppkomst, nämligen boerkriget, och dess inre
bärande idé, tillgodoseendet af gossjälens djupaste behof. Talaren, hvars föredrag kommer att i sin helhet inflyta i Dagens Nyheter, lade synnerlig vikt på att
inga speciella yrkesintressen, vare sig militärens, extralärarens eller prästens,
finge ta för stort utrymme. Sådana lagar eller föreskrifter som stötte pojkarna
tillbaka borde icke få förekomma, äfven om de i och för sig vore goda och berättigade.
I den på föredraget följande diskussionen deltogo flera af de förnämsta
auktoriteterna på området och framhöllo de olika mål, fysiska och ideella, för
hvilka boy scouts-rörelsen borde verka.
Frågorna om möjligheterna att ekonomiskt säkerställa rörelsen och göra den
tillgänglig för barn ur de mindre väl lottade klasserna, framkallade en liflig
diskussion. Mötet uttalade sig varmt för att rörelsen utsträcktes äfven till flickorna, hvilkas fysiska uppfostran ofta försummades och hvilka saknade tillfälle
att få njuta af naturen. Det vore en nationell uppgift för kvinnorna att sätta sig i
spetsen för en dylik rörelse äfven bland flickorna.
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Dagens text: Engelska boy scouts och svenska. Ett föredrag i
kvinnoklubben (hållet av Gustaf Hellström, återgivet i DN den 4 april 1910)
Mina damer och herrar!
Jag befinner mig i detta ögonblick i en högst prekär situation. För det första
har jag aldrig förut hållit något föredrag eller yttrat mig offentligen. För det
andra har jag bevistat högst få föreläsningar.
Då jag därför utan någon som helst erfarenhet söker stöd hos andra människors, rinner mig allra först i minnet en vetenskap som heter homiletik, d.v.s.
konsten att utlägga texterna. Enligt denna vetenskap bör en god predikan bestå
af två delar: en allmännare och så själva textutläggningen. Sammanhanget
mellan dessa två är, såvida jag minns rätt från min skoltids kyrkosöndagar,
synnerligen mystiskt. Men det måtte ha funnits där i alla fall.
Äfven jag måste därför trötta mina åhörare med en allmännare ingress. I
alla andliga rörelser – ty bland dem måste boy scout-rörelsen också räknas –
som vunnit en stor spridning, d.v.s. som väckt människohjärnans intresse och
tändt människohjärtats entusiasm finner undersökaren så godt som alltid två moment. Jag skulle vilja kalla det ena det tillfälliga. Plötsligt uppstår en situation,
pressande, hård och ofta grym. Och i denna tryckande grymhet griper människan efter ett sista förtvifladt medel. Men så händer det märkvärdiga. När den
hårda situationen klarats upp, visar det sig att bakom eller, rättare sagdt, under
detta tillfälliga moment hvilade något hvilket man ej kan ge något annat namn
än den eviga sanningens. Och genom och i denna eviga sannings tecken sprider
sig rörelsen till trakter och förhållanden som ytligt sedt ej har samma nödtvungna och praktiska behov däraf. Man kan säga att det är med en sådan andlig
rörelse som med pesten, den stiger upp ur en smutshärd, men så småningom
griper den omkring sig, den når efter en tid också de rena och fäller dem till
marken. Eller låt oss använda en vackrare bild: det är med den som med
längtansskriet: det stiger ur bröstet på dem som äro i nöd och anfäktelse, men
det slår eko i bröst som man trott vara för alltid säkra och trygga och härligt och
jämnt afvägda.
Så var det med boy scout-rörelsen.
Vi ha här ej tillfälle att närmare ingå på dess historia. Så mycket må vara
nog att nämna att dess tillfälliga moment var boerkriget, som, inom parentes
sagdt, i stort sedt kan betecknas som en enda lång öfning för engelsmännen i
konsten att utbilda sig till scout, att göra sig hemmastadda under alla möjliga,
äfven de vidrigaste förhållanden.
Detta var början till boy scout-rörelsen.
Hemkommen till England satte sig B.P. såväl som de flesta andra engelsmän att grubbla öfver de omständigheter som på ett hår när gjort det stora engelska väldet till ett med en gången tid, och Baden Powell kom till det resultatet:
så länge vi ej ha allmän värnplikt måste vi finna medel hvarigenom vi kunna
locka det civila elementet: juristen, läkaren, kontoristen, handelsbiträdet o.s.v.,
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att bli förtroget med de förhållanden som råda i ett krig. Den frivillige hade visat
sig ohjälpligt bortkommen. Det tog månader innan mannen, som Kipling så rörande lustigt besjungit i sina dikter, lärde sig hur han skulle ej bara skjuta utan
ännu mera finna sig tillrätta i ”det vilda lifvet”. Van vid Londons eller någon
annan storstads gator, som visserligen ej äro utan sina faror, men där i alla fall
husväggarna ha en fast och trygg konsistens och där han i alla fall vid sin hemkomst fann bordet dukadt och sängen bäddad, var den frivillige förlorad. Det var
detta Baden Powell ville lära sitt lands ungdom: att lita på sig själfva där man
förut litat på tjänsteflickan, att finna sig i förhållandena, äfven då ej längre
badrum och sofrum stodo till buds, att finna sig till rätta med endast en filt mellan sig själf och moder jorden och intet annat tak än en ofta mot människorna
grym himmel.
Och rörelsen tog fart.
Härpå berodde ej blott att den fyllde ett starkt behof, att den kom som
repetitionen efter en nyligen inlärd bitter läxa. Framgången berodde till stor del
på rörelsens upphofsman. Baden Powell är nämligen en sådan där herre som
lefvat så länge i vildmarkerna under kamp med djur och människor, att han
äfven nu vid sin återkomst till det lugna England ej kan sofva i möblerade rum,
utan tar, när natten kommer, sin madrass och knyter sig under ett tälttak i trädgården. Erfarenheten hade han. Han hade också kärleken till naturen. Han var
icke blott en krigare som sett blod flyta och dödar slå ned som hagelkorn. Han
var också naturälskaren, djurälskaren, som kände skogarnas hemligheter och
djurs och fåglars läten och vanor och vägar. Han hade också det som naturligtvis
inte får fattas: entu-[siasmen …].1
Härmed var det första kapitlet skrifvet i boy scouts-rörelsen.
Och det blef, gudskelof, med den som med en verkligt god bok: allt som
rörelsen skred framåt och utvecklades, dess mer fördjupades den. De två första
kapitlen hade gett de yttre konturerna. Man hade nu hunnit därhän att, om intresset skulle ej endast vidmakthållas, utan också göras intensivare, så måste, om
uttryckets öfverföring kan tillåtas, psykologiseringen fördjupas. Och det skedde.
Under sin samvaro med pojkarna hade Baden Powell blifvit hvad hvarje intelligent och förnuftig människa, som har med pojkar att göra, måste bli: han blef
pedagog. Han hade fått ett på samma gång manligt och varsamt – om nu ej de
båda begreppen sammanfalla – tag om pojksjälen. Han såg att det bakom den
grymma nödvändigheten, som tvingade honom att utsätta Mafekings pojkar för
fiendekulor, låg något annat och större: att väcka pojkens natursinne till lif, hans
ärelystnad, hans själftillit – hvilket ej är detsamma som högfärd. Jag vet ej om
Baden Powell läst något som heter modern pedagogik. Det […] ej haft tid.2 Men
med en genialisk intuition stod åskådningsmetoden klar för honom och som den
handlingsmänniska han är gick han genast till verket.
1
2

Vid sättningen i DN har raden efter ”entu-” fallit bort. I stället har slutorden i nästa stycke kommit för tidigt.
Här har återigen en rad fallit bort vid sättningen.
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Med detta pedagogiska element, som naturligtvis ännu kan fördjupas i
oändligt mycket högre grad, stod boy scout-rörelsen färdig. Den hade sin yttre
konstruktion med honom själf som högsta styresman, med en centralkommitté i
London och filialkommittéer öfver hela landet med dess scout-masters och patrulledare och sina öfver 100,000 pojkar. Den hade också sin inre lefvande idé.
Och allt det som är lefvande är också bärande. Den har i denna stund blifvit en
institution af det slag att dess framtid kan sägas vara för alltid betryggad, utan att
man därför kan anses profetera i vädret.
Vi ha här i Sverge också fått våra boy scouts.
Det ligger i sakens natur att en rörelse som denna, hvilken så att säga rent
spontant uppvuxit under speciella förhållanden, från hvilka den ännu inte hunnit
frigöra sig, ej kan öfverflyttas med hull och hår till ett främmande klimat. Det
kunde till en början tyckas som om det rent praktiska behofvet här i Sverge af en
dylik institution ej kunde vara så starkt. Svensken är ingen engelsman. Han har
först och främst hvad engelsmannen icke har: sin värnplikt. Han får då lära sig
med mer eller mindre framgång en hel del saker som nu ingå i den engelska boy
scoutens program: att speja, att rekognoscera, att ligga på lur och upptäcka mer
eller mindre fingerade fiender, att bedöma afstånd, att ta sig fram i terräng och
att krypa till kojs med endast en tältduk mellan sig och stjärnorna. Engelsmannen har å sin sida hvad svensken ej har: den stora sannolikheten att en gång
vid mogen ålder af en eller annan omständighet finna som sitt verksamhetsfält
trakter där det gäller att lita till egen hand och eget öga och egen omdömesförmåga, att gripa de resurser som en oländig natur skänker.
När den engelska boy scout-rörelsen därför omplanteras på svensk botten,
bör det alltså ske med öppet och kritiskt sinne för de olikheter de båda länderna
och deras skilda förhållanden erbjuda. Hvad man, d.v.s. de som ställa sig i spetsen för våra svenska pojkar, alltså i första hand bör fråga sig själf är detta: Hvilken är den eviga sanningen, den bärande idéen i Baden Powells system, då detta
rensats från alla de tillfälliga moment som i England befrämjat dess framgång?
Och först då vi funnit denna bärande idé, då böra vi sätta till verket för att,
alltsom erfarenheten vidgas, med de vunna rönen förena andra element i hvilka
det speciellt svenska pojklynnet kommer till starkare och personligare uttryck.
Först då kunna vi få se den svensk boy scout-institutionen betryggad.
Den första af dessa allmängiltiga sanningar på hvilka systemet hvilar är den
pedagogiska. Ty hvad är, när allt är sagdt, den väsentliga skillnaden mellan
mannen och gossen? Är det icke denna: för den förre ha de inre verkligheterna
det största intresset, för gossen de yttre. Som fullvuxen tröttnar man att se för
seendets egen skull, och man stannar hellre hemma, afböjande äfven de mest
lockande inbjudningar, om man känner att hemmasittandet kan för ens blickar
afslöja en ny och inre verklighet. Men med pojken är det ej så. Han vill först
eröfra världen med sina sinnen, känna rummets och tingens konturer. Och först
när han mättat sin kunskapslystnad, slår han sig till ro för att känna de inre och
eviga realiteterna verka inom sig. Och ju mera denna världseröfring tar lekens,
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äfventyrets form, dess mer intresserad blir pojken. Och hvilket äfventyr är ej
scouting? Och hvad lär den ej pojken? Den lär honom – om den är rätt genomförd – att älska naturen och dess lif på det enda riktiga, det enda sanna sättet.
Den lär honom att älska sitt land och dess skönhet så som man uppskattar de
föremål man med möda och omsorg samlat i sina egna rum. Den lär honom att
hålla ögon och öron öppna, den lär honom att kombinera och associera på ett
sätt som ej ens den luftigaste skolsal skulle kunna åstadkomma. Den lär honom
att sköta sig på egen hand, att med stöd af de fakta kompass och karta och syn
och hörsel skänka lita på sin egen omdömesförmåga. Den lär honom en viss,
kall och klar och lugn beräkning, på samma gång som den ger bärande vingar åt
hans fantasi. Den ger honom kärleksinstinkten till naturen i stället för mordinstinkten. Den ger honom en ocean af intressen. Om någonting är ägnadt att
göra en man af en pojke så är det detta.
Vi komma härmed till rörelsens andra eviga sanning. Hvad betyder det för
den vuxne att en gång som barn och yngling ha kommit i en så intim beröring
med naturen att han kan kalla blommorna sina systrar, träden sina bröder, djuren
och fåglarna sina kusiner och vänner? Frågan kan strängt taget besvaras i en
enda sats: man räddar sin själ. Det kan tyckas vara stora ord. Men är det egentligen det? Låt oss blott betänka hvad det moderna samhällslifvet är! Dess enda
lösen är denna: specialisering. Vi måste, åtminstone de flesta af oss, specialisera
oss för att komma fram. Vi måste gräfva vår egen lilla grop, i hvilken vi hvarje
morgon krypa ned och gräfva vidare för att, när kvällen kommer, åter krafla oss
upp med skumma ögon. Vi äro alla mer eller mindre hvad den gamla filosofen
sade om vetenskapsmannen: stackars dårar, som tillbringa vårt lif med att undersöka en viss del af ett visst djur, tillhörande ohyrans släkte. Det vill med andra
ord säga: vi tappa bort helhetsbilden, vi tvingas att aldrig bli hela människor. Vi
må vara landshöfdingar eller fabriksarbetare, sanningen gäller lika fullt.
Men för alla, eller åtminstone de flesta af oss, återkommer årligen en tid då
vi klifva upp ur gropen. Vi kalla det ferier. Nu vet jag för min del ingenting
hjälplösare än en svensk som har ferier. Han vet knappast hvad han skall hitta
på. Han hänger kvar i staden ett par dagar af pur rådvillhet. Så bär det af till
någon badort, där han tar sitt bad och sedan pliktskyldigast promenerar längs
stranden till dess han först efter middagen finner sig verkligt tillrätta på
societetsbyggnadens veranda. Eller: han har kanske inte råd till badorten. Då
beger han sig till hvad han med ett för honom synnerligen betecknande ord
kallar bondlandet. Där finner man honom ligga på rygg i en skogsbacke midt i
solen med en näsduk för ansiktet. Myror krypa på hans mage, flugor och mygg
svärma kring hans ansikte. Och plötsligt reser han sig upp. En mygga har listat
sig in under näsduken och stuckit till. Stadsbon på ferier svär. Och så mumlar
han: Sabla bondland. Att denne herre ej varit boy scout i sin ungdom, därpå
behöfver man ej tvifla. Jag vågar hysa en svag förhoppning om att jag med dessa
två bilder gett en, om än svag, föreställning om hvilken betydelse det har för den
vuxne att under sina uppväxtår ha kommit i en intim och lefvande beröring med
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naturen. Nu vill jag visserligen ej ha sagt att hvarenda människa bör vara en i
zoologi och botanik fullt utbildad vetenskapsman. Han kan vara detta och ändock ej ha den rätta naturkänslan. Men det är, enligt min fasta förvissning, till
hvar mans bästa att äga denna naturkänsla, denna naturkärlek. Och för att vinna
eller stärka denna känsla, denna kärlek, fordras förståelse. Ty om något är en
sanning är det denna: man kan endast älska det som är ens eget, det som man
gjort till sitt genom att känna och förstå det. Allt annat blir för oss mer eller
mindre främmande. Och därför att scouting skänker just denna intima förståelse
af och för naturen, sträcker sig dess betydelse långt utöfver ungdomens lekar.
När jag tänker mig den yttersta nytta vi i Sverge skulle kunna afvinna boy
scout-institutionen, förbinder jag härmed två ting, hvilka i egentlig mening ej
ingå i det engelska systemet. Och dessa två ting äro: utvecklandet af kamratandan och en reaktion mot spriten.
När jag talar om kamratkänslan, tar jag detta ord i en betydelse som torde
tarfva en något närmare förklaring. Om man i få ord vill uttrycka den väsentliga
skillnaden mellan den engelska och den svenska pojkens uppfostran, så blir det
denna: den engelska pojkens uppfostran är hufvudsakligen af moralisk och framför allt samhällelig art, den svenska af inhämtandet af teoretiskt vetande. Den
svenska skolpojkens moraliska uppfostran hänskjutes till hemmet och målsmännen. Detta är, enligt min mening, ett oerhördt missgrepp äfven i de fall där
föräldrarna genom sina egenskaper äro lämpade att lämna denna moraliska
undervisning. Hvar och en vet att ytterst få mänskliga varelser – och allra minst
ett barn – sätta ett värde på de etiska principer som utgå från äldres, d.v.s.
auktoriteters munnar. Det är sorgligt, men det är så. Vi se detta faktum upprepas
dag ut och dag in. Det leder ibland till tragedier, ibland till farser och, gudskelof,
ibland också till stolta triumftåg. Hur ofta har det ej ledt till fäders och mödrars
och mostrars förtviflan att ungdomen ej låter leda sig af eviga sanningar med
mindre de iklädas erfarenhetens brokiga skrud. Men det är, trots allt, så att
moraliska personligheter bli vi endast genom erfarenheten, genom den erfarenhet som framspringer som resultatet af ens egna handlingar gentemot människor
mot hvilka man ej på grund af deras ålder eller annan auktoritet redan från
början dragit det kortaste strået eller om hvilka man vet att de innerst inne redan
ha skänkt en sin förlåtelse. Lika barn leka bäst: det vill med andra ord säga: det
är genom de konflikter som uppkomma då en samling barn dag ut och dag in
tvingas att uthärda hvarandras sällskap som barnet naturligast och verkningsfullast lär sig dra gränserna mellan tillfredsställandet af sina egna önskningar
och eftergifvandet af hänsynen till nästan, med andra ord lär sig samhällsbegreppets första dygd. Ens härsklystnad söker sig snart andra och bättre utvägar, sedan den stukats af en handfull pojkars knytnäfvar. Detta har man i England haft öppet öga för. Jag medger visserligen att systemet kan leda till öfverdrifter och öfvergrepp, men då är det den ständigt öfvervakande ledningens plikt
att ingripa. Och ett godt medför den: samhörighetskänslan. Nu är ju, som bekant,
Sverge mer än något annat land individualismens paradis. Se till exempel på en
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svensk skolpojke! Han står så godt som fullkomligt främmande för 95 procent af
sina egna klasskamrater. Han har med dem ingenting gemensamt. Han väljer en
vän, och med honom går han antingen ut på slagsmål och pojkstreck eller diskuterar sin första kärlek och sina personliga egenheter. Detta medför också en annan brist. Jag har många gånger frågat mig själf: hvarför äro vi svenskar i allmänhet så dåliga psykologer eller rättare människokännare? Och jag har måst
svara mig själf: till stor del därför att vi aldrig blifvit uppfostrade att bedöma
andra människor. Vi ha aldrig kommit i tillräckligt nära beröring med ett tillräckligt antal främmande individer för att på något så när kort tid lära oss att se
huruvida en människa är en man eller en bracka. Det är i dessa tre fall, karaktärsbildningens, samhörighetskänslans och människobedömningens, som den
svenska boy scout-rörelsen borde kunna i rätta händer utveckla ett arbete hvars
resultat skulle komma ej blott individen, utan också res publica till godo.
Att boy scout-rörelsen skulle utöfva en nyttig inverkan genom att reducera
sportraseriet är min fasta öfvertygelse. Och att spilla några ord på sportens degenerering, därtill har jag hvarken tid eller lust. Och det hör för resten, strängt
taget, ej heller hit.
Jag sade för en stund sedan att en sådan sak som boy scout-institutionen ej
bör öfverflyttas med hull och hår. Sådant är bokstafsträldom och en svår synd.
Det är dess anda, dess inre mening, som skall forslas öfver. Att därför, som jag
såg häromdagen i en veckotidning, i de svenska scout-reglerna intaga en sådan
paragraf som denna: En scout skrattar, hvisslar och är glad under alla förhållanden, är ju ingenting annat än bokstafsträldom. Man vet knappast om man ska
skratta eller hvissla. Glad blir man i alla händelser inte. Inom parentes kan
nämnas att Baden Powells små utläggningar här och där äro långt ifrån befriade
från små löjligheter. Men hvarför de skola medtagas i packningen till Sverge
förstår jag sannerligen inte.
England har, när det gäller en rörelse som denna, ett stort öfvertag öfver oss
svenskar. Först och främst uppväxte den där så att säga organiskt. Den steg upp
som en idé ur en mans själ. Vidare äger England män. I det besynnerliga öriket
vandrar nämligen omkring ett oändligt antal sysslolösa och förmögna herrar,
sysslolösa, men ej okunniga. Ehuru för länge sedan män, äro de likt de flesta
engelsmän i grund och botten pojkar, lika hemmastadda i terrängen, med bössan
och på hästryggen, som i salongen och rökrummet. Dessa herrar sågo plötsligt
att de fått en lifsuppgift. De sällade sig till Baden Powell och han fick under sig
en hel stab af de riktiga karlarna.
Här i Sverge, i ett fattigt land, ha vi tyvärr inga sådana guldgossar. De som
äro kunniga måste arbeta, och de som gå omkring och slå dank äro okunniga.
Det vill med andra ord säga: vi ha brist på folk som med själ och hjärta kan ägna
sig åt saken. Men detta får ej afskräcka oss. Det enda är att vi måste hålla ögonen öppna på dem som ställa sig i spetsen för rörelsen, så att deras speciella yrken
eller intressen ej få alltför starkt svängrum och på så sätt leda boy scouten på
afvägar.
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Det är en fara som man bör vara särskildt rädd för: militarismen. Den ligger
så nära till hands. Och just därför böra vi akta oss för den. Ty det är ingalunda
meningen att boy scouten skall leka knekt. Det militära elementet, som nu intager en ganska stor plats i det engelska programmet, dock icke utan protester, är
här i Sverge både olämpligt och onödigt. Vi lära oss marschera och exercera i
skolorna, vi lära oss skjuta och gå på post och leka krig under värnplikten. Vi ha
alltså tillräckligt mycket af sådana saker i vår uppfostran utan att de skulle göra
sig gällande också inom boy scout-organisationen. Det är, som jag redan förut
påpekat, ej häri rörelsens tyngdpunkt skall eller bör ligga, utan i naturstudiet, i
naturkänslans uppfostrande, i kamratkänslans, samhörighetens växt. Rörelsens
kärna är att under lekens och äfventyrets form meddela undervisning och skapa
umgänge. Att därför döpa de svenska boy scouts till riddarpojkar synes mig föga
lämpligt. Ridderligheten är en dygd som boy scouten ej får sakna, lika litet som
någon annan man, men att särskildt pointera detta moment är att göra delen
större än det hela. Då kunde man med lika stort skäl kalla dem de små karaktärsbyggarna, de små signalmännen eller de små hvisslarna. Det som aldrig bör eller
får släppas ur sikte är detta: att utvecklandet af naturkänslan tar lejonparten. Sedan kommer allt det andra till. Ty det är med den verkliga naturvännen som med
trädgårdsmästaren, han blir varsam och öm.
Gustaf Hellström
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Boy scout-förbundets organisation – Centralstyrelse för hela landet
utsedd – De religiösa synpunkterna segra vid fastställandet af
förbundets lag. Osignerat referat i DN den 7 april 1910.
Scoutförbundets hufvudkommitté hade på onsdagen sammanträde under d:r
Brandels ordförandeskap i och för en sista granskning af det af subkommittéen –
d:r Brandel, löjtnanterna E. Killander och H. Möller – uppsatta stadgeförslaget.
Sedan man omredigerat ordalydelsen i en del paragrafer, ansåg man det skäligt
att ändra förbundets valspråk Alltid redo till Var redo, detta efter ett yttrande af
en af damerna, hvilken som stöd för den af henne önskade förändringen anförde
det något egendomliga argumentet ”att pojkarna annars lätt skulle kunna morska
upp sig för mycket”.
Kom så diskussionen om förbundets lag och det löfte som hvarje i detsamma inträdande scout skulle ha att aflägga. Hufvuddebatten kom därvid att stå
om huruvida begreppet Gud öfver hufvud taget här borde förekomma eller ej.
Amanuensen Edelstam ansåg att man ej borde inrycka detta i programmet, för
att ej stöta bort någon och meddelade att tre pojkar vid löjtnants Möllers scoutföreläsning i söndags af detta skäl vägrade att afge scoutlöftet. D:r Brandel förklarade åter att om Gud uteslöts ur programmet ville han ej vidare ha något att
göra med rörelsen, och pastor Berglund framhöll att utan Gud skulle förbundet
sakna allt fotfäste och bli som ett fallande löf.
Man enades slutligen om att scoutlagen skall lyda som följer:
En scout sviker aldrig sitt ord och besinnar alltid sin plikt mot Gud och
fosterland. Han fyller sina plikter mot föräldrar, förmän och kamrater, är uppmärksam och höfvisk samt bistår andra, särskildt de svaga, är djurvän och afskyr
följaktligen att plåga eller i onödan döda ett djur, lyder utan invändning sina
förmäns befallningar. Så är han hurtig och hänger aldrig hufvudet. En scouts tal
är alltid enkelt och rent, hvarför han afskyr svordomar och andra smutsiga uttryck, är sparsam för att kunna reda sig själf och hjälpa andra och gör det goda
för det godas egen skull, utan tanke på belöning.
Det löfte som hvarje scout skall aflägga vid inträdet i förbundet fick följande formulering:
Jag, N. N., lofvar att efter bästa förmåga fylla min plikt som scout samt att
lyda scoutlagen.
Stadgeförslaget skulle alltså nu vara fastslaget; i och för småändringar kommer det dock att öfverlämnas till subkommittéen.
Man kunde nu ha väntat att kommittén, som ju tillsatts af ett offentligt
möte, skulle ansett sig ha fullgjort sitt arbete och framlägga det för ett nytt allmänt möte – det brukar ju vara kotymen. I stället öfvergick man nu till val af en
hela landet omfattande centralstyrelse, som skall stå i spetsen för scoutförbundet. Detta föregicks dock af en liten diskussion om kommitténs rätt härtill.
Löjtnant Killander var härvid den enda som framhöll att man väl knappast kunde
sitta där och välja för hela landet. En annan talare ansåg dock att de närvarande
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säkert voro de mest kompetenta som för närvarande kunde letas upp i frågan och
därom voro de öfriga eniga. Till medlemmar i denna centralkommitté valdes d:r
Robert Brandel, löjtnant H. Möller och amanuensen Carl Edelstam – löjtnant
Killander afsade sig. Vidare beslöts att som representant för landsorten erbjuda
kapten Ebbe Lieberath, ledare för boy scout-rörelen i Göteborg, en plats i styrelsen, hvarjämte man äfven ämnar höra sig för hos Svea artilleriregementes chef,
öfverste G. Torén, hvilken ansågs särdeles lämplig såsom ordförande.
Scoutförbundet skulle således nu vara fullt färdigt för sin uppgift.
Dagens text: Boy-scouts, moral och religion. För Dagens Nyheter af
Gustaf Hellström (DN den 9 april 1910)
Det finns enligt min tanke ingenting mera motbjudande för människan än att
nödgas upprepa sig själf. Sådant har strängt taget endast naturen råd eller rättare
sagdt, tid till. Men den åt oss människor tillmätta tiden är för kort. Det ges så
många tusen ting att gripa tag i, att undersöka, att fundera öfver. Och då vi gentemot en särskild fråga efter bästa förmåga och efter måttet af de förståndsgåfvor
hvarmed en njugg natur utrustat oss lämnat vårt sista svar, bjuder det oss emot
att återigen träda fram och upprepa våra egna ord i så godt som samma form.
Om ett slags trötthetskänsla då ej inställer sig, beror det därpå att den idé som
ligger bakom orden är af en vital betydelse, ej så mycket för oss själfva personligen som för commune bonum.
Genom vissa omständigheter har mitt namn kommit att ställas i samband
med boy scout-rörelsens öfvertransporterande till Sverge. Min syn på de moment af rörelsen som borde särskildt beifras här har mötts af kritik, dels under
den diskussion som följde på det föredrag jag häromdagen hade nöjet hålla i
Kvinnornas diskussionsklubb, dels i en intervju med d:r Brandel, införd i tisdagsnumret af Svenska Morgonbladet. Jag anser det därför som en plikt att åter
doppa pennan för att i någon mån bemöta de framställda anmärkningarna.
Muntliga diskussioner äro i allmänhet föga gifvande. Och det är helt naturligt. Det ligger alltid något af täflan öfver en diskussion. Och det bästa inom en
människohjärna: idéen utförd i dess klaraste och pregnantaste form kan ej komma till uttryck under en täflan som ej så litet påminner om en kappspringning på
korta distanser. Det bästa arbetar sig fram till klarhet och pregnans i stillheten
under långa, sofrande timmar. Jag hoppas att jag ej gör mig skyldig till en ohöflighet om jag säger att den diskussion som åtföljde mitt föredrag ej utgjorde
något undantag från regeln.
Men märklig var den i alla händelser. Det visade sig nämligen med all
önskvärd tydlighet att boy-scouten redan vid sina första försagda steg i skog och
mark ej ledts af den enda bärande idéen, det jag kallade den eviga sanningen i
Baden Powells system.
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De anmärkningar som framställts mot min tolkning af rörelsen ha – synes
det mig – varit af hufvudsakligen negatif art. De ha rört sig omkring saker som
jag anser i vissa fall vara andra plans-frågor och återigen i vissa fall rentaf
hindra rörelsens popularisering. Och jag är vidare ej fullt säker på att kritiken ej
uppkommit på den grund att man begär för mycket af boy-scouten, att man i
programmet vill inplocka en hel massa – delvis goda och nödvändiga – ting.
Men låt oss se saken ur fullkomligt klar och opartisk synpunkt! Låt oss betänka
att det ej är för tillfredsställandet af våra egna, af en eller annan färg mer eller
mindre bestrukna intressen som vi arbeta, utan för den svenske pojkens skull, för
en vaknare pojksjäl, för en större intimitet mellan honom och de ting som röra
sig omkring honom och bland hvilka han rör sig, för en starkare personlig samhörighetskänsla mellan honom och hans kamrater, mellan honom och ledarenläraren, mellan honom och naturen. Det är detta målet gäller: att förkroppsliga
begreppen för pojken och sålunda göra dem för honom kärare. Detta är det stora,
allt annat behärskande momentet i rörelsen och det för hvilket alla andra måste
vika undan.
Nästa fråga blir: hvilka äro de bästa goda medlen genom hvilka rörelsen
kan fånga så många pojkars intresse och fantasi som möjligt? Ty alla goda
medel äro icke lika bra. Och vidare: de goda medlen böra, om möjligt, ej sökas
alltför långt borta från den bärande idéen. Det är här ledningens intima bekantskap med pojksjälen ställes på hårda, men synnerligen hälsosamma prof. Och
det är också här ledarens personlighet kommer till sitt stora – goda eller snedvridande – uttryck. Han må tillhöra hvad yrke som helst: lärarens, militärens,
prästens, jordbrukarens, jägarens o.s.v. – det betyder ingenting. Men hvad som
fordras är att han är en stolt skuren personlighet, att han ständigt och med
verkligt djup själfrannsakan bemödar sig om att se rörelsen stort, att låta
detaljerna förbli detaljer och hufvudmomentet hufvudmoment. Han bör vara en
karl. Och det som skiljer en karl från en vanlig människa är detta: sitt glada
allvar – äfven under lekens och skämtets former – meddelar han sin omgifning,
det vill säga pojkarna, ej genom moraliska maximer sådana som: du skall frukta
Gud, du skall älska ditt fosterland, du skall alltid tänka, känna och handla som
en gentleman, utan genom den manlighet som utstrålar från honom och som
pojken instinktivt känner. Han verkar som en hög och frisk luft. Och just därigenom att boy scout-rörelsen mera än skolgången knyter ett intimt personligt
band mellan pojken och en sådan karl kan den verka bättre för pojkens
moraliska uppfattning och hans syn på lifvets skiftande ting till en grad som
måste bli af konstituerande betydelse för pojkens vidare etiska själfbyggnad. Där
denna personlighet saknas, där hjälpa inga lagar, inga bud. Det är ej en på yttre
normer grundad militärisk disciplin som kräfves, utan den lydnad som är
baserad på tillit till och aktning för ledaren, den lydnad som har sin rot i det
slags förtröstan om hvilken gamla Norbeck i sin teologi talade. Detta är en
erfarenhet vi alla gjort under skoltiden gentemot våra lärare. Dem som hade
detta personlighetsmärke om hvilket vi här talat förläto vi allt, äfven när de
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risade, dem som saknade det, dem som voro smått skurna och på den grund
också orättvisa, dem föraktade vi, äfven när de voro i sitt allra mest strålande
solskenhumör. Jag minns från min egen skoltid ett i detta fall typiskt exempel.
Den religiösa känslan som fanns hos mig som barn plockades samvetsgrant ur
själen på mig af två religionslärare. Dess bättre återinsattes den under gymnasisttiden af en tredje religionslärare. Och dock vet jag ingen som mera sällan
bar ordet Gud och himmel på tungan. Men hans religiösa personlighet var som
en slagruta. Och inför denna finkänsliga och försynta slagruta sprang åter källan
fram. Och med det resultat att den aldrig sedan vid någon tidpunkt varit helt och
hållet utan vatten. Det är i boy scout-rörelsen som i allt annat: gif oss karlen,
mannen! Och omkring honom skola ej endast pojkarna flocka sig; omkring
honom skall det också uppstå andra män som i honom finna ett lefvande exempel.
Så har det varit i England.
Låt oss göra oss en bild af den idealiska boy scout-ledaren! Han är först och
främst en personlighet. Det vill med andra ord säga: han är ingen bokstafsträl.
Allt hos honom är lefvande: Hans etik är ett med honom själf och ej baserad på
ett större eller mindre antal praktiskt-moraliska maximer. Han är religiös, ty
ingen idealisk man saknar den religiösa känslan – om man nu öfver hufvud taget
kan tänka sig en sådan inadvertens som en irreligiös människa. Åtminstone har
jag aldrig träffat någon, ehuru jag umgåtts och fortfarande umgås med ”hedningar”. Men han är försynt. Och han vet framför allt att predikandet af budord eller
kyrkogång om söndagarna eller obligatoriska bibelstunder ej bidraga att hos
pojken väcka den religiösa känslan. Endast lif kan föda lif. Det blotta ordet har
aldrig födt något. Han skapar vidare lydnad utan rigorös disciplin. Dessutom
måste han naturligtvis för att vara till gagn som boy scout-ledare också vara
naturälskaren och naturkännaren.
En sådan man – om han kommer – gör boy scout-rörelsen oändligt större
lefvande nytta än äfven aldrig så många kommittéer som nedsättas att utarbeta
lagar. Bara detta enda lilla faktum: detta kommittésnickeri, synes mig betänkligt.
Att börja med kommittéer och utredningar, tillkallandet af sakkunniga o.s.v.
visar en alltför mekanisk uppfattning af rörelsens innebörd. Och då doktor
Brandel säger i sin intervju: ”Men hr Hellström har ej gifvit ett enda förslag, utan blott sagt: så och så bör det vara ”, så upptager jag detta som berömmelse och
ej som klander. Ty med så lefvande händer bör rörelsen behandlas att ej något
en gång för alla och för alla platser i riket gemensamt reglemente borde fastslås.
Det är på ledarna det hänger, på deras personlighet, på deras fördomsfrihet att
lämna alla andra för dem själfva mer eller mindre kära älsklingstankar å sido för
att arbeta på ett mål, gossens vakenhet, karaktär, ”ton” och natursinne. Detta utesluter naturligtvis ej att vissa gränser utstakas, att vissa öfningar fastställas sådana dem Baden Powell upptagit i sin bok. Men det är pojkens själ vi vilja åt.
Och på ett lefvande personligt sätt genom en karl, en ledare.
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Jag hoppas att jag härmed tillräckligt tydligt ådagalagt att jag långt ifrån att
vilja frigöra rörelsen från alla moraliska moment tvärtom sätter dem i första
planet.
D:r Brandel säger vidare: ”Hans (min) enda tanke är ’kamratkretsens’ uppfostran, han menar ju att pojkarna skulle utöfva ett förädlande inflytande på
hvarandra , utan något egentligt inflytande från äldre. Men det har jag lärt mig…
vara en fullkomlig omöjlighet”.
För det första: den sista meningen är en ohygglig dom af en erfaren lärare
öfver pojkarna. Och den strider ej så litet mot hvad en annan af boy scoutkommittéens medlemmar under diskussionen med af rörelse dallrande stämma
yttrade: att våra svenska pojkar äro de bästa som finnas. Hur går detta ihop? Och
hur kan d:r Brandel och den citerade talaren samarbeta i en kommitté med så
diametralt motsatta åskådningar om det material, d.v.s. den svenska pojken, de
ha att handskas med?
För det andra är påståendet som lägges i min mun ej fullt sant. Hvad jag
menar (och jag tillade det också i mitt föredrag) är detta: att pojkarna under sin
samvaro så mycket som möjligt få uppfostra sig själfva, men att så snart en dålig
”ton” skulle sätta luften i dallring, skulle den vaksamma ledaren ingripa. Det är
detta jag, för att använda d:r Brandels egna ord, kallar ett egentligt inflytande
från de äldres sida.
Jag kommer nu till ett annat moment i den kritik som under diskussionen
kommit min tolkning af boy scout-rörelsen till del: att fosterlandskärleken ej
intagit ett dominerande rum. Dess bättre är denna anmärkning lätt att affärda.
För min del kan jag nämligen ej finna en rörelse som på ett bättre sätt ger en
mera lefvande fosterlandskärlek än denna. Ty den lär pojken känna sitt land.
Den sätter kött på fosterlandsbegreppet. Det fordras, som bekant, en ganska hög
kulturståndpunkt att kunna förälska sig i ett begrepp. Men att genom personlig
kännedom om olika delar af vårt land och dess skönhet ge pojken en verklig, en
reell föreställning om de materiella och estetiska värden som begreppet fosterland innefattar, det ligger i själfva rörelsens väsen.
Till slut frågan om boy-scouts och religionen. Jag har endast för några
veckor sedan i en artikel i Dagens Nyheter, kallad Boy-scouts och prästadöme,
utförligt angifvit de skäl hvarför från såväl rent pedagogisk som allmänpraktisk
synpunkt religionsutöfningar i form af obligatorisk kyrkogång och bibelläsning
ej böra förekomma. Och dessa skäl förekomma mig ännu klara som slungad
honung. Kyrkogång och bibelstunder äro ej de trollspön genom hvilka pojkens
religiösa känsla växer fram. Och dessutom: hvad vi arbeta på är ju detta: att få så
många pojkar som möjligt under ”fanorna”. Nu finns det ju, som bekant, i
Sverge en massa föräldrar hvilka anse pojkens religiösa känsla ta skada af, mekaniseras genom kyrkogång och obligatorisk bibelläsning. Att fasthålla vid
dessa moment betyder alltså bortstötandet af en stor numerär pojkar. Att uppgifvandet af dessa moment skulle betyda detsamma som borteliminerandet af all
religiös känsla tror väl ändock ingen. Ty den som är besjälad af en lefvande
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religiös känsla finner nog vägar mindre upplöjda än kyrkogång och bibelläsning
att hos pojken hålla känslan af alla synliga tings förgänglighet och tillfällighet
vid växande lif. Och den som ej äger denna känsla inpräntar den ej heller förmedelst psalmers sjungande, böners läsande och texters utläggande.
Gustaf Hellström
Boy scout-styrelsen anser sig blott interimistisk.
D:r Brandel klargör sin och “centralstyrelsens” ställning till
rörelsen (Osignerat referat i DN lördagen den 16 april 1910)
Vid Kraftska skolans musikafton på fredagen i K.F.U.M:s hörsal vid Birger
Jarls-gatan höll d:r R. Brandel ett föredrag om boy scout-rörelsen. Salen var till
sista plats besatt med åhörare.
Sedan d:r Brandel rekapitulerat arbetet för att införa scout-rörelsen i Sverge, kom han in på frågan om huru “centralstyrelsen” fattade sin uppgift. Det var
en missuppfattning att styrelsen skulle bli någon riksstyrelse eller ens ett öfverhufvud för rörelsen i Stockholm. Styrelsen har fattat sin uppgift såsom interimistisk och anser sig framför allt vara en frågebyrå, dit intresserade kunna vända
sig för att få råd och upplysningar. Styrelsen är beredd att när som helst lämna
sin post och har aldrig inbillat sig att dess stadgeförslag skall vara slutgiltiga.
Till hr Gustaf Hellström, Dagens Nyheters Londonkorrespondent, som obestridligen varit den banbrytande för rörelsen i Sverge, gaf talaren en honnör för
hans nobla skrivsätt, hans kärlek till sanningen och hans saklighet, som bortsåg
från personen. Talaren trodde sig stå på ungefär samma ståndpunkt som hr Hellström, men ville dock påpeka några skiljaktigheter. Hr Hellström har, ansåg
talaren, en alltför idealistisk syn på saken, och framför allt tillmäter han ledaren
en för liten roll. D:r Brandel ville vända upp och ned på hr Hellströms åsikter.
Först ville han ha en duktig ledare, som tar hand om gossarna och för ut dem i
naturen. Ledaren har en ofantlig betydelse och af honom kräves mycket arbete.
Sedan talaren berört scout-rörelsens förmåga att skapa en ungdom som,
äfven när den är borta, känner sina finaste rottrådar fästa i hemmet, övergick han
till frågan om religionens ställning inom rörelsen. Scout-rörelsens uppgift är
ingalunda att anordna religiösa lektioner, men talaren var glad öfver att religionen dock fått någon plats inom rörelsen. Han trodde ej att ungdomen var så
irreligiös som motståndarna af gudsbegreppets införande i rörelsen vilja göra
gällande. Många frukta äfven att scoutrörelsen skall bli militaristisk, och om
man med militarism menar att rörelsen skall ledas i chauvinismens anda, som
nog rätt mycket är fallet i England, ville äfven talaren ställa sig på oppositionens
sida. Men menar man med militarism att lära gossarna hållning, höflighet och
disciplin, så är den nödvändig. D:r Brandel slutade sitt föredrag med att uttala
det önskemålet att öfverdrifven sport måtte hållas borta från scout-rörelsen och
att den ej må bli någon separat skolrörelse.
43

Boy scouten under debatt på ett Viktoriasalsmöte i går (osignerat
referat i Dagens Nyheter den 20 april 1910)
Ett offentligt möte var i går kväll från socialdemokratiskt håll utlyst i Viktoriasalen för att syna boy scout-starten i sömmarna. Som vanligt på dessa möten, var
det så mycket folk som lokalen kunde rymma. Ledarna för den igångsatta
rörelsen voro särskildt inbjudna. Komminister R. Brandel och löjtnant H. Möller
gjorde också en fransysk visit på mötet, utan att dock uppträda. Författaren
Gustaf Hellström hade lofvat att bidraga med ett inlägg i debatten, men var af
sjukdom hindrad, hvarför han öfverlämnat åt amanuensen E. Lundström att
utveckla hans synpunkter i frågan.
I sitt inledningsanförande underströk
amanuensen Lundström också vikten af att
icke den nya ungdomsrörelsen exploaterades
af vissa riktningar och beklagade därför att
rörelsen redan från början omhändertagits af
militärer och präster. Detta förhållande
borde dock icke ha till följd att man förklarade boykott mot boy-scout, därtill finns
det i rörelsen allt för mycket godt att ta vara
på. Man borde i stället se till att rörelsen
vrides in på rätt spår och framför allt se till
att den inte tvingas fram, utan får tillfälle att
spontant utveckla sig.
Under den därpå följande lifliga diskussionen framhölls af tjänstemannen Emil
Larsson m.fl. att boy scout-rörelsen aldrig
Erik Lundström (till höger) var botaniker
kunde bli populär så länge militärer och
med vilda läkeväxter som specialitet,
präster satte sin prägel på densamma. En elev
sedermera apotekare
i Borgarskolan hade affattat en lång kria om
saken, hvari han med ungdomligt patos och äkta skolpojkslyrik drog i härnad
mot boy scout-rörelsen såsom en militär-rörelse, som döljer sig under en
kulturell mask. Ett par andra skolpojkar uttalade sig också mot rörelsen sådan
den nu tenderar att bli.
Från prästerligt håll gjordes intet inlägg i debatten, från militärt håll
däremot två. Löjtnant Lönnqvist ville pointera att det förhållandet att några
militärer ställt sig i spetsen för scout-rörelsen icke finge tydas som någon allmän
tendens hos militären att vilja tillskansa sig inflytande öfver rörelsen. Själf ansåg
talaren att den engelska boy scout-rörelsen med dess militära biafsikter icke utan
vidare borde planteras på svensk mark. För Sverge passar inte en chauvinistisk
rörelse; hvad vi behöfva är en rörelse som uppfostrar till god medborgaranda;
detta vore inte minst militärernas högsta önskan, ty om en sådan anda blef
allmänrådande skulle försvaret icke behöfva bli liktydigt med militarism. Om
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den svenska boy scout-rörelsen skulle ha några bisyften skulle det vara att genom kärlek till naturen väcka intresse för egna hems-rörelsen och återutvandringen från städerna till landsbygden. Detta senare: ”tillbaka till naturen”,
ansåg den andra militära talaren, löjtnant Folcker, vara hufvudsyftet med rörelsen. Det behöfs en motvikt mot industrialismen och den därmed följande fysiska
dekadansen. Därför borde boy scout-rörelsen i främsta rummet söka nå arbetarnas barn.
Det intressantaste inlägget i debatten var gifvetvis Ellen Keys, som upplästes af fru Emilia Bromée och som in extenso återfinnes på annan plats i
dagens nummer.
När debatten vid half 12-tiden förklarades afslutad förelågo tre resolutionsförslag, ett framlagdt af grosshandlare Holmblad, hvari uttalades en önskan om
att rörelsen får utveckla sig inom så vida gränser som möjligt och att den lägges
så att den kan mottaga barn ur alla samhällsklasser, ett, upptagande Södertälgescoutarnas program, hvari dessa synpunkter tillgodosetts, samt slutligen följande, som med stor majoritet blef mötets:
Föräldrar, målsmän och öfriga för ungdomen varmt intresserade personer,
samlade till möte i boy scout-frågan, uttala sitt skarpa ogillande af den ungdomsrörelse hvilken här under namn af boy scout börjat iscensättas,
hufvudsakligast af präster och militärer.
Mötet anser i likhet med initiativtagaren, skriftställaren G. Hellström,
att en direkt kopia af den engelska ungdomsrörelsen, hvars syften ju till stor
del äro rent militära, icke bör vinna fotfäste inom vårt lands ungdomsskaror.
Inseende behofvet af verkliga karaktärers danande redan i ungdomen
understryker mötet dock kraftigt de af initiativtagaren G. Hellström och
inledaren Erik Lundström framhäfda synpunkterna för karaktärernas höjande genom en intimare växelverkan ungdom och natur emellan, och uppmanar mötet alla för saken intresserade att verka för bildandet af konfessionslösa ungdomsgrupper samtidigt som i redan existerande ungdomsorganisationer mera rum ges åt det härdande lifvet i skog och mark.
Mötet beklagar till sist att Baden Powells bok Den engelska ungdomsrörelsen Scouting for Boys i sin föreliggande öfversättning, med sitt ofta
tanklösa, lättvindiga och tendentiösa innehåll och språk utan hänsyn anbefalles och sättes i händerna på uppväxande okritisk ungdom.
När denna resolution antogs hade nästan hälften af mötesdeltagarna aflägsnat
sig. De återstående, till största delen bestående af arbetare, uppstämde som afslutning på det hela ”Arbetets söner”.
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Dagens text: Till diskussionen om boy-scout. För Dagens Nyheter
af Ellen Key. DN 20 april 1910.
Att halka utför berghällar och bryta benet har bland andra följder äfven den att
man hinner läsa tidningarna nogare än annars. Så upptäckte jag att man den 19
ämnar ägna boy scout-rörelsen en väl behöflig diskussion.
Redan den 8 mars sökte jag framkalla en sådan genom en insändare – i
hvilken några meningsfränder instämde.
Önskan att den nya ungdomsrörelsen skall bli en verklig kulturrörelse,
föranleder de undertecknade att påpeka hvad som redan nu synes oss kunna
kallas missriktningar inom densamma.
Först och främst namnet “riddarpojkar”. Ty pojkarna äro inga riddare
därför, att de aflagt vissa prof eller löften. Enhvar kan veta att dessa löften
af en hel del pojkar komma att bli illa efterlefda. Lika litet som i medeltiden
borde riddarnamnet skänkas innan en föregående tjänstgöring ägt rum.
Hvarför icke bruka det gamla svenska ordet småsven i stället för “ömfoting”, sedan sven och slutligen, efter tjänstgöring som sådan, åt den förtjänte
gifva riddarnamnet? Mest i enlighet med ordet scout vore spejare eller
utpost. Men när man försmått de anspråkslösa orden, borde man söka ett
annat lika anspråkslöst och med gammal häfd, men ej dana ett nytt, långt
och anspråksfullt.
Vidare finnas i lagarna uttryck, som endast äro fraser. Och det vore
skada om frasen finge makt inom den del af världen, som hittills varit mest
fri från denna, nämligen pojkvärlden!
T. ex.: “En riddarpojke är allas vän…” Vad betyder detta att vara allas
vän? Det betyder i själva verket att vara ingens. Dessa två ord borde ovillkorligen strykas ur den fjärde paragrafen, för att pojkarna icke skola lära sig
missbruka ett stor och allvarligt begrepp.
I sjunde paragrafen heter det: “En riddarpojke lyder utan invändningar
befallningar af sina föräldrar” etc. Tyvärr finnas emellertid föräldrar, som
ge befallningar, hvilka t.ex. kunna strida emot de här ifrågavarande löftena
eller mot andra viktiga lefnadsregler.
Och icke heller torde alla ledare bli så fullkomliga, att en militärisk
lydnad utan alla invändningar bör påbjudas. Denna paragraf borde ändras
sålunda: “En riddarpojke lyder utan invändningar befallningar av sina
föräldrar, sin patrulledare och sin truppledare, då dessa befallningar icke
strida mot de löften han avlagt eller mot hans rättskänsla”.
Den åttonde paragrafen: “En riddarpojke skrattar, hvisslar och är glad
under alla förhållanden”, är lika löjlig som olämplig. En pojke, som lyder
den lagen, blir inom som utom hemmet odräglig. Att skratta och hvissla på
orätt ställe, är redan ett af pojkråhetens vanligaste uttryck, och man måste
redan nu i hemmen tillrättavisa “riddarpojkarna” för deras ifriga utöfning af
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denna lag! Hvad det beträffar att “vara glad under alla förhållanden”, så är
detta möjligt endast för en tanklös och hjärtlös varelse.
Låt därför lagen lyda så: “En riddarpojke är glad äfven under motigheter, ty det uppmuntrar andra”. Då blir lagen nyttig, nu är den enfaldig.
Om man i vissa av lagarna finner för mycket af det goda, så finner man
i andra för litet. Det är t.ex. icke nog att pojkarna lofva hänsyn för djuren.
De behöfva uppmanas till hänsyn för naturen i sin helhet. Pojkars råa
vårdslöshet mot träd och blommor, deras ovana att skära och klottra
öfverallt, att utmärka sin väg genom skal, papperslappar och flaskor, kunde
just genom denna ungdomsrörelse kraftigt motarbetas.
Endast sådana ledare, som lära pojkarna vårda natur och minnesmärken, som väcka sinnet för naturens skönheter och egendomligheter, som sätta
sången i skrålets ställe, äro lämpliga att göra rörelsen till en i alla afseenden
förädlande.
Vidare fattas några viktiga löften: de, att afhålla sig från råa ord och
svordomar, från alkohol och tobak. Om dessa löften ej afgivas, då komma
alla de andra att brytas. Ty ingenting motverkar mera den hjälpsamhet och
höflighet, den uppmärksamhet och sparsamhet, som åläggas, än bruket af
alkohol och tobak. Detta bruk – äfven om det ej blifvit missbruk – föranleder en själviskhet, som är ridderlighetens raka motsats. Och vanan vid råa
ord och svordomar leder omedelbart till råa beteenden äfven i andra afseenden.
Således: Bort med riddarordet före väl aflagda riddarprov! Bort med
fraser, som icke kunna eller böra efterlevas! Men fram med allvarliga krav
på en afhållsamhet, som framkallar den självtukt, hvilken är vägen till den
äkta ridderligheten!
Denna insändare, i hvilken några andra instämde, möttes endast af ett hetsigt
svar från en redaktionsmedlem i G.H.S.T., där jag publicerat insändaren. Han
förklarade hvarje anmärkning obefogad, då den gällde nutidens mest geniala
uppfostrare (!?) Baden-Powell, hvars ”lagar” jämfördes med eviga visdomsord –
t.ex. med Jesu bud – och mera dylikt! Detta visade mig att, lika stor som
entusiasmen var, lika liten var besinningen. Lyckligtvis har kritik dock ej uteblifvit. Och den bör fortgå. Ty det är alls icke af vikt om boy scout-rörelsen
börjar litet förr eller senare. Men det är mycket viktigt att den börjar på det rätta
sättet. Det är mycket betecknande för den blinda entusiasmen att G.H.S.T. sedan
förbisett Gustaf Hellströms ypperliga inlägg i frågan liksom all annan betydelsefull kritik och endast anför uttryck af lika kritiklös beundran som den
hvilken satt rörelsen i gång i Göteborg.
Blind entusiasm är emellertid hundra gånger mer värd än det slags förståndighet med hvilken man i Stockholm söker få rörelsen att hvila på de fyra
hörnstenarna: centralisation, formalism, klerikalism, militarism.
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Hvad som behöfves är entusiasm och psykologiskt förstånd, äkta folklighet och innehållsrik personlighet hos
ledarna. Endast sådana män –
de må sedan vara militärer,
präster, lärare eller hvad som
helst – kunna göra rörelsen
till hvad vi i Sverge behöfva.
Innan ”lagar” fastställas bör
man t.ex. lyssna till gossarnas
sätt att fatta de från det engelska föredömet hämtade.
Pojkar ha t.ex. plågat familjen
med oupphörliga hvisslingar.
De ha sagt att lydnad för lärare ha de ej lofvat – bara att
lyda föräldrar och scoutledare!
En pys har undrat om
han ej skulle få vara ledsen i
fall hans mamma eller mormor dog; andra ha afhandlat
frågan om de nu skulle låta
mygg och loppor bita sig,
eftersom en scout ej ens får
döda en fluga; en äldre gosse
har påpekat att en far kan
befalla sonen att t.ex. ta sig en
sup – skall sonen då ”lyda
obetingat”? o.s.v. Kristendomen Ellen Key. Illustration ur Ulla Isaksson & Erik
visste att de människor som be- Hjalmar Linder. Elin Wägner. Amason med två
falla, oftare äro onda och fåvit- bröst. Stockholm: Bonniers 1977, vid s. 160.
ska än goda och visa. Och den
inskärpte därför att man mera skall lyda Gud än människor. Scout-rörelsen vill
införa hvad man i Tyskland med ett från jesuitismen lånadt ord, kallar Kadaverlydnad. Med andra ord den militäriska lydnad som i fält är af vikt, men öfverallt
annars af ondo. Grundorsaken är att hela scout-rörelsen innerst är militaristisk,
icke social.
Den har i England sökt förena båda dessa moment. Och i den mån som en
viss utbildning och disciplin fordras för att verksamt kunna hjälpa vid t.ex.
öfversvämningar, eldsvådor och andra olyckshändelser, så är detta behöfligt.
Men hvarje annan skymt af krigaranda är hos oss onödig. Skolan och värn48

plikten sörja här för militärutbildning. Men med den social-humanitära utbildningen bland pojkarna i alla samhällsklasser är det illa ställdt. Och det är på
denna punkt som scout-rörelsen kunde få en stor uppgift att fylla, om dessa
gossar bli spejare i den meningen att de i människornas och i naturens lif
oaflåtligt speja efter anledningar att gagna liksom efter allt det goda och sköna
som de kunna älska och vörda. Visserligen kan ”krigsleken” leda fram till
samfundskänslan, så har ju till dels det historiska förloppet inom mänskligheten
varit. Men nu är ej denna lek oumbärlig. Och den kan bli farlig för ungdomens
utveckling till fredslidelse i stället för krigslust, den utveckling som inom
gossesjälen i alla land nu är den för kulturen viktigaste. Vi stå här vid scoutrörelsens inre motsägelse, den motsägelse som skall nödga hundratusen svenska
fäder och mödrar att bekämpa den, om den ej frigör sig från det engelska
föredömet och blir – som Gustaf Hellström så ofta och ypperligt framhållit – ett
uttryck endast för de stora bärande tankarna i den engelska rörelsen, nämligen
kamratskapets, friluftslifvets och den sociala hjälpsamhetens uppfostrande
värde. Scoutrörelsen i England är typisk för det engelska folkets egenart: att tåla
de mest skriande motsägelser inom sina seder, lagar och åskådningar, att ej dra
ut konsekvenserna af en idé. Å ena sidan vill man nu hos en scout-boy utveckla
en så ömsint humanitet att han ”icke ens dödar en fluga”. Å den andra inriktas
gossarnas håg och utbildning på människoslakten, på kriget, under hvilket dessa
ömsinta skola tvingas att mörda och begå alla slags grymheter äfven mot gamla
och svaga, mot kvinnor och barn, dessa som de i fredstider på allt sätt skola
hjälpa. Å ena sidan utvecklas en scout-boy till social hjälpsamhet i nöd och
olyckor, å den andra lofvar han att alltid – således äfven inför nöden och
olyckan – vara ”glad”. Han skall å ena sidan bruka sin iakttagelse, sitt omdöme,
å den andra ”lyda obetingat”, äfven när han t.ex. genom att ge en upplysning kan
spara tid och kraft vid det gemensamma företaget. Om scout-rörelsen kommer
att bli hvad den nu hotar med, om den ej frigöres från svagheten i det engelska
mönstret då måste den mötas af en motrörelse.
Formen för denna kunna vi hämta från Amerika, i en rörelse som en del
unga kvinnor där börjat genom ett förbund af ”solsystrar”. Förbundets mål är att
i alla riktningar låta godhet och glädje utstråla. Omkring sig samla systrarna
barnen till lek och sång och naturlif. Vid hvar sammankomst berätta de små
”solstrålarna” – icke som skryt öfver egen god gärning, utan endast som vägledning för de andra – när de lyckats finna en väg för att lysa upp en mörk tillvaro, för att värma en frusen. Ena gången blef det ju bara en hjälpande hand, ett
vänligt ord, den andra ha de kunnat hitta något mycket verksammare. Hans t.ex.
hade den turen att få bära hem grannfruns korg; Olle fick hjälpa med diskarna;
Lisa såg efter ”lillan” och skaffade sålunda jungfrun en ledig stund, och Greta
hade haft allra roligast: hon hade plockat vildblommor åt en sjuk. Sedan börja
rådplägningar om annat som kan göras. ”Jag vet”, ropar en, ”vår jungfru är så
trött, jag skall borsta mina skor och bädda min säng.” En annan berättar att i
huset bor en blind, som man kan läsa för. Och en tredje talar om att den lilla
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tidningspojken huttrade af köld och föreslog att de skulle satsa af sina ”karamellpengar” till en vinterrock åt honom. Äfven dessa barn äro, som vi se, ”spejare”, äfven de äro ”alltid redo”. Men i deras verksamhet ligger ingen motsägelse. Och inget hindrar att de små ”solbröderna” sedan under manlig ledning
kunna utvecklas till samma samhälleliga hjälpverksamhet som ”scout-boys”.
Solbarnens plikt är att ha ögon och öron öppna för andras glädje eller lidande
eller hjälpbehof. Till dessa andra höra djuren, som de aldrig onödigt få döda,
blommor, som de aldrig tanklöst få afslita. Som den verkliga ”solstrålen” skall
den mänskliga dela med sig af sitt ljus och sin värme åt alla. Man lär ej barnen
att vara ”allas vän”, som det står i scoutlagen, ty detta är nonsens. Men att vara
vänliga mot alla – och detta är visdom.
Detta förbund af solsyskon kan bli allt det bästa scout-rörelsen skulle
kunnat bli. Vi behöfva ett medel för barnens uppfostran i klassutjämningens
tecken, allt medan vi väntar på folkskolan som bottenskola. Vi behöfva ett
medel för barnens uppfostran till enskild och samhällelig hjälpsamhet. Vi
behöfva ett medel att utbreda kärlek till och hänsyn för naturen. Vi behöfva ett
medel att förädla idrotten, genom att ställa den i värdiga syftens tjänst.
Boy scout-rörelsen måste grundligt ändras för att bli ett sådant medel.
Solsyskonens idé behöfver endast utvecklas så att de större barnen erhålla,
gossarna sitt och flickorna sitt lämpliga område för friluftslif i förening med
samhällelig hjälpverksamhet. Den engelska scouten som genom sin löparskicklighet bragte snabb hjälp vid en stor olycka är ett vackert bevis på hvad den
engelska rörelsen är då den ter sig som bäst. Men jag vet ett annat, af alla
”rörelser” oberoende exempel. I min småländska hembygd fans en mycket läsgirig tolf års flicka, som en sommar var för klen att orka gå den nästan timslånga
vägen från och till skolan. Hennes små skolkamrater, arbetarbarn som hon,
funno då själfva på att turvis bära henne ”på guldstol” från och till skolan.
Denna bild af den lilla ljuslängterskan och de små ”solsystrarna” synes mig
så skön att den som relief borde smycka en skolsal.
Och i sin spontana enkelhet synes den mig vara den vackraste symbolen för
hvad vi nu så innerligt gärna med alla goda medel hos vårt folk vilja väcka:
viljan till kultur och viljan till ömsesidig hjälp.
(Ellen Key)
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Låt oss nu också göra något för flickorna!
Elin Wägner i Idun den 24 april 1909
DÅ NU FRÅN den ena platsen i landet efter den andra ingå meddelanden om att
scout-idén börjat praktiskt tillämpas och man ser, att öfver allt finnas män villiga
att sätta sig i spetsen för företagen hvar å sin ort – måste man ovillkorligen fråga
sig hur länge det kommer att dröja, innan kvinnorna här i landet ta flickorna om
hand för att ordna något motsvarigt boy-scout-rörelsen äfven för dem. De skäl,
som tala så starkt för att organisera en sådan rörelse för gossarne, synas oss vara
alldeles de samma, när det gäller flickorna. Äfven de behöfva fullt ut så mycket
den påverkan af karaktären, till ödmjukhet, klokhet och ömhet, som en innerligare beröring med naturen kan ge det unga sinnet, behöfva utveckla kamratskapet och samhörighetskänslan, stärka sin fysik och uppfostras till uthållighet,
pålitlighet och rörlighet. Fosterlandet, om vi nu se rörelsen ur den synpunkten,
har samma nytta af kloka, starka, hurtiga och goda unga kvinnor, som det kan ha
af den ideelle boy-scouten, när han vuxit upp till man.
Då Kvinnornas diskussionsklubb i Stockholm nyligen dryftade boyscoutrörelsen, framkastades också att man borde göra något för flickorna, och
det är icke utan sin betydelse, att tanken hade sina varmaste förespråkare i två af
våra kvinnliga läkare. Bland de närvarande syntes råda en sällsynt enighet om
att något borde göras, om man än icke då kunde dra upp några klara linjer för
verksamheten. Det synes emellertid som om planen att söka skaffa boy-scoutbrigaderna tillfälle att deltaga i jordbruksarbetet å större gårdar mot fritt logi och
vivre skulle lika väl kunna genomföras med någon mindre skara flickor under en
lämplig ledning. Flickorna borde väl kunna räfsa hö och ta upp potatis lika väl
som gossarna, och de invändningar, som skulle kunna göras mot en skara
stadsflickor som frivilliga arbeterskor, träffar i många punkter också gossarna. I
mejeriet, trädgårdsrabatten, tvättstugan och vävkammaren borde väl inte flickorna, förutsatt att de har det rätta gryet, känna sig alltför bortkomna. Skolbarn
brukar ju vidare användas till att så tall- och granfrön på skogsfällor, det borde
väl kunna bli en värdig uppgift för en skara svenska flickor att hjälpa till att så
ny skog, där den gamla blivit sköflad. De skulle snart lära sig att känna för våra
skogar som inför ett personligt väsen, sörja öfver sköflingen och intressera sig
rent moderligt för de spirande plantornas växt.
Under den nyssnämnda diskussionen framkastades en tanke, som tyckes
oss för värdefull att låta falla i glömska. En talarinna framhöll att det vore en
lämplig uppgift för flickorna att ta vara på alla de skogsbär, som ruttnar bort i
skogarna, utan att landtbefolkningen själf har tid eller företagsamhet nog att
använda dem. Förutsatt att öfverenskommelser skulle kunna träffas med ägarna
af bärmarkerna och köparna af bären, och det är väl inte otänkbart, ha vi här ett
uppslag, som erbjuder rika möjligheter. Det ligger nära till hands att gå vidare i
samma tankeriktning. Vi ha då också alla våra svampar och apoteksväxter, som
förfars, emedan ingen plockar dem.
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Detta är nu löst framkastade projekt, men av dem torde i alla händelser
framgå, att praktiska uppgifter för eventuella "flickbrigader" inte saknas. I vad
mån själfva organisationen bör likna gossarnas är svårt att säga, men vi se för
vår del inga hinder i att den tar liknande former, om den än bör hållas helt skild
från gossarnes.
Hvad sedan angår den kanske viktigaste frågan, den ekonomiska, så är problemet alldeles detsamma vare sig det gäller gossar eller flickor. Och att scouting och dess fördelar bör vara tillgängliga för alla, hög som låg, oavsedt ekonomiska möjligheter, bör stå som en hufvudpunkt på bägge programmen.
––
Skulle man inte kunna tänka sig att redan denna sommar gjordes ett om än
aldrig så blygsamt försök att tillämpa scoutrörelsens principer på flickorna? Vi
ha så många rymliga och vackra prästgårdar på landet, där prästmor gärna skulle
vilja dra fördel af utrymme både i trädgård och i gästrumsvåning genom att ta
emot stadsungdomar, som behöfva landtlif. Skulle icke man bland dem finna
någon lämplig att bli stamhåll för vår första flickbrigad vid dess exkursioner för
olika ändamål?
––
Då talet faller på att skaffa flickorna något motsvarande boy-scouten, heter
det så lätt: låt dem lära sjukvård och hemsysslor. För vår del måste vi helt och
hållet instämma med den kvinnliga läkare, som emot detta förslag genmälde:
Sjukvård, matlagning och sömnad äro nog mycket nyttiga sysselsättningar, men
låt oss också en gång göra något för flickorna, som de inse göres för deras egen
skull!
E. –ER
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Ur Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder.
Elin Wägner. Amason med två bröst.
Stockholm: Bonniers 1977, vid s. 113.
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Boy-Scout. Stormklockan nr 16 den 23 april 1910. Signatur: Bjarne
Bogbinder.
Dagens Nyheters Gustaf Hellström har stort och sannskyldigt nöje av sin efter
engelskt mönster nyuppfunna ungdomsrörelse. Kyrkoherdar och militärer har,
trots hr Hellströms energiska protester, tagit ifrån honom ledarskapet och överflyttat det på sig själva, Sven Hedin och Cecilia Milow. Samtidigt diktar damkulturens främste representant i Sverge, Idunredaktören Norling lovsånger till
riddargossarnas ära. Beklagansvärda riddargossar!
Det är egentligen synd om boy-scout-Hellström. Jag tror att han är en rätt
mönstergill och hygglig yngling så salongsanarkist och författardandy han är.
Inte kan han hjälpa att han har råd att kläda sej på engelska, och inte kan han
hjälpa att han är korrespondent till Dagens Nyheter. Eller rättare sagt, det kan
han hjälpa, fast det förlåter jag honom.
Men jag kan inte förlåta honom att han introducerade militarismens allra
nyaste lilla svans. Det tycker jag inte passar en salongsanarkist. Åtminstone
passar det honom vådligt illa.
Jag tycker också synd om Dagens Nyheter, som först berömt boy-scouteriet
i flera veckors tid på ett nästan nervöst och ansträngt sätt och plötsligt sedan fick
slå om och desavuera sig själv. Omslag är aldrig bra, isynnerhet när de värkar
som förkylning.
Nu skall de ha ett möte om boy-scout också, och man skall läsa opp ett brev
från Gustaf Hellström till svenska nationen. Hr Gustaf Hellström är själv förhindrad att närvara. Han ligger ännu till sängs i huvudvärk och näsblödning efter
utgången av sin svenska mission.
Jag tycker inte om Gustaf Hellströms brev till den svenska nationen. Åtminstone betraktar jag dem alltid med misstro. Och det bör svenska nationen
göra med. Först skriver han oss den här nya sortens vattuskräck på halsen, och
sen vill han skriva den ifrån oss igen. Vad för slaganfall kommer hans brev att
vålla nästa gång?
Om herr Hellström ämnar fortsätta med sina brev till vår stolta nation, är
det bäst att han tar läkarintyg på hjärnkontoret först. Men jag såge helst om han
flyttade till en obebodd ö i Oceanien, därför att vad han skreve därifrån skulle
ingen tro i alla fall. Och därnere kan han ju fortsätta sin gärning som kristen och
boy-scout. Vildarna har ännu ingen kristendom och ingen militarism, men de är
så tacksamma så för alla smulor som faller från den rike mannens bord.
Bjarne Bogbinder.

58

”Boy scouting”. Osignerad artikel i Morgonbris. Tidning för den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Nr 5. Maj 1910.
Den allra senaste modenycken hos vårt lands överklass, är försöken att hos oss
införa den engelska boy scout-rörelsen. Att de, som tagit initiativet låtit sig ledas
av goda avsikter, att med denna rörelse sammanföra gossar ur alla klasser för att
därigenom förmildra klasstriderna, bör man kanske tro, men anledning till misstro synes oss större.
Denna misstro från arbetarhåll är så mycket mer berättigad, då ledningen av
rörelsen från början lagts i officerares och prästers händer och ännu mer därför
att programmet för rörelsen är i sig själft motsägande och i flera punkter löjligt
och således omöjligt att följa. Partipressen har också tagit denna rörelse under
saklig kritik och ställt maningen till arbetarklassen: Bojkott av boy scoutrörelsen.
Ävenså vid ett av Sagostundskommittén anordnat möte i Stockholm
diskuterades denna överklassens ungdomsrörelse och antogs till slut följande
resolution:
Föräldrar, målsmän och övriga för ungdomen varmt intresserade personer,
samlade till möte i boy scout-frågan, uttala sitt skarpa ogillande av den
ungdomsrörelse vilken här under namn av boy scout börjat iscensättas,
huvudsakligast av präster och militärer.
Mötet anser i likhet med initiativtagaren, skriftställaren G. Hellström,
att en direkt kopia av den engelska ungdomsrörelsen, vars syften ju till stor
del äro rent militära, icke bör vinna fotfäste inom vårt lands ungdomsskaror.
Inseende behovet av verkliga karaktärers danande redan i ungdomen
understryker mötet dock kraftigt de av initiativtagaren G. Hellström och
inledaren Erik Lundström framhävda synpunkterna för karaktärernas
höjande genom en intimare växelverkan ungdom och natur emellan, och
uppmanar mötet alla för saken intresserade att verka för bildandet av konfessionslösa ungdomsgrupper samtidigt som i redan existerande ungdomsorganisationer mera rum ges åt det härdande livet i skog och mark.
Mötet beklagar till sist att Baden Powells bok Den engelska ungdomsrörelsen Scouting for Boys i sin föreliggande översättning, med sitt
ofta tanklösa, lättvindiga och tendentiösa innehåll och språk utan hänsyn
anbefalles och sättes i händerna på uppväxande okritisk ungdom.
Vi anse att denna fråga bör kunna tagas upp till diskussion i de soc.-dem.
kvinnoklubbarna och vi tro att ingen arbetarkvinna skulle vilja låt sina barn bli
med i denna nya rörelse, så länge den skall drivas efter det engelska mönstret.
Religiöst skrymteri och preussisk drill få arbetarbarn nog utav i den uppfostran

59

samhället nu består dem genom folkskolan och sedan värnplikten för de unga
männen, utan att ännu en därtill avsedd institution skall uppammas.
En god medborgaranda, ett friskt och upplyst folk och utjämning av klassstriderna kan endast ernås genom arbetarmassornas ekonomiska och sociala frigörelse, således endast genom arbetarrörelsens verksamhet till slutlig seger.
(Osignerad)
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”Nytt Släkte” (Erik Lundström i Stormklockan den 7 maj 1910)
Såsom en motvikt mot den av präster och militärer här i Sverge incensatta [sic]
engelska boy-scoutrörelsen har nu i Stockholm en rörelse av annan form och
delvis annat innehåll börjat taga gestalt. Det är N. S., vars program kan sammanfattas i följande punkter eller regler.
N. S. vill lära barnen förstå och älska naturen.
Varje pojke eller flicka, tillhörande N. S. bör sträva efter att städse försöka vara sann, ärlig och uppriktig för att på så sätt en gång kunna bli en
god och nyttig medmänniska.
För att lyckas häri böra alla i N. S. såsom goda kamrater hjälpa och
stödja varandra.
En kamrat, tillhörande N. S. röker icke, svär icke och begagnar naturligen icke starka drycker.
Stommen i rörelsen kommer att utgöras av Sagostundsbarn, av vilka redan ett
200-tal anmält sig såsom deltagare i de planerade dagsutflykterna.
Dessa utflykter hava till ändamål att öppna barnens (både pojkar och flickor
fr. o. m. 8 år hava medtagits) sinne för naturen med dess skiftande skönhet och
rikhaltiga arbetsmetoder.
Barnen i Stockholm hava med entusiasm omfattat idén och den kan i
sanning locka ett ungt sinne. I olika avdelningar eller grupper komma barnen
med sina äldre kamraters och kartans hjälp att söka sig fram på olika vägar till
något gemensamt rastställe. Här slår man läger, uppför tält, ifall nödigt är (en
ränsel av säckväv, billig och praktisk, är konstruerad för att ävenledes kunna
såsom tältdel giva skydd mot rägn), anrättar middagsmåltider och inrättar sig för
några timmars lek och dylikt. Kameror, som vi nu hålla på att upplåna, göras
avstickare med för att på plåten fästa blommornas och djurens liv, teckningar å
block-notes göres etc. Med få ord: natursinnet uppövas och omhuldas på bästa
och lämpligaste sätt. Vid rastningen kommer ävenledes sagospel i det fria att inövas för att på höstsidan ges för föräldrar och intresserade i staden, sång och
musik att utföras m.m.
Och på vintern skidas det, åkes kälke och när vi känna lust därtill stanna vi
hemma och inomhus och låta sagorna och minnena föra oss ut i naturen igen.
--Hinner ej mer denna gång. Alla, som sympatisera med oss, hoppas vi nu
rekvirera det lilla försilvrade märket från Tycko Bergman, Jakobsgatan, Stockholm. Detta jämte reglerna är det enda, som skall hålla denna rörelse, som nog
kommer att slå rot lite varstans i bygderna, samman och i sin rätta gestalt.
Återkommer!
Erik Lundström
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Scoutrörelsens grundare Baden-Powell död. Dagens Nyheter den 9
januari 1941
Under denna rubrik publicerades en bild av Baden-Powell till häst samt
ytterligare två bilder, varav en som visar Baden-Powell i sällskap med Ebbe
Lieberath under den förres sista Stockholmsbesök 1934. Dessutom finns tre
texter avgränsade med asterisker. Före Hellströms text återges ett osignerat
meddelande från Nairobi, och sist finns en likaledes osignerad historik över
Baden-Powells livsgärning. Den sistnämnda texten återges inte här. I en
särskild ruta finns dessutom ett uttalande av kronprinsen försett med rubriken
”Vi skola föra verket vidare” och undertecknat ”Gustaf Adolf.
Hedersordförande i Internationella scoutkommittén”.
Grundaren och ledaren för scoutrörelsen, lord Baden-Powell, avled på onsdagen.
Powell var 83 år gammal. Han hade den senaste tiden varit sjuk i ett hjärtlidande, som också blev den närmste dödsorsaken.
År 1908 grundade han scoutrörelsen, som strax före hans död nått upp till
ett medlemsantal av nära 5 miljoner i hela världen. År 1928 erhöll han pärsvärdigheten.
*
Av detta århundrades fyra stora ungdomsledare – Baden-Powell, Mussolini,
Hitler och Stalin – har Baden-Powell i alla avseenden prioritetsrätten. Han var
den till åren äldste, hans organisation hade hunnit ett gott stycke mot tjugoåren
innan de andra föddes, och idén att redan på ett tidigt stadium ta hand om ungdomen och leda den i en för stat och samhälle önskvärd riktning var hans. Hur
olika fysionomi boyscoutrörelsen än kan uppvisa i jämförelse med balillas,
Hitler-Jugend och komsomoler, är det väl otvivelaktigt att de tre senare måste
betraktas som avläggare av den förstnämnda.
Till skillnad från Mussolini, Hitler och Stalin var Baden-Powell militär till
yrket. Till skillnad från dem var det också han som i sitt land avmilitariserade de
förut existerande ungdomsrörelserna och genom sin organisation gav dem en
riktrote med ett allmänmänskligt ideal och vidare vyer.
Upprinnelsen till boyscoutrörelsen tillhör numera världshistorien, och de
omständigheter under vilka den kom till är sedan länge så pass bekanta att de nu
inte behöver närmare beröras. Boyscoutrörelsen var ett barn av kriget och en
besegrad stats fruktansvärda förhållanden. Att döma av ursprunget borde den
alltså ha haft alla förutsättningar att, därest den skulle utvecklas, göra det i den
anda ur vilken den sprungit fram. Den beundran man är skyldig Baden-Powell
riktar sig därför inte minst mot hans förmåga att trots detta tänka och känna
civilt, en förmåga som visserligen kan betecknas som typiskt engelsk, men som
inte desto mindre är anmärkningsvärd även inom engelska militärkretsar.
Det skulle dröja åtskilliga år innan den lilla nödvändighetsorganisationen i
det belägrade Mafeking växte ut till den boyscoutrörelse som vi lärt känna under
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de senaste decennierna. Militära uppdrag kom att uppta åtskilliga år framåt av
Baden-Powells tid, och det var först sedan han år 1910 tagit avsked som
kavalleriinspektör ur krigstjänsten han med alla sina väl bibehållna fysiska och
andliga krafter på allvar ägnade sig åt den organisation vars innebörd och mål
under tiden mognat inom honom.
Baden-Powell grundade sin organisation på tre erfarenheter, den ena av
pedagogisk, den andra av social och den tredje av moralisk innebörd.
Han hade fått ögonen öppna för det faktum att tiden mellan 10- och 16årsåldern är en av människans farligaste. Det är de år då man växer eller vuxit ur
barnskorna, då föräldraauktoriteten börjar trycka och då behovet av självhävdelse stegras med flockinstinkten och kravet på att själv välja auktoritet. Det
var inte någon vildmarksromantik som föranledde honom att kalla de yngsta årsklasserna i organisationen för vargungar. I det namnet karaktäriserade han ett
skede i människans utvecklingshistoria. Det var den pedagogiska sidan av saken.
Baden-Powell hade för det andra fått klart för sig att de sociala avstånden i
England måste förkortas, avgrunden mellan klasserna överbryggas och pojkar
och flickor i fabriksdistrikt och slumanhopningar i största möjliga utsträckning
göras delaktiga av det umgänge med naturen som hittills inte stått dem till buds.
Det var sakens sociala sida.
Det moraliska låg i hans strävan att genom för ungdomliga sinnen avpassade och för dem intresseväckande och till och med spännande former framkalla de fonder av offervilja, generositet, hjälpsamhet, kamratskap och initiativ
som, alla pessimister till trots, finns nedlagda i människonaturen och kan med
lämpliga medel göras både räntebärande för individen själv och kapitalbildande
för samhället.
Att Baden-Powells erfarenheter hade en allmänmänsklig räckvidd, därom
vittnar tydligt den spridning boyscoutrörelsen fått i alla demokratiska länder.
Gustaf Hellström
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