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Abstract 

 

This thesis posits that the scout camp can fruitfully be studied as a technological 

environment, more specifically as an infrastructure of the simple life. Mainly based upon 

periodicals, handbooks, still and moving pictures (from the Swedish boy scouts 1910–1930, 

but with international outlooks) it draws upon the Foucauldian notion of the apparatus 

(dispositif) as well as theory on modern infrastructure. Particular attention is payed to the 

role of work, leisure and community building at and around the camp site.  

     The simplification of the camp site – socially as well as technologically – was strategic in 

the sense that it enabled other goals and functions on a larger, societal level. To some extent 

it can also be seen as a critique of a growing complexity in modern life. A shared 

infrastructural sensibility finally grew out of the camp life, connecting scouts on a scale that 

stretched from the individual to the world.         
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I. Inledning 

Hvilka oändligt komplicerade anordningar kräfva icke renhållning, anskaffandet och 
tillredandet af någorlunda ändamålsenlig föda och dryck, tillgången till det oumbärligaste af 
luft och ljus, af det som behöfves för att med någon framgång kämpa med alla våra sjukdomar 
och för att skaffa oss åtminstone illusionen af nöje och vederkvickelse efter uppslitande arbete 
och armbågande med människor? […] Se på ådernätet i en innantill blottlagd gata i en storstad 
eller rent af i luften, analysera köksdepartemanget i ett modernt första klassens hotell, ja vänd 
bara ut och in på en nutida gentlemans västfickor, så skall man få häpnadsväckande bevis på 
h v a d  v i  a l l t  b e h ö f v a .1  
Vitalis Norström, ur Masskultur (1910). 

 

Runt sekelskiftet 1900 fanns i västvärlden en utbredd känsla av förkonstling, uppsplittring, 

och det moderna livets tilltagande komplexitet. Parallellt med revolutionära utvecklingar 

inom konsten, vetenskapen och politiken fanns individer och grupper som sökte efter en 

nyvunnen enkelhet. Om den ovan citerade Vitalis Norström – filosof och medlem av Svenska 

akademien – tillhörde kategorin svartsynta civilisationskritiker, fanns det andra som på det 

praktiska livets område försökte utveckla motmedel mot den upplevda dekadensen.     

     Född i ett hem rikt på kultur och ambitioner, i det London som var ett av det moderna 

livets stora laboratorier, är det väl inte utan sin logik att generalen och ungdomsvännen 

Robert Baden-Powell till slut fann sig i spetsen för en rörelse som försökte förena innovativa 

pedagogiska metoder med konservativa ideal.2 Fostrad på internatet Charterhouse där han 

tillbringade mycket tid i skolans stora park, och med erfarenhet från ett liv på fältet som 

kavalleriofficer, grundade han en rörelse som lade stor vikt vid ett enkelt men disciplinerat 

umgänge med naturen. Namnet ”Scouting” hämtade han från det engelska ordet för spejare 

– något han intresserat sig för under sin militära karriär – och dess syfte definierade han som 

"a venture for a jolly outdoor recreation which has been found to form also a practical aid to 

education[…]. It is, in a word, a school of citizenship through woodcraft.”3    

                                                           
1 Vitalis Norström, Masskultur (Stockholm: Aktiebolaget Hiertas bokförlag 1910), s. 11 f. 
2 Om Baden-Powell, se exempelvis Tim Jeal, The Boy-Man: The Life of Lord Baden-Powell (New York: William 
Morrow & Company, 1990). 
3 Robert Baden-Powell, Scouting for Boys. Jag har inte lyckats lokalisera i vilken upplaga detta citat först införs. 
Efter den första upplagan 1908 gavs den ut i åtskilliga upplagor med betydande förändringar. Citatet speglar 
kanske snarare en utveckling än ett ursprung, de första upplagorna betonade patriotism och imperieanda 
mycket starkt. 
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     Vikten som lades vid medborgarskapsträning och den uttalat samhällsbevarande 

intentionen innebar att radikala politiska tendenser undveks. I avhandlingen Modern 

Manhood and the Boy Scouts of America: Citizenship, Race, and the Environment 1910-1930 

driver Benjamin René Jordan tesen att vandringar och lägerliv i naturen användes som ett 

led i en modern karaktärsdaning och för fostran i ett praktiskt medborgarideal.4 Vad gäller 

svenska förhållanden menar idéhistorikern Sverker Sörlin och kulturgeografen Klas Sandell 

att de stora svenska friluftsrörelserna i början av nittonhundratalet – pojkscoutrörelsen 

inräknad – verkar ha använts ”som metod för de samhällsbärande, konservativa kretsarnas 

syften. […] Man ville se att den snabba förändringen från en rural livsform med låg 

produktivitet till ett modernt urbant och industriellt samhälle skulle ske under bevarat 

samhällslugn och utifrån de samhällsbärande gruppernas ideal.”5  

     Om man tidigare ofta studerat scoutrörelsens viktigaste pedagogiska miljö, lägerplatsen, 

som en del av landskapet och den naturliga miljön, vill jag snarare anlägga ett 

teknikhistoriskt perspektiv. En brasklapp krävs här. Det gäller inte en konventionell 

teknikhistoria om teknologiska utvecklingslinjer, utan snarare om hur man i ett visst 

sammanhang använt sig av och förhållit sig till teknik i en organisatorisk vardag. Mera 

specifikt vill jag undersöka hur man på lägerplatsen etablerade en i jämförelse med det 

omgivande samhället förenklad infrastruktur, och ett tillhörande enkelt levnadsideal. Flykten 

från civilisationen var också en flykt till något, och jag vill göra gällande att det inte bara var 

frågan om naturnära friluftsliv, utan också om en annan teknikmiljö. 

     Ändå är det enkla livet ett i akademiska sammanhang förvånansvärt outforskat ämne, 

åtminstone som explicit analytisk kategori. Att skriva om det enkla livet är vanligare i 

självhjälpsböcker än i artiklar och avhandlingar. I den mån det senare har gjorts har det ofta 

haft en konsumtionskritisk, naturorienterad och miljöetisk slagsida. 6  Jag vill i det följande 

bredda denna diskussion genom att studera hur man i vad som skulle komma att bli en av 

                                                           
4 Benjamin René Jordan, Modern Manhood and the Boy Scouts of America: Citizenship, Race and the 
Environment 1910-1930 (Chapel Hill: diss., Chapel Hill, The University of North Carolina, The University of North 
Carolina Press, 2016), s. 152. 
5 Klas Sandell och Sverker Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare”, i Friluftshistoria: Från ”härdande friluftsliv” 
till ekoturism och miljöpedagogik, red. Klas Sandell och Sverker Sörlin (Stockholm: Carlsson Bokförlag, andra 
omarbetade upplagan, 2008), s. 45. 
6 Se exvis. Simple Living in History: Pioneers of the Deep Future, red. Samuel Alexander & Amanda Mcleod 
(Melbourne: Simplicity institute, 2014); även Vicky Albritton & Fredrik Albritton Jonsson, Green Victorians: The 
Simple Life in John Ruskin’s Lake District (Chicago: University of Chicago Press, 2016). 
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nittonhundratalets stora massrörelser, förhöll sig till moderniteten och dess teknologiska 

utvecklingslinjer.7 Sammanhanget för denna undersökning är den svenska pojkscoutrörelsen, 

men den infrastrukturella problematik som det inledande citatet beskriver går och bör 

förstås mot en bredare erfarenhetshorisont som består av modernitetskritik, föreställningar 

om det enkla livet, men också beundran för den teknologiska utvecklingen.   

    

Syftesförklaring och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka hur lägerplatsen i den tidiga svenska 

pojkscoutrörelsen blev till en plats där ett förenklat levnadssätt utformades; att studera hur 

det runt denna rumsliga kategori uppstod en diskussion om det samtida samhällslivets 

tänkta möjligheter och avigsidor; samt slutligen att positionera detta levnadssätt och denna 

diskussion mot en större moderniseringsprocess, i synnerhet vad gäller den tekniska 

utvecklingen.  

     På ett övergripande plan avser jag besvara följande fråga: vad var det tidiga svenska 

pojkscoutlägrets funktion, och på vilket sätt hade detta bäring på det enkla livets 

problematik? Två ytterligare frågor formulerades som styr in undersökningen mot det 

infrastrukturella sammanhang jag har för avsikt att studera:  

- Hur förändras förståelsen av lägerplatsens funktion beroende på vilken skala som 

studeras (enskild lägerplats, aggregerad institutionell nivå, som en del av ett 

omgivande större samhälle)?  

- På vilket sätt förhöll sig aktörer på och runt lägerplatsen till dess infrastruktur? Vilket 

övergripande förhållningssätt främjades hos lägerdeltagarna? 

 

 

                                                           
7 Scouting for Boys dyker regelbundet upp på listor över nittonhundratalets mest sålda böcker. Att uppskatta 
exakta siffror är svårt, men en total siffra på 100 till 150 miljoner har föreslagits. Antalet personer som har varit 
involverade i rörelsen under dess historia har uppskattats till en bra bit över 300 miljoner; För närmare 
uppgifter se förordet av litteraturprofessorn Elleke Boehmer i följande utmärkt annoterade utgåva av 
ursprungstexten: Robert Baden-Powell, Scouting for Boys: The Original 1908 edition (Oxford: Oxford University 
Press, 2004).     
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Teoretisk orientering och analytiska begrepp 

Denna uppsats vilar huvudsakligen på två teoretiska ben. Det ena är det dispositivbegrepp 

(från franskans dispositif, på engelska ofta översatt till ”apparatus”) som Michel Foucault 

utarbetade, men som sedan har vidareutvecklats eller omtolkats av namnkunniga teoretiker 

som den italienska filosofen Giorgio Agamben. Lägerplatsen som dispositiv tillåter mig att 

studera denna rumsliga kategori ur ett större, strategiskt perspektiv. Mer om detta i det 

omedelbart följande avsnittet.  

     Därefter följer ett avsnitt som med utgångspunkt i en artikel av teknikhistorikern Paul N. 

Edwards diskuterar på vilket sätt ett infrastrukturellt synsätt kan tillämpas på lägerplatsen.8 

Särskilt vad gäller möjligheten att studera lägerplatsens olika skalor, är det min tanke att 

Edwards kan tillhandahålla ett analytiskt ramverk för att sätta mina ofta ganska detaljerade 

beskrivningar av enskilda lägerplatser i ett större, i bred mening institutionellt, perspektiv. 

Edwards modell rymmer dock också ett mikroperspektiv där den enskilda användaren, i mitt 

fall scouten, blir viktig.  

           

Vad är ett dispositiv, och vad är lägerplatsens dispositiv?9 

What I’m trying to pick out with this term is, firstly, a thoroughly heterogenous ensemble 
consisting of discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, 
administrative measures, scientific statements, philosophical, moral and and philantrophic 
propositions–in short, the said as much as the unsaid. Such are the elements of the apparatus. 
The apparatus itself is the system of relations that can be established between these 
elements.10  

 

Begreppet dispositiv dyker upp hastigt i Michel Foucaults produktion och försvinner lika 

snabbt.11 Det inledande citatet i detta avsnitt är det närmaste man kommer en utförlig 

                                                           
8 Infrastruktur har blivit något av ett modeord inom teknikhistorisk forskning på sistone. Min ursprungliga 
ingång till begreppet, medieteoretikern och kommunikationsforskaren John Durham Peters, skriver exempelvis: 
”I am loath to introduce yet another ‘ism’ into the scrimmage of academic brands, but if I were to do so, it 
would be the doctrine of infrastructuralism.” John Durham Peters, The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy 
of Elemental Media (Chicago: Chicago University Press, 2015), s. 33, kurs. i originalet.   
9 Titeln är en lek med tidigare försök att besvara frågan ”vad är ett dispositiv?”. Mest namnkunniga bland dessa 
uttolkare är Gilles Deleuze och Giorgio Agamben. 
10 “The Confessions of the Flesh” i Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977, red. 
Colin Gordon (New York: Vintage Books, 1980), s. 194.   
11 Det utarbetas i första hand i arbetet med det första bandet av sexualitetens historia. Se Michel Foucault, 
Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta (Göteborg: Daidalos, 2002). I Per Magnus Johanssons förord till 
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definition. Två viktiga aspekter framkommer här tydligt: För det första den 

gränsöverskridande sammankopplingen av element som ofta hålls isär; för det andra det 

fokus som ligger på relationen mellan de olika elementen. I intervjun från vilket citatet är 

hämtat poängterar Foucault explicit att dispositiv går bortom det språkliga fokus som finns i 

begrepp som épistémè: ”my problem isn’t a linguistic one.”12     

     Utöver det heterogena och relationella betonar Giorgio Agamben i sin uttolkning och 

vidareutveckling av begreppet att dispositivet för Foucault ”alltid [har] en konkret strategisk 

funktion och [alltid skriver in sig i] en maktrelation.”13 Foucault använder konsekvent 

begreppet för att studera vad som skulle kunna kallas en makroskala. Dispositivet svarar vid 

ett givet historiskt tillfälle alltid mot ett omedelbart föreliggande strategiskt behov.14 

Agamben placerar i sin tur begreppet inom en teologisk problematik där dispositivet har som 

funktion ett inomvärldsligt styrande (”oikonomia”) av levande varelser ”mot det goda”.15 

Intressant nog använder Agamben uttryckligen begreppet också i en mera avgränsad 

mening, nämligen ”vilken sak som helst som har förmågan att fånga, rikta, bestämma, 

hindra, forma, kontrollera och säkra levande varelsers gester, beteenden, uppfattningar och 

diskurser.”16 Detta kunde vara ett fruktbart sätt att se på lägerplatsens dispositiv. Vad är 

lägerplatsen om inte något som får individer att producera vissa utsagor (muntligt och i 

tidskrifter), utföra vissa rörelser (hälsa på flaggan, göra gymnastiska program o.s.v.), hindra 

vissa beteenden och utsagor (onani, att svära o.s.v.)? 

     Begreppet dispositiv gör det möjligt att få upp ögonen för hur enskilda utsagor, 

handlingar och föremål även om de till det yttre liknar varandra kan få olika funktioner 

beroende på i vilken konstellation de förekommer: ”in short, whether discursive or non-

discursive, there is a sort of interplay of shifts of position and modifications of functions 

                                                           
denna diskuteras dispositivbegreppet tämligen utförligt. Värt att notera är att verkets översättare Britta 
Gröndahl genomgående översätter Dispositif till det mera vardagsspråkliga ”mönster”. Begreppet används 
även i de första föreläsningar vid Collège de France 1977-1978, se Michel Foucault, Säkerhet, territorium, 
befolkning (Stockholm: Tankekraft förlag, 2010).   
12 Foucault (1980), s. 197 f; angående detta se också Gilles Deleuze, ”What is a dispositif?”, i Michel Foucault 
Philosopher, red. Timothy J. Armstrong (New York: Routledge, 1992), s. 160. 
13 Giorgio Agamben, Vad är ett dispositiv? (Malmö: Eskaton, 2014, övers. Gustav Sjöberg), s. 8. 
14 Foucault (1980), s. 195. 
15 Agamben (2014), s. 25. 
16 Ibid., s. 27. 
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which can also vary very widely.”17 Att exempelvis en viss retorisk struktur på lägerplatsen 

upprepas behöver inte betyda att den vid alla tillfällen har samma funktion.  

     Dispositivet är i denna uppsats också ett sätt att närma mig det svårfångade fenomen 

som jag har valt att kalla ”det enkla livet”. Mötet mellan levande varelser och dispositiv blir 

för Agamben ett transhistoriskt18 och subjektskonstituerande fenomen, och vår samtida 

belägenhet beskriver han som en ”gigantisk ackumulation och ökning av dispositiv”, och ”en 

lika ändlös ökning av subjektiveringsprocesser.”19 Det enkla livet skulle kunna definieras som 

en förenkling av de omgivande dispositiven för att möjliggöra en mindre komplicerad 

subjektiveringsprocess. Jag menar att lägerplatsens förenkling innefattade 

erfarenhetsstrukturer på individ och gruppnivå, men också lägerplatsens arkitektur, 

teknologier och regulativa utsagor. Dessa hänger samman. En förenklad omgivning innebär 

rimligtvis också att upplevelsen av lägerplatsen förenklas.       

     Jag vill nämligen akta mig för att på förhand alltför mycket skriva in mig i de mera 

övergripande biopolitiska förklaringsmodeller som både Foucault och senare Agamben på 

sitt eget sätt har utformat. Om jag följer dem en bra bit på vägen vad gäller förståelsen av 

avgränsade, lokala, fenomen, är jag mera skeptisk gentemot deras större historieskrivning. 

Jag har exempelvis svårt att följa Agamben när han i Homo Sacer påstår att "the birth of the 

camp in our time appears as an event that decisively signals the political space of modernity 

itself."20 En motvikt blir här den mera empiriskt sinnade, men likväl teoretiskt intressanta, 

Paul N. Edwards och det infrastrukturbegrepp han har utvecklat.           

       

Infrastruktur     

Förstådd både som ett välavgränsat lokalt sammanhang, och som en större institution som 

reproduceras över betydande avstånd i tid och rum, kan lägerplatsen studeras ur ett 

infrastrukturellt perspektiv. Vid sidan om – eller kanske snarare under – alla högtflygande 

                                                           
17 Foucault (1980), s. 195. 
18 ”Förvisso har det funnits dispositiv ända sedan Homo Sapiens dök upp, men man skulle kunna säga att det i 
dag inte finns ett enda ögonblick, i individernas liv, som inte är format, besmittat eller kontrollerat av ett eller 
annat dispositiv.”, Agamben (2014), s. 29, kurs. av mig.  
19 Agamben (2014), s. 28 f. 
20 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford, California: Stanford University 
Press, 1998), s. 99. 
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ambitioner och ideal fanns i den tidiga scoutrörelsen en vardag av praktiker, regler och 

föremål som reglerade lägerlivet och gjorde det möjligt. Beroende på val av optik kan 

begreppet infrastruktur i detta sammanhang innefatta allt från ett kökstält till en 

uppförandekod som är gemensam för en hel världsrörelse. Med infrastruktur menar jag en 

uppsättning institutionaliserade (upprepade, beständiga men omformningsbara) tekniker 

och teknologier.   

     Inte minst medger begreppet infrastruktur en förståelse av förhållandet mellan strukturer 

på olika skalor. Genom infrastruktur kopplas enheter på en lägre nivå på ett förutsägbart sätt 

samman med en större helhet. Detta antyds också i Paul N. Edwards definition av 

infrastruktur som: ”large, force-amplifying systems that connect people and institutions 

across large scales of space and time”.21 Edwards problematiserar dock omedelbart detta 

första försök. Definitionen är möjligtvis användbar på vad Edwards kallar ”Meso-scale 

analysis” (stora institutioners infrastrukturella projekt över decennier eller sekel), och på 

denna mellannivå blir slutsatsen lätt dyster: "Infrastructure constitute artifical environments, 

walling off modern lives from nature and constructing the latter as commodity, resource, 

and object of romantic utopianism, reinforcing the modernist settlement."22 Givet att man 

håller sig på denna nivå skulle det kunna vara en mycket träffande beskrivning också av 

scoutrörelsen.23      

     På den minsta analysnivån (micro-scale analysis för att tala med Edwards) blir det 

uppenbart att användarna av infrastrukturen själva omformar denna för egna syften: "In 

redeploying emerging infrastructures to their own ends, users participate in creating 

versions of modernity." 24 Det är min uppfattning att en analys på denna nivå kunde vara en 

god ingång för att rekontextualisera scoutrörelsen, och lägerplatsen i synnerhet. Bortom 

institutionella mål på nationell eller global skala fanns ett lägerliv som försiggick om inte 

oberoende så åtminstone på betryggande avstånd från meso- och makroskalan. Även om 

                                                           
21 Paul N. Edwards, “Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of 
Sociotechnical Systems” i Modernity and Technology, red. Thomas J. Misa, Philip Brey & Andrew Feenberg 
(Cambridge, Massaschusetts: MIT Press 2003), s. 221.   
22 Ibid., s. 221. 
23 Jmf. Jordan (2016). 
24 Edwards, s. 222. 
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scoutlägret som vi ska komma att se kan ses som en del av denna ”modernist settlement”, 

medger mikronivån att man till viss del tar kontrollen över denna utveckling. 

     Med detta inte sagt att de olika nivåerna bör studeras som fullständigt självständiga och 

välavgränsade entiteter. Edwards föreslår själv en ”multiscalar approach” som empiriskt 

knyter samman de olika analysnivåerna.25 I mitt fall innebär detta att den lokala 

lägerplatsens infrastruktur kan sättas i samband med ett omgivande samhälle, eller med 

institutionella målsättningar hos centralorganisationen (nationellt eller globalt). På den 

riktiga stora skalan (makroskalan) kan lägerlivet inordnas i det större mönster som utgörs av 

mänsklighetens resursutnyttjande och beroende av naturen.26 Denna skala antyds snarare 

än utforskas i det följande, men vi kommer att återvända till den i den avslutande 

problemdiskussionen. 

 

Tekniska perspektiv på moderniteten 

Detta fokus på infrastruktur ger också en möjlighet att kontextualisera lägerlivet i 

förhållande till den större samhällsomvandling som går under namnet moderniteten, och 

som i inledningen och syftesförklaringen nämndes som en viktig förståelseram för det som 

jag har valt att kalla det enkla livet. Som medieteoretikern John Durham Peters har uttryckt 

det (lutande sig mot Paul N. Edwards): ”Whatever else modernity is, it is a proliferation of 

infrastructures.”27 Lägret skulle kunna definieras som en infrastruktur som man i motsats till 

det moderna livets vardagliga maskineri i hög utsträckning kan kontrollera och överblicka, 

och där överflödiga moment kan exkluderas. Man kan här notera att det finns en likhet 

mellan föreställningen om modernitet som en ackumulation av infrastruktur respektive 

dispositiv. I båda fallen handlar det om en människa och mänsklighet som sugits upp i en 

virvelvind av teknologiska förändringsprocesser.   

     Detta innebär inte att modern teknik helt stängs ute från lägerplatsen. Som vi ska komma 

att se finns ett intresse för modern teknik som befolkar scoutlägret med radioapparater, 

skrivmaskiner och inspelningsapparater för rörlig bild. Däremot får denna nya teknik en 

                                                           
25 Ibid., s. 222 f. 
26 Ibid., s. 221. 
27 Durham Peters (2015), s. 31. 
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annan betydelse än i det mera kaotiska vardagslivet. Den enskilda lägerplatsen kan ses som 

en mikroskala där man kan experimentera med ny teknik på ett säkert och socialt produktivt 

sätt. Kinematografen är i sig inte farlig, inte ens för präktiga scoutledare, däremot emellanåt 

storstadens biografer där filmer visas bortom all social kontroll. På så vis blir det också 

möjligt att efter den tillfälliga lägervistelsen återvända till vardagen med en ny blick. Man 

kan undra om inte denna blick i sin tur ska göra det möjligt att omvandla samhället så att det 

blir mera likt lägerplatsen.  

 

* 

     

Om infrastruktur, dispositiv, tekniker och teknologier för mig är analytiska begrepp med på 

förhand stipulerade definitioner, finns det i denna uppsats en annan uppsättning begrepp 

som också är viktiga, men där jag snarare försöker skriva fram en historisk betydelse i ett 

givet sammanhang under en viss tidsperiod. Detta gäller i första hand arbete, nöje och 

gemenskap, som är mina tematiska ingångar för att undersöka hur lägrets infrastruktur, 

dispositiv och tekniker sattes i spel för att uppnå för individen och gruppen betydelsefulla 

syften. Arbete, nöje och gemenskap är alla mångtydiga och omdebatterade begrepp, men 

diskussionen av dessa kommer att ske inom ramen för respektive analyskapitel. 

     Före vi tar itu med detta är det dock dags att säga något om de avgränsningar som har 

gjorts, och det material jag har använt mig av. En genomgång krävs också av den forskning 

som redan finns på området. 

 

Kronologisk, organisatorisk och rumslig avgränsning 

Före 1909 går det över huvud taget inte att hitta säkra källor om scoutverksamhet i Sverige, 

och det är först 1910 som det bevarade materialet ger möjlighet att teckna en fylligare bild.  

     Rörelseinternt kan 1930 sägas vara en naturlig bortre gräns. Detta år bildades nämligen 

Svenska Scoutunionen (SSU) som en paraplyorganisation för de enskilda förbunden. Till en 

början bestod detta av de två äldsta förbunden, KFUM:s scoutförbund (1911) respektive 
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Svenska Scoutförbundet, SS (1912). Under trettiotalet anslöt sig dessutom 

nykterhetsrörelsens nybildade scoutförbund NTO (1927) och IOGT (1928) till unionen.28 Vad 

gäller andra ungdomsorganisationer kan man notera att Unga Örnar, som kallats 

”arbetarrörelsens scoutorganisation”, bildades 1931.29 Eftersom Svenska Scoutförbundet 

(SS) var det överlägset största, och dessutom drivande i produktionen av tidskrifter och 

handböcker som användes även av de mindre förbunden, har jag valt att fokusera min 

undersökning på detta. Material från de mindre förbunden förekommer, men jag gör här 

inga anspråk på fullständighet.    

     Vad gäller en större svensk kontext innebar åren efter 1930 dels ekonomiska 

återverkningar i den stora depressionens kölvatten, dels politiska förändringar i form av 

socialdemokratins uppseglande som maktbärande parti. De förändringar som ägde rum före, 

under och efter andra världskriget var betydande, men de förtjänar en egen undersökning.30 

            

Material och metod 

Det huvudsakliga materialet består av rörelseinterna tidskrifter och handböcker.  Då de 

rymmer både idealiserade instruktioner och rapporter från faktiska läger borde de utgöra ett 

gott material för att studera frågeställningarna. Utöver text innehåller de också ett rikt 

bildmaterial. En förteckning av de använda bilderna finns i slutet av bibliografin.   

     I göteborgsområdet började man redan 1910 ge ut den ambitiösa Var Redo som var en 

slags inofficiell tidskrift för Sveriges scouter.31 Denna blev dock kortlivad, och redan 1912 

togs facklan över av det nybildade Svenska Scoutförbundets tidskrift Scouten.32 1929 tillkom 

                                                           
28 Margareta Puke, Scoutings historia (Stockholm: Scoutförlaget, 1982), s. 130. 
29 Stig-Björn Ljunggren, ”Uniform – Nej tack!”, i Fönstret (Ursprungligen publicerad i nummer 1 2014), hämtad 
elektroniskt http://www.fonstret.se/Artikelarkivet/Forr/Uniform---Nej-tack/ (2017-12-30).    
30 Vilket de nyligen också har fått i form av en avhandling: Björn Lundberg, Naturliga medborgare: Friluftsliv och 
medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925–1960 (Lund: Arkiv, diss., Lund, Lunds universitet, 2018).  
31 Var redo: tidskrift för den svenska scoutrörelsen (Göteborg: Åhlén & Åkerlund, 1910–1912). 1911 års utgåva 
ingick i Veckojournalen under rubriken ”1911”.  
32 Scouten: tidskrift för Sveriges Scoutförbund (Stockholm: Sveriges Scoutförbund, 1912-1965). Den lades inte 
ner förrän 1965, i kölvattnet av sammanslagning mellan det största pojk- och flickscoutförbundet. 

http://www.fonstret.se/Artikelarkivet/Forr/Uniform---Nej-tack/
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en tidskrift riktad specifikt till de vuxna ledarna, kallad Totem.33 Utgivningen var vad gäller 

samtliga dessa tidskrifter månatlig, med drygt 20 sidor dubbelspaltig text per nummer.  

     Även rörelseexterna tidskrifter publicerade artiklar om scouting. Detta gäller exempelvis 

Almanack för ungdomen och Vikingen som åtminstone under de första åren ägnade 

utrymme åt scoutrörelsen.34 Jag har undersökt detta material, men eftersom texterna var 

mycket lika de officiella skrifternas, och därmed inte i egentlig mening påverkade mina 

resultat, har jag valt att inte i större utsträckning använda mig av dessa i framställningen.  

       Om materialet är spretigt, med bidrag från en föränderlig och stor mängd författare, är 

detta också något positivt, då det ökar sannolikheten för att olika hållningar ska finnas 

företrädda. Givetvis är en begränsning med materialet att dess officiella karaktär ändå utgör 

ett filter för mera kontroversiellt och personligt innehåll. Inledningsvis hade jag för avsikt att 

även använda dagstidningsmaterial. Jag insåg dock snabbt att texterna dels var av en mycket 

deskriptiv typ, utan att tillföra egentligt ny information utöver tidskriftsmaterialet, dels 

smekte rörelsen medhårs och därmed inte bidrog med något vidare utifrånperspektiv.35 

Kritiska perspektiv från exempelvis arbetarrörelsen hade kunnat tas med, men då detta hade 

förskjutit uppsatsens egentliga syfte valde jag att inte göra detta.  

     För att komplettera det mera oordnade tidskriftsmaterialet har dessutom handböcker av 

olika slag undersökts. Till dessa hör Scouter och scoutledare : några vinkar och råd (1913), 

Instruktionsbok för scouter och scoutledare tillhörande Sveriges Scoutförbund (1914, utökad 

2:a uppl. 1918, 3:e uppl. 1919), samt Handbok för scouter (1928, utökad 2:a uppl. 1930).36 

Särskilt intressant för denna uppsats är Lägerliv (1928).37 Utöver detta tillkommer ett antal 

                                                           
33 Totem: officiellt organ för ledarna inom Sveriges Scoutförbund (Stockholm: Sveriges Scoutförbund, 1929–
1958. 
34 Almanack för ungdomen (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1906–1919); Vikingen: illustrerad tidning för 
hemmet och ungdomen, red. Palm, J. Paulus (1911–1913). 
35 Ett möjligt undantag är den idédebatt som fördes i samband med scoutrörelsens införande i Sverige. Detta 
gäller dock främst åren 1909-1910, och jag har valt att inte ta med dessa i någon nämnvärd utsträckning 
eftersom de lätt skulle bli ett sidospår till mitt huvudsakliga intresse: faktiska lägerplatser. Däremot skulle de 
tjäna väl för en kulturhistorisk studie av typen ”när scouting kom till Sverige”.   
36 Ebbe Lieberath, Scouter och scoutledare: några vinkar och råd (Göteborg: Åhlen & Åkerlund, 1913), 
andraupplaga utgiven av samma förlag, men med förlagsort i Stockholm 1917; Ingen ang. förf, Instruktionsbok 
för ledare och scouter tillhörande Sveriges scoutförbund utg. av dess högkvarter (Stockholm: Svenska 
tryckeriaktiebolaget, 1914), andra- respektive tredjeupplaga utgiven på eget förlag i Stockholm 1918 respektive 
1919. 
37 Lennart Wennerström, Lägerliv (Stockholm: Kungl. hovbokstryckeriet Iduns tryckeri-A.-B., 1928). Notera att 
jag i denna och noten ovan gjort ett undantag och angivit tryckår i löptexten, detta för att ge läsaren en 
kronologisk överblick. 
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böcker och mindre trycksaker som kommer att redovisas löpande. Från och med 1929 gav 

Svenska Scoutförbundet ut en årssammanfattning under namnet Svenskt Scoutliv som också 

innehöll intressanta idétexter.38 

     En stor mängd material av mindre officiell karaktär producerades också av enskilda 

individer och grupper, exempelvis i form av loggböcker. Då min undersökning dels har ett 

övergripande och brett anslag, dels inkluderar ett tidskriftsmaterial som inte är särskilt 

genomforskat, har jag valt att i första hand hålla mig till de officiella texternas tryckta värld. 

För den som vill fördjupa eller pröva min bild kunde det givetvis vara av intresse att dyka 

djupare in i privatarkiven och arkivlådorna. Jag har också valt att inte inkludera skönlitterära 

berättelser med scoutkaraktär. Detta då jag i första hand intresserar mig för faktiska läger, i 

och för sig medierade genom text och bild, men som då har korrelat i planerade, existerande 

eller tidigare uppbyggda läger.    

     Ett kapitel för sig utgör Scouting for Boys. Alltså den ursprungliga brittiska handboken som 

1910 översattes till svenska.39 Denna kunde vara av intresse, men den citeras eller omnämns 

faktiskt inte särskilt mycket i mitt material, där man snarare lutar sig mot svenska 

handböcker. Jag har därför valt att inte lägga någon större vikt vid Scouting for Boys.   

 

* 

 

En översiktlig genomgång av det ca 10 000 sidor stora materialet utfördes till att börja med, 

varpå omfattande excerperingar om över 1000 sidor gjordes, och som sedan (i den mån de 

bedömdes fortsatt relevanta) närlästes. Handböcker kopierades i vissa fall i sin helhet för 

enkel åtkomst. Allt material som berörde lägerplatsen togs med, och dessutom annat 

innehåll som hade tydlig bäring på mina tematiska ingångar (arbete, nöje, gemenskap).  

     Vid läsningen hölls begreppen infrastruktur och dispositiv (såsom de definierades i 

teoridelen) särskilt i åtanke. Inslag i texterna som hade bäring på detta sattes dels i samband 

med det specifika läger som beskrevs, dels med en mera allmän förståelse av lägerplatsen 

                                                           
38 Svenskt Scoutliv (Stockholm: Svenska Scoutförbundet, 1929-1993).  
39 Robert Baden-Powell, Scouting for Boys: en handbok för övning i god medborgaranda (Göteborg: Åhlén & 
Åkerlund 1910). 
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under den studerade perioden. Lägerplatsen kan här förstås 

som mellandelen i ett timglas där sanden från min 

teoretiska förståelse och dess filtrering genom materialet 

rinner igenom, för att svänga ut i dess manifestationer i 

form av arbetets, nöjets och gemenskapens sfärer, och till 

slut lägger sig på det enkla livets botten. De förklarande 

delarna av arbetsprocessen, det vill säga i egentlig mening 

metodologiska, kan sägas utgöras av hur dessa nivåer 

länkas samman. Också varje nivå har dock en metodologisk 

komponent. I teoridelen utgörs detta exempelvis av 

förklaringen av hur mina teorikomponenter hänger samman, 

samt de analytiska definitioner som upprättas och som sedan 

gör det möjligt att strukturera materialet. På varje nivå finns 

också en horisontell riktning som pekar mot det större sammanhanget. Lägerplatsen är 

exempelvis sammanlänkad med det omgivande samhällets infrastrukturella och spatiala 

dimensioner.  

     En särskild kommentar krävs vad gäller foto- och filmmaterialet. Optiska apparater 

utgjorde en integrerad del av scoutverksamheten, och är inte bara en passiv registrering av 

vad som ägde rum. Redan 1913 infördes ett fotografimärke med omfattande krav på 

tekniska kunskaper, och även filmkameror förekom i samband med gruppernas 

verksamhet.40 I Svensk Mediedatabas (SMDB) får sökordet ’scouter’ knappt femtio träffar 

om man avgränsar det till filmklipp mellan 1910 och 1930.41 Skioptikonföredrag är en 

återkommande företeelse. Det är regel snarare än undantag att rapporter om utfärder och 

läger innehåller bildmaterial. Också teckningar förekommer i stor utsträckning.   

     Det finns en performativ aspekt av denna bildkultur. Genom att ta, framkalla och sprida 

bilder skapar man också en konkret föreställning om lägerplatsen. Kamerorna och 

tidskrifterna utövade en aktiv konstruerande roll i utformningen av denna. När man skickade 

in bilder till Scouten gjorde man med stor sannolikhet inte bara ett övervägande av motiv 

                                                           
40 ”Fotografmärket”, osign., Scouten, nr. 14, 1913, s. 246; ”Äventyr i Lappland. Levande bilder från 
Djursholmarnes färd”, sign. ’Hampus’, Scouten, nr. 13 & 14, s. 228-229, forts. s. 239-243.  
41 Detta är en söktjänst för Kungliga Bibliotekets audiovisuella samlingar: https://smdb.kb.se/  

Förenklat schema för uppsatsen. Ett förklarande 
moment finns på varje nivå, men också i 
sammanlänkandet av nivåerna. Egentligen går 
pilarna åt båda hållen, och det går att dra ytterligare 
linjer. 

https://smdb.kb.se/
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och innehåll i bilderna, utan man tänkte sannolikt också på hur det som avbildades hade 

utformats. Osträckta tält och smutsiga grytor undveks får man tänka sig. Text och bild 

befinner sig i detta avseende på samma tolkningsnivå. När man skrev i scouttidskrifterna 

lade man också ner riktlinjer för kommande läger.  

     En studie av den svenska pojkscoutrörelsen 1910–1930 tillåter både internationella 

utblickar och jämförelser mellan olikartade lokalförhållanden. En förutsättning för att kunna 

positionera den svenska pojkscoutrörelsen i förhållande till detta större sammanhang är det 

forskningsläge som redovisas nedan.  

 

Forskningsöversikt 

Denna uppsats har en syntetisk ambition och för samman modernitets- och teknikforskning 

med forskning om scoutrörelsen och dess lägerplatser. Mycket schematiskt kunde man säga 

att detta i förhållande till tidigare forskning om scoutlägret innebär en förskjutning från 

natur och medborgarskap, till lägerplatsen som teknikmiljö. För att positionera lägerplatsen i 

förhållande till en större samhällskontext används en bred uppsättning verk om tidigt 

svenskt nittonhundratal. Det handlar – för att ta ett par exempel – om Ronny Ambjörnssons 

Den skötsamme arbetaren, Nils Edlings Det fosterländska hemmet, och Martin Kylhammars 

Maskin och idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.42  

     Just det pastorala är en uråldrig bild för det enkla livet. Med författaren och 

litteraturkritikern William Empsons träffande ord innebär det pastorala ”the process of 

putting the complex into the simple”.43 Litteraturvetaren Peter Marinelli menar att det 

pastorala måste förstås från ett givet samhälles erfarenhetshorisont, snarare än från en viss 

uppsättning bilder som är för evigt fixerade. Det centrala är strävan efter enkelhet, som tar 

                                                           
42 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-
1930 (Stockholm: Carlsson, fjärde utökade upplagan, 2017); Nils Edling, Det fosterländska hemmet : 
Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Stockholm: Carlsson, diss. Stockholm, 
Stockholms universitet, 1996); Martin Kylhammar, Maskin och Idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg 
och Heidenstam (Stockholm: Liber, diss. Linköping, Linköpings universitet, 1985). 
43 William Empson, Some Versions of the Pastoral (London: Chatto & Windus, 1935), s. 53, se även s. 23. 
Faksimilutgåva tillgänglig digital från University of Michigan, 
https://quod.lib.umich.edu/g/genpub/AEH5661.0001.001?rgn=full+text;view=toc;q1=putting+the+complex+int
o+the+simple (hämtad 04-05-2018). 

https://quod.lib.umich.edu/g/genpub/AEH5661.0001.001?rgn=full+text;view=toc;q1=putting+the+complex+into+the+simple
https://quod.lib.umich.edu/g/genpub/AEH5661.0001.001?rgn=full+text;view=toc;q1=putting+the+complex+into+the+simple
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sig uttryck i en tillbakablickande hållning: ”pastoral poetry never arises in a time when there 

are children, as there are now, who have never seen a cow.”44  

     Kulturvetaren Martin Kylhammar menar att det pastorala vid det svenska sekelskiftet 

1900 var ett viktigt medel för att hantera den spänning som fanns mellan en framväxande 

industrialism och teknikkultur, och äldre mera naturnära samhällsformer. Hos Strindberg och 

Heidenstam spårar han pastorala kompositionsmönster som på ett påtagligt sätt också 

förändras över tid: ”båda lyckades till slut, om än på skilda sätt, försona sig med den 

industriella kulturen och dess viktiga kraftcentra”.45 Jag menar att det är intressant att 

scoutrörelsen kliver in på banan vid en tidpunkt när det hos såväl våra stora diktare som hos 

samhället i stort fanns en vilja till försoning gentemot industrisamhället. Samtidigt öppnades 

möjligheter till nostalgiska återblickar på det samhälle man såg försvinna. Forskningen har 

som Kylhammar poängterat gärna dragits till ytterligheterna: ”en effekt av att vi saknat det 

pastorala begreppet är att tankar som präglats av försöket att upprätta en syntes av natur 

och kultur beskrivits som anomalier, som någonting egensinnigt utanför 

civilisationsdebattens strömfåror.”46 Scoutlägret gör det möjligt att undersöka denna 

spänning i ett sammanhang där man medvetet försökte undvika ytterligheterna.   

     Min uppsats är ett bidrag till forskningen om en viktig om än ibland dold samhällsaktör 

som fortfarande förtjänar mera uppmärksamhet, och som ger en intressant ingång till vår 

nittonhundratalshistoria på både nationell och global skala. Just genom att den hade 

ambitionen att vara en samhällsbärande aktör är den också en ingång till hur man i 

samhällets huvudfåra förhöll sig till olika utvecklingslinjer. Till skillnad från tidigare forskning 

som i hög grad fixerat det enkla livets idéer, ideal och estetiska uttryck, vill jag undersöka 

scoutlägret som en levd praktik och som det enkla livets tillämpning. Scouting, är inte det 

några ungdomar som springer runt i skogen? Jo, men det är också berättelsen om en stor 

och omdebatterad organisation som försökte mejsla ut ett utrymme i moderniteten.47 

                                                           
44 Citerat efter Peter V. Marinelli, Pastoralism (London: Methuen & Co Ltd, 1971), s. 9. 
45 Kylhammar (1985), s. 201. 
46 Kylhammar (1985), s. 203. 
47 Vilket också blir synligt när rörelsen införs i Sverige. Författare och tänkare som Ellen Key, Elin Wägner, 
Gustaf Hellström, Sven Hedin, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam debatterar dess förtjänster och 
brister. De tre senare diskuteras under uppsatsens gång. 
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     Det enkla livet – som är ett bredare begrepp än den pastoralism som diskuterats ovan – är 

som redan nämnts i själva verket ett inte fullt så studerat fenomen som man kunde tänka 

sig. Den amerikanske historikern David E. Shi har dock ägnat företeelsen två böcker, och i 

The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture föreslår han faktiskt att 

de amerikanska pojkscouterna kan placeras in i denna tradition.48 Vändningen mot det enkla 

beskrivs framför allt mot bakgrund av ökande farhågor för stadskulturens påverkan på 

ungdomen, där livet i naturen sågs som en fostran i ”muscular morality” i en samtidskultur 

där viktiga maskulina ideal ansågs vara hotade.49 Med utgångspunkt i den civilisationskritiske 

naturalisten Ernest Thompson Seton menar Shi att den amerikanska rörelsen alltmer vände 

sig från ett primitivt vildmarksideal mot en mera hierarkisk och byråkratisk organisation som 

lade stor vikt vid yrkesträning för ett framtida samhällsliv.50  

     För den som starkt förknippar det enkla med just det primitiva är detta en rimlig 

beskrivning. Jag förstår dock det enkla inte som ett sätt att undvika det moderna livets 

komplexiteter, utan som ett sätt att integrera dem på ett måttfullt sätt i en övergripande 

syntes. Shi tangerar ett sådant synsätt i förordet till en för ett par år sedan utkommen 

antologi med namnet Simple Living in History: Pioneers of the Deep Future: ”As an ethic of 

self-conscious material moderation rather than radical renunciation, simplicty can be 

practiced in cities and suburbs, townhouses and condominiums.”51 Talande är dock att detta 

synsätt – likt det hos många av bokens bidrag – rymmer en tydlig miljöetisk och 

konsumtionskritisk inställning. Genom begreppen dispositiv och infrastruktur hoppas jag 

kunna närma mig det enkla livet på ett mindre moraliserande och mera analytiskt sätt. 

Antologin innehåller dock en en betydelsefull historisk kontextualisering, med exempel som 

sträcker sig från antika stoiker och den epikureiska skolan, över kristet klosterliv, till 

moderna förespråkare av det enkla livet som Henry David Thoreau, John Ruskin och William 

Morris. 

                                                           
48 David E. Shi, The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture (Athens, GA, 2007). Jag 
tvingas acceptera att jag alltså inte är först ut på banan. Denna volym upptäcktes först sent i arbetsprocessen, 
och visade sig svår att få tag på. Jag hade gärna arbetat in den mera utförligt, även om pojkscoutrörelsen bara 
är en liten del av bokens knappt 350 sidor.  
49 Ibid., s. 206. 
50 Ibid., s. 210 f. 
51 Shi, David E., “Foreword”, Simple Living in History: Pioneers of the Deep Future (Melbourne: Simplicity 
institute, 2014), s. XXiii. 
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     Också i Sverige finns föregångare och efterföljare i det enkla livets konst. Idéhistorikern 

Elisabeth Mansén har exempelvis i en utförlig monografi beskrivit kurortskulturen i Sverige 

mellan 1680 och 1880.52 Kurortens noga reglerade tillvaro, gränstillvaro mellan nytta och 

nöje, och motsättning mellan enkelt leverne och vetenskapligt motiverad praktik är inte utan 

sina likheter med scoutlägret.53 Blickar man framåt utöver min avgränsning finns Joakim 

Landahls undersökning av den mycket säregna sommarkoloni som läroverket Norra Latin 

bedrev mellan 1938 och 1965.54   

     Av mera omedelbar betydelse för denna uppsats är det som har skrivits om scoutrörelsen, 

och då särskilt den lägerverksamhet som man ägnade sig åt.                

       

 

* 

 

Något som försvårar översikter av scoutforskningen är att den är skriven på många olika 

språk och då ofta ur ett nationellt perspektiv. Att ge en ens någorlunda heltäckande bild 

skulle här bära allt för långt. För den som vill orientera sig i fältets utveckling 

rekommenderas den antologi som tillkom i samband med den första globala 

scoutforskningskonferensen som hölls 2008.55 En mycket noggrann sammanfattning av det 

större forskningsläget finns i Eduard Vallorys avhandling Global Citizenship Education: Study 

of the ideological bases, historical development, international dimension, and values and 

practices of World Scouting.56   

                                                           
52 Elisabeth Mansén, Ett paradis på jorden: Om den svenska kurortskulturen 1680-1880 (Atlantis: Stockholm, 
2001). 
53 Se särskilt den avslutande problemdiskussionen, Ibid., s. 489-517. 
54 Joakim Landahl, Stad på låtsas. Samhällsdisciplinering och disciplinering vid Norra Latins sommarhem 1938-
1965 (Göteborg: Daidalos, 2014). 
55 Scouting Frontiers : Youth and the Scout Movement’s FIrst Century, red. Nelson R. Block & Tammy M. Proctor, 
(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009). 
56 Eduard Vallory, Global Citizenship Education: Study of the ideological bases, historical development, 
international dimension, and values and practices of World Scouting (Diss., Barcelona,, Universitat Pompeu 
Fabra, 2007). Finns tillgänglig digitalt: http://www.escoltes.org/documents-interns/global-citizenship-
education 

http://www.escoltes.org/documents-interns/global-citizenship-education
http://www.escoltes.org/documents-interns/global-citizenship-education
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     Om den tidiga scoutforskningen i hög grad anammade ett socialhistoriskt brittiskt 

perspektiv, har forskningen därefter succesivt breddats både tematiskt och geografiskt. 57 

Under det senaste decenniet har ett ökande intresse för lägerplatsen som analytisk kategori 

gått att skönja. Lägerplatsen har beskrivits som: ett led i formandet av den moderna 

barndomen (Abigail A. Van Slyck); en plats för styrning av ungdomar med nationella 

förtecken (Kenny Cupers); ett medel för fostran i en modern manlighet och för ett modernt 

samhälle och arbetsliv (Benjamin René Jordan); som en liberal styrningsteknologi i form av 

fostrande friluftsliv (Björn Lundberg).58   

     Denna forskning berör till viss del lägerplatsens infrastruktur. Arkitekturhistorikern Abigail 

A. Van Slyck undersöker professionellt (ibland semi-professionellt) utformade större 

lägerplatser ur en arkitekturhistorisk synvinkel, mera specifikt genom en ”cultural landscape 

approach” som för samman landskapet med mänsklig aktivitet.59 Även arkitektur- och 

urbanhistorikern Kenny Cupers behandlar en liknande problematik när han visar hur 

lägerplatsens utformning var av betydelse för styrningen av ungdomar i Hitler Jugend 

respektive Boy Scouts of America. Historikern Benjamin Jordan behandlar frågor om ras och 

medborgarskap, men också ”the environment”, där han tangerar frågor om lägerlivets 

tekniker och teknologier. Tekniken har inte varit helt frånvarande i scoutforskning, men den 

har inte lyfts upp som ett tema värt att undersöka i sig själv. Med ett möjligt undantag för 

lägerplatsens arkitektur, i första hand genom Van Slycks försorg, har intresset för modern 

teknik varit begränsat. 

     Något bör avslutningsvis sägas om svensk scoutforskning. Denna är fläckvis utförd och 

rymmer ännu åtskilliga luckor. I en ny avhandling tar Björn Lundberg ett helhetsgrepp på den 

svenska scoutrörelsen och arbetarrörelsens liknande ungdomsorganisation Unga Örnar 

mellan 1925 och 1960, innefattande båda könen och de olika scoutförbunden. Fokus ligger 

                                                           
57 För ett instruktivt exempel angående det förra, se exvis Allen Warren, ”Sir Robert Baden-Powell, the Scout 
Movement and Citizenship Training in Great Britain 1900–1920”, The English Historical Review, 1986(101):399,  
ss. 376-398; samt replik på denna, Anne Summers, ”Scouts, Guides, and VADs: A Note in Reply to Allen 
Warren”, The English Historical Review, 1987(102):405, ss. 943-947; även Michael Rosenthal, The Character 
Factory: Baden-Powell and the Origins of the Boy Scout Movement (London: Collins, 1986). 
58 Abigail A. Van Slyck, A Manufactured Wilderness: Summer Camps and the Shaping of American Youth, 1890-
1960 (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2006); Kenny Cupers, ”Governing through nature: 
camps and youth movements in interwar Germany and the United States”, i Cultural Geographies 2008, vol. 
15(2), ss. 173-205.; Jordan (2016); Lundberg (2018). 
59 Van Slyck (2006), s. XXXi. 



22 
 

på friluftslivet och dess medborgarskapande funktion. Vad gäller scoutrörelsens två första 

decennier som utgör min avgränsning rör sig dock avhandlingen på en övergripande historisk 

nivå, långt från den faktiska verksamheten.  Den innehåller däremot en användbar 

övergripande beskrivning av den samtida scout- och samhällskontexten, och möjliggör även 

komparativa poänger. En noggrant utförd avhandling som studerar ungdomsrörelser i slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet – däribland scoutrörelsen – finns också av sociologen 

Göran Sidebäck.60 Även om den innehåller värdefulla uppgifter om exempelvis medlemstal 

består den i första hand av en ganska allmän form av ideologianalys som betonar 

scoutrörelsens medborgarskapstanke och naturfostran. Den är därför av mindre intresse för 

denna uppsats. En välskriven och välargumenterad bok om den moderna svenska 

scoutrörelsen, som också rymmer historiskt djup, finns av författaren och journalisten Jens 

Liljestrand.61 

     Vad gäller de första decennierna är flickscoutsidan väl belyst i Bodil Formarks avhandling 

Den välsituerade flickan: om den svenska flickscoutrörelsen 1910–1940.62 Med en 

flickhistorisk utgångspunkt undersöker denna hur flickscoutrörelsen tvingades positionera 

sig i förhållande till ett omgivande patriarkalt samhälle, men också hur flickorna gavs 

utrymme att utveckla nya roller och färdigheter. Lägerlivet tematiseras utförligt, så även 

bitvis tekniska aspekter av det, men hela tiden underordnat den större frågan om flick- och 

kvinnoblivande. Modern teknik ges mycket begränsat utrymme. Bo Nilsson ägnar ett kapitel i 

avhandlingen Maskulinitet: representation, ideologi och retorik åt att studera scoutrörelsens 

”maskulina manuskript”.63 Fokuset ligger på natur, kropp och karaktär, och frågan om 

pojkars teknikintresse behandlas inte. Här hoppas jag kunna bidra med kompletterande 

resultat. Sammantaget är dessa två avhandlingar en värdefull hjälp i att studera lägerlivets 

bekönade tankar och praktiker.  

     Sverker Sörlins och Klas Sandells redan citerade antologibidrag ”Naturen som 

ungdomsfostrare” är framför allt användbar för att positionera scoutrörelsen i förhållande 

                                                           
60 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ: barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 
1850-1980 (Stockholm: Carlsson, diss., Stockholm, Stockholms universitet, 1992). 
61 Jens Liljestrand, Vi äro svenska scouter vi (Stockholm: Atlas, 2004).  
62 Bodil Formark, Den välsituerade flickan: om den svenska flickscoutrörelsen 1910–1940 (Lund: Sekel bokförlag, 
diss., Umeå, Umeå universitet, 2010).  
63 Bo Nilsson, Maskulinitet: Representation, ideologi, och retorik (Umeå: Boréa, diss., Umeå, Umeå universitet, 
1999), s. 45. 
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till en samtida samhällskritik som framhävde lägerverksamhet och friluftsliv som något för 

ungdomen gott. Min uppsats kan också sägas vara ett sätt att från ett annorlunda perspektiv 

(grundat i infrastruktur och vardagspraktiker) undersöka Sörlin och Sandells bärande tes, 

alltså att friluftslivet för etablerade intressen sågs som ett sätt att trygga övergången från 

jordbrukssverige till industrisverige.  

     Föreställningen om ”naturen som ungdomsfostrare” kunde vara en god sammanfattning 

också av litteraturvetaren Björn Sundmarks artikel ”Citizenship and Children’s Identity in The 

Wonderful Adventures of Nils and Scouting for Boys”.64 Sundmark menar att såväl Nils 

Holgersson som Scouting for Boys håller fram en modell för ett inkluderande 

världsmedborgarskap genom ett på ytan national- eller imperiechauvinistiskt 

förhållningssätt som i själva verket möjliggör en identitet grundad på integrerandet av 

erfarenheter från många olika platser.65 I det första undersökningskapitlet kommer vi att 

undersöka just lägerplatsens gemenskapsdimension. Det sammanhållande kittet är dock inte 

(som hos Sundmark) naturen eller ett primitivt kroppsideal, utan snarare en gemensam 

teknikmiljö.                    

     Min undersökning kan ses som ett sätt att se vad som händer om man lyfter fram 

lägerplatsens tekniker, teknologier och infrastruktur som en fråga värd att undersöka i sig 

själv. Genom dispositivbegreppet blir det möjligt att koppla dessa samman med diskursiva 

produkter, attityder och kulturella konstruktioner. Lägerplatsen är ett sammansatt fenomen 

och bör heller inte frikopplas från det omgivande samhället.   

           

Disposition 

Scoutvärlden utgör en förvirrande härva av företeelser och begrepp som för den oinvigde 

kan te sig som en snårskog. För att röja marken för den fortsatta undersökningen består det 

första undersökningskapitlet därför av en översiktlig genomgång av den tidiga rörelsens 

                                                           
64 Björn Sundmark, ”Citizenship and Children's Identity in The wonderful adventures of Nils and Scouting for 
boys”, i Children's literature in education, 2009(49):2, s. 109-119 
65 Björn Sundmark, ”Citizenship and Children's Identity in The wonderful adventures of Nils and Scouting for 
boys”, i Children's literature in education, 2009(49):2, s. 117 f.  



24 
 

uppbyggnad: från enskild individ till världsbrödraskap. Vi får också en första skiss av hur 

scoutlägret såg ut, innefattande både ”mjuk” och ”hård” infrastruktur. 

     Det andra undersökningskapitlet ”Lägerplatsens arbete” tar sin början in medias res med 

ett besök på en ovanligt ambitiös lägerplats som byggdes upp utanför Göteborg 1910. 

Därefter studeras vad jag har valt att kalla lägerplatsens ”infrastrukturella sensibilitet”, med 

vilket menas ett gemensamt förhållningssätt till lägerplatsen som teknikmiljö. Därefter 

breddas analysen till arbetets större värld som omgav lägerplatsen. Avslutningsvis tas ett 

helhetsgrepp på arbetets roll i scoutrörelsen, och dess förhållande till en större 

samhällsutveckling.   

     I ”Lägerplatsens nöjen” avhandlas till att börja med det tidiga 1900-talets syn på nöjet, 

med särskilt fokus på den för scoutrörelsen (men också för samtidskulturen) så viktiga leken. 

Därefter följer en beskrivning av hur välkända nöjen men också ny teknik integrerades på 

lägerplatsen. Detta innehåller också en kulturhistorisk exkurs som tillåter oss att se hur 

lägermaskineriet kunde användas för att gestalta större berättelser. 

     Den avslutande problemdiskussionen återvänder till forskningsfrågorna för att skärskåda 

hur man förhöll sig till lägerplatsens infrastruktur, hur lägerplatsens skalor såg ut, och vad 

lägerplatsen – förstådd som ett dispositiv – egentligen skulle vara bra för.  

 

II:1. Lägerplatsens gemenskap 

Lägerplatsen tog form runt gemenskaper på varierande skalor. Det är en metikulöst 

definierad social ordning som framträder. Varje element har sin plats, och varje plats sina 

element. Individen ingår i patrullen, som ingår i avdelningen, som ingår i kåren, däremellan 

kanske kolonnen, och kåren ingår i ett distrikt som ingår i ett nationellt förbund som ingår i 

ett världsbrödraskap. Givetvis uppstår också kopplingar och tillfälliga konstellationer som 

bryter dessa gränser.  

     Uttryckt på ett annat sätt kunde man säga att detta avsnitt behandlar lägerplatsens 

”mjuka” infrastruktur i form av gemensamhetsskapande regler, sociala koder och kulturella 

praktiker. Samtidigt kommer vi att se hur dessa är knutna till de föremål och den fysiska 
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infrastruktur som gör lägerplatsen beboelig. Analysen av denna ”hårda” infrastruktur 

kommer sedan att fördjupas i de två senare undersökningskapitlen.            

 

Individen 

Författaren Verner von Heidenstam som skriver i det första numret av Scouten årgång 1912 

har analysen klar. Problemet är att individen inte tuktas nog: "Vi anse att det är hälsosamt, 

om ungdomsglädjen får friare spelrum, och vi ha lärt oss, att tillvaratagandet av de 

personliga anlagen är klok hushållning. Men det sista medför inte sällan, att de personliga 

anlagen inte tillräckligt tvingas till självrannsakan och prövning."66 Och än skarpare kan det 

uttryckas: "Vidare finns det hos den demokratisering, som genomgår tiden, i somliga fall en 

benägheten att tappa bort det egentliga syftemålet eller sikta för lågt, nedåt mot 

underklasskultur eller rent av mot det pöbelaktiga."67 Man kanske ska akta sig för att i detta 

aristokratiska ideal se ett förkastande av individen som sådan. Snarare handlar det om ett 

hierarkiskt ideal: ”Quod licet Iovi, non licet bovi”.68 Men Heidenstams förhållningssätt 

rymmer också en syn på individen som formbar. Personligheten måste förädlas. Detta kunde 

ses som ett projekt i linje både med Heidenstams uppfattning om framåtskridande som 

”pöbelns” upphöjande, och scoutrörelsens personlighetsdanande ambition.69    

     Möjligen är det vännen Sven Hedin som förmått Heidenstam att skriva i Scouten.70 Den 

förstnämnda är en aktiv hedersmedlem i Stockholms scoutkår under de första åren och 

bidrar själv med en artikel till detta första nummer. Hos Hedin är samtidsanalysen snarare 

grundad i storpolitikens skeenden: "Det drar ihop sig till en drabbning, i vilken de dådlösa 

och klenmodiga bli nedtrampade av handlingens män, som gå hem med segerhuva på 

hjässan."71 Det är inte helt osannolikt att Hedin två år senare också är en av de som drar i 

                                                           
66 Verner von Heidenstam, ”Scoutens självdisciplin.” i Scouten, nr. 1, 1912, s. 3.  
67 Ibid. 
68 ”Vad som är tillåtet för Jupiter, är inte tillåtet för oxen”. 
69 Om det förra se Kylhammar (1985), s. 182 f. 
70 Välkänt är förstås att dessa båda var tyskvänliga. Hedin hade en uttalad koppling till den tyska 
nationalsocialismen, och träffade personligen Hitler. Vad gäller von Heidenstam har mycket bläck flutit för att 
reda ut hans hållning. Starka nazisympatier, särskilt under tiden före andra världskriget, fanns också hos Eric 
von Rosén som också han var involverad i den tidiga svenska scoutrörelsen.   
71 Verner von Heidenstam, ”Scoutens självdisciplin.” i Scouten, nr. 1, 1912, s. 4. 
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trådarna för att aktivera scouterna i organiserandet av bondetåget.72 Redan 1910 framhålls 

dock Hedin i göteborgsscouternas tidskrift Var Redo som ett föredömligt exemplum.73 

     Fysiskt mod är särskilt under de första åren ett högt värderat karaktärsideal. Vanligtvis är 

dock scouttillvaron av det mera prosaiska slaget. Detta är synligt också i det märkessystem 

som används. De klasser som scouterna indelas i är baserade på en provtagning som utöver 

simning och livräddning innehåller knopslagning, matlagning och, ja faktiskt, 

strumpstoppning [se bilaga 1]. Alla scouter förväntas nämligen ha en grundläggande 

uppsättning färdigheter som inte minst tycks ha som funktion att möjliggöra livet på 

lägerplatsen.  

     Om upprättandet av boplatsen i regel är en produkt av ett kollektivt arbete, tillkommer 

nämligen också en uppsättning individuella färdigheter som syftar till att skapa säkerhet och 

komfort vad gäller den enskilda individen. I handboken Scouter och scoutledare (1913) ges 

exempelvis betydande utrymme åt hur man inrättar sin sovplats. Talande är dock att det 

minst lika mycket som den egna bekvämligheten handlar om att ta vara på sig själv i 

gruppens intresse. Här får vi en första blick på scouttillvarons sociala dimension och praktiskt 

syftande gemenskap: "Är marken stenig och ojämn, kan man visserligen somna och sova rätt 

bra någon timma, men man får inte nog sömn för att vara fullt arbetsför och nyter dagen 

därpå".74 

     Genomgående framhålls hur kvaliteten på den egna självomsorgen får effekter också på 

omgivningen. Till sängrutinen hör exempelvis också tandborstningen: "Det finns väl knappast 

något otäckare än en pojke, som luktar ur munnen som en acetylenlykta. Han sprider 

otrevnad vart han går."75 Liksom hur man inrättar sin sovplats är hygientekniker som dessa 

individuella i betydelsen att de tillhör en personlig ansvarssfär, men de är inte 

individualiserande på så sätt att de syftar till att särskilja olika individer från varandra. 

Snarare syftar de till att upprätta en allmän standard (oberoende av exempelvis personliga 

nycker eller social bakgrund). I förhållande till den kollektivt inrättade infrastrukturen utgör 

                                                           
72 Detta är ett spännande och outforskat skeende. Se exempelvis: Dagens Nyheter, 7 februari 1914, s. 8. När 
Hedin kvällen den 6:e februari håller ett tal på Skansen vaktar scouter och studenter podiet innan Hedin kliver 
fram.  
73 ”Sven Hedin”, osign., Var Redo, nr. 2, 1910, s. 18. 
74 Lieberath (1913), s. 98 (min kursivering).  
75 Ibid., s. 67 f. 
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de individuella teknikerna snarast en form av gränssnitt som gör det möjligt att koppla 

samman individ och kollektiv, kropp och miljö, på ett förutsägbart sätt. 

     Som vi senare ska komma att se innebar första världskriget och de efterföljande åren 

något av en brytpunkt också i scoutrörelsen. Vad gäller synen på individen är det dock inte 

förrän i slutet av tjugotalet som man börjar se tydliga tecken på en omvärdering. I samband 

med K. F. U. M:s förbundsläger 1926 undrar en ledare försiktigt om det inte är "en fara vid 

ett stort läger att den enskilde individen och till och med en och annan av de enskilda 

grupperna smälta så in i det stora hela, att deras individualitet undertryckes".76 Denne 

tröstar sig dock med att "scouter [ju äro] så vana att inordna sina intressen under det som 

främjar det stora hela, och ställa dem jämsides, ej över de andras, att de vid ett sådant 

tillfälle knappast märka, att de ej alltid få göra just det, som de för ögonblicket hälst skulle 

önska."77 Rörelsens grundare Lord Robert Baden-Powell är inte oroad för svenskarnas del. 

Efter att ha besökt Sveriges Scoutförbunds förbundsläger 1927 delar han med sig av sina 

folkpsykologiska betraktelser:  

 

Med tanke på denna starkt utvecklade individualitet hos svenskarna är det naturligt, att man i 
Sverige måste finna mycket mindre av extatisk masspsykologi än på andra håll. Vid den 
förbimarsch, som ägde rum, hände det visserligen att hela folkmassan vid ett tillfälle plötsligt 
brast ut i jubel, men detta ansågs vara något nästan enastående av en svensk folksamling.78 

 

Han använder sig också av praktiska exempel för att illustrera denna poäng. Två scouter har 

fört honom över en fjärd med hjälp av en motorbåt, utan vuxen uppsikt. Att man litar på 

dem så till denna grad är enligt Baden-Powell talande.  

     Sannolikt ser vi här ett tidigt exempel på en föreställning om Sverige som ett ovanligt 

lyckat modernt projekt, en idé som skulle blomma ut under trettiotalet och efterkrigstiden, 

inte minst tack vare anglo-saxiska skribenter. Kanske är det också ett exempel på den mindre 

smickrande svenska tillvaro Michel Foucault beskrev i en intervju 1968, tio år efter att han 

lämnat Uppsala: "Den svenska verkligheten har en skönhet, en stränghet och nödvändighet 

                                                           
76 ”Vad betydde Siljanslägret.”, sign., ’Ivriga vargen’, Scouten, nr.  11, 1926, s. 7. 
77  Ibid., s. 8. 
78 Robert Baden-Powell, ”Karaktärsdaning”, Scouten, nr. 2, 1928, s. 23 f. 
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som visar att människan i en sådan verklighet aldrig annat är än en punkt som flyttar sig, 

som lyder lagar, schemata och former i en trafik som går utöver och är mäktigare än 

individen. Detta ser man tydligare i Sverige än i Frankrike. Sverige uppenbarar i sitt lugn en 

nästan fulländad värld där man upptäcker att människan inte längre är nödvändig."79 

     Också den svenske pojkscouten var till sist och slutligen ändå bara människa, och i det 

följande avsnittet kommer vi att studera hur denne fogades in i en av scoutarbetets 

viktigaste gemenskaper: patrullen.  

 

Patrullen 

Patrullen – idealtypiskt bestående av 8 medlemmar enligt den korrespondenskurs för 

patrulledare som Ebbe Lieberath låter publicera i Scouten 192280 – framställs i 

scoutlitteraturen ofta som en självständig enhet som ska ge möjlighet för ungdomarna att 

lära sig styra sig själva. Tanken om självstyrelse var i själva verket populär också i skolvärden, 

särskilt på läroverken.81 Namnet till trots hade metoden dock starka disciplinära förtecken. 

Den tidiga svenska pojkscoutrörelsen byggde liksom sin brittiska förlaga på en pojkpsykologi 

som betonade pojkarna som naturligt gängbildande: "Liksom de i laget eller gänget oftast, 

med eller utan reflektioner, ställa sig under ledning av en kamrat, så låter dem scoutrörelsen 

välja en patrulledare."82 Man hävdar visserligen att "pojkarna skola fostras till självständigt 

arbete, till initiativ och handlingskraft", men det får nog betecknas som en självständighet 

med tydliga inskränkningar, då lydnad framhölls som ett överordnat ideal både inom 

patrullen och i förhållande till överordnade. Det är förvisso en frivillig lydnad, "[v]alet må 

först och främst falla på en pojke, som de andra äro villiga att respektera och lyda."83, men 

det är ändå tydligt att den initiativförmåga som scouterna ska fostras till bör underställas ett 

redan existerande, kollektivt syfte, snarare än ett på egen hand uppsatt mål. Och om 

                                                           
79 Michel Foucault & Yngve Lindung, ”En intervju med Michael Foucault”, i Bonniers litterära magasin, red. Lars 
Gustavsson 1968(37)3, s. 203-211. 
80 Ebbe Lieberath, ”Scoutens patrulledarkurs. 8. Instruktionen” i Scouten, oktober, 1922, s. 218. 
     Numrering av Scouten är inkonsekvent, ibland används en siffra, ibland anges månad för utgivningen. Jag har 
valt att inte standardisera numreringen, utan att följa tidskriftens egna användning. I första hand används 
numrering, men där det saknas används alltså månadsbeteckning.      
81 Landahl (2013), s. 35-60. 
82 Ebbe Lieberath, ”Scoutens patrulledarkurs”, Scouten, nr.1, 1922, s. 7 f.    
83 Ibid., s. 8. 
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lydnaden är frivillig så till vida som att scouten själv väljer att inträda i gruppen och 

underställa sig ledaren är den desto mer ovillkorlig därefter: "Från första början måste 

scouterna eller aspiranterna lära sig att lyda sin patrulledare, och patrulledaren får aldrig 

göra ett undantag från denna regel, ty då är hans kraft bruten."84    

     Väl inne i systemet finns också en mängd tekniker som används för att stärka 

gemenskapen och främja lydnad. Det finns en motsättning mellan en uttalad teori som 

betonar patrullen som en organiskt framvuxen enhet med "en inifrån växande och icke 

utifrån påtryckt disciplin",85 och en praktik som snarare ställer upp noggranna instruktioner 

för hur gruppen medvetet ska byggas och styras. Och även om patrullen förväntas bedriva 

en självständig verksamhet finns ständigt en vuxen avdelningsledare som genom olika 

kontrollmekanismer ser över verksamheten. Patrulledarna beskrivs i korrespondenskursen 

som avdelningschefens ”verkställande direktörer”.86 Avdelningschefen uppmuntras att 

involvera dessa i avdelningens styrning, och att samla dessa "till en särskild patrull eller 

grupp, som står under avd.-chefens direkta ledning".87 

     På lägerplatsen bildar patrullerna funktionella enheter som kan avdelas för olika syften. 

På det förbundsläger som hålls i samband med sommarolympiaden 1912 anvisas exempelvis 

att varje avdelning ska ha en ’handräckningspatrull’ vars "göromål bestämmas av 

jourhavande i samband med avd.-staben."88 Patrulledaren för handräckningspatrullen ingår 

själv i den fyra man starka avdelningsstaben. På lägret ska varje dag dessutom en 

beredskapsgrupp för hela lägret finnas till hands: "Från beredskapen kommenderas en 

lägervakt bestående av en befälhavare (patrullchef) med ställföreträdare samt 20 scouter 

(därav en signalblåsare), förlagda i två tält."89 Denne patrullchef förväntas övervaka att 

scouterna i beredskapen "väl utföra sina åligganden och göra sig övertygad därom genom 

inspektion".90 Till beredskapens uppgifter hör att se till att lägrets (långa) regellista efterföljs, 

att agera brandvakt, och att se till att inga obehöriga tar sig in i lägret.91 

                                                           
84 Ibid., s. 9 
85 Ibid., s. 8. 
86 Ibid., s. 8.  
87 Ibid., s. 8. 
88 “Instruktion för scoutlägret å. Kungl. Djurgården i Stockholm den 1-20 juli 1912.”, osign., Scouten, nr. 9, 1912, 
s. 112. 
89 Ibid., s. 115. 
90 Ibid., s. 115. 
91 Ibid., s. 115. 
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     Runt patrullen ser vi också lägerplatsen ta form på mikroskala. Man lägger gärna patrullen 

tillsammans i samma tält, och i Lägerliv (1928) finns utöver en centraliserad modell med tältet 

tätt samlade runt ledartältet, och med gemensamt kök och matsal, också ett förslag där varje 

patrull bygger en ”by” på en egenvald plats i den omgivande terrängen.92 Abigail Van Slyck 

kallar den centraliserade planen för ”The military plan”, och noterar att man i förenta staterna 

under 20-talet frångår denna för mera decentraliserade modeller.93 I Lägerliv finns 

återkommande referenser till utvecklingar västeröver, och det är inte osannolikt att man i 

detta fall kan se en direkt influens. På det enskilda scoutlägrets nivå fanns det dock betydande 

möjligheter att anpassa lägret efter förutsättningar och eget tycke.      

      

Avdelningen, kolonnen, kåren  

Vi befinner oss här på den typiska lägerplatsens organisationsnivå. Även riktigt stora läger är 

ofta ”modulbaserade” och uppbyggda av avdelningar som i det idealtypiska fallet består av 

fyra patruller. Dessa står under ledning av den vuxne avdelningsledaren. I de fall avdelningen 

åker på egna läger och utfärder, vilket är relativt vanligt, är det också här en fullständig 

lägerlogistik tar form: transporter, livsmedelsinförskaffning och kontakter med markägare 

och lokalsamhälle blir en nödvändighet.   

     I de tidiga handböckerna tar man i de flesta fall inte avdelningen som explicit 

utgångspunkt. I praktiken är det dock i regel denna som ligger till grund för framställningen. I 

Lägerliv (1928) är det uttryckligen avdelningen som är det självklara fokuset. En typisk 

kapitelrubrik lyder exempelvis ”Avdelningen före lägret”.94  Att patrullerna sover var för sig i 

egna tält ses här som något givet.95 Som vi har sett tidigare kan patrullerna också användas 

som utgångspunkt för att ta itu med gemensamma uppgifter.  

     Vid uppsättandet av lägret rekommenderas exempelvis att ett par scouter från varje 

patrull avdelas för att etablera den grundläggande infrastrukturen. Vi får här också ett 

exempel på vad allt ett läger kan tänkas behöva: "Arbetslaget lämnar exempelvis 4 scouter 

till intendenten, som sätter igång med köket. De övriga fördelas till latrinen, som står först 

                                                           
92 Wennerström (1928), s. 64. 
93 Van Slyck (2006), s. 19 ff. 
94 Wennerström (1928), s. 24. 
95 Wennerström (1928), s. 46 ff. 
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på listan, avfallsgropar, ledarens tält, lägereldsringen, flaggstången, tvätt- och badplats, om 

där behövs bryggor, avstängningar o. dyl."96 Allt ska regleras in i minsta detalj, inklusive 

avfallet från lägerplatsen. Denna mindre glamorösa sida av lägerlivet saknar inte betydelse. 

Man får ha i åtanke att varje samfällighet – liten eller stor, bofast eller nomadisk – måste ha 

ett sätt att ta tillvara på sina restprodukter.97 Avfallshantering, matlagning och andra basala 

funktioner regleras vanligtvis på avdelningsnivån. 

     Ett antal närbelägna avdelningar är i sin tur organiserade i en kår. I större orter kan kåren 

bestå av flera kolonner som var och en består av flera avdelningar. På denna nivå finns 

möjlighet till självstyre. Kårerna är så att säga gräsrötter med ett betydande utrymme för 

egna beslut. Detta gäller också den kultur som de utvecklar. Ljusdals scoutkår menar i en 

artikel från 1913 att man äger en alldeles särskild demokratisk kultur: "Men finns en mera 

demokratisk anda än vår? Från första början inskärpte vi, att alla äro lika, och de 

klädespersedlar, som ej alla kunde skaffa sig tills vi fingo sådana sydda och gratis utdelade, 

fingo icke användas av de bättre lottade pojkarna på övningar."98 Hälsingborgs spanarkår 

menar däremot i en artikel om den egna kårchefen, införd i Scouten 1918, att kåren bär drag 

av en konstitutionell monarki, ”och däri ligger en av orsakerna till dess styrka!”99    

 

Distrikt, förbund, nationell nivå 

Distrikten ordnades geografiskt. Större städer kunde bilda egna scoutdistrikt, annars delades 

de i regel in efter landskapsgränser. Även om dessa i första hand var administrativa enheter 

finns det ett viktigt undantag: man anordnade med regelbundenhet större distriktsläger. För 

att använda en militär bild, som i sammanhanget kanske inte är helt missvisande, är detta 

läger som till sin storlek ungefär motsvarar ett kompani. De kunde närma sig eller överskrida 

hundratalet personer. Även större kårer anordnade läger på denna skala. 

                                                           
96 Wennerström (1928), s. 59. 
97 Jmf. Ylva S. Sjöstrand, Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 (Lund: 
Nordic Academic Press, diss., Stockholm, Stockholms universitet, 2014). Denna avhandling är också ett 
intressant svenskt exempel på vändningen mot det infrastrukturella som bland annat John Durham Peters har 
diskuterat. 
98 ”Från Ljusdals scoutkår.”, sign. ’Kårkvarteret’, Scouten, nr. 17, 1913, s. 280. 
99 Gunnar Ahlgren, ”Kårchefen.”, Scouten, nr. 2, 1918, s. 22. 
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     Kraven på samordning ökar på denna skala, och detta gäller både den fysiska 

infrastrukturen och de sociala tekniker som används för att reglera lägerplatsens 

gemenskap. Även vid mindre läger förväntas det finnas en dagordning, men vid dessa större 

läger är dessa mera utarbetade för att kunna reglera tillvaron för olika grupper som inte 

nödvändigtvis binds samman av starka personliga band. Ett bra exempel är det distriktsläger 

som hålls utanför Garphyttan 1919 [bilaga 2].      

     Även det tidigare nämnda märkessystemet – med scouter indelade i klasser – kommer till 

användning. Detta innebar att en enkel och påtaglig mall för jämförelser mellan olika scouter 

upprättas. Detsamma gäller de hederstitlar som scouter som tagit tillräckligt många 

specialmärken kan vinna. Att dela in individer i tydliga kategorier på detta sätt gör det också 

enklare att utöva inflytande och makt över dem. Under Skåne scoutdistrikts läger 1921 delas 

lägerdeltagarna in i tre kategorier som placeras i tältläger ”50 á 100 m. från varandra”.100  

Indelningen bygger på tidigare lägererfarenhet och kunskapsnivå och har ett uttryckligt 

disciplinärt syfte: "Denna indelning visade sig under lägrets fortvaro synnerligen praktisk, 

emedan var och en av dessa grupper bättre av ledarna kunde kontrolleras och övervakas."101 

Ett liknande syfte kan man se med en den tydligare åldersåtskillnad som införs i förbundet 

med uppkomsten av ”vargungar” 1926, som innefattar pojkar mellan 8 och 10 år.102 De 

”reguljära” pojkscouterna är annars i regel mellan 11 och 17 år gamla. 

     Någonting kvalitativt nytt inträder på nästa nivå. Vad gäller läger på (nationell) 

förbundsnivå har vi definitivt lämnat den lilla lägerplatsens organiska gemenskap. Vi talar här 

om läger med tusentals deltagare. Det är små städer som plötsligt växer fram och försvinner 

på lägerängarna. Förbundslägret som hålls på Djurgården i Stockholm i samband med 

sommarolympiaden 1912 närmar sig med sina drygt 1000 deltagare denna skala.103 Filtrerat 

genom en svensk självförståelse noteras exempelvis en engelsk scoutledares reaktion: "Fast 

Eric Taylor är en äkta londonbo, gjorde han allt stora ögon då han fick se de vita tältgatorna 

under de gamla knotiga djurgårdsekarna – då han fick se vårt svenska Stadien – – –!"104     

                                                           
100”Skånescouternas distriktsläger.”, sign. '. . . . . N.', Scouten, augusti 1921, s. 170. 
101 Ibid. 
102 Vargungar: instruktion utg. av högkvarteret, ingen. ang. förf. (Stockholm: Sveriges scoutförbund, 1926).  
103 Lundberg (2018), s. 71. 
104 ”Några ord om en engelsk scouts besök i Sverige.”, sign. ’E n D j u r s h o l m s s p a n a r e.’, Scouten, nr. 13, 
1912, s. 152. 
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     Ett mera renodlat exempel finner vi i en beskrivning från det stora förbundslägret utanför 

Göteborg 1923. Vi har nu definitivt lämnat de enskilda patrullbyarnas enkla infrastruktur; 

mera precist har något annat tillkommit utöver dem: "Uppe på lägerplatsen sjunger en 

motordriven vedsåg sin entoniga sång, lastbilar med virke komma och fara, av 

automobillådor snickras det arkitektoniska mästerverk ihop, som skall rymma 

intendenturen, vattenledning utlägges och i ensamt majestät tronar en stor vattencistern på 

det ännu tomma fältet."105 Kanske är det tur att lägerchefen Metzén är ingenjör: "På kvällen 

kommer den första sensationen – den följdes av flera som t. ex. exploderande 

vattenledningsmotorer m. m. – i form av en liten skogsbrand förorsakad av Jönköpings 

pyrotekniska glädjeyttringar."106 Det är nu inte bara lägrets dagsschema som är sorgfälligt 

uppspaltat i detaljerade tabeller, detsamma gäller enskilda programpass.107  

 

* 

 

I ett och samma land kan det finnas flera scoutförbund. Med några månaders marginal är 

faktiskt K. F. U. M 1911 först ut med att starta ett eget förbund i Sverige. Störst är dock 

Sveriges Scoutförbund, bildat 1912. I slutet av 20-talet tillkommer dessutom 

Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NTO) 1927 och IOGT 1928. På världsnivå godkänns dock 

bara en organisation för varje land, och därför bildar man 1931 paraplyorganisationen 

Svenska scoutrådet som bland annat har en gemensam scoutlag.   

     I nästa avsnitt vänder vi oss till den större scoutvärld som de svenska scouterna var en del 

av, och som redan från starten satte avtryck på verksamheten.   

 

Ett internationellt brödraskap? 

På den internationella nivån inrättade man i själva verket en särskild form av läger, så 

kallade ”Jamboreer”. Den första hölls utanför London 1920, och av de 1500 utländska 

                                                           
105 ”Göteborgslägret 1923. – In memoriam. –”, osign., Scouten, nr. 7, 1927, s. 151. 
106 Ibid., s. 152. 
107 C. W. Stål, ”Klassprovstävlingarna vid förbundslägret.”, Scouten, nr. 7, 1923, s. 162. 



34 
 

scouterna var drygt femtio svenskar.108 Därutöver deltog scouter från "Indien, New zeeland, 

Canada, New South Wales, Sydafrika, Transvaal, Jamaica (negrer), Gibraltar, Ceylon, Chile, 

Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Japan, Luxemburg, Norge, Portugal, 

Rumänien, Serbien, Siam, Spanien, Sverige, Schweiz, England, Skottland, Irland."109 Utöver 

att man fann det viktigt att notera Jamaicanernas hudfärg kan man alltså konstatera att det 

huvudsakligen var det brittiska imperiet och andra europeiska länder som besökte lägret. I 

detta fall tummar man något på fältmässigheten och sover i en arena med betonggolv.110   

     Även 1929 håller man en jamboree utanför London, och man 

kan i detta fall verkligen tala om ett storläger. Lägret befolkas 

av inte mindre än 50 000 scouter, varav 300 är svenskar, och 

inte mindre än 1500 amerikaner.111 Man noterar att lägret med 

andra ord har ungefär lika många invånare som Helsingborg.112 

En fullständig förteckning av deltagande länder redovisas inte, 

men det tycks vara minst lika många som 1920.113 

Fransmännen bygger ett Eiffeltorn bestående av "ett tusen 

sjuhundra scoutstavar och fem engelska mil rep". Svenskarna 

vill inte vara (mycket) sämre och har med sig en Aga-fyr i 

miniatyr, och anordnar en improviserad konst- och 

industriutställning som innehåller "Radius-kök[…], tändstickor, 

hemslöjd, Eskilstunasmiden, keramik, Orreforsglas, tennsaker 

m.m."114 De materiella artefakterna fyller här på en och samma gång en förenande och 

åtskiljande funktion. 

     Björn Lundberg menar i sin nyutkomna avhandling Naturliga medborgare. Friluftsliv och 

medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 att man ”långt innan Baden-

Powell tog initiativ till den första jamboreen 1920” kunde se den ”internationella 

                                                           
108 Ebbe Lieberath, ”Englandsfärden” i Scouten, nr. 9, 1920, s. 186-193. 
109 Ibid., 192 f. 
110 Ibid., s. 197. 
111 John Ericsson, ”Med de svenske i Jamboreen.” i Scouten, nr. 9, 1929, s. 221. 
112 ”Jamboreen 1929.”, osign., Scouten, nr. 5, 1929, s. 119. 
113 John Ericsson, ”Med de svenske i Jamboreen. II.” i Scouten, nr. 10, 1929, s. 251.  
114 John Ericsson, ”Med de svenske i Jamboreen. II.” i Scouten, nr. 10, 1929, s. 253 f; jmf. Lundberg (2018), s. 95. 
Lundberg har med anekdoten om Aga-fyren, men fördjupar inte analysen av teknikens roll.  

Bild 3. Bildtext i originalet: 
”Fransmännens Eiffeltorn” 
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brödraskapstanken” ta form.115 Särskilt tydlig var denna tendens under åren efter första 

världskriget: "I alla händelser kom scoutrörelsen under åren efter första världskriget att 

ompositionera sig som en fredsrörelse och en sorts Nationernas förbund för världens 

ungdom."116 Till Lundbergs idé om naturen som ett förenande transnationellt kitt skulle jag 

dock vilja lägga tekniken.117 Scoutlägret kunde som vi har sett ovan ibland låna drag av 

världsutställningen form. Samma årtionde som scouting på allvar tog form som en 

världsorganisation bildades också en organisation för internationella utställningar, Bureau 

International des Expositions (1929). Och om man vad gäller friluftslivet blickade västerut 

mot en anglo-amerikansk kontext kan detsamma sägas om teknikens värld. Det förstnämnda 

är i själva verket svårt att tänka sig helt frikopplat från det andra. I Lägerliv (1928) ägnas ett 

helt kapitel åt ”motorlägersport” där fenomenet ”camping” diskuteras.118    

 

Lägerplatsens förenklade gemenskap   

Tidigare forskning som studerat lägerplatsens gemensamhetsskapande funktion har ofta 

placerat den naturliga miljön, landskapet och/eller andra idékomplex i första rummet.119 Om 

man istället utgår från lägerplatsens teknik får man syn på att en betydande del av 

lägerplatsens gemenskap bestod av en delad infrastrukturell förtrogenhet. Med Paul N. 

Edwards koncisa formulering: ”Belonging to a given culture means, in part, having fluency in 

its infrastructures.”120 Lägerplatsen var inte bara ett sätt att komma naturen nära; man kan 

med Edwards invända att ”to construct infrastructures is simultaneously to construct a 

particular kind of nature, a Nature as Other to society and technology.”121  

     Draget till sin spets kunde man hävda att lägerplatsen i själva verket syftar till att 

eliminera naturen, åtminstone den av människohand oberoende naturen. Om man tar 

påståendet att naturen var ett medel snarare än ett mål på allvar,122 bör man kanske fråga 

                                                           
115 Björn Lundberg, Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 
1925-1960 (Lund: Arkiv, 2018), s. 92.  
116 Lundberg (2018), s. 92. 
117 Lundberg (2018), s. 94. 
118 Wennerström (1928), s. 162 ff. 
119 Exvis. Van Slyck (2006); Cupers (2008); Lundberg (2018). 
120 Edwards (2003), s. 189. 
121 Ibid., s. 189. 
122 Cupers (2008); Lundberg (2018).  
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sig vad som trädde i dess ställe. Och om man ville fostra goda medborgare, är det inte 

sannolikt att man i en tid av snabba teknologiska förändringar ville lära de framtida 

samhällsbärarna att förhålla sig till den moderna infrastruktur som omvandlade samhället 

och med detta individen?  

     De gemenskaper som skapades – på en skala som sträckte sig från individ och patrull till 

läger med tiotusentals deltagare eller en världsorganisation med cirka en miljon medlemmar 

(1922)123 – möjliggjorde sammankopplandet av mindre element i en tydligt definierad 

hierarkisk struktur. Samtidigt innebar den relativa självständigheten hos exempelvis kårer att 

det på mikronivån fanns en möjlighet att experimentera med olika förhållningssätt. På en 

större skala utvecklades metoder och instrument för att hålla samman dessa disparata 

grupper som trots allt ändå delade en gemensam förståelse för lägerplatsens basala 

infrastruktur.  

     Vid skildringar av internationella sammankomster kan deltagarna förbluffas av mindre 

skillnader, men den gemensamma tillvaron tycks ändå vara relativt friktionsfri. Lägerspisarna 

och tälten kan vara av olika konstruktion, men att man använder dem är givet. Hård 

infrastruktur och mjuk praxis är här svåra att skilja åt. Den grundläggande likheten innebär 

att man enkelt kan lära av varandra, vilket gäller på både nationell och internationell nivå. 

Också vid distrikts och förbundsläger beundrade man andra gruppers ”lägeruppfinningar”. 

Ebbe Lieberath konstaterar exempelvis i samband med förbundslägret utanför Göteborg 

1923 att en del inte gärna ville dela med sig av sina hemligheter, men att ”en avis om att det 

här gällde att hjälpa andra att bli lika god som en själv, icke att lysa, allra minst på andras 

bekostnad, åstadkom så gott som ögonblicklig rättelse."124 Skråhemligheter av detta slag har 

givetvis en stark gemensamhetsskapande funktion inte bara mellan scoutgrupper, utan 

också mellan scouter och utomstående.            

     Förenkling – eller med andra ord standardisering – är ändå nödvändigt för att skapa en 

gemensam förståelseram. Vilka element som ingår i lägret är relativt konstant, och även 

deras funktion och användande. Givetvis finns skillnader och förskjutningar, men också en 

gemenskap som möjliggör samutveckling på världsnivå. Ett bra exempel är här hur man 

                                                           
123 Vallory (2007), s. 64. Det förtydligas inte om siffran gäller pojkscouter (WOSM) eller pojkscouter och 
flickscouter (WOSM + WAGGGS). 
124 Ebbe Lieberath, ”Scoutchefen har ordet.” i Scouten, september, 1923, s. 151. 
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under 20-talet tycks ha influerats av amerikanska lägermodeller. Normativa utsagor i 

internationell scoutlitteratur – Scouting for Boys men också tyska och amerikanska 

lägerhandböcker125 – samverkar med gemensamhetsskapande praxis, tekniska 

förutsättningar och lägrets traderade arkitektur. 

     För att koppla samman lägerdispositivets alla disparata beståndsdelar var det nödvändigt 

att specificera de ingående komponenternas beskaffenhet. Detta inkluderade tekniska 

komponenter och lägerplatsens utformning, men också sociala element. Uniformering vad 

gäller klädsel, föremål och förhållningssätt möjliggjorde gemenskap mellan individer som 

inte på förhand kände varandra. Alla deltagare förväntades besitta en viss kunskapsmassa, 

och det fanns ett uttänkt system för progression där individer succesivt tillägnade sig ökande 

färdigheter som tydligt redovisades i märken och andra utmärkelser. Dispositivet drev på 

standardisering, men ökande standardisering av enskilda element möjliggjorde också 

dispositivets funktion. Denna standardiseringsiver kan sättas i samband med en 

övergripande samhällsutveckling, inte minst inom de industriella miljöer som vi kommer att 

undersöka i nästa kapitel. Industrins maskiner fick utbytbara delar med standardmått, och 

även vad gäller arbetets sociala relationer fanns en långtgående vilja till reglering.126 

Scoutrörelsen blir ur detta perspektiv ett storskaligt teknokratiskt projekt för social 

ingenjörskonst. Michael Rosenthal har exempelvis – även om han använder bilden 

metaforiskt snarare än bokstavligt – beskrivit den tidiga engelska pojkscoutrörelsen som ” 

The character factory”.127 

     Vi har sett hur det vid denna tid fanns farhågor för att individen skulle suddas ut. Om man 

i scoutrörelsen på ett plan ville mån om den enskilda individens vilja är det inte svårt att se 

hur man samtidigt underordnades ett system som reglerade tidsanvändning, 

handlingsmönster och tänkesätt på ett sätt som kringskar den enskildes autonomi. Den 

karaktärsfaste och självständige pojkscouten skulle samtidigt vara en kugge i ett maskineri. 

Detta blir särskilt tydligt vad gäller arbetets roll på och runt lägerplatsen.           

      

                                                           
125 Se exempelvis litteraturförteckningen i Wennerström (1928), s. 185 f. 
126 Boel Berner, Teknikens värld: Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (Lund: Arkiv, andra 
reviderade upplagan, 2012), s. 172, 218 f. 
127 Rosenthal (1986). 
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II:2. Lägerplatsens arbete 

För den som vill studera arbetets betydelse för det enkla livet är lägret ”Manhem” en 

utgångspunkt så god som någon annan. Elva pojkar och en vuxen ledare byggde sommaren 

1910 ett hus som beskrevs som ”primitivt, men tillräckligt för lägerlivets behov”, och grävde 

dessutom ”en rymlig stenkällare” och en brunn.128 Det var kort sagt en ganska omfattande 

infrastruktur som skulle inrättas för att möjliggöra det lägerliv som man sedan skulle komma 

att ägna sig åt under nästan två månader. Om ett hus för en samtida betraktare förefaller 

vara långtifrån enkelt att bygga kan man konstatera att en stor mängd grupper på lokal nivå 

ändå lyckades förfärdiga scoutstugor av detta slag.129  

     Annorlunda var det med fallet ”Manhem”. Bakom 

ungdomarnas enklare arbete fanns större ambitioner och en 

noggrann planering. Initiativtagare var en markägare 

utanför Lerum, herr Lagergren, som tagit kontakt med 

göteborgsscouternas dåvarande ledare Ebbe Lieberath 

(1912-1937 scoutchef för Sveriges Scoutförbund). Om det 

inte vore för begreppets olyckliga associationer kunde man 

kalla den idé de satte i verket för ett ”arbetsläger”. Pojkarna 

förväntades nämligen arbeta sex timmar om dagen, fem 

dagar i veckan, och en detaljerad budget gjordes upp med 

ambitionen att lägret skulle täcka sina egna utgifter. Arbetet 

skulle i och för sig vara avpassat för pojkars ork, och gott om 

tid skulle ges för lek, nöjen och vila. Syftet var moraliskt snarare än snävt ekonomiskt, men 

det går inte att ta miste på den vikt som lades vid arbetets dygder: ”Därför bör exemplet från 

Lerum vinna efterföljd: Väl förberedd start, god ledning, planmässig tidsindelning, 

                                                           
128 ”Lägret N:o 1, MANHEM”, osign., Var Redo, nr. 6, 1910, s. 83. 
129 Inklusive två skolpojkar som på lediga stunder byggde en egen scoutstuga med endast begränsad 
vuxenhjälp: ”Bäckebo, en liten scoutstuga i Skåne.”, sign., N. Bul., Scouten, nr. 5 A, 1917, s. 63-65. 

Bild 4. De två skånescouterna som byggt 
en egen scoutstuga under lediga stunder. 
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självvärksamhetslustens väckande, hävdandet av arbetets glädje vid sidan av lekens 

fröjd.”130 Det är som om taylorismen mötte den svenska lantidyllen.131 

     Inriktningen på förvärvsarbete kom dock inte att bli mönsterbildande för svenska 

scoutläger. Lägervistelserna var i de flesta fall kortare och infrastrukturen och logistiken 

mera tillfällig. Det blev då heller inte naturligt med avlönat arbete som ett inslag i lägerlivet. 

Permanenta och långvariga former av lägerverksamhet utvecklades snarare inom ramen för 

sommarhem samt skollovs- och sommarkolonier av olika slag, och arbete var då ett vanligt 

inslag.132 Man kan exempelvis jämföra med det omfattande arbete som utfördes på Norra 

Latins sommarhem.133 Fortfarande i den 1928 publicerade Lägerliv var permanenta läger en 

ambition snarare än en realitet, och man blickade i denna fråga likt i många andra västerut 

mot Nordamerika.134 

     Även om utvecklingen i sin helhet alltså skulle komma att ta andra vägar fanns i exemplet 

”Manhem” en mängd grundidéer som också under de följande decennierna skulle fortsätta 

att vara verksamma i svensk scoutlägerverksamhet. Till dessa hör: det långtgående 

självtillräcklighetsideal som i fallet ”Manhem” yttrade sig i att man själva inrättade lägrets 

infrastruktur och stod för dess underhåll; den retorik med vilken vuxenvärlden försökte 

motivera den egna verksamheten som ett allvarligt syftande arbete, samt särskiljandet av 

detta från scouternas påstått mera oreflekterade och enkla tillvaro; den noggrant 

strukturerade tidsplaneringen som separerade produktiv verksamhet från nöjen och vila; 

samt slutligen det sätt på vilket lägret – självtillräcklighetsidealet till trots – bäddades in i en 

social värld utanför lägrets gränser. 

     Givetvis förekom variationer och utveckling över tid. Det är min avsikt att i det följande 

studera hur några av dessa olika spår kan sättas i samband med arbetets roll på lägerplatsen, 

och då särskilt ur en infrastrukturell synvinkel. Avslutningsvis förs i detta kapitel en 

                                                           
130 ”RIDDARPOJKSLÄGRET N:R 1, MANHEM – UPPBROTT EFTER EN I ALLO LYCKAD OCH TREVLIG SOMMAR.”, 
osign., Var Redo, nr. 10, 1910, s. 148. 
131 En tendens som var ännu tydligare i den amerikanska ”Pine Tree Patrol”-modellen (1918) där en tayloristiskt 
färgad metodik användes för att reglera utformningen av lägerplatsen, inklusive tältens placering och 
uppsättande. De skickligaste patrullerna kunde sätta upp en välordnad lägerplats på bara ett par minuter. Se 
Jordan (2016), s.  139 f. 
132 En god redogörelse finns i Barbro Ljungdahl Zachrisson, Feriebarnets århundrade: Stockholmsbarn i ett 
landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2012).  
133 Landahl (2013), s. 123-162. 
134 Lars Wennerström, Lägerliv (Stockholm, 1928), s. 158 f. 
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diskussion om hur lägerplatsens ideal och praktiker vad gäller arbetet kan underordnas en 

föreställning om det enkla livet.  

 

Lägerplatsens infrastrukturella sensibilitet  
 

[T]y scouter finna det ej med sin stolthet förenligt att vädja till kvinnohjälp vid tvätt, 
lagning av kläder o. d.135 

 

Citatet ovan är hämtat från den 1913 utkomna Scouter och scoutledare: några vinkar och råd 

samlade av Ebbe Lieberath, och ger en indikation om det självtillräcklighetsideal (och 

maskulint kodade kultur) som genomsyrade inte bara denna handbok, utan också den tidiga 

svenska pojkscoutrörelsen på en övergripande nivå. Detta ideal gällde på både individ- och 

gruppnivå. Var och en skulle sköta sitt, men också bidra till inrättandet och upprätthållandet 

av den gemensamma infrastrukturen. I en ännu större skala kan lägerverksamheten sägas ha 

syftat till Sveriges ekonomiska och militära självständighet. Särskilt tydligt blir detta under de 

turbulenta åren före och under första världskriget, då scouter utförde stödfunktioner vid 

mobiliseringen av landstormen, odlade potatis för att avhjälpa matbristen, och levererade 

mediciner i samband med utbrottet av spanska sjukan.136 I det omedelbart följande kommer 

fokus dock ligga på den enskilda lägerplatsens mindre sammanhang.     

     Högintressant är i sammanhanget lägerlivets hushållning. Kokkonsten bebor ett komplext 

fält av kulturella betydelser. Om den ofta har knutits till en kvinnlig huslighet finns också en 

gammal tradition av manligt kodade jaktgillen och primitiv matlagning under fälttåg, 

manövrar och expeditioner. Arkaiskt doftande och med rötter i en avlägsen forntid är den 

samtidigt förknippad med förfining och kulturell prestige. Kokkonsten kan dessutom 

inordnas i ett modernt projekt som syftar till en rationell hantering av hygien, näringsintag 

och befolkning. Alla dessa betydelser finns tydligt närvarande i den tidiga svenska 

pojkscoutrörelsen. 

                                                           
135 Ebbe Lieberath, Scouter och scoutledare: några vinkar och råd samlade av Ebbe Lieberath (Stockholm 1913), 
s. 85. 
136 De två förra exemplen kommer att behandlas utförligare längre fram i texten. Vad gäller det senare, se 
”Spanska sjukan.”, osign., Scouten, nr. 20 A, 1918, s. 322. 
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     Köket kan ses som ett mikrokosm som inom sig rymmer en bild av den större 

lägerplatsen. Det är en välavgränsad plats med väldefinierade komponenter. Disciplin, 

ordning, och renhet är ledord vid dess upprättande. Eld, vassa verktyg och smittspridande 

flugor aktualiserar frågan om säkerhet. I köket finns också en tydlig rollfördelning. Vid 

tillagning ska ”köksbefälhavaren” se till att alla har tydligt definierade arbetsuppgifter vid 

såväl upprättande av infrastrukturen som vid tillagningen.137 

     I handböckerna framhålls utöver praktisk färdighet vid spis och kokgrav också teoretisk 

kunskap om födoämnen och lägerlogistik. Intendenturmärket innefattar exempelvis 

”varukännedom”: ”((Sötmjölksost skall vara beredd av fet mjölk utan tillsats av mager mjölk 

och följaktligen innehålla mer fett än äggviteämnen (albuminater))"138; kunskap om förvaring 

och tillagning; detaljplanering av mat i vikt och volym; samt arbetsledning vid tillagning.139 

Därutöver ska scouten kunna ”föra räkenskaper vid en scoututflykt under minst 3 dagar.”140  

     Dessa färdigheter var ett regulativt ideal snarare än en självklar realitet. I praktiken var 

kokkunskaperna ofta bra mycket mera begränsade. Inför det stora förbundslägret 1923, 

hållet utanför Göteborg, oroar sig exempelvis scoutchefen Ebbe Lieberath för att den 

decentraliserade matlagningen ska vålla problem: ”Vi måste söka komma ifrån det tyvärr 

alltför vanliga förfaringssättet, där samma kockar användas dag efter dag under en hel 

lägertid eller, ännu värre, där en ledare lagar maten åt pojkarna(!)”141 I en instruktion 

utskickad inför lägret tar man också upp denna fråga, men konstaterar lakoniskt att man har 

flera månader på sig att öva, och ”att den kår, som skickar deltagare till lägret utan att dessa 

äro i stånd att tillreda sin föda, drager skam över sig.”142 Både i Lieberaths text och i den 

senare artikeln konstaterar man dock pragmatiskt att det räcker med en grundläggande 

färdighet i kokkonsten.143 Det viktigaste är att individer och grupper når upp till den 

miniminivå som krävs för ett ordnat lägerliv.      

                                                           
137 Ebbe Lieberath, Scouter och scoutledare: några vinkar och råd samlade av Ebbe Lieberath (Stockholm 1913), 
s. 245. 
138 Instruktionsbok för ledare och scouter tillhörande Sveriges scoutförbund utg. av dess högkvarter, förf. ej ang. 
(Stockholm 1914), s. 239. 
139 Hela instruktionen omfattar 8 sidor, ibid.,, s. 237-245. 
140 Instruktionsbok för ledare och scouter tillhörande Sveriges scoutförbund utg. av dess högkvarter (Stockholm 
1914), s. 244 f. 
141 Ebbe Lieberath, ”Scoutchefens spalt.”, Scouten, februari 1923, s. 29 (kurs. i originalet).  
142 ”Sommarens stora scoutläger vid Göteborg”, osign., Scouten, mars 1923, s. 56. 
143  Instruktionen är inte signerad, men möjligheten finns att den också är skriven av Lieberath. 
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     Ett annat centralt område där lägerlivets självtillräcklighetsideal får uttryck är de olika 

boendeteknologier som scouten ska kunna ta i besittning. Runt tältet – ett av friluftslivets 

mest arketypiska föremål – utvecklas exempelvis en betydande kunskapsmassa om 

modeller, uppsättningsmetoder och användningsområden. Man kan även notera att tältet är 

en könskodad teknologi åtminstone under de första femton åren. Som Bodil Formark har 

visat är det inte förrän i slutet av 20-talet som man på allvar börjar förlägga flickor i tält.144  

     Den betydande mängd utsagor som producerades om denna boendeteknologi, och den 

omfattande praktik som rapporter från läger och utfärder ger en indikation om, gör tältet till 

en utmärkt analytisk ingång för vad som skulle kunna beskrivas som en med lägerlivet 

förknippad särskild infrastrukturell sensibilitet.145 Infrastruktur brukar ofta framhållas som 

ett vardagligt, förgivettaget, och därmed osynligt fenomen. I motsats till detta kan man 

notera att man på lägerplatsen övade upp en höggradig nivå av reflexivitet i förhållande till 

bondemiljöns alla basala förutsättningar.    

     Med ”infrastrukturell sensibilitet” menar jag en mottaglighet, 

känslighet och förståelse för, men också kunskap om, de tekniska 

system som möjliggjorde livet på lägerplatsen. Till skillnad från det 

moderna livets storskaliga infrastruktur utgjorde lägerplatsen en ö 

av förenkling, där individ och grupp kunde överblicka, kontrollera 

och forma den omgivande miljön. Om man ofta betonat lägerlivet 

som en tillvaro präglad av den naturliga miljön, skulle man lika 

gärna kunna se det som ett besök i en annan teknikmiljö. Tältet är 

en symbol för naturnära boende, men det kan också skrivas in i en 

mänsklig teknikhistoria. Detta blir särskilt synligt i Lägerliv som 

diskuterar moderna lättviktstält, aluminiumpinnar och tältväv av 

modell ”Robur 16”.146 Denna pragmatiska, prosaiska och smått 

nördiga framställning kan kontrasteras med den tecknade bild som 

                                                           
144 Formark (2010), s. 170. 
145 Jag står här i skuld till John Durham Peters som i samband med en diskussion av tyska medieteoretiker talar 
om en särskild ”infrastructural sensiblity” hos dessa. Durham Peters (2015), s. 23 f. Han utvecklar dock inte 
analytiskt detta begrepp; se även David Salomon, ” Towards a new infrastructure: aesthetic thinking, synthetic 
sensibilities”, Journal of Landscape Architecture 2016(11):2, s. 54-65. Hos Salomon diskuteras infrastruktur 
utifrån en förståelse av den filosofiska kategorin ”Sensibility”. ”Sensibility” ses som ett sätt att närma sig 
komplexa, kaotiska fenomen och på så sätt bringa ordning i dem.  
146 Se Wennerström (1928), s. 45-57. 

Bild 5. Scout med indian framför 
teepee. 
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inleder avsnittet: en pojke i scoutdräkt som sitter bredvid en äldre indian framför ett 

”Indianskt tepee-tält”.147   

     Om tältet medger ett naturnära boende med den allra tunnaste hinna mellan boende och 

omgivning finns det en boendeform som ger ett något bättre skydd, men som i gengäld 

kräver en större arbetsinsats vad gäller upprättandet av lägerplatsen. Detta är de hyddor och 

stugor av olika slag som beskrivs i handböcker och lägerberättelser. 148 

På en bild från förstasidan av Scouten, nr.5 

1913, poserar sex pojkar i anslutning till vad 

som ser ut att vara en förväxt koja. "Skövde-

pojkarnas 'hemmagjorda' blockhus” lyder 

den generösa bildtexten.149 Inuti numret får 

vi veta att det är pojkarna själva som på 

lediga stunder har byggt detta ’blockhus’ 

med plats för 25 boende, "och där flammar 

nu mången lördags- och söndagskväll en 

munter brasa, kring vilken vi pojkar ligga makligt utsträckta på en bädd av härligaste 

granris".150 ”Scouternas egen egnahemsverksamheten” lyder rubriken över bilden, och visst 

finns det beröringspunkter mellan scouternas bygglusta och det projekt som strävade efter 

att ge fler människor ett eget och bättre boende (men som också rymde disciplinära och 

ekonomiska nyttoaspekter).151 Jag vill mena att man i båda fallen kan man ana en 

bakomliggande borgerlig duktighetsideologi och en föreställning om naturens välgörande 

verkan.  

     Det Nils Edling i sin avhandling Det fosterländska hemmet skriver om den till 

egnahemsrörelsen knutna familjeideologin kan med lätt ändrade förtecken sägas också om 

scoutrörelsens idévärld: ”Hemideologin byggde alltså upp ett motsatsförhållande mellan å 

ena sidan eget hem, hälsa, familjelycka, flit och arbete och å den andra hyreslägenhet, 

                                                           
147 Wennerström (1928), s. 45. 
148 Inklusive tälthyddor av olika slag som utgör en hybridform av tältduk och mera fast infrastruktur. Se 
exempelvis Instruktionsbok för ledare och scouter tillhörande Sveriges scoutförbund / utgiven av dess 
högkvarter (Stockholm 1918, andra upplagan), s. 516. 
149 “Scouternas egen egnahemsverksamhet.”, osign., Scouten, nr 5. 1913, s. 65. 
150 Ibid., s. 67. 
151 Edling (1996).  

    Bild 6. Egenbyggd koja utanför Skövde. 
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trångboddhet, hygieniskt och moraliskt förfall, krog- och gatuliv och familjens – och i 

förlängningen samhällets – sönderfall.”152     

     Det som skapades i den tidiga scoutrörelsen var dock inte hem utan snarare tillfälliga 

tillflyktsorter, och de boende förenades inte av familjeband utan av medlemskap i en 

förening. Eftersom pojkarna kom från olikartade sociala förhållanden, och från 

lokalsamhällen med varierande förutsättningar, är det rimligt att anta att byggverksamheten 

uppfattades på varierande sätt av olika individer och grupper inom rörelsen.153 Långt ifrån 

alltid handlade det om snöd nödvändighet: "En del kårer ha ju riktiga stugor, en del ha tält. 

Men ändock får man höra frågan: 'Äh – få vi bygga?'”154 Möjligtvis kunde man lägga till att 

både scouternas byggverksamhet, och deras förlaga i egnahemsrörelsen, byggde på ett 

distribuerat humankapital i form av manuell kompetens. Utan ett brett spritt 

hantverkskunnande hade dessa projekt varit svåra att realisera.  

     Om scouternas byggverksamhet ibland tar färg av ett småbruksideal liknande det som 

finns i egnahemsrörelsen kan det i gengäld vara bra att påminna om att det också finns 

berättelser som snarare skildrar en aristokratisk landsbygdskultur. Vid utfärder sker 

inkvarteringen bokstavligen i allt från koja till slott. Vad gäller det senare kan man 

exempelvis notera att man från 1913 och väl in på 30-talet höll scoutledarutbildningar under 

greve Eric von Rosens värdskap på den slottsliknande herrgården Rockelstad i Sörmland.155 

     Oavsett om förläggningen sker i slott, egenbyggd koja eller tält krävs en förmåga att 

överblicka lägerplatsens infrastruktur. Tidigare nämnda ”Intendenturmärke” innehåller 

exempelvis kravet att "kunna uppgöra detaljerat förslag till förläggning av en avdelning om 

50 scouter med ledare under kallare och varmare årstid å landsbygden för en tid av minst 3 

dagar."156 Scouterna uppmanas att först göra sig en helhetsbild av alla utrymmen innan man 

går vidare till att dra upp en mera detaljerad plan.  

                                                           
152 Ibid., s. 342. 
153 Inga säkra uppgifter finns om den tidiga rörelsens sociala sammansättning. Det fanns en ambition att förena 
olika samhällslager, men i vilken utsträckning detta skedde är svårt att utreda. Det intryck man får av 
tidskrifterna är dock att det åtminstone vad gällde ledningen var en övervägande borgerligt präglad rörelse.  
Jmf. Sidebäck (Stockholm, 1992), s. 90 ff. 
154 ”Scouternas ’egnahemsverksamhet’. Några anvisningar om huru man kan bygga. För ’Scouten’ av 
jägmästare af Zellén.”, sign. Jägmästare af Zellén, Scouten, nr. 6, 1913, s. 88.   
155 Såväl Hermann Göring som scouter var under 20-talet flitiga besökare på Rockelstad. 
156 Instruktionsbok för ledare och scouter tillhörande Sveriges scoutförbund utg. av dess högkvarter (Stockholm, 
1914), s. 234. 
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     Ledarna i sin tur anmodades att ta ställning inte bara till lägerplatsens enskildheter, utan 

också till omgivningens beskaffenhet. I det följande avsnittet kommer vi att studera hur 

lägerplatsen bäddades in i en större värld som omgärdade lägerplatsen. Arbetet var här av 

central betydelse.     

 

Lägerplatsen och det större arbetets värld  

De ständiga lägren böra ligga så nära staden, att de kunna vara lämpliga mål för dagsutflykter, 
men ej så nära, att man behöver äventyra att bli störd av storstadens slödder och uteliggare, 
samt helst i en trakt, som erbjuder så mycket oförfalskad natur som möjligt, utan att dock vara 
ödemark, där ju pojkarne ej kunna få tillfälle till avlönat arbete.157 

 

Det är en diger kravlista som Ebbe Lieberath ovan ställer upp för det som kallas ”ständiga 

läger”.158 Det som eftersträvas är en slags mellanzon: utan att vara helt avskild från det 

moderna livets centra ska det vara på sådant avstånd att man kan inrätta en självständig 

tillvaro. Perioden 1910–1930 sammanfaller emellertid med en expansiv period i svensk 

industrihistoria. Åren mellan 1890 och 1910 har av en ledande svensk ekonomisk historiker 

betecknats som industrisamhällets genombrott: ”inte i något annat land blev accelerationen 

så kraftig och tilltäxttakten så hög som i Sverige.”159 På mentaliternas plan har litteratur- och 

kulturvetaren Martin Kylhammar beskrivit åren runt 1910 som en brytpunkt: 

”Industrisamhället stod definitivt inte längre och vägde på någon osäkerhetens tröskel. Det 

blev under dessa år en realitet, som för överskådlig framtid skulle prägla livet.”160 

     Denna utveckling sätter också sin prägel på scouternas utfärder. Utöver kulturhistoriskt 

viktiga platser besöker man gärna lokala industrier. När 200 ungdomar i juni 1913 ger sig ut 

på en upplandsresa besöker man Skutskärs sågverk och ”fallen och kraftanläggningarna” vid 

Älvkarleö, men mest spännande är kanske Sandvikens järnverk: ”Det som nog mest slog an 

var uppvärmningen av en Bessemerugn. Det intensiva buller, som där åstadkoms, 

imponerade alldeles särskilt på pojkarna. De kommo sig icke för att skrika på en hel kvart 

                                                           
157 Ebbe Lieberath (1913), s. 78 f. 
158 "Med Ständiga mena vi sådana läger, som omfatta fasta byggnader av mera bestående art, och som stå 
färdiga vinter och sommar att hysa scouter för längre eller kortare tid" Ebbe Lieberath (1913), s. 78. 
159 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel (Stockholm: 
SNS (2012, tredje upplagan), s. 224. 
160 Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten: En essäbok (Stockholm: Carlsson, 2004), s. 35. 
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efteråt.”161 När Skåne scoutdistrikt samma år håller läger utanför Landskrona besöker man 

”ingenjör Oskar Asks flygmaskinsverkstad[…] där just arbete pågick med en del nybyggnader 

för doktor Thulins maskin samt ett under byggnad varande hydroplan.”162 Exemplen skulle 

kunna mångfaldigas, och på utfärder runt om i landet besöker man allt ifrån yx- och 

sulfitfabriker, till tågverkstäder och vattenkraftverk.  

     På ett läger i Garphyttan 1919 blir bruksmiljön till något av en idyllisk dröm om ett 

gammalt Sverige: "Både Natur och människor, att inte tala om namnen på ställen, sjöar m.m 

slunga en långt tillbaka i tiden, då våra fäder bröto malm ur bergen."163 Inte ens de 

industriella ingreppen förmår störa bilden: ”Vattnet rusar ned i avsatser och regleras med en 

följd av dammar, som erbjuda härliga bad."164 Till lägerplatsen tar man sig med en elektrisk 

järnväg från ett närliggande bruk.165 Klara gruva är ett av utfärdsmålen under lägret, och 

man besöker även ”tråddrageriet i Garphyttan.”  

     Under lägret mobiliseras också traktens borgerlighet för uppvisningar av olika slag. På 

Garphyttans sanatorium håller dr. G. Thaarup ett föredrag om tuberkulos, och de får också 

”övervara en demonstration av röntgenfotografering”.166 Veterinär Ekelund, pappa till en av 

scouterna, ”demonstrerade i herrgårdens stall och ladugård husdjurens, särskilt hästars och 

nötkreaturs vård, selning, betsling m.m. samt olika former av djurplågeri, varvid scouter 

kunna tänkas böra ingripa.”167 Amanuensen Lundström föreläser om ”gagnväxter”; 

”Länsträdgårdsmästaren i Örebro län demonstrerade trädgårdsodling”; och ”livregementets 

grenadjärers musikkår [höll] konsert å brukets dansbana.”168 Mera praktiskt inriktade är 

brandsergeant Svenssons genomgång av eldsläckning, och folkskollärare Fagerhults 

slöjdpass.169 Vad gäller söndagens fältgudstjänst står ”Pastor Sundelius” för det andliga 

brödet.170  

                                                           
161 Kåre & Tore Säll, ”De 200 scouternas rundresa i Uppland”, Scouten, nr. 13, 1913, s. 217. 
162 ”Scoutlägret i Landskrona den 23-27 juli”, osign., Scouten, nr. 15, 1913, s. 248. 
163 Ebbe Lieberath, ”Instruktionslägret å Garphyttan den 25 juni–7 juli.”, Scouten, nr. 13–18, 1919, s. 196. 
164 Ibid., s. 196. 
165 Ibid., s. 197. 
166 Ibid., s. 198 f. 
167 Ibid., s. 198. 
168 Ibid., s. 198 f. 
169 Ibid., s. 198. 
170 Ibid., s. 200. 
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     För scouternas egen verksamhet är det i första hand enklare ”lantligt arbete” som 

kommer på fråga. I en artikel införd i Scouten 1913 med titeln ”Scouternas 

’egnahemsverksamhet’” rekommenderar exempelvis jägmästare af Zellén att scouterna ”u n 

d e r  e t t  v i s s t  a n t a l  t i m m a r  s k o g s o d l a (så eller plantera) n å g o n  k a l m a r k. 

Detta, att scouterna således s j ä l v a  f ö r v ä r v a  s i g  b y g g n a d s p l a t s  g e n o m  s k 

o g s o d l i n g, är en idé att ta vara på.”171  

     Scouterna kan också mobiliseras i större projekt med en samhällsekonomisk betydelse. 

Under 1918 sätter förbundet exempelvis igång ett potatisodlingsprojekt som producerar 

32,000 kg potatis.172 Detta är givetvis en droppe i havet vad gäller Sveriges 

livsmedelsförsörjning under denna kristid, men åtminstone i vissa kårer genomför man 

relativt omfattande odlingsprojekt. Efter det värsta krisåret 1917 vidtogs statliga åtgärder, 

men scouternas arbete 1918 kan passas in i ett folkligt odlingsprojekt: ”I städerna tilltog 

odlingarna på kolonilotterna och till och med i parkerna sattes potatis.”173 Redan på en 

revyfilm från 1914 finns scouternas odlingsarbete fångat på bild.174 Det ger ett kuriöst 

intryck. Vuxna ledare i väst, kostym och slips står med händerna i fickorna och gör sitt bästa 

för att se ut som om de behärskar odlingskonsten. Patrulledare står med behållare i 

händerna och övervakar kamraterna som hackar i jorden.   

     Kanske är det mot bakgrund av sådana erfarenheter som Lieberath ett par år efter 

krigsslutet skriver att "[d]et finns tusentals pojkar i städer och industrisamhällen, som ej ha 

den ringaste aning om sådd eller planering av våra vanligaste köksväxter, och sannolikt 

komma både avdelningschefer och patrulledare att träffa på sådana bland scouterna.”175 Här 

artikuleras med andra ord en förlorad erfarenhetsdimension som rör ett Sverige i 

omvandling från jordbruksland till industrination. Historien är nu inte riktigt så rätlinjig, och 

ur ett annat perspektiv förebådar potatisodlingen det mera omfattande jordbruks- och 

                                                           
171 ”Scouternas ’egnahemsverksamhet’: några anvisningar om huru man kan bygga. För ’Scouten’ av 
Jägmästare af Zellén”, sign. Jägmästare af Zellén, Scouten, nr. 6, 1913, s. 88. 
172 Ebbe Lieberath m.fl., ”Årsberättelse över Sveriges Scoutförbunds verksamhet under år 1918, avgiven av dess 
högkvarter vid representantmötet den 24 mars 1919”, Scouten, nr. 8, 1919, s. 117. 
173 Mats Morell, Det svenska jordbrukets historia: Jordbruk i industrisamhället 1870–1945 (Stockholm: Natur 
och Kultur/LTs förlag, 2001), s. 158. 
174 “SF-revy 10 A” (1914), leverantör: köp SVT (SMDB). https://smdb.kb.se/catalog/id/001359461 
175 Ebbe Lieberath, ”Scoutens patrulledarkurs – 5. Instruktionen” i Scouten, nr. 5, 1922, s. 126. 

https://smdb.kb.se/catalog/id/001359461


48 
 

beredskapsarbete som scouterna utförde under andra världskriget, och som Björn Lundberg 

utförligt beskrivit.176 

     Under 1918 anskaffar kårerna hur som helst potatisland, ordnar med apparater och råd 

om tillvägagångssätt, och delar i de flesta fall in odlingsområdet i mindre lotter som grupper 

eller enskilda scouter ansvarar för. Odlingsframgångarna varierar. Falupojkarna får trots 

skadeväxter och svårigheter att hinna bärga skörden ihop så mycket att man utöver en 

personlig tilldelning kan skänka ett par hundra kg till ”fattiga familjer utom kåren.”177 Större 

problem har Gävlescouterna vars ena potatisfält är beläget vid Hälsinge Regementes 

övningsfält: "regementets kor bröto igenom inhägnaden och betade av en hel massa plantor, 

vilka sedan icke gåvo någon skörd."178 Det andra fältet ger dock så pass god skörd att man 

också här kan skänka en del av den till ”stadens slumsystrar och diakonissor.”179   

     Efter förrättat värv drar man slutsatser av erfarenheterna, och planerar för kommande år. 

Det avsevärt förbättrade försörjningsläget efter världskriget – med återupptagen europeisk 

produktion och exportorienterade ekonomier i andra världsdelar180 – kan dock tänkas ha 

bidragit till att odlingsintresset minskade. Under de efterföljande åren är man snarare än 

odlingsarbete upptagen med insamlingar åt de krigsdrabbade länderna. Ett annat exempel 

på samhällsnyttigt arbete finner vi i en artikel från februarinumret av Scouten 1928. Efter att 

riksdagen 1923 tillsatt medel för en inventering av de svenska skogstillgångarna skickar man 

ut taxeringslag som utför det praktiska arbetet. I ett av dessa ingår en stockholmsscout som 

skriver om sina upplevelser och betonar hur det är ”[f]ör Sverige, [av] livsviktig, 

nationalekonomisk betydelse.”181 Det är en idylliserande berättelse om arbetare ur ”vitt 

skilda samhällsklasser” som vandrar genom "vacker kronskog och vanskötta, 

vildmarksliknande bondskogar".182 De ’vanskötta’ skogarna vittnar samtidigt om hur naturen 

alltmer kommer att definieras som en ekonomisk resurs. 

                                                           
176 Lundberg (2018), s. 151 ff. 
177 ”Rapport över Falu Scoutkårs potatisodling sommaren 1918.”, sign. ”Kårchefen”, i Scouten, nr. 23 A, 1918, s. 
371. 
178 ”Potatisrapporten, sådan den bör vara. Gävlescouternas vedermödor och dessas goda frukter.”, sign. 
”Svenne.”, i Scouten, nr. 20 A, 1918, s. 323. 
179 Ibid. 
180 Morell (2001), s. 162. 
181 ”Skogstaxering, lämpligt scoutarbete. Några anteckningar av en 1:sta kolonnare.”, osign., i Scouten, nr. 2, 
1928, s. 40. 
182 Ibid. 
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     Om man under kriget skapat ett gagnväxts- och trädgårdsodlarmärke tar man under 20-

talet bland annat fram ett elektrikermärke och ett motormärke, utarbetat av ’ingeniör Fr. 

Holmgren’ respektive ’professor Hubendick’, ”båda i samråd med högkvartersmedlemmen 

ingeniör Thiel.”183 Intresset för modern teknik – utöver motorer ägnar man sig exempelvis åt 

olika former av radiokommunikation – kommer att behandlas närmare i kapitlet om 

”lägerplatsens förenklade nöjen”. Här räcker det med att konstatera att det fanns en 

omorientering mot ny teknik och infrastruktur. Denna utveckling sågs inte som 

oproblematisk av alla. En skribent undrar 1918 om inte kraven på vad denne kallar 

”yrkesmärkena” är väl högt ställda: ” De förutsätta, som fallet exempelvis är med 

fotografmärket, den lyckliga besittningen av en god kamera, eller som fallet är med 

astronom-, djurskydds-, jägar och skogsvårdsmärkena m. fl. en hel del förkunskaper[...]. 

Frågan är också, om scouten har så stor praktisk nytta av de komplicerade proven till 

yrkesmärkena".184 Det framväxande konsumtionssamhället – som är väl synligt i Scoutens 

annonser – skapar inte bara entusiasm, utan vållar också problem när olika individer har 

varierande förmåga att anpassa sig till detta.  

            

Lägerplatsens allvarliga arbete 

Det är vårt lands framtid som det gäller att försäkra genom det yppersta av alla medel, 
genom de unga släktenas uppfostran till ett ypperligt folk.185 

 

Dessa ord tillhör inte en scoutideolog, men väl en av våra stora författare, Selma Lagerlöf, 

som till synes har gjort en gedigen bakgrundsforskning om rörelsens ursprung. Litterärt 

tillhör det väl inte ett av hennes mästerstycken. Utöver historisk bakgrund och 

förhoppningar om en ny ungdom innehåller den en moraliserande berättelse om tre  

problemtyngda pojkar. Två av dem, den vanartige Charles och den nervklene Sten, får till sist 

hjälp av scoutrörelsen. Återstår då bondpojken Erik: "Jag vet att Erik är den, som har det bäst 

                                                           
183 ”Sommarens förbundsläger i Mölndal. Representantmötet 1923.”, osign., Scouten, september, 1923, s. 147. 
184 ”Specialmärkena.”, sign. ”Strömstad.”, i Scouten, nr. 3, 1918, s. 54. 
185 Selma Lagerlöf, ”Selma Lagerlöfs stora tal om scoutrörelsen vid ungdomsmötet i Arvika.” i Scouten, nr. 10–
11, 1912, s. 122. 
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bland de tre pojkarna, men jag tror i alla fall, att han behöver bli en uppryckt människa. [...] 

och vad Erik bäst behöver är att få litet roligt här i hemlandet, så att han icke längtar bort."  

     Lagerlöf balanserar mellan landsbygdsromantik och samtida farhågor om emigrationen 

västerut. Att hon på ett ställe beskriver en nedgången småstad i Amerika är sannolikt ingen 

tillfällighet; inte heller att lösningen kommer i form av Ernest Thompson Seton, författare 

och grundare av ungdomsprogrammet ”Woodcraft indians”, under ett par år också en starkt 

civilisationskritisk röst i den tidiga amerikanska pojkscoutrörelsen.186 Lagerlöf tycks 

sympatisera med dennes kritik av överkultur och stadsliv. Vägen till ett bättre samhälle tycks 

gå genom den uppväxande generationen, och arbetet med denna får därför ett högt värde.    

     Ebbe Lieberath ger uttryck för en typisk hållning när han i förordet till Scouter och 

scoutledare (1913) säger sig ha ”den bestämda uppfattningen, att ingenting är mera värt 

arbete och omtanke än våra pojkar.”187 I artikelns avslutning och retoriska klimax ger han en 

mera personlig (men av militärt sinnade delad) syn på saken: ”Och därifrån [fosterlandets 

hjärta] ser ni sedan utgå, icke frasmakare, utan dådkraftiga unga män, som i h a n d l i n g, ej 

i ord, bygga de värn och smida det stål, ingen obehörig ostraffat söker gå förbi, och utan 

vilka intet land kan vara till.” 188   

     Man är genomgående mycket mån om att poängtera att detta arbete är något annat än 

ren förströelse: ”Det är fråga om deras fostran således, ej blott lek utan allvar.”189 

Kyrkomannen Elis Schröderheim som i detta tal publicerat i Scouten 1917 har hållit i pennan 

lägger större vikt vid moralisk och religiös daning än Lieberath, men de har en gemensam nit 

för ungdomsarbete. Hos Schröderheim finner vi också en skarp markering mot samtidens 

nöjesliv: ”En scout får ej spilla bort sina slantar på strunt, snask, biografbesök, mer eller 

mindre underhaltiga 10- och 25-öresböcker, vilkas innehåll – detektiv- eller 

brottsmålshistorier – är föga ägnat till näring för en scouts fantasiliv.”190 Om Schröderheim 

på denna punkt skulle komma att se sig förbigången av den historiska utvecklingen skulle 

                                                           
186 David L. Witt, Ernest Thompson Seton: The Life and Legacy of an Artist and Conservationist (Layton, Utah: 
Gibbs Smith, 2010), s. 96 ff. 
187 Citerat efter Ebbe Lieberath, ”Företal” i Scouten, nr. 8, 1913, s. 120.  
188 Ibid.  
189 Elis Schröderheim, ”Scoutlagen: Föreläsning för patrull-ledare i Stockholm våren 1917”, i Scouten, nr. 10, 
1917, s. 135. Kurs. i originalet. 
190 Ibid., s. 142. 
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den kärva arbetsetiken komma att utgöra ett bestående inslag i rörelsens idévärld.191    

     Schröderheim delade med Lieberath också uppfattningen om scoutarbetet som en del av 

ett maskulint projekt. I den förstnämndes fall i form av en kristen manlighet: ”Det är ett stort 

misstag, om man tror, att religionen ej passar för pojkar, eller att den är i deras tanke ledsam 

och obehövlig. Ingalunda! De finna den ej alls tråkig. Men det gäller att för pojkar framställa 

religionen ej såsom för gamla gummor utan snarare på ett i god mening pojkaktigt sätt: 

friskt, hurtigt, kort, kraftigt, manligt, enkelt, praktiskt.”192 Genom att starta en scoutkolonn 

vid Hedvig Eleonora församling vill han verka för detta i praktiken.193             

     Scoutarbetet är mångtydigt. Det innefattar den omedelbara verksamheten i form av 

övningar, märkesprov och läger, men också ett djupare arbete med personligheten. Scouten 

ska enligt scoutlagen vara ”vänlig, uppmärksam och hövisk”, men även ”rask och 

samvetsgrann i sitt arbete” [se bilaga 3].194 Det är ett karaktärsideal som innefattar moralisk 

renhet och nyttoinriktad dådkraft. Stor vikt läggs vid att detta inte blir ett utanpåverk, en 

moral som tas på med scoutskjortan och läggs av med densamma. Detta ideal kan också bli 

en meritokratisk måttstock. När man 1920 ska åka på ett större läger i England inskärps det 

att scoutens ekonomiska bakgrund är oviktig, det viktiga är att de fyller ”alla fordringar på en 

första klassens pojke vad beträffar plikttrohet, pålitlighet och sann scoutanda i övrigt och 

länge ha gjort sig kända som verkligt ’bra pojkar’ både i kamratkretsen, hemmet, skolan, 

eller förvärvsarbetet.”195 Scoutrörelsen har en pedagogisk mission som inte står de stora 

folkrörelserna långt efter. Det är hela människan som ska förvandlas och förbättras, och det 

ska ske genom ett träget och gemensamt arbete. 

     Det finns här betydande likheter med den skötsamma arbetare som Ronny Ambjörnsson 

har beskrivit i sin bok om sågverkssamhället Holmsund. 196 Personligheten blir till ett aldrig 

färdigt projekt, och godtemplarlogen (eller i vårt fall scoutstugan, ibland kan de ha 

                                                           
191 Om det förra se Carl Sjösvärd Birger, Den sanna kyrkans röst: självförståelse och reformsträvanden inom 
Svenska Kyrkoförbundet 1911-1917, masteruppsats, teologiska institutionen vid Uppsala Universitet (2015), s. 
22. Tillgänglig i sin helhet digitalt: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:824357/FULLTEXT01.pdf 
(hämtad 2018-03-19). 
192 E. Schröderheim, ”Scoutlagen: Föreläsning för patrull-ledare i Stockholm våren 1917”, Scouten, nr. 10, 1917, 
s. 143. 
193 Sjösvärd Birger (2015), s. 22. 
194 ”Stadgar för Sverges scoutförbund.”, osign., Scouten, nr. 1, 1912, s. 7. 
195 ”Den internationella Jamboreen i London den 30 juli–7 augusti”, osign., Scouten, nr. 3, 1920, s. 40. 
196 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-
1930 (Stockholm: Carlsson, fjärde omarbetade upplagan, 2017). 
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sammanfallit) ”syftar sammantagna till att leda medlemmarna in i ett liv vars funktion är att 

fungera som ett skyddsnät som skall hindra medlemmarna att falla i den avgrund som 

överallt gapar, även i den till synes mest oskyldiga sysselsättning.”197 Den tidiga 

scoutrörelsen är förstås på ett tydligare sätt knutet till den patriarkala värld som 

nykterhetsrörelsen och frikyrkan till stor del såg sig som en motvikt till, men i praktiken kom 

de ledande skikten också i dessa i de flesta fall från välmående medelklass.198 Riktigt lika stor 

vikt lades dock i scoutrörelsens fall inte vid ”medvetenhet och impulskontroll”, eller ”förnuft 

framför känsla, reflexion framför spontanitet”.199 Visst var dessa viktiga, men här fanns också 

en rädsla för överkultiveringens motsatta fara: "Vi vilja fostra pojkarna till hyggliga, fina och 

trevliga pojkar med goda manér, men till pojkar, icke till lillgamla, snusförnuftiga små 

eleganter med sirliga later, vilket varken passar deras ålder eller kynne."200 Inte heller 

nykterhetsrörelsen ville rimligtvis fostra sina medlemmar till ”eleganter med sirliga later”, 

men i scoutrörelsen tycks det som vi ska se i kapitlet om lägerlivets nöjen trots ordningsiver 

ha funnits ganska betydande utrymme för den strukturerade oordning som Ambjörnsson 

menar att borgerligheten hade råd med.201  

     Detta innefattar också en viss ambivalens till skolans värld. Om skolarbetet är en plikt och 

något som scouten bör ta på allvar, tar man i många fall med godan ro att scouter inte alltid 

är de största lärdomsljusen. Axel Haerberger, kyrkoman och flitig scoutskribent, går steget 

längre i en artikel från 1930 i vilken han för att spetsa till det något använder bildning för att 

bekämpa bildning: ”Trots Rousseau och många av hans efterföljare råder ännu en ensidig 

och nästan vidskeplig uppskattning av den bokliga bildningen. […] Vi behöver alltså en ny 

människotyp: människan uppfostrad genom arbete och detta arbete grundlagt genom 

handens arbete.”202 Även den italienske pedagogen Pestalozzi (1746-1827) respektive den i 

tiden viktige amerikanske psykologen Stanley Hall, känd inte minst för sina verk om 

ungdomspsykologi, mobiliseras för att varna för en alltför stor idealisering av boklig bildning, 

                                                           
197 Ibid., s. 104. 
198 Ibid., s. 303. 
199 Ibid., s. 303.  
200 Ebbe Lieberath, ”Scouter och umgängesskick” i Scoutliv 1929 (Stockholm: Svenska Scoutförbundet, 1929), s. 
52. Kurs. i originalet.   
201 Ambjörnsson (2017), s. 32. 
202 Axel Haerberger, ”Scoutrörelsens praktiska övningar”, i Scoutliv 1930 (Stockholm: Svenska Scoutförbundet, 
1930), s. 67; jmf. även Nilsson (1999), s. 48 ff., 55 f., som i första hand vad gäller Haerbergers analyser tar upp 
frågan om en förvekligad manlighet och moralisk förslappning. Nilsson diskuterar även senare texter av 
Haerberger.  



53 
 

särskilt vad gäller den arbetande ungdomen som drömmer om ”the white collar jobb 

[sic!]”.203 

     Det är knappast alla unga scouter som här adresseras. En undersökning som görs i 

samband med scouternas utställning vid Stockholmsmässan samma år som artikeln 

publiceras ger vid handen att ledarkåren består av: "tjänstemän och kontorister (24%), 

arbetare och studerande vid högskolor, läroverk etc. (vardera 17%), affärsmän (11%), präster 

och lärare (vardera 7%), tandläkare, jägmästare, ingeniörer etc. (6%), militärer (3%), 

självständiga företagare (3%), högre ämbetsmän (1%)."204 Resterande 4% består av kvinnliga 

ledare vars yrke inte specificeras. Det rent praktiska arbete som Haerberger uppehåller sig 

vid sysselsätter alltså en mindre del av de verksamma ledarna. Haerberger talar förvisso 

uppskattande om detta arbetes värde ("Ty föraktet för det praktiska arbetet är en stor 

moralisk och framför allt social fara, som kan få de mest ödesdigra följder och skapa 

fiendeskap mellan hjärnans och handens arbetare."205) men han gör det så att säga från 

pulpeten eller predikstolen.  

     Visst finns det alltså ett mått av borgerlig paternalism i denna text, men också en genuint 

känd oro över samhällslivets splittring och alltmer svåröverblickade sammanhang, och de 

konsekvenser detta får för den uppväxande generationen. Arbetet sätts här in i en 

utvecklingshistoria som gäller både mänsklighetens och individens bildningsgång. Det 

teoretiska får sitt värde, och växer fram ur det praktiska arbetets värld.206 Genom det 

handfasta arbetet ges enligt Haerberger ungdomarnas fantasivärld stadga, de får en 

uppskattning för tillvarons estetiska sidor, och i utförandet sätter de sin ”reflexionsförmåga i 

rörelse”.207 Mera konkret får de hjälp att lösa ”det, icke minst i våra dagar, svåra problem, 

som arbetslivet faktiskt innebär för de flesta.”208       

     Det är sannolikt ingen slump att artikelns första och största bild visar en lägerplats med 

ett gäng pojkar samlade runt en lägereld. ”Varje scout minst en vecka om året i läger” lyder 

                                                           
203 Haerberger (1930), s. 65. 
204 ”Sveriges scoutförbunds verksamhet året 1929-1930. Berättelse avgiven av högvarteret vid förbundsmötet 
söndagen den 16 november 1930”, i Scoutliv 1930, osign., (Stockholm: Svenska Scoutförbundet, 1930), s. 113.  
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206 Ibid., s. 64. 
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bildtexten.209 Lägerplatsen gör det möjligt att operationalisera detta det praktiska arbetets 

värld i en levd pedagogisk form. Lägertillvaron styrs i de flesta fall av en noggrant utformad 

dagordning som avskiljer produktiv verksamhet från fritid: ”ingen sysslolös annat än under 

bestämda fritider, vilka f. l. ej böra tillmätas alltför knappt.” som det heter i 

patrulledarkursen från 1922.210 En sak är under alla förhållanden säker: ”Under inga 

förhållande får [lägerlivet] bestå i att slå dank eller ligga och solbada hela dagarna e. d.”211 

På scoutlägret styrdes man inte av fabriksvisslan, men väl av trumpeter och djurhorn som 

kallade till samling.  

 

* 

 

Mot bakgrund av den faktiska lägerverksamhet som beskrivits i detta kapitels tidigare avsnitt 

tillåter oss Schröderheims normativa föreskrifter och Harbergers vetenskapligt och filosofiskt 

grundade analys oss att diskutera lägerplatsen som ett dispositiv. Esoteriska analyser av det 

slag man finner hos dessa skribenter är inte i någon större utsträckning av betydelse för 

utformningen av lägerplatsen, snarare är de en form av legitimationsgrund för 

verksamheten. I ett övergripande perspektiv skulle dock lägerplatsen kunna ses som en 

artikulationspunkt för ett större projekt som inte minst innefattade en särskild form av 

pedagogik som i modern anda hade en framåtsyftande agenda och som sökte omforma 

samhället, men som i sin metodik sökte sig tillbaka till det primitiva och enkla. Den 

civilisationskritik som finns är sällan eller aldrig av det radikala slaget. Det handlar i första 

hand om en estetiserande hållning gentemot vad man skulle kunna kalla ett pastoralt ideal. 

Det är inte i första hand vildmarken man värderar, utan snarare en kultiverad mellanzon i 

form av en bruksmiljö eller ett jordbrukslandskap. William Empsons tidigare nämnda 

definition av det pastorala som ”the process of putting the complex into the simple” är I 

detta fall mycket träffande. 212 Inte minst gäller detta arbetets värld där vi har sett hur 

avancerad teknisk kunskap bereddes plats på eller i anslutning till lägerverksamheten.      

                                                           
209 Ibid., s. 66. 
210 Ebbe Lieberath, ”Scoutens patrulledarkurs: 6. Instruktionen”, Scouten, juni 1922, s. 156.  
211 Ibid. 
212 Empson (1935), s. 53. 
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     Det går att se hur kunskaper och färdigheter knutna till lägerplatsen är kopplat dels till 

pågående samhällsförändringar, dels till vissa värderingar, kanske tydligast uttryckta hos 

Axel Haerberger som mot boklig bildning ställer den arbetande handen. I en bredare 

idéhistorisk kontext kan detta relateras till ett växande intresse för progressiv pedagogik. 

Haerberger är inom scoutrörelsen inte ensam i detta projekt. I Oktobernumret 1929 av 

ledartidningen Totem refererar exempelvis artikelförfattaren till en skrift från 1910 av 

sekelskiftsfilosofen Hans Larsson, vilken senare i en jämförande text av Rousseau och 

Pestalozzi också i förbigående nämner scoutrörelsen: "Kunde man låta bli att missbruka 

scoutrörelsen, vore det kanske något att vänta av den."213  

     Larssons text tycks placera rörelsen i Rousseaus läger: "I programmet för kroppsövningar 

är det Rousseau som bryter fram med leken, friluftslivet, boyscout."214 Det är sannolikt en 

flyktig bekantskap med rörelsen som lett fram till denna värdering. Helt felaktig är den inte, 

men det finns utan tvekan också ett betydande mått av Pestalozzis hållning, såsom den 

definieras av Larsson: "Pestalozzi börjar med något som är så lätt att var och en kan utföra 

det, inövar det till fullkomlig säkerhet, lägger så en omärklig liten svårighet till och inövar 

återigen och så vidare, så att lärjungen egentligen aldrig märker någon verklig svårighet."215 

Tydligast blir denna kanske i de så kallade klassproven där scouterna ställs inför progressivt 

svårare prov för att vinna nya titlar [bilaga 1]. 

     Jag menar att man i materialet kan se vad som skulle kunna kallas en strategisk 

förenkling. Det är en förenkling som inte är ett självändamål, utan som snarare möjliggör 

eftersträvandet av andra målsättningar. Genom att föra in scouterna i en teknologiskt 

förenklad miljö de själva förväntas kunna kontrollera, och som de själva bidrar till 

upprättandet av, skapar man en infrastrukturell sensibilitet som dels består av en 

uppsättning karaktärsdispositioner (självständighet, ansvarskänsla o.sv.), dels en viss attityd 

(uppskattning för basala miljötekniska betingelser), och slutligen konkreta kunskaper och 

färdigheter.  

                                                           
213 Citerat efter Folke Åkesson, ”Kunde man låta bli att missbruka . . .” i Totem, nr. 9, 1929, s. 1. 
214 Hans Larsson, Rousseau och Pestalozzi i våra dagars pedagogiska brytningar: referat och reflexioner (Lund: 
Gleerup, 1910), s. 60. 
215 Ibid., s. 53 f. 
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     Historikern Björn Lundberg har i avhandlingen Naturliga medborgare föreslagit att 

scoutlägret fyllde en rad olika funktioner. Det var exempelvis en form av 

”samhällssimulering”, på en och samma gång avskild från och förknippad med det större 

samhället; ett sätt att förena natur och civilisation; och ett sätt att genom naturen upprätta 

”transnationella platser”.216 Lundberg framhåller dock i första hand scoutlägret som ett 

politiskt fenomen. Utan att ogiltigförklara Lundbergs produktiva analys vill jag lägga till att 

lägerplatsen inte bara öppnade sig mot politikens utrymmen, utan också mot teknikens värld 

i form av verkstäder, industrier och den nya nöjesteknik som vid denna tid omvandlade 

samhället.     

     Lägerplatsens rumsliga praktiker kan också studeras ur ett genusperspektiv. Bodil Formark 

menar med stöd i litteraturvetaren Kathryn Kent att flickscouternas lägerplatser är möjliga 

att förstå som ett slags ”counter-public spaces” som ”manifesterar möjligheten att skapa 

andra rumsliga sammanhang”, och som också ”avslöjar att de vanliga rumsliga 

sammanhangen är skapade.”217 Industriella miljöer och andra tekniska rum ges dock inte 

någon framträdande plats i Formarks framställning; det tycks ha varit svårt nog att motivera 

flickornas vistelse i en manligt kodad natur. 

     Även om moderna teknikmiljöer hos den amerikanske maskulinitets- och scoutforskaren 

Benjamin René Jordan inte i någon större utsträckning förekommer i beskrivningar av 

verksamheten, skrivs sådana moderna miljöer fram som något pojkscouterna skulle 

förberedas för: "Corporate-industrial work depended on employees' consistent, efficient 

effort on segmented tasks in large-scale settings. Scouting, therefore tried to make work into 

a troop game, and leisure into a character-building duty."218    

 

II:3. Lägerplatsens nöjen 

Nöjet bebor vid det tidiga nittonhundratalet ett omgivande begreppsfält som ser annorlunda 

ut än dagens. Industrialisering hade medfört nya sätt att organisera tillvaron, och 

föreställningar om nöjeslivets nytta och fara diskuterades flitigt. Att tala om ”förströelser” 

                                                           
216 Lundberg (2018), s. 125, 80, 94.  
217 Formark (2010), s. 247. 
218 Jordan (2016), s. 50. 
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var fortfarande gångbart, och fenomenet ”fritid” hade ännu inte fått sitt stora genombrott. 

Inte förrän i slutet av den studerade perioden dyker det på allvar upp i det svenska 

scoutmaterialet.     

     Arkitekturhistorikern Abigail Van Slyck placerar amerikansk lägerverksamhet för 

ungdomar inom ramen för en större samhällsomvandling: ”[w]ith an unprecedented amount 

of leisure on their hands, urban dwellers pursued non-common recreational activities with 

an almost maniacal zeal.”219 Även om de specifika dragen är kulturellt och samhälleligt 

specifika – Van Slyck talar om ”recreational activities” som en motvikt till en hård amerikansk 

arbetsetik, sammanfattad under namnet ”Americanitis”220 – tycks något liknande ha varit 

under utveckling också i Sverige. Kronologin är dock inte riktigt densamma. Den självklarhet 

med vilken Van Slyck menar att man börjat se på fritidsnöjen är inte på samma sätt 

uppenbar i det tidiga nittonhundratalets Sverige, åtminstone inte i mitt material. Däremot 

skedde under århundradets första decennier en tydlig förskjutning. Under 20-talet ser man i 

den svenska scoutrörelsen en uppenbar influens från ett anglo-amerikanskt fritidsideal.  

     Påfallande ofta innebar dessa moderna nöjen ett återvändande till lantliga aktiviteter, en 

slags nostalgisk återblick på en försvinnande livsvärld. I detta kapitel kommer vi dock att se 

hur också moderna nöjesformer flitigt integrerades i lägerplatsens infrastruktur.                 

  

Krigslekar och värdet av att låta pojkar ”rusta ut” 

Inte minst hade man börjat ägna ett större intresse åt barns lek. Om denna tidigare setts 

som en naturlig och inte särskilt problematisk aspekt av barndomen, integrerades den nu i 

övergripande teorier om barns utveckling.221 Leken kunde också som ett antropologiskt 

grundfaktum användas i större modeller av samhället och kulturen, som var fallet med Johan 

Huizingas föreställning om Homo Ludens.222 

                                                           
219 Van Slyck (2006), s. 43. 
220 Ibid., s. 43. 
221 Van Slyck (2006), s. 43 f. 
222 Johan Huizinga, Homo Ludens (Boston, Massaschusetts: Routledge, 1949). Homo Ludens skrevs 1938, men 
som författaren poängterar i förordet till den angivna upplagan hade han under en lång tid intresserat sig för 
fenomenet lek. Givetvis finns en äldre tradition härstammande inte minst från författare som Pestalozzi och 
Rousseau. Vad gäller en samtida kontext kan man notera att scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell och 
Maria Montessori hyste ömsesidig sympati.   
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     Också i scoutrörelsen utgjorde leken en grundbult i 

den pedagogiska verksamheten. En ”gammal pojkvän” 

som i 1915 års utgåva av Scouten skriver en serie 

artiklar om ”Scoutrörelsen och leken” noterar 

självberömmande att ”man nu på uppfostrarhåll fått 

ögonen öppna för lekens värde, det kan scoutrörelsen 

till stor del räkna sig till förtjänst.”223 Lutande sig mot 

”d:r Richard Hagner” jämte ”modärn utländsk 

pedagogisk litteratur” pekar han på betydelsen av att 

låta pojkar ”rusta ut”.224 På ett tidstypiskt sätt 

beskriver han leken som en möjlighet att för barnet 

återupptäcka mänsklighetens utvecklingshistoria, 

vilket för pojkar uppfattades som ett sätt att komma i kontakt med maskulina ideal: ”Pojkars 

lekliv kan och får icke förvekligas. Sker så, inträffar obotlig skada för deras kommande livs 

arbete.”225 

     Lekarna är ofta av det vilda slaget. På ett tidigt filmklipp ser vi två scouter sittandes på en 

bom högt över marken. De slår på varandra med säckar för att få den andre på fall.226 

Fötterna dinglar en bra bit över åskådarnas huvuden, och knivfodralen som hänger i deras 

bälten svänger fritt. Hur leken går till illustreras på försättsbilden till Stockholms scoutkårs 

årsbok 1913-1914.227 Än våldsammare är leken i ett filmklipp där vi ser två pojkar i en 

improviserad boxningsring. Två yngre pojkar har förbundna ögon, rör sig i ringen, och slänger 

rallarsvingar omkring sig i hopp om att träffa den andre. Den ene får ett kraftigt slag mot 

mellangärdet och faller ihop, varpå den vuxne domaren räknar ut den liggande och utser den 

andre till segrare.228 Den unga publiken som tränger sig på mot repet jublar.  

     Lekens omvandlingar visas på ett nästan övertydligt sätt i februarinumret av Scouten 

1921, i en artikel som förenar de tidiga årens militära ideal med tjugotalets framväxande 

                                                           
223 ”Scoutrörelsen och leken: Några riktlinjer av ’gammal pojkvän’”, Scouten, nr.10, 1915, s. 174. 
224 ”Scoutrörelsen och leken: Några riktlinjer av ’gammal pojkvän’. III”, Scouten, nr. 13, 1915, s. 218. 
225 Ibid., s. 218. 
226 ”SF2141A” (1912), i Svensk Mediedatabas (SMDB), Kollektion: Journal digital. 
https://smdb.kb.se/catalog/id/002616567 
227 Scoutliv: Stockholms scoutkårs årsbok 1913–1914 (Stockholm: Scoutmagasinet, 1914). 
228 ”Scoutläger i Vikarbyn” (1926), kollektion: Journal digital (SMDB). https://smdb.kb.se/catalog/id/002616237 

Bild 7. Kamplek som också finns fångad på film. 
Försättsbild ur Stockholms scoutkårs årsbok 
1913-1914. 

https://smdb.kb.se/catalog/id/002616567
https://smdb.kb.se/catalog/id/002616237
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ungdoms- och fritidsideal. I ”Carl XII som sportsman” ges en åtminstone med dagens ögon 

ofrivilligt komisk bild av den gamle kungen som oöverträffad atlet:  

 

Carl XII var utan tvivel en av de största sportsmän, som någonsin funnits, och i dessa tider, då 
en skicklig löpare, kastare eller boxare höjas till skyarna, kan det vara av intresse att erinra sig 
en man som för 200 år sedan utförde bragder, hittills ouppnådda, och detta, för att använda 
ett modernt uttryck, utan att vara pressad.229   

 

Det är inte bara de rent sportsliga prestationerna som prisas, utan också hans karaktär, för 

är det inte så att sportsmannens uppträdande också "utom tävlingsbanan skall vara 

gentlemannens, och även i denna sak blir Carl XII:s rekord svårt att slå."230 Man kunde hävda 

att detta är en sublimering av tidigare ideal i nya former. Till skillnad från de arbetarmiljöer 

Ronny Ambjörnsson beskrivit i Den skötsamme arbetaren finns väldigt lite kritik av idrotten 

som fenomen.231 Förhållandet är omvänt gentemot Holmsunds sågverksarbetare: skepsis 

mot bildning, idealisering av handens arbete och kroppskultur. I båda sammanhangen 

strävar man efter en ny och bättre människa, men de korsar varandra i motsatt riktning. För 

den som är lagd för framstegshistoriska tolkningar kunde man kanske säga att de möts på 

mitten i ett demokratiskt ideal. 

     Under 10-talet leker man nämligen med större eller mindre allvar påfallande ofta krig. 

Truppförflyttningar, spaningsuppdrag och styrkemätningar ingår i av ledarna mycket 

utarbetade krigslekar: "[p]er telefon beordrades en avdelning av boyscouts i Piteå en 

lördagseftermiddag i mediet av september att söka upp och oskadliggöra en fientlig större 

patrull."232 Under första världskriget förekommer rapporter om kårer som utför egna 

”mobiliseringar”. Scouterna i Djursholm utanför Stockholm genomför exempelvis 1917 en 

noggrant förbered övning där telefonväxlarna på förhand har förvarnats om att apparaterna 

skulle komma att ”användas flitigt."233 Enligt uppgift är 51% av kåren närvarande femton 

                                                           
229 ”Carl XII som sportsman.”, sign. ’H. S.’ Scouten, februari, 1921, s. 30. 
230 Ibid., s. 31. 
231 Ambjörnsson (2017). 
232 ”En Piteå-scouts-patrulls i värksamhet”, sign., U. av Zellén, Var Redo, nr. 15, 1910, s. 229. 
233 ”En kår’mobilisering’: Djursholms spanare äro raska i vändningarna”, sign. ’En Djursholmsspanare’, Scouten, 
Nr. 11, 1917, s. 137; Se även ”Scoutmobilisering i Malmö: Ett vackert resultat”, sign. ’Book-hooroo’, Scouten, nr 
5, 1915, s. 75. 
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minuter efter att ordern givits; inom 25 minuter är ”78% av kåren redo på slottsgården”.234 

Hjälp vid mobiliseringen av landstormen förekommer också.235 Rena samövningar med 

militären förekommer i undantagsfall.236  

     När ledaren för de svenska scouterna Ebbe Lieberath viftar bort anklagelser om militarism 

inom rörelsen är det alltså ett kanske inte helt vattentätt argument.237 Särskilt missnöjd med 

resultatet är han sannolikt inte. I Ett boyscout ABC (1912) pläderade han för den nytta 

scouter kunde göra som signalister i flottan.238 Signalering är för övrigt enligt honom en 

nyttig övning, ”ty det ligger en krigisk fläkt över det, och varenda riktig pojke bär inom sig ett 

större eller mindre mått av krigarlynne som det vore orätt att beröva honom eller att ej 

hjälpa honom att behålla.”239 Gränserna mellan lek och verklighet är dock genomsläppliga. 

Den sextonåriga scouten Styrbjörn von Stedingk som ställer upp som frivillig på den vita 

sidan i det finska inbördeskriget såras svårt vid framryckningen mot Tammerfors, och avlider 

ett par dagar senare. När han återvänder till Stockholm är det kamrater från Djursholms 

spanare som bär kistan.240     

     Bilden är emellertid mera komplicerad. Samma signatur (”gammal pojkvän”) som skrivit 

om pojkars behov av att ”rusta ut” skriver efter Styrbjörn von Stedingks bortgång en 

besinnande artikel som med anledning av ungdomlig krigsromantik retoriskt undrar: 

”Månntro det icke är skäl i våra dagar att korrigera slika nedärvda föreställningar? Jag vill än 

en gång fråga de unga, som längta till de blodiga valplatserna i öster: ’gror bragdens ära blott 

på stridens mark’”? Den krigiska aspekten försvinner inte, men den tonas ned i både retorik 

och praktik. Krigslekar är inte längre lika gångbara, och heller inte idealiserandet av ett 

(aristokratiskt och manligt) krigarideal.241      

                                                           
234 ”En kårmobilisering’: Djursholms spanare äro raska i vändningarna”, Scouten, Nr. 11, 1917, s. 137. 
235 ”Scouterna i landstormens tjänst.”, Scouten, nr. 18, 1914., [sidnummer? In littlista] 
236 ”Militär och scouter.”, sign. ’F. E. B–m.’, Scouten, nr. 14, 1913, s. 236-237. 
237 Ebbe Lieberath, ”En gengångarfördom mot scouting: Är den ’militarism’ och ’överklassrörelse’?”, Scouten, 
nr. 15, 1918, s. 263. 
238 Ebbe Lieberath, Einar von Strokirch, Ett boy-scout ABC: alla scouter och blivande scouter tillägnat 
(Stockholm: Norstedt, 1912), s. 4. 
239 Ebbe Lieberath, Einar von Strokirch, Ett boy-scout ABC: alla scouter och blivande scouter tillägnat 
(Stockholm: Norstedt, 1912), s. 8 f. 
240 ”När den fallne bäddades till vila: En oförliknelig sorgefest över den stupade hjältescouten.”, osign., Scouten, 
nr. 9, 1918, s. 170. 
241 Det kunde vara intressant att se om dessa återaktualiseras i samband med det andra världskriget, men det 
ligger utanför ramen för denna undersökning. 
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     Inte ens under det första decenniet var dock det militäriska ramverket något som 

nödvändigtvis genomsyrade rörelsen i dess helhet. Däremot hade det företrädare i 

röststarka och inflytelserika personer som Sven Hedin och Ebbe Lieberath. Om den senare i 

sin officiella roll betonade att scoutrörelsen inte var militaristisk, använde han sin informella 

makt för att ändå prägla rörelsen i denna riktning. Att leka in soldatlivet genom 

fantasieggande aktiviteter som kittlade pojksinnet var en standardmetod. Detta var så 

mycket enklare eftersom lägrets infrastruktur redan bar drag av militärlivet.   

     Åtminstone under det första decenniet fångar den ovan beskriva tendensen åtminstone 

på ett idealtypiskt plan in mycket av den verksamhet som förekom. Att alltför mycket 

fokusera på detta skymmer dock parallella utvecklingslinjer som under 20-talet skulle 

komma att bli dominerande: friluftsliv i en fri natur, upptåg och uppträdanden, en kluven om 

än delvis bejakande hållning till ny teknik och nya nöjen.  

 

Spex, teater och andra karnevaleska nöjen 

När tre scouter sommaren 1919 beger sig ut till en stuga i skärgården får de tillfälle att visa 

prov på den självständighet och den praktiska problemlösningsförmåga som scoutrörelsen 

säger sig vilja fostra sina medlemmar till; men de har också möjlighet att ordna sin tillvaro 

och sina nöjen efter eget huvud. Det är en i det närmaste utopisk tillvaro som frammanas 

där måttligt arbete med att sätta stugan i skick och odla upp det lilla trädgårdslandet varvas 

med kafferep och besök av grannflickorna som hjälper till med att sätta en hemtrevlig prägel 

på tillvaron: ”Dom dukade kaffebordet och bjödo oss på vårt eget kaffe med våra bullar och 

så åt dom upp alla våra äpplen och två hekto karameller och sen började dom spela 

grammofon och gitarr.”242 Långt ifrån strikta dagsscheman och allvarliga utläggningar om 

lägerlivets fördelar är detta en humoristiskt beskriven självständig ungdomsvärld.   

     Också av vuxenvärlden anordnade läger kan dock bära prägel av detta friare ideal. När 

200 Stockholmspojkar i slutet av juni 1913 åker på rundresa i Uppland beskrivs de som ”unga 

turister”.243 Den moderna turismens infrastrukturella förutsättningar blottläggs här tydligt; 

med järnväg, pråm och automobil tar man sig fram genom landskapet. Man spelar spontant 

                                                           
242 ”Sommar på Ugglehult.”, sign. ’Tjoff’, Scouten, nr. 11, 1919, s. 174. 
243 ”De 200 scouternas rundresa i Uppland”, Scouten, nr. 13, 1913, s. 214. 



62 
 

ordnade fotbollsmatcher, betagar och betagas också i detta fall av lokala flickor, badar och 

täljer barkbåtar, och köper i slutet av resan ”snask” för ”återstående sekiner”.244 Allt är 

förstås inte lek: ”snart kallade oss plikten ner till marknadsplatsen. Skämtlekar skulle gå av 

stapeln. Först visade sig Nygren på styva linan vid benbrottsbehandling. Hans föreläsning 

hade den fördelen framför flertalet andras, att det var kort.”245 En av dagarna håller man i 

och för sig en form av organiserad krigslek, men då med spexartade inslag i form av hovnarr, 

vattenkrig och ett skämtsamt historiskt upplägg som handlar om Gustav Vasas kamp med 

Kung Christian; åtminstone vad man kan utläsa av texten utan allvarligare nationalistiska 

övertoner.  

     Upptåg och uppträdanden, musik och berättande, var stående inslag på lägerplatsen. Om 

lägerplatsen kunde förvandlas till ett allvarligt syftande militärläger var den också öppen för 

en förvandling i riktning mot det karnevaleska. Detta begrepp har av den ryska 

litteraturteoretikern och kulturhistorikern Michail Bachthin definierats som ”the people’s 

second life, organized on the basis of laughter. It is a festive life.”246 Det karnevaleska är en 

levd erfarenhet: ”Carnival is not a spectacle lived by the people, the live in it, and everyone 

participates because its very idea embraces all the people.”247 Denna levda parallellvärld 

innebär ett upphävande av vardagens hierarkier och upprättandet av en sfär där det är 

möjligt att leka med den egna kulturens statiska världsbild.248 Scouternas tradering av denna 

tradition rör i och för sig fenomenets ytformer snarare än djupare liggande kulturella 

betydelse. Till viss del kan man kanske ändå se denna lek som ett sätt att släppa på trycket 

vad gäller omhuldade symboler från Sveriges Ärorika Förgångna.   

     Den skämtsamt beskrivna kampen mellan Gustav Vasa och kung Christian under 

upplandsfärden innehåller exempelvis en sådan lek med kulturella betydelser. I själva verket 

skulle denna också kunna ses som en tradering eller kanske snarare en parodi på en folklig 

humor som enligt Bachtin präglade medeltiden och renässanskulturen: ”[hovnarren] Moses 

gjorde allt för att höja danskarnas stridslust, men intet hjälpte. Då han därför dyblöt av den 

                                                           
244 Ibid., s. 217. 
245 Ibid., s. 215.  
246 Michail Bachtin, Rabelais and His World (Bloomington: Indiana University Press, 1984), s. 8. 
247 Bachtin (1984), s. 7. 
248 Bachtin (1984), s. 10. 
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svenska elden såg allt gå förlorat, kastade han sig i havet för att i nästa ögonblick tränga sig 

fram till en lägereld och försöka torka sin grannlåt.”249  

     Vid andra tillfällen kan lägerlivet få prägel av stormaktstidens festspel där olika lag 

föreställande exotiserade folkslag ställs mot varandra i kamplekar.250 Så är exempelvis fallet 

vid ett scoutläger i Danmark 1913 där svenska scouter får spela ”bulgarer” i kamp mot 

”turkar” spelade av engelsmän.251 Även här ser vi exempel på hur lek och allvar har 

genomsläppliga gränser. På vägen till övningen passerar man veteraner (från tysk-danska 

krigen?) som sägs röras till tårar av scouternas hälsning: ”När vi gingo förbi dem sänktes 

svenska flaggan, och ett ’leve veteranen’ besvarades av mina scouter med rungande 

hurrarop.”252   

 

* 

 

Lägerplatsen blir till en maskin (ett dispositiv) vars beståndsdelar kan sättas i spel för att 

iscensätta olika kulturella konstruktioner. Indianromantik, soldatliv eller karnevalisk 

festspelsanda är möjliga riktningar för sådana metamorfoser. Man kommer att tänka på den 

engelske litteraturvetaren I. A. Richards (1893 – 1979) definition av boken som ”a machine 

to think with”. Minde berömd är meningens avslutande kvalificering: ”but it need not, 

therefore, usurp the functions either of the bellows or the locomotive.” 253  I det följande 

kommer vi att undersöka manicker och mojänger som befolkade lägerplatsen, omvandlade 

den, och omvandlades av den. De bar inte bara på en praktisk nyttoaspekt, utan också på 

löften om nya nöjen. 

      

 

                                                           
249 “De 200 scouternas rundresa i Uppland.” i Scouten, nr. 13, 1913, s. 216. 
250 Tack till min uppsatskamrat Linnea Ripenberg som skriver om festspel under stormaktstiden, och som givit 
mig denna idé. 
251 C. W. Stål, ”Danmarksfärden: ’oförgätliga och lärorika dagar.’”, i Scouten, nr. 15, 1913, s. 253. 
252 Ibid. 
253 I. A. Richards, Principles of Literary Criticism (London & New York: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO LTD; 
Harcourt, Brace & Company, INC, 1930), s. 1.  
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Ny teknik, nya nöjen 

Teknikens nöjen kan i detta sammanhang inte begränsas till ren nöjesteknik. Över huvud 

taget finns ett lustfyllt förhållande till nya uppfinningar och teknologisk utveckling. Det är en 

slags hobbyanda som besjälar delar av scoutverksamheten, liksom det enligt idéhistorikern 

Bo Sundin omvänt i det tidiga nittonhundratalets hobbytidskrifter ofta ”vilar […] en 

scoutmässig anda.”254 En sådan hobbyanda kan enligt Sundin ”i ett samhälle som i allt större 

utsträckning präglas av storskaliga tekniska system kontrollerade av offentliga eller 

kommersiella institutioner, få ideologiska övertoner och formas till en motrörelse eller 

alternativrörelse.”255 Men de kan också bli en ”motrörelse mot motrörelsen”. Även om man i 

scoutrörelsens fall kanske sällan går så långt, finns det inget tvivel om att tekniken i de flesta 

fall integreras i lägerplatsensens etablerade hierarkiska sammanhang. Åtminstone om man 

läser de officiella tidskrifterna. Ny teknik bäddas in i den socialt välordnade lägerplatsen 

vilket innebär att användandet kan kontrolleras och regleras. Det är givetvis också en 

infrastruktur i en mindre skala och med mindre komplexitet än de större samhällssystemen, 

även om lägerplatsen kan kopplas in på dessa större system. Lägerplatsens infrastrukturella 

sensibilitet rymde inte bara reglementerade standardförfaranden, utan också en 

experimentell gör-det-själv-anda.  

     Man kan också notera att det fanns en endogen teknikutveckling på lägerplatsen. En slags 

tävlingskultur existerade där lägerdeltagarna försökte komma på de sinnrikaste 

uppfinningarna för att göra lägerlivet bekvämt och praktiskt. Det är relativt vanligt att man i 

tidskrifterna hittar uppgifter om poängbedömning av lägerplatserna i detta avseende.256 

Särskilt efter första världskriget, när man på allvar börjar föra en diskussion om rörelsens 

ursprung och tidiga verksamhet, utvecklas detta till ett explicit uttryckt projekt. En kritisk 

betraktare som vandrar runt på förbundslägret 1923 beklagar sig exempelvis över att man 

inte har hunnit längre på detta område: ”jag hade väntat mig betydligt flera nya idéer från 

’lägeruppfinnarna’ bland de äldre scouterna. Lägren voro i stort sett ej mycket olika den typ 

på läger vi eftersträvade för fem, sex, sju år sedan. Då vi ännu ej hade så stor erfarenhet och 

då vi i lägerarbeten ej visste om mycket mer än det som nätt och jämt behövdes för att få 

                                                           
254 Bosse Sundin, ”Den hängivne amatören” i Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem 
år, red. Andersson, Nils & Björk, Henrik (Stockholm: Symposion, 2008), s. 226. 
255 Ibid. 
256 Se exvis. "Skånescouternas distriktsläger.”, sign. '. . . . . N.', augusti 1921, s. 172. 
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lägret beboeligt.”257 Mest beröm får kokanordningarna som rymmer allt från ”den 

ursprungliga stenringeldstaden” till avancerade konstruktioner med järnplåt och skorstenar, 

vilka senare redovisas med detaljerade konstruktionsskisser.258          

     Om författaren till dessa betraktelser, Lennart Wennerström, här ger uttryck för sina 

åsikter i den relativt flyktiga tidskriftsformen, kommer han fem år senare att publicera 

lägerhandboken Lägerliv som sedan kommer att ges ut i omarbetade upplagor ända fram till 

slutet av 50-talet.259 Den framstegsbetonade berättelsen om lägerteknik blir här till en 

normativ föreskrift: "Vi scouter, som här i landet fört fram lägersporten till vad den nu är, ha 

ansvaret för att än ytterligare vara lägerlivets föregångare, att göra lägren än värdefullare, 

förbättra lägertekniken".260 Detta inkluderade ”primitiva” uppfinningar, som till exempel de 

lägerspisar som nämndes ovan, men också att man förhöll sig till en samhällelig 

teknikutveckling utanför lägerplatsen. Vi ser här hur användare omformar infrastrukturen på 

ett sätt som Paul N. Edwards menar är karaktäristiskt för infrastruktur på mikronivå: "In 

redeploying emerging infrastructures to their own ends, user participate in creating versions 

of modernity."261 På sätt och vis ser vi också tillkomsten av en institutionell mesonivå.       

     Detta skulle kunna ses som en form av ”anpassad” teknik (eng. ”appropriate technology”). 

Detta omdebatterade och kritiserade begrepp har använts framför allt inom 

biståndspolitiken för att beskriva alternativa teknikformer som är anpassade till samhällen 

som inte är (var) kraftigt industrialiserade enligt västerländsk modell.262 En sådan modell är 

givetvis problematisk såtillvida att den förutsätter en huvudfåra av enhetlig och jämn 

teknikutveckling. Lägerplatsen är ett av många uttryck för ett större modernt projekt, eller är 

annorlunda uttryckt en av de många formerna för modernitet(er). 

     Bodil Formark har visat hur man också i flickscoutrörelsen vid denna tid ägnade sig åt 

lägeruppfinningar, ”med en underström av tokrolig förtjusning”.263 Hennes fokus ligger dock 

på lägertillvarons mera primitiva sida. Det är lägret som friluftsliv som tematiseras. För den 

                                                           
257 Lennart Wennerström, “Konst och kokkonst i lägret”, Scouten, september 1923, s. 168.  
258 Ibid. 
259 Den sjätte, och sista, omarbetade upplagan publiceras 1958.  
260 Wennerström (1928), s. 7. 
261 Edwards, s. 222. 
262 Chokr, Nader N. 2013. "Appropriate technology (AT) movement." I Salem Press Encyclopedia Research 
Starters, EBSCOhost (hämtad 16-03-2018). Åtkomst via Stockholms universitetsbibliotek.  
263 Formark (2010), s. 241. 
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som djupare ville studera könets betydelse vad gäller teknikens värld kunde en noggrannare 

undersökning av hur (mycket) flickscouterna använde sig av modern teknik vara av intresse. 

Det går dock utanför ramen för denna undersökning.    

     Ett sådant exempel på pojkscouternas 

teknikintresse finns i det första numret av Scouten 

från 1912, där en berättelse om experiment med en 

”fälttelefon” finns införd: ”har du hört talas om en 

dylik tingest? Den ser ut som en liten lustig leksak, 

lagom för en 8-åring; se blott på vidstående 

fotografi och du måste instämma däri.”264 

Apparaten används i krigslekar liknande de som 

beskrivits ovan, men mellan dessa ”sitter den 

behändigt på scoutbyrån och tjänstgör som 

lokaltelefon mellan byrån och 1. kolonnlokalen.”265 

De engelska scouterna är snäppet värre. I en notis 

från 1913 får vi veta att Marconibolaget donerat en 

uppsättning apparater åt dem för att öva sig i 

trådlös telegrafering.266 Här ser vi ett första tecken på det intresse för radioteknologi som 

under 20-talet kommer att fånga också den svenska pojkscoutrörelsen. 1923 håller man i 

Stockholms scoutkår en radiokurs som "omfattar icke endast kännedom om hur man 

konstruerar och sköter sin egen apparat utan även ett grundligt inlärande av 

morsesystemet.[...] Vidare få scouterna åhöra föredrag i radiotelegrafiens grunder av 

framstående experter på området."267  

     Även i detta sammanhang dyker Ebbe Lieberath upp. Redan 1925, radiotjänsts första 

sändningsår, kan man höra hans röst genom etern. Språkforskaren Åke Holmberg har 

beskrivit hur han under den svenska radions tidiga år var en av förgrundsfigurerna: "Mer 

eller mindre regelbundet återkom scoutchefen Ebbe Lieberath, museilektorn Ernst Klein och 

utrikeskrönikören Verner Söderberg. Och dessa beundrades, kanske främst för förmågan att 

                                                           
264 Ragnar Ehrnfelt, ”Fälttelefon” i Scouten, nr. 1, 1912, s. 5. 
265 Ibid. 
266 ”Scouter som Marconitelegrafister”, osign., Scouten, nr. 10, 1913, s. 165. 
267 ”Stockholms scoutkår anordnar radiokurs”, osign., Scouten, december, 1923, s. 236. 

Bild 8. Fyra pojkscouter använder en ”fälttelefon”. 
Notera den moderna infrastrukturen i bakgrunden i 
form av (telefon?)stolpar.  
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uppträda tämligen obundna av manuskript men också för att de var och en på sitt sätt 

förstod att göra en framställning njutbar för lyssnaren.”268 I en artikel i Scouten får vi en 

inblick i hur verksamheten såg ut. Radiolegendaren Sven Jerring tar emot i ett rum som 

beskrivs mera som ett sällskapsrum än en radiostudio: "Endast det lilla bordet med sin 

mikrofon samt en sladd från detta bort till ett sidobord med några omkopplingsanordningar 

skvallra om det rent maskinella."269 Rundradion problematiseras egentligen inte i 

scoutmaterialet; radion var i hög utsträckning vigd åt etablissemangets röster, och har 

kallats ”ett ombonat borgerligt hus.”270 Man får tro att Lieberath här kände sig bekväm, och 

kanske kan det vara en bidragande faktor till hans framgång i detta nya medium?  

     I högre utsträckning problematiserades bildkulturen, men då inte kameran som tycks ha 

varit en etablerad teknik. Annonser för kameramodeller är en av de vanligaste formerna av 

reklam, och det 1914 inrättade fotografmärket kräver kunskaper inte bara om hur man tar 

bilder, utan också om framkallningsmetoder och apparatens mekaniska uppbyggnad.271 Man 

uppmuntrade scouterna att bifoga bilder till de texter som skickades in till Scouten, och höll 

fotografitävlingar.272 De alltid lika försigkomna Djursholmsscouterna släpar 1915 till och med 

med sig en filmkamera på en fjällvandring.273  

     Vid sidan om lägerbål, levande musik och charader, dyker ny nöjesteknik också upp på 

lägerplatsen. Under rubriken ”mitt första scoutläger” beskriver en ledare en utfärd till Ökna 

slott, där man håller en fest för allmänheten: "Där förekom sång och musik, biograf med en 

oförliknelig skämtfilm samt scoutfilm, tal och annat."274 Den nya tekniken integreras sömlöst 

med pastorala motiv och traditionella nöjesformer: "Så gick ridån än en gång upp, och 

scenen visade en lägerbild med flammande eld i mitten och granar runt omkring. 

Lägerchefen spelade handklaver och sjöng en låt, och hans pojkar voro lägrade runt 

                                                           
268 Åke Holmberg, Den omsorgsfulle ordmålaren: Studier i Sven Jerrings radiospråk mot bakgrund av radions 
allmänna syn på språket under de första decennierna (Stockholm: Almqvist & Wiksell, diss., Umeå, Umeå 
Universitet, 1982), s. 22 f. 
269 ”Med scoutchefen i rundradio”, osign., Scouten, nr. 5, 1925, s. 3. 
270 Holmberg (1982), s. 27. 
271 ”Fotografmärket”, osign., Scouten, nr. 14, 1913, s. 246 
272 Se exvis. ”Scoutens fotografitävling 1914.”, osign., nr. 12, 1914, s. 214. 
273 ”Äventyr i Lappland. Levande bilder från Djursholmarnes färd.” i Scouten, nr. 13 & 14, 1915, s. 228-229, 
forts. s. 239-234. 
274 Ivar Åkerfeldt, ”Mitt första scoutläger” i Scouten, nr. 2 & 3, 1915, s. 31. 
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omkring."275 Snabbt blir underhållningen allvarlig. Lägeridyllen störs av skott, och en blodig 

figur förs in från gatan. Sjukvårdsuppvisning står på programmet.  

     Programmet innehöll som sagt ”skämtfilm”, och att även lättsam underhållningskultur 

infiltrerar lägerplatsen blir ännu tydligare i andra artiklar. När en grupp stockholmsscouter 

sommaren 1913 besöker ett större scoutläger i England beundrar de trådlösa telegrafer som 

tar emot meddelanden från utländska scouter, ägnar sig åt sightseeing i ”världsstaden 

London” med sin ”brusande flod av människor, hästar, vagnar, bilar, cyklar och omnibussar”, 

besöker gigantiska fabriker med tusentals anställda, men också en bio som var ”betydligt 

’skarpare’ än den ’jäsigaste’ stockholmsbiograf.”276 I samband med ett annat Englandsläger 

1920 skriver en scout det roligaste med lägret var "när vi [var] på arenan och kastade livlina 

och Sjögren spelade Chaplin, ty då hade vi nästan hela publikens intresse på oss och det 

tyckte jag var trevligt.""277 Vid ett danskt läger föregående år är lägertillvaron upplagd som 

en tävling där de deltagande poängbedöms på en mängd olika områden. Svenskarna är väl 

förberedda, och disciplinen noggrann, men helt igenom nöjda är de (svenska ledarna) inte 

med tävlingsupplägget: "En annan intressant gren utgjorde 'förströelserna'. Oförargliga och 

lustiga voro de alla, men lämpligheten kan ifrågasättas att låta t. ex. Charlie Chaplin o.d. 

inverka på bedömning av en avdelnings duglighet".278 Populärkulturens ikoner kan 

accepteras, men någon integral av verksamheten är de inte.  

     Denna lätt distanserade hållning är i själva verket vanligare än rena fördömanden av nya 

nöjesformer. Ett försiktigt intresse finns också hos de vuxna för vad ungdomen själva tycker. 

En självständig ungdomsvärld håller på att växa fram. Inför påsknumret 1916 för man i 

Scouten in en ” enquête” om scouternas biovanor: "Scoutens redaktör har fattat misstankar, 

att ungdomen sätter ett visst värde på att 'gå på bio'. Han har också ett visst specialintresse 

att få veta vad det är, som drar ungdomen dit."279 Utöver frågor om vilka ”slags bilder roa dig 

mest?” och ”Har du någon filmhjälte (hjältinna?)” undrar man också vad vuxna i scouternas 

närhet tycker: ”Vad ogillar din mamma (pappa, lärarinna etc.) mest på bio?”.280  

                                                           
275 Ibid. 
276 ”Englandsfärden. Skildrad av färdledaren och av en scout.”, sign ’Arv. Lannes & Dick’ i Scouten, nr. 14, 1913, 
s. 226-230. 
277 ”Vilket var det roligaste du var med om i Olympia?”, osign., Scouten, nr. 9, 1920, s. 194. 
278 ”Det Danske Spejderkorps stora korpslejer vid Hindgavi den 15–25 juli.” i Scouten, nr. 13–18, 1919, s. 219. 
279 ”En enquête för påsknumret”, osign., Scouten, nr. 3, 1916, s. 42. 
280 Ibid. 
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     Biografen är en i tiden brännande fråga. I 1916 års utgåva av Scouten finns också en notis 

om en nyutkommen pamflett, ”Barn och biograf”, skriven av den statlige censorn Gustaf 

Berg, ”vars namn säkerligen icke är Scoutens läsekrets obekant.”281 I pamfletten tar denne 

sin uppgift på allvar: ” Den särställning och egenart [biografens], som utesluter alla 

paralleller och som i och för sig motiverar en särskild uppsikt, är för övrigt redan i de ur 

institutionens synpunkt prehistoriska dokumenten och därefter i mångahanda måtto så 

klarlagd, att därom icke behöver vidare ordas."282   

     I slutet av tjugotalet är det jazzsalongerna som vid sidan 

om biograferna seglar upp som oroshärdar. Som det heter i 

samband med scouternas monter på 

Stockholmsutställningen 1930: "Var vill du ha din pojke?" Vill 

du ha honom jazzande i en danssalong, vill du ha honom 

hängande på en bio på alla lediga stunder eller vill du hellre 

se honom på en kårlokal i trevliga kamraters sällskap 

inhämtande nyttiga och goda kunskaper eller stärkande sina 

krafter ute i ett friluftsläger.”283 Ironiskt nog försöker man 

övertyga om detta budskap med rörliga bilder och ett 

plantarium som "består av icke mindre än 119 

projektionsapparater och drives av sju elektriska motorer".284 

Också vad gäller dansen har man dock i allmänhet en försiktigt distanserad snarare än 

uttryckligt kritisk hållning. En scoutledare som skriver i 1930 års utgåva av Scoutliv skriver om 

ett besök på en danstillställning i Chicago (där vuxna dock talande nog är närvarande), och 

hur allt där ”gick fullkomligt juste till.”285 I förbigående kan man notera att han lägger fram 

en intressant förklaring: "visserligen är aktningen för kvinnan större i Amerika än i något 

annat land i världen, men man borde väl ändå kunna göra åtminstone ett försök i denna 

                                                           
281 ”Barn och biograf”, osign., Scouten, nr. 11, 1916, s. 199. 
282 Gustav Berg, Barn och biograf (Stockholm: Svenska tryckeriaktiebolaget, 1916), s. 4. Digital åtkomst i heltext 
på Projekt Runeberg: http://runeberg.org/barnochbio/0006.html (hämtad 02-04-18). 
283 ”Scouterna på Stockholmsutställningen.”, osign., Scouten, nr. 7, 1930, s. 122. 
284 Ibid., 122. 
285 Harald Salomon, "Ungdomens förvildning och samhället samt den enskildes ansvar", i Scoutliv 1930 
(Stockholm: Sveriges Scoutförbund, 1930), s. 35. 

Bild 9. Detalj, bildkollage från Scouternas 
monter på Stockholmsutställningen 1930. 

http://runeberg.org/barnochbio/0006.html
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riktning även hos oss."286 Det är inte bara det onda utan också dess lösning som kommer 

västerifrån.  

     Kanske är dock den enklaste förklaringen att det handlar om en klassfråga. Borgerlig 

sällskapsdans är inte problemet, däremot spontana former av dans man inte är bekant med. 

Ordnad dans är inte bara en klassiskt borgerlig umgängesform, redan från de första åren 

förekommer det också i samband med scoutverksamheten. När stockholmskåren vid 

årsskiftet 1911-1912 är på utfärd i Dalarna är det en form av herrskapsturism man ägnar sig 

åt.287 Man äter middag hos Anders Zorn, besöker prästgårdar, och bekantar sig med den 

lokala folkkulturen. I Mora besöker man en ”präktig danslokal”:  

 

Där blev det snart ett muntert liv; väl 50 unga Mora-töser, klädda i sin hembygds dräkter, 
svängde lustigt om med stockholmsscouterna. Se'n fingo dessa visa sig som herrar kavaljerer 
utav rang, när kaffebrickorna kommo fram och man helt lätt och ledigt konverserade och 
hemligt lovade hvarann att skriva snart ett litet kort.288 

 

Denna lättsamma inställning innefattar inte den nya tidens dekadenta danslokaler. Om man 

inte håller ögonen öppna menar Ebbe Lieberath i ett annat sammanhang att ynglingen 

plötsligt kan visa sig vara ”en fullfjädrad lymmel, vars framtid kan te sig som ett stort 

frågetecken, mera ovisst och beklämmande ju fastare grepp nöjeslivet i smyg fått om 

honom.”289 Scoutrörelsen däremot har som mål . . .  

 

     Att föra ut dem [Sveriges manliga ungdom/pojkarna] till ett sunt och härdande liv i naturen 
och väcka deras kärlek till denna ; 

     Att giva dem praktisk blick, öva upp deras händighet och företagsamhet samt bibringa dem 
en högre grad av sinnesskärpa än det moderna kulturlivet medför ;  

     Att lära dem använda sin fritid på ett nyttigt och nöjsamt sätt.290 

                                                           
286 Ibid. 
287 Begreppet ”herrskapsturism” har jag lånat av etnologen Göran Rosander som beskrivit hur storstädernas 
borgerskap vid sekelskiftet flockades till vissa delar av landet som framhölls som typiskt svenska. 
288 Ragnar Ehrnfelt, ”Stockholms scoutkårs skidfärd runt Siljan (27 dec – 2 jan. 1912).”, Scouten, nr. 3, 1912, s. 
36. 
289 Ebbe Lieberath, ”Hur skall jag göra med min pojke?” i Svenskt scoutliv 1930 (Stockholm: Sveriges 
scoutförbund, 1930), s. 49. 
290 Ur Ebbe Lieberath, ”Vad scoutrörlesen är och vill.”, i Svenskt Scoutliv 1929 (Stockholm: Sveriges 
scoutförbund, 1929), s. 27. 
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I detta utdrag ur ”Sveriges scoutförbunds mål” från 1928 formuleras en för den svenska 

scoutrörelsen ovanligt tydlig civilisationskritik. Det ”moderna kulturlivet” pekas åtminstone 

indirekt ut som en orsak till en förslöad sinnesskärpa. Om praktiska färdigheter ibland i 

materialet framhålls som ett medel, blir det här uttryckligen ett mål i sig. Minst lika 

intressant är dock att man uttryckligen talar om ”fritid”. I slutet av tjugotalet blir detta ett 

alltmer vanligt begrepp för att beskriva scoutverksamheten. I och med att tiden är fri är den 

också problematisk. Detta gäller ungdomar och vuxna: "Det är så, att tiden fört det dit hän, 

att varje ung man vill ha något att intressera sig för vid sidan om det dagliga arbetet."291 Och 

för den som känner sig osäker på sin förmåga är det "kanske just scoutledaresysslan [som] 

kan bli honom en god skola till de platser med ansvar, som han i sin tid ställes på i den 

dagliga gärningen."292 Detta är just den nyttiga fritid som scoutrörelsen vill fostra till. 

     För att återigen återvända till den moderna teknikens närvaro på lägerplatsen kan man 

notera att den vid denna tid blivit så självklar att den knappast går att helt exkludera. 

Återstår att mildra dess inflytande. Vi låter en expert på lägerlivet, ingenjör Lennart 

Wennerström, sammanfatta: 

 

Ha vi verkligen tagit grammofon och radion med oss, äro vi tacksamma att kunna stänga av 
dem. En kväll kring lägerelden nere vid skogstjärnen, när vi höra varje löv, som prasslar för den 
döende vinden, varje fågel, som rör sig i sitt rede, när vi ser solen måla himlen i de 
underbaraste skiftningar och sedan sjunka bakom skogen, när vi känna pulsslagen från naturen 
och ana dess skapare, då äro vi tacksamma att slippa alla de civilisationens alster, som inte 
höra till livets nödtorft just i skog och mark.293    

      

* 

 

Går det då att, bortom pastorala beskrivningar som den ovan, se lägerlivet som ett förenklat 

nöje? Vad gäller leken kan man se den som ett sätt att förenkla komplicerade 

samhällsföreteelser för att göra det möjligt tillägna sig färdigheter och dispositioner som är 

                                                           
291 Nils Påhlsson, ”Bliv scoutledare!”, Scouten, nr. 7, 1928, s. 149. 
292 Ibid. 
293 L.ennart Wennerström, ”Friluftsliv och scouting”, i Scoutliv 1930 (Stockholm: Sveriges Scoutförbund, 1930), 
s. 81 f. 
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relevanta för detta större sammanhang. Så är det utan tvekan med de krigslekar man särskilt 

under det första decenniet ägnar sig åt. Med ena foten i de spontana lekar som barn och 

ungdomar ägnar sig åt på skolgårdar och bakgårdar, och den andra i de krigsspel som 

militärutbildningar innefattar, kan man förbereda scouterna för det militärliv som många av 

rörelsens företrädare romantiserade. På ett kanske mera grundläggande plan fyller leken en 

personlighetsutvecklande funktion. Enligt ideologer som Axel Haerberger och signaturen 

”gammal pojkvän” låter den ungdomar komma i kontakt med primitiva lager i den mänskliga 

utvecklingshistorien, på vilka mera avancerade färdigheter bygger.   

     Lägerplatsen är ett dispositiv som genom sina infrastrukturella betingelser och kulturellt 

beständiga men omformningsbara premisser kan användas för att med större eller mindre 

allvar iscensätta berättelser om nationen, samhället och historien. Scoutlägret har stora 

likheter med andra sätt att gestalta dessa storheter. Möjligtvis kan man göra poängen att 

scoutlägret är en levd erfarenhet. Till skillnad från historieundervisning eller flaggdagar där 

flertalet är passiva åskådare är scoutlägret ett sammanhang där alla förväntas delta. Ett 

tältsamhälle som kan växa fram ur marken på ett par dagar rymmer inte på samma sätt 

vardagsmiljöns historiskt framvuxna komplexitet. Lägerplatsens i grunden enkla struktur 

(bestående av välbekanta teknologier, sociala relationer och kulturella symboler) är dock 

anpassningsbart efter situationens, individens, och samhällets krav. Det kan enkelt omtolkas 

från att vara ett militärläger, till att vara en plats för lägersport och produktiv fritid.     

     Mest komplicerad är kanske frågan om den nya teknikens intåg på lägerplatsen. För hur 

kan det faktum att scouterna lär sig kamerans eller radioapparatens uppbyggnad ses som en 

form av förenkling? Först måste det sägas att det inte nödvändigtvis är varje enskild 

beståndsdel av lägret som måste vara enkel, det är snarare det totala sammanhanget. Ett 

visst mått av komplexitet kan tolereras så länge det håller sig inom förutbestämda ramar. 

Som vi tidigare har sett är det inte ett fullkomligt förkastande av modern teknik som 

scoutrörelsen syftar till, snarare ägnar man den ett betydande intresse. Däremot vill man 

kunna kontrollera hur, hur mycket, och när denna används. Till kvällen ville man kunna 

stänga av radioapparaten och grammofonen. På den enskilda lägerplatsen ser vi i mikroskala 

hur scoutrörelsen ville uppnå vad Klas Sandell och Sverker Sörlin har identifierat som ett 

övergripande syfte, och som citerades i uppsatsens inledning: ”Man ville se att den snabba 

förändringen från en rural livsform med låg produktivitet till ett modernt urbant och 
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industriellt samhälle skulle ske under bevarat samhällslugn och utifrån de samhällsbärande 

gruppernas ideal”294 Lägerplatsen blir då till ett mellanrum som lånar drag från förgångna, 

samtida, och framtida samhällsformer. Mera radikalt uttryckt problematiserar den sådana 

enkla distinktioner.   

     Det finns en betydande mängd sanning i Sörlin och Sandells påstående att den 

samhällskritik som fanns i scoutrörelsen – jämte andra tidiga friluftsorganisationer – ofta var 

av det beskedligare slaget, och riktades ”mot negativa bieffekter snarare än mot 

samhällsutvecklingen i sig.”295 Ett sådant synsätt skymmer emellertid att scoutlägret var 

någonting mera än en ren reaktion på det rådande tillståndet; lägerplatsen var också ett 

försök till en produktiv syntes av gamla beprövade sanningar och nya förhållningssätt. Detta 

gäller i första hand scoutlägret som levd praktik. Det intressanta med scoutlägret var inte 

dess idémässiga motivering, som kunde ske med tämligen konventionella hänvisningar till 

Rousseau och Stanley G. Hall, utan snarare det faktum att man försökte utveckla en rumslig 

praktik som innefattade primitiva karaktärsideal, ny teknik, en enkel basal infrastruktur, och 

som i en tid av snabba förändringar syftade till nya former av gemenskap.   

     Lyfter man blicken något inser man att scoutlägret inte var den enda platsen där en ny 

människa var på väg att födas. Scoutrörelsens många lägerplatser är sinsemellan relaterade, 

men man kan också dra linjer till de egnahemshushåll som Nils Edling behandlat, nykterhets- 

och arbetarrörelsens samlingsplatser i Ronny Ambjörnssons tappning, eller varför inte de 

semesterorter som lockade ökande delar av befolkningen. I samtliga dessa fall blir den 

avgränsade platsen till en centripetalkraft som kan ställas mot modernitetens centrifug. Vad 

gäller lägerplatsens nöjen ser vi hur fritidens diffusa rumsliga mönster (gatuliv, 

storstadsbiografer, dansbanor) ställs mot det välordnade lägrets sammanhang. Också det 

enkla livet rymde sina nöjen. Det viktiga var att det skedde på rätt tid, rätt plats, och hela 

tiden med det faktum att också leken rymde ett mått av allvar.         

     Med risk för att spränga ramen för denna uppsats skulle jag innan vi tar itu med den 

avslutande problemdiskussionen vilja bredda perspektivet för att i stället studera 

                                                           
294 Klas Sandell och Sverker Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare” i Friluftshistoria: Från ”härdande friluftsliv” 
till ekoturism och miljöpedagogik, red. Klas Sandell och Sverker Sörlin (Stockholm: Carlsson Bokförlag 2008, 
andra omarbetade upplagan), s. 45. 
295 Ibid., s. 41. 
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lägerplatsen nytta och nöje från en högre och annorlunda utsiktspunkt. I Thomas Manns 

Bergtagen skildras i huvudsak livet på ett sanatorium under åren som leder upp till första 

världskriget. Det är en gränstillvaro som framträder; utan att helt kunna frigöra sig från det 

verkliga livet nedanför den alptopp där sjukhemmet är beläget ägnar sig gästerna åt 

borgerligt sällskapsliv och mer eller mindre allvarligt menade försök att göra något 

produktivt av den tid de har till sitt förfogande. Huvudkaraktären Hans Castorp är med sin 

ingenjörsmässiga vetgirighet, dragning till strapatsfyllda friluftslivsutfärder och hederliga 

karaktär inte helt olik bilden av den ideala pojkscouten. Möjligtvis är han något av en lätting; 

den bok om modern skeppsbyggarkonst han släpat med sig blir snart liggande. Hans kusin 

Joachim Ziemssen är i detta avseende kanske en mera passande förebild. Med en tilltagande 

lungsjukdom har denne hela tiden tankarna på det militärliv han hålls ifrån under 

konvalescensen. Tillsammans gestaltar dessa karaktärer något av den spänning mellan 

pliktuppfyllande arbete och självtillräcklig fritidskultur som fanns inte bara på kurorten, utan 

också i sekelskiftskulturen över huvud taget.  

     Detta är knappast helt igenom en nittonhundratalsuppfinning, en liknande problematik 

går att skönja, om än kanske inte lika uttalad, i den äldre svenska kurortskultur som Elisabeth 

Mansén har beskrivit.296 Det nya var styrkan med vilket denna spänning trängde sig på, och 

dess demokratisering till allt bredare folklager. Möjligtvis är ett mera närliggande exempel 

den mycket ambitiösa sommarkoloni läroverket Norra Latin drev 1938-1965. Självstyrelse 

och arbetsiver drevs i själva verket här längre än i åtminstone den tidiga scoutrörelsen, och 

man fäste en liknande vikt vid leken, om än med idrotten i en mera central position.297  

     Ett av de mera berömda försöken att förstå nöjet och nyttans dialektik finns i den norsk-

amerikanske sociologen och ekonomen Thorstein Veblens The Theory of the Leisure Class 

som publicerades 1899. Konsumtion (av tid och produkter) blir här det särskiljande draget 

och adelsmärket för en överklass som inte behöver arbeta för sitt uppehälle. Det som 

kännetecknar ”leisure” är enligt Veblen ”[the] non-productive consumtion of time”.298 

Scoutrörelsen kan vid första anblick te sig som en ren reaktion och motsats till detta 

                                                           
296 Mansen (2001), s. 492 f. 
297 Landahl (2013), s. 38 f., 123 ff, 217 ff. 
298 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (Oxford: Oxford University Press, 2007), s. 33. 
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förhållningssätt: nyttigt arbete, enkel och jämlik uniformering, och brist på tålamod 

gentemot excentriker och latmaskar. 

     Ändå är det kanske mera produktivt att beskriva scoutverksamheten som ett kontinuum 

där allvarligt arbete existerade sida vid sida med ett mera lättsamt förhållningssätt där 

scoutverksamheten blev till något av ett självändamål. Genom en egen uppsättning 

hierarkier, förtjänsttecken och ceremonier kunde individen utmärka sig på en arena som 

trots intygandet av motsatsen inte alltid bar på någon omedelbar nytta. Om arbetets och 

sparsamhetens dygder av de välmående högre klasser som dominerade rörelsens ledning 

predikades till de lägre klassernas påstådda fromma, kan det för dem själva ha varit ett sätt 

att utföra ett arbete som inte syftade till ekonomisk vinning, men som kunde ges 

filantropiska och samhällsnyttiga förtecken.  

     Scoutlägret var liksom kurorten eller sanatoriet ett mikrokosmos som speglade det större 

samhället. Alla dessa platser tillskrevs en ekonomiskt samhällsnyttig funktion, men var också 

en slags kulturella kondensationspunkter som möjliggjorde ett symboliskt arbete.299 I 

scoutlägrets fall kunde det gälla vidmakthållandet, omformandet och spridandet av 

beteendenormer och karaktärsideal. Scoutlägret som dispositiv möjliggjorde 

sammankopplandet av dessa abstrakta och svårgripbara fenomen med en infrastruktur som 

kunde sätta dem i spel i en individ- och samhällsformerande process.300                       

        

III. Avslutande problemdiskussion 

Som tidigare nämnts menar Agamben att dispositivet har som funktion att styra levande 

varelser ”mot det goda”. Lägerplatsen syftade uttryckligen till att skapa goda medborgare, 

men vad detta innebar och vad man lade störst vikt vid kunde skifta med tiden och de 

samtida behoven. Lägerplatsen var flexibel och kunde omfunktioneras genom att nya 

element tillfördes, balansen mellan dem försköts, eller genom att nya kopplingar till externa 

                                                           
299 I dubbel betydelse: arbetet som symbol, men också symbolen satt i arbete. 
300 Agamben ger subjektsskapandet en central plats i sin förståelse av dispositivet: ”Subjekt kallar jag det som 
är resultatet av förhållandet och så att säga närkampen mellan levande varelser och dispositiv.”, Agamben 
(2014), s. 28. 
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element etablerades. Vad som möjliggjorde detta var den beständighet och kontinuitet som 

trots allt fanns vad gäller lägerplatsen som institution. 

     Innan vi behandlar den stora frågan om vad lägerplatsen egentligen skulle vara bra för 

kommer vi inledningsvis att avhandla lägerplatsen som ett infrastrukturellt sammanhang. 

Vad var lägerplatsens infrastrukturella sensibilitet, eller med andra ord de förhållningssätt 

som odlades bland deltagarna gentemot lägerplatsens infrastruktur? Hur ska man förstå 

lägerlivets skalor, både vad gäller den avskilda lägerplatsen, men integrerad också i det 

större samhällsrum som lägerplatsen omgavs av?    

 

* 

 

Det har någon gång sagts till mig att den tidiga scoutrörelsen dominerades av ”präster, 

skolmän och militärer”. Till detta skulle jag vilja lägga ytterligare en yrkesgrupp: 

ingenjörerna. Detta innefattade yrkesingenjörer (författaren till Lägerliv, Lennart 

Wennerström; chefen för förbundslägret 1923, Metzén; ledamoten i Svenska 

Scoutförbundets styrelse, Sten Thiel) men man kan mera allmänt säga att en slags 

ingenjörsanda besjälade scoutverksamheten. I detta avseende kan man trots 

organisationens hierarkiska uppbyggnad tala om en för alla gemensam infrastrukturell 

sensibilitet. 

     Individen förväntades kunna haka sig in på den närliggande infrastrukturen vad gäller 

hygien, matlagning och boendeteknologi. Uppfinningsrikedom och teknisk kompetens 

uppmuntrades; samtidigt var det åtminstone vad gäller större läger en nödvändighet att 

utveckla lösningar för logistik, samordning och kommunikation med det omgivande 

samhället. Ändå präglades även storläger av mindre grupper som i stor utsträckning tog 

ansvar för det vardagliga lägerlivet. Den större infrastrukturen möjliggjorde mikroskalan.  

     I regel bestod lägertillvaron av arbetet med att bygga och upprätthålla den egna lägerbyn, 

samt nöjen som beroende på lägrets storlek innefattade gemensamma aktiviteter. Samtidigt 

skulle scouter – i mån av erfarenhet och förmåga – fylla olika funktioner som syftade till det 

större lägrets upprätthållande. Idealet var en lägerplats där varje individ självständigt kunde 
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ta itu med det arbete som behövde uträttas. Det viktiga var dock inte att alla hade en 

fullständig överblick. För pojken kunde det gälla att ansvarsgillt föra en celeber besökare i en 

motorbåt till lägerplatsen, för lägerchefen kunde det gälla att hantera exploderande 

vattenpumpsmotorer och skogsbränder.     

     Intresset för modern teknik är genomgående under hela den studerade perioden. 

Möjligtvis kan man faktiskt notera en större skepticism under tjugotalets senare del, då man 

tycks ha haft en särskilt stor känslighet för både lägerplatsens och samhällets tekniska 

omvandling. Scoutideologer betonade vid denna tidpunkt manuellt arbete och det enkla 

friluftslivets välgörande verkan. Samtidigt var grammofoner och radioapparater en om inte 

självklar, så åtminstone ganska brett förekommande företeelse. I Lägerliv (1928) känner sig 

författaren tvungen att kommentera inte bara dessa, utan även den framväxande 

privatbilismens konsekvenser för lägerlivet, eller som det allt oftare kallades, ”camping”. 

     Förenklingen bestod inte i första hand av eliminerandet av denna teknik, utan snarare sätt 

att reglera och begränsa dess verkan. Lägerlivets basala teknologier och tekniker (tält, 

lägerspisar, latriner) var relativt beständiga, trots att man uppmuntrade ”lägeruppfinningar”. 

Denna gemensamma infrastrukturella förtrogenhet möjliggjorde utbyten mellan olika 

scoutgrupper, och samutveckling.  

 

* 

 

De mindre gruppernas relativa självständighet gav emellertid utrymme för egna experiment 

och idiosynkratiska lösningar. Detta är den teknologiska mikronivå på vilken det enligt Paul 

N. Edwards är möjligt att omforma och vidareutveckla framväxande teknologier. Det 

moderna lägerlivet kan i sig sägas vara en sådan teknologi, men man integrerande också ny 

teknik som radioapparater, telefoner, och (film)kameror. Vad gäller större lägerplatser fyllde 

däremot modern infrastruktur en i första hand praktisk funktion. Inte minst gällde detta 

resan till lägerplatsen som kunde göras med automobil, järnväg eller motorbåt. Denna 

moderna teknik fyllde dock även en symbolisk funktion. På storlägret i London 1929 byggde 

fransmännen ett tekniskt förenklat Eiffeltorn med scoutstavar och rep, och svenskarna 

visade en Aga-fyr i miniatyr. 
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     Scoutlägret kunde även i kristider kopplas in på en större samhällelig infrastruktur för att 

fylla en praktisk funktion. Även om potatisodlingen i samband med livsmedelsbristen 1917–

1918 i första hand tog plats utanför den reguljära lägerverksamheten, organiserades det i 

linje med lägerlivet: en vuxenvärld som stod för anskaffning och planering, scouter och 

patruller som själva tog ansvar för sin egen lilla jordbit. Samma tendens är synlig vid 

mobiliseringen under första världskriget.          

     På en riktigt stor skala kan lägerplatsens infrastruktur sättas i samband med 

modernitetens alltmer komplexa infrastruktur. Scoutlägret kan åtminstone implicit sägas ha 

utgjort en form av civilisationskritik i förhållande till denna utveckling. Rörelsens grundare 

Robert Baden-Powell tyckte om att göra paralleller mellan sekelskiftet 1900 och det antika 

Roms undergång, även om hans kritik i första hand gällde dekadens och moralisk 

förslappning.301 Som inte minst antropologer gjort gällande kan emellertid en orsak bakom 

civilisationers kollaps vara att de ”bryter samman när de blir för komplexa. Till en början ger 

det stor utdelning att investera i mera administration, teknik och expansion för att lösa 

problem av olika slag […], men så småningom börjar kostnaderna överstiga utdelningen”.302 

Visserligen utgör scoutlägret en försvinnande liten del av ”vår ’teknomassa’ – den 

teknologiska infrastruktur som vi har ackumulerat i ett par seklers tid och som nu 

konkurrerar med mänsklig biomassa om livsutrymmet på vår gränsade planet”303, men den 

kan ändå ses som ett uttryck för detta moderna tillstånd, eller kanske som en flykt eller 

semester från det.  

     Givetvis är detta en sanning med modifikation eftersom lägerlivet är beroende av 

samhället för sin försörjning. Möjligheten att låta vissa – en liten men växande andel – 

ungdomar ägna sig åt lägerliv på sin fritid, är i sig själv beroende av denna utveckling. Vi 

befinner oss här på en makroskala som i den betydelse Paul N. Edwards lägger i begreppet 

överskrider både den enskilda lägerplatsen och scoutrörelsen som institution. Vändningen 

mot naturen som genomsyrade sekelskiftssamhället var till stor del betingad av ekonomiska 

realiteter som också skapade nya sociala mönster. 

                                                           
301 Lundberg (2018), s. 57. 
302 Alf Hornborg, ”Den vite konsumentens börda” i Alf Hornborg, Myten om maskinen: Essäer om makt, 
modernitet och miljö (Göteborg: Daidalos, andra reviderade upplagan, 2012), s. 22. 
303 Hornborg (2012), s. 17. 
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     Man skapade nya platser där en ny människa skulle formas. Strävan till enkelhet går att 

spåra på scoutlägret, men varför inte också på de fabriksgolv man besökte, där 

arbetsprocessen bröts ner i hanterbara steg som vem som helst kunde lära sig? Varför inte 

också på de retreater, kurorter och semesterbyar som befolkades av en expanderande 

medelklass med ökande mängder fritid? En liknande tendens kan ses i vissa delar av den 

moderna konsten, där man strävade efter en ny enkelhet.  

 

* 

 

Som vi har sett kunde lägerplatsen ges många olika funktioner beroende på uttolkarens 

ideologiska och retoriska behov. Mycket hårdraget kunde man säga att lägerplatsen mellan 

1910 och 1930 gick från att vara ett militärläger till att vara en plats för produktiv fritid och 

”lägersport”. Denna övergripande utveckling kan i sin tur sättas i samband med ett antal 

upplevda samhällsproblem som lägerplatsen sågs som en motvikt till: en hotad och 

förvekligad maskulinitet; yttre och inre hot i samband med första världskriget; nya 

nöjesformer som upplevdes som ett orosmoment; sociala förändringar i form av ökande 

fritid och ett föränderligt arbetsliv; dekadens som hotade det goda medborgarskapets idé.    

     I ett avseende var dock lägerlivets funktion relativt beständig: den utgjorde en arena för 

ett förenklat levnadssätt. Förenklingen gjorde det möjligt att skala bort överkultur, boklig 

bildning och skadlig nöjeskultur. Med de tidigare redovisade resultaten i åtanke kan vi göra 

oss ett försök på en analytisk definition. Lägerplatsens förenkling bestod i: 

 

- En inkludering av vissa bestämda element. (Pojk)scoutlägret bestod av: pojkar (en i 

sig omdebatterad kategori); primitiva teknologier, men även moderna teknikformer; 

en viss klass, eller åtminstone en anda präglad av denna, nämligen en 

uppåtsträvande medelklass, om än med inslag av både arbetare och aristokrater; en 

uppsättning beständiga sociala tekniker (märkessystem, uniformering, dagordningar, 

hierarkiska strukturer osv.); regulativa utsagor från olika former av auktoriteter 

(scouter men också utomstående som skrev i handböcker, tidskrifter osv.); 
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ideologiska och vetenskapliga motiveringar av lägerlivets betydelse (lutande sig mot 

rörelseinterna ideologer men också psykologer som Stanley G. Hall, filosofer som 

Rousseau, och pedagoger som Pestalozzi).   

- Kopplat till den första punkten också en exkludering av vissa element, exempelvis 

onyttiga fritidssysselsättningar och delar av det moderna nöjeslivet. För den som vill 

gräva i scoutlägrets exkluderande sociala praktiker finns ett rikt material.  

- En standardisering av lägerplatsens element som gällde både dess infrastruktur och 

dess sociala beståndsdelar, ordnade i en på förhand bestämd hierarki. 

Experimentlustan och möjligheten till variation kanaliserades till bestämda fåror. På 

det tekniska området gällde detta exempelvis ”lägeruppfinningar”; vad gäller 

kulturella uttryck höll man föreställningar och spex som lekte med etablerade 

berättelser utan att på allvar ifrågasätta dem.      

 

Jag vill mena att en av lägerplatsens viktigaste funktioner gällde just denna förenkling, som i 

sin tur möjliggjorde en rad andra funktioner. Mera specifikt menar jag att det var en 

strategisk förenkling eftersom förenklingen inte i första hand sågs som ett självändamål. 

Denna förenkling tog sig åtminstone två olika uttryck: 

 

1. En upplevd förenkling där den enskilda individen fick en känsla av överblick, kontroll 

och det omedelbara sammanhangets hanterbarhet. Som tydligast uttrycks detta i ett 

pastoralt ideal. Även om det ofta var naturen som framhölls som friare, enklare och 

ädlare måste man hålla i åtanke att det de facto också i förhållande till vardagslivet 

var en annan teknikmiljö man vistades i.   

2. En faktisk infrastruktur som i jämförelse med det omgivande samhällets enorma 

tekniska apparater innebar en förenkling. En förutsättning för att individen enligt 

ovan skulle få en känsla av överblick och kontroll var att infrastrukturen förenklats till 

den grad att deltagarna själva kunde ta ansvar för denna.  

 

     Lägerplatsens dispositiv bör inte sökas i något enskilt syftemål, inte heller i någon enskild 

komponent som det utgjordes av. Snarare var lägerplatsen den konstellation som skisserats 
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ovan, och som gjorde det möjligt att hävda att lägret fostrade militärer eller medborgare, 

förberedde ungdomar för arbetslivet, lät dem leka indianer, nybyggare eller ingenjörer, eller 

gav dem en meningsfull fritid. Lägerplatsen var ingenting mindre än en i förhållande till 

samhället förenklad maskin som gjorde det möjligt att leka med kulturella konstruktioner 

och teknologiska variabler på en skala som sträckte sig från individen till världen.          

     Lägerplatsen hade – för att förflytta Agambens redan citerade ord till en sfär han själv inte 

har studerat – ”förmågan att fånga, rikta, bestämma, hindra, forma, kontrollera och säkra 

levande varelsers gester, beteenden, uppfattningar och diskurser.” Lägrets ”strategiska 

funktion” bestod till inte ringa del i att selektera, integrera och exkludera bland de dispositiv 

som det moderna projektet givit upphov till. Foucaults strategiska dispositiv (av mig tolkat på 

fenomenet lägerplatser) kan förstås som ett metadispositiv som reglerar den stora mängd 

moderna föremål och förhållningssätt som förstådda i ljuset av Agambens dispositivbegrepp 

riktar levande varelsers existens.   

     Genom en fortlöpande och strategisk bedömning av en stor mängd disparata fenomen 

gjorde pojkscoutlägret det möjligt att etablera ett modus vivendi i en tid när samhället 

genomgick en rasande snabb teknologisk omvandlingsprocess. Styrningen skedde inte 

enbart genom naturen och friluftsliv, utan också genom den primitiva och moderna 

teknologi som utgjorde lägerplatsens teknikmiljö. Det – för individen och samhället – goda 

som eftersträvades på lägerplatsen tog sig uttryck i en vändning mot det enkla. Denna 

enkelhet grundade sig inte egentligen i ett primitivistiskt projekt, utan snarare i en form av 

syntes som av det primitiva och moderna försökte skapa ett mellanrum där nytta och nöje 

förenades i en ordnad gemenskap. Med en monter som försiktigt kritiserar det moderna 

nöjeslivet deltar man i och för sig i Stockholmsutställningen 1930, men man gör det med 

rörlig bild, elmotorer, och projektorer.          

     Låt mig avslutningsvis på ett skissartat sätt ställa detta projekt i en än mer övergripande 

idéhistorisk belysning. Även om man i scoutrörelsen kan föra en dialog med Rousseau, är det 

en Rousseau man dragit klorna ur. Men bland modernitetens profeter fanns också de som 

hade en mera försonande hållning till det nya. Det internationella scoutlägret har drag av ett 

lyckat – eller i ljuset av två världskrig misslyckat – sätt att föreviga den eviga fred och globala 

världsordning som Kant förespråkade. Den syntes av olikartade element som scoutrörelsen 

vid denna tidpunkt strävade mot kan ses som ett milt försök att i Hegels anda söka sig fram 
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mot ett nytt och högre tillstånd. Med ett sådant synsätt går det att placera scoutrörelsen och 

scoutlägret i modernitetens huvudfåra: inte som ett tamt försök att plocka lite här, lite där, 

utan som ett omfattande experiment i en specifikt modern levnadskonst.        
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English summary 

Work, Leisure, Community and the Camp Site in the Swedish Boy Scout Movement 1910-

1930: The Simple Life as Infrastructure and Apparatus 

 

After its inception in Britain 1907–1908 scouting rapidly spread across the globe. By 1910 the 

foundational text Scouting for Boys had been translated into Swedish, and many local groups 

had already been formed. With the ambition of bringing youths into close contact with 

nature, camp sites were one of the central spatial categories of the early movement.  

     Previous research on the scout camp has mainly focused on the natural landscape and its 

use in character building and the creation of useful citizens. In contrast, this thesis has the 

ambition of studying the boy scout camp – in Sweden 1910–1930, but with an international 

outlook – as a technological environment, more specifically as an infrastructure of the 

simplified life. The infrastructure of the camp is studied not only as a means to achieve other 

aims, but also as a phenomenon worth investigating in itself, and as part of a larger 

sociotechnological development with wider ramifications. The investigation is structured 

around three important yet contested concepts that were heavily discussed at the beginning 

of the twentieth century: work, leisure and community.  

     Mainly drawing upon handbooks and periodicals from or related to the largest Swedish 

organization of boy scouts, Svenska scoutförbundet, it also includes photographs and 

moving pictures. Text as well as pictures are seen as performative and constitutional aspects 

of the camp site, rather than just reflections of it.         

     The Foucauldian notion of the apparatus (dispositif) is used to study the camp site as a 

complex constellation consisting of techniques and technologies, social elements and 

regulatory decisions, normative discourses and institutionalized practices, while also 

stressing the interconnections between these categories. In addition, the dispositif has a 

strategic function, in the words of Foucault “responding to an urgent need”. Giorgio 

Agambens notion of the dispositif as a means (oikonomia) "to govern and guide them 

[creatures] toward the good" is also discussed. The work of historian of technology Paul N. 

Edwards enables me to study the camp site as a multi-scalar phenomenon, reaching from 
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the micro-scale where individuals and small groups shaped and reshaped the infrastructure 

of the camp, through the meso-scale of institutions and their development over time, to the 

macro-scale where the codependency of built infrastructure and the natural environment is 

emphasized.  

 

* 

 

The camp site was meticulously constructed, creating a hierarchical environment that could 

integrate individuals and small groups into a larger framework. Solutions were developed 

across the entire range of scales, from the individual boy scout who was taught how to 

interact with the camp infrastructure, to the world level at which a sense of community was 

developed out of the shared attitude towards a common technological environment.  

     A series of Swedish handbooks from the first two decades took the troop level as its given 

basis. Three our four patrols were organized under the leadership of an adult leader. While 

often claimed to be highly independent and self-governing, the patrol was in fact often 

carefully constructed and regulated by a framework of disciplinary techniques. The patrol – 

usually consisting of 6 to 8 members – was also a functional unit that could carry out tasks 

necessary for the building and maintenance of the camp. The individual and small group was 

occasionally seen to be at risk of being swallowed up by the larger environment of camp 

sites that reached thousands or even tens of thousands of participants.  

     At these larger campsites the shared infrastructural sensibility constituted a means of 

tying together individuals and groups, while enabling co-development on the ground of a 

shared set of skills, attitudes and practices. Differences could be negotiated and negated 

through this common framework. Not only nature, but also technology, worked as a binding 

force on a national, international and transnational scale. This turn toward the larger scale is 

especially clear during the twenties, in the wake of World War I.       

     Community building was also achieved through a shared notion of work. At the most 

immediate level this consisted of the work of building and maintaining the camp site. The 

individual was required to take part in the creation of the camp site, and in every day chores 



85 
 

such as cooking that enabled the daily camp life. The camp site, however, also had openings 

toward factories, workshops and other modern arenas of working life. In times of crisis the 

scout camp could be linked to a larger societal infrastructure. The boy scouts took part in the 

mobilization during World War I, and grew crops during the food shortage in the later stages 

of the war.  

     Yet the notion of work also held a deeper meaning, related to the cultivation of important 

character traits. During the entire course of the early Swedish boy scout movement, but 

during the late twenties especially, a certain skepticism toward modern forms of work can 

be noted. White collar jobs and book learning threatened manual skills that were seen as 

central to the sound development of the individual. Motivated by references to philosophers 

such as Rousseau, and contemporary psychologists like Stanley G. Hall, the scout camp can 

be seen as an articulation point of a larger matrix of spatial practices that attempted to 

shape the modern individual through contact with primitive aspects of human life. 

     A similar tendency can be seen in the sphere of leisure.304 Rough games were seen as a 

way of letting the boy get in touch with masculine elements of his personality that were 

considered essential to his future function as a productive member of society. Effeminacy 

was seen as a real danger. Yet there was also a keen interest in new forms of technology 

that were part of an early, one might say boyish, twentieth century “hobby culture”. War 

games, theatricals, radios and telephones, were part of a complex apparatus of play that 

simultaneously prepared the boy scout for roles that were seen to be important in 

contemporary society. During the first decade military life was a central reference point.  

 

* 

 

The simplification of the camp site consisted in the inclusion of certain elements (social, 

technological, symbolic), the exclusion of other elements (certain forms of contemporary 

leiusure, certain social elements), and finally the standardization of the constituent parts 

                                                           
304 The swedish word ”Nöjen” is hard to translate into Enlish in this context. Literally it would be something like 
“pleasures”, but “Leisure” is an acceptable translation in this instance since the amusements I study are mainly 
situated within this broader and more general sphere of life.    
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(technologies, techniques, practices, discourses etc.). The simplification was both perceived 

– the camp site as an environment that enabled overview and control – but also real in the 

sense that the resulting infrastructure was simple compared with the large technological 

systems that were part of everyday modern life. The scout camp can be seen as a pastoral 

environment, integrating primitive aspects with modern civilization. The strategic function of 

the camp site is here described as a way of creating balance in a whirlwind of modern 

apparatuses (in the sense of Foucault and Agamben) and creating a space for the good – or 

in other words simple – life.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Klassprov för Sveriges Scoutförbund antagna vid förbundets bildande 1912.  

     ”Meddelanden från högkvarteret.”, osign., Scouten, nr 1, 1912, s. 7-10. 

 

För att bliva scout av III klass erfordras:  
     1. Under minst två månader hava 
deltagit i en avdelnings eller patrulls 
övningar, dock minst fyra gånger.  

2. Äga nöjaktig kännedom om innebörden 
av scouternas valspråk, lag, löfte eller 
erinran och tecken.  

3. Känna den svenska flaggan samt rätta 
sättet att hissa den.  

4. Kunna slå följande knopar: 
sjömansknop, pålstek, skotstek och 
dubbelt halvslag. 

 

För att bliva scout av II klass erfordras: att 
hava gjort minst en månads tjänst som 
scout av III klass och därefter hava avlagt 
följande prov:  

     1. Kunna förbinda ytliga sår och hämma 
blödning, anordna en bår, upplyfta och 
transportera en skadad.  

2. Kunna simma 50 meter utan vila.  

3. Kunna tillryggalägga 1,500 meter i 
scouttakt på 10 minuter.  

4. Kunna i terrängen tillaga två av följande 
rätter, angivna av kontrollanterna: kokt 
potatis, ägg, stekt fläsk, gröt, välling, 
choklad.  

5. Kunna slå och avläsa ett meddelande 
medelst semaforering.  

6. Kunna stoppa strumpor, laga mindre hål 
å kläder samt sy i knappar.  

7. Kunna spåra 1,200 meter på 30 minuter 
och tillryggalägga 500 meter samt 
nöjaktigt redogöra för därvid gjorda 
iakttagelser.  

8. Känna de vanligaste kartteckena på 
100,000:dels (200,000:dels) kartan samt 
kompassens 16 viktigaste streck.  

9. På sparbanksbok hava minst en krona 
förvärvad genom eget arbete. 

 

För att bliva scout av I klass erfordras: att 
hava gjort minst 9 månaders tjänst som 
scout av II klass samt därefter hava avlagt 
följande prov: 

     1. Kunna förbinda inträngande sår, 
anlägga stödjeförband och omhändertaga 
en avsvimmad, beskriva och visa sättet för 
återupplivning av skenbart drunknad, 
livräddning vid eldsvåda, drunkning, 
osförgiftning och svag is samt kunna 
redogöra för enklaste sätt att undvika 
smittas spridande vid smittosamma 
sjukdomar.  

2. Kunna simma 50 meter klädsim och 200 
meter sträcksim, bådadera utan vila.  

3. Kunna ensam till fots eller på skidor 
tillryggalägga en af kontrollanterna 
angiven väg om 5 kilometer och åter 
under högst 2 1/2 timme samt däröver två 
dagar senare nedskriva rapport i 
kontrollanternas närvaro.  

4. Kunna tillreda två av följande rätter, 
angivna av kontrollanterna; stekt eller 
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kokt fisk, köttbullar, kålbullar, fruktsoppa, 
bröd.  

5. Kunna slå och avläsa ett meddelande 
medelst semaforering med en 
medelhastighet af 35 bokstäver i minuten.  

6. Kunna uppvisa ett av honom själv, i och 
för provets avläggande förfärdigat, för 
användning inomhus eller i läger lämpligt 
föremål av trä, metall, tyg eller läder.  

7. Kunna använda karta rätt och rita en 
begriplig kartskiss, med tillhjälp av karta 
och kompass terrängledes taga sig fram till 
uppgiven ej synlig plats, belägen på minst 

fem kilometers avstånd från startplatsen 
samt kunna angiva väderstrecken utan 
kompass.  

8. Kunna bedöma avstånd, storlek, höjd 
och antal med fel, ej öfverstigande 25 %.  

9. Hava uppövat en pojke till scout af III 
klass samt till den färdighet, som erfordras 
i tre av II klass proven.  

     Prov för scout av II och I klass kunna 
efter provkontrollanternas medgivande 
ändras eller eftergivas på grund av 
läkarbetyg eller annan av vederbörande 
kårkvarter godkänd anledning. 

 

Bilaga 2: Dagordning för lägret vid Garphyttan 1919 

     Lieberath, Ebbe, ”Instruktionslägret å Garphyttan den 25 juni–7 juli.”, nr. 13–18, 1919, s. 

201. 
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Bilaga 3: Scoutlagen (1912), antagen vid bildandet av Sveriges scoutförbund. 

     ”Meddelanden från högkvarteret.”, osign., Scouten, nr 1, 1912, s. 7-10. 

 

1. En scout talar alltid sanning och sviker aldrig sitt ord.  

2. En scout besinnar alltid sin plikt mot Gud och fosterlandet.  

3. En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och förmän.  

4. En scout är vänlig, uppmärksam och hövisk samt hjälper andra, särskilt de svaga.  

5. En scout är god kamrat och vän med varje annan scout vilken samhällsklass denne än må 
tillhöra.  

6. En scout är djurvän.  

7. En scout är rask och samvetsgrann i sitt arbete och vid gott humör, även om han har 
svårigheter att övervinna.  

8. En scouts levnadssätt är enkelt och rent; han använder icke svordomar och andra 
smutsiga uttryck.  

9. En scout är sparsam för att kunna reda sig själv och hjälpa andra.  

10. En scout gör sin plikt utan tanke på belöning. 
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