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1918 Första 
världskriget 
Scouterna deltog i potatisodling för att 

förbättra den dåliga matsituationen. 

32 000 kg potatis skördades på 40 000 m2  

jord. 
 

 

 

1939-1945 Andra 
världskriget 
Scouter åkte på läger och hjälpte till i jordbruket. 

"Alla scouters armar i jordbruket", ljöd 

maningen. Kårerna tog fadderbarn från de 

övriga nordiska länderna. Vandrarscouter hjälpe 

till med återuppbyggnaden i Finland. Scouterna 

samlade också in pengar och över 60 000 

klädpaket till Röda Korset för nödlidande i 

Norrland. Aldrig har scouting behövts som nu! 
 

 



 

 

 

1951 Röda knopen 
40-årsgåvan till döva barn 
"Det var ingen insamling utan yngsta 

vargunge till äldsta ledare skall genom egen 

insats tjäna ihop en slant till dessa olyckligt 

lottade barn." Det var förbundets förhopp-

ning att alla som uppskattade scouting också 

skulle lämna ett bidrag till jubileumsgåvan. 

Resultatet: Genom Sveriges Scoutförbund har 

startats fyra små halvdaghem, där barnen 

tränas och får hörsel- och talträning. Vi har 

lämnat bidrag till Karolinska sjukhusets 

audiologiska laboratorium. Vi har också 

anslagit medel till att lärare fått särskild 

utbildning för att kunna undervisa 

hörselskadade barn. Vi har även bidragit så att 

en framstående dövstum pedagog har kunnat 

studera i USA. 
 

 



1953 Castell 
Sveriges Flickors Scoutförbund 

fyllde 40 år 1953 och det fira-

des med en hjälpaktion för 

flyktingflickor från Tyskland, 

och även övriga flickscoutförbund gick med. 

Mottot var "Gör scoutlagen levande". 

Pengarna skulle hjälpa till att driva de väst-

tyska flickscouter-

nas hushållsskola 

Castell, avsedd för östtyska flyktingflickor. 
 

I centrum stod denna gång inte de egna medlemmarna utan en 

hemlös, utblottad och olycklig skara ungdomar, de östtyska 

flyktingbarnen. "Som ett led i vår strävan att levandegöra 

scoutlagen har vi valt den andra punkten – att hjälpa andra – för 

att markera våra 40 år genom en hjälpaktion för flyktingflickor i 

Tyskland.” Castell är en liten ort i närheten av Nürnberg. 

 



 

1956 Ljuspunkten 
för blinda och synsvaga barn 
Var inte heller en insamling, varje medlem 

gör en arbetsinsats och förtjänsten går till 

blinda och synsvaga barn. För alla blinda, 

även vuxna, måste denna nya aktion ses 

som en "ljuspunkt".  

Resultatet: Totalresultatet blev 800 000 kr 

mot förväntade 300 000 kr. 
 

 

1958 Folke 
Bernadotte-aktionen 
för barn med Cerebral Pares 
"Varje människa som föds till världen skall 

ha rätt att utvecklas så långt hennes 

resurser räcker." Folke Bernadotte var 

scoutchef i Sveriges Scoutförbund från 1937 

tills han mördades i Israel 1948. Han var en 

mycket populär scoutchef och han sörjdes 

djupt av alla scouter. 

Resultatet: blev 5,5 milj. kr. Bl.a. startades 

Folke Bernadottehemmet för spastiska barn.   



1956-1958 
Treklöveraktionen 
Sveriges Flickors Scoutförbund (SSF) 

påbörjade Treklöveraktionen 1956. 

Avsikten var att hjälpa isolerade, ensamma och fysiskt 

handikappade ungdomar att få en bättre kontakt med 

yttervärlden. Att kunna 

starta Treklöverhemmet var 

den stora förhoppningen. 
 

Under 1956 genomfördes lägret "Mumindalen". Det var ett 

gemensamt läger för vanliga flickscouter och handikappade. 

Där fick alla hjälpa till med de sysslor som finns på ett läger. 

1958 kunde också Treklöverhemmet öppnas vid Lyckorna, 

nära Ljungskile på västkusten. Det drevs av SSF med syftet 

att rehabilitera rörelsehindrade ungdomar av alla slag. 

Verksamheten, som hjälpt tusentals unga att få en bättre 

tillvaro, drivs idag av Bräcke diakoni. 
 



 

 

1964 
Hästskoaktionen 
till förmån för utvecklingsstörd 

ungdom 
Den gick inte bara ut på att samla in 

pengar, utan viktigt var också kontakten 

mellan scouterna och de 

utvecklingsstörda. Första punkten i FN:s 

förklaring om de mänskliga rättigheterna 

är: "Alla människor är födda fria och 

med lika värde och rättigheter". 

Resultatet: Många utvecklingsstörda kom 

med i den ordinarie scoutverksamheten, 

utbildning av ledare i handikappscouting, 

7 läger för 142 handikappade tillsammans 

med 203 vanliga scouter anordnas. Leko-

teket (leksaksbörs) inrättas för de utveck-

lingsstörda i Stockholm. Röda Korset och 

Svenska Scoutförbundet bidrog till att 

starta en skyddad verkstad för utvecklings-

störda ungdomar. 

 

 

 


