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4. 

Förord 
 
På senare år har det inte skrivits någon mer omfattande historik över Sjöscoutkåren Spejarnas 
historia. Detta arbete, som du nu håller i din hand, är inte heller på något sätt heltäckande men 
vi har försökt att ge en så riktig bild som möjligt av kårens uppkomst och verksamhet under 
de årtionden som den har funnits. Vi hoppas att vårt arbete kan stå som grund för en eventuell 
fortsatt forskning i Spejarnas spännande historia. 
 
Arbetet är delvis utfört under vår skoltid i Ålands Lyceum i kursen ”Historia frivillig Åland”. 
Denna kurs omfattar ca 30 timmar per person men arbetet har svällt ut över skollektionernas 
gränser och har tagit ungefär 100 timmar sammanlagt i anspråk. Tanken med arbetet var 
också att sammanställa en historik till 90-årsfirandet av Scoutingens uppkomst på Åland som 
hölls i Ålands lyceum den 16 april 2000. 
 
Under projektets gång har vi märkt hur mycket lättare det går att i efterhand sammanfatta 
något som hänt om det finns skriftliga källor, loggböcker och dylikt. Inom scoutkåren har man 
blivit betydligt sämre på att skriva sådana anteckningar under senare år vilket kommer att bli 
ett problem när kårens 200 års historik skall skrivas. Det skulle därför vara av vikt att den 
skriftliga dokumentationen skulle förbättras, inte bara inom Sjöscoutkåren Spejarna utan 
också i frivilliga verksamheter generellt. 
 
Vi har försökt att hitta illustrerande bilder där det har varit möjligt men fotografier från de 
första årtiondena har varit svåra att få tag på och ännu svårare att få personerna på dessa 
fotografier identifierade. Vi har numrerat bilderna och i samband med källhänvisningarna har 
vi sammanfattat det vi vet om dessa i form av bildtexter. 
 
Slutligen vill vi tacka följande personer som har hjälpt oss under vår jakt efter information om 
Spejarna: 
 
Personalen på Ålands Landsskapsarkiv 
Egon Häggblom 
Irja-Lisa Mansnerus 
Mikael Sölgén 
Tom Sundström  
Mathias Brunnsberg 
 
 
Författarna 
 
Olof Hägerstrand och Anders Gustafsson 



 
 

5. 

Inledning 
Scoutingens uppkomst och dess grundare 
Man brukar räkna med att scoutrörelsen uppkom 1907 men scoutingens historia sträcker sig 
längre tillbaka i tiden än så. Egentligen kan man säga att scoutingen föddes med dess 
grundare Robert Baden-Powell (B-P) 1857. Under ungdomsåren väcktes B-Ps intresse för 
naturen när han lekte indian- och nybyggarlekar i omgivningarna med sina vänner. Han hade 
inte några större framgångar i skolan men kom ändå in på Krigsakademin som nittonåring.          
 
Efter att B-P fått sin examen fick han först kommendering till Indien och därefter till Afrika 
där han stred med god framgång mot Zuluer. Efter några år på Malta och ytterligare en runda 
till Afrika och Indien kom 42-årigen 1899 hem till London. Just efter att han kommit hem fick 
han ett nytt uppdrag. Han skulle fara och slå ner ett Boeruppror i Sydafrika.  
 
I staden Mafeking blev B-P isolerad och omringad av boerna tillsammans med tusen män och 
ytterligare sexhundra kvinnor och barn. Staden var väl rustad men ockupationen drog ut på 
tiden och tillgången på män till löpgravarna blev bara sämre och sämre. B-P tog då ortens 
pojkar i tjänst. Han kom ihåg från sin egen ungdom hur stort värde han själv skulle ha satt på 
en riktig uppgift och ansvar. Pojkarna ersatte stafetter som kunde gå i utetjänst. I sin dagbok 
lär B-P en kväll ha skrivit: ”Den samvetsgrannhet som pojkarna visat i sitt arbete har öppnat 
mina ögon. Om man ger en pojke en ansvarsfull uppgift kan man också lita på honom!” 
Under den kvällen verkar B-P har förstått barnens värde. 
 
 

 
Efter kriget, som han också vann, återvände B-P 
hem till London som en hjälte. Han ville nu ge 
några av de ungar som bara drev omkring på 
gatorna och inte ens förstod sig på att leka 
nybyggarlekar på rasterna några spännande 
pojklivserfarenheter och samtidigt vinna över dem 
för fredstanken. Han ordnade därför det första 
scoutlägret på ön Brownsea med pojkar från alla 
samhällsklasser. Året därpå utgavs boken ”Scouting 
for boys” med vars hjälp pojkar över hela England 
började bilda patruller och gå runt och göra goda 
gärningar. 
 
Under den första Scoutdagen som hölls i 
Kristallpalatset i London 1909 framkom det att det 
också fanns en liten grupp flickscouter. B-Ps hustru 
Olave blev ledare för dessa. Nu hade också 
scoutingen spridit sig till många andra länder och 
rörelsen växte snabbt. 
 

Bild 1 



 
 

6. 

 
Efter första världskriget, som hade avbrutit all scoutverksamhet, brann B-P ännu mer än 
tidigare för att sprida fredstanken och ordnade ett stort scoutläger med deltagare från jordens 
alla hörn. Lägret, som gick under benämningen ”Fredsjamboreen” vilket på Indiska betyder 
”glad och munter sammankomst”, lockade över 12 000 pojkar som tillsammans firade den 
efterlängtade freden. 
 
När B-P var 72 år gammal fick han en gåva till vilken alla världens scouter bidragit med en 
penny. Gåvan som utgjordes av en bil med husvagn, ett porträtt av honom samt ett par 
hängslen (det var det senare som han själv hade önskat sig) överräcktes på ett jubileumsläger 
på vilket prinsen av Wales också lät meddela att kungen hade adlat B-P till Lord Baden-
Powell of Gilwell. 
 
När B-P hade fyllt åttio år började hans hälsa vackla och han flyttade då ner till Afrika vilket 
var den plats på jorden vilken han tyckte bäst om. Där ägnade han sig fram till sin död 1941 åt 
att måla av de Afrikanska landskapen.  B-P blev 84 år gammal. 1 
 

                                                                 
1 Patrulledarens handbok s 42f 
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Scoutingens första årtionden på Åland 
 

Scoutingens spridning till Finland 
 
Efter att B-P hade grundat scoutingen spred den sig som en löpeld först inom England och 
sedan även utanför landets gränser. Till Finland kom scoutingens tankar i årsskiftet 1909-10 
med föreläsare av olika slag. Den nya rörelsen fick snabbt fotfäste och redan 1910 började de 
första kårerna uppkomma (ett tiotal var verksamma redan samma höst). De svenskspråkiga 
fick nu en fördel eftersom den entusiastiske svenska scoutledaren Ebbe Lieberath i februari 
1910 hade översatt B-Ps Scouting for Boys till svenska vilket gav dem en god grund att bygga 
sin verksamhet på. (Boken översattes till finska av Kaarlo Soinios i maj 1911)1. I Mariehamn 
grundades en av Finlands första kårer:  
   

Scoutingen kommer till Åland 
 
Den första scoutkåren på Åland var Ålands Sjöscoutsförbund (ett tillfälligt namn som senare 
blev ”Ålands Sjöscouts”). Denna kår tillkom den första november 1910 och den dragande 
kraften var pastor K.G.E. Mosander. På mötet tillsatte man även en styrelse som bestod av 
bankdirektör A. Ekman, fröken Rajander, pastor Mosander, Alonzo Sundman, Josua 
Sommarström och Alfons Granit vilka samtliga var närvarande. Före detta möte hade pastor 
Mosander varit i kontakt med den svenska scoutrörelsen och dess chef Ebbe Lieberath och 
frågat om hans scouter skulle få använda de svenska märkena, en förfrågan som fick svaret ja. 
Det finns kvar ett brev som Mosander fått från Sverige 12 nov. 1910 i vilket prisuppgifter och 
liknande fakta om märkena framkommer. Samma firma (Hugo Brusewitz) höll man kontakt 
med under åren för ett liknande brev finns från 1 juli 1918. 
 
Mosander hade även varit i kontakt med världsscoutchefen själv, B-P, och den engelska 
organisationen vilket ingen annan finsk ledare hade varit. Han hade haft en så bra kontakt att 
B- P ett antal år senare hade frågat den finländska scoutledaren Alfons Åkerman om den 
”gamla prästen som startade scoutingen i Finland fortfarande levde och var med”2. (Detta, att 
den Åländska kåren skulle ha varit den första i Finland är det många som tror. Vi har dock 
inte hittat något som skulle stöda detta eftersom det grundande mötet hölls först i november 
och flera kårer påstås ha startat redan på våren 19103. Det kan vara så att scoutingen hade 
pågått utan någon organisation förrän mötet hölls och i Mariehamns historia talar man om 
våren 1910. Det är således troligt och att den första kåren i Finland startades här på Åland.) 
Pastor Mosander tyckte att scoutingen skulle hålla samman pojkarna på sommaren så som 
söndagsskolan höll dem samman på vintern, det är också  pojkarna från söndagsskolan som 
bildade de första patrullerna.4 
 
Den 8 november samma år hölls ett möte med uppgift att utarbeta stadgar för den nya kåren. I 
stadgarna bestämdes t.ex. att kårens namn skulle vara Ålands scoutförbund, samt hur 

                                                                 
1 Scouting i Finland s 4f 
2 Brigadis Berättar s 74 
3 Årsberättelser och Historiker 
4 Mariehamns stads historia 1911-1961 
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scoutlagen och löftet skulle se ut1. Efter detta möte kom pojkarna igång på allvar. De ordnade 
t.ex. en insamling till förmån för de fattiga samma jul. 
 
Följande år, 1911, gick befälet en första hjälpkurs som drogs av doktor Gylling, och man höll 
en scoutafton i Rådhussalen. Denna tillställning ledde till att man kunde skaffa sig tre tält. När 
sommaren började anordnade man en simskola vid Fahlers bro (nedanför dagens polishus) 
vilken leddes av magister Lippels. Denna sommar begav man sig även på en vandring Åland 
runt. De cirka tjugo deltagarna gick via Godby, Bomarsund, Orrdalsklint, Getabergen, Bastö, 
Godby och tillbaka till Mariehamn. 
 
Den 24 augusti 1911 fick alla finska scoutledare och även de Åländska ett brev från 
Stockholms scoutkår. Detta innehöll en förfrågan om man ville deltaga i de festligheter som 
skulle ske då BP besökte Sverige inom kort. Det finns dock inga uppgifter på att någon från 
Åland skulle ha tackat ja till inbjudan, däremot skickades ett telegram till BP den 2 september 
samma år, då han var i Stockholm, för att visa att man tog del i hyllningen2.    
 

Förbudstiden 
 
Scoutingen spred sig snabbt i Finland och när scouternas antal ökade började de ryska 
myndigheterna misstänka att det var någon slags militär förening vilket ledde till att den 
förbjöds den 29 september 1911. Vad som kan tilläggas är att scoutingen dock fortfarande var 
tillåten i Ryssland men som BP uttryckte det: ”i en synnerligen starkt militariserad form”3. 
Eftersom scoutingen förbjöds av de ryska myndigheterna 1911 så lades verksamheten ner. 
Snart började dock intresset för friluftsliv åter väckas hos mariehamnspojkarna och den s.k. 
ordern uppstod som senare kom att heta Boerkrigen och hade olika aktiviteter i 
Badhusparken. Dessa saknade dock egentlig organisation och alltså även ledare. De här 
träffarna kom sedan även med tiden att ebba ut.  
 
En augustidag höll några pojkar sammankomst under Sjömanshemmets veranda där 
scouttanken diskuterades. Man kom fram till att grunda en patrull och de kallade sig för 
Vargarna. Den officiella dagen för grundandet var 28.8 1915 och Matts Dreijer utsågs till 
patrulledare och Kurt Mattsson till korpral. Först var det bara fem personer med i patrullen 
men snart hade medlemsantalet stigit till åtta. Under en lång tid var det bara denna patrull som 
utgjorde hela scoutverksamheten, visst dök det upp några patruller jämsides, som Ugglorna 
och Hundarna, men dessa upplöstes efter ett tag på grund av ointresse. 4 
 
Om denna tid berättar Dreijer i sin bok ”Matts Dreijer genom livets snårskog” att den var mer 
värd för hans utveckling än skolan. Han skriver att man brukade: ”simma fram och tillbaka till 
Råttgrundet i Östrahamn och klättra upp till toppen på den 3 mbrk Lima, som då låg i 
Västrahamnen en hel sommar för reparation.” Under denna tid lärde sig Dreijer också koka 
havregrynsgröt och mer eller mindre ätlig ärtsoppa. 5 

                                                                 
1 Mötesprotokoll 
2 Brevkoncept 
3 Scouting i Finland s 9 
4 Årsberättelser och Historiker 
5 Matts Dreijer Genom livets snårskog s 26       
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Förbudet  avskaffas 
 
På våren 1917 fick scoutingen i Finland fart på nytt, tsaren var avsatt och generalguvernör 
Seyn som gett order om scoutingens upplösning tvingades avgå och resa till St. Petersburg2.  
Nu startar även scoutingen på Åland mer öppet än tidigare. Pastor Mosander står åter i spetsen 
för den nya kåren och det blir Vargarnas uppgift att lära ut sina  kunskaper åt alla de nya 
intresserade ömfotingarna.  
 
Nu kommer det även nya klassprov som stadfästs 12 juni 1917. I och med uppsvinget krävdes 
det dugliga ledare och för att få det bildades ett kommando lett av mastern Eyolf Mattson 
vilket bestod av alla patrull- och vicepatrulledare.  
 
Det såg från början mycket bra ut för kåren men med tiden började intresset svalna och 
närvaron var dålig. Att pastor Mosander lämnade Mariehamn (1.5 1918 blev han prost i 
Viborg)1 och kåren blev utan en äldre ledare gjorde inte läget bättre.  
 

1919 
 
Ett tag försökte man fortsätta utan någon ledare men man insåg snart att detta ej fungerade. 
Man letade efter en kompetent och passande ledare och trodde att Thor Österlund var en 
sådan men det framkom snart att han inte var något tillskott, varför han avgick på våren 1919. 
I stället för honom tog Matts Dreijer på sig kårchefs-rollen tills denna övertogs av tidigare 
chefen för Degerby scoutkår Rudolf Dahlgren någon gång under sommaren. 
 
Detta år fanns det två olika kolonner i kåren. Den första leddes av Matts Dreijer och bestod av 
patrullerna; Vargarna, Uttrarna, Viporna och Hundarna, samtliga med medlemmar från 
Mariehamn. Den andra leddes av Ragnar Lenck, i den fanns Ugglorna, Gökarna och Hästarna. 
Medlemmarna i dessa patruller var från Jomala, Finström, Sund, Hammarland, Saltvik, Geta 
och Vårdö, alltså från hela Åland. Dessa patruller fick även ett tillskott den 1 december då 
patrull Sälarna startades.  
 
Detta år hände det ganska mycket, man hade till exempel en utfärd till Jomala Kasberg och 
eftersom denna gick så lyckat ville man ordna en längre fotvandring men eftersom ”mat 
kunde ej anskaffas” blev denna tanke övergiven. Man beslöt sig i stället för att ordna ett läger 
på Nåtö och detta inföll 27 juni till 5 juli och hade ett varierande deltagarantal mellan 12 och 
22 scouter. Det ordnades också tävlingar mellan patrullerna under våren och sommaren. 
 
 På den tiden hade även kåren en jordlott på 200 m2 på vilken man odlade potatis och kunde 
på hösten skörda 7 hekto liter.  
 
Under detta år var problemet med en lämplig lokal framme. Till den 1 juni hade man fått 
använda ett utrymme ägt av kapten Jansson men efter det hade man ingen lokal. 
I slutet av året bestod kåren av 57 scouter och 6 ledare. 2 
                                                                 
 
1 Prästmän på Åland under 500-år, s 92 
2 Årsberättelser och Historiker 



 
 

10. 

 

 

”Årsstjärnestriden” 
 
Vid årsskiftet 1919-20 uppstod det vissa meningsskiljaktigheter rörande utdelning av 
årsstjärnor. På ett sammanträde den 24 november hade det beslutats att man skulle dela ut 
årsstjärnor men detta ansåg några stred mot ett tidigare beslut som fattats. Detta resulterade i  
en namninsamling den 30 november. Denna innehöll tolv namn (med Matts Dreijer som 
första undertecknare) som krävde ett möte för att klargöra saken. Detta ledde till att kårchef 
Rudolf Dahlgren avgick den 5 december. Posten som kårchef blev därefter obesatt till den 12 
januari då Matts Dreijer tog på sig rollen. Men kåren ville ändå ha tillbaka Rudolf Dahlgren 
och för att han skulle komma tillbaka hade han två krav:  
 
”1 att kåren överfaller och helt enkelt arresterar mig på 2 min. mellan den 19 dec.        
  och 12 jan. 1920 kl 12 på natten och 
 
2 att Matts Dreijers protest av den 24 november detta år samtidigt överlämnas åt                    

mig i original utan att förut blivit i protokollboken införd.”1 
 
Som man kan se rådde vissa spänningar vid den här tiden men de verkar ha löst sig för den 17 
februari 1920 blir R Dahlgren åter kårchef. Vad som egentligen beslöts om årstjärnorna 
framgår dock ej av arkiven. 

                                                                 
1 Inkomna brev 

Bild 2 
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1920 
 
Förutom det bråk som rådde i början av året var detta även ett händelserikt år i många andra 
avseenden. Tidigt, den 17 januari, företog man sig en kårutfärd till Ytternäs folkskola. En sak 
som bra speglar de tankegångar som nu rådde på Åland är att utfärden avslutades med att man 
med böjda huvuden sjöng ”Du gamla, du fria”.1 
 
Förutom den här utfärden hölls två till samma år, den första hölls på Järsö 28.6- 3.7 där 
deltagarantalet varierade mellan 8 och 21 personer, och den andra till Degerby mellan den 
31.7 och 3.8. 
 
Som året tidigare ordnades det tävlingar i den första kolonnen, den första vanns av Vargarna 
och den andra slutade oavgjord. För att få ihop lite pengar till kåren försökte man sälja 
prenumerationer för Aftonbladet och om man lyckades skaffa en prenumeration på 
veckoupplagan med bilagor fick man fem mark till kåren. Som året tidigare hade man en 
potatisåker på samma areal och den gav även detta år en lika stor skörd.  
 
Den 1 november hölls även en fest för att fira scoutingens tioårsjubileum i Mariehamns kyrka. 
På festen höll kyrkoherde Göransson och Rudolf Dahlgren tal, man spelade musik och en 
kollekt på 192 mark insamlades. 
 
Fast man tycker att detta verkar ha varit ett aktivt år så skriver kårkvarteret att arbetet inom 
kåren under året varit synnerligen minimalt. Aldrig har kåren erbjudit en så förfallen anblick 
som under 1920. Anledningen till att det var så lades på patrulledarna och deras ointresse. 
Detta kan stämma eftersom hela den tidigare andra kolonnen upplöstes under året och 
medlemsantalet sjönk från 63 stycken till 37 scouter. Den första kolonnen hölls dock intakt 
och fick till och med en ny patrull, Hundarna.2 
 

Järsölägret 1921 
 
Lägret började den 2 juli fast det egentligen skulle ha börjat dagen före men resan blev 
uppskjuten på grund av dåligt väder. Man började med att segla ut till lägerområdet med 
slupen Agnes som avgick från Mariehamn vid halv tio tiden och anlände cirka en timme 
senare till lägret. Deltagarantalet var lågt, sex stycken, vilket ledde till att alla planerade större 
lekar och övningar avblåstes. Under dagen kom två scouter på besök i cirka en halv timme för 
att sedan åter lämna lägret. Nästa dag väcktes två av deltagarna tidigare för att fara efter mjölk 
medan de andra fick sova ännu en timme till kl 8 då det var deras tur att vakna. Dagen löpte 
på med lekar och lägerliv tills det blåstes till tystnad kl 22. Den 4 juli seglade alla utom en 
tidigt på morgonen till Mariehamn för att återvända på eftermiddagen. Med på slupen var nu 
ett antal nya lägerdeltagare och på kvällen var man 11 stycken. Den 5 juli var en dag som 
antagligen existerat på alla läger, det regnade. Detta ledde till att aktiviteterna inställdes men 
samma kväll vid åtta tiden anlände kåris och två Degerby scouter med en kutter som dock 
avseglade igen omedelbart. Vädret hade varit ganska hårt på dagen men det mojnade och på 
kvällen kunde man tända en stor eld på vilken maten tillreddes.  
 
                                                                 
1 Rapport över intressetimmar 
2 Årsberättelser och Historiker 
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Nästa dag var vädret toppen igen och tävlingar och lekar kunde hållas. Den 7 juli var himlen 
molnfri och det passade bra för vid tretiden kom kuttern och hämtade bort ungefär hälften av 
scouterna, sex stannade dock kvar.  Den sista dagen steg man upp och städade efter sig och 
klockan 11 var alla på väg hemåt säkerligen med många goda minnen.1  
 

Uppehåll ? 
 
Nu följer en tid under vilken det inte finns många skriftliga källor att tillgå. Någon förklaring 
till detta har vi dock inte och det finns ingen anledning att tro att kåren blivit helt upplöst. 
Kanske inträffade det något som gjorde att man skingrades men vad detta var finns inte i 
några arkiv. Egon Häggblom tror att orsaken låg i att Rudolf Dahlgren flyttat till Helsingfors 
och att kåren således förlorade sin dragande kraft. 
 

Vahterabrigaden  
 
Ingvard Liewendahl berättade under Scoutingens 90-årsfirande att det åren 1924-26 skulle ha 
funnits en kår i staden. Denna leddes av tulltjänsteman Vahtera och omfattat 4 eller 5 patruller 
som man då och då kunde se marschera genom stan i sina scoutdresser. Den slutade dock sin 
verksamhet när Vahtera flyttade från stan och kåren blev utan ledare. 
 

Friskaran Spejarna 
 
År 1927 var det då dags igen att på allvar ta itu men scoutingen. Den 1 juli grundades 
Friskaran Spejarna på ett möte hållet hos Karl Karlsson (senare Kåhre). Initiativtagare denna 
gång var Sune Ekblom som tillhörde kåren Spanarna i Helsingfors och det var även han som 
valdes till den nybildade kårens första ledare. Till viceledare utsågs Karl Karlsson men om 
vem som övrigt var med i den nystartade kåren går källorna isär. Enligt årsberättelsen från 
1927 var det; Joshua Lindberg, Bertel Widén, Ingvard Liewendahl och Gillis Sjölund.2 Men 
enligt en annan skrivelse över årets händelser skulle även Egon Häggblom varit med.3 I vilket 
fall som helst grundade man en patrull, Vargarna, som fick Sune Ekblom till patrulledare och 
Karl Karlsson till korpral.  
 
I augusti tillkom det några nya scouter som bildade en egen patrull ledd av Tor Torstensson, 
och sensommarns aktiviteter bestod bland annat av två utfärder till Svinö. Under ett möte som 
hölls på hösten bestämde man att man skulle, som Friskara, ansöka om medlemskap i 
Finlands Svenska Scoutförbund. Denna ansökan skickades in den 22 januari till scoutchef 
Rudolf Dahlgren som lovat ta hand om saken. Ungefär vid den här tiden bestämde man även 
hur fanan skulle se ut. Den skulle vara rektangulär och indelad i lika stora fält blått- gult- 
blått. Nu hade kåren vuxit till 19 scouter uppdelade på två patruller Örnarna och Vargarna. 
 
Den 3 april övergår kåren till Scoutkåren Spejarna.  
 

                                                                 
1 Rapport över intressetimmar 
2 Årsberättelser och Historiker 
3 Dagorder 
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Verksamheten inom Sjöscoutkåren Spejarna 
Allmänt 
 
Scoutingen kan ses som en utbildning, en skola. I denna skola får scouten lära sig hur man 
skall leva tillsammans med naturen och tillsammans med sina medmänniskor. Scoutmötena 
och de övriga arrangemangen är grunden för denna utbildning och därför är verksamheten 
mycket viktig. Men under scoutmötena skall scouten också ha roligt, känna att han eller hon 
har en plats i gruppen och få uppleva saker som man annars inte skulle få uppleva. För att 
scouterna skall få ut allt detta ur verksamheten krävs bra ledare, god planering och bra 
organisation.  
 
I det följande avsnittet skall vi se vilken typ av aktiviteter som Spejarnas ledare har roat sina 
medlemmar med genom åren. Den största och allt som oftast enda källan till kårens 
verksamhet återfinns i patrullernas loggböcker men tyvärr var scouterna flitigast med att 
skriva ner vad som hände under 40-, 50- och 60-talet. Från de resterande årtiondena finns 
väldigt lite information. Vi har istället försökt hitta personer som då var aktiva och låtit dem 
berätta om verksamheten.  

 
Spejarna före kriget 

Egon Häggbloms syn på sin tid i Spejarna under 30-talet 
 

Enligt Egon Häggblom hade kåren kårlokal i den 
gamla ÅSS-paviljongen under slutet av 20- och 
under 30-talet. Häggblom berättar också att det 
var Otto Berg som tack vare sina goda kontakter 
till alla samhällsskikt hade fått ledningen för 
Ålands Seglar Sällskap att låta Spejarna husera i 
det lite förfallna huset. 
 
 
 
Eftersom man då ännu inte i praktiken var en 
sjöscoutkår var nästan all verksamhet 
landbaserad. Lägren hölls ute på landsbygden, 
ofta bredvid någon ungdomslokal. Enligt 
Häggblom var lägrena primitiva men mycket 
roliga och lärorika när man började ”vakna” som 
person och började intressera sig för sin 
omgivning. Medlemmar från Spejarna var också 
med på några större läger i Sverige.  

Bild 3 
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Till Kullalägret for t.ex. enligt Häggblom 3-5 Ålänningar och på Drumsölägret utanför 
Helsingfors var han själv var med. Han minns att han träffade Rudolf Dahlgren, tidigare 
kårchef för kåren.  
 

 
 
 
 
Under 30-talet var annars kontakten till scouter utanför Åland liten och man ordnade inget 
större läger på Åland med scouter utifrån. Egon Häggblom var aktiv inom Spejarna från 1929 
till 1938. Han kom med som 14 åring i en kår som bestod av fyra patruller. Häggblom berättar 
att ”scoutingen öppnade ögonen på mig för saker som jag inte funderat på tidigare” och att 
”det var bra att stadspojkarna från Mariehamn som levde på gatorna fick komma ut i naturen 
och se någonting annat”. 
 
Egon Häggbloms bästa scoutminne från sin egen aktiva period var när han tillsammans med 
medlemmar från alla patrullerna var ute på hajk på Svinö, söder om Mariehamn. När han sov 
på natten hade han på sig sina ”lantmäteri-kängor” som han brukade ha på lägren. Dessa var 
försedda med snörning så det tog en stund att få dem på och av sig. 
 
Under natten sov han med fötterna mot elden och plötsligt vaknade han av att de sved i 
fötterna och medan han desperat försökte snöra av sig de överhettade stövlarna hade de övriga 
vaknat och ställt sig skrattande i en ring runt omkring honom.  

Verksamheten under krigsåren 
 
När anda världskriget bröt ut blev alla ledare inkallade eller hade civila uppdrag och de som 
var runt 13 år lämnades att upprätthålla scoutverksamheten. Ledargestalter under dessa, trots 
kriget aktiva år, blev Janke Sundberg, Bengt Öfverström, Håkan Österberg (inkallad 1942) 
med flera som riktade in kåren mera mot sjöscouting. 

Bild 4 
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Under krigsåren bestod verksamheten mycket av segling. Kåren hade flera skötbåtar vilka 
användes flitigt av scouterna. Man fick också en gammal livbåt av Gustaf Erikson men den 
sjönk under premiärrodden i Västra hamn.  
 
Under 1945 ordnade kåren ett läger på Styrsö med gäster från både Sverige och Finland som 
kom med egna båtar.1 
 

 
Patrull Måsen 

Allmänt 
 
Av alla patrullers loggböcker som finns bevarade på Landskapsarkivet i Mariehamn är det 
patrull Måsens loggbok som är mest heltäckande, den är dessutom allt som oftast skriven med 
en stil som är läsbar! Vi har därför koncentrerat oss på vad som har hänt inom patrull Måsen 
under de drygt 20 år som boken täcker och låter Måsen ge en bild av patrullverksamheten 
inom kåren som helhet.  
 
De första anteckningarna i patrull Måsens loggbok går tillbaka till 1946. Det var patrulledare 
Yngve Bock samt vice patrulledare Sigurd Mansnerus som ledde patrullen genom det första 
året som boken beskriver. Patrullen har dock anor långt tillbaka i tiden men som sjöscout-
patrull uppkom Måsen 1940. Det var Janke Sundberg som ombildade patrull Räven med 
namnbyte som följd. Även de andra patrullerna hade under året ombildats till 
sjöscoutpatruller.2 
 
Det är Måsens patrulledare som genom åren har gjort anteckningar över möten, antalet 
deltagare och övriga saker som har varit värda att notera. Man vet dock ej hur noggranna de 
har varit i sitt arbete, det vill säga om det ofta hände att patrulledarna glömde att anteckna 
möten. Vi har dock utgått från att samtliga uppgifter stämmer och utgående från dessa skall vi 
här försöka ge en bild av patrull Måsens verksamhet och sedan låta denna patrull fungera som 
representant för samtliga patrullers och kårens verksamhet.  
 

Ett år med patrull Måsen 
 
Patrullens första samling som beskrivs i ”loggen” var en utflykt den 24 februari 1946, vart 
förtäljer inte boken. Under mötet övades scouterna bland annat på att göra upp eld på vintern 
och känna igen rovdjurs spillning. Två veckor senare, den 6 mars 1946 hölls det första mötet. 
Programmet bestod av flagghissning, som också var en tradition på samtliga möten, hejarop, 
en tävling mellan patrullmedlemmarna samt diverse sjökunskap. 
Två dagar senare var det dags för det första avdelningsmötet som beskrivs i loggboken. Under 
avdelningsmötena träffades alla patrullerna och gjorde saker tillsammans och tävlade 
inbördes.  

                                                                 
1 J Sundbergs brev till Egon Häggblom 
2 Janke Sundbergs brev till Egon Häggblom 
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Programmet den 8 mars 1946 bestod av sång och tävlingar mellan patrullerna. I loggboken 
påpekas det noga att patrull Måsen vann det första avdelningsmöte totalt vad gäller 
tävlingarna. 
 
Den första terminen i Måsens historia som beskrivs i boken avslutades med avdelningsmöte i 
mitten av april. 
 
På fyrtiotalet fungerade patrullen verksamhet 
så att man deltog på de avdelningsmöten som 
hölls 1-2 gånger per månad och omdelbart efter 
varje sådant möte hölls ett patrullmöte. Sedan 
kunde det ta några veckor tills scouterna, 
åtminstone officiellt, träffades nästa gång. 
Programmet på dessa möten bestod till största 
delen av tävlingar och lekar men även ”nyttig” 
kunskap som t.ex. lodlinans märkning stod på 
patrulledarens program. 
 
I mitten av december hölls julfesten i Ålands 
Lyceum p.g.a. att kåren blivit av med sin lokal.  
Janke Sundberg dubbade scouter och i sitt tal 
till kåren berättade han bl.a. att det såg mörkt 
ut vad gällde ny lokal. Efter detta uppträdde 
samtliga patruller med ett program. Måsens 
program bestod av en rebus som föreställde 
ett ”vinter läger”. 

Varierande  verksamhet 
 
Vad gäller upplägget av verksamheten under de kommande åren var det detsamma som 
upplägget under det ovan beskrivna året. En genomgående trend är dock att scouterna var 
betydligt aktivare på höstarna än på vårarna.  
 
Under mötena sjöngs det mycket men naturligtvis bestod verksamheten också till stor del av 
traditionell scoutverksamhet som knopslagning, kunskap om remmare, livlinekastning med 
mera. 
 
För året 1949 finns det inte några anteckningar överhuvudtaget i loggboken varför man kan 
anta att det inte fanns någon aktivitet i patrullen. En annan möjlig förklaring är att 
patrulledaren inte ville befatta sig med loggboken. Men året därpå var patrullen åter aktiv, 
visserligen med helt ny besättning.  Avdelningsmötena hölls nu i Doktorsvillan, varför 
lokalfrågan troligen blivit löst under det tidigare året. 
 
Under hösten 1950 hölls det, förutom ordinarie verksamhet, en nattmanöver för samtliga 
scouter i kåren. Denna nattmanöver gick ut på att man så fort som möjligt skulle hitta ”Dala i 
Lama” som hade störtat med sitt flygplan någonstans i skogen och sedan föra honom till en 
källare i staden. För att göra det hela mer spännande hade scouterna delats upp i två grupper, 
tibetaner och kineser, som stred mot varandra. Omdömet om tillställningen var att alla haft 
”ultra kul” och i boken hade patrulledaren noterat att ingen behövde föras till sjukhus. 

Bild 4 
Bild 5 
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Året därpå, 1951, hölls patrullmötena på folkskolans gård. Under våren hölls också en 
förbundstävling. Programmet på denna tävling var kartritning, frågesport, knopslagning samt 
en lek kallad ”bedömning”. Denna gick ut på att scouterna skulle tillverka ett rep av kläder. 
Repet skulle vara så nära 15 meter långt som möjligt. 
 
Måsen misslyckades dock med detta p.g.a. att de använde patrulledaren som måttstock men 
denne hade tydligen vuxit sedan han mätte sig sist. 
 
1966 konstaterar så Måsens patrulledare Henrik Westermark att loggboken är fullskriven och 
att denna hängt med i över 20 år. Så här skriver han bl.a. på sista sidan i den fullskrivna 
boken: ”Tack kära logg för allt du varit. En krönika över Måsens liv och leverne genom 20 år. 
En av de, som först var med då denna logg började användas, har nu sin son i patrullen. Jag 
hoppas att det blir flera fäder, som får se sin son i den kära gamla patrull Måsen. Tack”.  
 
Detta får också fungera som avslutning av vår korta överblick över ”Måsens liv”, en typisk 
patrull i sjöscoutkåren Spejarna och dess verksamhet. Vi går nu vidare med andra händelser 
som har varit av mera ”engångs karaktär”. 
 
 
 

Övriga minnesvärda händelser och perioder i Spejarnas historia 
 

Flyttfågeln 
 
Från 1959 och några år framåt arrangerades det årligen en tävling mellan fyra spejare och lika 
många scouter från Åbo-kåren ”Pojkarna”. Vartannat år arrangerades tävlingen i Åbo och vart 
annat år i Mariehamn. Tävlingen bestod oftast av fyra tävlingsmoment av varierande slag.  
 
Namnet kom sig av att priset ”övervintrade” hos det segrande laget. Priset bestod av en 
vattenslipad träbit som hade formen av en örn. Det var Irja-Lisa Mansnerus som hade hittat 
den vackra biten den första gången som hon deltog i ”vetta-skyttet”. När gästerna från Åbo 
första gången kom till Åland och dessutom vann tävlingen kom den väl till pass och fick snart 
en bättre fot och en inskription. 1 
 
1962 arrangerades tävlingen under jullovet och från Spejarna deltog följande scouter: Hans 
Karlsson, Lars-Erik Dolke, Erik Andersson samt Folke Halling. Det året var scouternas 
uppgifter att skriva en illustrerad uppsats över ämnet ”Sjöfartens historia”, sjösätta en livbåt 
från en skuta, rita ut en lämplig farled på ett halvfärdigt sjökort samt att tillverka ett rep av 
hampa med angivna mått. 
 
Den första grenen vann åbo-pojkarna något överraskande men de övriga tre tog ålänningarna 
hem liksom tävlingen som helhet.2 
 

                                                                 
1 Intervju med Irja-Lisa Mansnerus  
2 ÅT 10/1 -63 
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Sommarläger på Prästö 1963 
 
1963 hölls ett stor läger på Prästö, det var Roslagens och Birkas scoutdistrikts sommarläger. 
Lägret invigdes söndagen den 21 juli av bl.a. Ålands landstings dåvarande talman Thorvald 
Eriksson och Sveriges generalkonsul på Åland, Bernhard Greiz. Med på lägret var över 800 
scouter från åtminstone fyra länder vars gemensamma måtto var: Övervinn dig själv och du 
blir en bra scout.  
 
Invigningen gick bra förutom en incident. När USA:s flagga skulle hissas for flaggstångslinan 
ner från flaggstången men en rask scout klättrade snabbt upp och räddade ceremonin. 1 
 
Patrull Tärnans kassör Henrik ”Slanten” Westermark hade patrullens loggbok med på lägret 
och i den beskriver han lägret ur sitt och de andra scouternas perspektiv på ett mycket 
målande sätt.  
 
För honom och de andra spejarna som var med på lägret var färdmedlen till Prästö segelbåtar. 
De kom fram till lägerplatsen redan två dagar före invigningen. Tiden före lägrets egentliga 
start använde de till att bl.a. bygga en spis och grill av stenar, bygga eldstad till lägerbålen och 
ordna till ”gården” framför tältet.  
 
I loggboken uppmärksammar Westermark missödet med USA:s flagga och berättar att han 
och en annan åländsk scout fungerade som fanbärare under invigningen. Han berättar också 
om en danstävling som hölls under invigningsdagen. Där deltog bl.a. en ”Yankee” som enligt 
Westermark ”var usel i vals och schottis, men i twist helt enkelt fantastisk.”  
 
Spejarna var under lägret uppdelade i två patruller varav Westermarks patrull hette 
Sjöormarna. Den andra patrullen fick under den andra riktiga lägerdagen segla medan 
Sjöormarna gick ett ”tipsspår” vilket de också vann. De roade sig också med att tälja till olika 
träföremål, kasta med kastspö och simma. På måndagen var det hajkstart för scouterna som 
gick parvis och kom på sin väg genom landskapet bl.a. upp på Djävulsberget där utsikten var 
”ganska snygg”. När de följande dag kom hem fick de fara ut och segla med Albatross. 
Vädret var hårt men det oroade inte scouterna som med nöje forsade fram i omkring sex 
knops fart. 
 
Under därpå följande kvälls lägerbål bidrog Spejarna med ett programnummer, så här 
beskrivs numret av Westermark: Sketchen ”skildrade en operation, den utfördes av en verkligt 
skicklig läkare. Nåja, lite åderförkalkad var han nog, för han glömde hjärtat utanför, och 
måste sprätta upp såret igen.” Läkaren var för övrigt Henrik Westermark själv. 
 
Under de följande dagarna seglade, orienterade och tävlade scouterna i mer eller mindre 
allvarsamma lekar. Sista dagen tävlade man bl.a. i segling, så här beskriver Westermark 
tävlingen: ”Vi fick vänta ca 1 tim på starten och fick en dålig start men tog in med en gång 
och låg tvåa hela vägen tills kryssen började. Vi tog pricken så nära att vi hade några meter 
redan på andra slaget sedan väntade vi med sista slaget tills de andra hade gjort sitt slag. Då 
var Lidingö chanslösa.” På kvällen blev det avslutning med prisutdelning. ”En högtidlig dag 
för Spejarna” och vad som verkade ha varit ett bra läger var över. 
 

                                                                 
1 ÅT 23/7 -63 
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I åländsk media uppmärksammades lägret med stora rubriker. 25/7-63 berättar 
Ålandstidningen bl.a. under rubriken ”midnattsmässa i lägerkyrka på Prästö” hur det hade gått 
till att färdigställa lägerområdet som förövrigt bestod av ett 20-tal ”byar”. En arbetstrupp om 
60 personer hade varit på området en vecka i förväg och arbetat. Efter lägret skulle en 
liknande grupp lämnas kvar för att se till att alla spår efter de 800 scouterna sopades igen. 
Man skrev också om lägerkyrkan vars klockstapel fylldes av en gammal skeppsklocka som 
lånats av Ålands Sjöfartsmuseum. I kyrkan hölls på fredagskvällen en midnattsmässa som 
förrättades av lägerkaplan Ingmar Lundén. 
 
Ålandstidningen skrev 23/7-63 om scouterna från USA och det hårda vädret under rubriken 
”Tältkök lättade i den hårda vinden. Sjutton scouter från USA på lägret”. En av ledarna från 
USA berättade för Ålandstidningens reporter att scouterna från andra sidan Atlanten kände sig 
hemma bland Ålands träd och ängar. I tidningen står också om lägertidningen ”Utkiken” vars 
huvudnyhet en dag lär skall ha varit den ”svaga åtgången på läskedrycker”. Ansvarig utgivare 
för ”Utkiken” var lägerchefen Holger Ahlsvik. Även lägrets fotbollsserie mellan byarna samt 
volleybollturnering fick sin plats i artikeln.    
 

Albatross undergång 
 
Den del vi hittills har återgivit har varit idel positiv med roliga minnen från Spejarnas historia. 
Men till historien hör också de jobbiga stunderna och den mörkaste stunden så här långt i 
sjöscoutkåren Spejarnas historia inträffade 18 augusti 1963 då 28 år gamla Esbjörn Viberg 
drunknade under en seglats med kårens segelbåt Albatross.  
 
Viberg som ursprungligen kom från Gotland och hade sökt sig till Åland för att han trivdes i 
skärgården. Han arbetade som ungdomsledare i Mariehamn och deltog flitigt i Spejarnas 
verksamhet. 
 
Olyckan inträffade då Viberg var på väg hem efter att ha övernattat vid Fjällskär nära 
Rödhamn tillsammans med en annan scout, Jussi Salmi, från Salo. Det blåste mycket och när 
vågorna började komma in i båten tog Salmi på sig en av de flytvästarna som fanns i den 
korrekt utrustade båten. Detta räddade förmodligen hans liv. 
 
Enligt Salmis berättelse kantrade båten snabbt när de vände upp mot vind och plötsligt låg de 
två scouterna i vattnet. Platsen för olyckan var utanför Korsö vid inloppet till Mariehamn, det 
var också där som Salmi lyckades ta sig i land men Viberg som var utan flytväst drunknade.1 
 
I måsens loggbok har också olyckan sin självklara plats och där kan man också läsa att Viberg 
vid tiden för olyckan var Ekonomichef för Ålands scoutdistrikt. 

 

”Jamboree on the air” 
 
Spejarna har flera gånger deltagit i Jamboree on the air, vilket brukar hållas under en höstdag 
då scouter från alla världens hörn träffas med hjälp av radioutrustning. På senare år har man 
också börjat kommunicera över internet. 

                                                                 
1 ÅT 19/8-63 
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1965 började Jamboreen för Spejarnas vidkommande på förmiddagen 
söndagen den 17/10. Det var Sigurd ”Sigge” Mansnerus som installerade 
sändare och mottagare på kårlokalen och höll i trådarna för scouternas 
försök att komma i kontakt med scouter från andra delar av världen med 
hjälp av radio. 
 
Man hade under dagen kontakt med scouter från bl.a. Gävle, Oslo, ”BP-
house” i London samt Jamboree högkvarteret (var det låg nämnde dock 
inte scouterna i Måsens loggbok). Mellan ”nappen” berättade Sigge för 
scouterna om hur det är att vara radioamatör. En del av scouterna satt så 
länge som fyra timmar och lyssnade medan Mansnerus fick upp över 20 
andra stationer på radion. 1 
 
33 år senare, 1998, var ett annat år då Spejarna deltog denna gång under Vårdö-ledaren Bo 
”Bosse” Ahlnäs ledning. Även denna gång inföll Jamboreen på en söndag den 17/10 och nu 
höll scouterna till på scoutstugan Kåken på Styrsö. Förutom yngre, aktiva, scouter hade Birger 
Dahlman, Bertel Widén och Egon Häggblom hörsammat en inbjudan och var med ute på 
holmen. 2 
 

Irja-Lisa Mansnerus tid som ledare i Spejarna 
 
Under mitten av 50-talet hade verksamheten i Spejarna blivit sämre och Otto Berg kallade 
samman personer som eventuellt skulle kunna dra igång verksamheten igen. På så sätt, 
berättar Irja-Lisa Mansnerus, att hon tillsammans med sin man Sigurd Mansnerus kom med i 
kåren. Han som ledare och senare kårchef och hon som vargungeledare. 
 
Efter att ha gått en vargungeledarutbildning i Lahtis började hon med verksamheten i det 
gamla rådhuset på Storagatan i Mariehamn som då fungerade som kårlokal. Verksamheten 
kom snabbt på fötter och snart hade kåren 2 avdelningar vilka båda hade 4-5 patruller. Under 
en tid var det kö för dem som ville komma med i scouterna, man fick vänta tills det blev plats 
i någon patrull, berättar Irja-Lisa Mansnerus. 
 
Verksamheten bestod, förutom traditionell 
scoutkunskap, av utfärder till Kåken och till 
Ytternässkogarna. För att komma ut till Kåken på 
Styrsöklubben for man först med båt från Espholm till 
Styrsö varifrån man gick till stranden som vetter mot ön 
där Kåken ligger. Sista etappen var att ta sig över sundet 
kallat ”Plurring-River” på en tidvis ganska hal bro. 
Vargungarna for inte på läger men patrullscouterna 
deltog bl.a. i lägret på Prästö (se ovan). 
 
 

                                                                 
1 ÅT 19/10-65 
2 NÅ 23/10-98 

Bild 7 
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Irja-Lisa var inte aktiv under slutet av 60- och början av 70-talet men blev sedan åter 
vargungeledare. Vargungeverksamheten hade då flyttat från gamla Rådshuset till 
Skillnadsgården. 
 
Ett årlig inslag i verksamheten var en urflykt till Dalkarbybergen där man gick på spårningar, 
grillade korv och lärde sig hur man skulle bete sig ute i naturen. Man samlade också 
returpapper under några år på 70-talet. Pappret sålde man och för pengarna köpte man en 
segelbåt. 
 

80- och 90-talen 
 
Under mitten av 80-talet 
var åter verksamheten i 
Spejarna sämre och det 
var ont om ledare till 
vargungeverksamheten. 
Räddaren blev Liselotte 
”Lisso” Risberg som 
trädde in och var 
verksam som ledare och 
sekreterare i kåren fram 
till mitten av 90-talet. 
Under 80-talet deltog 
Spejarna i flera läger 
både på Åland och 
utanför, t.ex. Okej 1989. 
 
 
 
90-talets stora scouthändelse på Åland var Satahanka IX. Till det stora sjöscoutlägret som 
hölls i Bomarsund i början av juli 1998 kom det 1392 scouter varav 139 inte var från Finland. 
Dessa utlänningar kom bl.a. från Japan, USA, Grekland och Australien. 
 
Mathias Brunnsberg berättar att underlägrena var namngivna efter olika åländska fyrar, t.ex. 
Kökarsören och Bogskär. Eftersom lägret var ett sjöscoutläger var det mycket segling på 
programmet. I hamnen låg omkring 50 stycken scoutfarkoster som var mycket i användning, 
scouterna fick också pröva på att segla Albanus. Eftersom lägret låg kring Bomarsunds murar 
var arkeologi en självklar aktivitet, berättar Brunnsberg. Scouterna fick också se Åland när de 
en dag for in till Mariehamn för att besöka Sjöfartsmuseet och Pommern. På hemvägen 
gjordes en visit till Kastelholms slott och Jan-Karlsgården. Som lägerkyrka fungerade 
Notvikstornet där det hölls gudstjänst. 

Bild 8 
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Scouterna fick även gå ut på en hajk i Prästöskogarna. Mathias Brunnsberg berättar att de 
väcktes mitt i natten och fick samla ihop liggunderlag, kläder och matkärl och sedan börja sin 
vandring. Då scouterna kom fram till sin destination fick de sova i gamla livflottar som dock 
visade sig vara föga vattentäta när det började regna. Följande dag fick scouterna besöka olika 
kontroller runtom i skogarna. 
 
Förutom Satahanka på hemmaplan besökte de Åländska scouterna under 90-talet olika läger 
så gott som varje år. Det största var Loisto som hölls på Hangö-udd. På lägret deltog över 10 
000 scouter från hela världen varav cirka 20 var ålänningar. 
 
En årlig aktivitet för Spejarna har varit att tillsammans med Finströms sjöscouter besöka de så 
kallade Skansentävlingarna på först Skansen sedan Gärdet i Stockholm. Detta är en tävling i 
scoutfärdigheter för sjöscouter och Spejarna har ofta placerat sig i toppen. 
 
Under 90 talet har spejarna flyttats runt mellan olika kårlokaler. Lokalen i det gamla 
Rådshuset som Spejarna hade huserat i sedan många årtionden tillbaka blev kåren av med 
1992 då ett av Mariehamns stads daghem behövde mer utrymme. Patrullverksamheten 
flyttade då till den ny kårlokal i det gamla Tullhuset i Västra hamnen. Där blev inte Spejarna 
långvariga utan de fick flytta till ungdomsgården Uncan 1997. Där hade 
vargungeverksamheten redan hållits sedan 1994 då man hade blivit utkörda från 
Skillnadsgården som sedan 70-talet hade fungerat som vargungelokal. Kåren är nu på jakt 
efter en ny lokal någonstans i staden då utrymmena i Uncan inte på något sätt är 
ändamålsenliga. I skrivande stund står hoppet till att kåren åter skall få flytta in i 
Doktorsvillan där man tidigare har haft sina lokaliteter under några år i mitten av 1900-talet. 
 
1900-talet och 90-talet avslutades med förberedelserna till 90-års jublilet av scoutingens 
uppkomst på Åland. Festligheterna med många inbjudna hölls i Ålands lyceum 16 april 2000. 
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Kåken  
 

 
 
 
Den 1 december 1937 beslöt landskapsstyrelsen att för 25 år arrendera ut ”Styrsö klubben, 
som underlyder Kastelholms kungsgård, åt Scoutkåren Spejarna i Mariehamn för uppförande 
därstedes av en utfärdsstuga”.1 Denna holme och stugan som senare byggdes har kommit att 
bli det mest besökta utfärdsområdet bland åländska scouter och arrendet har förnyats flera 
gånger. Landskapsstyrelsens beslut berodde till stor del på Verner V:son Becker som vid den 
här tiden var landskapssekreterare och starkt drev på beslutet, berättar Egon Häggblom.  
 
Arbetet med stugan började ganska snabbt, ledare för det vandrarscoutlag som utförde bygget 
och även arkitekt för stugan var Egon Häggblom. V. V:son Becker hade även sett till att 
scouterna fick ta nyfällda stockar från Styrsö. Att släpa dessa stockar ut till ön tog på krafterna 
särskilt då de stundom grävde ner sig i mossan, berättar Häggblom. Men hur det än var så 
gick arbetet fort, det tog bara en höst så var stugan på plats. 
 
På den tiden var det lite mer jobb att ta sig dit ut än det är idag, bro ända ut byggdes först i 
början på 1970- talet. Man åkte oftast ut på lördag morgon och fick då lifta med ”Gregersö 
Nordberg”. Han var fiskare och alla scouter plus packning lastades in i hans sjumeterssnipa 
och sedan förde han ut dem och hämtade tillbaka dem på söndag kväll. 
 
Egon Häggblom berättar att en entusiastisk scout skulle ta med sig ut stenar till spisen. Han 
lånade sin fars båt och lastade den med 200 stenar som vägde 5 kg styck. Allt såg bra ut till 
han kom 50 m från holmen, då började båten att sjunka och ner for den. Han hade tur och fick 
lift med någon och kom tillbaka till staden. Som tur var hade båten sjunkit parallellt med 
stranden och han fick rep runt båten och upp på stranden och med lite hjälp så kunde man 
vippa ut stenarna och båten kom flytande upp.  
 
Kårchef vid den här tiden var Otto Berg som hade kontakter lite överallt och hur man 
egentligen finansierade stugan vet vi inte säkert men Häggblom trodde att O. Berg antagligen 
talade med sina vänner och fick det mesta sponsrat.2  
                                                                 
1 Arrendekontrakt 
2 Intervju med Egon Häggblom 
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Kåken har även renoverats ett antal gånger förutom det årliga rustningarna. 1962 renoverade 
ett  antal seniorscouter stugan för 100 000 mk och bytte bl.a. filttak.1 I början av 90- talet 
renoverades taket med hjälp av föräldrar och sedan dess har Kåken plåttak. 
  
Under årens lopp har flertalet läger och otaliga utfärder och hajker ägt rum på kåkenholmen 
och den verkar aldrig förlora sin charm och spänning. 
 
 

                                                                 
1 Patrull Måsens  loggbok 
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Förteckning över kårchefer 
 
 

Ålands Scoutförbund 
1 november 1910 - 

*Mosander, Karl Gustaf Emanuel kc  01.11.10- 
 
 

Ålands Sjöscouts 
1919? - 1923 

 
*Dahlgren, Rudolf  kc  1919 - 1920 
*Dreijer, Matts  kc 1920 - 1921 
*Österlund, Johan August  kc Okänd tid 
 
 

Friskaran Spejarna 
1 juli 1927 – 3 april 1928 

 

*Ekblom, Sune  ledare  
*Lundqvist, Sven  ledare 
*Karlson, Karl  
(bytte efternamn till Kåhre) vice ledare 
 
 

Scoutkåren Spejarna 
3 april 1928 - 

 

*Gustafsson, Kurt  kc 1928 
*Berg, Otto   vkc 1928 

kc 1928 - 1958 
*Byman, Nils  vkc 1928 - 1937 
*Fagerlund, Bertel  vkc 1937 - 1942 
Olofsson, Harry  vkc 1943 - 1945 
*Sundberg, Jan-Erik  vkc 1945 - 1948 
Liewendahl, Ingvard  vkc 1949 - 1951 
Öfverström, Bengt Wilhelm vkc 1952 - 1954 
*Carlsson, Sune  vkc 1955 - 1956 
*Mansnerus, Ruben Sigurd Daniel vkc 1957 - 1959 
   kc 1959 - 1961 
Hansen, Göran Peder Runeson vkc 1959 - 1962 
*Berg, Bo Henrik  kc 1963 - 1977 
*Rajamäki, Jukka Ilmari  vkc 1963 



 
 

26. 

 
 
Bergström, John-Eric  vkc 1977  
   kc 1978 - 1983 
Sölgén, Michael  kc 1983 - 
 

vkc-posten vakant åtminstone 64-73. 
 
 

 
Kc  = Kårchef 
Vkc  = Vice kårchef 
Ledare  = Benämning på kårchef under Friskaran Spejarna 
*  = avliden 
 
 
Uppgifterna är tagna från Landskapsarkivet, Sjöscoutkåren Spejarnas arkiv. 
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Båtförteckning 
 
Efter att kåren blev en sjöscoutkår 1945 har en mängd båtar cirkulerat inom kåren. Tyvärr har 
det inte gått att få ett heltäckande register p.g.a. dåliga källor.  
 
Albatross fanns i kåren kring år 1960. En Mariehamnssnipa konstruerad av Ingvard 

Liewendahl. 
 
m/s Yvette  1.4.1955- feb. 1965 möjligtvis längre. 
 
s/s Yrsa  runt år 1964 
 
m/s Yvonne   runt år 1966 
 
s/y Falken 1964- 1968 
 
s/y Yoldia  1970- 1972 
 Hurley 20 byggd 1967 
 
s/y Bagheera 1974- 1978  
 H-båt 
 
m/s Akela  1974 -    
 H-båt byggd 1973 
 
m/s Frifågel 1978 – 
 Albin Vega, ny motor 1997 
 
Därtill har många ledare haft egna båtar som varit i Scouternas användning. 
 
Fakta taget ur loggböcker, försäkringsregister (Ålands Landskapsarkiv; Sjöscoutkåren 
Spejarna) och ÅSS båtregister (lånat från Sjöfartsmuseet) 
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Bildtexter och källförteckning för bilder 
 
Pärmbilden  
 
Bilden uppe till vänster föreställer Anders Gustafsson under sommarlägret Urax – 99 som 
hölls på Ängö i Vårdö. Från samma läger är bilden under där Anders Brunnsberg och Anton 
Ahlström sitter och äter lunch. Bilden med flaggan på högersida är tagen under en 
flagghissning på Kåken.  Bakgrunden är utsikten mot väster en kväll från bergen på Styrsö-
kubben. Samtliga dessa bilder är tagna från Spejarnas hemsida: 
http://www.fissc.scout.fi/spaland/ 
 
De övriga, svarvita bilderna finns inne i arbetet i större format, se nedan. 

 
 

Bild 1 
 

Scouternas grundare lord Robertson Smyth Baden- Powell. Bilden är tagen från; 
http://www.pinetreeweb.com/ 

 
 

Bild 2 
 

Bilden föreställer kåren runt år 1920. Mannen till höger med hatt och vandringsstav är Rudolf 
Dahlgren. Originalet tillhör Margit Hansens samlingar. 

 
 

Bild 3 
 

Tre generationer Berg: 
Från vänster; Otto Berg, Bo Berg och Henrik Berg. 

Bilden tagen från Ålands Landskapsarkiv, Sjöscoutkåren Spejarnas arkiv ficka Ub. 
 

Bild 4 
 

Finlands president P.E. Svinhufvud på besök på Drumsölägret 1934 
Bilden är tagen från boken ”Scouting 80 år i Finland 1990. Minnen från OKEJ-lägret 1989”  

 
Bild 5 

 
Segelbåt med okänt namn och besättning. 

Bilden tagen från Ålands Landskapsarkiv, Sjöscoutkåren Spejarnas arkiv ficka Ub. 
 
 

Bild 6 
 

Bo Ahlnäs ledare för Vårdkasarnas scouter på kåken under ”Jamboree on the air” 1998.  
Bilden är tagen från http://www.fissc.scout.fi/spaland/ 
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Bild 7 

 
En av otaliga brokonstruktioner (de förstörs av isar och färgsug) över ”Plurring River”. 

Bilden tagen från Ålands Landskapsarkiv, Sjöscoutkåren Spejarnas arkiv ficka Ub. 
 

Bild 8 
 

Spejarnas fana bärs fram under OKEJ-lägret. Från höger står Sture Andersson, Marcus 
Risberg, Lisso Risberg och Andreas Risberg. 

Bilden är tagen från boken ”Scouting 80 år i Finland 1990. Minnen från OKEJ-lägret 1989” 
 

Bild 9 
 

De Åländska deltagarna på Satahanka IX uppställda på Pommerns däck under utfärdsdagen. 
Bilden är tagen från Laurina Törnvalls privata arkiv. 

 
 

Bild 10  
 

Kåkens fasad sett från sydväst någon gång under 40-50-talet. Mannen med mössan är Göran 
Hansen. Bilden tagen från Ålands Landskapsarkiv, Sjöscoutkåren Spejarnas arkiv ficka Ub. 

 
 

Bild 11 
 

Kåken sett från väster 1997. Vems är stöveln? 
Bilden är tagen från http://www.fissc.scout.fi/spaland/ 
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Källförteckning 
Otryckta källor: 
  
Brev: 
 
 Janke Sundbergs brev till Egon Häggblom 25/2-1998 

 
Ålands landsskapsarkiv: 
 
Patrull Måsens loggbok, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Ab1 
Årsberättelser och Historiker, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Db 1 
Mötesprotokoll, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Ca 1 
Inkomna brev, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Eaa 1 
Diverse Dagboksanteckningar, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Ae 4 
Rapport över intressetimmar, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Ae 1 
Dagorder, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Cb 1  
Arrendekontrakt, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, He 1 
Brevkoncept, Ålands landsskapsarkiv; Scoutkåren Spejarna, Da 1 
 

Intervjuer: 
 
Egon Häggblom   3.5.2000 
Irja-Lisa Mansnerus    11.5.2000 
Mathias Brunnsberg   april 2000 

 
Tryckta källor: 
 
Litteratur: 
 
Scouting i Finland, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Tammerfors Handelstryckeri 1960 
Brigadis Berättar, Alfons Åkerman, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Tammerfors 
Handelstryckeri 1953 
Patrulledarens handboken, Marketta Tamisto, Ekenäs Tryckeri Ab 1996 
Prästmän på Åland under 500-år, Bjarne Henriksson, Åbo Akademis kopieringscentral 
1989 
Matts Dreijer Genom livets snårskog, Söderström & Co Förlags Ab, Ekenäs Tryckeri Ab 
1984 
Mariehamns stads historia 1911-1961, Matts Dreijer, Tilgmanns Tryckeri Helsingfors 1962 
Scouting 80 år i Finland 1990. Minnen från OKEJ-lägret 1989, Asser Kaksonen, utgiven 
av Finlands Svenska scouter R.F., Ekenäs tryckeri 1990 
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Tidningar: 
 
Ålands Tidningen, 10/1-1963 ”Spejarna bärgade åter ”Flyttfågeln” i fyrkamp mot 
sjöscoutkåren i Åbo” 
Ålands Tidningen, 23/7-1963 ”Scouter hissade stjärnbandet på Prästö Festsmyckat läger 
invigdes på söndagen” 
Ålands Tidningen, 19/8-63 ”Sjöscoutbåt sjönk, ungdomsledare drunknade Femtonåring 
räddade sin simmande till Korsö” 
Ålands Tidningen, 19/10 – 1965 
Nya Åland, 23/10-98, ”Spejarna anropar världen – kom!” 
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