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Gnosjö UV-scout 75 år

Hur var det när UV-kåren startade?

Det var en söndag i februari månad. Missionshuset 
uppe på Parkgatan var smockfullt. Många hade 
kommit dit av nyfikenhet. Vad skulle detta vara? En 
kristen scoutkår?! Inmarsch till musik med standar 
och den svenska flaggan i täten. Var det för 
militäriskt? Dessutom när andra världskrigets kalla 
vindar blåste. Vad skulle Unga Viljor (UV) vara? 
Skulle UV-kåren ta död på den blomstrande 
söndagsskolan? Frågorna var många. 
Så kom den där söndagen vi förberett oss för. Det 
var dags för UV-invigning, berättar Britt och Märta.

Britt: Jag var så nervös
Märta: Jag var rädd att jag skulle svimma. Jag 
kommer också ihåg en flicka, som satt i en bänk och 
var så sur för att hon inte fick invigas. Men hon var 
ju för ung.
Vi fick den gula scarfen och röda snodden vid 
invigningen.  Verner Zimmergren från SAU centralt 
var den som förrättade invigningen.

Ja, det var mycket som skulle hinna bli klart till 
invigningen. Det var krigstider och svårt att få fram 
UV-skjortorna. Något blev fel i tillverkningen, så 
skjortorna från syfabriken i Grimsås blev försenade 
och kom inte förrän precis till invigningshelgen. Jag 
minns att vi fick gå hem till Maj och Ragnar 
Johansson på Hallabo och prova ut skjortorna, 
berättar Märta.  Britt minns båtmössan man skulle ha 
till uniformen och dessutom en slips, som var ett rent 
elände att knyta. Men det var spännande att få bära 
uniform! Man kände sig stor och viktig!

Året var 1942. Då startade den första UV-kåren – just i innovativa Gnosjö! Idag består UV-scout av drygt 100 kårer 
med ca 6000 medlemmar.  Nu i somras anordnades 9 scoutläger i södra Sverige med totalt nästan 3300 deltagare. 
Vilken utveckling!
UV-scout handlar om djur, natur, eldar och knopar. Men också om sjukvård, bibelkunskap, mission och allmänna 
samhällsfrågor som trafik och demokrati. Innehållet i UV är minst sagt varierat! Men vaggan stod i Gnosjö.

De första ledarna var Ragnar Johansson, Reinhold 
och Märta Johansson, Olof Johansson, Märta och 
Folke Magnusson, Sylvia Göhlin och Karin 
Svensson. Ragnar Johansson var UV-chef. Det var 
han som var den drivande kraften att UV-kåren 
startade. Han hade ett brinnande hjärta för bygdens 
barn och ungdomar. Det behövdes ett komplement 
till söndagsskolan, något annorlunda, som kunde 
fånga de unga.

Vad gjorde ni på UV-samlingarna? 
Trots att vi var en scoutgrupp har jag inget minne av 
att vi var ute i naturen, så väldigt mycket. Det jag 
kommer ihåg var provmötena. Vi skulle lära oss om 
sjukvård, bibel mm. Det var jobbigt att lära sig 
bibelversar utantill, berättar Britt, men jag är så glad 
att jag i UV fick lära mig den 23:e psalmen i 
Psaltaren. Den har jag haft glädje av hela livet!

Vi lärde oss också psalmen ”Hela vägen går Han 
med mig” utantill. Det man lärde sig som barn sitter 
kvar, när närminnet sviktar.

Vi sitter och samtalar och låter minnena komma 
fram. Det är Märta Hellman och Britt Åberg, som 
båda var 11 år vid starten.

Gustav Haag och Ragnar Johansson.


