
Scoutsången 
Vi äro svenska scouter vi och 
löftet som blev givet. 
En vårdag brusande och fri 
står på vår panna skrivet. 
För Gud för kung och fosterland 
vart än i livet ställer. 
Var redo när det gäller 
med hjärta håg och hand. 
 
Var redo hör den stormens il 
som genom världen skrider. 
Håll spänd din sträng håll blank din pil 
nu är det knoppnings tider. 
Nu knyta vi vårt syskonband 
i kärlek och i gamman. 
Nu smida vi det samman 
kring hela Sveriges land. 
 
Text: J. Nordling 
Musik: S. Swedberg 
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Scoutlagen 
1. En scout söker sin tro och respekterar 

andras. 
2. En scout är ärlig och pålitlig. 
3. En scout är vänlig och hjälpsam. 
4. En scout visar hänsyn och är en god 

kamrat. 
5. En scout möter svårigheter med gott 

humör. 
6. En scout lär känna och vårdar naturen. 
7. En scout känner ansvar för sig själv och 

andra. 

Scoutlöftet 
Jag lovar att efter bästa förmåga följa 
scoutlagen. 

Valspråk och lösen 
Var redo! Alltid redo! 
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