
 

 

 
Litteratur om scoutläger på Ingarö – text av Olle Wingborg 
Beatelund 
125 Beatelund Jublo 1927. Sveriges scoutförbunds jubileumsläger å Beatelund, den 8-19 juli 
1927. Sthlm 1927. 8 text- & 45 pl.-bl. (Sveriges scoutförbunds förlag.) - Ur inledning av Ebbe 
Lieberath: "Måtte bilderna … framkalla lika ljusa, vackra tankar som det jubel och den 
strålande festivitas, vilka präglade de tolv förvisso oförgätliga dagarna, från revelj till 
tystnadssignal." 
 
126 Stockholms-Mindealbum fra Jublolejren ved Beatelund sommeren 1927. Udg. af det 
danske Spejderkorps. Red. af Aage Jørgensen og Jens Hvass. [Khvn 1928.] 28 s.  
 
Björnö 
127 Ingarö rover moot 1935. Published by The Swedish scout council. Sthlm [1936]. [72] s. - 
Gustaf Adolf Camp Chief: "We are happy and glad, but at the same time sorry that the Rover 
Moot at Ingarö now lives but in our memories. We are sorry to know that from now on it will 
be a long while before we see each other again, at least in Sweden. But we hope there might be 
a possibility for some of you to come and visit us soon again." - Baden Powel of Gilwell Chief 
Scout: "This souvenir book would do a valuable service in keeping in your minds the spririt of 
the happy comradeship established in the Camp at Ingarö." – Ur innehållet (s. [8-14]): Ingarö 
rhapsody by Ebbe Lieberath.   
 
128 Ingarö rover news. Official organ of the world roover scout moot, Ingarö, July 29-Aug. 6 
1935. Editors: Bertil Holmberg, E.Cyon. Sthlm 1935. - Nr 1 1935 (July 30). - Nr 2 (Aug. 3). - 
Nr 3 (Aug. 6). - I nr 1, s. 7 Map of the Ingaröcamp. - (Moot är fornengelska och betyder 'möte' - 
avser läger för äldre scouter i åldrarna 18–26 år från hela världen.) 
 
Hanstavik: KFUM:s Ingaröläger 
129 Ingarölägrets 20-årsjubileum firat. (Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen av unge 
män i Stockolm. Aug. 1942, nr 8, s. 102.)  
 
130 Sånger och visor. KFUM:s Ingaröläger 1948. [Sångbok.] 1948. - Se nr xxx där Ingarövisan 
återges. 
 
131 Bonnedal, Åke. Ingarölägret. (Fagerholm. [Ingarö.] Sthlm 1995, s. 193-197.) - Om 
KFUM:s Ingaröläger mellan Hanstavik och Bergviken som fanns här under 40 somrar 1923-
1962. Tillkom genom Hugo Cedergren och P S Graham och fullföljdes av Edward Graham. - 
Waxholmsbolagets "Prins Gustaf" svarade under många somrar för kommunikationerna till och 
från lägret. - Foto av Gudstjänstberget och av förläggningen. - Minnesord över PS Graham av 
Karl Fries och Allan Brunkert i: Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen av unge män i 
Stockolm. 1940, nr 12, s. 173. 
 
132 Brunkert, Allan. Det blåser friska fläktar på Ingarö. Av A.F.B. (Månadsblad utgivet av 
Kristliga föreningen av unge män i Stockolm. Juli 1937, nr 7, s 104-105.) - Foto från 
Ingarölägret på häftets omslag. - Av Allan Brunkert finns härutöver bl.a. följande artiklar: 
Ingarölägret pojkarnas äventyrsland. (Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen av unge män 
i Stockolm. Mars 1940, nr 3, s. 54.) - Ingarölägret. Första lägerbålet. (Månadsblad utgivet av 
Kristliga föreningen av unge män i Stockolm. Juli 1940, nr 7, s. 98.) 
 



 

 

133 Johansson, Allan Fredric. Camp Dudley gav idén - Ingarölägret blev resultatet. Förb.-sekr. 
Hugo Cedergren importerade tanken om ett helsommarläger, Ing. P.S. Grahams 
vildmarksområde på bergiga Ingarö blev platsen. (Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen 
av unge män i Stockolm. Juni 1936, nr 6, s. 76-77.) - Av Allan Fredric Johansson finns 
härutöver bl.a. följande artiklar: Ingarölägret har startat. (Månadsblad utgivet av Kristliga 
föreningen av unge män i Stockolm. Juli 1938, nr 7, s, 107.) - Högsäsong på Ingarölägret. 
(Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen av unge män i Stockolm. Augusti 1938, nr 8, s. 
121.) - Försommar på Ingarö. (Månadsblad utgivet av Kristliga föreningen av unge män i 
Stockolm. Juli 1941, nr 7, s. 104-105.) 


