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Göran Berglund har sysslat med scout-
liknande verksamhet från 1974 och var 
en av de drivande i framväxten av EFS 
Scout (idag Salt Scout) i mitten av 80-ta-
let. Genom sina insatser på administrativ 
och organisationell nivå har Göran varit 
avgörande för framväxten och formandet 
av det som idag är Salt Scout med över 
1100 scouter. Göran har genom åren 
inom scouting jobbat med utbildning, 
som scoutkonsulent, i arbetsgrupper, sty-
relser, Salts centrala scoututskott och på 
flertalet läger, bland annat som lägerchef 
för Salt Scouts stora läger Patrullriks 
1996 och 2014. Han är en person som 
kämpat och stått upp för bra verksam-
het både på det lokala planet liksom på 

distrikts- och riksplanet. I mångt och 
mycket förenas de bästa egenskaperna av 
att vara en scout i Göran Berglunds per-
son. Scoutlagens alla punkter har en fin 
företrädare i Göran. Han har dessutom 
stor kunskap, stor erfarenhet, stor skick-
lighet, stor överblick och stor glädje som 
han generöst delat med sig av under mån-
ga år inom scoutarbetet på alla nivåer.

Silvervargen instiftades av Sveriges Scout-
förbund (nuvarande Scouterna) 1920 
som tecknet för att man gjort extraor-
dinära insatser för scouting. Sedan 1935 
är silvervargen den högsta nationella ut-
märkelsen inom scoutvärlden.  Silvervar-
gen ska utdelas av någon som redan in-

nehar utmärkelsen och får samtidigt bara 
innehas av 25 aktiva scoutledare under 
60 år.

Salt är en samverkansorganisation till 
Scouterna och kan därigenom bedri-
va scoutverksamhet under namnet Salt 
Scout. Salt är EFS barn- och ungdoms-
förbund. Scoutliknande verksamhet har 
funnits inom EFS sedan 1960-talet och 
blev genom KFUK-KFUM:s scoutför-
bund anslutet till världsscoutrörelsen 
1988 under namnet EFS Scout. När Salt 
startade 2005 övertog man scoutverk-
samheten från EFS och 2013 bytte man 
namn till Salt Scout. 

GÖRAN BERGLUND TILLDELAS SCOUTSVERIGES  
HÖGSTA UTMÄRKELSE – SILVERVARGEN

Scoutvärlden är känd för sin förmåga att uppmärksamma personer och bedrifter med ut-
märkelser och märken. Den högsta utmärkelsen en person kan erhålla inom scout rörelsen 
i Sverige är Silvervargen. Den kan tilldelas aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt 
förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. På fredagskvällen 6 maj förärades för första 
gången utmärkelsen till en scout inom Salt Scout – Göran Berglund från Sävar, Umeå.  
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