Om dövgrupp i scouterna bildat 1930
Det här är frågan om en verksamhet inom Stockholms scoutkår av dåvarande Sveriges Scoutförbund. I förbundets årsberättelse för 1930 kan läsas: I år har turen kommit till de dövstumma, i det
att en scoutavdelning under Stockholms scoutkår bildats å Manilla Dövstumskola.
Den första upptagningen ägde rum den 4 maj och förrättades av scoutchefen (Ebbe Lieberath) i
närvaro av en del andra Högkvartersledamöter.- Stockholms scoutkårs årsbok 1911-1931 s. 40
innehåller i stort sett detsamma, kompletterat med upplysningen att avdelningen omfattade omkring
10 scouter. Vidare kan här på s. 130 läsas att avdelningen var indelad i patrullerna Örnen och
Vargen, vardera med fem pojkar, som ordentligt uppräknas med namn m.m. Till kårens årsbok
1911-1936 är även fogad en rulla över medlemmar per 31/12 1935, se s. XXIX, där 5:e kolonnens
6:e avdelning består av pojkar från Manilla, fördelade på fyra patruller (Ugglan, Björnen, Örnen
och Vargen) med sammanlagt 15 pojkar.
I Stockholms scoutkårs medlemsmatrikel 1943 redovisas 5:e kolonnens 6:e avdelning på s. 77f.
Avdelningen består fortfarande av pojkar från Manilla, nu fördelade på tre patruller (Ugglan nedlagd) med totalt 25 pojkar. (Kolonnen bedriver även en tämligen omfattande verksamhet bland
pojkarna på Eugeniahemmet.)
Stockholms scoutkårs verksamhet lades ned 1944, varvid 5:e kolonnen ombildades till Södermalms
scoutkår. Kåren fortsatte sedan under många år att bedriva verksamhet, både vid Manilla och på
Eugeniahemmet. Hur det ser ut i dagsläget vet jag inte.
Vid Riksarkivet finns deponerade handlingar från verksamheten inom Sveriges Flickors Scoutförbund (1913-1960) samt inom Svenska Scoutförbundet (från 1960 till en bit in på 2000-talet).
Handlingarna från pojkverksamheten inom Sveriges Scoutförbund (1912-1960) uppsorteras för
närvarande och förvaras för ändamålet hos Stockholms Scoutdistrikt på Fridhemsgatan 8. Handlingarna från Stockholms Scoutdistrikt och Stockholms Scoutkår är deponerade på Stockholms
Stadsarkiv. Arkivförteckningar finns publicerade på nätet, se http://scouthistoria.ssf.scout.se/ och
http://old.scoutkansliet.se/arkivet/index.htm. Mest givande torde i detta sammanhang vara
handlingarna på Stockholms Stadsarkiv.
Vänliga hälsningar!
Georg Sterzel
(fritidsarbetande "arkivarie")

