
 

Svenska Scoutförbundet Kjesäters folkhögskola Georg Sterzel Gerd Ek 
Box 801 643 92 VINGÅKER Hagagatan 17 D Sörgårdsvägen 20, 2 tr 
169 28 SOLNA Telefon 0151-105 11 (arkivet) 113 47 STOCKHOLM 163 52 Spånga  
Telefon 08-568 432 00 0151-51 86 00 (skolans kansli) Telefon 08-31 1667 Telefon 08- 87 21 37 

 
 
 
 
 
 
 

2006-05-31 
 

Blandade karameller 
En liten berättelse om vad som hänt och kommer att hända 

 
PRESSKLIPPARNA 

har som vanligt varit flitiga den gångna säsongen. Samlingen registrerade klipp är nu uppe i 
48 821, vilket motsvarar närmare 70 000 färdigkopierade tidningsartiklar. 

Innehållet i nio välfyllda arkivboxar väntar på att registreras. För slutlig kopiering ligger 
innehållet i 17 boxar. Något att bita i till hösten! 

När pressklippsprojektet startades 1991 hade vi 255 klippböcker och pärmar, fyllda med 
inklistrade artiklar. Av dessa återstår idag 58 böcker och pärmar. Vi har alltså slutbehandlat 
nästan 200 böcker och pärmar under de gångna 15 åren. Under samma tid har dessutom 
tillkommit närmare 11 500 klipp från åren 1991-2006. Av dessa är 11 081 klipp helt färdig-
behandlade och slutkopierade! Verkligen ett fint resultat!! ! 
 

SAMLINGARNA I ÖVRIGT 

Omfattningen var vid vårens slut ungefär följande
A l Museiföremål ca 2 000 
A 4 Loggböcker 423 
B Böcker (och tidskrifter) ca 2 700 
B 21 Kalendrar, almanackor mm 23 
B 31 Lägeralbum, -böcker och tidningar 204 
B 41 Provböcker o.d. 245 
B 51 Sångböcker 284 
B 61 Kårers årsskrifter mm (U IV) 282 
B 71 Avhandlingar, uppsatser 127 
 utredningar o.d. 
C Pressklipp, registrerade 4 8821 
C 01 Pressklipp, böcker 58 
Dx Dräktmärken, registrerade ca 3 100 
E 2 Affischer 181 
L 0l Fotografier, registrerade 4 845 
L 02 Diabilder 495 
L 03 Skioptikonbilder 1 831 

L 04 Vykort 1 035 
L 05 Negativ mm 671 
L 06 Fotoalbum 113 
L 11 Filmer ca 200 
L 21 Bildband 23 
L 21 Grammofonskivor 63 
L 21 Kassettband 274 
L 21 Spolband ca 100 
M 1 Dekaler  
M 2 Lägermärken (ej dräkt)  
M 3 Brevmärken (ej postala)  
P 01 Frimärken  
P 02 Förstadagsbrev  
P 31 Lägerstämplar  
P 41 Övriga postala kuvert och kort  
R Ritningar 17

 

Arkivet innehåller 200-250 hyllmeter handlingar, som delvis är osorterade. Vi räknar med att 
under hösten leverera ca fem hyllmeter till Riksarkivet (mest protokollsböcker). Arbetet i denna 
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del är i övrigt koncentrerat till två projekt. Först och främst vill vi kunna presentera en 
åtminstone preliminär förteckning över Svenska Scoutförbundets arkivalier. Samtidigt arbetar vi 
med en kartläggning av Sveriges Scoutförbunds verksamhet sådan denna avspeglas i 
protokollen. 

Under vinterns arkivarbete har vi hittat något tiotal ritningar som befinner sig i ett bedrövligt 
skick och kräver omkopiering tämligen snart, om de inte skall förstöras fullkomligt. 

Fotoprojektet framskrider i god takt. Göran har nu scannat innehållet i omkring 30 av de 44 
boxar med lösbilder som deponerats på Riksarkivet (= ca 3000 bilder). 

Filmprojektet går även det framåt. Alla våra smalfilmer har deponerats hos Filminstitutet, 
som kommer att överföra dem till DVD och ge oss kopior av dessa. Två DVD är redan 
levererade och kompletterade med texter enligt våra anvisningar. Resten hoppas vi kunna få 
under hösten. Ett problem har visat sig vara att Filminstitutet endast tar emot smalfilmer men 
däremot inte några videokassetter. Våra videofilmer får vi därför själva föra över till DVD. Detta 
lär i och för sig vara en ganska enkel uppgift, eftersom det finns apparatur som är avpassad just 
för sådana arbeten. Men vem vill åta sig att ägna tid åt att trycka på knapparna? 

Samlingen bandade intervjuer med gamla scoutledare m.m. är nu uppe i drygt 50 
utskrivna och justerade band. Härtill kommer ytterligare drygt 20 band som är utskrivna men 
ännu ej efterkontrollerade samt ytterligare närmare tio band som vi räknar med att få utskrivna 
under sommaren.  

Delar av våra bildregister föreligger än så länge enbart i koncept som väntar på utskrift. 
Arbetet med dräktmärkena har fortsatts under året. Ett antal nya tavlor har framställts och 
uppläggningen av registret gåtts igenom på nytt. 

Vårt arbete med tidskriftssamlingarna har i stort sett legat nere det senast året i väntan på 
att vi skulle få in sådant som vi saknar. För drygt ett år sedan vädjade vi till äldre medlemmar att 
skänka sådant som de möjligen hade bevarat i sina gömmor. Resultatet blev tyvärr ganska klent. 
Till hösten räknar vi med att börja kopiera sådant som vi saknar. Målet är att få fram fyra 
kompletta omgångar av alla tidningar som givits ut av vårt förbund och dess båda föregångare 
samt Svenska Scoutrådet. En omgång är helt komplett medan de övriga tre har åtskilliga luckor. 
Vi vill ha två omgångar på Kjesäter, en på distriktskansliet och en på förbundskansliet. 

I museet planeras för närvarande en ny utställning i rum 3. Tanken är att den skall vara klar till 
början av jubileumsåret 2007 - Scouting 100 år. Kerstin N. håller i trådarna. Mats planerar 
samtidigt en vandringsutställning, även den med tanke på jubileumsåret. 

 

Museivännernas årsskrift 2006 kommer att handla om utbildning. Författare är Ingegerd 
Karlsson och Barbro Granlind. Vi väntar med spänning på resultatet. 

Arbetet med vår egen hemsida på Internet har nu framskridit så långt att den är kan läggas 
ut officiellt senast i slutet av sommaren. Massor med arbete återstår men det resultat som redan 
uppnåtts är mer än tillräckligt för att kunna presenteras. 

 

Trevlig sommar! 
Vi ses igen till hösten!!! 


