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Georg Sterzel   

Svenska scouter i Kina 

 

 

GS mottog den 18 april 2009 en förfrågan från Jörgen Andersson, jorgen152@spray.se röran-

de förekomsten av svenska scouter i Kina. Han skrev: Jag vet om att det på Svenska Skolan i 

Kina mellan ca 1919-1927 fanns en pojkscoutkår och en flickscoutkår. Jag vet att åtminstone 

flickscoutkåren var ansluten till Sveriges Flickors Scoutförbund. Går det att hitta information 

om kåren i Kina i något arkivmaterial som finns hos er? Vad kan det vara för typ av informa-

tion? 

GS har med anledning därav gått igenom befintliga förteckningar m.m. och hittat följande. 

Märk därvid att kårregistren har upprättats långt i efterhand efter att uppordning av arkivhand-

lingarna påbörjades på 1970-talet. 

 

Utdrag ur Sveriges Flickors Scoutförbunds kårregister 

 
Kihungshan

1
, Svenska skolans i Kina flickscoutkår 

 

230620 Antagen, jfr förbundets årsberättelse 1923/24  

1926-27 Redovisad i förbundets kårregister  

 Inga handlingar finns bevarande från verksamheten  

 

Utdrag ur Sveriges Flickors Scoutförbunds årsberättelser 1913-1930 

Året 1923-24 - - - kan S.F.S. vid årets slut inregistrera 10 nya kårer nämligen - - - vid Svenska 

skolan i Kina Kihungshan.  

 

Utdrag ur Sveriges Flickors Scoutförbunds verkställande utskotts protokoll  

Den 20 juni 1923 § 4. Kikungshans scoutkårs anhållan om inträde i förbundet beviljades 

Den 1 april 1924 § 6. Med anledning av ett meddelande från Kikungshans scoutkår, att ter-

räng- och klimatförhållanden omöjliggöra sportprovet, diskuterades ett ev. ersättningsprov, 

men något beslut fattades ej. 

Den 10 april 1924 § 3. Beslöts att kinascouterna till idrottsprovet i stället för rodd, cykelåk-

ning, skid- och skridskoåkning skulle få taga scouttakt och ngt bollspel. 

Den 17 februari 1925 § 8. Uppgjordes lista å diverse personer, som skulle inbjudas till för-

bundsstämman - - - Föredragningslista o.s.v. skulle utsändas till kåren i Kikungshan. 

Den 20 maj 1926 § 14. Beslöts att till Kikungshans scoutkår sända en fana med scoutmärket. 

 

                                                 
1
 Märk att namnet stavas olika i skilda dokument. 
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Utdrag ur Sveriges Scoutförbunds kårregister 

Här omtalas som kår nr 229 en scoutkår, bildad vid Svenska skolan i Kina Kihungshan. Kåren 

torde ha inträtt i förbundet 1922 och erlagt medlemsavgift till förbundet 1922-1924, varefter 

den lades ned 1926. 

 

Övrigt 

Några handlingar i övrigt torde inte finnas bevarade i arkiven. Rörande dessa kan tilläggas att 

Sveriges Flickors Scoutförbunds arkivhandlingar finns deponerade på Riksarkivet, medan 

arbetet med att ordna upp Sveriges Scoutförbunds handlingar alltjämt pågår. Dessa handlingar 

förvaras i Svenska Scoutförbundets arkiv vid Kjesäters folkhögskola. 

Möjligen kan ytterligare upplysningar hittas i tidningen Scouten, som utkom med början 

1912. Den innehöll under drygt första decenniet även material rörande flickscoutverksamhe-

ten i vårt land. Sveriges Flickors Scoutförbund utgav 1926-1934 Sveriges Flickscouters tid-

ning och från och med Ledarbladet. Det är möjligt att man i någon av dessa tidningar kan hitta 

ytterligare upplysningar. Detta har dock inte kontrollerats närmare. 

 

GS 


