Scoutkårens historia
- vårda scoutkårens minnen



Inledning
De äldsta scoutkårerna i Sverige har nyligen fyllt 100 år och flera står på tur de närmaste åren.
Alla kårer har en historia, den kan vara kort eller lång. Nu är det ett bra tillfälle att ta vara på
just din kårs historia. Titta på bilder, läsa protokoll, se tillbaka och berätta gamla minnen för varandra och för de yngsta scouterna. De ska få känslan av att vara med i ett sammanhang i tiden och
i världen. Kan vi lära oss något av kårens historia? Kårens bästa tid, hur var den och vad hände?
Eller så bestämmer vi oss för att kårens mest framgångsrika tid ligger framför oss. Då är det bra om
vi har historien i tryggt förvar i skåp, förråd och arkiv. Vi kan ha några utvalda saker på väggen i
scoutlokalen så att nya medlemmar ser att kåren har en historia.
Det här häftet ska hjälpa kåren att ta reda på och ta vara på sin historia. Syftet är att hitta känslan
för scouting, skapa sammanhållning i kåren och ge inspiration att bära idéerna vidare.

Vad är historia och varför är det viktigt?
Historia är mycket mer än årtal. Scouterna har också en idéhistoria. Den omfattar utvecklingen
av vår värdegrund och scoutmetoden under 100 år. Lag och löfte har i stort sett varit sig likt och
haft samma betydelse för generationer scouter. Uppgiftssystem, scoutdräkt och organisation har
förändrats över tiden. Utveckling har skett när det gäller vilka frågor som varit viktiga för scoutrörelsen under olika perioder. Fostran, hjälpsamhet, natur och miljö, mångfald, religionens betydelse
är exempel på sådana frågor. Demokrati, jämställdhet och generationsfrågor är andra frågor där vi
har påverkats av rådande värderingar i samhället. Vad kan vi se av detta i kårens historia? Det räcker
kanske att läsa några gamla protokoll, titta på foton eller prata med en ledare som var med när det
begav sig. Då märker vi att saker och ting förändrats.
En nystartad kår har inget spår bakåt i tiden. Det är fritt fram att forma traditioner och idéer.
Den situationen har alla scoutkårer någon gång varit i. Verksamheten har formats under en viss
tid och av de människor som var engagerade just då. En kår som har funnits länge har byggt upp
traditioner när det gäller patrullnamn, kårtävlingar, pingstläger och mycket annat. Det är viktigt
att ta vara på det som fungerar och som känns bra för dagens medlemmar. Annat kan få sin plats i
arkivet, på väggen eller i våra minnen. En dag vill kåren fira sitt 20-års- eller 75-årsjubileum och då
kan det vara roligt att plocka fram gamla ting. Det kan inspirera till nya tag inför framtiden.

Historia och historik
Historia kallas alla de händelser som inträffat i det förflutna ända tills idag. Inom historievetenskapen studerar man händelser, orsaker till händelser och sammanhang mellan händelser. Det kan
finnas olika tolkningar av händelser och orsaker. Även om vi vet vad som hände, och när, så finns
det kanske inget entydigt svar på varför. Källorna är viktiga för historikern. Hur vet jag att det här
är sant? Gamla papper och föremål kan ge svaren.
Historik är en kortare framställning, ofta i kronologisk ordning, av ett begränsat ämne. Till
exempel de viktigaste årtalen i kårens historia och vad som hände då.

Kåren förr i tiden
De flesta av våra äldre scoutkårer har bildats vid sammanslagningen av Sveriges Scoutförbund (för
pojkar) och Sveriges Flickors Scoutförbund. Det skedde i november 1960 då Svenska Scoutförbundet


bildades. Det innebär att din kår kanske har två kårers historia att ta reda på. Det är vanligt att man
anger startdatum för kåren, när den äldsta delen av kåren bildades. Redan här finns tre viktiga årtal
i kårens historia. Pojkscoutkårens, flickscoutkårens och den sammanslagna kårens bildande.
En del kårer har varit nedlagda eller vilande under en tid, där finns några viktiga årtal till att nämna.
Har kåren slagits ihop med en annan kår? Det är vanligt under senare tid när befolkningsstrukturen ändras och medlemsantalet kanske sjunker. Viktiga årtal blir då när scoutverksamhet startade
på de olika platserna eller i stadsdelarna.
Det finns kårer som har delat sig, startat verksamhet på en ny plats, som sedan blivit en egen kår.
Då får ni diskutera vilket år ni vill ange som er kårs startår.
Detta kan vara grunden för din kårs historik. Kanske finns det fler märkesår att nämna? Den nya
scoutgårdens invigning eller resan till England? Läs längre fram hur ni kan skapa en tidslinje för kåren.

Var finns kårens historia?

Historia är mer än årtal, händelser och platser. De som har skapat historia är kårens medlemmar.
Det är dags att ta kontakt med kårens äldsta medlemmar. Både de som varit medlemmar länge och
de som var med för längesedan men som slutat av olika anledningar. Alla har något att berätta.

Fråga de äldre
Skicka ett brev till de ”äldre” och be dem berätta om sin scouttid. Det är bra att ha förberett frågor,
det lockar till att få visa vad man kommer ihåg. Exempel på frågor:
- När var ditt första scoutmöte? ( Blåvingemöte eller vargungemöte.)
- Hur såg din första scoutdräkt ut?
- Vad hette din patrull? Kommer du ihåg patrullropet eller patrullsången?
- Var låg scoutlokalen? Hur var den inredd?
- Vad hette dina scoutledare?
- Vilket var ditt första läger?
- När blev du ledare? (Ordförande, stugfogde eller liknande.)
- Vad har du lärt dig i scouterna?
- Berätta om en minnesvärd händelse.
Förhoppningsvis får du ett brev tillbaka och då har du första bidraget till kårens jubileumsskrift.
Om det dröjer så ring och fråga om du får göra en telefonintervju. Eller fråga om du kan få komma
hem till personen och prata och kanske ta några bilder.


Berättarkväll
Kåren fyller snart 70 år och den här gången har ni tänkt fira med en fest. Till den dagen eller kvällen
har ni förberett ett trevligt program och något att äta. Då kommer ni inte att ha tid till att göra
intervjuer eller titta på bilder.
Bjud in till en berättarkväll några månader innan festen. Då kan ni få innehåll till en jubileumsskrift, bildvisning eller historisk kavalkad som ni kan spela upp på festen.
Be gästerna att ta med sig foton och föremål till berättarkvällen. Ordna med en skanner och en
dator på plats så behöver ingen lämna ifrån sig sina dyrgripar. Det går bra att skanna från fotoalbum.
Gamla föremål kan fotograferas. Någon kanske vill skänka saker till kårens museiskåp? Skicka ut
inbjudan till berättarkvällen i god tid så att gästerna hinner leta hemma i skåpen och på vinden.

Storstädning
En god idé är att gå igenom scoutlokalen eller scoutstugan från källare till vind. Ni kanske inte
vill plocka fram hela lägerförrådet, men titta även där om det finns något som ni inte använt på
länge. Prata med patrullerna och be dem titta i sina lyor och patrullkistor. Plocka fram allt ni hittar
och ställ i tre högar: Skräp, Dyrgripar, Användbart. Till skräp kan räknas sådant som är trasigt,
utnött eller inte direkt har anknytning till kåren, till exempel souvenirer från resor. Dyrgripar är
förstås tavlor, vandringspriser, gamla avdelnings- eller patrullflaggor, totempålar och loggböcker.
Användbart är sådant som patrullflaggor och patrullkistor, kanske kan någon nystartad patrull
använda sakerna. När ni fått en överblick över hur mycket dyrgripar ni har, så märk sakerna med
antingen ett nummer eller en etikett med några korta fakta på. När ni har märkt alla föremål så
skriv in dem i en förteckning. Placera era museiföremål i ett skåp. Förteckningen kan sättas upp på
insidan av skåpdörren. Lägg gärna med förteckningen som bilaga till ett kårstyrelseprotokoll så är
den för evigt bevarad.

Forska i arkiven
Det finns flera ställen att söka på om man vill ha tag i dokument eller foton. Börja med att titta i
scoutlokalens skåp och förråd. Det kan finnas gamla pärmar med terminsprogram, inbjudningar
eller kårtidningar. Fråga kårsekreteraren hur mycket som finns hemma hos honom eller henne. Allt
kanske är i god ordning, då kan ni börja läsa och ta reda vad som hände förr i världen. Ni kan samla
ihop de äldsta dokumenten och förbereda för att lämna till ett arkiv.

Tidningsarkiv
Om er ort har en lokaltidning så kan ni göra ett besök där. Det brukar gå bra att få titta i tidningens
arkiv, eller att få hjälp med att leta efter artiklar och foton om scoutkåren.

Lokala och regionala arkiv
Det finns ett flertal olika arkiv i Sverige. Något av dem kanske redan har delar av kårens arkiv. Sök i:
- Kommunarkiv/stadsarkiv. De flesta finns på Internet men de är inte alltid så lätt att
hitta. Webbplatsen kan ha en lång adress. Googla på till exempel ”kommunarkiv sundsvall” så hittar du en sida ”Kommunarkivet”. Till höger under Länkar klickar du vidare på
”Kommunarkivets beståndskatalog” så kommer du till ”Sundsvallsminnen”. Sök på ”scout”
så dyker det upp en rad scoutkårer som har lämnat dokument till arkivet. Leta på din
egen kommuns hemsida. Om man går in på Stockholms stadsarkiv och letar sig fram till


”Beståndsregister” så ser man att en del handlingar ligger på sådana ställen att man måste
beställa fram dem i förväg.
- Statens arkiv, som är den högsta arkivmyndigheten i Sverige, består av Riksarkivet och landsarkiven. På Riksarkivets hemsida, under Sök i arkiven, kan man hitta Nationell Arkivdatabas
och därifrån söka sig fram till Arkiv. Sök där på ordet ”scout” så dyker det upp länkar till
arkiv på många olika ställen i landet.
- Föreningsarkiv. Man kan söka på Föreningsarkiven i Stockholms län, och där hitta scoutkårer. Där kan man också läsa Tips för arkivering.
- Folkrörelsearkiv. Finns till exempel i Dalarna, Västerbotten och Skaraborg. Kan också finnas
som länsarkiv.
- Länsarkiv. I Sverige finns 22 länsarkiv, som förvaltar olika arkiv såsom föreningsarkiv, företagsarkiv, personarkiv mm. Dessa hette från början Folkrörelsearkiv, beroende på att de förut
endast samlade in och förvarade föreningslivets arkivhandlingar.
- Stadsarkivet i Stockholm. Här finns arkiv från flera scoutdistrikt, skeppslaget och ett drygt
40-tal kårer. Arkivförteckningar redovisas på hemsidan http://old.scoutkansliet.se/arkivet/
index.htm. Ett studium av förteckningar och övrigt material på hemsidan ger åtskilligt av
värde för den som vill ordna ett kårarkiv
Det finns mycket att fördjupa sig i på Internet! Den bästa vägen är att leta på sin kommuns
hemsida eller fråga på kommunkontoret vad som finns i arkiven om just din scoutkår. En kunnig
arkivarie kan lotsa dig vidare till andra tänkbara arkiv, till exempel i länet.

Distriktsarkiv, förbundsarkiv
Kontakta ditt scoutdistrikt och fråga vad som finns där. Distriktet kanske har gamla handlingar
där ni kan få reda på mer om scoutkåren. Till exempel distriktsstämmoprotokoll, resultatlistor från
distriktstävlingar eller kursrapporter. Tag reda om distriktet har lämnat sina handlingar till något
länsarkiv eller motsvarande.
Svenska Scoutförbundets arkiv ligger på Kjesäters Folkhögskola i Vingåker. Där finns i första
hand handlingar från verksamheten på förbundsnivå. Sveriges Flickors Scoutförbunds dokument
är inlämnade till Riksarkivet. En del kopior på till exempel protokoll finns dock i Scoutarkivet.
I Sveriges Scoutförbunds och Svenska Scoutförbundets handlingar finns en del dokument från
distrikten och kårerna, bland annat årsrapporter och grundhandlingar.
Titta in på hemsidan http://scouthistoria.ssf.scout.se/ och läs mer om vad som finns i olika arkiv
och i Scoutmuseet. Kontakta gärna Scoutarkivet om du vill söka information om din scoutkår,
scoutarkivet@scout.se

Scoutmuseet
på Kjesäter


Scoutmuseets Vänner
Scoutmuseets Vänner är en stödförening där enskilda, scoutkårer eller scoutdistrikt kan vara medlemmar. Museivännerna ger varje år ut en årsskrift. Åren 2007-2009 gavs tre årsskrifter ut med
namnet ”I begynnelsen…” Författare är Georg Sterzel och skrifterna handlar om scoutings framväxt i Sverige de sju första åren. Del 3 innehåller allt som finns att veta om de tidiga scoutkårerna
i Sverige, startdatum och plats, i den mån det har funnits källor att tillgå. Årsskrifterna kan köpas
genom Scoutmuseets Vänner, leta på den tidigare nämnda hemsidan om scouthistoria.

Vad hittar vi?

När vi genomfört storstädningen i lokalen, stugan eller scoutgården så kommer vi att ha en samling
föremål att ta hand om.

Saker från förr och nu
-

Patrullflaggor, avdelningsflaggor och kårfanor.
Lägeralbum, fotoalbum
Loggböcker
Patrullådor/kistor
Närvarotavlor
Skinn med scoutlagen (äldre version)
Scoutdräkter
Kårhalsdukar, lägerhalsdukar
Lägermärken, lokala märken
Vandringspriser
Kartor med hajkvägen inritad
Diplom, utmärkelser
Kristallvaser
Hantverk
Utrustning

Allt detta vill ni säkert spara för att kunna ta fram och visa för de yngre scouterna eller för att göra
en utställning på jubileumsfesten. Om ni inte redan gjort det, så märk sakerna och skriv in dem i
en förteckning. Då är det lättare att veta vad man har och var det finns. Sedan kan sakerna stuvas
undan (rengjorda) i ett skåp eller i en låda på vinden. Längre fram kommer tips på hur föremålen
kan presenteras.



Bokhyllan
De flesta scoutkårer har en bokhylla med aktuell litteratur. Dels för att underlätta planeringen, dels
för att ledarna ska kunna läsa, fundera, ta reda på fakta och få inspiration. I gamla scoutkårer finns
ofta gammal litteratur. Spårhunden, Falken, Hej Miniorscout och Vårt Program till exempel. Då är
det viktigt att veta vilka böcker som är aktuella och som nya ledare ska läsa först. De andra böckerna
kan vara inspiration. Man kan hitta programtips, ceremonier eller instruktioner som är användbara
även idag. Men det kan vara så att riktigt gamla böcker förmedlar en annan ledarsyn eller ett annat
förhållningssätt i avdelningsarbetet än det som vi står för idag. Scouting for Boys kan fortfarande
läsas som lägereldsberättelser. Riktigt gamla scoutböcker är roliga att läsa, de förmedlar en känsla
av hur det var förr.

Dokumenten berättar
Dokument som är mer är 10 år gamla kan med fördel sorteras och lämnas till ett arkiv. De bör
sorteras enligt Riksarkivets rekommendationer, se längre fram. Sortera varje typ av dokument för
sig och lägg i kronologisk ordning.
- Protokoll. Kårstämmoprotokoll, kårstyrelseprotokoll, protokoll från arbetsutskott och
kårkvarter, anteckningar från ledarträffar. Glöm inte bilagor. Man sparar originalprotokollen,
de som är påskrivna av ordförande, sekreterare och junteringspersoner.
- Handlingar till möten, särskilt årsmöten. Kan förvaras tillsammans med respektive protokoll.
- Verksamhetsberättelser. Lägerrapporter och andra viktiga rapporter som inte står i verksamhetsberättelsen kan man hänföra till resp. projekt. Bokslut och revisionsberättelse ingår i
verksamhetsberättelsen.
- Matriklar, medlemsförteckningar, telefonlistor. Det är viktigt och roligt att veta vilka som
varit med i kåren.
- Projekt, eller Ämnesordnade handlingar som Riksarkivet kallar det. Här kan allt samlas som
gäller läger, hajker, resor, Kårens Dag, julavslutningen, höstfesten. Hit hör också terminsprogram och inbjudningar till övernattning för avdelningarna. När det gäller läger och större
evenemang så spara inbjudningar, lägerbrev, program, aktiviteter, deltagarlistor, lägertidningar, affischer och annat som är speciellt för just det lägret.
- Räkenskaper. Här kan sparas kassabok, huvudbok och verifikationer. Ekonomiska handlingar ska sparas i 10 år enligt bokföringslagen. De flesta scoutkårer är dock undantagna från
detta krav. Kassarapporter och verifikationer kan slängas efter några år. Avtal kan vara viktiga
att spara.
- Fotografier, fotoalbum
- Trycksaker, årsskrifter, pressklipp och kårtidningar.
Förvara inte papper i pärmar för länge. De blir lätt hängiga och pärmarna tar plats. Bättre är att
skaffa arkivkartonger eller lådor där pappren förvaras liggande.
En del papper kan slängas, det kallas att gallra på arkivspråk. Spara inte kopior, komihåglappar,
anteckningar, kontoutdrag eller trycksaker från andra organisationer, till exempel distriktet och
förbundet. Plocka bort alla gem och plastfickor.



Kåren i bilder

Fotografier, filmer och album finns kanske inte i scoutlokalen eller stugan. Ordna en fototräff. Bjud
särskilt in äldre ledare eller före detta medlemmar. Ta med en dator och en skanner till träffen. Det
går att skanna även från fotoalbum. Be scouterna och ledarna välja ut sina bästa bilder och samla in
dem. Ordna fototävling med olika teman. Bilder kan förstoras, skrivas ut och sättas upp på en vägg
i lokalen. Om man gör det i form av ett collage får man plats med många bilder. Man kan också
göra ett antal fina tavlor. Skriv gärna namn, plats och årtal på bilderna.

Digitalt material
Därom tvista de lärde! Det finns ännu inga klara riktlinjer från Riksarkivet om hur vi ska bevara
digitalt material. Det pågår forskning om hur man skall långtidsförvara datamedia i våra arkiv för
framtiden. Utvecklingen går fort och ingen kan med säkerhet säga hur det ser ut om 10 år! En
CD- skiva håller informationen i minst 50 år men vi vet inte om vi då har datorer som kan läsa
skivorna.
Vad man kan göra idag är att bränna ner sitt arkivmaterial och sina foton på CD- eller DVDskivor. Så får vi se om ett antal år, om vi då ska spara om dem på ett annat sätt.
Framför allt gäller det filmer och bilder. Dokument är fortfarande bäst att skriva ut på papper.
När kårstämman har varit så är det lämpligt att skriva ut årets dokument och förvara på papper
i arkivboxar.

Hemsidor
Hemsidor är förgängliga. De uppdateras ofta och plattformar byts. Man kan se till att det som visas
på hemsidan finns dokumenterat på annat sätt. Foton och uppladdade dokument kan man bränna
ner på en CD-skiva. Andra viktiga saker kan skrivas ut och bevaras. Ett medlemsregister kan man
skriva ut på papper en gång varje år.

Traditioner
Vilka traditioner har din kår? Luciafirande, kårtävling, Sankt Georgsfirande, övergång mellan
avdelningar, ledarutnämningar är exempel på traditioner. Dokumentera dessa med beskrivning och
bilder, så att de inte försvinner. Leta i gamla dokument om det fanns andra traditioner förr som ni
kanske kan ta upp igen.



Profiler, förebilder och eldsjälar
Scoutkåren är dess medlemmar, gamla och nuvarande. Vem eller vilka startade scoutkåren? Det är
kanske den första frågan man ställer när man börjar intressera sig för kårens historia. Vilka var de
första scoutledarna? Finns det andra personer som har varit viktiga för kåren? En inventering kan
ge följande: Maj var kårordförande efter sammanslagningen mellan pojk- och flickscoutkåren 1963
och fram till 1974. Kårens medlemsantal ökade stadigt och kåren skaffade fler lokaler i närliggande
stadsdelar. Maj var pålitlig och kunde konsten att leda en kårstämma.
Vera var blåvingeledare i flickscoutkåren i 10 år och så småningom miniorscoutledare. De flesta
av kårens medlemmar minns Veras omsorger och disciplin.
Patrull Höken vann distriktstävlingen tre år i sträck. Patrulledare var Lagom som nu blivit vuxen
och är med i distriktsstyrelsen.
Scoutpappan Kalle blev hastigt kårens kassör och skötte det i 8 år. Kalle hittade alla möjligheter att söka bidrag till läger och ledarutbildning. Kalle sjöng i kör och spelade gitarr och blev en
utmärkt lägerbålsledare.
Kanske ni kan göra ett galleri med eldsjälar? Ett foto, några viktiga årtal och lite text om vad
vederbörande betytt för kåren. Det kan samlas i en pärm eller så kan ni göra små tavlor och sätta
upp i ledarrummet.
En scoutkår gjorde en fin jubileumsskrift genom att låta många av kårens ledare, gamla och
nuvarande skriva varsin text om ett scoutminne. Det blev många korta bra historier. Om ni gör en
jubileumsskrift så glöm inte att skriva om förebilderna och eldsjälarna.

Scoutlokalen, stugan och båtarna
Alla handlingar som gäller stugor, lokaler, båtar och lägerplatser kan samlas i en pärm. Det kan
vara hyresavtal, köpehandlingar, byggnadsritningar och foton. Ett gammalt foto på scoutstugan
från förr kan ramas in och få en hedersplats på väggen. Handlingarna kan sparas i kårens arkiv.
Inventera vad kåren har ägt (eller hyrt eller lånat) genom åren:
-

Hus
Båtar, kanoter
Lokaler
Lägerplatser
Vindskydd


Visa kårens historia

När ni lagt ner så mycket arbete på att leta saker, samla in berättelser och foton, ordna era dokument, forska i arkiven och prata om gamla minnen så är det dags att presentera för andra vad ni
har hittat.
På kårens webbplats kan ni göra en egen sida om kårens historia. Lägg upp foton på personer,
miljöer, föremål och aktiviteter. Beskriv kårens gamla traditioner. Saxa ur kårtidningar och protokoll.
En tidning kan ni göra med ungefär samma innehåll, till exempel ett specialnummer av kårtidningen. Det kan delas ut till alla nya ledare. En tidning kan innehålla mer text än en webbsida. Ta gärna
med intervjuer med äldre medlemmar. I gamla verksamhetsberättelser finns mycket stoff att hämta.
När kåren fyller jämnt kan det vara trevligt med en jubileumsskrift. Leta i alla gömmor och arkiv,
det kan finnas en tidigare jubileumsskrift. Några sådana finns i Scoutarkivet på Kjesäter. Då kan ni
bygga på från det året som den tidigare gavs ut.
Gör ett museiskåp i scoutlokalen. Köp eller tillverka ett litet skåp, gärna med glasdörrar. Där kan
ni förvara era dyrgripar utan att de blir dammiga. Skriv gärna små skyltar som förklarar vad det är.
De yngsta scouterna har kanske aldrig sett ett vandringspris.
Tillverka tavlor av olika slag. Någon i kåren kanske kan måla scoutstugan i akvarell? Rama in en
gammal orienteringskarta. Köp eller tillverka lådor med glaslock. Där kan ni montera scoutdräkt
med halsduk och bälte. Eller mindre föremål som till exempel en scoutkniv, pipsnodd med visselpipa, kompass med fodral, träkåsa, söljor. En märkestavla kan innehålla lägermärken, gamla
intressemärken, frimärken, patrullmärken och egna märken från kåren. Man kan sy eller limma fast
märkena på en tygbit från ryggen på en gammal scoutskjorta.
Några sidor med text och teckningar ur en gammal loggbok kan också bli fint inom glas och ram.

Skapa kårens tidslinje
Det här kan ni köra på berättarkvällen, jubileumsfesten eller på ett kårmöte. Sätt upp papper längs
med en vägg i scoutlokalen. Skriv årtal med jämna mellanrum, Låt alla vara med och skriva, rita
eller sätta upp foton och urklipp från olika epoker. Fotografera hela verket, skriv ut och sätt upp på
en vägg. Man kan montera ner bilderna, skriva om texterna och göra en bok av det. Lägg gärna ut
tidslinjen på kårens hemsida.

Flickscoutkåren
startar

Pojkscoutkåren
startar
1920

1930

Vinterläger i Duved
1940

10 pojkar deltar på
jamboreen i England
1950

Fira kårens jubileum
När kåren fyller jämna år, det kan vara 10, 35 eller 80, kan det vara roligt att fira. Ordna en fest
för alla medlemmar, nuvarande och tidigare. Ni kanske kan annonsera i ortspressen att alla är
välkomna. Passa på att ha öppet hus, så kanske ni får några nya medlemmar. Ordna en historisk
utställning och några kul aktiviteter för gästerna.
Även om ni väljer att fira med bara kåren så finns det mycket att göra. Försök hitta några av de
riktigt gamla scoutsångerna och lär ut. Ordna primitiv matlagning som man gjorde förr. Be någon
visa något gammalt hantverk, till exempel läderarbete.
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Historia för framtiden

När ni har sorterat alla era dokument och trycksaker så kan ni lämna det till ett arkiv. Det kallas att
deponera (deposition), det är fortfarande kårens handlingar. Kåren kallas arkivbildare. Scoutkåren
ska bara arkivera sådant som framtagits inom kåren. Deponera inte verifikationer eller ekonomirapporter som ska slängas efter några år.
När man ska deponera sitt kårarkiv så är det några saker man måste tänka på:
Dokumenten ska ligga i arkivboxar, med ett omslag om varje pappersbunt som hör ihop,
till exempel Protokoll 1985, kårstyrelsen eller Riddarlägret 1998. Buntarna ordas i serier enligt
”Allmänna arkivschemat” som rekommenderas av Riksarkivet. De flesta folkrörelser använder detta
schema. A, B, C osv. kallas serier. Se tabellen.
När arkivboxarna är packade ska de förses med en påskrift där det framgår vad boxen innehåller.
Skriv med blyerts, det håller och kan ändras om det behövs. Det ska vara en kod som framgår av
arkivschemat nedan, samt årtal.
Tänk på att packa boxarna lagom fulla, inte halvtomma, så håller sig pappren bättre. En arkivbox
kallas en volym. Numrera volymerna löpande.
Foton ska helst läggas i kuvert av syrafritt papper, ett och ett. Man kan lägga flera foton i en box
med mellanlägg av syrafritt papper.
Hela samlingen med arkivboxar, eller volymer, ska förses med en arkivförteckning. I förteckningen ska det stå var arkivet finns, volymens namn eller nummer och innehåll.
Arbetet med att förteckna sitt arkiv kan verka krångligt. Tag därför först kontakt med kommunarkivet. Fråga hur materialet ska förpackas och var du kan köpa boxar och omslag. Det kan finnas
just där att köpa till en relativt billig penning.
Fråga sedan hur arkivet ska vara förtecknat och be och få en blankett eller ett exempel att följa.
Här är ett exempel hämtat från Föreningsarkiven i Stockholms län:
www.foreningsarkiven.a.se/tips

Arkivschema
A
B
C
D
E
F
G
K
L

Protokoll
Utgående handlingar (meddelanden)
Diarier
Register
Korrespondens
Ämnesordnade handlingar (projekt, särskilda händelser)
Räkenskaper
Fotografier
Pressklipp, trycksaker

Det viktigaste att spara för framtiden är protokoll, bokslut och verksamhetsberättelser. Sedan får ni
fundera på vad ni skulle vilja veta om 25 år. Allt ni sparar är en del av scoutrörelsens historia.

Lycka till i arbetet med din scoutkårs arkiv och museum!
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