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Från 
 

Sakletare 
 

till 
 

Konserveringstekniker 
 
 
 
 

Några anteckningar och reflektioner inför ett  
 

25-årsjubileum 
 
 
 

Ju längre tillbaka du kan se, 
desto längre framåt ser du troligen 

Winston Churchill 
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Denna skrift tillägnas 
 
 
 

Gösta Ternström 
 
 

Scoutmuseets grundare 
 

och  
 

den oförtröttlige inspiratören 
 

under de gångna 25 åren 
 

med tacksamhet 
 

från oss alla 
 

som fått förmånen att 
 

vandra i hans spår 
 
 

Det vi gör idag  
är historia i morgon 
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Det kan låta på en gång trivialt och patetiskt, men det är likväl sant: 
historien är något som ständigt måste erövras på nytt; annars dör 
den. Hur väl utforskade dess enskildheter än må vara, hur 
omsorgsfullt den än må vara uppordnad och presenterad dör den, 
blir obegriplig, till slut stum, om ingen längre står i åtminstone ett 
tolkande, ett lyssnande, ett öppet och någorlunda förtroendefullt 
förhållande till den. Historien ger det värdefullaste och mest 
svårproducerade av allt - det är liv - endast åt den som själv är 
beredd att gjuta liv i den; utdelning förutsätter insats; rik utdelning 
kräver stor insats, i någon mening. Det är bara på lotteri det går 
nämnvärt annorlunda till, och lotterier, det vet alla eftersinnande 
resenärer, är fattigdomsbevis; de frodas yppigast där arbete är 
meningslöst. 

(Stig Strömholm, Lag och lyra, 1989, sid 61) 
 
 
I begynnelsen var … 
 
Den svenska scoutrörelsen saknar i allt väsentligt arkiv-
traditioner. Ännu drygt sextio år efter rörelsens intåg i Sverige 
1909 och bildandet av våra tidigaste scoutförbund 1911-1913 
fanns i arkiven huvudsakligen samlingar av bundna protokoll 
samt stora mängder ostrukturerade papper, som samlade damm 
på olika vindskontor utan att ansvarigt folk ägnade en tanke åt 
att de kunde rymma något värdefullt eller att de åtminstone var 
värda en någorlunda betryggande förvaring till dess mer 
insiktsfulla forskare en dag skulle ge sig till känna och starta 
det mödosamma arbetet med att avlocka dem deras 
hemligheter. Tidens tand tilläts ohämmat kräva sin tribut 
liksom utgallringar, verkställda av personer med den 
grundläggande inställningen att det strängt taget bara var fråga 
om gammal ”smörja” utan något intresse för förnuftigt och 
framtidsinriktat folk. Inte ens en rejäl eldsvåda, som i ett slag 
ödelade stora delar av det gamla flickssoutförbundets arkiv 
1949, förmådde väcka till eftertanke - allt fick förbli vid det 
gamla. 
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Medvetenheten kommer smygande 
 
Under 1960-talet började sakta nya tankegångar få fotfäste i 
Svenska scoutförbundet. Decenniet hade ju inletts med att de 
gamla pojk- och flickförbunden (Sveriges Scoutförbund, SS, 
och Sveriges Flickors Scoutförbund, SFS) gått samman, 
varefter man i stor stil firat förbundets (i själva verket det 
gamla pojkförbundets) 50-årsjubileum 1962. Samtidigt började 
en del av de gamla pionjärerna nå den höga ålder, då man ofta 
funderar över vad som skall bli av de käraste ägodelarna den 
dag man inte själv finns i livet och kan vårda dem. Så kom det 
sig att förbundet fick ta emot förnämliga donationer av ting, 
som otvivelaktigt satte fantasin i rörelse och väckte tankarna på 
någon form av museal verksamhet. 
 
Först ut var Pontus Lönberg, den 
legendariske Stockholms-tandläkaren, född 
1897. en av de första scouterna i ärevördiga 
”andra kolonn”, Vikingarna, och vid vuxen 
ålder den som främst förknippas med starten 
av vargungegrenen i vårt land. Till alla sina 
övriga förtjänster var Pontus en stor samlare 
av allehanda scoutföremål, både papper och 
annat. Vid förbundsstämman den 21 novem-
ber 1965 överlämnade han som gåva till förbundet fem pärmar, 
innehållande pojkmärken från scoutrörelsens start i vårt land 
och fram till dags dato. Samtidigt utlovade han en liknande 
samling över samtliga flickmärken, ett löfte som han 
naturligtvis höll. Pontus samlingar finns idag väl bevarade vid 
Scoutmuseet på Kjesäter och har efter hand utökats så att de 
omfattar inte mindre än sjutton pärmar med scoutmärken från 
hela världen. 

 

 
Pontus Lönberg 
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1960-talet var överhuvudtaget en tid, präglad 
av stark framtidstro och insikt om de 
oerhörda möjligheter till nyskapande som 
fanns nedlagd i den svenska scoutrörelsen. 
Under ledning av sin dynamiske 
förbundsordförande Bengt Junker hade 
förbundet (och det tidigare pojkscout-
förbundet) genomfört fyra stora humanitära 
aktioner, som skapat respekt för rörelsen i 
vida kretsar och öppnat dörrarna till ekonomiska bidrag från 
såväl näringsliv som andra institutioner i stor skala. 
Tillsammans med flickscouterna i SFS hade man i slutet av 
1950-talet enats om att skapa en egen folkhögskola på Kjesäter 
och därefter konsekvent och målmedvetet genomfört sina 
föresatser. 1964 hade Kjesäter stått klart för invigning, varefter 
man oförtrutet kastat sig över nya projekt, syftande till att 
bygga ut skolan till en mönsteranläggning, både som 
folkhögskola och som centrum för delar av förbundets centrala 
verksamhet. En andra etapp, inriktad på bl a det gamla stallet, 
elevhem mm, påbörjades 1969. Redan innan denna slutförts, 
påbörjades så 1970 planeringen för en tredje etapp, som denna 
gång skulle omfatta ett mediahus, i första hand inriktat på 
grafisk verksamhet. Under planeringen härför väcktes för första 
gången på allvar tanken på att samtidigt skapa ett rejält arkiv 
med plats för samlingar av olika slag. Initiativtagaren var, som 
så många gånger förr, den oförtröttlige Bengt Junker. 

 
 
 
 
Kjesäter med Östra flygeln, 
där museet är inrymt sedan 
1987. 
 

 

 
Bengt Junker 

 



 

   6

Bengt Junkers PM 
 
Bengt Junker hade visserligen lämnat förbundsordförande-
posten redan 1966 men sitt intresse för scoutförbundets 
utveckling och sina framtidsvisioner hade han kvar. Oförtrutet 
fortsatte han att planera, inspirera och ta nya initiativ ända in i 
det sista. Ett exempel härpå är den PM rörande förbundets 
arkivalievård, som han färdigställde den 9 januari 1970 och 
därefter tillställde förbundsstyrelsen och Kjesäterstiftelsens 
styrelse. 
 
Bengt Junker inledde med att konstatera att vår då 60-åriga 
rörelse har en historia.  
 

En hundraårsdag ligger inte så oändligt långt framför oss. Vi måste 
känna ett visst ansvar också för historien. Det är inte osannolikt att 
vår rörelse kommer att bli föremål för viss forskning både från vårt 
eget och annat håll. --- Scoutrörelsen är sannolikt av intresse för 
pedagogikens historia - ehuru ännu inte tillräckligt uppmärk-
sammad. Detsamma kan gälla discipliner som sociologi och 
psykologi. Den efterfrågan som finns på ”historiskt material” kan 
vi inte möta nu. 

 
Härefter refererades till de svårigheter, som i samband med den 
svenska folkhögskolans 100-årsjubileum visat sig föreligga när 
det gällt att få fram historiskt material. Det konstaterades att 
detsamma sannolikt även gällde många andra organisationer 
liksom vår egen rörelse. 
 

Det kan bli svårt att få klarhet i ”wie es eigentlich gewesen ist”. 
Det kan därför vara skäl att rädda vad som räddas kan och lägga 
upp ett system för förbundets arkivalievård. Det har många gånger 
slagit mig, att den under mycket lång tid lämnat mycket att önska. 
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Efter dessa inledande synpunkter övergick Bengt Junker till att 
närmare redovisa vad han åsyftade med ”arkivalier”, ett 
begrepp som han tolkade i vidsträckt bemärkelse. Hit borde 
sålunda föras allt av historiskt intresse, inte bara papper av 
olika slag utan även föremål och annat som på olika sätt kunde 
bidra till att lämna upplysningar om rörelsens utveckling och 
verksamhet. Han framhöll också som väsentligt att man, om 
åtgärder av skissat slag sattes igång, konsulterade lämplig 
expertis, särskilt rörande säkerhetsfrågor (brandskydd, skydd 
mot annan förstörelse etc) och metoder för arkivering av 
handlingar (mikrofotografering etc). 
 
Promemorian upptog fortsättningsvis en inventering av olika 
praktiska spörsmål jämte funderingar på var materialet skulle 
kunna förvaras. Som ett alternativ angavs Riksarkivet, som 
dock endast tog emot skriftligt material (och därtill under 
förutsättning att det var sorterat och klassificerat), varför man 
inte kunde räkna med plats för samtliga arkivalier där. Det 
fanns emellertid ett annat alternativ, nämligen 
 

-:-:-:-:-:- att placera arkivalierna på Kjesäter. Vi har nu börjat 
fundera på nästa byggnadsetapp - alltså etapp 3 - eftersom 
planläggningen måste vara långt före i tiden. Man kunde då avsätta 
ett utrymme för förbundets arkivalier, brandsäkert och fuktskyddat 
mm i samband med uppförande av en ny byggnad för andra 
ändamål. Ingen kan idag säga när etapp 3 kan förverkligas och hur 
den skall utformas. Men det är angeläget för vår planering att få 
veta om man vill placera förbundets arkivalier där. I sådant fall bör 
Kjesäters samtliga kostnader för vården bestridas av förbundet. 

 
Bengt Junker väckte även tanken på ett scoutmuseum: 
 

Man kan naturligtvis överväga tanken att låta viss del av 
arkivaliematerialet bli ett embryo till ett scoutmuseum, som säkert 
inte får någon hög besöksfrekvens men ändå kan låta sig 
motiveras. Det bör dock finnas på samma plats som resten av 
arkivalierna med undantag för vad som bör förvaras på kansliet. 
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Promemorian går härefter in på vissa praktiska problem. 
Sålunda konstaterades att förbundets bibliotek av scoutlitteratur 
flyttats till Kjesäter i samband med att anläggningen inrättades 
samt att den relativt goda ordning, som rådde vid denna 
tidpunkt, liksom uppgjorda rutiner för det fortsatta hand-
havandet av biblioteket inte alls fungerade. 
 

Man ser alltså hur svårt det är att skapa rutiner, som håller, och hur 
ringa intresset för dessa angelägenheter är. 

 
Vidare konstaterades att flera av de gamla pionjärerna kunde 
tänkas vara beredda att donera sina privata samlingar av 
dräkter, märken, insignier mm. 
 

En förutsättning är då att vi kan ta emot donationerna på ett 
anständigt sätt. 

 
Avslutningsvis konstaterade Bengt Junker att ”ett uppordnande 
i förnuftig och betryggande form av förbundets arkivalier” 
skulle komma att dra kostnader av både engångskaraktär och 
årliga sådana. 
 

Vi får naturligtvis vara ytterst måttfulla i våra anspråk på 
perfektion och på allt sätt söka hålla kostnaderna nere. Vi får 
vidare komma ihåg att vi redan har kostnader för ett ovårdat arkiv 
och att dessa sannolikt kommer att växa, även om vi inte gör något 
åt frågan. Såvida vi inte kör alltihop till Lövstatippen. 
 
Det finns amerikanska företag som vräker ned allt arkivmaterial i 
källare utan ordning. När man skall ha tag på ett papper skickar 
man ned en eller fler lågavlönade negrer som kan leta i veckor. Det 
blir ändå billigare än att lägga upp en arkivorganisation , säger 
man. Tillgången på lågavlönade negrer är tyvärr ytterst begränsad i 
vårt land, varför denna lösning inte kan förordas. 
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Författarens anm. För extremt känsliga personer må påpekas att 
konstaterandet inrymmer ett betydande mått av ironi och inte på 
minsta vis kan tolkas som fallenhet för rasistiska böjelser. Vad 
Bengt Junker däremot synes ha förbisett är att den svenska 
scoutrörelsen, trots den i dagsläget så omhuldade ungdomskulten - 
ännu innehåller ett stort antal äldre personer, som i viss omfattning 
visat sig benägna att - oavlönade - ta de ”lågavlönade negrernas” 
plats. 

 
Från ord till handling 
 
Bengt Junker fick aldrig uppleva resultatet av sitt initiativ. 
Drygt en månad efter promemorians tillkomst, den 18 februari 
1970, avled han. Han hade emellertid sått ett frö, som ännu en 
gång kom att sätta djupa spår i förbundets verksamhet. 
 
Redan tre dagar efter Bengt Junkers bortgång sammanträdde 
Kjesäterstyrelsen för att diskutera, bl a, dennes förslag till 
utformning av den tredje byggnadsetappen (och som förutom 
förslaget rörande arkivalievården även innehöll en utförlig PM 
med förslag kring grafisk verksamhet knuten till Kjesäter). 
Diskussionen utmynnade i ett beslut att, bl a 
• uttala sig för byggnadsetapp III med största prioritering 
• utarbeta fullständiga programhandlingar mm samt beräkna 

kostnaderna, samt 
• be förbundsstyrelsen uttala sig för projektet och fastställa ev 

ekonomisk medverkan beträffande arkivdel. 
 
Förbundsstyrelsen behandlade Bengt Junkers promemoria i 
början av mars 1970, varvid man beslöt uppdra åt dåvarande 
kårordföranden i Älvsjö scoutkår, Stockholm, Hans Stark att 
under en månad ”bringa ordning i förbundets arkivalier”; för 
ändamålet skulle styrelsen disponera 2.000 kronor. Hans Stark 
skulle samtidigt adjungeras till byggnadskommittén. 
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Anm. Förbundsstyrelsens beslut har faktiskt denna utformning. Ett 
studium av andra handlingar visar dock att det knappast kan ha 
varit fråga om någon överoptimistisk tro på att det skulle gå, ens 
till en kostnad av 2.000 kronor, att sätta arkivet i skick på en 
månad. Snarare var det fråga om en mera övergripande planering 
inför det fortsatta arbetet med arkivfrågan, jfr förbundsstyrelsens 
protokoll den 24 maj 1970 (nedan) där det talas om att ”klassificera 
gamla scoutarkivalier”. 

 
Redan den 12 mars 1970 kunde Hans Stark vid sammanträde 
med Kjesäters byggnadskommitté meddela att hans utredning 
visserligen påbörjats nyligen, men att han redan kommit till 
uppfattningen att Kjesäter var den lämpligaste platsen för 
arkiveringen. 
 
Sedan gick det fort! När byggnadskommittén en knapp månad 
senare sammanträdde på nytt kunde arkitekten Bengt Carlberg 
presentera skisser över ett förslag till byggnad för den grafiska 
verkstaden och arkiv. Förslaget gick ut på ett envåningshus 
med källare, sammanbyggt med det befintliga 
transformatorhuset och inrymmande bl a en 125 m2 stor 
arkivlokal jämte arbetsrum för arkivarie mm. Förslaget upptogs 
positivt av kommittén, som uppdrog åt Carlberg att arbeta 
vidare med projekteringen. Utrymmesbehoven hade till detta 
tillfälle av Hans Stark beräknats till 200 hyllmeter för 
handlingar och 30 hyllmeter för litteratur, vartill kom icke 
specificerade volymer fotografier och föremål. 
 
Till förbundsstämman den 18-19 april 1970 förelåg en motion 
från Sven Andersson (scout sedan 1910 och senare legendarisk 
ledare från Gävle), som förslog åtgärder för att 
• insamla material som kunde belysa scoutrörelsens 

utveckling i vårt land och användas t ex i ett blivande 
scoutmuseum, samt  
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• intervjua rörelsens pionjärer och doku-
mentera deras berättelser. 

Stämman beslöt med anledning härav att låta 
upprätta ett arkiv med bandade intervjuer med 
äldre scouter samt be dem ställa sina wood-
craftsamlingar till förfogande för upprättande av 
ett museum. 
 
Hans Stark slutförde sitt uppdrag med att till förbunds-
styrelsens sammanträde den 24 maj 1970 avlämna en rapport, i 
vilken han uttalade att ”det finns så mycket och så värdefullt 
material att ett arkiv för framtida scoutforskning bör finnas”. 
Förbundsstyrelsens beslut med anledning härav är tämligen 
kryptiskt: å ena sidan ansåg man sig inte ha underlag nog för 
att diskutera och besluta om man skulle satsa pengar för arkiv, 
varför frågan bordlades, å andra sidan bemyndigades för-
bundsordföranden och ytterligare tre personer att handla om 
påbörjandet av byggandet endast skulle bero på förbundets 
insats. Följden blev att generalsekreteraren vid stiftelsens 
styrelsesammanträde två veckor senare ansåg sig kunna 
meddela att förbundsstyrelsen förordade en förläggning till 
Kjesäter och hade uppdragit åt fyra personer att fatta beslut 
beträffande det ekonomiska engagemanget. Vid samma 
sammanträde noterades i övrigt att alternativa placeringar av 
den nya byggnaden diskuterats och att man numera arbetade på 
en placering ”på plats för nuvarande röda stallet”. 
 

Förbundsstyrelsens (liksom Kjesäterstiftelsens) handläggning av 
frågan framstår som ganska märklig. Det är svårt att dra annan 
slutsats än att man inte tänkte längre än till en investering i en lokal 
med inredning. I botten låg för all del Bengt Junkers ord om att 
Kjesäters samtliga kostnader för vården borde bestridas av 
förbundet, men vad detta skulle komma att innebära förefaller man 
tills vidare ha lämnat därhän. Inga överväganden gjordes sålunda (i 
vart fall redovisades de inte) rörande kostnaderna för uppordning 
av befintligt arkiv, insamling av historiskt intressant material samt, 
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inte minst, vård och exponering av detta material. Inte heller 
förefaller man ha funderat över vad som kunde klaras av ideella 
krafter och vad som krävde anställd personal eller vad 
förläggningen av ett arkiv mm till Kjesäter skulle innebära i form 
av anspråk av olika slag gentemot skolan. Projektet synes har 
startats i tanken att ”allt ordnar sig nog till det bästa, bara 
arkivlokalen blir byggd och inredd”. Effekten blev att man satte 
igång utan att ha rett ut en rad viktiga frågor mellan parterna. 
Förhållandet har blivit bestående åren igenom; ännu när detta 
skrives (januari 1997) föreligger ett i huvudsak avtalslöst tillstånd 
mellan förbundet och stiftelsen rörande en rad praktiska frågor med 
anknytning till verksamheten vid arkiv och museum, något som av 
och till vållat problem och irritation, särskilt i tider när ekonomin 
kärvat. 

 
Sommaren 1970 infordrades anbud för byggnationen. Åter-
stoden av året ägnades huvudsakligen finansieringsfrågor samt 
frågor rörande den tilltänkta verksamheten i den blivande 
grafiska verkstaden. Vissa praktiska problem med anknytning 
härtill medförde att projektet totalt sett blev något försenat. I 
mars 1971 kunde dock skolans rektor vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen meddela att investeringskostnaderna för 
byggnationen uppgick till 300.000 kronor, varav 158.000 kr 
fanns reserverade, samt att han var säker på att kunna klara 
återstoden med bidrag från fonder och andra vägar. 
 
I augusti 1970 hade planerna på ett scoutmuseum framskridit 
så långt att ännu en av den svenska scoutrörelsens ”grand old 
men”, civilingenjören Sten Thiel, fann skäl att till förbundet 
överlämna en omfattande och unik samling internationella 
scoutdiplom samt svenska och internationella märken, 
scoutpriser, sin gamla ledardräkt mm mm. Avsikten var att 
donationen så småningom skulle få bilda grundstommen i det 
blivande museet, vilket enligt en artikel i Östgöta-
Correspondenten den 26 augusti 1970 skulle bli Skandinaviens 
första och ett av de få i Europa. 
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Sten Thiel var född 1891 och började sin scoutbana inom 
Stockholms scoutkår i mitten av 1910-talet. Här hade han poster 
som skattmästare och kolonnchef i olika omgångar. När 
Stockholms scoutdistrikt bildades 1925 blev han dess första 
distriktschef, en post som han innehade till 1936, då distriktet 
delades och han övergick till att vara distriktschef för det nybildade 
länsdistriktet. Mest känd har han dock blivit som förbundets 
”utrikesminister”, en legendarisk International Commissioner och 
Scout-Sveriges ansikte mot omvärlden under en lång följd av år. 
På äldre dagar övergick han till Gillescoutrörelsen, där han under 
flera år beklädde posten som landsgillesmästare. 

 
Våren 1971 tillsatte förbundet en särskild 
arbetsgrupp för det planerade arkivet/ 
scoutmuseet med Yngve Flodquist, tidigare vice 
scoutchef i SS, som sammanhållande kraft. 
 

 
Sedan AMS-bidrag erhållits med 296.000 kronor och förbundet 
tillskjutit 75.000 kronor kunde byggnadskommittén den 17 
november 1971 antaga ett anbud från Byggnads AB Karlsson 
& Wingesjö på 299.000 kronor jämte viss indexuppräkning. 
Bygget startades tämligen omgående med sikte på att vara klart 
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vid terminsstarten hösten 1972. Scoutförbundet reserverade sig 
dock för att man inte skulle kunna ta den nya arkivlokalen i 
bruk förrän den hunnit torka ordentligt under sex månader. 
 
Från denna tid kan även antecknas den första reella 
diskussionen rörande risken för översvämning i den blivande 
arkivlokalen, en fråga som sedan kom att bli något av en 
följetong. Bakgrunden var att scoutförbundet under hösten 
1971 framställt vissa krav rörande utförande och kvalitet, 
innebärande bl a att man oroade sig över risken för 
översvämning till en höjd av 30 cm över arkivrummets golv. 
Risken för en sådan översvämning bedömdes från 
byggnadskommitténs sida som ”mycket liten med de åtgärder 
som nu är planerade (t.ex. vattentät betong)”. Vissa åtgärder för 
att minimera risken diskuterades härefter. 
 

Det fortsatta händelseförloppet visade tyvärr att riskerna för 
översvämningar knappast kunnat överdrivas. Sedan arkivlokalen 
färdigställts, drabbades denna vid upprepade tillfällen av 
översvämningar.  
 
I början av 1979 frös ett rör i tilluftsbatteriet till 
ventilationsanläggningen sönder, varefter vid efterfyllning av 
vatten i värmecentralens expansionskärl stora mängder vatten rann 
ut i arkivet innan läckan upptäcktes. 
 
1982 hade det gått så långt att entreprenören (som själv betecknade 
frågan som ”en gammal surdeg”) fann sig föranlåten att som 
garantiarbete göra en genomgripande dränering runt hela huset och 
lägga nytt golv i arkivlokalen. Åtgärden visade sig tyvärr inte 
tillräcklig.  
 
1983 drabbades arkivlokalen åter av en vattenskada, vilken 
nödvändiggjorde att delar av golvet åter fick brytas upp. Enligt 
rapport till stiftelsens styrelse den 5 oktober 1983 berodde det 
inträffade denna gång dock på en skada på en av 
avloppsledningarna, en skada som täcktes av försäkring. Vid 
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skolstyrelsens sammanträde två dagar senare justerades skade-
orsaken till att avse vatten från en läckande värmeledningskulvert. 
 
Våren 1986 inträffade en fjärde översvämning, denna gång så 
omfattande att utrymning i stor skala fick tillgripas.  
 
1991 var det dags igen: Vatten rann in via källartrappan, varvid 
skadorna dock begränsades till att delar av golvet i korridoren fick 
brytas upp. 

 
Bygget kom alltså igång strax före årsskiftet 1971/72. Den 18 
februari 1972 var det dags för taklagsfest. Resten av vintern 
och våren ägnades sedan åt inredningsfrågor, som visade sig 
vara något problematiska, beroende, som vanligt, på begränsad 
tillgång till pengar. Ett första förslag gick ut på att man skulle 
skaffa kassaskåp, plåtskåp och förvaringshyllor av synnerligen 
flexibel och förnämlig sort, allt till en kostnad av ca 33.000 
kronor. Förbundets arbetsgrupp bedömde dock att detta skulle 
bli alltför kostsamt och begärde ett billigare alternativ; skulle 
detta inte vara möjligt att ordna, antyddes möjligheten att 
förbundet eljest skulle överväga förnyade kontakter med 
Riksarkivet för att i stället deponera handlingar och föremål 
där. Hur allvarligt detta ”hot” var menat må man fundera över i 
efterhand; sedan frågan föredragits för förbundsstyrelsen, 
beslöt denna den 27 maj 1972 att dela upp sitt anslag så att 
55.000 kronor skulle vara ett direkt bidrag till 
byggnadskostnaderna, medan resterande 20.000 kronor skulle 
reserveras för inredning av arkivet. 
 
I slutet av september 1972 stod så den nya byggnaden färdig att 
tas i bruk; såvitt avsåg arkivdelen ansåg man dock lämpligast 
att avvakta härmed till efter årsskiftet, jfr ovan. Vissa 
inrednings- och säkerhetsfrågor återstod dock alltjämt. Främst 
diskuterades brandsäkerheten i arkivet och därmed 
sammanhängande frågor om brandklass på entrédörren och 
inredningen. I början av 1973 förefaller dock det mesta ha varit 
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klart. Vid sammanträde i stiftelsens styrelse den 24 februari 
1973 meddelade sålunda byggnadskommitténs ordförande 
Arne Broberg att byggnadsetapp 3 slutförts samt att 
kostnaderna för denna uppgick till 405.200 kronor, varav för 
projektering 66.450 kronor och rena byggnadskostnader 
338.750 kronor, vartill kom kostnader för inredning mm ca 
80.000 kronor. 

 
Vid sitt sammanträde den 
17 januari 1973 godkände 
förbundsstyrelsens arbets-
utskott de åtgärder som 
vidtagits för flyttning och 
katalogisering av arkiva-
lierna liksom arbetsgrup-
pens ”krav på inredningen 

visavi lokalens brandsäkerhet”. Uppdrag lämnades åt Hans 
Albertsson att samråda med Kjesäters personal rörande inköp 
av inredning och åt generalsekreteraren att utse två personer att 
författa regler för arkivets framtida skötsel, ”vilka regler 
förbundsstyrelsen bör stadfästa”. Ridån gick därmed upp för en 
ny epok i förbundets arkivhistoria. 
 
Scoutarkivets första år 
 
Medan planeringen för och arbetet med att iordningställa 
arkivlokalen på Kjesäter pågick för fullt, inträffade en händelse 
som kom att få avgörande betydelse för den fortsatta 
verksamheten och som den nuvarande generationen arkiv- och 
museiarbetare inom förbundet därför betraktar som 
Scoutmuseets födelsedag. Den 3 maj 1972 fyllde nämligen 
Gösta Ternström 65 år och trädde i pension. 
 

Gösta Ternström föddes 1907, endast några få månader innan BP 
höll sitt första provläger på Brownsea Island. 1919 började han sin 

 
Grafiska huset
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scoutbana inom KFUM-kåren i Stockholm men lämnade denna 
som sjuttonåring 1924 i sällskap med ett stort antal framstående 
ledare, som härefter under många år kom att utgöra något av en 
kärntrupp inom Sveriges Scoutförbund. Det kommande dryga 
decenniet arbetade Gösta sedan som aktiv, synnerligen 
framstående avdelningsledare inom Jakobskolonnen i Stockholms 
Kyrkliga Scoutkår, där han dessutom redan efter något år vid sidan 
av avdelningsledarsysslan även avancerade till kolonnchef. Hans 
talanger på skilda områden uppmärksammades tidigt, vilket fick 
till följd att han under 1930-talet togs i anspråk som resesekreterare 
inom förbundet, som författare av scoutlitteratur mm. 
 
Mer än något annat förknippas Gösta Ternström dock med sitt 
arbete som direktör för Friluftsmagasinet Scoutvaror och 
Scoutförlaget. Den affärsmässiga delen av scoutförbundets 
verksamhet hade under de första decennierna varit allt annat än 
strålande och slutade 1931, ett fåtal månader före förbundslägret på 
Kulla, med konkurs. Ett nytt företag fick startas i stor hast för att 
åtminstone ett minimum av service skulle kunna lämnas 
medlemmarna före och under lägret. Den 1 november 1931 
tillträdde då endast 24-årige Gösta som verkställande direktör, ett 
uppdrag som påföljande år utvidgades till att omfatta jämväl VD-
posten i Scoutförlaget. Dessa båda poster skötte han sedan med 
mycken klokskap och stor framsynthet ända till sin pensionering 
1972, samtidigt som han under långa tider även ägnade sin fritid åt 
scoutarbete ”på gräsrotsnivå”. Han var sålunda vid sin 
pensionering en synnerligen ”komplett” scout med gedigna 
erfarenheter från verksamheten på alla olika nivåer. Det är 
knappast överord att påstå att uppbyggnaden av Scoutmuseet inte 
kunde ha anförtrotts en mera lämpad person. 
 

Som redan framgått av det sagda var Gösta Ternström inte en 
person som i samband med sin pensionering kunde tänka sig att 
helt dra sig tillbaka och njuta en lugn ålderdom. Han var van 
vid långa arbetsdagar och ett totalt engagemang i allt han 
företog sig.  
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Det var därför naturligt för honom att omedelbart söka sig ett 
nytt verksamhetsfält inom den rörelse som i så hög grad präglat 
hans liv. Till all lycka för scoutförbundet blev detta 
verksamhetsfält Scoutmuseet. 
 

Till sin förtrogne och närmaste 
medarbetare tog Gösta sin ett år 
äldre vän, civilingenjören 
Gunnar Hult. Gunnar hade en 
gedigen scoutbakgrund med 
åtskilliga förtjänstfulla insatser 
på skilda plan, något som 1958 
renderat honom Silvervargen 

(för övrigt vid samma tillfälle även tilldelad Gösta). Den 11 
december 1972 började de två det mödosamma arbetet med att 
ordna upp och sammanställa arkivalierna, vilka till en början 
(februari 1973) fördelades på tre huvudgrupper: 
• Handlingar, skrivelser och protokoll 
• Böcker och tidskrifter 
• Ting av museikaraktär. 
 
I januari 1973 arbetade Gösta Ternström och Gunnar Hult för 
första gången på Kjesäter, varefter Gösta vid Kjesäterstyrelsens 
sammanträde den 24 februari 1973 kunde meddela att tiden nu 
var inne att överföra en stor del av materialet till Kjesäter. 
Arkivinredningen var beställd och skulle levereras inom sex 
veckor; sedan var det dags att sätta igång på allvar med ett 
arbete som beräknades pågå under hela våren (!) En rapport av 
huvudsakligen samma innehåll lämnades sedan till 
förbundsstyrelsen den 2 mars 1973. 
 
De närmaste åren fylldes av intensivt arbete. Gösta Ternström 
och Gunnar Hult ägnade sig huvudsakligen åt övergripande 
frågor jämte uppordning av främst det gamla pojkscoutarkivet. 

 
Gösta Ternström och Gunnar Hult
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Ytterligare en medarbetare slöt sig till dem, Kerstin Södöö, 
som åren 1942-1957 arbetat inom SFS, först på kansliet, 
därefter som resesekreterare och slutligen som förbunds-
sekreterare. 
 
I maj 1975 avlämnade Gösta Ternström till förbundsstyrelsens 
arbetsutskott en PM rörande arkivet och biblioteket, från vilken 
följande kan noteras: 
 

• Arkivet och biblioteket var sedan två år tillbaka placerade på 
Kjesäter. Kostnaderna för inredningen hade delats mellan Kjesäter 
och förbundet. 

• Gösta och Gunnar hade mot resor, mat och husrum arbetat med 
arkivet ca två månader vardera, medan Kerstin (på samma villkor) 
ägnat sig åt SFS arkiv en vecka. Förbundet hade stått för resorna 
och Kjesäter för uppehället. 

• Arbete fanns ständigt och för obegränsad tid framöver. AMS hade 
på ansökan från Kjesäter beviljat medel till en arkivarbetare, men 
någon lämplig person hade ännu inte påträffats. Scoutkunnighet 
bedömdes som nödvändig merit. 

• Anläggningen var redan sevärd och hade stort dokumentariskt 
värde. Besöken var talrika. 

• Ansvarsfrågan var ”flytande”. Verksamheten syntes inte vara 
budgeterad 

• Det rena arkivet var grovgallrat och grovuppmärkt enligt en 
arkivplan. Ytterligare gallring samt katalogisering återstod. Det 
noterades att rutiner saknades för hur, när och i vilket skick 
arkivhandlingar skulle överföras från förbundskansliet till arkivet, 
samt att kontinuerlig bevakning vore önskvärd så att det väsentliga 
bevarades. 

• Biblioteket var i samma skick som det var vid tidpunkten för Bengt 
Junkers PM i januari 1970. Som särskilt angeläget angavs att 
aktuell litteratur fortlöpande överlämnades, något som inte alls 
fungerade i dagsläget. 
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• Ytterligare donationer omnämndes, bl a från Pontus Lönberg 
(scoutfrimärken mm) och från Sven Andersson (gamla scout-
dräkter samt lägermodeller från en utställning i Silvanum i Gävle 
1964). Gösta och Gunnar hade vidare bedrivit viss uppsökande 
verksamhet i syfte att komplettera samlingarna. Mycket återstod 
dock att göra i denna del. 
 

Gösta Ternströms promemoria utmynnade i en rad förslag 
rörande den fortsatta kostnadsfördelningen mellan förbundet 
och Kjesäter, anslag till verksamheten mm. Som särskilt 
angeläget angavs vara att AMS-tjänsten tillsattes, vilket dock i 
sådant fall skulle få till följd att den lokala arbetsledningen 
måste åläggas någon på Kjesäter. Administrativt påtalades 
behovet av en arkiv-, biblioteks- och museikommitté med 
representanter för förbundets kansli eller styrelse samt 
Kjesäterstiftelsen eller skolans personal jämte några av arkivet 
intresserade personer, i dagsläget lämpligen han själv, Gunnar 
Hult och Kerstin Södöö. Slutligen påtalades behovet av samråd 
mellan kansliet, Scoutförlaget och arkivet, så att arkivfrågorna 
bevakades och material kontinuerligt tillfördes arkivet. 
 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott behandlade promemorian vid 
sitt sammanträde den 14 maj utan att fatta annat beslut än att 
”frågan” skulle tas upp vid sammanträde den 24 maj, varmed 
torde ha åsyftats det sammanträde som då skulle hållas i 
Kjesäterstiftelsens styrelse. Här blev gensvaret fullt ut positivt; 
styrelsen beslöt att för sin del godkänna förslagen samt överlåta 
åt sitt arbetsutskott att utse ledamot i kommittén. Promemorian 
togs härefter åter upp av förbundsstyrelsen, som beslöt att 
tillsätta en inför styrelsen ansvarig arkiv-, biblioteks- och 
museikommitté med uppdrag att verka och ansvara för 
förbundets arkiv, bibliotek och museum på Kjesäters 
folkhögskola. Ännu en etapp i uppbyggnadsarbetet var därmed 
avslutad. 
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SSFs Arkivkommitté 
 
Den av FS tillsatta kommittén sammanträdde första gången den 
10 februari 1976, varvid den antog det i rubriken angivna 
namnet. Den bestod då av Gösta Ternström, ordförande, 
Gunnar Hult och Kerstin Södöö samt från Kjesäter Åke Tobeck 
och från förbundskansliet Hans Albertsson, som också blev 
kommitténs första sekreterare. Han verkade 
fram till 1979, då han ersattes av Margareta 
Puke. Åke Tobeck deltog i kommitténs arbete 
de första åren, varefter han ersattes av Eva 
Pettersson/Lundström 1979-1983. Sedan sist-
nämnda år är Britta Brügge Kjesäters repre-
sentant. Kerstin Södöö deltog endast vid det 
första kommittésammanträdet, varefter hon 
ersattes av Sigrid Sundqvist. 
 

Margareta Puke och Sigrid Sundqvist räknar båda sina rötter från 
de gamla flickscoutkårerna i Stockholm, där de under många år var 
verksamma på framskjutna poster. Båda 
ägnade huvuddelen av sitt yrkesverksamma 
liv åt scoutförbunden, Margareta som 
redaktör och internationellt verksam, och 
Sigrid som kamrer. Britta Brügge är lärare 
vid Kjesäter och har under många år varit 
verksam på distrikts- och förbundsplanet, där 
hon främst sysslat med program- och 
utbildningsfrågor. 

 
Kommitténs namn ändrades den 22 april 1980 informellt till 
Kjesäters arkiv- och museikommitté. Den 30 november 1981 
omtalas den för första gången som SSFs arkiv- och musei-
kommitté, som sedan dess förblivit det officiella namnet 
(AMK). 
 

 
Margareta Puke

 
Britta Brügge 
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Behovet av ytterligare medarbetare växte snabbt. Redan 1980 
var det dags för förbundsstyrelsen att medge kommittén rätten 
att själv utse adjungerade ledamöter och 1982 ändrades 
sammansättningen radikalt. Förbundsstyrelsen beslöt då att 
endast utse två inför styrelsen ansvariga ledamöter - Gösta 
Ternström och Margareta Puke - vilka sedan medgavs rätten att 
på egen hand utse ytterligare ledamöter i kommittén. 
 
Från början av 1980-talet knöts till AMK en rad nya 
medarbetare. 

 
• Kurt Sommarin, sysslade 1980-1989 med 

främst pressklipp och scoutmärken men även 
grammofonskivor och diverse museiföremål. 
Han kom från Roslagens scoutdistrikt, där 
han varit distriktssekreterare och hållit på 
med utbildning. 

• Mille Mörk Haug, verksam 1980-84 med 
främst broschyrer och trycksaker, kommer från Sollentuna, är 
utbildad bibliotekarie och mest känd från sitt arbete med 
bäverscouting. 

• Brita Hammar, verksam 1980-1996 med främst filateli och 
därtill gränsande ämnen, har sina rötter i 
flickscoutverksamheten i Stockholm, där hon 
flera år var ordförande i distriktsledarrådet. 
Hon tillhörde sedan under många år styrelsen 
i Stockholms scoutdistrikt och var synner-
ligen aktiv inom föreningen för Frustunaby. 

• Anna-Lisa Nyreröd, under många år verksam som ledare i 
Sollentuna. Sysslade inom AMK från 1982 och några år framåt 
med intervjuer med gamla scoutledare. 

• Arne Broberg, verksam 1982-1990 med främst film- och 
byggnadsfrågor, tillhör legenderna i samband med 
uppbyggandet av Kjesäter, där han till och med fått en väg 
uppkallad efter sig. Under många år verksam inom Stockholms 
scoutdistrikt, där han tillhört styrelsen, mm mm. 
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• Åke Claesson, verksam 1980-1989 med främst 
registrering av museiföremål jämte olika 
specialgrupper inom den rena museiverk-
samheten, torde vara mest känd från sina år som 
anställd vid förbundskansliet, där han innehade 
ledande befattningar. 

• Bengt Hellman, Rolf Bergqvist och Rune Ericson kommer 
alla från S:ta Maria scoutkår i Stockholm, där de än idag är 
aktiva inom S:t Örjans orden. Bengt, mera känd som Bellman, 
tillhörde på 1940-talet styrelsen i Stockholms scoutdistrikt. 
Inom AMK sysslade Bengt 1983-1994 med ett otal uppgifter 
inom huvudområdena bild och ljud men även inom den rena 
museiverksamheten. Rolf har tillhört AMK sedan 1984, där han 
främst ägnat sig åt personhistoriska uppgifter, medan Rune, 
som varit med sedan 1985, främst hållit på med scoutdräkter 
och scoutmärken. 

 

 
• Ulf Hedvall inträdde i AMK 1985 med 

huvudinriktning på sjöscoutfrågor och på 
senare år bildmateriel. Han har under 
många år varit verksam på både distrikts- 
och förbundsnivå. Lägerchef på förbunds-
lägret Sjö-68 och Scout-86 Sjö. 

  
  

Georg Sterzel, verksam sedan 1985 med i första hand arkiv- 
och registerfrågor, betecknar sig helst själv som renodlad 
”gräsrot” med starkt förankring i det rena kårarbetet. Har därtill 
under många år sysslat med tävlingsverksamhet och arkivfrågor 
inom Stockholms scoutdistrikt. 

 
Rolf Bergqvist  

Rune Ericson 
 

Bengt Hellman
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• Maud Ljung har sedan 1986 varit 
sekreterare samt sysslat med musei-
register och vykort. Hon har sina rötter i 
flickscoutverksamheten i Stockholm, där 
hon många år var verksam som kårledare 
och sekreterare i distriktsledarrådet. 

 
Siv-Britt Svensson och Eva Karlsson, 
förbundskansliet, tillhörde AMK tidvis under 1980-talet. 
 
Efter att hon avgått från posten som förbundsordförande, slöt 
sig Gerd Ek 1985 till AMK, där hon till en början mest 
sysslade med administrativa uppgifter, mera därom i det 
följande. 
 
Verksamheten under 1980-talets första hälft 
 
var främst inriktad på biblioteks- och museifrågor. Arkivet 
hade i huvudsak grovsorterats under 1970-talet och fick därför 
anstå tills vidare. En starkt bidragande orsak härtill var 
säkerligen svårigheterna att få förbundsledningen att lägga 
fram en arkivplan som var anpassad för kansliets behov. Tills 
vidare fick man i den delen hålla sig till en preliminär plan, 
som Gösta Ternström och Gunnar Hult tagit fram med ledning 
av vissa av Riksarkivet rekommenderade grundprinciper. 
 
Biblioteket var från början något av ett sorgebarn. Bengt 
Junker hade ju redan 1970 i sin PM, se ovan, påpekat att den 
relativt goda ordning, som rådde när biblioteket på 1960-talet 
flyttats till Kjesäter, liksom uppgjorda rutiner för det fortsatta 
handhavandet av biblioteket inte alls fungerade. Någon bättring 
på dessa punkter förefaller inte ha kommit till stånd under 
1970-talet. I början på 1980 började det dock ljusna. Skolans 
bibliotekarie Reanette Klasson inledde sålunda arbetet med 
registrering, samtidigt som Siv-Britt Svensson fick uppdraget 
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att från förbundskansliets sida tillse att biblioteket tillfördes 
exemplar av all nyproduktion. Säkert är dock att Gösta 
Ternström hade ett styvt arbete under hela 1980-talet med att 
hålla ställningarna och bevaka uppbyggnaden av biblioteket. 
 
1978 flyttades biblioteket till ett litet utrymme bakom 
studierektorsexpeditionen i Stallet. 
 
Reanette Klassons befattning med regi-
streringsarbetet pågick ca ett år. Långt 
innan hon var färdig nödgades hon lämna 
arbetet för andra uppgifter. Arbetet låg 
sedan i huvudsak nere en tid, tills kontakt 
etablerades med en ny kraft, Karin Ida 
Ström, scout och tidigare elev vid 
Kjesäter. 
 
Från sommaren 1982 fram till våren 1991 kom Karin Ida att bli 
den fasta klippan i uppbyggnaden av biblioteket, naturligtvis 
hela tiden assisterad av den outtröttlige Gösta. Hon arbetade 
under dessa år på arvodesbasis och kunde, när allt var klart, 
redovisa ett imponerande kortregister, professionellt uppställt 
enligt vedertagna principer. Det är knappast överord att påstå 
att biblioteket vid den tidpunkten var den enskilda samling som 
var bäst uppordnad av alla. 
 
Som museisamlingar utkristalliseras från tidigt 1980-tal allt 
som varken var att hänföra till biblioteket eller till arkivet i 
inskränkt mening (=rena dokument). En läsning av 
kommittéprotokollen från dessa år ger en både imponerande 
och fascinerande bild av den ambitionsnivå, som präglade 
Gösta och hans medarbetare. Tidvis arbetade man med upp 
emot ett femtiotal olika ämnesområden, noggrant fördelade på 
kommittémedlemmarna, som alla var fritidsarbetande pensio-

 
Karin Ida Ström



 

   26

närer i en ålder då vanliga människor brukar tänka på att trappa 
ned och ta det lugnt. Från dessa år härstammar också den 
populära benämningen Mossligan, en beteckning som nog 
mest uttryckte både aktning och respekt för dessa grånade 
kvinnor och män, som alltjämt med obruten entusiasm fortsatte 
att ägna sig åt den scoutrörelse, som givit deras liv ett så rikt 
innehåll. Några axplock från deras verksamhet förtjänar 
definitivt att här räddas till eftervärlden. 
 
En tidig uppgift för kommittén var att ta till vara gamla filmer. 
Redan på 1970-talet skedde insamling av material, varjämte 
man började undersöka möjligheterna att konservera filmerna. 
1980 fick man kontakt med en filmkunnig scoutledare från 
Norrtälje, Erik Bohlin, som erbjöd sig att gå igenom filmerna 
och utföra erforderliga reparationer, något som han också 
ägnade sig åt de kommande två åren till den blygsamma 
kostnaden av 500 kr. Betydligt dyrare torde det ha blivit att till 
16 mm film föra över ett tiotal gamla 35 mm-filmer (av 
eldfarlig celluloid) från scoutrörelsens tidiga år. Förbunds-
styrelsen ställde sig dock välvillig till projektet och anslog 
25.000 kronor. 
 
Såsom nämnts i det föregående hade Sven Andersson i en 
motion till vårförbundsstämman 1970 föreslagit att man skulle 
upprätta ett arkiv med bandade intervjuer med äldre scouter. 
Motionen hade fått ett positivt mottagande och resulterat i ett 
tiotal intervjuer, främst med tidigare flickscoutchefer. Härefter 
synes verksamheten ha i stort sett stannat av. Svenne gav sig 
emellertid inte utan återkom i början av 1976 med en skrivelse 
i frågan. Förbundsstyrelsens arbetsutskott kunde då - med en 
suck av lättnad får man förmoda - konstatera att man nu hade 
någon att ”bolla frågan vidare” till. Den nybildade arkiv-
kommittén ålades sålunda att handlägga ärendet samt 
undersöka möjligheten att erhålla bidrag till verksamheten (t ex 
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kulturbidrag). Samtidigt anvisades 2.000 kronor som start-
kapital, ett beslut som bekräftades av förbundsstyrelsen vid 
dess majsammanträde samma år. 
 
Gösta och hans medarbetare saknade nu inte direkt angelägna 
arbetsuppgifter vid denna tid. De tog sig emellertid an frågan 
och försökte till en början lösa den genom att be en del 
”gamlingar” själva tala in band över givet ämne. Nämnvärt 
utbyte gav nu inte detta; endast tre svar (Svenne själv, förstås, 
samt Pontus Lönberg och Karin Stensland Junker). Hösten 
1982 knöts Anna-Lisa Nyreröd till AMK. Hon fullföljde 
projektet under några år framöver, varefter verksamheten 
definitivt avstannade 1984. 
 
Bara idealister? 
 
Det stod på ett mycket tidigt stadium klart för AMK att det inte 
skulle vara möjligt att lita till enbart fritidsarbetande. Behovet 
av en i scoutrörelsen väl insatt arkivarbetare betonades redan 
vid kommitténs första sammanträde den 10 februari 1976, 
varvid samtidigt noterades att det i och för sig var möjligt att 
via AMS få tillgång till en icke scoutkunnig arkivarbetare. 
Detta skulle dock kräva så omfattande handledning att den 
reella nyttan bedömdes som diskutabel. Lättare borde då vara 
att få tag i någon kunnig person för att ordna upp biblioteket. 
Även denna fråga visade sig dock svårlöst, jfr ovan. 
 
Vid Kjesäterstiftelsens styrelsemöte den 27 augusti 1977 tog 
Karin Stensland Junker upp frågan om behovet av en person 
som skulle ha formellt uppdrag att vara platsansvarig för 
förbundets arkiv och museum. Frågan vidarebefordrades av 
styrelsen till arkivkommittén. Härefter synes frågan ha 
självdött, sannolikt av ekonomiska skäl. 
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Personalfrågan togs åter upp i en rapport till förbundsstyrelsen 
den 17 mars 1984 från den särskilda Museiarbetsgruppen, se 
närmare nedan. Ännu en gång konstaterades behovet av att ha 
någon vid skolan anställd person som kunde ansvara för 
museet, visning, utlämning mm. Tillgång till sådan betald 
arbetskraft bedömdes som nödvändig i fortsättningen, 
samtidigt som man var helt införstådd med att ideellt arbete 
måste vara grunden för museiverksamheten. Gruppen återkom 
härtill i en ny rapport den 13 oktober 1984, varvid som 
nödvändigt framhölls att man fick tillgång till någon 
deltidsanställd, förslagsvis genom att man köpte några timmar i 
veckan av en tilltänkt halvtidstjänst vid 
skolan. Förbundsstyrelsen ställde sig allmänt 
välvillig genom det till intet förpliktande 
uttalandet att det var angeläget att arkiv och 
museum kunde leva vidare. Några 
ekonomiska förpliktelser åtog man sig dock 
inte. Rent faktiskt blev dock följden att Ylva 
Sundmark timanställdes för att under våren 
1985 arbeta för arkivet och museet. 
 
”Vid nio års ålder blev stugan dem trång …” 
 
I början av 1980-talet hade verksamheten vid arkiv och 
museum växt i sådan omfattning att behov bedömdes föreligga 
av ytterligare utrymme. Framställning gjordes till Kjesäter-
stiftelsens styrelse om att utrymme skulle ställas till förfogande 
så att man skulle kunna flytta hela arkivet och biblioteket till 
ett bordtennisrum under elevhemmet Sunnan, vilket skulle 
kunna bli ledigt i samband med att då pågående bygge av ett 
gymnastikhus vid skolan blev klart. Härigenom skulle hela 
arkivlokalen kunna frigöras och användas för museets ändamål. 
Frågan behandlades av stiftelsens styrelse den 28 februari och 
25 april 1981, varvid källarutrymmet under Sunnan ställdes till 

Ylva Sundmark 
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förfogande. I sammanhanget antecknades dock att Gösta 
Ternström efter besök i scoutmuseum i Finland till 
förbundsstyrelsen påpekat behovet av väsentligt större 
utrymme. Oavsett detta togs utrymmet tacksamt emot och 
inreddes med bokhyllor, varefter hela biblioteket flyttades dit. 
Arkivet blev däremot kvar i den ursprungliga lokalen. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekslokalen under 
Sunnan 
 

 
I maj 1983 gjorde AMK en framställning till förbundsstyrelsen 
och utbad sig medverkan till bättre förhållanden för arkivet och 
museet. Man påpekade museets mycket dåliga lokaler med 
upprepade översvämningar, ständig fukt och stor trångboddhet. 
Innan styrelsen hann ta ställning till framställningen väckte så 
Mats Thorby, Upplands Väsby scoutkår, en motion till höstför-
bundstämman samma år med yrkande 
 

• att förbundsstyrelsen skulle verka för en omedelbar 
igångsättning av byggandet av ett scoutmuseum, 

• att museet borde stå klart för invigning 1985, 
• att styrelsen skulle verka för bildandet av en stödförening för 

Scoutmuseet, samt  
• att styrelsen skulle verka för att en verkligt givande insamling 

till Scoutmuseet omedelbart påbörjades för att stödja 
byggnationen. 

 
Förbundsstyrelsen uttalade sig i positiva ordalag om 
motionärens intentioner men hänvisade samtidigt till att för-
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bundets personella och ekonomiska resurser inte gjorde det 
möjligt att arbeta i den takt förslaget innebar. En arbetsgrupp 
hade dock (efter AMKs framställning i maj samma år, jfr ovan) 
tillsatts för utredning av lokalfrågan och styrelsens avsikt var 
att överlämna motionen dit för beaktande. Mot bakgrund härav 
föreslogs avslag på motionen. Förslaget följdes av 
förbundsstämman, som dock uppdrog åt styrelsen att vid 
kommande års förbundsstämma lämna en rapport och tidsplan 
för arbetet. 
 
En omedelbar följd av motionen blev att förbundsstyrelsen 
omgående utvidgade den särskilda arbetsgruppen för 
Scoutmuseets placering och framtid (Museiarbetsgruppen). 
Mats Thorby utsågs till sammankallande, medan övriga 
ledamöter skulle vara Gösta Ternström och Arne Broberg, 
Hans Wallgren från förbundskansliet samt en representant för 
Kjesäterstiftelsen. Härtill utsåg stiftelsens styrelse den 4 
februari 1984 Rosa Thulin. Redan en dryg månad senare 
nödgades Mats Thorby dock avsäga sig uppdraget, enär han 
utsetts till volontär för Zimbabweprojektet. Uppdraget som 
sammankallande övertogs därmed av Gösta Ternström, 
varjämte Harry Sahlström från förbundskansliet den 17 mars 
1984 utsågs till ny ledamot. 
 
 
Scoutmuseets Vänner 
 
En annan följd av motionen blev att förbundsstyrelsens 
arbetsutskott den 6 februari 1984 beslöt be Museiarbetsgruppen 
om förslag på intresserade personer för bildandet av den före- 
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slagna stödföreningen ”Scoutmuseets Vän-
ner”. Uppdraget resulterade i att gruppen 
till förbundsstyrelsens sammanträde den 6 
april samma år lade fram ett förslag, vilket 
föranledde styrelsen att omgående utse 
förre vice förbundsordföranden Bertil 
Tunje till interimsordförande i föreningen. 
Föreningens första årsmöte utsattes härefter 
till den 17 november 1984 i Jönköping. 
 
Bertil Tunje verkade som föreningens ordförande från starten 
1984 till och med 1987, då han efterträddes av Lars A 
Holmquist, under många år ledamot av förbundsstyrelsen samt 
distriktsordförande i 
Kulla scoutdistrikt. Den-
ne verkade härefter i tio 
år och efterträddes vid 
årsmötet i november 
1996 av Klas Weidstam, 
tidigare under flera år 
ekonomiansvarig i Stock-
holms scoutdistrikt.  
Verkställande ledamot har sedan starten varit Hans Wallgren 
från förbundskansliet. 
 
Efter en trevande start med drygt 200 medlemmar under det 
första året ökade medlemsantalet stadigt under 1980-talet för 
att 1990 första gången krypa över 400 (473 st). Härefter har 
antalet medlemmar tämligen konstant hållit sig mellan 439 
(bottennoteringen 1995) och 491 (höjdpunkten 1991). Alla 
förbundets distrikt är numera medlemmar liksom knappt 300 
kårer. Antalet enskilda medlemmar har hållit sig strax över 
100-strecket med 135 som toppnotering 1994. 1995 hade 
föreningen 62 ständiga medlemmar. 

 
Bertil Tunje 

 
Hans Wallgren och Lars A Holmquist 
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Lokalfrågans fortsatta behandling 
 
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 17 mars 1984 
avlämnade Museiarbetsgruppen en första rapport, vari 
inledningsvis, definitivt något förhastat, konstaterades att de 
tidigare problemen med fuktskador i de befintliga lokalerna 
inte längre var något problem, sedan skadeorsaken påträffats 
och eliminerats. Behovet av ytterligare utrymmen kvarstod 
dock, särskilt med hänsyn till behovet av att kunna exponera 
samlingarna. Olika tänkbara lokaler på Kjesäter hade 
undersökts, varvid man nödgats konstatera att samtliga 
alternativ innebar avsevärda ekonomiska investeringar. Från 
Kjesäters sida hade givits klart uttryck åt önskemålet att arkivet 
och museet även fortsättningsvis skulle vara lokaliserade till 
skolan, samtidigt som man lika klart deklarerat att stiftelsen 
inte kunde åtaga sig något ekonomiskt engagemang i saken. 
Full enighet angavs råda mellan skolan och arbetsgruppen att 
arkivet inte borde överlämnas till Riksarkivet, främst därför att 
antalet scoutbesök där för forskning i egen kårhistoria 
bedömdes som ”bra nära 0”. 
 
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 13 oktober 1984 
framlade Gösta Ternström en ny rapport från Musei-
arbetsgruppen, av vilken i huvudsak framgick följande: 

• Varken förbundet eller Kjesäterstiftelsen var i dagsläget 
beredda att satsa pengar för att skapa ett representativt museum 
eller anställa någon för att arbeta med museet. 

• Museet borde ligga kvar på Kjesäter. Bästa alternativet var 
Östra flygeln samt nuvarande lokaler i mediahuset. 

• Tillgång till Östra flygeln förutsatte annan bostad åt dåvarande 
hyresgäster där. Kostnaden kunde beräknas till 500.000 kronor 
(nyckelfärdigt hus), vartill kom ca 250.000 kronor för 
iordningställande av flygeln inkl inredning 

 
Förbundsstyrelsen godtog i allt väsentligt slutsatserna i rap-
porten och antecknade i anslutning härtill 
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• Tanken att nybygga en lärarvilla måste överges f n. 
• Frågan om museets framtid får avgöras vid ett senare tillfälle. 
• Det bör uppdras åt en kommitté att arbeta vidare med frågan 

med sikte på att Östra flygeln frigörs. 
• Det är angeläget att arkiv och museum lever vidare. 

 
Den 16 november 1984 upplöste förbundsstyrelsen musei-
arbetsgruppen och uppdrog samtidigt åt nybildade Föreningen 
Scoutmuseets Vänner att bevaka lokalfrågan för museet i 
avvaktan på att Östra Flygeln på Kjesäter kunde friställas. 
Lokalfrågan hade därmed än en gång ”lagts på is”. 
 
1985 - 1987. Tre händelserika år! 
 
Vid årsskiftet 1984/85 lämnade Gösta Ternström ordförande-
posten i AMK ”med ålderns rätt”. Han var dock oföränderligt 
pigg och arbetskapabel med uppfattningen att tolvtimmars 
arbetsdagar kunde vara ett lämpligt pensum, något som 
författaren av denna skrift snart fick erfara. 
 
Den 16 mars 1985 besökte jag själv för 
första gången Scoutmuseet på Kjesäter. Jag 
hade då i drygt ett års tid ägnat fritiden åt att 
strukturera Stockholmsdistriktets arkivhand-
lingar vid Stockholms stadsarkiv och kom 
nu till Kjesäter, nyfiken på att få se hur 
Gösta och hans medhjälpare löst motsva-
rande frågor på Kjesäter. 
 

Vad jag fick se gjorde mig vederbörligen imponerad. Femton år 
tidigare hade jag i Göstas sällskap besökt förbundets dåvarande 
arkivlokal på Sofia folkskolas vind i Stockholm och förgäves sökt 
efter diverse handlingar av intresse. Nu stod hela röran ordentligt 
grundordnad efter vedertagna arkivprinciper. Visst syntes det att 
mängder av arbete återstod men det kändes i alla fall inte lönlöst 
för den som ville försöka leta. - Runt väggarna i arkivlokalen var 

 
Georg Sterzel 
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en trivsam utställning uppbyggd, dominerad av ett porträtt av Ebbe 
Lieberath i tjock guldram och en stor docka, klädd i scoutdräkt 
modell Ä. Enkelt, handfast och mycket, mycket trivsamt En stor 
samling pressklipp väckte mitt särskilda intresse; en sannskyldig 
guldgruva att ösa ur för den intresserade forskaren. Det enda trista 
inslaget var den tydliga risken för fuktskador, nog så påtaglig 
genom dokumentlådor som stod på glänt för att möjliggöra 
uttorkning av innehållet samt vattenrör i taket, något av en 
arkivarbetares verkliga skräck. 

 
 
 
 
 
Interiör från ”Gamla Museet” i 
Grafiska huset 
 

 
Besöket på Kjesäter blev för min personliga del något av en 
”kick”. Här pågick alldeles tydligt något oerhört spännande, 
alltför spännande för att jag inte skulle vilja bli del av det. Vid 
hemkomsten ringde jag omgående till Gösta och två veckor 
senare var vi tillsammans på plats, i full färd med sorterings-
arbete i arkivet. På den vägen är det fortfarande, även om Gösta 
efter några år försiktigt drog sig tillbaka för andra sysslor och 
överlämnade arkivgöromålen åt mig och det nya arbetslag, som 
jag så småningom kom att samla runt mig. Mer härom längre 
fram. 
 
Hösten 1984 hade Gösta lagt fram ett förslag till 
Kjesäterstiftelsens styrelse om byggande (på museets 
bekostnad) av ytterligare en vägg i korridoren utanför 
arkivlokalen, så att man skulle kunna få tillgång till ett extra 
arbetsrum på drygt  sex m2. Motiveringen var kort och kärnfull: 
Det vore skönt att få sitta någon gång när vi arbetar!  
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Framställningen bifölls av styrelsen den 14 januari 1985 och 
redan i maj samma år kunde det nya rummet tas i bruk. För 
mera omfattande arkivarbete var det dock i minsta laget. Härför 
krävdes rejäla arbetsbänkar, vilket hade till följd att Gösta och 
jag de närmaste åren fick inleda våra besök på Kjesäter med att 
köra 4-5 uppfällbara bord från Kullasalen till arkivet för att få 
tillräcklig arbetsyta. 
 
De tidigare problemen med fukt i arkivet mm ledde till att 
Landsarkivet i Uppsala våren 1986 på AMKs begäran gjorde 
en besiktning av lokalen för rådgivning. Bedömningen blev att 
lokalen nog kunde vara tjänlig för sitt ändamål, men att en rad 
åtgärder dock borde vidtas för att höja säkerheten. Av dessa 
åtgärder återstår alltjämt flera. 
 
Ett eget museum - äntligen! 
 
Frågan om Östra flygelns framtid togs åter upp av 
Kjesäterstiftelsens styrelse den 2 februari 1985. Möjligheten att 
bygga om flygeln till familjebostad diskuterades liksom för- 
och nackdelar med att i stället bygga en ny villa. Slutet blev att 
styrelsen tillsatte en kommitté för att utreda den totala 
kostnaden för byggande av personalbostad och ombyggnad av 
Östra flygeln till scoutmuseum. Den 23 april samma år kunde 
kommittén redovisa två alternativa förslag: 
 

• Nybyggnation av ett parhus med två lägenheter för totalt ca 
700.000 kronor; mycket förmånliga lån ställdes i utsikt. Östra 
flygeln kunde därefter upplåtas till Scoutmuseum med 
förbehållet att det skulle finnas ett arbetsrum ”för friare 
disposition” för att huset skulle förbli mera ”levande”. 

• Ingen nybyggnation. Ombyggnad av bottenvåningen i Östra 
flygeln till familjebostad till en kostnad av ca 50-75.000 
kronor. Övervåningen skulle kunna användas som 
elev/gästrum. Museets lokalproblem skulle därigenom förbli 
olösta. 
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Sedan skolstyrelsen den 10 maj 1985 tillstyrkt det första 
alternativet, beslöt stiftelsens styrelse påföljande dag att i 
princip säga ja till detta samt låta göra en mera detaljerad 
kostnadskalkyl. Samtidigt begärdes förbundsstyrelsens godkän-
nande av den tilltänkta åtgärden att upplåta Östra flygeln till 
föreningen Scoutmuseets Vänner. Sådant godkännande läm-
nades av förbundsstyrelsen den 23 augusti 1985. 
 
Härmed hade lösningen av museets lokalproblem förts ett gott 
stycke framåt. Scoutmuseets Vänner tog nu under Bertil Tunjes 
ledning tag i frågan rejält. Anslag för ombyggnad av Östra 
flygeln söktes och vid förbundsstyrelsens sammanträde den 24-
25 april 1986 kunde Bertil Tunje rapportera att Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse lämnat ett generöst bidrag på 425.000 
kronor, varför ombyggnaden av flygeln till scoutmuseum nu 
kunde sättas igång. 
 
Den 31 maj 1986 noterade Kjesäterstiftelsens styrelse att 
arbetena med det nya museet beräknades komma igång under 
hösten samma år samt att en överenskommelse borde träffas 
med förbundet rörande driftskostnaderna för museet. 
 
Samtidigt som alla dessa positiva händelser inträffade, 
drabbades arkiv- och museilokalen i mediahuset våren 1986 
ännu en gång av en vattenskada i samband med att vatten 
trängde in genom grunden. Skadan var så omfattande att det 
blev nödvändigt att per omgående montera ned den dittills-
varande museiutställningen i lokalen och föra den i säkerhet på 
vinden i Vita Villan. Här lades alltihop ”i malpåse” för ett år 
framåt i avvaktan på att en ny utställning skulle kunna sättas 
upp när lokalerna i Östra flygeln blev färdigställda. - Till all 
lycka klarade sig arkivalierna denna gång, om än med ett 
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nödrop! Vattennivån låg endast någon centimeter under de 
nedersta hyllplanen. 
 
Arbetet med det nya museet i Östra flygeln drevs nu framåt i 
rask takt. Scoutmuseets Vänner tillsatte tre arbetsgrupper med 
Gerd Ek som samordnare: 

• ekonomigruppen under ledning av Nils Orrling och i nära 
samarbete med förbundskansliet 

• byggnadsgruppen under ledning av Arne Broberg, samt 
• inrednings- och exponeringsgruppen, inexpo, likaså under 

ledning av Arne Broberg 
 
Ombyggnaden av Östra flygeln under vintern 1986/87 utfördes 
med stöd av ritningar av arkitekten Stig Hermansson, medan 
inredningsarkitekten Ulla Eklöf biträdde med inrednings-
frågorna. Sedan det visat sig omöjligt att få till stånd en 
totalentreprenad till rimligt pris, slöts avtal med fyra 
självständiga entreprenörer, varefter arbetena genomfördes 
med Ingemar Wingesjö som arbetsledare och Bengt Eriksson 
(numera Fridén) som kontrollant. Uppgjorda kalkyler visade 
sig hålla bra. Totalkostnaden slutade på 451.000 kronor, som 
täcktes av erhållna anslag jämte ränta på dessa. 

 
Framåt senvintern 1987 lånade förbundet ut Nils Hillman, som 
tillsammans med Gösta Ternström byggde upp den första 
utställningen i de nya lokalerna. Den ursprungliga tanken att 
föremålen skulle kunna exponeras öppet på hyllor och fack fick 

 
      Ulla Eklöf                                Arne Broberg

 
Stig Hermansson 
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därvid överges ”då det visat sig att samlarmani ibland sätter 
scoutlagens punkt 2 ur spel” (från Gerd Eks slutrapport). 
 
Efter intensivt arbete var allt klart till den 25 april 1987, då det 
nya museet högtidligen invigdes av landshövding Bengt 
Gustavsson i närvaro av en rad prominenta gäster, bl a 
förbundsstyrelsen och huvuddelen av landets distrikts-
ordföranden, som lägligt nog var samlade till den årliga 
distriktsordförandekonferensen. 

 
 

Slutligen må citeras ytterligare några rader från den slutrapport 
som Gerd Ek avgav efter väl förrättat värv och vari hon avslut-
ningsvis räknade upp några personer, som mer än andra gjort 
sig förtjänta av förbundets tacksamhet när det gällde skapandet 
av Scoutmuseet. 

 
Arne Broberg har dragit ett tungt lass, Bengt Eriksson har varit en 
viktig kugge när det gällt att få alla arbeten och justeringar klara i 
tid, Ulla Eklöfs fackkunskap har liksom Nils Hillmans bidragit till 
det professionella intryck museet gör. Främst är det dock Gösta 
Ternströms förtjänst att vi alls har något museum. Det var Gösta 
som sammanställde ansökningen till Wallenbergsstiftelsen, det är 
han som, tillsammans med Margareta Puke, planerat och hand-
gripligen genomfört en stor del av arbetet med flyttningen, liksom 
han tidigare organiserat upp allt material.  

 
Representant för Ving- 

åkers kommun samt 
förbundsordföranden 

Bernt Rehn 

 
Rektor Egil Boräng, Gösta Ternström, Gerd Ek och 

landshövding Bengt Gustavsson 
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Gösta har haft mycket god hjälp av medlemmarna i Arkiv- och 
Museikommitten, men utan Göstas entusiasm och otroliga energi 
funnes inte museet. Hur vi skall kunna tacka honom vet jag inte. 

 

 
 
 
Och livet gick vidare! 
Invigningen av det nya museet markerar höjdpunkten i arkiv- 
och museikommitténs verksamhet. Sedan den första glädjen 
lagt sig och man kunnat konstatera stor tillströmning av 
besökare redan från början, pockade åter vardagen på 
uppmärksamhet. Det blev dags att ta itu med de ”små, nära 
tingen”. 
 

 
Vargunge- och blåvingehistoria 

 
Jamboreernas historia

 
Vårt nya museum
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Nya arbetsformer och medarbetare 
 
I maj 1987 uppdrog förbundsstyrelsen åt Gerd Ek att utreda 
museifunktionens framtida organisation och drift och lägga 
fram förslag. Sedan en första skiss härtill presenterats, 
överlämnades i december 
samma år det fortsatta ut-
redningsuppdraget åt Lars A 
Holmqvist och Gerd Ek. Som 
vanligt kom de intressantaste 
delarna i förslaget att stupa på 
ekonomiska realiteter; förbundsstyrelsen var helt enkelt inte 
beredd att satsa medel på anställning av någon person med 

direkt ansvar för arkiv och 
museum. Skulle någon sådan 
person till, så fick det bli på 
Scoutmuseets Vänners bekost-
nad. Sedan dimmorna skingrats 
blev slutresultatet sålunda inte 
märkvärdigare än att den gamla 
Arkiv- och Museikommittén - 

som vid detta laget vuxit till ganska imponerande storlek - 
försågs med ett mera lätthanterligt arbetsutskott, upphöjt till 
rang och värdighet av Scoutförbundets Arkiv- och 
MuseiStyrelse - SAMS 
 
Den nya styrelsen samlades 
första gången den 1 mars 
1988. Till ledamöter hade 
förbundsstyrelsen utsett 
Gerd Ek, ordförande och 
Gösta Ternström, vice ord-
förande, samt Britta Brügge, 
Margareta Puke och Georg 

 
Knivslidor och söljor 

 
Ett stycke svensk scouthistoria
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Sterzel. Senare samma år adjungerades Maud Ljung som 
sekreterare. Vice ordförandefunktionen togs bort i samband 
med att Gösta avgick vid 1990 års utgång. Han ersattes av Nils 
Hillman. 1994 efterträddes Maud av Ingrid Wahlman som 
sekreterare. Ingrid inträdde härefter som ordinarie ledamot i 
samband med att Margareta lämnade styrelsen vid årsskiftet 
1995/96. 
 

• Nils Hillman har redan presenterats 
i det föregående som en av dem som 
byggde upp utställningen i det nya 
museet. Han är ”urscout” med sina 
rötter i scoutkåren Vikingarna i 
Stockholm. Huvuddelen av sitt 
yrkesverksamma liv ägnade han 
scoutbolagen, tillsammans med 
Gösta Ternström. Han var också en 
ledande idéspruta bakom och 
central administratör av Scout-86. I samband med sin 
pensionering 1987 slöt han sig till kommittén, i första hand 
med uppgift att handha utställningarna i museet. Sedan början 
av 1990-talet är han därtill den drivande kraften inom 
kommitténs bildgrupp 

• .Ingrid Wahlman har växt upp inom 
flickscoutverksamheten i Stock-
holm, där hon på 1950-talet var 
distriktsledare i flera år. Hon har 
ägnat sig åt sjöscouting på distrikts- 
och förbundsplanet inom både SFS 
och SSF. 1992 slöt hon sig till 
AMK, i första hand för att syssla 
med arkivet. Numera ingår hon även 
i bildgruppen. 

 
I det föregående har nämnts att författaren ganska snart efter 
sitt inträde i AMK fick ansvaret för de rena arkivfrågorna. 
Härmed startades ett intensivt oändlighetsarbete med 
uppsortering av hundratals meter arkivhandlingar. För att driva 
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arbetet framåt bildades snart en informell arkivgrupp, 
huvudsakligen bestående av medlemmar från den egna 
scoutkåren i Stockholm, Clara-Jacob Farsta Strand (CJFS): 
 

• Först på plan var Kerstin Wallin, som kom med 1987 och som 
1989-1994 hade huvudansvaret för pressklippsamlingen. Scout 
sedan barnsben med mängder av ledaruppdrag under årens 
lopp. 

• Ingrid Wahlman har presenterats i det föregående. Hon kom 
med i arbetet 1992. 

• Maj-Britt Ekelund (sedan 1991) och Anna-Maria Hellström 
(sedan 1992) kom med i scoutarbetet som föräldrar på 1960-
talet. Görel Hall (sedan 1993) hör till kategorin urscouter med 
mängder av ledaruppdrag under årens lopp. 

• Gunnila Lindmark (1990) och Birgit Frick 
(1994) tillhör ”supporterskaran” som inte är 
formella medlemmar i förbundet. Gunnila 
har dock ett gediget förflutet som flickscout 
och ledare, medan Birgit rekryterats från 
föräldraleden. 

 
Utan anknytning till CJFS var härtill i arkivgruppen 
 

• Marion Ekström. Hon hade tidigare hjälpt 
AMK med bl a utskrifter. I samband med sin 
pensionering från Stockholms scoutdistrikts 
kansli 1993 slöt hon sig till arkivgruppen. Här 
hann hon verka i drygt ett år innan hon alltför 
tidigt rycktes bort hösten 1994. 

• Med tanke på Mats Thorbys engagemang i 
museifrågorna 1983 var det naturligtvis bara en tidsfråga innan 
han skulle engageras i kommittén (1990). Utöver arkivarbetet 
är hans huvuduppgifter koncentrerade till scoutmärken, 
grammofonskivor, ljudband och affischer. Mats har sina rötter i 
Orsa scoutkår men tillhör numera Sollentuna Södra. Han har 
sysslat med utbildning på distriktsnivå och varit volontär i 
Zimbabwe inom ramen för Zimswede. 

 

 
Birgit Frick
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• Kerstin Södöö, se ovan, kom åter med i arbetet 1988-1992, då 
hon övergick till att hjälpa till med pressklippen. Trots hemvist 
i Blekinge visade hon under flera år att vårt arbete går att 
förena med bostad långt från Stockholm och Kjesäter. 

• Sigrid Sundqvist, se ovan, deltog i arkivarbetet 1989-1992, då 
hon lämnade oss av hälsoskäl. 

 
 
Arkivgruppen avviker i ett väsentligt hänseende från det 
gängse mönstret i AMK: av de nuvarande nio medlemmarna, 
författaren inräknad, är endast fyra pensionärer. En ännu större 
sänkning av genomsnittsåldern i kommittén innebar det dock 
när Ulrika Sörblad 1992 accepterade uppdraget som 
bibliotekarie. Hon är utbildad bibliotekarie, tillhör Gnesta 
scoutkår och är därtill verksam inom Södermanlands 
scoutdistrikt. 

 
 
 
 
 
Senior och Junior i gänget: 
Brita Hammar och Ulrika 
Sörblad 
 
 

 

 
Kerstin Södöö, Kerstin Wallin och Sigrid 

Sundqvist

 
Maj-Britt Ekelund och Mats Thorby 
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I övrigt har kommittén under de senast tio åren berikats med 
följande medarbetare, av vilka endast de två förstnämnda är 
pensionärer: 
 

• Harriet Aronsson (1990) arbetade fram 
till sin pensionering med bokföring mm 
på Stockholms scoutdistrikts kansli. 
Hon sysslar i första hand med musei-
registreringen. 

 
 
 

• Stina Rehn (1993) tillhör arbets-
gruppen för pressklipp mm. Fram till 
sin pensionering var hon anställd på 
scoutrådets och SSFs kanslier.  

 
 
 

• Lennart Eriksson (1994) tillhör styrelsen i 
Scoutmuseets Vänner och är till vardags 
verksam inom Roslagens scoutdistrikt, som 
gilwellutbildare mm. Hans specialområde är 
filateli, där han under 1996 tagit över efter 
Brita Hammar. 

 
 

• Nisse Andersson (1996) och Sven-Erik Holm (1996) ingår i 
bildgruppen som specialister på de senaste 25-30 årens 
verksamhet. Båda har en gedigen bakgrund som ledare på både 
distrikts- och förbundsplan. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Sven-Erik

 
Nisse
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• Jan Henrik Bergqvist (1996) är det senaste tillskottet i 
kommittén, där han sysslar med filmer. Han har sina rötter i 
Engelbrekts scoutkår i Stockholm och har även varit verksam 
med internationella frågor inom Stockholmsregionen. 

• I kommittén ingår även sedan början av 1990-talet Stig 
Nilsson, Helsingborg, och Bo Dagberg, Björkvik. Stig tillhör 
samtidigt styrelsen i Scoutmuseets Vänner. Båda biträder med 
punktuppdrag. 

 
Tillkomsten av Scoutmuseets Vänner medförde, som redan 
framgått, åtskilliga glädjeämnen för de trägna arkiv- och 
museiarbetarna. Ytterligare ett sådant glädjeämne av stort 
format var när man 1991 äntligen kunde anställa en 
tillsynsman, låt vara endast för några timmar per vecka, men 
ändå. Frälsaren i nöden blev Åke Bergelv, 
egen företagare i Vingåker, urscout, under 
flera år verksam inom Södertörns och 
Södermanlands scoutdistrikt med främst 
utbildningsfrågor, blå hajkare och tidigare 
anställd i förbundet som konsulent. Idag är 
Åke ett oumbärligt inventarium på museet, 
alltid (inom rimliga gränser) beredd att 
ställa upp, antingen det gäller visningar för 
grupper, hjälp åt personer som vill forska i 
arkivet eller assistans åt arkiv- och museiarbetarna med 
anskaffning av material, förmedling av kontakter på orten etc. 
Anställningen har han kvar, även om antalet timmar av 
ekonomiska skäl måst minskas något. Det är emellertid ingen 
överdrift om man gissar att han härutöver lägger ned minst lika 

 
Gunnila Lindmark, Jan Henrik Bergqvist och Görel Hall 

 
Åke Bergelv 

”Ibland går han på gator-
na som en vanlig man”
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mycket tid utan ersättning. Han har därigenom i hög grad 
kommit att framstå som ”en i gänget”. 
 

Scoutmuseets Vänner har emellertid inte 
nöjt sig med detta. Sedan 1992 har man 
årligen bidragit med pengar till skrivhjälp, 
varigenom kommittén fått möjlighet att ca 
100 timmar årligen anlita en kvalificerad 
sekreterare, Ulrika Fundin, för i första hand 
upprättande av databaserade register över 
samlingarna. 

 
Slutligen må noteras att kommitténs kostnader ökades påtagligt 
när Kjesäterstiftelsen från årsskiftet 1986/87 började ta betalt 
för kost och logi vid vistelse på skolan, något som man tidigare 
stått för helt sedan verksamheten startades femton år tidigare. 
 
Lokalerna än en gång 
 
Som framgått av det föregående har arkivet och museet varit 
förföljda av fuktproblem sedan starten. Iordningställandet av 
det nya museet i Östra flygeln och alla arbeten med fuktskador 
i mediahuset innebar inte heller något slut på bekymren. 1991 
års läckage i mediahuset har redan berörts i det föregående. 
Samma år drabbades även det nya museet av en vattenskada, 
förorsakad av ett läckande rör, med följd att golvet i ett av 
rummen på bottenvåningen fick brytas upp. 
 
1991 var överhuvudtaget ett olyckligt år för våra lokaler. Möss 
tog sig in i garderoberna på museets övervåning och kalasade 
på de delar av samlingarna som lagrats där. Följden blev 
utrymning av garderoberna och överflyttning av lagren till 
arkivet och till provisoriska hyllor på museikansliet. Två år 
senare hade krypen blivit så modiga att de tog sig ända in i ett 

 
Ulrika Fundin 
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av rummen på övervåningen, där författaren en natt fick ett 
mindre angenämt uppvaknande av att en mus kilade fram och 
åter på bordet! 
 
Än mer bekymmersam visade sig emellertid luftfuktigheten i 
arkivet vara. Regelbundna mätningar visade att värdena under 
långa tider var alldeles för höga. Det dröjde emellertid ända till 
hösten 1990 innan en luftavfuktare kunde installeras genom 
Museivännernas försorg. Tyvärr visade sig detta vara för sent 
för att obotliga skador på det då endast några år gamla 
kassaskåpet skulle gå att undvika. Mögelsporer torde redan då 
ha fått fäste i skåpet och året därefter hade de utvecklats så 
långt att dålig lukt kändes från ett schatull som förvarades där. 
Detta kasserades omgående men utvecklingen stod inte att 
hejda. 1993 hade lukten tilltagit, samtidigt som rost kunde 
konstateras i dörren. Saneringsförsök gjordes och bedömdes 
efter några månader så framgångsrika att skåpet åter kunde tas i 
bruk. Detta visade sig vara ett misstag. Efter någon tid tilltog 
mögelutvecklingen igen och vintern 1996, mindre än tio år 
efter att kassaskåpet erhållits, var det dags att kassera detta 
tillsammans med alla pärmarna till frimärkssamlingen, som fått 
obotliga skador. Till all lycka kunde vi samtidigt överta det 
stora kassaskåp som blev ledigt i samband med att 
förbundskansliet flyttade till nya lokaler i början av hösten 
1996. 
 
Till de positiva händelserna på lokalfronten är att nämna den 
fortlöpande upprustning av arkivlokalen som fortgått de 
senaste tio åren. Fasta arbetsplatser för åtminstone 5-6 personer 
inreddes redan 1986 efter att museidelen av samlingarna fått 
utrymmas efter vårens översvämning. 1988 flyttade biblioteket 
in i helt nya bokskåp, som anskaffats med hjälp av generösa 
bidrag från Scoutmuseets Vänner. Samma år byggdes 
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arkivutrymmena ut med ytterligare en stor compactus-
anläggning.  
 
1990 hade arbetet med uppordning av arkivhandlingarna 
avancerat så långt att det blev nödvändigt att skaffa utrustning 
för enkel inbindning (limbindning). Kungl Patriotiska 
Sällskapet bidrog med 15.000 kr, förbundet sköt till resten och 
därmed kunde vi skaffa både bindningsbord, tork och 
skärmaskin. 1994 tillsköt Patriotiska Sällskapet ytterligare 
10.000 kronor, varigenom utrustningen kunde byggas ut till full 
kapacitet. 
 

Behovet av fotokopiering för att 
bevara slarvigt framställda hand-
lingar (korrekturlack - Usch!!!) 
blev med åren alltmer påtagligt. 
Scoutmuseets Vänner visade sig 
åter lyhörda för våra behov och 
hösten 1992 kunde en egen 
kopiator installeras. 
 
Maj-Britt Ekelund i full färd med att kopiera 
handlingar 
 

 
I dagsläget är lokalsituationen åter besvärande, främst på grund 
av behovet av utrymme för museilager och de problem som är 
förknippade med närheten till skolans fotolabb. SAMS har 
sedan hösten 1993 framlagt flera förslag till lösning av 
problemen, dock utan att än så länge kunna föra frågan närmare 
en lösning. Det är knappast på sin plats att inom ramen för en 
minnesskrift av detta slag gå närmare in på dessa frågor. 
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Ny teknik 
 
Pionjäråren på 1970-talet hade i huvudsak ägnats handfasta 
åtgärder för att ta om hand och bygga upp befintliga samlingar 
samt planera för den fortsatta utbyggnaden av verksamheten. 
Det rena förteckningsarbetet hade däremot kommit i 
skymundan; en inventariebok hade visserligen påbörjats men 
inte följts upp. Hösten 1980 kunde man därför konstatera att 
aktuell inventarieförteckning saknades. Detta botades med att 
man påbörjade ett omfattande inventeringsarbete, syftande till 
att på A4-listor, samlade i en ringpärm, kortfattat beskriva 
varje ”varuslag” med årtal och kort presentation. Koncept till 
listorna upprättades fortlöpande av de olika 
kommittémedlemmarna, varefter Carin Ternström, Göstas 

hustru (som också hade en 
gedigen scoutbakgrund) 
fortlöpande skrev rent dem 
på maskin. 1981 försökte 
man gå vidare genom att 
upprätta ett kortregister över 
sådant som krävde utför-
ligare beskrivning beträf-
fande historik, ägarförhållan-

den etc. Något större genomslag torde denna tanke dock aldrig 
ha fått. 
 
Under 1980-talet utvecklades så datatekniken med svindlande 
hastighet. Persondatorerna gjorde sitt intåg och många såg 
snart de oerhörda möjligheter som den nya tekniken erbjöd. 
Inom AMK började mot decenniets slut tankar på en datori-
sering av verksamheten sakta men säkert vinna insteg. 
 
Det första steget mot den nya tekniken togs strax före årsskiftet 
1987/88, då Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 

 
Gösta och Carin Ternström
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tilldelade författaren ett generöst anslag ”som bidrag till inköp 
av en dataanläggning för ett forskningsprojekt avseende 
scoutrörelsens uppkomst och utveckling i Sverige”. Följden 
blev att arbetet med upprättande av arkivförteckning mm nu 
kunde göras på data och att möjligheter även öppnades att mera 
generellt upprätta detaljerade och ingående register över 
samtliga samlingar i arkiv och museum. Vid sidan av det rena 
förteckningsarbetet kunde även rent forskningsinriktade projekt 
sättas igång. 
 
Den pc som förvärvades 1987 var stationär, varför det 
fortfarande var nödvändigt att i samband med arbetspassen på 
Kjesäter upprätta koncept, som sedan skrevs in i pcn vid 
hemkomsten till Stockholm. I längden blev detta väl tungrott. I 
början av 1989 tog arkivgruppen därför för sed att inför varje 
besök på Kjesäter låna en bärbar pc, vilken tillfälligt ställdes i 
ordning för ändamålet. Dokumenten kunde nu skrivas in på 
plats och efter hemkomsten enkelt överföras till den stationära 
anläggningen. Även detta blev dock i längden väl tungrott. 
Glädjen i arbetslaget var därför stor, när Scoutmuseets Vänner 
hösten 1989 tog ett rejält grepp i kassakistan och inköpte en 
bärbar pc jämte skrivare och programvaror åt AMK. 
 

Härefter följde ett år av planering och 
utbildning. Kommittén saknade nämnvärd 
kompetens för det rent tekniska hand-
havandet av datorerna och några nya 
krafter som kunde ägna sig häråt stod inte 
till buds. Författaren fick därför ägna sig 
även åt denna bit av verksamheten, starkt 
uppbackad av Hans Taube (även han med 
gedigen scoutbakgrund) som fick göra 
ständiga utryckningar för att rätta till och 
ställa i ordning när den nya tekniken blev 

 
Hans Taube 
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en äldre generation övermäktig. Det var mycket tack vare hans 
insatser (som för övrigt fortsätter än idag) som omläggningen 
till datateknik och utvecklingen av kommitténs arbetsformer i 
detta hänseende kunde föras framåt i relativt god takt. 
 
Hösten 1990 hade arbetet framskridit så långt att principerna 
för en omläggning av hela registreringen till data kunde 
presenteras för kommittén. Härefter följde ett intensivt arbete, 
som ännu inte avslutats helt. Alla samlingar inventerades ånyo, 
ytterligare fakta insamlades och allt fördes in i de nya registren. 
Kommittén hade under de närmast följande åren flera stora 
samlingar på Kjesäter, där man, oavsett specialinriktning, 
hjälptes åt med inventerings- och förteckningsarbetena. 
Koncepten överlämnades sedan till Ulrika Fundin (jfr ovan), 
som skrev in dem i datorn. 
 
Parallellt med att dataarbetet framskred började inom 
kommittén växa fram en fördjupad medvetenhet rörande 
materialfrågor och konserveringsteknik. Vissa kontakter hade 
redan tidigare tagits med främst Nordiska Museet för stöd och 
råd. Nu vidgades dessa kontakter. Expertis både på Nordiska 
Museet och Stockholms Stadsmuseum konsulterades fort-
löpande för att samlingarna skulle kunna tas om hand på bästa 
sätt. I samband med ett nordiskt museimöte, som AMK 1995 
ordnade på Kjesäter, ställde föreläsare upp från såväl 
Sörmlands länsmuseum i Nyköping som Nordiska Museet och 
berättade om vård och förvaring av textilier respektive 
fotografiska material. Ängrar, mal, silverfiskar, möss m fl 
textil-, trä- och pappersätare fick utförlig presentation liksom 
vådan av att använda olämpligt material vid förvaring. 

 
Det kan låta pietetsfullt och bra att spara gamla textilier i sin 
originalförpackning. Men resultatet kan bli förödande. Det kan gå 
som med den fina linnedamasten, bröllopspresenten, som 
ouppackad låg i sin kartong i några decennier. När den lyckliga 
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arvtagerskan så småningom hade tvättat duken, återstod endast en 
hög trasor. Kartongens syrahalt hade brutit ned linet! 

 
Den stigande medvetenheten om vådan av att felbehandla 
känsligt material har sålunda med åren, sakta men säkert, börjat 
förvandla kommittémedlemmarna till konserveringstekniker, 
var och en på sitt område. 
 
Museet 
 
Redan 1981 påpekade Gösta Ternström vikten av att museet 
inte blev statiskt och hamnade i viss form; då skulle intresset 
för det minska. Det var därför angeläget att i olika 

sammanhang satsa 
på specialutställ-
ningar. Dessa tankar 
kom att i hög grad 
prägla upplägg-
ningen av utställ-
ningen i det nya 
museum, som togs i 
bruk 1987. Två av 
de tre rummen ägna-
des åt en mera lång-
siktig basutställning 
medan det tredje 
rummet avsattes till 

specialutställningar 
av olika slag. En 

bärande tanke var därvid att specialutställningarna skulle 
anknyta till samma ämne som årsskriften från Scoutmuseets 
vänner och sålunda förnyas en gång om året. Helt har väl denna 
målsättning inte kunnat infrias, men i huvudsak har linjen 
följts. Svårigheten att engagera andra än kommitténs egna 
medlemmar för punktinsatser ledde dock 1995 till 

 
Entrén till Gilwell-utställningen 1994 
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principbeslutet att i framtiden inte slaviskt följa årsskrifterna 
vid valet av ämne för specialutställningarna; om möjligt bör 
dock museet ha något nytt att visa varje år. 
 

Specialutställningar 1987 - 1997 
1987 Scoutfrimärken 
1988 Folke Bernadotte 
1989 Blåvingar och vargungar 
1990 Natur- och miljöfrågor inom scoutprogrammet 
1991 Våra internationella projekt 
1992 Storläger 
1993 Flickscoutchefer 
1994 Gilwell 
1996 Bengt Junker 
1997 Godbitar ur våra samlingar 
 

 
Basutställningen, som togs i bruk vid museets invigning, 
genomgick 1989-1991 en grundlig ansiktslyftning. Motorn var 
även denna gång Nisse Hillman, assisterad av den oförtröttlige 
Gösta Ternström. 
 
1996 påbörjade Nisse Hillman förberedelserna för ytterligare 
en renovering av basutställningen. 
 
I november 1992 hade antalet besökare i museet överskridit 
10.000! 
 
Vid sidan av den mera stationära utställningsverksamheten i 
museet har kommittén sedan början av 1980-talet satsat på 
smärre utställningar i anslutning till förbundsstämmorna. Ett 
större, samlat grepp, togs i samband med förbundslägret Natura 
93, då hela årets specialutställning rörande storläger flyttades 
från museet ut i tält på lägerområdet, något som blev mycket 
uppskattat. 
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Arkivarbetet 
 

Det är knappast platsen att inom 
ramen för en skrift av detta slag gå 
närmare in på detaljer i arbetet 
med att ordna upp förbunds-
arkiven. Arbetet har varit inriktat 
på att i första hand tillgodose 
kårers och distrikts behov av 
tillgång till material rörande den 
egna historien. Omfattande arbete 
har i den delen bedrivits med att 

upprätta databaserade register över samtliga kårer som funnits 
inom de tre förbunden. 
Många tusen uppgifter har 
i den delen insamlats med 
ledning av protokoll, 
tidskrifter, årsrapporter 
mm; enbart sammanställ-
ningen rörande de gamla 
SFS-kårerna och -ringarna 
omfattade mer än 5.000 
uppgifter. 
 
Ett annat delmål, som fått 
särskild prioritet de senast 
sju åren, är strävan att 
fullständigt ordna de hand-
lingar som behövs i det 
löpande arbetet vid för-
bundskansliet. Till den änden hålls i början av varje år ”stora 
städardagen”, då avsikten är att alla anställda skall till 
arkivering avlämna allt material som är mer än ett år gammalt. 

 
Författaren i fullt arbete i arkivet 

 
Arkivgänget i arbete. 

I förgrunden Anna Maria Hellström, 
därefter Mats Thorby, Gerd Ek 

och Maj-Britt Ekelund
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Tanken har hittills inte kunnat genomföras fullt ut av skäl, som 
det knappast finns anledning att gå in på här. 
 
I syfte att skydda äldre handlingar i avvikande storformat från 
slitage har stora mängder av främst foliohandlingar kopierats 
ned till A4. Enbart för SFS-arkivets del har i dagsläget tagits 
över 10.000 kopior. 
 
Biblioteket 
 
Redan vid dåvarande arkivkommitténs första sammanträde 
1976 fastslogs att biblioteket skulle vara ett litteraturarkiv och 
att någon utlåning inte skulle ske. Tanken framfördes dock 
samtidigt att man möjligen skulle kunna sammanställa ett 
lånebibliotek av dubletter. Denna tanke har hittills inte kunnat 
realiseras, beroende på utrymmesbrist. 
 
1990-talet har präglats av förnyat uppbyggnadsarbete. Stora 
mängder böcker, mest dock av äldre datum, har tillkommit, 
samtidigt som överföringen av det befintliga registret till data 
och därmed sammanhängande kontrolläsning tagit lång tid i 
anspråk. Stora luckor finns troligen ännu i de senaste årens 
utgivning, beroende främst på att ingen haft tid att på allvar 
ägna sig åt dessa frågor, varken inom kommittén eller på 
förbundskansliet. 
 
Pressklippen 
 
Till arkivet hör en omfattande samling pressklipp (ca sju 
hyllmeter), monterad i klippböcker av traditionellt snitt. Det är 
samlingar som byggts upp under årens lopp av såväl för 
bunden centralt som av enskilda ledare eller kårer. De äldsta 
klippen daterar sig från 1909 och utgör en ovärderlig källa från 
en tid, då beståndet av arkivhandlingar är mycket litet. 
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Tidningspapper tillhör nu den typen av material som inte 
skapats för långtidsbevarande; i tidningsutgivningens natur 
ligger ju oftast kravet på dagsaktualitet. Samlingen är därför 
föremål för fortgående nedbrytning, en process som 
sannerligen inte fördröjts av varken använda lim eller den 
sparsamhet med utrymme, som i stor utsträckning utmärkte de 
ursprungliga samlarna. Konservering av materialet har därför 
kommit att framstå som en av AMKs huvuduppgifter på senare 

år. Arbetet härmed inleddes 1991 
under ledning av Kerstin Wallin. 
Klippen fotokopierades, klipptes rena 
och monterades ånyo på en särskild 
blankett, max en artikel per blad. 
Avslutningsvis kopierades de mon-
terade klippen en andra gång, både för 
att man inte skulle behöva riskera att 
klistret så småningom släpper och för 
att den samlade volymen skall bli 
mindre.  

 
Arbetet är av oändlighetskaraktär. Hittills har huvuddelen av 
samlingarna till 1920-talets slut gjorts i ordning. Arbetet leds 
sedan 1994 av Gerd Ek och bedrivs i huvudsak inom ramen för 
en särskild arbetsgrupp, som träffas på dagtid en dag i veckan 
på förbundskansliet. I gruppen ingår, utöver Gerd, Maj-Britt 
Ekelund, Birgit Frick, Anna-Maria Hellström, Stina Rehn, Rolf 
Bergqvist och Rune Ericson. 
 

 
Kerstin Wallin 
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Bildmaterial 
 
Hösten 1991 påbörjades ett omfattande arbete med att 
strukturera våra synnerligen omfattande samlingar av 
fotografier, skioptikonbilder, diabilder och vykort. Efter 
inledande gemensamt arbete tillsammans med hela kommittén 
under två hektiska da-
gar på Kjesäter, flytta-
des hela materialet till 
förbundskansliet, där 
huvuddelen av arbetet 
med uppordnandet fort-
satte. Så småningom ut-
kristalliserade sig en 
särskild bildgrupp med 
Nisse Hillman som sammanhållande samt Maud Ljung, 
Margareta Puke, Ingrid Wahlman, Rolf Bergqvist, Ulf Hedvall, 
och Gösta Ternström, varjämte Maud och Brita Hammar vid 
sidan härav arbetade med vykorten på egen hand. Bildgruppen 
träffas regelbundet på förbundskansliet en dag i veckan på 
dagtid. Under 1996 har gruppen kompletterats med Nisse 
Andersson och Sven-Erik Holm, som på egen hand träffats för 
att ordna upp foton från 1970-talet och framåt. 
 
Vårt bestånd av filmer genomgicks, reparerades och 
omkopierades i stor omfattning åren kring 1980, jfr ovan. Vid 
samma tid började man även fundera på möjligheten att föra 
över vissa filmer till video. Man beslöt undersöka kostnaderna, 
men sedan hände inte mycket, såvitt framgår av de gamla 
protokollen. Det kom att dröja ända till 1988 innan ett första 
försök gjordes under Bengt Hellmans ledning. Detta föll väl 
ut, och 1990 började man i större skala att föra över delar av 
materialet till video. För ändamålet anlitades till en början AV-

 
Del av arbetslaget hösten 1991 
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centralen i Eskilstuna men så småningom började Bengt göra 
arbetet på egen hand. 
 
Hösten 1996 övertog Jan Henrik Bergqvist ansvaret för 
filmerna. Den tekniska utvecklingen på området har nu 
framskridit så långt att nya lösningar för långtidsbevarande 
snart måste prövas. Arbete härmed pågår. 
 
Ett särskilt problem med anknytning till bildmaterialet utgörs 
av förvaringsfrågan. Särskilda, stränga krav på såväl 
dammfrihet som låg temperatur gäller enligt de statliga 
arkivförfattningarna, något som vållat vissa bekymmer med 
hänsyn till såväl svårigheterna rent allmänt som kostnaderna 
för att ordna lämpliga förvaringsutrymmen på Kjesäter. Frågan 
har ännu inte fått någon lösning. 

Vi är naturligtvis inte bundna av något statligt regelverk, men det 
vore oklokt att inte ta vara på den sakkunskap som finns på 
området. 

 
Frimärken mm 
 
Det gamla pojkscoutförbundet SS byggde tidigt under ledning 
av Bertil Ekeroth (mångårig generalsekreterare i SS sedan 
1920-talet) och Pontus Lönberg (se ovan) upp en aktningsvärd 
samling scoutfrimärken från hela världen. Efter Bertils död 
fortsatte Pontus att vårda och komplettera samlingen på egen 
hand. 1980 överlämnade han den till AMK, där Brita Hammar 
inträtt och påtagit sig ansvaret för filatelifrågorna. 
 
De närmast följande åren hade Brita styvt arbete med att ordna 
upp och komplettera samlingen. Förbundet anslog drygt 10.000 
kronor för ändamålet. I mitten av 1980-talet var det mesta klart. 
Då … 
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Samlingen hade dittills förvarats i kassaskåp på förbunds-
kansliet. Våren 1986 inträffade där ett inbrott, tjuvarna kom 
över kassaskåpsnyckeln och hela samlingen försvann. Dags-
värdet beräknades till ca 30.000 kronor, vartill kom värdet för 
en stor samling stämplar.  
 
Sedan Brita hämtat sig från chocken, repade hon snabbt mod 
igen och började energiskt bygga upp samlingen från grunden. 
Försäkringsbolaget lämnade 20.000 kronor i ersättning och 
förbundet sköt till resterande 10.000 kronor. I september 1989 
kunde Brita rapportera att samlingen var i det närmaste 
återställd i ursprungligt skick. Under mellantiden hade rykten 
cirkulerat att originalsamlingen synts till någonstans i 
Tyskland, där den skulle vara köpt i god tro av någon 
privatperson. Hur därmed förhöll sig fick vi aldrig något 
klarhet i. Klart är däremot att hela samlingen kom till rätta 
våren 1990, sedan någon ljusskygg individ hört av sig och 
erbjudit sig att sälja den till förbundet. Slutet blev ett 
polisingripande, frimärkena återställdes, vi fick lösa ut 
försäkringsbolaget och därefter såldes vissa dubletter, sedan en 
del tagits undan för utställningsändamål. Samlingen överfördes 
nu för säkerhets skull till ett bankfack. 
 
Slutet gott, allting gott, kan man tycka. Chockernas tid var 
emellertid ännu inte över för den stackars Brita. Knappt hade 
hon hunnit få samlingen i, som hon trodde, tryggt förvar i 
bankfacket, så gjorde några rånare i januari 1991 en 
spektakulär kupp mot just det bankkontoret, bröt upp en stor 
mängd bankfack, bl a Britas, men fann till all lycka frimärkena 
inte tillräckligt intressanta för att ta dem med sig. Samlingen 
kunde därför äntligen flyttas till kassaskåpet i arkivet på 
Kjesäter. Härmed inleddes, jfr ovan, en ny vandring mellan 
kassaskåp och tillfälligt förhyrda bankfack i Vingåker. 
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I dagsläget pågår arbete med att byta ut de mögelskadade 
pärmarna mot nya, fräscha. 
 
Vid årsskiftet 1996/97 drog sig Brita med ålderns rätt tillbaka 
från kommittéarbetet efter ett antal ovanligt händelserika år. 
Ansvaret för frimärken mm har övertagits av Lennart 
Eriksson, jfr ovan. 
 
Scoutmärken mm 
 
Stommen i museets samlingar är den donation som Pontus 
Lönberg överlämnade på 1960-talet, se ovan. Samlingen har 
under årens lopp kompletterats och utvidgats betydligt. 
Konsultationer med sakkunniga på Stadsmuseet och Nordiska 
Museet har givit vid handen att hela samlingen på sikt måste 
monteras om, enär nuvarande montering och förvaringsform på 
sikt medför risk för allvarliga skador på materialet. Gerd Ek, 
Ingrid Wahlman och Mats Thorby har sedan en tid arbetat med 
materialfrågorna för att i detalj reda ut hur vi bör gå tillväga. 
Förhoppningen är att arbetet skall kunna komma igång under 
1997. 
 
Framtidsperspektiv 
 
De första 25 åren har inneburit ett intensivt uppbyggnads-
arbete, som ännu är långt ifrån avslutat; särskilt uppordnandet 
av arkivet och samlingen pressklipp beräknas ta åtskilliga år till 
i anspråk. Lokalfrågorna är än så länge inte lösta på ett 
tillfredsställande sätt; akuta problem har hittills visat sig svåra 
att lösa. 
 
Personalfrågan är ett annat, ständigt återkommande problem. 
Det är tveksamt om det någonsin kommer att gå att skapa en 
god ordning på arkivhandlingarna, så länge förbundet inte 
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anser sig ha råd att låta anställd personal sköta arkivläggningen 
på kansliet och tillse att material fortlöpande samlas in från 
fritidsarbetande ute på fältet. Praktiska erfarenheter från 
arkivgruppens arbete på kansliet de gångna sju åren visar klart 
att det är bortkastad tid att annat än undantagsvis försöka 
detaljstrukturera ett arkiv innan handlingarna blivit minst tio år 
gamla. Trots ett fortlöpande mycket gott samarbete mellan 
gruppen och personalen räcker personalens tid helt enkelt inte 
till för att man på allvar skall hinna ägna sig åt arkivfrågorna. 
Följden har blivit att arkivserier, som detaljsorterats och gjorts 
helt klara av arkivgruppen, gång på gång fått brytas upp och 
kompletteras med nytt material som kommit i dagen. 
 
Behovet av nya, fritidsarbetande medhjälpare, är likaså 
outsinligt. Det ligger i sakens natur att en kommitté, som 
huvudsakligen besätts av pensionärer, ständigt kräver förnyelse 
när de gamle med ålderns rätt vill dra sig tillbaka. Detta är 
dubbelt olyckligt, eftersom just långsiktighet är en av de 
viktigaste sakerna i arbetet. De senaste tio åren har dock en viss 
föryngring skett i samband med att ett antal ännu 
yrkesverksamma personer tillkommit. Utan den stabila kärnan 
av pensionärer hade kommittén dock stått sig slätt. 
 
I den långtidsplan som SAMS antog den 13 november 1995 
redovisades de grundläggande principerna för uppbyggnaden 
av de olika samlingarna. Härjämte fastlades två verkligt 
långsiktiga mål för verksamheten, nämligen 
 

att skapa ett centrum för scoutforskning och där ställa 
materialet till förfogande såväl för förbundet och dess 
medlemmar som för utomstående som önskar bedriva 
seriös forskning på akademisk nivå, samt 
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att göra delar av samlingarna tillgängliga för förbun-
dets medlemmar och övriga intresserade personer 
genom utställningar i Scoutmuseet. Strävan skall där-
vid vara att dels hålla en mera långsiktigt uppbyggd 
utställning, speglande verksamheten från starten till 
nutid dels ordna specialutställningar kring aktuella eller 
särskilt intressanta ämnen. 

 
Tanken på ett forskningscentrum är i dagsläget knappast mer 
än en vacker tanke; förverkligandet torde i avgörande mån 
förutsätta långtgående samverkan mellan förbundet och 
Kjesäter, särskilt vad gäller personalfrågan = handledning och 
assistans till forskarna. Det är inte rimligt att räkna med att den 
nuvarande tillsynsmannen skall klara detta på den begränsade 
tid som står honom till buds. Skulle frågan kunna lösas, borde 
återstoden vara av visst intresse för skolan, som genom 
tillgången till forskningsmöjligheterna skulle kunna få en 
ytterligare inkomstkälla (kost och logi mm). 
 
Utställningsverksamheten är i dagsläget organiserad i huvudsak 
enligt delmål 2. Det skulle dock vara trevligt om resurserna 
förslog till en viss breddning av verksamheten. 
 
Slutord 
 
I Redaktörens rader i nummer 2 av Ledarbladet för 1993 skrev 
Torbjörn Lundell följande tänkvärda rader: 
 

Ibland undrar jag hur det är att vara gammal scout. Jag menar 
gammal och scout. Att ha varit med länge och jobbat hårt för 
rörelsen, för idealen som man till stor del varit med och skapat. 
Och så upptäcka att idealen har ändrats utan att man själv har varit 
med om det. 
 
I våra korridorer här på förbundskansliet händer - ganska ofta - 
fantastiska saker. Det finns ett gäng entusiaster som jobbar med 
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förbundets arkiv och museum. Vi ser deras glada, ibland lite 
rynkiga, nunor både tidiga morgnar och sena kvällar. De vet att 
värna om vår historia. De har ju själva skapat den, och har en 
annan känsla för den än vad jag har. Jag tycker att det är så häftigt 
att vår rörelse kan rymma entusiasm för både gårdagen, nuet och 
morgondagen. Det är väl det som gör oss till en levande rörelse 
som aldrig kommer att stå still, antar jag. 

 
Raderna rymmer ett rikt mått av sanning. Scoutmuseet har 
byggts upp av en samling gamla entusiaster, föredettingar med 
dagens sätt att se på alla som vågat att dröja sig kvar i en 
ungdomsrörelse, som ju mest av allt, enligt nutida synsätt, bör 
präglas och ledas av ungdomar. De gamle ser på utvecklingen, 
ler åt somligt och nickar åt annat, men är främst och mest glada 
över att alltjämt kunna göra nytta inom den rörelse, som under 
ett långt liv givit dem så mycket. Det känns skönt att veta att 
det trots allt fortfarande finns plats för alla generationer inom 
scouting och rikt med arbetsuppgifter även för dem som 
numera dragit sig ett halvt steg baklänges och utan saknad 
överlåtit de stora och tunga besluten åt yngre krafter. 
 
 

--oo0oo— 
 
 

Ålderdomen är inte så illa 
om man tänker på alternativet. 

Maurice Chevalier 
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Följ spåren! 

Från förbundsmötet 1994 
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Den rörelse som ej känner sin historia 
kan liknas vid en person utan minne 

Torsten Nilsson, f d svensk utrikesminister 
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Detta är häfte fjorton i  
Föreningen Scoutmuseets Vänners årsskriftserie 
Tidigare har i serien utkommit: 
 
 
1 Vargungar (1984) 

Carin och Gösta Ternström 
2 Biscaya (1985) 
  Raoul Neveling 
3 Scoutfrimärken (1986) 
  Jan Henrik Bergqvist 
4 Ebbe Lieberath (1987) 
  Georg Sterzel 
5 Folke Bernadotte (1988) 
  Erik Ende 
6 Blåvingar (1989) 
  Ragnhild Granlund och Margareta Puke 
7 Gamla rötter nya skott, om miljöfrågor (1990) 
  Klas Sandell 
8 Scouternas U-landsinsatser (1991) 
  Margareta Fromholtz 
9 Förbundsläger (1992) 
  Gerd Ek och Rolf Bergqvist 
10 Flickscoutchefer (1993) 
  Margareta Broon 
11 Gilwell 60 år (1994) 

Ulf Hedvall, Torwald Hagstedt, Hans 
Johansson 

12 Bengt Junker (1995) 
  Raoul Neveling 
13 Från prov till uppgift (1996) 
  Gerd Ek 
 
Årsskrifter kan beställas från Svenska Scoutförbundet, 
postgiro 1529-7.  Årsskrifterna kostar 50:- st. 
 
 




