
 

Vad är scoutfilateli? 
 
 
Översättning av ”Was ist Pfadfinderphilatelie?” på den tyska hemsidan  
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Det finns många sätt att bygga upp en frimärkssamling. Vanligast är att samla märken från olika länder. Men 
det blir lätt litet enformigt. Därför börjar ofta samlare specialisera sig på frimärken, stämplar, förstadagsbrev 
och andra filatelistiska omslag, som ägnas något speciellt motiv. Då bygger man alltså i stället upp en 
motivsamling. En mycket omtyckt inriktning på sådana samlingar är motivet ”Scouting”. Det beror inte 
minst på att det finns över 20 miljoner aktiva scouter i världen, och ytterligare många miljoner, som har varit 
scouter. 
 
Det första scoutfrimärket gavs ut 1925 av den ungerska posten. Märket visade en scout, som blåser 
hornsignal, med ett tältläger i bakgrunden. (bild 1). 
 

 

Bild 1 
 
Men redan dessförinnan, när Tjeckoslovakien grundades i november 1918, fanns det scoutfrimärken (bild 2). 
De användes då av scouterna i Prag för den lokala postservicen. Brev som lämnades till scouterna för 
utdelning försågs med dessa märken, och scouterna fick som ersättning det belopp som angavs på 
frimärkena. Försändelser med de här märkena och motsvarande stämplar (bild 3) är historiska försändelser 
och därför mycket värdefulla. 
 

 

Bild 2 
 



 

Bild 3 
 
Åren 1920-21 utgav den thailändska posten tre frimärks- och brevkortssatser med påslag till förmån för 
scoutfonden. Det var de kända ”Tigerhuvuds”-upplagorna. Bild 1 visar den första serien. Alla satserna är 
relativt sällsynta och därför dyrbara. Inte konstigt alltså, att förfalskningar av dem ofta utbjuds till 
försäljning. 
 

 

Bild 4 
 
Fram till början av andra världskriget gav även postverken i Liechtenstein, Litauen, Polen, Rumänien och 
Turkiet ut scoutfrimärken. Anledningen var ofta en nationell scoutjamboree eller – som i Ungerns fall – 
världsjamboreen 1933 i Gödöllö. Bild 5 visar de fem specialmärken från ungerska posten, som utgavs i 
samband med världsjamboreen, och den turkiska specialutgåvan av scoutfrimärken från 1938. 
 



 

Bild 5 
 
Vid sidan av scoutfrimärken utgavs även specialpoststämplar. Bild 6 visar ett flygpostbrev med 
specialstämpeln från världsjamboreen i Gödöllö 1933 och ett brevkort med specialstämpeln från de litauiska 
scouternas andra nationella jamboree i A. Panemune 1938. 
 

 

Bild 6 
 
Under tiden före andra världskriget och perioden 1945 till 1960-61 höll sig antalet frimärken och 
specialpoststämplar med scouttema inom rimliga gränser och var någorlunda gripbart. Men under 60-talet 
uppstod en flodvåg av scoututgåvor, specialstämplar och specialförsändelser, och denna har fortfarande inte 
ebbat ut. Man kan utgå från att det idag finns några tusen frimärken och häften med scoutmotiv, och en del 
av dessa utgåvor kan man bara skaka på huvudet åt. Där kan vad som helst förekomma! 
 
Till exempel hittar man, förutom märken med tandning, även skurna märken, märken med övertryck, på 



guld- och silverfolie, i 3D-utförande, med färgvariationer, med valörändringar med mera. Dessutom bidrar 
märkeshäften, förfrankerade försändelser, helsaker, maxikort och annat till mångfalden. 

 
Många postverk och deras rådgivare har sedan länge märkt att det är en lönande affär att utge 
scoutfrimärken. Man kan lätt räkna ut, att bland de många nuvarande och tidigare scouterna i världen det 
finns flera tusen som samlar scoutfrimärken. 

 
Här vill vi dock utfärda en varning! Ofta utbjuds vad som ser ut att vara officiella frimärken till försäljning, 
vilka sedan visar sig vara utgivna privat, utan tillstånd av postverket i det aktuella landet. Dessa är alltså 
illegala frimärken. Somalia-häftet, bild 7, är ett sådant exempel. 
 

 

Bild 7 
 
Sedan länge utges scout-”frimärken” av några ryska delrepubliker. De har emellertid inga egna 
posträttigheter, vilket innebär att endast ryska frimärken är giltiga där. Även dessa märken är alltså illegala 
märken. Bild 8 visar illegala scout-”frimärken” från Dagestan. Att döma av dem tycks man tro, att det fanns 
scouter redan på stenåldern! 
 



 

Bild 8 
 
På engelska kallas de illegala märkena för ”Askungar” och på tyska ”vinjetter”, men bättre vore 
förslutsmärken. Sådana märken är nämligen möjligen användbara för att försluta kuvert. Den som vill veta 
mera och hålla sig informerad om det senaste, bör besöka dessa sidor på webben: 
http://www.sossi.org/articles/stamps.htm eller http://www.askphil.org. 
 
Nu börjar läsaren kanske känna att det bästa vore att lägga sin sysselsättning, att samla scoutfrimärken, på 
hyllan. Det verkar ju inte bara dyrt, utan även närmast omöjligt, att få ihop en komplett samling! Men vem 
har sagt att samlingen måste vara komplett från början till slut? När allt kommer omkring, måste var och en 
själv få avgöra vad som är till glädje för honom eller henne att samla. 

 
En samling med scoutmotiv kan vara inriktad på teman ur scouthistorien och på att dokumentera dessa med 
frimärken, specialstämplar och specialförsändelser. Lämpliga teman kan till exempel vara ”scouter i 
katastrofinsatser”, ”Baden-Powells liv”, ”en världsjamboree (eller alla)”, ”internationella scoutkonferenser” 
eller ”scouter träffar scouter från andra världsdelar”. En sådan samling kan vara precis lika intressant och ha 
samma värde som en samling med enbart utvalda, ovanliga och dyrbara frimärken. 

 
Den tyska posten har hittills gett ut två speciella scoutfrimärken (bild 9). 1961 utgav man det gröna 10-
pfennig-märket till 50-års-dagen av den tyska scoutrörelsens grundande. Märket visar St Georg, scouternas 
skyddshelgon. Det andra specialmärket kom 1985 i anslutning till den 30:e världscoutkonferensen i 
München. 
 



 

Bild 9 
 
Förutom de två specialmärkena har man hittills beviljat omkring 150 special- och 300 värdestämplar med 
scoutteman. Bild 10 visar några exempel. Dessutom finns det förstadagsbrev, specialkuvert och annat 
liknande. Vi rekommenderar även ”Tysklands”-samlaren att inte splittra sig, utan att gripa sig an ett tema 
och dokumentera detta med många olika filatelistiska objekt, till exempel ”tyska scoutförbunds 
förbundsläger”. Som redan påpekats ovan, måste inte en sådan samling vara komplett från början till slut. 
 

 

Bild 10 
 
I allmänhet delar man upp motivområdet “scouting” enligt följande: 
 1) Klassiska utgåvor, 1914 – 1940. 
 2) Tidiga efterkrigsutgåvor, 1945 – 1957 (då jubileumsjamboreen i Sutton Coldfield arrangerades). 
 3) Nyare utgåvor, 1960 - . 
En särställning intar de nödutgåvor från Mafeking, som kom till användning år 1900 under boernas 
belägring av staden. På ett av märkena är Baden Powell, scoutrörelsens grundare, avbildad (bild 11) och på 
ett annat ynglingen Goodyear med sin cykel. Honom betecknade Baden Powell senare som sin första scout 
(bild 12). Men då var det fortfarande inte tal om scouting, med den betydelse ordet har idag. De märkena 
passar snarare in i en samling med inriktning på Baden Powells liv. Brevförsändelser med dessa märken är 
mycket sällsynta. 
 



 

Bild 11-12 
 
Den tredje punkten i scoutlagen löd med BPs originalformulering: A Scout’s duty is to be useful and to help 
others. (En scouts plikt är att vara nyttig och att hjälpa andra.) Fritt översatt kunde det betyda: Vi vill hjälpa 
till, där vi behövs. 
 
Under de orden kan man sortera in sådana postförsändelser från de båda världskrigen, som dokumenterar 
scouternas insatser. Till exempel försändelser från tyska scouter, som under första världskriget gjorde 
hjälptjänst inom olika tyska militärstaber i det ockuperade Belgien, eller från Warszawaupproret, då polska 
scouter bar ut post i kulregnet. Sådana postförsändelser utgör dokument från olycksdigra tider. Eftersom det 
bara finns få äkta försändelser med poststämpel från scouttjänst, är priset i motsvarande grad högt. 
 
Bild 13 visar ett postkort med scouttjänststämpel från den kejserliga staben i Antwerpen, och bild 14 ett brev 
från Warszawaupproret. 
 

 

Bild 13 
 



 

Bild 14 
 
Här vill vi rikta läsarens uppmärksamhet på de båda skrifterna om dessa teman (se >>shop>>literatur). 
 
Även från tiden från 1945 till början av 1960 finns det eftertraktade rariteter, till exempel 
scoutpostförsändelser från flyktinglägren (i Tyskland kallade D.P. camps – bild 15), försändelser från 
jamboreerna 1947 i Frankrike, 1951 i Österrike, 1955 i Kanada och från jubileumsjamboreen 1957 i 
England, Cypernhäftet från 1963, bara för att nämna några få. 
 



 

Bild 15 
 
Även den ”nyare” tiden har något att erbjuda, till exempel försändelser från Pragvåren 1968 (bild 16), scout-
fältposten i Bangladesh, försändelser från världs- och nationella jamboreer. 
 

 

Bild 16 
 
Men här är även platsen att än en gång tydligt påpeka att en motivsamling med scouttema inte bara är värd 
någonting, om den innehåller de allra största rariteterna. Även äkta, postbefordrade brev till exempel från ett 
scoutläger, med vacker frankering och specialstämpel, kanske dessutom även lägerstämpel, till föräldrarna 
eller en kamrat, de är också rariteter som bara finns i ett exemplar. Man kan lika väl lyfta fram en sådan 



försändelse i sin samling, som en dyrbarare. Dessutom utgör den en oskattbar minnessak för samlaren, och 
blir med tiden dyrbar, även den. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas, att scoutfilateli omfattar samlandet av postala försändelser av alla slag. Här 
vill vi emellertid också rekommendera samlaren att inte bara stoppa in försändelserna i sitt album, utan att 
även sätta in dem i det historiska sammanhanget. Detta borde överhuvudtaget vara meningen med en 
samling. Förutom postala försändelser kan till exempel även konst-brevkort, foton, urkunder och liknande 
fogas in i en samling. Därigenom kan temat fördjupas ytterligare. Det ska också nämnas, att det finns ett 
flertal föreningar i världen för scoutsamlare. Av dessa har ett antal slutit sig samman i IFSCO (Internationeal 
Federation of Scout and Guide Collecting Organizations) för att sprida information och dela med sig av 
uppslag. Dessutom arrangeras gemensamma utställningar. Under 2006 ägde en sådan internationell 
utställning, EUROSCOUT 2006, rum i Alcalá de Henares utanför Madrid. 
 
 


