Scouternas Arkiv och Museum
Allmänna upplysningar
Vad bevaras i arkiv och museum?
Utrymmena för såväl arkivhandlingar som föremål är starkt begränsade. Därför måste du alltid
kontakta oss i förväg för besked, om du vill lämna handlingar och saker till oss.
Förbundsarkivens uppgift är att återspegla utvecklingen inom Svenska Scoutförbundet samt
dess föregångare, Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveriges Scoutförbund. Från och med 2013
ingår även arkivet för Scouterna. Observera att handlingar från enskilda distrikt och kårer däremot huvudsakligen arkiveras i exempelvis kommunarkiven eller länens föreningsarkiv.
När det gäller övrigt material, bevarar Scoutmuseet i princip enbart sådant som vi bedömer
har ett musealt värde, alltså kan illustrera scoutrörelsens och scoutverksamhetens utveckling i
Sverige. Böcker och liknande tar vi regelbundet emot med reservationen att vi förbehåller oss
rätten att sälja sådant, som vi redan har tillräckligt antal exemplar av.
För närvarande arbetar vi enbart med fysiska samlingar. Det betyder att vi hanterar pappersdokument, bilder, filmer, föremål etc. Idag finns inga rutiner för att långsiktigt bevara rent
digitalt material på ett säkert sätt. Sådana digitala texter och bilder, som verkligen ska bevaras
till eftervärlden, måste vi därför skriva ut i arkivbeständiga versioner för att de ska kunna ingå i
samlingarna. Däremot använder vi naturligtvis flitigt IT i vårt arbete med att förteckna och
strukturera det omfattande materialet i arkiv och museum, liksom för att sprida information via
bland annat denna webbplats ”Vår Scouthistoria”: http://scouthistoria.se eller "Scouternas arkiv
och museum: http://arkivochmuseum.scout.se/.
Kontakta oss: http://arkivochmuseum.scout.se/kontakt-2/.

Var finns de olika förbundsarkiven?
Sveriges Flickors Scoutförbund (SSF)
Arkivet finns till största delen på Riksarkivet i Marieberg, Fyrverkarbacken 13,
Stockholm. En del kompletteringar finns i Scouternas Arkiv och Museum, Instrumentvägen 19, Stockholm. Dessa kommer att lämnas till Riksarkivet vid årsskiftet
2018-2019.
Sveriges Scoutförbund (SS)
Arkivet är inlämnat till Riksarkivet i Arninge, Mätslingan 17, Täby.

Svenska Scoutförbundet (SSF)
Arkivet finns till största delen på Riksarkivet i Arninge, Mätslingan 17, Täby. En del
kompletteringar finns i Scouternas Arkiv och Museum, Instrumentvägen 19, Stockholm. Dessa kommer att lämnas till Riksarkivet under 2019.
Scouterna
Handlingar fr.o.m. 2013 finns på Scouternas kansli, Instrumentvägen 19 i Stockholm,
tel 08-568 432 00.

