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Ganska centralt i Malmö, när-
mare bestämt på Hantver-
karegatan 6 A, hittar man 

sedan 1991 ett av de fyra scoutmu-
seer som finns i Sverige. Museet är 
inrymt på nedre botten i ett stort hy-
reshus och alldeles granne till KFUK-
KFUM:s jugendpalats.
  I tre rum finns här samlat en del 
av scoutings snart 100-åriga historia. 
Väggar, bokhyllor och montrar är 
fyllda med föremål. Här finns de för-
sta upplagorna av ”Scouting for Boys” 
tillsammans med alla handböcker i 
scouting av olika årgångar. Ebbe Lie-
berath, som var född i Malmö, hann 
även med att skriva en hel del pojk-
böcker och naturligtvis finns flertalet 
av dem på hyllorna.
  I montrar finns praktiskt taget 
alla klassmärken som använts inom 
scoutrörelsen i Sverige, alltifrån den 
första tiden på 1910-talet. Scoutfri-
märken finns samlade på stora tavlor 
och tidningsurklipp i ett otal klipp-
böcker från olika epoker. 
  Scouttidningar är ett annat område, 
där den första scouttidningen ”Var 
redo” från 1910 är ett viktigt föremål. 
Tidningen ”Scouten”, som kom ut 
med sitt första nummer 1912, finns 
här med alla årgångar. Malmö Scout-
kår gav ut tidningen ”Aldrig ge tappt” 
och den finns för tiden 1922–1960.
  Värt att nämna är att museet i Mal-
mö även har Skåne Scoutdistrikts 
arkiv från 1913 till 1938. En viktig 
källa för kårer som önskar forska om 
sin tidiga historia.
  Ett stort urval av scoutdräkter för 
flickor och pojkar från olika tider 
finns uppsatta på dockor eller på 
skärmar. Speciellt intressant är det 
blågula scoutbältet på en av de äldsta 
dockorna. Att denna modell verkli-
gen har använts som scoutbälte kan 
man se i boken ”Ett Scout ABC” från 
1912 med Einar von Strokirchs fina 
färgplanscher.
  En dyrgrip på museet är plåtsköl-
den med Baden-Powells bild från 
1901. Hjälten från Boerkriget och 
belägringen av Mafeking blev efter 
hemkomsten till England hyllad bl a 
på detta vis.
  Läger är en viktig sak och om dessa 
finns samlingar med foton och böck-
er, t ex från jamboreerna. De svenska 
stora lägren finns dokumenterade 

med affischer, märken och vimplar 
med mera.
  S:t Georg eller S:t Göran är ju scou-
ternas skyddshelgon. Det föranleder 
att Malmömuseet även samlar bilder 
och texter om S:t Georg. Bl a har vi 
ett antal ikoner med S:t Georgsbil-
den. Dessutom ett mycket stort al-
bum med vykort och foton. I kyrkor, 
slott och offentliga byggnader hittar 
man ofta dessa motiv. 
  Ett stort antal fotoalbum med 
scout-bilder finns också. Men här är 
det svårt, då man ofta saknar årtal 
och texter till bilderna. Samlingar av 
scoutvykort är ett område som är fö-
remål för vårt intresse. Större bilder 
från olika evenemang finns uppsatta 
på väggarna. En trofé är ett foto av 
Baden-Powell vid ett besök i Malmö 
1911.
  Visserligen driver vi museet helt 
ideellt och inga arvoden utgår till nå-
gon som arbetar med verksamheten, 
inte ens milersättningar. Men ändå är 
ekonomin det största bekymret för 
scoutmuseet. Vi har hyreskostnader 
på över 40 tusen kronor per år. Till 
en början, på 1980-talet, kunde vi få 
tillstånd för lotterier, som hjälpte oss 
att klara hyran. Nu står Södra Skånes 
Scoutdistrikt för en del av hyreskost-

naden och Malmö Fritid har hjälpt 
oss några år. Men i övrigt får vi söka 
bidrag från fonder och lita till pen-
ninggåvor från personer intresserade 
för scouting.
   Till sist ber vi att få hälsa alla väl-
komna att besöka Scoutmuseet i 
Malmö.

Med scouthälsningar
Kurt Wahlund

Ordförande, Scoutmuseet i Malmö

Scouting genom tiderna – om Scoutmuseet i Malmö

FAKTA
Scoutmuseet i Malmö är en ideell 
förening, som samlar föremål från 
samtliga svenska scoutförbund.
  Du kan bli medlem genom att 
sätta in 50 kr på plusgiro 28 14 
22-6 el bankgiro 647-8614. 
För scoutkårer, distrikt och andra
föreningar är årsavgiften 125 kr.
  Scoutmuseet tar gärna emot 
föremål till samlingarna, liksom 
penninggåvor.
  Scoutmuseet i Malmö, Hantver-
kargatan 6 A, 211 55 Malmö, tel 
040-12 46 93, håller öppet ons-
dagar kl 13–16. För ytterligare 
information, ring Kurt Wahlund 
040-47 39 83 el Roland Hansson 
040-40 30 86.

”Aldrig Ge Tappt” var Malmö Scoutkårs tidning under åren 1923–1960. När kåren ville 
göra den till organ för scouterna i Skåne, invände Sveriges Scoutförbund, som inte ville ha 
någon konkurrens med förbundstidningen Scouten. 




