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SCOUTER HAJKADE I HUVUD-
STADEN
Håkan Samuelsson, du var med på scouter-
nas hajk till Stockholm i september. Vad 
var upprinnelsen till idén om en huvud-
stadshajk?
– Jag kom att tänka på att Rickard Nordin, 
en gammal scoutledare från Hult, sitter i riks
dagen för Centern. Han är deras talesman i 
miljö och energifrågor. Då plötsligt slog mig 
tanken att det vore roligt att ta med scoutpa
trullen till Stockholm på hajk.

Ni passade på att ha hajk när skolorna 
hade studiedag. Hur blev uppslutningen?
– Alla scouter och tre av fyra ledare i patrull 
Björnen hakade på. Dessutom även en för
älder och två scouter till.

Hur såg programmet ut?
– Vi tog tåget till Stockholm på måndags
kvällen och sedan buss till Equmeniakyrkan i 
Nacka där vi sov över. Dagen därpå blev det 
förutom besök i riksdagen också en stund på 
Vasamuseet innan vi tog tåget hem.

Hur var besöket på riksdagen?
– Ja, det är väl inte varje dag de ser så vackra 
skjortor och halsdukar där som vi scouter 
har. Det blev ett både roligt och intressant 
besök som så klart började med ganska 
rigorösa säkerhetskontroller. Inte helt olika 
rutinen på en flygplats. Våra scoutskjortor 
bidrog dock till att vi fick fantastiskt trevligt 
bemötande överallt. Det är ju roligt att se. 

Besök på Vasamuséet var ett uppskattat inslag under Stockholmshajken.
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Vi testade dessutom scouthälsningen på en 
förbipasserande Jonas Sjöstedt som var snabb 
att glatt besvara den. Sedan tog vi Djurgårds
färjan över till Vasamuseet som ju är ett helt 
fantastiskt ställe. Mycket uppskattat!

Hela detta digra program kostade ändå 
bara knappt 200 kronor per scout. Hur 
finansierades hajken?
– Det var genom två generösa bidrag. Dels 
ett från Stiftelsen Werner von Seydlitz och 
dels ett från en av församlingens medlemmar.

Blir det fler storstadshajker eller drar ni er 
tillbaka till skogen nu?
– Ja, nu blir det nog risvindskydd ett tag.

Text: Monica Samuelsson

Foto: Privat

Känd miljö även om aktiviteten just den här stunden var ganska låg i riksdagen. 
Rickard Nordin berättar om livet och uppdraget som riksdagsledamot. 

En inblick i riksdagens arbete gav 
Rickard Nordin, riksdagsledamot 
från Hult, som också själv är scout.


