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RINKABY. Det råder festivalstämning på 
Rinkabyfältet. World Scout Jamboree börjar så  
sakta att lida mot sitt slut och under torsdagen  
uppmärksammade de 156 olika nationerna sin  
närvaro med en gemensam kulturfestival.

Från italienarnas läger pumpas O sole mio ut 
från högtalarna och pastamaskinerna går varma. Lite 
längre  bort bjuder japanska scouter klädda i kimonos 
på en högtidlig teceremoni, amerikanerna har klätt sig 
i cowboykläder och poppar popcorn samtidigt som 
finländarna byggt en bastu och piskar varandra med 
björkris.

Vid de svenska scouternas läger har man rest en  
midsommarstång och bjuder upp till ”traditional 
Swedish pole dance”. Men att förklara varför man 
sjunger om små grodor som ej hava öron eller svans, 
samtidigt som man hoppar runt en lövad stång, är inte 
det lättaste.

Redan efter första varvet runt stången bryter sig 

Nicolas Juan Miguel Espinosa från Chile ur ringen.
– Det här var inget för mig, det är inte så vi dansar 

i Chile, väldigt märklig tradition, säger han allvarligt, 
men dröjer sig ändå kvar vid svenskarnas läger där det 
förutom dans, även bjuds på godisbilar, geléhallon, 
polkagrisar och sju sorters kakor.

Lene Slåen från Norge har varit scout i nio år, det 
här är hennes första internationella jamboree, och hon 
längtar redan till nästa, där Japan är värdland.

Tidigare i veckan var hon ute på ett så kallat camp 
in camp, där olika kårer gemensamt gör utflykter till 
mindre läger runtom i trakten. Tillsammans med  
amerikanska och italienska scouter gav hennes patrull 
sig ut på hajk, där de vandrade och paddlade kanot.

– Jag har haft fantastiskt roligt de här dagarna, lärt 
mig massor, träffat många nya vänner och fått vara ute 
i naturen – det bästa av bästa med att vara scout.

anna bachmann 
Helsingborgs Dagblad 15.8.2011

Ett läger men flera kulturer
Scouter från drygt 150 olika länder har samlats för läger i Rinkaby. I går 
ordnades en gemensam kulturfestival där varje nationalitet gav andra 
scouter ett smakprov på deras hemland.  




