
NORDIA TREFF I SVERIGE. 
Besøk i Håbo.  
Det er nå 4 år siden speiderne i vennskapskommunen vår i Sverige har 
deltatt på de nordiske speidertreffene. Men nå var det speidergruppene 
i Håbo som inviterte oss. Siste helg i okt. var vi der. Fredag kveld 
brukte vi til å bli kjent med svenske ledere og speidere. 
Carl von Linné 
 Lørdag dro vi Uppsala like etter frokost. Der ble vi delt inn i patruljer 
på tvers av landegrensene. Vi fikk mange oppgaver vi skulle løse- og 
vi måtte spørre folk på gata om svar på noen oppgaver. Uppsala har en 
vakker domkirke. Det er 300 år siden Linné ble født. Det var selvsagt 
flere oppgaver om ham- og vi fant graven hans i domkirken.  Det var 
litt surt vær, så det var godt å spise lunsj inne. Vi var også innom 
gamle Uppsala der vi fikk se 3 store og flere mindre gravhauger fra  
Nattløype. 
Vi bodde på sjøspeidernes hus, Sjøvillan ved Skokloster slott og kirke. 
Det er et fantastisk flott område med brygge i Mälaren. 
Etter en deilig middag med kaffe, så var ut i mørket. 
De hadde gjemt postene godt en i vannet , en annen i ei søppelkasse 
og når alle 4 i patruljen måtte holde på åra vi hadde fått utdelt, var det 
ikke lett å komme seg til posten øverst på en branntrapp!! 
Tidsrammen var en time, og ingen hadde funnet alle 15 postene!! 
Leir i Danmark 
Vi hadde også et møte der vi drøftet planer framover. I okt. i 2008 
inviteres alle til vennskapstreff i Norge. Etter den vellykkede 
MiniNordialeiren i Nittedal 17.mai helga i år, så drøftet vi når vi 
kunne få til fellesleir neste gang. Tilslutt ble det bestemt at danskene 
skal jobbe for at vi kan få til en Nordisk leir på deres landsleir-
Blåsommer i  juli 2009. 
Skokloster slott. 
Dette er et av de største slottene i Sverige. Vi var innom slottet .Men 
vi hadde ikke tid til å være med på omvisningen, så vi på 
vennskapstreffet om 4 år, ønsket vi oss god tid til å få se på det flotte 
slottet.Speidertreffet ble avsluttet slik vi pleier med fellesbilde og 
avskjedskram(klem). 
Haldis Østby. 
 
Bilder:     



1) Carl von Linnés grav i Uppsala domkirke 
2) Gravhaugene i gamle Uppsala 
3) Fellesbilde utenfor Skokloster kirke 
4) Fellesbilde fra Skokloster med kirken og slottet i bakgrunnen.   
5) Avskjedskram (klem). 


