
Hökåsens Scoutkår på DUST-läger 2022 

DUST är ett regelbundet återkommande scoutläger som går av stapeln vart fjärde år sedan 
sjuttiotalet. Lägret hålls i Tivedenskogarna vid sjön Trehörningen och har traditionellt varit ett 
samarbete mellan scoutdistrikten i Sörmland (D), Västmanland (U), Värmland (S) och Närke (T). 
Under åren har ibland andra distrikt också varit med och detta år fanns även scouter från bla Dalarna 
och Stockholm med.  

Lägret omfattade närmare 1300 scouter inkluderande de funktionärer 
som planerar och genomför större aktiviteter under lägerveckan. 
Förutom svenska scouter hade Hökåsens Scoutkår bjudit in en grupp 
på 21 brittiska scouter som var våra gäster på lägret.  

 

 

 

 

Lägret pågick, en vecka, mellan 30/7 och 6/8 förutom för de yngsta som anslöt först 3/8 för att få en 
kortare vecka. Från Hökåsen var vi totalt 65, förutom våra 21 brittiska gäster (17 scouter och 4 
ledare) så var det 29 scouter och 8 ledare med från Hökåsen. Till detta kom ett antal som dessutom 
fungerade som funktionärer i programverksamhet eller stödfunktioner som ex. mathantering. I vår 
by, ”Frejakärret”, bodde vi dessutom tillsammans med scoutkårerna från Arboga och Köping. 

Lägerplatsen är ett stort 
naturområde där scoutkårerna 
bygger upp sina respektive byar 
(ca 25 stycken) på anvisade 
platser. Varje by innehåller ett 
antal tält där scouter respektive 
ledare sover, samt kökstält för 
tillagning av veckans måltider, 
bord för måltider, disk och 
tvättplatser, portaler med skyltar 
för bynamn och scoutkårernas 
namn mm 

 



Hela lägerveckan är uppbyggd kring 
en bakgrundsberättelse om Kung 
Ramunder som styr över riket där 
rövartinget samlas i Tivedsskogarna. 
Scoutverksamheten är uppdelad i 
åldersgrupper och varje grupp har sin 
egen identitet i Kung Ramunders 
följe. Detta är roller som förstärker 
upplevelsen och samhörigheten 
mellan scouter från olika delar av 
landet. Här finns ex. rövarhövdingen 
Ura Kaipa och skogsfolkens ledsagare 
Skaga liksom jägarfolkets ledare 
Junker Jägare mfl. 

Varje dag finns det program för de olika grupperna där man under dagen träffar scouter från andra 
scoutkårer. Utbudet är anpassat till ålder och färdigheter och leds av funktionärer och ledare från 
den egna kåren. Här kan nämnas program där man lär sig eller befäster sina kunskaper inom ex 
simning, kanot/kajakpaddling, bergsklättring, segling och hantverk. Men här finns också heldags eller 
halvdagsvandringar där scouterna i mindre patruller skall lära sig saker eller lösa problem 
tillsammans. Givetvis blandas det med mycket bad och lek förutom de informella möten som sker 
när så många scouter träffas på samma plats.  

Förutom dagens program måste givetvis varje by sköta sina sysslor som att hämta vatten och mat, 
laga maten, diska, hugga ved och sortera sina sopor. Detta sker med mindre patruller som med ett 
rullande schema gör att alla hjälps åt. 

 



Några gånger under lägerveckan så träffas hela 
lägret för tex lägerbål där man sjunger och 
umgås tillsammans eller just detta års 
höjdpunkt då Kung Ramunder bjöd på 
tornerspel med riddare till häst och en 
eldslukande gycklare. 

    

Den stora och viktiga behållningen för alla 
scouter är givetvis minnena av program och 
lekar, men även gemenskapen med de man 
delade tält med, nya kompisar, morgonbadet 
06.00 innan alla hade vaknat, möjligheten att 
få byta lite scoutmärken med en kompis från 
en annan kår eller ett annat land. Detta 
förutom upplevelsen att ha fått packa sin egen 
ryggsäck och ha klarat att för första gången 
sova i tält utan mamma och pappa under ett 
helt läger.    

    

 

 



Hökåsens scoutkår vill rikta ett stort varmt TACK till Länsförsäkringar Bergslagens ”Bergslagslyftet”, 
som bidragit ekonomiskt till detta viktiga evenemang, vilket gett kåren en möjlighet att deltaga med 
hela 65 deltagare genom en uppgradering av lägermaterialet inkl tält- & köksutrustning. 

 

Johan Sohlberg, byhövding för Hökåsenbyn 

Stefan Strömqvist, ledare  

Jan Selin, funktionär  
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