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INDLEDNING
"Catch the boy and make the man". B-P.

I denne haandbog er der taget udgangspunkt i den 1. udgave 
af Patrouilleøvelser for Drenge, Udgave fra 1910 efter 
Baden-Powell ved C. Lemcke.

Formaalet med denne Haandbog er at Patrouillen kan lave 
deres Forberedelse samt Foropgaver til TimeWinder. I denne 
Haandbog vil der også være Praktisk Information om Lejren 
og Baggrundsviden om Spejderlivet. 

På Lejren vil den fysiske Udgave blive omfordelt til alle 
Patrouillerne, saa man kan gøre den til sin egen Patrouille 
Haandbog.
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Korps:________________________________________________

Division/Distrikt:_______________________________________

Gruppe:_______________________________________________

Gren/Enhed:____________________________________________

Patrouille Navn:_________________________________________

Patrouille deltagernes navne:_______________________________

______________________________________________________

Patrouillen

INDLEDNING

Indsæt billede her
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Skriv Patrouillens raab her:

Patrouillen

Patrouillens Spejderaab

b

INDLEDNING
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Lejren

I. Uddannelse og Organisation.

Lejrens Timeplan
Denne generelle Oversigt kan bruges til at vide hvad der skal 
ske hvornaar.

  6:00  -- Rejs ud. Badning. Udluftning af Telte og Senge
 6:30  -- Kaffe og Beskøjter
 6:45  -- Morgenparade. Gymnastik. Eksercits.
 7:15  -- Inspektion
 7:45  -- Frokost
 8:30  -- Flaghejsning
 9:00  -- Program
11:00 -- Mælk og Beskøjter
11:10 -- Program
13:10 -- Middag
14:00 -- Hvil. (alle hviler. Al talen i lejren forbudt, (Frihed))
15:00 -- Program
17:30 -- Aftensmad, Lejrklargøring samt Frihed
19:30 -- Lejrbål: Spejdere kan komme i Seng efter behov
21:00 -- Beskøjter og Mælk. Til Køjs    

6



Højre haand i Skulderhøjde med Haandfladen frem og 
Tommelen hvilende på Lillefingerneglen og de tre andre 
Fingre strakte, pegende opad. Sådan holdes hånden mens 
Spejder Eden gives:

Jeg lover paa min Ære at....
Jeg vil gøre min Pligt overfor Gud og Kongen.

Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe andre, hvad end det 
vil koster mig.

Jeg kender Spejderloven og vil adlyde den.
Mens Spejderen aflægger denne Ed giver man Spejderens 

Hilsen.

Spejder Eden

I. Uddannelse og Organisation.
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Spejderens Hilsen

Naar en Spejder hilser paa en anden Spejder, staar han med 
højre Haand løftet i Skulderhøjde med Haandfladen frem og 
Tommelen hvilende på Lillefingerneglen og de tre andre 
Fingre strakte, pegende opad. Dette er Spejderens hilsen. 
Spejdere hilser altid hinanden - hvad enten de kender 
hinanden eller ej. - Alle Spejdere er Brødre. Der er hilsen 
ved Spejdernavn, Efternavn eller Funktion “Goddag Hr. 
Andersen” eller hvis man ikke kender Personen “Goddag 
Spejder” og ved Ledere. Goddag Hr/Fru/Frøken 
Leder/Stabsassistent eller Lejrchef.

Spejderen hilser Flaget, naar det hejses eller tages. Naar 
Spejdere marcherer forbi med Fane, standser han, gør Front 
og hilser. Fanen er Symbolet paa Fædrelandet. Den har vajet 
over de tapre, der gav Liv og Blod for deres Land. Spejderen  
rejser sig altid op og bliver staaende saa længe Kong 
Christian spilles.

I. Uddannelse og Organisation.
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Spejdere har hele Verden over uskrevne Love, som de føler 
sig lige saa bundne til, som Vi til Vort Samfunds trykte Love. 
Denne Lov gælder alle Drenge-Spejdere:

1. En Spejders Ord staar til troende. Naar en Spejder siger 
"paa min Ære", er det ham det samme, som at aflægge den 
højtideligste Ed. Det er derfor heller ikke noget, han skal gøre i 
Flæng. Hvis en Spejderofficer (Patrouillefører, Tropsfører o.s.v.) 
siger til en Spejder: "Du staar mig med din Ære inde for, at dette 
bliver gjort" - maa Spejderen anstrænge sig til sit yderste for at 
efterkomme Ordren saa godt som muligt, uden at lade sig aflede 
derfra af noget som helst. Hvis en Spejder vanærer sig ved at lyve 
eller ved ikke at udføre en Ordre til Punkt og Prikke, naar der er 
appelleret til hans Ære, udstødes han af Patrouillen, mister sit 
Spejdermærke og kan ikke optages igen.

2. En Spejder er tro mod sin Konge, sit Land, sine 
Forældre og sine Officerer. Han følger dem i tykt og tyndt mod 
deres Fjender og mod dem, der maatte vove at tale ondt om dem.

3. Det er en af Spejdernes Hovedpligter at gøre sig nyttig og 
hjælpe andre. Han gør sin Pligt frem for alt andet- uden Hensyn 
til om han maaske går glip af nogle personlige Fornøjelser- ja, om 
det saa gælder hans Liv.

Spejderloven 1910

I. Uddannelse og Organisation.
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4. En Spejder er venlig mod alle og Kammerat med alle 
andre Spejdere- ligegyldigt om de er fattige eller rige. Naar to 
Spejdere mødes søger de altid at hjælpe hinanden. Lider den ene 
Nød. deler den anden med ham som en Broder. En Spejder  maa 
aldrig være snobbet. En Snob er en Fyr, der ser ned paa anden, fordi 
denne er fattigere og daarligere stillet, eller en Fattig, der foragter 
en anden, fordi han er rigere og mere begunstiget. En Spejder  tager 
Forholdende som de er og søger at lære sin Kammerat at kende fra 
hans bedste side.

5. En Spejder er ridderlig mod Kvinder og høflig mod alle 
Ældre - særlig mod gamle Folk og Invalider. Han tager aldrig mod 
Belønning for at være opmærksom og hjælpsom.

6. Spejderen er Dyrenes Ven. Ser han et Dyr, der pines, hjælper 
han det. Han dræber aldrig et Dyr, naar det ikke er for at stille sin 
Sult.

7. Spejderens første Pligt er at adlyde. Faar han en Ordre, han 
ikke synes om, må han lige som en Soldat udføre den, fordi det er 
hans Pligt- og uden den mindste Rynken på Næsen. Bagefter - Naar 
han har udført Befalingen - Kan han sige det til Patrouilleføreren, 
hvis han har følt sig forurettet. Fastholder denne sin Mening, 
klapper man Hælene sammen, og saa tænker man ikke mere paa 
det. Det er Disciplin.

.

Spejderloven 1910

I. Uddannelse og Organisation.
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8. Spejderen er altid i godt Humør. Har han faaet en Ordre, udføre 
han den med Liv og Lyst. Han bliver aldrig gnaven fordi det gaar 
ham galt. - Han tvinger sig til at smile, fløjter i det højeste en Stump 
af den sidste populære Melodi - saa er han klar igen. Du skal i det 
hele taget vænne Dig til altid at gaa med et Smil på Læben. Det 
liver baade Dig selv og andre op, og er der Fare på Færde virker det 
beroligende paa Omgivelserne. En Spejder er altid den samme.

9. Naar en Spejder bander eller paa anden Maade bruger grov 
Mund, straffes han af Kammeraterne med “Buksevand”. To 
Spejdere løfter ham med Benene i Vejret og en 3die hælder et Glas 
vand i hvert Bukseben. Det hjælper.

10. En Spejder er sparsommelig. Hver Øre, han kan afse, lægger 
han til Side. Kommer han saa engang i Nød, kan han klare sig selv 
uden at falde andre til Byrde, og han vil altid kunne hjælpe en 
Kammerat, som trænger til det.

Spejderloven 1910

I. Uddannelse og Organisation.
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Når hver patrulje/grem/enhed er klar til at spise siges der 
bordbøn. Hvis man har sin egen tradition kan sagtens sige 
denne.
Hvis man ikke har traditionen fra egen gruppe kan man 
anvende denne fra samlebogen 730: Vi pløjed og vi så'de.

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Alle bliver sidende til patrulje/grem/enhed er færdig og der 
takkes for maden til dem som har lavet maden.

Bordbøn mm.

I. Uddannelse og Organisation.

12



Spejderens Uniform

Tørklædet

-Tørklædet samles/bindes 
saa højt, at det ikke kan 
trækkes over Hovedet. 
-Tørklædet bindes op hver 
Aften, bindes hver 
Morgen.
-Tørklædet kan bæres 
under eller over en 
eventuel Krave.
-Tørklædet bindes med en 
af nævnte. Firkløver/ 
Firhaandsknob/ 
Venskabsknob/ 
Raabaandsknob/Woogle 
“Tørklædering”.
-Der forventes et nydeligt 
rullet eller foldet 
Tørklæde.

-Der skelnes ikke, om 
Spejderen selv, eller en 
god Kammerat har bundet 
Tørklædet.
-Tilstræb at begge Snipper 
paa Tørklædet opnaar 
samme Længde.
-Trekanten bagpaa 
Tørklædet bør ikke 
overstige en 
Haandsbredde i Størrelse.
-Tørklædet bæres i alle 
Døgnets vaagne Timer. 
Undtagelse er under 
vaskning og eventuelle 
førstehjælpsrelaterede 
Situationer.
-Der bæres kun et 
Tørklæde pr spejder.

I. Uddannelse og Organisation.
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Spejderens Uniform

Uniformsskjorten/ Anorakken/ Frakken/ 
Busseronnen/ Trøjen:

- Uniformen bæres ikke uden paa Benklæderne for 
Drenge. Piger maa gerne, dog opfordres det ikke.

- Alle Knapper er knappede paa nær Kraveknappen, om 
hvilken der er frit valg. Staben kan udstede dispensation 
i særligt varmt Vejr.

- Alle Lommer skal holdes lukkede.
- Ærmer ses gerne foldet til over Albuen.
- Uniformen bæres til alle Samlinger og Ceremonier.
- Uniformen bæres altid af Spejderne udenfor Lejren. Der 

skal dog tages højde for forholdene.
- Uniformen er altid det yderste lag Tøj, undtagen ved 

brug af Regntøj. Staben kan udstede Dispensation i 
særligt koldt Vejr.

- Alle Mærker, Udmærkelser samt Pynt skal være 
forsvarligt fastgjort.

- Der anses hverken T-shirt, Softshell eller andet civilt Tøj 
med Logo på som reglementeret Uniform.

- Husk at bære noget let under Uniformen da der kan 
være Aktiviteter, hvor Uniformen kan anvendes som 
Redskab

I. Uddannelse og Organisation.
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II. Lejrliv

Spejderens Materiel
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Spejderens Materiel

II. Lejrliv
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Spejderens Uniform

Gradstegn: Ledere og Patrouille

Gradstegnet anvendes til at genkende ledere og førere i 
spejder sammenhæng. Gradstegnet er placeret på venstre 
Brystlomme. Ledere vil kunne genkendes med følgende 
vandrette Bjælker og Patrouiller på de lodrette.

I.Uddannelse og Organisation.

Leder (vandret) Patrouille (lodret)
Patrouille Assistent: 1.
Patrouille Fører: 1. + 3.
Patrouille Senior Fører: 1.+2.+3.

1. 2. 3.

Egen venstre lomme Egen venstre lomme
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Spejderens Uniform

Gradstegn: Spejdere

Gradstegn for Spejdere

Bjælke Række: Farve:
Flok Bander Gul
Junior Trop Patrouiller Lyseblå
Spejder Trop Patrouiller Hvid
Senior Trop Sjak Rød
Rover Klan Sjak: Mørkerød

I.Uddannelse og Organisation.

Gradstegn for Leder 

Bjælke Række: 1. Række 2. Række 3. Række

Korpschef Grøn Gul Rød

Distriktschef Hvid

Divisionschef “Lejrchef” Lilla

Instruktør “Stabsmedlem” Gul

Gruppefører Hvid Grøn

Gruppeassistent Hvid Rød

Grenfører Grøn

Grenassistent Rød
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Spejderens Uniform

Lommeindhold
- Det forventes, at en Spejder til enhver tid bærer følgende i 

deres uniformslomme(r): 
Notespapir, blyant, Viskelæder, Plaster i hygiejnisk 
forsvarlig Indpakning, Sygrej.

- Det ses gerne, at en Spejder til enhver tid også bærer 
følgende i deres Uniformslomme(r):
Mindre Gazekompresse, Renseserviet – begge i hygiejnisk 
forsvarlig Indpakning, kort Lineal, Lommebog/-Bøger, 
Sangbog, Kompas – sidstnævnte kun for Tropsspejdere.

- Det ses gerne at en Spejder har hurtig adgang til følgende: 
Kniv, Knobtov, Flint og Staal, Krus/Kop.

Hovedbeklædning
- Det ses gerne at Flokspejdere er iklædt Ulvehue, Skraahue, 

Baskerhue eller passende Kasket.
- Det ses gerne at Tropsspejdere er iklædt Spejderhat, 

Baskerhue eller passende Kasket.
- Det ses gerne at Ledere samt Stabsfolk er iklædt 

Spejderhat, Baskerhue, passende Kasket eller Tropehjelm.
- I alle tilfælde er Hovedbeklædning kun til udendørs brug.

I. Uddannelse og Organisation.
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Spejderens Uniform

Benklæder
- I Dagtimerne gaar alle Spejdere i korte Bukser, der i videst 

muligt omfang slutter over Knæene. Piger/kvinder må 
gerne bære Nederdel i samme Længde. Drenge/Mænd kan 
bære Kilt. I Aftentimerne kan der bæres lange Benklæder. 

Strømper/Sokker, Opslag og Fodtøj
- Det ses gerne, at alle bærer Knæstrømper/lange Sokker.
- Det ses gerne, at man i videst muligt omfang undgaar 

syntetisk udseende Fodtøj med stærke Farver. 
- Gummistøvler ses gerne i vaadt Føre.

Anbefalet
- Paaklædning i ”gammel” Stil og i gamle Materialer, såsom 
   Bomuld, Uld og Hør.

- At man i videst muligt omfang undgår syntetiske 
Materialer såsom Nylon og Polyester.

- Afdæmpede og naturligt udseende Farver.
- At man i videst muligt omfang undgaar stærke Signal- og 

eller Pangfarver.
- Husk: Vi har alle sværget “at gøre mit bedste” så der 

forventes ikke mere, men forlanges intet mindre.

I. Uddannelse og Organisation.
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Spejderens Udrustning

Udrustning.- Hver Spejder medtager foruden sine 
Gangklæder følgende Sager:

1 Gammel Stor trøje eller Frakke (Regntøj)
1 Flonelsskjorte (helst 2) eller lignende
1 Par Benklæder.
2 Par Strømper.
l Natskjorte.
l Par solide Sko eller Støvler
1 Par Hverdagssko
1 Sweater eller gammel Jakke.
1 Par Badebenklæder
Kam, Børste, Tandbørste og Sæbe
2 Haandklæder. ·

Foruden dette medbringer Spejderen Tværsæk (taske) til, 
Kogekjeddel, Stav, Kop, Kniv, Ske og Gaffel samt 
Tændstikker.

Spejderen har altid sin stav med sig uanset hvor han går!

I. Uddannelse og Organisation.
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Patrouillens Materiel

Patrouillestander

Hver Patrouille tager deres Patrouillestander med, hvis 
man ikke allerede har en, kan man lave et Flag med 
Patrouillens Navn, som kan bindes på Spejderstaven og 
derved udgøre en Patrouillestander. 

II. Lejrliv
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Patrouillens Materiel

Teltet

Patrouillen skal medbringe Lærreds- Spidstelte med løs 
Bund (den klassiske udgave i  gul eller orange/rosa). 
Patrouillens Udstyr og Patrouillekasser skal sættes under 
Forsejlet. Om Morgenen bliver Teltsiderne rullet op som 
flyvende Telt. Underlaget foldes sammen og lægges mod 
den ene side den ene Dag og den anden side den anden 
Dag, med Taskerne ovenpaa saaledes man kan komme til 
sin personlige Udrustning, uden at spærre for de andre. 
Dette gælder også Leder telte.
Hvis man ikke har sådanne Telte i gruppen kan man spørge 
i andre Venskabsgrupper.
Der vil være Inspektion hver Morgen, derfor anbefales det 
at man sover i telt med sin Patrouiller

II. Lejrliv
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Patrouillens Udrustning

Telt

Når der er mange Telte på en Lejr, skal teltene ligge i Klynger, 
derfor er det vigtigt at de kan slaas op og ligge lige. Der laves 
Firkantet markering med Sisal der viser front Bardungrænse (graa) 
og Sider som viser Pløkgrænse (graa). En som viser hvor Teltets 
Front skal ligge (sort fuldt optrukket). Teltets Front er der hvor 
Sidernes Pløkker starter (graa). Billedet viser ikke med Forsejl, 
dette er dog anbefalet at have paa og anvendes på Fronten af Teltet,  
saaledes  Patrouillen kan have deres Udstyr under overdækning på 
Forsiden.

II. Lejrliv
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Patrouillens Udrustning

Inspektion

Hver Morgen skal der  laves flyvende Telt, således at der 
kan luftes ud og Græsset kan få Luft. Man sørger for at 
renligheden er i top i Teltet samt sig selv, dette vil sige at 
der ikke forefindes løse Sager i Teltet og man vasker sig så 
der ikke er snavs i Hoved og bag ørene eller på Hænderne 
samt under Neglene.

II. Lejrliv
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Patrouillens Udrustning

Lejrmateriel

Af Teltgrejer medføres - Spand, Lygte, Lys og 
Tændstikker, Zinkbalje, Spade, Økse, Hakke, en Rulle Tov. 
Lærredsunderlag eller Teltdug til Overdækninger.

For hver Spejder desuden et uldent Tæppe forsynet med 
Stropper til Ophængning og opbevaring.

Køkkengrejer - Gryde, Stegepande, Kjeddel, (Stegerist), 
Tændstikker, Spand, Slagtekniv, Stor Træske, Pudseklude, 
tomme Flasker til Mælk og Sække til Beskøjter, Kartofler 
og Grøntsager.

Hver Patrouille medbringer et sæt Semaforeflag.

II. Lejrliv
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Flaghejsning/Nedhaling

Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 0800 og tages 
ned senest ved solnedgang. 
- Flaghejsningen foregår ved at to mand gør klar, én holder 
flaget så det ikke rører jorden, den anden binder flaget til 
linen med flagknob, og måske råbåndsknob. Når der er klar 
gives ordren af flaghejseren; “Respekt for flaget” alle 
spejdere gør honnør, naturligvis uden hat. Der synges i 
mens flaget bliver hejst.
“Vaj højt, vaj stolt, vaj frit” eller “Der er ingenting, der 
maner”. Når flaget er oppe går flaghejseren to skridt 
baglæns, gør honnør mod flaget, giver ordren; “hånd 
ned”og går derefter tilbage i rækken.
- Nedhaling foregår i omvendt rækkefølge.
Her synges “Fra himlen er du faldet” eller “Nu glider flaget 
langsomt ned”
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Skriv dagens lærdom her:

FORLØB

Før Krigen: Forsvar Nationen

PATROULLIENS NOTER
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Fortsat:

FORLØB

Før Krigen: Forsvar Nationen

PATROULLIENS NOTER
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Skriv dagens lærdom her:

FORLØB

Under Krigen: Krigens sande Ansigt

PATROULLIENS NOTER
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Fortsat:

FORLØB

Under Krigen: Krigens Sande Ansigt

PATROULLIENS NOTER
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Skriv eders tanker her:

FORLØB

Efter Krigen: En Bedre Fremtid

PATROULLIENS NOTER
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Fortsat:

FORLØB

Efter Krigen: En Bedre Fremtid

PATROULLIENS NOTER
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DIVERSE

PATROULLIENS NOTER
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DIVERSE

PATROULLIENS NOTER
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DIVERSE

PATROULLIENS NOTER

36



DIVERSE

PATROULLIENS NOTER
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DIVERSE

PATROULLIENS NOTER
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