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Forord 

 
 
 
 
Billeder og dagbøger fortæller sjældent hele historien, og siger i hvert 
fald mest til dem, som var med. Alligevel og fordi det er rart om mange år 
at kunne genopfriske oplevelserne, skal I have denne lille pamflet. 
 
Julen 2001 
 
Ludvig 
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Ideen 

Troppens sommerlejr 2001 gik til Houens Odde Spejdercenter ved 
Kolding Fjord. En lille kilometer fra centeret ude i fjorden ligger Kidholme, 
som er to små øer forbundet med en lang og tynd tange. Den nordligste 
ø er ynglekoloni for skarver og måger med deraf følgende konstant 
skræppende larm fra disse, og et ørkenagtigt landskab med døde fugle 
og træer overalt. Den sydlig ø forekommer som én stor bakke med en 
lille hytte på toppen. Landskabet her er vildtvoksende træer, krat og 
brændenælder, det sidste kunne med al tydelighed ses på vores røde 
ben. 
 

 
 
Ideen bag sommerlejren var kort fortalt, at spejderne skulle gå i land på 
disse endnu uudforskede øer som udsendinge fra Danmark og opbygge 
et lille miniature samfund, hvor hver især have specielle opgaver til 
civilisations opretholdelse som f.eks. fyrbøder, ceremonimester, 
skattemester etc. Som tiden gik og ugen skred frem, skulle det lille 
samfund fremstille ting som var til hjælp i hverdagen - på en spejderlejr. 
Spejderne lavede blandt andet blæsebælge og vandsække, det sidste 
desværre for idémanden med lidt mindre held. Materialer og værktøjer 
blev lånt og skaffet fra den til lejligheden oprettede ”Holm 
Handelsstation”. Foruden spejdernes patruljekasser og det almindelige 
lejrudstyr medbragte troppen ikke mindre end 175 forskellige materialer 
og værktøjer. 

Kidholmene sydøst for 
Houens Odde med selve 
spejdercenteret ude på 
spidsen. 



 - 7 - 

Søndag den 22. juli 

 

Ja, vi nåede lige at kaste os ind i toget med Ludvig og billetter, som lige 
var klippet lidt for meget, men vi må ikke hænge Ludvig op, han har jo 
”ferie” nu. Som de rigtige spejdere vi er, tog vi en taxa fra Kolding i stedet 
for at sidde og vente et par timer på bussen og så gå det sidste stykke. 
Da vi ankom, blev vi guidet rundt af to meget ”skarpe” ledere. Nå, vi kan 
jo det der med at ro i kanoer, så det fik vi selv ordnet. 
Lejren begyndte at rejse sig, da vi nåede øen, imens solen skinnede og 
de meget, meget hyggelige fugle skræppede. 
 
Nogle har fået noget stort ud af dagen, fandt vi ud af til det såkaldte ø-
råd. Bare tag Lars, han har fundet sin indre husmor. Nu skal vi bare i 
seng, så vi er friske til at stå op ”før fanden får sko på”. 

Ida, Malene og Sofie leder efter plads til telte mellem brændenælderne. 



 - 8 - 

Ugens og dagens program 
Søndag Hovedaktivitet Etablering af lejr 
 Formiddag Rejse til Kidholmene 
 Eftermiddag Landgang og flaghejsning. 

Etablering af lejr, køleskab og solur.  
 Aften Første ø-råd og lejretablering forsat. 
Mandag Hovedaktivitet Vandsække og vandvarmer 
 Formiddag Vandsække 
 Eftermiddag Vandvarmer 
 Aften Ø-råd nr. 2 og lejrbål 
Tirsdag Hovedaktivitet Blæsebælg og vandkikkert 
 Formiddag Blæsebælg 
 Eftermiddag Vandkikkert 
 Aften Ø-råd nr. 3 og tur øen rundt. 
Onsdag Hovedaktivitet Dit og dat 
 Formiddag Vent og se! 

Forsyningsskib anløber. 
 Eftermiddag Badning 
 Aften Ø-råd nr. 4 og lejrbål 
Torsdag Hovedaktivitet Vandaktiviteter 
 Formiddag Vandaktiviteter 
 Eftermiddag Vandaktiviteter 
 Aften Ø-råd nr. 5 og tur til Houens Odde 
Fredag Hovedaktivitet Kortlægning af øen 
 Formiddag Kortlægning af øen 
 Eftermiddag Konkurrenceløb 
 Aften Ø-råd nr. 6 og lejrbål 
Lørdag Hovedaktivitet Nedbrydning af lejr 
 Formiddag  
 Eftermiddag Nedbrydning af lejr 
 Aften Sidste Ø-råd og lejrbål 
Søndag Hovedaktivitet Hjemrejse 
 Formiddag Nedbrydning af lejr 
 Eftermiddag Rejse 
 Aften TV og popcorn 

Dagsprogram og daglige rutiner 
0600 Vækning,  
0600-0800 Morgenmad og soignering 
0800 Flaghejsning og dagens aktivitet præsenteres. 

Skriveren læser op fra dagbogen. 
Den enkelte har ordet! 

0800-1100 Aktivitet 
1100-1300 Middag samt opfyldning af vand- og brænde depoter. 
1300-1600 Aktivitet 
1600-1800 Aftensmad 
1900 Ø-råd 
2000 Lejrbål 

Ugens program og dagens rutiner som det var planlagt. 
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Hvis det tager 3 piger 10 
minutter at slå telt op, hvor 
lang tid tager det så 4 drenge? 

Ingen rafter - så må flaget op i et træ. 
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Mandag den 23. juli 

 
Det hele startede kl. 04:20, da Lars vækkede sit telt, for han troede, at 
klokken var 6. Men vi sov videre til kl. 06:00, og så truttede Lars i hornet, 
og alle blev lidt sure. Da vi havde spist morgenmad, var der flaghejsning, 
og derefter skulle vi i gang med at lave vandsække, som ikke helt var så 
let, som vi troede. 
Efter en vellykket frokost skulle vi lave en vandvarmer, som 
tilsyneladende så OK ud, og nu skal vi have aftensmad. Dagen i dag har 
været meget, meget rolig. Det er varmt. Man må sige, at aktiviteterne har 
stået i det våde tegn i dag. 
 
Hilsen Lars 
 
P.S. Jeg har ondt i halsen. 

Lars og Anders poserer i mens Sofie, Malene og Ida laver vandsække. 
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Lars, Anders, Christian B., Christian J. og Sofie diskuterer varmt vand og brusebad. 

Mikkell laver læderpung og passer Handelsstationen. 
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Tirsdag den 24. juli 

 
Natten til tirsdag sov alle omkring bålet, hvor vi fik gennemgået vores 
sangbog, og Anders fyrede den af med spejderblues på en guitar med 
kun fire strenge. Vi vågnede da klokken var kl. 06:00, og da den blev 
06:30, fik vi en smule regn, men det tog vi ikke så tungt, og gik derfor i 
gang med at lave morgenmad. 
Anders var så heldig at have lavet blæsebælg før, så det kunne han jo 
hurtigt lige lære os andre. Anders blev træt af at se på Ida save 10 cm på 
en halv time, så han tog lige lidt over og viste hende, hvordan man gør 
det pjat. Et par stykker begyndte at oprejse en fantastisk bruser med 
fliser. Vi har desværre ikke set så meget til Lars, da han har ligget i teltet 
på grund af sygdom. Alle fik lidt slik fra fastlandet i dag og blev pludselig i 
bedre humør. 
Det har været en varm dag med ca. 20-25 grader. Varmt må man sige. 
Imens hele besætningen tog til fastlandet for at få vand, måtte syge Lars 
og lille Ida blive tilbage og bakse med vandvarmer, bålplads, madvarer 
og madlavning. 

Vandvarmeren og brusekabinen er ved at fungere. 
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Vi nød vores spaghetti ved vandet, imens Mikkell ihærdigt gik i gang med 
at fange krabber. Anders og Ida har skrevet denne lange dagbog for at 
undgå den opvask, der er i fuld gang. 
 
 

Flaget stryges. 
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Onsdag den 25. juli 

Kære dagbog - vores morgen startede med et par udkørte spejdere og 
gæster. Vi har alle prøvet at ligge i et telt i nat. Hygsomt - hvis ikke man 
bliver klemt. En lille fejl fra Ludvigs side gjorde, at vi ikke kunne få den 
daglige dosis havregrød, men måtte nøjes med cornflakes. Det kunne 
man mærke på folk. 
Pigerne kan nu stolt meddele, at vores blæsebælg er færdig og effektiv. 
Det meste af dagen har folk kæmpet med vandvarmer-  og bruse-
projektet, og det ser ud til at virke nogenlunde. Det blev til, at hele 5 fik 
vasket sig og var rene i hele 5 minutter. 
I eftermiddag var der konkurrence i lejren - pigerne mod drengene - og 
nu er det sat fast, at piger bare er det stærkeste køn. Det er svært for 
mig at skrive, men sådan er det bare. 
Til aften var der lige lidt problemer med maden, men af hensyn til nogles 
psykiske helbred nævner vi ingen navne. Vi har også lavet en lille udflugt 
til fugleøen, så hvis man vil se døde fugle og skeletter, er det der, man 
skal hen. Aftenen vil vi nu forhåbentlig nyde med Lars’ nybagte 
pandekager. 

Kast med redningsreb - pigerne kaster og drengene ser til. 



 - 15 - 

Kanopadling i blinde - hvert hold padler en bane igennem dirigeret af en styrmand på land. 

Vinderne og dagens dyst - Sofie, Malene og Ida. 
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En arbejder, en anden prøver, og tre... 

Brændesavning på samlebånd. 
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Find fem fejl. 

Blindebuk! 
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Mona (kender du det) 
Søren Kragh-Jacobsen, Ida, Malene og Sofie 
 
Vi tog toget hen til Kolding mens de smukke sad og sov 
var der en dejlig lugt af madpakke og Anders blev lidt flov 
da vi ankom til perronen stod taxaen parat 
vi blev kørt hele vejen det var smaddersjovt 
på center var der hollændere de gloede en del 
men vi fik fat i kanoerne og sejlede ud til øen 
vi fik styr på lejrpladsen inden helvede brød løs 
for ingen mand kan hoppe hvis han ik’ har nogle ben. 
Åh Ludvig, Ludvig, Ludvig hvornår kommer den dag 
hvor du kan ta’ none tal og lægge dem sammen. 
 
Næste morgen blev vi vækket lidt tidligt måske 
for Lars havde intet ur og kunne tiden ikke se 
havregrøden den var dejlig og flaget gik til top 
og drengene gik rundt i deres bare overkrop 
så vi havde noget at se på, vi kedede os jo ik’ 
vi diskuterede lidt og det hjalp faktisk lidt. 
Åh Lars, Lars, Lars hvornår kommer den dag 
hvor du kan lave mad uden at brænde den sønder sammen. 
 
Om aftenen var der ild i bålet og sangene brød løs 
Anders styrede bluesen han spiller som en tøs 
for spejdere på fri fod det ender aldrig godt så derfor 
har vi Anders med det klarer han jo godt. 
Åh Anders, Anders, Anders hvornår kommer den dag 
hvor vi tør tage en blues og vi ka’ fyr den af sammen. 
 
På fastlandet er der slik og is, toilet og sodavand 
i kanoerne vi roede ind, ja det var alle mand 
men vi fik lavet vandvarmere og gik i eget bad 
og derfor var vi 9 som blev meget, meget glad 
ja så var der konkurrencerne og piger de er bedst 
vi vandt jo stort fordi vi havde muskler som en hest 
inderst inde vidste drengene jo godt de var fortabt 
så vi gav dem den ære at vinde anden akt. 
Åh Christian, Christian (Bækmark), Christian (Junkov) 
hvornår kommer den dag hvor vi tør si’ til dig 
Christian nu lokker du os med din numse. 
Ba-ba … mm … 
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Torsdag den 26. juli 

 
Kære dagbog 
Dato? Nu holder ekspeditionen ikke øje med datoen mere. 
I dag lavede vi kort og brugte dem til Stratego, hvilket var en rigtig god 
idé. Det var drengene, der vandt. Det stærkeste køn. 
Vi lavede lejrbål, hvor pigerne viste deres sangtalenter. Det var en 
hyggelig aften. 
 
Hilsen Lars 
 
P.S. Pigerne protesterede mod drengene, fordi de mente, at drengene 
snød. Men da dommeren hørte de ligegyldige anklager, frafaldtes sagen. 

Lejrbål med sang og underholdning. 
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Opgaver for enkeltpersoner 
Funktion Opgaver  
Skattemester Skattemesteren har et betroet job. Skattemesteren er ansvarlig for 

sommerlejrens regnskab og pengebeholdningen. Skattemesteren 
udleverer penge og modtager kvitteringer. Skattemesteren er ansvarlig 
for at ekspeditionen ikke går fallit.  

Anders 

Ceremonimester Ceremonimesteren er vigtig for at etiketten bliver holdt. 
Ceremonimesteren sørger for officielle ting som samling til og afvikling 
af flaghejsning, ø-råd og lejrbål. Ceremonimesteren er ansvarlig for at 
deltagerne opfører sig civiliseret på ekspeditionen. 

Sofie 

Skjald Skjalden er vigtig for moralen. Skjalden kan til enhver tid starte på en 
sang og fremskaffe sangbøger eller på anden måde opmuntre 
ekspeditionens deltagere. Skjalden er ansvarlig for at deltagerne er 
muntre og ikke savner familien hjemme i Danmark. 

Sofie 

Kvartermester Kvartermesteren har er svært job. Kvartermesteren skal sørge for 
provianten. Kvartermesteren udleverer proviant, holder regnskab med 
provianten, d.v.s. hvad der er brugt og dermed, hvad vi skal have næste 
gang.  Kvartermesteren er ansvarlig at ekspeditionen ikke sulter og 
tørster. 

Lars 

Vægter Vægteren har et stort ansvar. Vægteren sørger for ro og orden. 
Vægteren sørger for at ekspeditionen går til ro, at der er orden i lejren, 
bålene slukkes, og at folk kommer op om morgenen. Vægteren er 
ansvarlig for ballademagere smides i seng, og at tyveknægte samt 
indfødte ikke stjæler. 

Lars 

Skriver Skriveren har et betroet job. Skriveren skal melde hjem til kongen om 
hvordan ekspeditionen skrider frem, og om hvordan den udvikler sig. 
Skriveren fører sirlige notater om ekspeditionen hver dag. Skriveren er 
ansvarlig for, at ekspeditions oplevelser bevares for eftertiden. 
 

Ida 

Lazaretbestyrer Lazaretbestyreren er en vigtig del af ekspeditionen. Lazaretbestyren er 
til enhver tid opmærksom på deltagernes helbred, og findes straks 
forbindingskassen frem hvis uheldet skulle være ude. Lazaretbestyren 
sørger for at forbindingskassen helle tiden er på sin plads, og ved også 
hvor telefonen befinder sig. Lazaretbestyren er ansvarlig for 
nødhjælpsudstyret er i orden.  

Ida 

Fyrbøder Fyrbøderen er vigtig for ekspeditionens overlevelse. Fyrbøderen sørger 
for at ekspedition altid har brænde til mindst 2 dage, i tilfælde af at 
ekspeditionen skulle blive belejret af indfødte eller naturkatastrofer. 
Fyrbøderen sørger for brænde hele tiden er klart til hurtig optænding, så 
forsyningsskibet kan finde os når det ankommer.  
Fyrbøderen er ansvarlig for at den livgivende ild altid kan tændes. 

Malene 

Materielforvalter Materielforvalteren har et betroet job. Materielforvalteren står for 
ekspeditionens materiel, som er vigtigt og nødvendigt for opbygning af 
en civilisation. Materielforvalteren sørger for, at materiellet behandles 
og opbevares ordentlig. Materielforvalteren er ansvarlig for at 
materiellet ikke går tabt. 

Christian 

Navigatør Navigatøren har en unik funktion for ekspeditionen. Navigatøren sørger 
for at ekspeditionen altid er på rette vej og ikke farer vild. Navigatøren 
bærer altid kompas, og kan finde ud af hvad klokken er. Navigatøren er 
ansvarlig for at ekspeditionen er på rette sted til rette tid. 

Christian 
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Fredag den 27. juli 

 
Kære dagbog 
Klokken 07:15 var der panik i lejren, da Ida vågner og ser på sit ur. Hun 
får Lars ud af soveposen. Han farer ud og hugger sig i hånden. Efter 
morgenmaden skal Ida smide skrald ud, og falder så lang hun er og får 
et blåt mærke, som også er en bule så stor som en tennisbold. Så skulle 
flaget hejses, og der forsvandt kun snoren til tops. 
Senere skulle vi lave en vandkikkert, og det tog faktisk det meste af 
dagen. Imens der blev lavet mad, blev kanoerne gjort klar til, at vi skal på 
vandet på kistejagt. 
Nu er klokken 22:45, og alle er lidt trætte og gnavne, fordi kanoerne 
stadig ikke helt er klar. 
 
P.S. Anders fratager sig alt ansvar. 

Lazaretbestyreren Ida behandler Lars, samtidig med at Anders yder psykisk førstehjælp. 
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Middagspause på en skyggefuld plet. 

Kano eller katamaran? 
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Lørdag den 28. juli 

Vi startede dagen i dag, lige efter flaghejsning, med at stå til søs for at 
finde et punkt, vi havde pejlet os ind på inde fra land. På det punkt skulle 
der ligge 2 kister med ca. 7 meters mellemrum. Det startede rigtig godt, 
og begge kanoer fandt en kiste, problemet var bare, at det var den 
samme kiste, vi fandt, og vi blev derfor meget uenige om, hvem der 
havde retten til den. Det måtte vi finde ud af på den hårde måde, så der 
gik en sørøver op i alle (specielt Lars). Så var der dømt vandkrig. 
Drengene fik til sidst kisten op og smovsede derfor slik og sodavand. 
Pigerne prøvede desperat at finde den anden kiste, men det lykkedes 
ikke. Da de fleste havde fået tørt tøj på og nogenlunde var varme, spiste 
vi frokost. 
Efter frokost ledte alle videre, men intet held. Så legede vi en lille 
fangeleg med bind for øjnene. Meget hygsomt. 
Om aftenen var der det sidste lejrbål, hvor vi også fik sunget lidt. 

Malene og Sofie holder kanoen på positionen, samtidig med at Ida spejder efter bunden og 
kisten. I baggrunden er det drengene, som holder sig tæt ved. 
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Pirater! 

Endelig bjærges en af kisterne. Christian B., Lars, Christian J. og Anders. 
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Søndag den 29. juli 

 
Kære dagbog 
Så er det jo sidste dag, og vi skulle stå tidligt op (stadig kl. 6) og rydde 
pladsen. Ludvig havde ikke helt styr på klokken, så han fik flaget til at 
blive hejst kl. 07.00 i stedet for kl. 08:00. Han opdagede det først en time 
senere.  
Vi fik pakket sammen ret hurtigt og var klar, da speedbåden kom. Vi tog 
til land og måtte vente lidt på, at taxaen kom. Så tog vi til Kolding og tog 
toget. Vi er nu på vores sidste time i toget. De flestes opfattelse er vist at 
det har været en fed og hygsom tur. 
 
KH 
Ida 
 
P.S. Malene drømte om at hende og Sofie red på en ko til Blå 
Sommer..ha..ha..ha. 

Malene, Mikkell og Sofie samt centermedarbejdere er ved læsse troppens materiel. 
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Fortilmelding 
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Endelig tilmelding 

Forside 
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Bagside 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommerlejr 2001 - Houens Odde 
1. Køge Trop, Køge Gruppen 

Det Danske Spejderkorps 


