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Senior: Eventyrer 
 

Formål 

Seniorspejderne skal stifte bekendtskab med kendte kvindelige eventy-

rer og gennem dette inspireres til selv at tage på eventyr og udfordre 

sig selv. De udfordringer, som de kvindelige eventyrere mødte, var ikke 

kun af praktisk og fysisk art men også det, som kvinde at gøre noget, 

som gik mod normerne og på den måde være alene. Det er samtidig in-

spirationen til udfordringen.  

Forudsætninger for spejderne  

Ingen særlige. 

Forudsætninger for lederne  

Ingen særlige. 

Om trinene 

Seniorspejderne inspireres af forskellige kvindelige eventyrere og ser, at 

eventyr kan være mange ting – men altid er noget, der bryder grænser. 

En eventyrer prøver noget, hun ikke har prøvet før. Det skal seniorspej-

deren også inspireres af. 

Trin 1  

Karen Blixen. 

Trin 2  

Gertrude Bell. 

Trin 3  

Jeanne Baret. 

Trin 4  

Amelia Earhart. 

Udfordring  

Det store eventyr. 
 

X’et 

Det dobbelte eventyr: Hvis seniorspejderne gennemfører begge aktivite-

ter under udfordringen. 
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Trin 1 – Karen Blixen 

 

Introduktion  

Vi starter i Danmark, med Karen Blixen, som levede fra 1885-1962. Ka-

ren Blixen er en af de mest kendte danske forfattere, som ikke kun har 

høstet anerkendelse i Danmark, men så sandelig også i udlandet. I 1914 

giftede Karen Blixen sig med sin fætter. Sammen med ham ejede og 

drev hun en kaffefarm ved Ngong Hills i Britisk Østafrika – i dag kendt 

som Kenya. Selvom kaffefarmen ikke blev en storstilet succes, var det 

alligevel livet i Afrika der fyldte en stor del af Karen Blixens liv, og det er 

ligeledes fortællingerne om det frie liv i Afrika, der går igen i nogle af 

hendes mest berømte værker som “Den afrikanske farm” og “Skygger 

på græsset”.  

 

Livet i Afrika var et eventyr hvor Karen Blixen bl.a. var på safari, fløj 

henover savannen – og ikke mindst endte med at drive farmen alene, 

efter sin skilsmisse. 

 

Karen Blixen havde et efter vores moderne syn mange fordomme om af-

rikanerne, men interesserede sig også for deres liv.  

 

Aktiviteter  

Seniorspejderne skal have den korte introduktion til Karen Blixen. Hvis I 

har tid og mulighed for det, kan I også se filmen ”Min afrikanske farm” 

eller måske besøge Karen Blixens hjem på Rungstedlund.  

Safari: Safari på Afrikas savanne er også en populær aktivitet i dag. I 

kan besøge en dyrepark i Danmark som har afrikanske dyr. Men I kan 

også tage på safari i jeres nærområde, tag kikkerten med og se, hvor 

mange og hvilke dyr og fugle, I kan finde.  

Kaffefarm – kaffemøde: I dag er det at lave og drikke kaffe næsten 

blevet en kunstform. Lad seniorspejderne finde ud af, hvad eksempelvis 

cafe latte, espresso, cappuccino, americano, latte macchiato og café au 

lait er. Lad dem prøve at lave nogle af dem – og smage. Det vil sikkert 

være grænseoverskridende for dem. Helst skal de også arbejde med 

hele bønner (som males i en kværn), så de bliver opmærksomme på, 

hvad kaffen kommer af. 

 

Afslutning  

Tag en snak om fordomme. Har vi selv sådan nogle fx om svenskere, ty-

skere, dem fra naboskolen. Hvad betyder sådanne generaliseringer – 

selvom det kun er for sjov.  

 

Materialeliste 

• Kikkerter • Kaffe, kaffekværn og an-

det tilbehør til kaffe 
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Trin 2 – Gertrude Bell 

 

Introduktion  

Gertrude Bell var en englænder der levede fra 1868-1926. Gertrude Bell 

var en kvinde der med sin eventyrlyst favnede vidt og bredt. Hun var 

arkæolog, forfatter, lingvist (hun mestrede bl.a. arabisk, persisk, fransk, 

tysk, italiensk og tyrkisk), bjergbestiger m.m. Gertrude Bell blev den 

første kvinde, der fik first class honours fra Oxford, og i sin livstid nåede 

hun at rejse Jorden rundt hele to gange. Mellem 1899 og 1904 besteg 

hun bl.a. Mont Blanc og La Meije, foruden at optegne 10 nye ruter i Ber-

ner Alperne, og da hun i 1921 var i Baghdad tegnede hun grænserne for 

det land, der skulle blive til Irak. 

 

Aktiviteter  

Seniorspejderne skal have den korte introduktion til eventyreren Ger-

trude Bell. 

Bestige et bjerg: I kan næppe som Gertrude bestige et bjerg, men 

måske har i en bakke i nærheden. Alternativt tager I på et stigeløb, hvor 

hver patrulje eller hold har en stige som bruges på alle posterne. Po-

sterne kan være: 

- Få en aftale med en der bor på 1. sal, og brug stigen til at klatre 

ind ad vinduet 

- Skyd til måls efter hullerne i stigen 

- Løb om kap med et medlem i hvert hul i stigen 

- Brug stigen som båre 

- Sæt en person på stigen som står lodret og gå catwalk ved, at de 

andre patruljemedlemmer flytter stigens ben ét ad gangen 

- Snigepost hvor patruljen med stige skal snige sig gennem en for-

hindringsbane 

- Brug stigen til at hente noget i et træ eller en lygtepæl 

 

Afslutning  

I dag er det almindeligt at kvinder tager en uddannelse – og også klarer 

sig rigtig godt. Opfatter seniorspejderne at der i dag er uddannelser, 

som kun er for mænd, hvor det kræver en særlig eventyrlyst at gen-

nemføre?  

 

Materialeliste 

• En stige pr. hold • Evt. materialer til andre 

poster, afhængigt af valg 
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Trin 3 – Jeanne Baret 

 

Introduktion  

Jeanne Baret var fransk og levede fra 1740-1807. Jeanne Baret blev den 

første kvinde til at sejle Jorden rundt, på den første franske jordomsej-

ling fra 1766-1769. Det eneste problem for rejsen var, at hun skulle 

klæde sig ud som en mand for at gøre det. Ombord på skibet agerede 

hun tjener for botanikeren Philibert Commerson. Jeanne Baret selv var 

også botaniker, og hun var kendt for at være en “urte-kvinde” med ek-

spertise i planternes medicinske og helbredende egenskaber. 

 

Aktiviteter  

Igen skal der gives en kort introduktion til Jeanne Baret. 

Botaniker: Seniorspejderne skal hver finde mindst to blomster, de ikke 

kender navnet på i forvejen og bestemme navnet på dem. 

 

Afslutning  

For at kunne gennemføre sit eventyr måtte Jeanne være noget andet 

end hun i virkeligheden var: Mand, tjener. Tag en snak om, hvor langt vi 

kan og skal gå i forhold til at være os selv.  

 

Materialeliste 

• Flora 
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Trin 4 – Amelia Earhart 

 

Introduktion  

Den amerikanske kvinde Amelia Earhart levede fra 1897-1937. Amelia 

Earhart blev den første kvindelige pilot til at flyve alene over Atlanten i 

1928, og hun modtog den prestigefyldte medalje “The Distinguished 

Flying Cross”. Fem år efter sin vellykkede flyvetur over Atlanten satte 

hun sig et nyt mål: At flyve Jorden rundt. Hun kom dog aldrig i mål, og 

forsvandt under flyvningen. Ingen har siden da fundet hendes lig – men 

det menes, at man har fundet vragdele fra flyet nær øen Howland i Stil-

lehavet. Udover sine luftbårne bedrifter skrev Amelia også flere bestsel-

lerbøger om sin passion for flyvekunsten. 

 

Aktiviteter  

Giv den korte introduktion til Amelia Earhart.  

At finde noget der er væk: Inspireret af Amelias forsvinden, skal I 

også prøve at finde noget. Tag på geocaching. Geocaching er en sport, 

hvor man ved hjælp af en GPS-modtager kan finde "skatte" i naturen. 

Sporten består i, at en person gemmer en cache (skat) et sted og of-

fentliggør koordinater og beskrivelse af stedet på geocaching.com. 

Cachen er typisk en vejrbestandig lille beholder som eksempelvis en pla-

stikbøtte, som indeholder en blyant, en logbog og forskellige "gaver" af 

typisk ingen eller ringe værdi. Idéen er, at man skal finde cachen, skrive 

i logbogen, tage nogle af tingene og lægge nogle andre.  

I skal lægge eller skrive noget, der hænger sammen med temaet ”kvin-

delig eventyrer”. 

 

Afslutning  

Som led i forberedelsen af trinnet skal I have tænkt over, hvad I vil ef-

terlade, som hænger sammen med temaet ”kvindelig eventyrer”. Det vil 

give anledning til en snak, så der er på dette trin ikke en afslutning, 

men en forberedelse.  

 

Materialeliste 

• Gps eller smartphone 

• Adgang til internettet kræves også ved planlægningen 

 

  

http://www.geocaching.com/
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Udfordring – Det store eventyr 

 

Introduktion  

Gennem trinene har seniorspejderne hørt om kvindelige eventyrer som 

hver på deres måde gjorde noget usædvanligt. Ofte har det svære væ-

ret at være alene, at gå mod normen. Det er baggrunden for den første 

udfordring. Men et eventyr kan også kræve, at man bruger mange for-

skellige kompetencer, sådanne eventyr ser vi i adventurespejd-løbene.  

 

Aktiviteter  

I skal vælge en af de følgende udfordringer. 

Alene i vildmarken: Seniorspejderne skal tilbringe et døgn alene i 

”vildmarken”, i en skov eller. I fastlægger, hvad de må have med fx en 

presenning, en liter vand, 5 tændstikker osv -men ingen kommunikati-

onsmidler. Kan de holde ud at være alene i et helt døgn? 

Adventurespejd-løb: Seniorspejderne kan vælge at deltage i et adven-

turespejd-løb. 

 

Afslutning  

Snak om eventyrene – og hvilke I tror I vil begive jer ud på i fremtiden.  

 

Materialeliste 

• Afhænger af valg af udfordring 

 


