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100 års pigespejderi

Grønsmutter – Trin for trin
 
Hvordan var spejderlivet for 100 år siden? Hvad er århundredets allerbedste spejderaktivitet?
I dette mærke får grønsmutterne mulighed for at dykke ned i historien, både den store 
historie om korpsets tidlige år og historien om deres egen gruppe.
 
Learning by doing har været en del af spejdermetoden siden Baden Powells tid. Grønsmut-
terne skal derfor opleve historien på egen krop ved at klæde sig ud og afprøve aktiviteterne i 
stedet for kun at høre om dem.

Mærket afsluttes med en finale, hvor grønsmutter skal fremstille og fylde en tidskapsel.

 

Trin 1 - Hvordan så grønsmutterne ud i gamle dage?
På dette trin skal grønsmutterne klædes ud som grønsmutter fra gamle dage.
 
Hvis I ikke har gamle uniformsdele liggende i spejderlokalet eller hængende hjemme i leder-
nes klædeskab, så søg efter det hos nabogruppen, i regionen eller på det nærmeste spejder-
museum.
 
LEGE OG SANGE:
7 En grønsmutte er en pige 
22 En bulet spejderhat
Sanglege, fx Så går vi rundt om en enebærbusk.
 
Aktiviteter
AT VÆRE REGLEMENTERET:
Læs højt af de allerførste vedtægter, hvor der meget udførligt står beskrevet, hvordan en 
reglementeret spejder ser ud. Læs et passende uddrag, formålet er at grønsmutterne ople-
ver, hvordan der var mange og nøjagtige bestemmelser omkring uniformen. Bilag 1.
Se på billederne af grønsmutter fra de forskellige år. Bilag 2.
Afprøv en gammel grønsmutteuniform.
Sæt håret i fletninger.
Pigerne kan evt. have nederdel og lange strømper med hjemmefra.
 
MODELBILLEDER:
Tag billeder af pigerne med gamle uniformer på.
Tag også nogle billeder af pigerne med deres nutidige uniform på.
 
SKUESPIL OM SPEJDERE I GAMLE DAGE:
Se bilag 3 for inspiration til et lille skuespil.  I kan eventuelt dele teksten ind i 
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afsnit og lade pigerne mime de situationer, der er i historien.

AT MARCHERE:
Se på videoer på youtube af spejdere fra forskellige steder i verden, der marcherer.
Nogle steder i verden er det stadig en del af det daglige pigespejderarbejde at øve sig i at 
marchere.
Engang var det også en aktivitet hos De grønne pigespejdere, men det er det ikke mere.
 
Prøv at gå eksercits som i gamle dage. Lad jer inspirere af videoerne.
https://www.youtube.com/watch?v=CUPdKlUYWjM
https://www.youtube.com/watch?v=qANAbPPSjm8
I kan finde flere ved at søge på “Girl guide marching”

GAMMELT SPEJDERUDSTYR: 
Prøv en gammel spejderrygsæk eller en gammel sovepose eller andet gammelt spejderudstyr.
 
Afslutning
Er der noget, som har overrasket jer i dag?
Hvad har ændret sig mest ved De grønne pigespejdere gennem tiden?
 
Materialer

• Gammelt spejderudstyr, hårelastikker, kamera, pc eller tablet til at vise videoer, bilag  
 1, 2 og 3
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Trin 2 - spejderaktiviteter fra 100 år
På dette trin skal grønsmutterne opleve, hvor mange forskellige aktiviteter, der har været en 
del af grønsmuttelivet gennem tiden.
Hvilke aktiviteter har hørt til en særlig tid? Hvilke aktiviteter har været med gennem alle åre-
ne? Hvilke aktiviteter kan man stadig lave den dag i dag og hvilke er forældede?
 
Trinnet indeholder forslag til en masse forskellige aktiviteter, men det er op til jer at sam-
mensætte programmet, så I får afprøvet lidt af hvert. Og der er rigelig plads til at finde jeres 
egne yndlingsaktiviteter frem fra hukommelsen.

Beskrivelserne af aktiviteterne er taget direkte fra tidligere programstof. Du behøver derfor 
ikke gå på jagt efter det originale programstof i dit spejderarkiv for at kunne lave aktiviteter-
ne.
 
SANGE OG LEGE:
6 - Danmarks glade grønne pi’r
9 - Smut med
17 - Pigespejderi 
Lær pigerne nogle af de lege, som du selv holdt af som barn.

Aktiviteter
Herunder er der et væld af aktiviteter, der er hentet ord-ret fra De grønne pigespejderes 
nuværende og tidligere programstof. Tilføj også jeres egne (både ledernes og pigernes) ynd-
lingsaktiviteter til listen.
Planlæg trinnet, så I både når nogle aktiviteter som er “forældede” og nogle som minder om 
dem, pigerne kender fra I dag.
I kan enten udvælge nogle af aktiviteterne på forhånd eller I kan skrive aktiviteterne på sed-
ler, lægge dem i en skål og så trække dem én af gangen i tilfældig rækkefølge.
 
PIPPILØB - POST 4 - GULDMØNTER
Fra Programhæfte for flokken, s. 8 - 1994
Pippi havde en kuffert fuld af guldpenge. Den fik tyveknægtene Blom og Karlson lyst til at 
få fingre i. Det lykkedes dem ikke - dog fik de hver en guldmønt. En mønt - 25 øre eller en 
krone - gives til hver smutte. Den skal de putte under blusen ved nakken og få den ud gen-
nem det ene bukseben.
 
FREMSTILLING AF LYS
Fra Programhæfte for flokken, s. 20 - 1994
Tag almindelige æg, slå toppen af og tøm æggeskallen for indhold. Skyl i koldt vand. Gule 
gennemfarvede lysestumper i en højde svarende til æggeskallen sættes i bunden af ægge-
skallen. Hvide lysestumper smeltes i konservesdåse og den smeltede stearin hældes ned i 
æggeskallen omkring den gule lysestump. Lad det hele stå køligt til stearinen er størknet. Slå 
æggeskallen i stykker og “pil” lyset. Lyset ligner nu et æg, et gærdesmutteæg. Lyset skal stå i 
æggebæger som lysestage.

FARVELÆG DEN MAGISKE VENSKABSKÆDE
Fra Vi er et led i en kæde, internationalt hæfte, s. 18 - ca. 1993
Print Bilag 4 ud, så der er en til hver smutte.
Lad smutterne færdiggøre og farvelægge tegningen, mens I taler om den interna-
tionale spejderbevægelse.
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MUDDERBINGO
Fra Jorden rundt med Gnisterne, Medlemskampagne 2017, s. 18.
Mille er taget til den sydlige del af Sahara, hvor byen Djenne ligger. Den er bygget op udeluk-
kende i mudder. Hvert år skal byen have et nyt lag mudder, og det vil Mille gerne hjælpe med. 
Men midt i al mudderet er der gået hul på hendes rygsæk, så alle hendes ting er faldet ud.

Deltagerne skal nu hjælpe Mille med at finde alle de ting, som hun har tabt i mudderet. Det 
gør de ved at spille bingo, hvor de i stedet for at krydse tingene af på spillepladen, skal finde 
dem i en mudderpøl. Lav en stor mudderpøl eller jordbunke og gem genstandene på bingop-
laderne heri. Der skal være en genstand til hver af deltagerne, der har den pågældende gen-
stand på deres bingoplade. Lav også en sort sæk eller lignende med én af hver genstand, som 
placeres i mudderet. Hver deltager får nu en bingoplade, som findes i Bilag 5. Der er forskel-
lige bingoplader, så alle ikke skal finde de samme ting. Spillet foregår ved, at den postansvar-
lige trækker en vilkårlig genstand fra den sorte sæk. De deltagere, der har den pågældende 
genstand på deres bingoplade løber nu hen til mudderpølen, og leder efter genstanden her. 
Brug gummistøvlerne fra rygsækken til at gå rundt i mudderpølen. Når genstanden er fundet, 
løber de tilbage og lægger den på deres bingoplade. Sådan fortsætter I, til en eller flere delta-
ger har pladen fuld.
 
BIBELENS HISTORIE
Fra Basisguide, s. 62. - 2005
Grønsmutterne skal vælge en historie fra en af børnebiblerne, og de skal genfortælle den i 
deres egen moderne fortolkning, f. eks. som dukkespil, rollespil, mime, billedreportage, fotos 
fra byen.
 
PIL SOM PIPPI - APOTEKET
Fra Årsmærket Mit liv det kan jeg s. 6 - 2011
”Pil synes selv, hun minder meget om Pippi. Hun finder på sjove ting at lave, hun er venner 
med alle, hvis de altså er søde, og ligesom Pippi, bliver hun næsten aldrig syg. Men Pil har 
læst, at når Pippi endelig bliver syg, som når hun har gjort noget, hun ved er slemt, eller når 
hun har spist alt for meget slik. Så tager hun ned til apoteket og køber alle de slags medicin, 
hun kan få fingrene i. Hun blander det hele sammen, og wupti så har hun en blanding, der 
kan kurere alt i hele verden, det er hendes medocin! Pil plejer nu at blive i sengen og lade 
hendes mor og far passe hende, men det kunne da være sjovt at prøve medocin”.
 
Dette skal fungere som en kimsleg, hvor pigerne får bind får øjnene (hvis det er for svært kan 
det gøres uden bind) og skal drikke ”medocin”, som en anden har blandet. Pigerne skal blan-
de ”medocin” til hinanden to og to. Vi foreslår, at spirer max. blander to slags drikkevarer, 
mens grønsmutter må blande tre. Sørg for, at den ene part har bind for øjnene eller lukkede 
øjne, mens der blandes og lad dem bytte, når de har gættet det eller efter to minutter. Hav 
flere end tre typer drikkevarer til at blande med. Fx saft, mælk, æblejuice, appelsinjuice, ka-
kao, the, fløde eller kaffe.

Materialer: Plastikglas, saft, mælk, æblejuice, appelsinjuice, kakao, the, fløde eller kaffe Tids-
ramme: 20 minutter

TROLDEFINE LAVER SIT EGET REGNVEJR
Fra Smuttekit s. 17 - 2002

Grønsmutterne kan selv lave regn
Sådan gør I:
Fyld vand i en kedel

• Sæt kedlen på komfuret og tænd på højeste varme.
• Lav hul i hver side på en metaldåse med en syl.
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• Bind en snor fast til en pind.
• Træk snoren gennem hullerne på metaldåsen.
• Fyld isterninger i dåsen.
• Hold dåsen ind over dampen fra det kogende vand.
• Så begynder det snart at regne.

 
VEJRSPÅDOMME
Fra Smutteliv, Find vej i det fri, s. 46 - 1985
 
Lær smutterne nogle gamle vejrspådomme. Lad hver smutte lave et vejrskema for en uge med 
plads til at skrive forudsigelser om vejret og det reelle vejr dag for dag. Før skemaet i en uge. 
Drøft og sammenlign skemaerne ved næste flokmøde.
 
“Rød solnedgang varsler regn, gul solnedgang blæst”
“Kraftig morgendug kan varsle vejrforandring”
“Når svalerne flyver højt, bliver vejret smukt”
“Makrelskyer kan varsle regn 10-15 timer senere”
“En ring om månen varsler regn. Jo større ring, jo før kommer regnen”
 
BINDE BUKETTER
Fra Blomstermærket, Grønsmutteheftet, s. 14 – 1967
Kunne sætte en buket sammen og sætte den i vand.
 
ALARMERE
Fra Bymærket, Grønsmutteheftet, s. 15 – 1967
Kunne alarmere politi, brandvæsen og ambulance
 
HANDLE
Fra Husmedhjælper, Grønsmutteheftet, s. 19 – 1967
Kunne gå i byen efter 5 forskellige ting uden huskeseddel.
 
Afslutning
I dag har grønsmutterne prøvet en masse forskellige aktiviteter. Både nogle som vi stadig laver 
og nogle som ikke længere findes.
Lad smutterne fortælle om, hvilke aktiviteter de synes var sjovest. Diskuter sammen følgende 
spørgsmål:
Hvilke aktiviteter er forældede og hvorfor tror I, at det er sådan?
Hvilke aktiviteter, har eksisteret gennem alle årene. Hvorfor er det mon sådan?
Hvad er en moderne spejderaktivitet. Er der nogle af aktiviteterne fra i dag, som piger ikke måt-
te i gamle dage?
 
Materialer

• Afhænger af de valgte aktiviteter
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Trin 3 - Gruppens historie
På dette trin skal grønsmutterne dykke ned i historien om deres egen gruppe. Grønsmutterne 
skal opleve at historien bliver nærværende ved, at den handler om lige nøjagtig det sted, hvor 
de selv er spejdere i dag.
Hvis I har mulighed for at invitere en Augusta eller en anden ældre (måske tidligere) spejder på 
besøg, så gør endelig det.
 
LEGE OG SANGE:
Hvis I får en gæst på besøg så lad hende komme med forslag. Hvis ikke, så spørg de store spej-
dere eller lederne om hvilke lege og sange, der plejer at være en tradition i gruppen.
 
Aktiviteter
BESØG AF EN AUGUSTA:
Inviter en eller flere gamle spejdere, som kan fortælle historier om deres egen spejdertid og 
gruppens historie.
Hvis I har brug for at holde en pause fra historiefortællingen så kan I: 
Kage og saft - pause.
Se på standere, læderlapper osv
Lav sammen et “vi var her”-læderophæng. Enten kan det hænges op eller det kan lægges i tids-
kapslen.
 
BILLEDER:
Se på billeder fra forskellige arrangementer i gruppen. Hvad kan I se på billederne, hvad tror I 
pigerne på billederne har lavet og hvad mon de tænker?
 
Find et gammelt billede fra gruppen. Stil jer på samme måde som pigerne på billedet og tag et 
nyt billede.
 
HVORFOR BOR VI HER?:
Har gruppen boet et andet sted end nu? Find de forskellige steder på et kort.
Se på gamle kort over jeres lokalområde. I kan evt finde gamle kort her: https://hkpn.gst.dk/ 
(historiske kort på nettet, gennem GeoDataStyrelsen). Har omgivelser ændret sig gennem tiden?
 
GEMT MEN IKKE GLEMT:
Se I gruppens depotrum, kælder eller andre steder, hvor der står de ting, som ikke bliver brugt 
mere. Hvad er der og hvad er det blevet brugt til?
 
Afslutning
Har I lært nogle ting om gruppen som I ikke vidste i forvejen? Hvad var det sjoveste, som jeres 
gæst fortalte?
 
Materialer

• Gruppens gamle standere, kage, saft, billeder fra gruppen, adgang til gruppens depo  
 trum
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Finalen - Grønsmutternes tidskapsel
 
Nu får grønsmutterne muligheden for selv at være med til at skrive historien. For hvad mon 
spejdere i fremtiden vil tænke, når de skal lære om spejdere i gamle dage - altså 2019?
Grønsmutterne skal sammen fremstille en tidskapsel, som skal fyldes med nutiden.
 
FREMSTIL INDHOLD TIL TIDSKAPSLEN:
Tal om hvad grønsmutterne har oplevet på de tre trin. Hvad er vigtigt at vide, når man skal 
undersøge historien?
Grønsmutterne skal lave en tidskapsel og temaet skal være “Når jeg bliver spejderleder”. Lad 
smutterne hver især fremstille en tegning, et brev eller andet som viser hvilke spejderaktivi-
teter, som de ville vælge at lave med grønsmutter, hvis de var ledere. Husk at skrive navn og 
alder på tegningen.
 
Find også billeder af pigerne, evt dem fra Trin 1 og læg dem med i tidskapslen.
 
FREMSTIL TIDSKAPSLEN:
Køb et stort syltetøjsglas og dekorer det med servietter og lak
plastik kasse
trækasse
metal dåse
pvc rør med lukning for enderne
 
BEGRAV TIDSKAPSLEN:
Find et godt sted at gemme tidskapslen. Den kan fx graves ned udenfor spejderhuset eller 
gemmes på loftet eller i kælderen.
 
Afslutning
Hvem mon graver tidskapslen op? Hvad vil de mon tænke om indholdet?
 
Materialer

• Holdbare materialer til at bygge en tidkapsel ud af, evt pynt til tidskapslen, papir,  
 farveblyanter, billeder af pigerne, spader
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100 ÅRS PIGESPEJDERI - GRØNSMUTTER 

 

BILAG 1 

 
Uddrag af K.F.U.K Spejderne i Danmarks Korpsvedtægter, 1920 s. 11-14 

 

§ 9 Dragten.  

De menige Spejdere bærer rund Spejderhat, grøn Bluse, blaat Slips, mørkeblaa Nederdel, mørkt 

Fodtøj, mørke Strømper og Læderbælte. Endvidere kan det tillades at bære Fløjte i grøn Fangsnor, 

en Kniv i Skede, Pung, Kompas, Spade, Økse i Hylster og Rygsæk. Alt Læder skal være brunt.  

Paa begge Skuldre bæres Patruljefarven (1. Patr. rød, 2. Patr. mørkeblaa, 3. Patr. grøn, 4. Patr. gul, 

5. Patr. brun, 6. Patr. Iyseblaa, 7, Patr. hvid, 8, Patr. lilla), et Baand siddende ved Skuldersømmen 

rundt om Skulderstroppen. Midt i Patruljebaandet anbringes Tropmærket. Skulderstroppen kan 

knappes paa en Divisionsknap.  

 

Midt paa højre Overarm bæres Korpsmærket (hvid Trekant med K. F. U. K.s Emblem) med Spidsen 

opad. 

 

Paa venstre overarm bæres Klassemærkerne saaledes: 1. Kl. Mærket lige over 2. Kl. Mærket, 

saaledes at der fra Underkanten af 2. Kl. Mærket til Overkanten af 1. Kl. Mærket er 4 cm.  

Under Klassemærkerne anbninges Aarsstjernerne: 1 for hvert Aars god tjeneste som Spejder.  

1 Stjerne bæres 2 cm under 2. KI Mærket, 2 Stjerner begge 2 cm under 2. Kl. Mærket med 2 cm 

Afstand. 3. Aarsstjerne skal med de første danne en ligesidet Trekant med Spidsen nedad. 4. 

Aarsstjerne fæstes 2 cm under den 3.  

 

For ikke at bære 5 Stjerner erstattes de 4 med 4-Aarsstjernen, og den 5. sættes 2 cm under 

denne, som sættes 2 cm under 2 Kl. Mærket o. s. fr.  

Duelighedstegn bæres paa højre Overarm over Korpsmærket.  

 

Korpssekretæren bærer paa Skulderstropperne og hatten Divisionchefemblemet (se nedenst.) i 

Guld.  

 

Divisionschefer bærer paa Skulderstropperne tropførermærket fastloddet paa en rektangulær 

Metalramme. Paa Hatten Tropførermærket fastIoddet paa en Metalring. Hvid Esprit. 

 

Divisionsadjudanter bærer 2 runde Sølvsnore med grønne Stænk om venstre Skulder. De naar 2 cm 

neden for Albuen  
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Tropfører bærer Førerhat med Tropførermærket, Føreruniform med 1. og 2. Kl. Mærket paa 

Skulderstropperne og Aarsstjerneme paa begge Sider af Kraven.  

 

Tropassistenter bærer Førerhat med Tropførermærket paa venstre Side uden Esprit, 1. K. Mærket 

paa Skulderstropperne; Aarsstjernerne bæres paa begge Sider af Kraven. Det er Tropassistenter 

tilladt at bære Føreruniform.  

 

Patruljeførere bærer 1,9 cm brede Sølvsnore paa Skulderstropperne og Førerhat med 

Patruljeførermærket foran samt hvid Fangsnor.  

 

Fungerende Patruljeførere bærer 1,2 cm brede Sølvsnore paa Skulderstropperne, Førerhat uden 

Distinktion samt grøn Fangsnor.  

 

Patruljeassistenter bærer 0,6 cm brede Sølvsnore med Rille i Midten paa Skulderstropperne samt 

grøn Fangsnor. 

 

Til Cyklebrug og i Lejr kan anvendes Korpsets Cyklehue. Flg. Distinktioner bæres foran paa venstre 

Opslag af Huen. 

Korpssekretæren: Divisionschefcivilemblemet i Guld.  

Divisionschefer: Divisionschefcivilemblemet.  

Tropførere og -Assistenter: Civiltropføreremblemet.  

Patruljeførere; Civilspejderemblemet.  

Alle Emblemer bæres paa en lille fastsyet mørkegrøn Sløjfe. 

Alle Pigerne bærer Korpsets reglementerede Dragt ved Spejdernes Møder og Ture, om ønskes ved 

K. F. U. K.s Møder, men ellers kun efter særlig Tilladelse af Divisionschefen.  

 

Paradepåklædning: Dragt som $ 9. Troppen medfører Musikinstrumenter og Stander. 

 

Gallapaaklædning: Uniform som foregaaende, alle bærer hvid Fangsnor, for Patruljeføreres, 

Patruljeassistenters og meniges Vedkommende bæres tillige Gallasløjfe. 
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Uniformen gennem tiden

Spejderhatten blev fra spejderbevægelsens start omkring 1907 og fremefter den foretrukne
hovedbeklæd n i ng til un iformen for d ren gespejderne.

Det var spejderbevægelsens stifter Robeft Baden-Powell, der indførte denne hovedbeklæd-
ning, men det var dog kun drengespejdere og ledere det benyttede spejderhatten, ulveungerne
blev derimod udstyret med en kasket.

Da pigespejderbevægelsen nogle år senere blev en realitet, overtog de spejderhatten samt
indførte en skråhue som deres foretrukne hovedbeklædning for spejdere og ledere, hvorimod
grønsmutterne måtte "nøjes" med skråhuen.

Mange ledere fik mulighed for at bukke hatteskyggen op mod hattepulden, der blev fastholdt
med en esprit.

Det kan man se på billeder fra den tid og frem til omkring år 2006, hvorefter De grønne
pigespejders hovedbeklædningen forsvandt, idet uniformen fra 1919 og frem til vores tid har
gennemgåeten mere aktuel udvikling. Man ervel ikke pigespejder, hvis man ikke følger tidens
strømninger.

Uniformen, kort foftalt:
1919: Grøn skjortebluse med 4 lommer, blå slips og mørkeblå nederdel, brune strømper og

spejderbælte samt den før omtalte hovedbeklædning.
1950: Grøn kjole med 4 lommer og slips samt spejderbælte og brune strømper samt hat eller

skråhue.
Grønsmuttere: Grøn kjole med 4 lommer, hvide eller blå sløjfebånd samt spejderbælte og

skråhue.
1970: Grøn strikket tøe med v-udskæring, hvid skjofte og grøn slips eller cross-tie, nederdel

med lynlåslomme eller grønne lange bukser. Endvidere spejderbælte, brune, softe eller hvide
strømper samt skråhue eller hat.

For grønsmutter: Grøn strikkettrøje med v-udskæring, hvid skjortebluse, cross-tie og nederdel
med lynlåslomme. Evt. valgmulighed, grøn spencer eller lange grønne bukser, spejderbælte og
skråhue.

1990: Mørkegrøn skjorte med brystlommer, gult tørklæde og lange bukser samt skråhue eller
hat.

For grønsmutter: Grøn strikket tøje med v-udskæring, gult tørklæde og lange grønne bukser
samt skråhue.

1996: Lysegrøn skjorte med brystlommer, ternet tørklæde med trekantemblem og lange
bukser til både grønsmutter og spejdere.

2006: Lysegrøn skjorte med brystlommer, ternet tørklæde og lange bukser.
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BILAG 2 
Nedenfor finder I uddrag fra bogen ”Grønne stier – KFUK-spejderne i Danmark de grønne 

pigespejdere i 75 år” udgivet af KFUK-spejderne, Pors Tryk, 1994, s. 22 og 24. Bruges som afsæt 

for dramatisering.  
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