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Rye udi September Anno Domini MDXXXIV

Efterdi der på Herredagen udi Kjøbenhavn Anno MDXXXIII ej blev valgt
en Kenning, skal der på Herredagen udi Rye den 24. udi September Maaned i den
hellige Trefoldigheds Navn forhandles og raadslaas, da Riget nu er uden Herre og
Kenning, om Danmarks Raad nu synes raadeligt at kaare eller udvælge nogen til
Herre og

Ko~~ing

over Riget, eller om det synes godt at sætte Riget og Rigets

Regimente i Danmarks Riges Raads Hænder i nogen Tid.

Da det være sig Skik og Brug, at Rigets Indvaanere ved slige Lejligheder giver Møde for at hylde Kenningen, befales I at give Møde bemeldte Dato
ved Rye Kirke. En Person bør være ifør t det for

(Bonde-)

standen karakte-

ristiske Klædebon. De øvrige udi Pa truljen bør hver bære en Ting, der viser,
hvilken Stand de tilhører.
For Rigsrådet,

Mo

g

e n s

G j ø e .

rigshovmester

============================~======== = =================== = ======================

Ovenstående er udsendt til 14 patruljer, som herefter skal møde op repræsenterende 14 forskellige stænder.

Efterdi Timen for Afholdelsen af Herredagen i Rye sig nærmer
med raske Fjed, skal Rigets Raad ved nærværende under min
Haand og Embeds Sigilum signerede Kundgjørelse bringe til
de Uvidende deres Kundskab, at Rye Kirke, hvor vel~rvardig
Præst Johannis Kibeck Jepsøn dagligen prædiker, og hvor I
tilforn er bleven tilskreven om at give Møde, er beliggende
en god Mils Vej Syd for Kjøbstaden, hvis Privileegier haver
bleven given i det Herrens Aar 1288. Til narmere Udviselse
af Stedets Beligg enhed haver vi at bringe til Jer Kundskab,
at I skal følge Landevejen, der fra bemeldte Kjøbstad fører
mod Syd, item at der over for Kirken paa Landevejens anden
Side er beliggende et lidet Herberge, hvis Krovært dagligen
drager omsorg for trætte og hungrende Vejfarende deres
timelige Behov.

..

I haver at give Møde bemeldte Dags Eftermiddag naar
Klokken er slagen Fire slet •
For ej at paalagg e Rigets slunkne Skatkiste unødig Byrde,
haver I selver at medføre fornøden Udrustning, saavel
persanligen som til hele Jer Stands Underhold. Dog kan I
undlade at medføre Telte, Ko gersStegekar samt Redning sreeb. Til Eders persanligen natlige Bekvemmelighed vil det
være efter Jer egen frie Vilje at medføre luftfyldte Bolstre
til Imødegaaelse af v~rkbrudne Rygg e og deslige.

og

Rigsraadets Kjøgemestre haver efter herom given Befaling at
berede Jert Morgenmaaltid, som henset til at Riget fattes
Midler, vil komme til at bestaae af en styrkende Drik, som
er kogt paa Blade fra fjerne Riger, samt Grovbrød, hvorpaa
er lagt fuldgod Syltetøy. Hvad I der ud over formentligen
haver Fornødenhed for at fortære Løwerdag Aften Etcetera,
haver I selver at medbringe.
Jere Heste og Muldyr vil være at opstalde i Pra, stegaarden
hos velærva,rdig Herr Johannis, hvorfra Afrejse til Jer
Hjemegn vil finde Sted Søndagen Klokken Eet Kvarteer før Tolv.
Endeligen Ophævelse af Herredagen skal finde Sted Klokken
Halv Eet fra Trap}en til Raadshuset i Jer Hjemby.
Givet i Rye udi September Anno Domini MDXXXIV
For Rigets Raad
l' • . •
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Lørdag den 24. septem?er 1966
t

Kl. l6,oo Spejderne ankommer til ~~~-3i!.k~. (~~~SLEV PRÆ~!EG 0RD)
for at delt~ge i kroningshøjtideligheden.
Rigshovmester Mogens Gj øe oplæser følgende erklæring:
Vær hilset! For rigsd1det skal jeg byde jer velkomme~ til Ry kirke .
Vi har :i. tre dage fø:"t alvorlige drøftelser ar:.gående valget af den
nye konge. Som I ved, er der to. kandidater til tronen, nemlig hcr>:ug
Cl'!ristian og hertug Hans. Da hertug Christian er protestant, har biskopperne i rådet - med Joachim Rønnov.' i s pidsen - moG.sat sig hans
valg. Det er såre beKlageligt, at rigsrådet ikke kunne enes, da det
vil medføre borgerkrig. Min og den jydske ddels overbevisning er,
at det ville tjene landet bedst, om hertug Ch:"istian blev vaJ.gt, og
........... (et sendebud kommer stormende ind på pladsen; selv c~
tilhørernes oprr.ærksonhed samler sig on ham, fortsætt~r l10gcns Gjøe:)
- - - og under indtryk af den .::tlvorlige faxe, scm truer os fTa
Grev C'lristoffers tropper, sorr: ry~<ke r op i genne~ Hol sten og Slesvig,
så sender vi en delegation til hertug Christian og tiJ.byder ha'll
Danmarks krone.
Hegens Gjøe modtager sendebuddets r..elding og refererer kort indreoldet :
Der er lige indløbet en melding om, at vor hær er i fæg-:ning m~d
Grev Christoffers hær. På qrund af vor talmæssige unc;~rlegenhcd har
vor hær r:1åttet træxke sig tilbage, og grevens tropper er under fre!T'.rykning få k~. vest for byen her. - - - Jeg må et ejeblik r ådEøre
mig med det øvrise r åd om, h''2.d vi ska!_ gøre.
Rigshovmesteren forsvi nder og

ko ~~ er

lidt efter igen og

medcelc~:

Vi har besluttet hurtigst at bringe l::coningsregalierne i sikkerhed
og I gør alle klogt i så hurd.g t som muligt at søge tilflugt i skovene, til undsætning når frem.
De tilstedeværende ser, at regulierne (kron~, scepter og rigsæble)
pakkes ned og overlades til lensmanden til Langesø, der med ledsager
hurtigt fjerner sig til hest . f :' ka~des fre m 0g _f'å.r ang i vet r-.;.ten
til "skjulestederne" i "skovene•: ved M0seg2>.rd ( Ø?.JØ for Gc:mby). Hver
patrulje få r udleveret er nr. som under hele løbet skal bæres synligt.
Desuden udleveres en NØDl~E.f' 'l' med angivelse af overna-.:nir2gsstedet
(Farstrup Savværk), denne . kuvert
!:'ørst brydes kl. 00,30, da alle
poster inddrages. Soveposer m. v. efterlades ved Hårslev præstegård
og køres med lastbil til Farstrup Savværk.

m

Medvirkende: Rigshovmester Mogens Gjøe, lensmanden til Langesø,
nogle andre rigsråder og nogle adelsdame~, et sendebud, et par heste.
Kl. 17 ,oo POST l, MOSEG.ÅRD
Bemandin~~

4 mand.

Op~~~ Fremstilling af en armbrøst, støbning af et spydspids, skydning til måls efter udstoppet dyr, fremstilling af en plejl, hvormed
der skal tærs1ces korn, s tegning på spid.

Tid: l~ - 2~ time.

-~aterialer: Masser (se ovenfor under "Opgaver").

Points~ Hver opg::tve 0-10 points, divideret med antallet af apsaver.
Dragterne bedømme~ 0-10 points efter fantasi, kvalitet og den grad
af overensstelT'melse, som de har med hi~ ~~d s skik. NB: De to hold pointsberegninger holdes hver for sig. Brøker rundes op eller ned til hele.
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Historie:"Da de tropper, der skulle undsætte jer, er faldet i et baghold og hugget ned til sidste mand, må I berede jer på at skulle forsvare jer samt skaffe proviant for de næste par dage."
Hver patrulje får anvist en plads, og opgaverne deles ud, ligesom
patruljerne på denne post må spise den medbragte mad.
Når patruljerne har fuldført opgaverne, gives følgende
Historie:"Lensmanden til Langesø er
i Mølleskoven (nord for Elvedgård).
og flere af lensmandens folk ligger
opgave at finde de sårede og hjælpe

blevet overfaldet 2 km. øst herfra
Kronregalierne er blevet stjålet,
hårdt såret i skoven. Det e r jeres
dem."

Posten i Mølleskoven anvises på kortet.
Kl. l9,3o: POST II, KORSVEJ I MØLLESKOVEN.
Bemanding:

l

mand og 7 ofre .

Opgaver: l) Nødhjælp. 2) Bårebygning.
Tid: 25 min.
Materialer: Forbindssager og råmaterialer til 7 bårer.
Points: 0-10 for hver af opgaverne ~
Turn out: 0-3.
Historie: Som I ser, har der her været en frygtelig kamp. Det lykkedes
lensmanden at undslippe med nogle få af sine folk, de øvrige hårdt s å rede er det jeres opgave at forbinde. Tillige skal I fremstille en båre
til transport af de sårede, som skal føres videre med til næste post.
Når opgaverne er færdige, får patruljerne anvist at følge nogle friske
hestespor (stammende fra de flygtede overfaldsmænd). Sporene vil føre
patruljerne til den næste post.
Kl. 20,oo: POST III, den østlige udkant af HØLLESKOVEN ved Storåen.
Bemanding: 2 mand.
Opgaver: ·Sammensætte et puslespil til en kortskitse. Lave et kompas.
Tid: lO min.
Materialer: Ituklippet kort, magneter m. v.
Points: 0-10
Turn out: 0-3
Historie: Hestesporene er her forsvundet, idet fjenderne uden tvivl
har benyttet åen på deres videre færd. Heldigvis har de tabt et iturevet kort. Sæt det sammen og lav et kompas af det udleverede materiale, således at I kan orientere jer efter kortet, hvorpå I vil finde
post IV afmærket ved en skov nord for Store Hedegård.
Kl. 20,35: POST IV, VED SYDKANTEN AF SKOVEN NORD FOR STORE HE~EGÅRD.
Bemanding: 3 mand.
t

Opgaver: Kimsleg.
Tid: 2 gange 5 min.
Materialer: 20 gamle genstande, lO lugtegenstande, kamintændstikker.
· Turn out: 0-3.
Historie:"Fjenden har her haft lejrplads og har efterladt nogle genstande, der vil kunne identificere ham. I skal nøje indprente jer effekterne, - så i senere, når I er nærmere inde på livet af fjenderne,
kan huske og kan redegøre for hans efte:.'ladenskaber !"
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Ved kimslegen må hver patrulje betragte tingene så læng~ som en kamintændstik brænder . Efter dette: lugtekimslegen. Patruljerne skal farst
ved næste post gøre rede for genstandene og lugtene.
Ved start til næste post meddeler dommeren:"I vor eftersøgning efter de
forsvundne kronregalier, må vi tage alle midler til hjælp, og et par
spåkvinder, som befinder sig i Veflinge Nymark vil kunne hjælp e jer på
sporet." Dommeren anviser næste post på patruljernes kort.
Kl. 21,15: POST V, I EN LADE VED EN

GA~',EL GÅRD, VEFLINGE NYMARK

Bemanding: 2 kvinder, 3 mænd.
Opgaver: l) Som feltråb afgives ved ankomsten melding om, hvilke genst ande der ved sidste post blev bet~agtet og lug tet til.
2) Et æg skal hårdkoges, så der på indersiden af skall en f remkommer melding om den næste post. Båltænding med 2 t~n dstikk .
Tid: 20 min. giver lO points. For hvert efterfølgende 2 min. : + l point.
Points : Hver ting, som er set eller lugtet, giver l point. Det s~l e ~ e
tal divideres med ~():i~points-l[halve points forhøjes til næ~meste hele).
-----Tu_r_l:2_9~!..:..

For hver ekstra udleveret tændstik: + l points.
.!:faterialer: Æg, kasseroller, brænde , tændstikker, evt .

0-3 .

bån <ioptag e ~

m. v .

Spåkvinderne maskeres godt, evt . ugleskrig m. m. fra båndoptager. S?2 kvinderne modtager patruljerne og fortæller, at de har ventet dem, og at
de ved, hvad patruljerne komiler for. De kan i deres krystalkugl e ~. e kron-regalierne, og hvor de befinder sig. For at bringe patruljerne e t skri d t
nærmere i deres søgen udleverer spåkvinderne dem et æg, som ve d a t blive
kogt i 8 mi~ på indersiden af skallen vil give nye oplysninge r!
Oplysningen: "Tag til Lille Købeskov"; ønsker patruljen - efter di v·~ rse
uheld på posten - at købe oplysningen af spåkvinderne, kan dette s~~e
efter udløbet af de 20 min. mod af man giver afkald på ovenn~?vnte lO points.,
Kl . 21,55: POST VI, GÅRDEN LILLE KØBESKOV.
Bemanding: 2 mand, en dommer og en overløber fra fjendens

pa~ ti.

Opgaver: 10 forskellige knob (hver spejder skal binde mindst l kno b).
Tid: 10 min . Materialer: Knobreb .
Points: 0-10.
Turn out : 0-3.
Historie : I er nu så tæt på over.faldsmændene, at I har store mulicrheder
for at fange dem. For at vi kan være sikre på, at I kan binde cem forsvarligt, skal I vise os lO forskellige knob.
Efter opgaveløsningen meddeles næste post af af den overløber fra fjendens parti, som opholder sig her på posten. Der sættes et kryds ved
post VII på patruljernes kort .
Kl . 22,25: POST VII, EN KORSSTI I HESTEHAVESKOVEN.
Bemanding: 4 mand, to til at morse, to til ophold på posten.

"

Opgave: Morse.

Materialer: 2 lygter.

Tid: lO minutter.

Points: Læses morsesignaleringen l . gang: 10 points, for hver ekstra gang
denne modtages fradrages 2 points. Er den ikke tydet e.fter 5 . gang
gives O points og meldingen gives mundtligt til patruljen.
Turn out: 0-3.
Historien. Vi har sendt spejdere ud i terrænet for at skaff e nye oplysninger om de forsvundne kronregalier og de har en vigtig morsemelding
til jer: "Gå mod nord i 20 minutter!"
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Kl . 23, 0 5 : POST VIII, CA. 1,5 KM . AD DEN NORDLIGE STI FRA POST VII
Bemandi~~
Opg~

2 mand.

Tegn en simpel kortskitse med 10 forskellige signaturer.

Ti d: 10 min.

Points : 0 - 10 .

Turn out: 0-3 .

Historie: I er i aftenens løb kofi~et igennem afvekslende terræn . Overfaldsmændene er spor l øst forsvundet, og da I nu skal indkvarteres for
natten ved det punkt, som I får angivet på jeres kort, m3. vi sikre os,
at I kan finde frem, og derfor sJ:al I tegne 10 forskellige .s:;.gJ 3.turer,
som I møder jævnligt .
Dom.rneren angiver stedet for overnatningen på kortet (Farstrup Savværk) .
Kl . 23,3o: Ankomst til Farstrup

Savv~rk.

Ved ankomsten afleveres de ved starten udleverede kort.
Der serveres te med franskbrød (marmelademadder).
Der anvises to i letforhold og sovesteder.
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER.

=========================
Kl. 7,oo: Vækning, spisni ng, klargøring, bagagen pakkes for hjemtransport.
Kl. 8,oo: Situation: I nattens løb har vore folk opsnappet en fjentlig soldat, som
har været i skærpet forhør, og nu er han formentlig parat til at tale . Vi
vil hente ham til videre afhøring , og I må lægge nøje mærke til, hvad han
måske har af oplysninger om de forsvundne kronregalier. Fan~en sidder
evt. på en træhest, når han føres ind , han behandles med passende brutalitet, og han afgiver under suk og stønnen følgende besked:"Følg vejen NNØ 800 m; gå derefter ad vejen i vestlig retning 900 m; s~ ad v;j
stik N 750 m. til bro ved Margårds Holleå !" (N2i:UKUVERT U:::>LEVFRES.)
Kl. 8,25: POST

I ,

Bemand}~[

MARGÅRDS MØLLEÅ .
4 mand .

Opgaver : Wood- craf t .

Tid : 10 min.

l1aterial er : Blomster, blade, frugter , sva'npe.
Points : 0-10 . Turn out: 0-3.
Historie: Da eftersøgningen kan tage lang tid endnu, må I være indstillet på at skulle skaffe føden sel v, og hvis en af jer bliver såret, vil
det være rart, om I kunne fremskaffe lægeplanter. Derfor opgiv navnene
på disse 20 ting !
Efter at opgaven er løst, gives af dommerne følgende besked : "Jeres patrulje er udset til at skulle spionere, og I skal dr age til Mari c>nro
og undersøge, om f j enden har besat gården." De om aftenen inddragede
kort udleveres igen 9 og stedet udpeges.
Kl . 8,55 : POST

II,

MARIENRO, NV for

Bemanding: 2

Ve~!ing~

ma~d.

Opgave: Afgiv et skriftligt signalement af den torterede mand.
Tid: lO min.

Materialer : Papir.

Points: 0-10 (for afgivelsen af signalementet). Turn out: 0 - 3.
Historie: Den tilfangetagne soldat, som I så i morges er
skal have et udførligt signalement af ham!

.
-

~lygtet.

Vi

Dommeren afgiver ved afsendelsen følgence besked : "Der meldes om uro
NØ for Flæsheris Skov . Undersøg sagen, me:v1 gå forsigtig til værks."
Stedet angives på pa truljernes kort .
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Kl. 9,20: POST III,

FLÆSEERIS SKOV.

Bemanding: 2 mand.
Opgaver: Identification af forskellige lydeffekter.
Tid: 10 min. Materialer: Båndoptager.
Points: 0-10.

Turn out: 0-3.

Historie:

Der har været tumult og uro i området. I skal trænes i at udholde kamptummel og herunder samtidig at kunne skelne forskellige lyde fra hinanden . Prøv derfor at identificere de lyde? som I nu hører!
Doriuneren giver patruljerne følgende besked:"Søg til vejknæk vest for
Brolund!" - Stedet af=mærkes på patruljens kort.
Kl. 9? 50:· POST IV. Vest for Brolund (Ved vej knæk).
Bemanding: 2 mand.

Opgaver: Afstandsbedømmelse.

Tid: 10 min.

Materialer: 5 pæle samt 5 papskiver.

Points: 0-10.

Turn out: 0-3.

Historie:"Foran jer ser I nogle af fjenderne. Før I prøver på at skyde på
disse soldater, skal I bedømme afstanden ud til dem!" (De 5 figure r er
anbragt i afstande på fra 50 til 200m.).
Efter bedømmelsen afgiver dommerne følgende besked:"Der er kommet melding om, at grev Christoffers tropper er på tilbagetog og har t aget
kronregalierne med sig. Vor hær rykker langsomt efter videre vestpå.
Følg efter og hold øjnene åbne!" Dommerne sætter et mærke ved næste
post, som er Skovgård syd for Made rup.
Kl. 10?15: POST V. SKOVGÅRD SYD FOR MADERUP.
Bemanding: 2 mand.

Opgave: Tydning af en

Tid: 10 min.

Materialer: Ingen.

Points: 0-10.

Turn out: 0-3.

ret

let

tysk melding.

Historien:

"Grev Christoffers troppers moral er nu så dårlig? at mange deserteringer
finder sted. I har her foran jer en af disse desertører, som t a ler et
meget dårligt dansk? I må prøve at forstå hans tyske mel ding? da uen indeholder meget vigtige oplysninger!" (Den anden på posten tag er ordet:)
"Die Kronregalien sind in de r Nahe der Wenewad Bruche ve rst ecJ~t . Gehen
sie zur W-enewad Brucke vor\ifarts, um die Kronrega li en zu f inden!" For hver
gang sætningerne skal gentages, eller en glose s xal opgives: 7 l point .
Kl. 10,55- 11,15: POST VI, VENEVAD BRO. Patruljerne forventes at ankomme.
"Fjentlige poster findes endnu spre dt i området, bl. a . på Lundsbj erg ,
snig jer forsigtigt ind på dem? og se, hvad der foretages! Alle s kal være
tilbage ved Venevad bro senest kl. 11?15, ellers gives l strafpoint pr.
overskredet minut!"
Kl. 11,15 meddeles det alle patrulj erne: "Det er nu af vore sp e jdere konstateret, at KRONREGALIERNE er gravet ned på Lundsbj e rg. De t er oplyst
af vore udsendte spejdere, at man har set kronen, sceptret og rigs æblet
blive gravet ned på tre forskellige steder; som dusør gives der 5 points
til den patrulje, som finder kronen, 3 gives for sceptre t, 2 for ri gsæblet. Følg vejene ind i grusgravområdet, pas på små nypl antede træer
og følg overalt ledernes anvisninge r. Lykke med efters øgningen, vi håber snart at kunne modtage Christian og få ham kronet til konge!"
Kl. 11?45: Afgang fra Hårslev præstegård (Ry kirke) mod Bogense Rådhusplads .
Kl. 12,30: Afslutningshøjtidelighed på rådhusplads en i Bogense.

