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Leirstedet 

Sentralt på Romerike, knappe 40 minutter nord for Oslo, finner man Hvam. 
Kjent som et fruktbart område fra tidligste tider, er Hvam et senter landbruk, 
håndverk og bondekultur på Romerike. Hvam gård var en av  de rikeste på  
Romerike, og slektene kan følges tilbake til 1300-tallet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omgivelsene. 
Hvam 1323 befinner seg i et område med mye historie, og derfor tar også leiren 
oss med 700 år tilbake i tid. Til en tid med vekst og optimisme, nye oppdagelser 
og oppfinnelser, og med sine utfordringer og strev. I tillegg til et historisk  
landskap, så finnes det også mange spennende steder å besøke i nærheten.  

Program 
Vi skal ha et program som dekker både det historiske, og det mer fantasifulle 
rundt middelalderen. Her er det rom for det meste, og du kan finne din indre 
middelalder-karakter enten det er trollmann, bonde, prinsesse eller ridder.  
Programmet blir en blanding av "vanlige" speideraktiviteter, og mer historisk 
rettede aktiviteter. Det vil med andre ord bli noe for alle. 

Pris 
Prisen pr speider er satt til 2350.- 

Påmelding kommer i min.speiding.no 

Praktisk informasjon 



Rattus er leirens maskot, og vil dukke opp på banner, merker, 
skilt og budstikker. Rattus vil også komme med litt informasjon 
og noen oppgaver både i forkant av leiren og underveis i  
leiruka. 

  

 

 

 

 

 

 

Rattus er en ekte speider: Alltid beredt og klar for mye moro, 
spennende aktiviteter og nye venner. 

  

Forhåndsoppgave 1: 

Lag din egen Rattusbamse. Vær kreativ og tenk gjenbruk, form 
og farge er helt opp til deg. Kanskje lager dere en gruppe-Rattus 
sammen? Kanskje vil du ha din helt egen? 

Mot slutten av leiren vil det bli en Rattus-kåring, hvor det vil bli 
lagt vekt på kreativitet, gjenbruk og sjarm. 

Rattuser som skal være med i denne kåringen skal leveres inn 

når dere ankommer leiren, men detaljer om dette kommer når 

vi nærmer oss sommeren. 

Rattus 



Forhåndsoppgave 2 

Forhåndsoppgave 3 

 Hva er vel middelalderen uten  middelalderantrekk?  
Her er det bare fantasien som setter grenser. Vil du være 
trollmann eller prinsesse, ridder eller drage? Her er det helt 
opp til deg selv. 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan lages enkelt som en kappe, eller det kan lages vrient 

som en rustning. 

En god riddersvenn må ha utstyret i orden. Du trenger et skjold, et 

sverd eller lanse. Som god trollmann må du ha tryllestav og eliksir-

flaske. En yndig prinsesse har edelstener og pompadur. 

Flere ideer og tips til forhåndsoppgaver kommer på 

hvam1323.no 


