SKANDERBORG GRUPPE

En spejder går altid med kniv..
... men med den ”nye knivlov” - kommer vi så i fængsel ???
Våbenloven siger, at det som udgangspunkt er ulovligt at tage en kniv med på
offentligt tilgængelige steder. Der er dog nogle undtagelser:
Hvis kniven er taget med til ”et anerkendelsesværdigt formål”, det kan f.eks.
være spejdermøder og –ture. Og så må man gerne have foldeknive med en
klinge på højst 7 cm, der ikke
kan fastlåses i udfoldet
position – altså en lille
lommekniv. Lommekniven må i
øvrigt ikke være
”enhåndsbetjent”, dvs. man
skal bruge begge hænder for
at åbne lommekniven, for at
den er lovlig.
Der har været megen omtale i medierne, hvor der er nogen, der har fået
bøde, og nogle er endda blevet anholdt og sat i fængsel, for at have en kniv
med på steder og tidspunkter, hvor man ikke kan sige at kniven var taget med
til ”et anerkendelsesværdigt formål”, så du skal tænke dig om, når du har din

spejderdolk med dig.
Politiet siger som udgangspunkt, at en spejder skal have sin uniform på, hvis
spejderen skal have sin dolk med på lovlig vis. Med uniform menes vores blå
uniformsskjorte – det er ikke nok at have tørklædet på. Om sommeren kan
man naturligvis have sin spejder-t-shirt på – sammen med tørklædet. Men
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hvorfor skal spejderen have sin uniform på? Jo, det er
faktisk for at bevise, at man er spejder, og at man er
på vej til eller fra et spejderarrangement.
Det er altså ikke nok at have sin dolk og uniform i en pose, og at vente med at
tage det hele på, til mødet starter. Faktisk skal spejderen komme i uniform

lige hjemmefra. For hvis man har været henne og besøge en kammerat på
vejen, så er det besøg ikke et spejdermøde, og derfor må dolken ikke komme
med på besøget.
Og spejderen skal gå lige hjem efter spejdermødet eller turen. Det er altså
ikke tilladt at smutte ind til bageren efter wienerbrød på vejen hjem – heller
ikke selvom kniven ligger i handskerummet imens.
Det er naturligvis sørgeligt, at det har været nødvendigt med så skrappe love,
som våbenloven nu er blevet til. Men nu har vi loven, og med lidt omtanke kan
vi også håndtere den og samtidig arbejde med vores dolke mens vi er
spejdere på samme måde, som vi altid har gjort.
Med stor spejderhilsen
Fra lederne
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