






Kresten Gammeljem 
Fortalt og tegnet af Ole Lund Kirkegaard 
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• Kresten Gammeljern boede i et lille hus for enden af vejen, men det var svært 

at få øje på huset, for det lå bag et bjerg af gammelt skrammel. 
Dette bjerg var lavet af rustne cykler uden hjul, gamle vaske-kummer, blik-spande 
med huller i, stole med brækkede ben, våde aviser, skæve barnevogne og en 
enkelt gul lastbil, som ikke havde kunnet køre de sidste fem-og-halvtreds år. 
Bag dette pragtfulde bjerg af skrammel boede Kresten Gamme.ljern. Hele sit 
liv havde han samlet på gammelt skrammel, og nu havde han altsa et helt bjerg 
af det. 
Kresten Gammeljern var berømt over hele byen, for han havde en medalje på 
maven, han kunne tage sine tænder ud af munden, og han havde engang set 
selveste kongen - til hest. 
»Den gang, da var der noget ved det,« sagde Kresten Gammeljern og spyttede 
en lang, sort spyt-klat ind i sit bjerg. »Den gang red kongerne rundt på heste 
med guld-kroner på hovederne og guld-tænder i munden. Den gang var kongerne 
noget værd«. 
Børnene sad i en gammel sofa, hvor fjedrene stak ud af det grønne betræk. 
»Ser I,« sagde Kresten Gammeljern. »Den gang var alting helt anderledes end 
nu. Det var ikke bare kongerne, der var anderledes. Tobakken var også bedre. 
Og stærkere. Og der var meget mere skrammel at samle på«. 
»Kunne du også spytte sort spyt den gang,« sagde en lille dreng. 
»Ha,« råbte Kresten Gammeljern. »Om jeg kunne spytte. Den gang var jeg en 
mester i at spytte. Jeg kunne ramme en krage i et højt grantræ lige i øjet«. 
»Ork,« sagde den lille dreng. »Bare det var mig«. 
»ja, det var tider,« sagde Kresten og satte sig på en tre-benet stol. »Den gang 
var der noget ved det. Når det regnede, for eksempel, så regnede det, så det 
kunne forslå noget. Nu om stunder falder der bare lidt vand-pjask. Men den 
gang var dråberne så store som hønseæg, og gaderne var fulde af vand, så 
kattene måtte svømme efter musene. Jeg husker engang, hvor vi måtte sejle 
til skole i vaske-baljer. De små børn måtte slet ikke gå ud, fordi deres mødre 
var bange for, at de skulle drukne. Åen løb over sine bredder, og fiskene svømme
de helt ind i haverne. Der sad vi så i vores vaske-baljer og fiskede lækre fed-sild 
op mellem kål-stokkene«. 
Kresten Gammeljern klukkede fornøjet. 
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»Fortæl noget mere om den der gamle tid,« 
sagde den lille dreng. ...- / 
»J a, den gang var der også noget, der hed u .. · ··· 
sne,« sagde Kresten. »Husene forsvandt ~ ~ · · ·· ··· _., ·· 
i sne-driver hver vinter, og de kom .. ·· · · ~~'/{;{~ _ .. · - ·: .. >·· .·· /'. . .. · 
først frem igen, når det ...-· . . (/ftlt' 'li r1n~ & << ~ ..... .... 
blev forår. Folk måtte ..;/ · ---~ ./ .·· . ··· 
klatre ud gennem skorste
nene for at få frisk luft. 
Frosten knagede, så ruderne slog revner, 
og vi måtte alle sammen 
sove i den samme seng 
for at holde varmen«. 
Kresten så på børnene. 
»Ha, ja,« brummede han. »Den gang 
var de små børn også meget mindre, 
end de er nu. Og de store børn var 
meget større. Og tænk på piberne. 
De var så lange, at de nåede helt ned til 

.·· 

gulvet. Der var mere røg i tobakken, mere-brændevin i flaskerne og mere flæsk 
på svinene. Ok, ok, det var tider, bette børn«. 
»Blæste det også,« s.r.urgte den lille dreng. »Blæste det også i den der gamle tid«. 
»Om det blæste,« rabte Kresten Gammeljern og var nær drattet ned af sin tre
benede stol. »Det blæste, så fjerene fløj af hønsene, og folk måtte klamre sig til 
lygte-pælene, for ikke at flyve væk, mens hatte og briller og frakker og ostemad
der susede om ørerne på dem. Og under den store storm i -21 blæste alle husene 
over på den anden side af gaden«. 
»Så I også fjernsyn den gang,« spurgte den lille dreng. 
Kresten Gammeljern tog sig til hovedet. 
»Den gang var den slags ny-modens djævel-skab slet ikke opfundet,« sagde han. 
»Næhh, den gang gik vi i cirkus og så verdens stærkeste mand løfte en hest. Vi 
så løverne æde dyre-tæmmeren, og vi så sabel-slugeren sluge en fire-fem sabler. 
Ok, ja, sikke tider«. 
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Kresten Gammeljern sad lidt og nikkede. 

Så faldt han i søvn på sin tre-benede stol. 

Børnene listede stille bort, for ikke at vække 

ham. 
»jeg kunne godt have tænkt mig at leve i 

den der gamle tid,« sagde den lille dreng. 

»Men hvordan mon folk fandt ud af, 

hvor de boede dengang i -21, 
da husene blæste over på 
den anden side af 
gaden«. 
»Øv,« sagde de to 
andre børn, som var 
større end ham. »Det er da·~~i'PI'). 

løgn alt sammen«. »Nå,« sagde den lille dreng. 

Men den nat drømte han nu alligevel om 

kongen med guld-tænderne, om løverne, 

der åd dyre-tæmmeren og om husene, 

der blæste over på den anden side af 
gaden dengang i -21, da verden var 
anderledes end nu. 
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Middelalderborg 
Af Carl H. Kibsgaard, illustration Axel Frische 

I min drengetid var det al
mindeligt, at drenge fik en 
fæstning til deres tinsoldater. 
I grunden blev det tit en un
derlig sammenblanding. 

Fæstningen var lavet som mo
del af en middelalderborg, 
men i hvert fald hos mig var 
den blandt andet befolket med 
tinsoldater i den kongelige 
livgardes uniform med bjørne
skindshue og rød galla. 

Efterhånden blev jeg også 
klar over, at denne købte fæst
ning ikke lignede en rigtig 
borg ret meget, men den gav 
mig en vældig lyst til at stu
dere, hvordan rigtige borge 
var indrettet. 

Der findes rester af borge over 
det meste af Europa. I Eng
land kan man se borge fra den 
ældste normannertid, efter at 
Wilhelm Erobreren 1066 sej
lede over Kanalen fra Nor
mandiet og erobrede landet. 

Fra disse borge har normanni
ske stormænd holdt naboher
remænd og bondebefolknin
gen i skak endda før vore 
kendte romanhelte Ivanhoes 
og Robin Hood's tid. 
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I Tyskland ligger rester af en 
række borge på bjergskrånin
ger ned langs Rhinen, hvor de 
har bevogtet sejladsen, og 
hvor borgherrerne har krævet 
told af købmændene på skibe
ne for at lade dem passere. 

De allerstørste borge fra den 
periode i historien, vi kalder 
riddertiden, er korsfarernes 
borge i Syrien. De er bygget i 
tiden efter l. korstog ca. 1100, 
hvor de kristne riddere for
søgte at bide sig fast i disse 
egne efter at have erobret Je
rusalem fra de muhammedan
ske arabere. 

I Danmark har vi ikke mange 
spor af rigtige middelalder
borge. En grund til det er, at 
vi har haft en dronning Mar
grethe I., der kort før 1400 
forbød adelsmændene at have 
private fæstninger. Der måtte 
ikke bygges nye, og de gamle 
skulle rives ned. For det andet 
har vore herremænd ikke væ
ret så velhavende som udlan
dets, så deres huse har været 
mere beskedne. Endelig har 
vores landskab ikke givet de 
samme muligheder for at lave 
en uindtagelig fæstning som 
udlandets bjerge. 

Et enkelt sted i landet har vi 
dog rester af et par større 
borganlæg fra middelalderen. 
På Bornholm, hvor klipperne 
flere steder danner stejle knu
der, er der ved nordkysten be
varet Nordeuropas største 
borganlæg, Hammershus, byg
get af den danske ærkebisp, 
der boede i byen Lund i Skå
ne. Han blev ikke ramt af 
dronningens forbud. Desuden 
er der inde midt på Bornholm 
rester af en kongelig borg, Lil
leborg, som er gået til grunde 
under et angreb. Arkæologer
ne har vist, at bygningerne er 
brændt, og jorden er desuden 
fuld af armbrøstpile. Måske er 
katastrofen sket for kongen i 
1259, hvor vi ved, at han var 
i kamp med ærkebispen. 

Middelalderens samfund var 
på mange måder hel t anderle
des end vores. Vi er vant til, 
at politiet holder orden og 
forhindrer, at stærke overfal
der svage. 

I middelalderen var det en
kelte menneske meget mere 
overladt til sig selv. Det med
førte, at enkelte særlig stærke 
mænd, adelsmænd, lavede de
res eget forsvar, som også 

dækkede de bønder, der slut
tede sig til adelsmanden. 
Når en adelsmand, en konge 
eller en bisp ville forhindre 
en modstander i at komme i 
nærheden af hans hus, var det 
første, han foretog sig, at væl
ge et utilgængeligt sted til 
byggegrund. Mange steder i 
Europa foretrak man en bjerg
top; men i Danmark måtte 
man enten lægge huset i en sø 
eller på en bakke, som så helst 
skulle kunne omgives af vand. 
Kun i Skåne fandtes klipper, 
der kunne bruges som bygge
plads for en borg, der så kun
ne komme til at ligge som en 
ørnerede, højt hævet over det 
omliggende terræn. 

Af det gamle Skåne har vi i 
dag kun Bornholm tilbage. 
Resten af Danmark øst for 
Øresund afstod vi til Sverige 
i 1660. 

H vis vi i dag skal danne os et 
billede af, hvorledes en klip
peborg har set ud og fungeret 
omkr. 1200, må vi derfor tage 
turen til Bornholm og finde 
frem til Lilleborg, den gamle 
kongelige borg, der ligger som 
en malerisk ruin inde i skoven 
Almindingen. 



Der er bevaret så meget, at vi 
med en smule fantasi kan byg
ge den op i tankerne. 

Byggepladsen for borgen er 
snildt valgt. Det er en høj, 
stejl klippe, der er næsten helt 
omgivet af en sø. Det sidste 
stykke har der i middelalderen 
nok været en vandgrav, som 
man har lavet ved at dæmme 
op for afløbet fra søen. Der
ved er vandstanden nemlig 
steget så meget, at den tørre 
dal foran borgklippen er ble
vet oversvømmet. 
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Lad os prøve at skrue tiden 
tilbage og tænke os, at vi skal 
besøge borgen i Valdemar 
Sejrs regeringstid. På afstand 
ser vi borgen med sin ringmur 
ligge oppe på klippen. Heldig
vis er vi ventet som gode ven
ner, så vi går uhindret over 
den lange træbro tværs over 
vandet. Ellers havde det været 
let at standse os ved at trække 
vindebroen op og derefter 
ramme os med pile oppe fra 
muren. Efter at være kommet 
over, går vi ad en smal vej 
med et stort tårn på højre si
de. Det fungerer som et slags 
porttårn. Herfra har man god 
oversigt over uvelkomne gæ
ster, hvis de skulle være nået 
så langt. Derfor var tårnet 
anbragt på de indtrængendes 
højre side. En kriger vil nor
malt bære sit skjold på venstre 
arm og vil derfor være nem
mest at få ram på fra højre. 

Nu står vi foran en stor træ
port, men vi får ikke åbnet 
hele porten. Som fodgængere 
bliver vi sluppet ind gennem 
en lille dør, der er skåret ud i 
en del af porten. Så er port
vagten fri for at fjerne de sto
re stængebomme, der sikrer 
porten indefra. En anden for
del for vagten er, at døren er 
så lav, at vi må gå igennem 
stærkt foroverbøjet. Faktisk 
har vi alle chancer for at bli
ve halshugget, idet vi går 
ind, hvis vagten ikke mener, 
at vi skulle være sluppet ind. 

Inden vi går videre, må vi 
undersøge porten lidt nær
mere. Den viser sig at være 
bygget op af tre lag svære 
planker lagt på kryds og tværs. 
På ydersiden er lagt jernhånd, 
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og gennem jernbånd og plan
ker er vældige jernsøm. En 
angriber kan spare sig ulejlig
heden at prøve på at komme 
ind ved at slå sig igennem en 
sådan dør med en økse. 

Over porten hænger på mu
rens yderside en lille karnap 
i bindingsværk. Fra et hul i 
karnappens gulv kan man 
hælde kogende vand eller vær
re ting ned i hovedet på den, 
der står foran porten. 

Medens vi står inde i port
hvælvingen, bemærker vi, da 
vi kikker op i loftet, en slidse, 
hvorfra man meget hurtigt 
!<._an sænke et vældigt gitter 
ned. 

Idet vi træder ind på selve 
borgpladsen, ser vi, at den 
ringmur omkring klippeknu
den, som vi så på lang af
stand, her inde er forsynet 
med en træbalkon et stykke 
oppe. Der kan borgens vagter 
stå og holde hele landskabet 
foran under kontrol ved at 
spejde gennem skydeskårene 
og samtidig selv holde sig 
dækket. 

Når vi lader øjet følge ring
muren rundt, lægger vi straks 
mærke til to store massive 
stenhuse. Det ene er tårnet, 
vi passerede, da vi kom ind 
på borgen, og som vi nu har 
bag os. 

Foreløbig har vi ikke nemt 
ved at se, hvad det indehol
der, for indgangsdøren sidder 
oppe i l. sals højde. Op til 
den fører en smal træstige. 
Det er det sidste tilflugtssted 
på borgen, med kun et lille 

rum med over 2 m tykke mu
re på hver etage. Det er nok 
ikke der, man venter gæster. 
Lidt fremme til venstre ligger 
den anden store stenbygning, 
den man kalder palatiet. Li
gesom indgangstårnet og mu
ren er den bygget af store, til
huggede granitsten. Den lig
ger bygget helt ud til og sam
men med ringmuren. 

Inden vi prøver at finde vo
res vært i palatiet, må vi hel
lere tage en tur rundt på borg
pladsen. Det er et temmelig 
stort område, over 50 m langt, 
men det ser knapt så stort ud, 
for spredt over pladsen er der 
anbragt flere bindingsværks
huse. Vores nysgerrighed dri
ver os til at kigge ind gen
nem døren på et af husene. 
Det viser sig, at det er op
holdsrum og soverum for bor
gens soldater. Nogle af dem, 
der har frivagt, ligger på fa
ste bænke, der står langs væg
gene, og et par stykker sidder 
og hænger over et brætspil 
ved et større bord midt i rum
met. 

Fra et andet bindingsværks
hus hører man vrinsken og 
raslen. Det må være stalden, 
hvor man har de udsøgte he
ste, der er trænet til at kunne 
bære rytterne i kamp. De an
dre dyr, man har brug for i 
det daglige, trækdyr, malke
dyr og køddyr, er anbragt i 
stalde uden for borgen. Skulle 
der blive fare på færde, kan 
de hurtigt trækkes ind over 
vindebroen og anbringes mid
lertidigt på borgpladsen. 

Vi går tilbage over den knol
dede borgplads, hvor klipper-

ne flere steder stikker op gen
nem grønsværen. En ting har 
vi savnet på vor tur rundt. 
En brønd. Hvor mon de får 
vandet fra? Problemet bliver 
løst, da vi kommer over til 
ringmuren på sydsiden og kik
ker ud over søen. Her ser vi 
en mand med en spand i hån
den på vej ned ad en smal 
trappe hugget ind i klippen. 
Alt det vand, mennesker og 
dyr skal bruge, skal altså bæ
res op fra søen 12- 15 meter 
nede. Det kan nok blive et 
problem under en belejring. 

Efter at have været hele tu
ren borgen rundt dukker vi 
ind i palatiet gennem husets 
eneste dør. Den er ligesom 
porten beskyttet med stænge
bomme. Der er mørkt derinde. 
Gennem vinduerne, der er så 
små, at et menneske umuligt 
kan slippe ind den vej, træn
ger kun lidt lys ind i det sto
re rum. Vi kan lige ane nogle 
få møbler. Men så - pludse
lig flimrer det om os, og vi 
står i fuldt dagslys. - Fortryl
lelsen er brudt, og vi er tilbage 
i 1973. Vi står i en ruin, uden 
tag og med mure, der er 
knapt mandshøje. -Borgen er 
væk. 

Vi kan ikke få den igen. Men 
det er ikke så svært at lave 
den efter i model. 

Vi kan fx. lave modellen i 
s tørrelsen l :l 00. Det betyder, 
at alle mål, der på planen er 
i meter, på modellen bliver 
det samme i centimeter. Ind 
i denne borgmodel kan vi så 
sætte de mennesker, tegneren 
har lavet. De er 1,7 cm høje 
og svarer altså til mennesker 
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LILLEBORG - BORNHOLM 

på 1,70 m i den rigtige borg. 
Klæb dem på karton først og 
skær dem så ud med en pap
kniv. 

Et glimrende materiale til 
borgen er skumplast-isole
ringsplade ( Styropor - »Fla
mingo«) - ikke for tykt. Brug 
en plade til underlag og tegn 
omridset af ringmuren på den. 
Hvis pladen ikke er stor nok, 
kan borgpladsen bare blive 

lidt mindre. Som huse og tår
ne kan bruges pap- eller plast
emballager. En mælke- eller 
juicekarton er fx. et udmær
ket firkantet tårn, og i plast 
får vi mange flasker - sulfo, 
skurepulver og meget andet -
der kan blive til runde tårne. 

Selve ringmuren laves· lettest 
af skumplast, der er nem at 
skære skydeskår i (papkniven 
igen ). De steder, hvor muren 

sø 

skal slå et knæk, kan man 
sætte et tårn ind. Både tårne 
og mur limes til underlaget 
med en plastlim, som fås hos 
farvehandleren. Til sidst ma
les det hele med plakatfarver, 
der kan dække over påskriften 
på kartonerne. 

Småting (døre, faldgitre, vin
debro, stængebomme, stiger 
o. lign.) laves af materialer, 
som man i reglen har liggende 

-~ 

i de fleste hjem, fx. pap, stål
tråd, tandstikkere, blomster
pinde, så det er egentlig kun 
nødvendigt at købe et par iso
leringsplader, lidt lim, nogle 
små dåser plakatfarve og må
ske et par pensler i forvejen, 
hvis juleferiens fridage skal 
bruges til borgbygning. 

Carl H. Kibsgaard. 
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Jule-hygge-pynt 
Fotograferet, tegnet og fortalt af 
Gunver Ask 

NISSEHJERTE 
Hjertet er klippet af et 
stykke gennemfarvet kar
ton. Målene står på den lille 
tegning. Nisserne er lavet 
af æsker fra film, tandpasta 
og creme, der beklædes med 
rødt papir. Ansigtet klippes, 
samt skæg og hår. Hvis det 
skal være en nissekone, 
klippes forklæde og krave. 
Lim fast på æsken. Tegn 
hatten, lim den sammen el
ler heft med klammer. Tegn 
kræmmerhusene, lim dem -
eller sæt dem sammen med 
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hefteklammer. Lim alle de
lene fast på hjertet. Kvasten 
på huerne er en selvklæ
bende etiket sat fast på 
hjertet. Sæt et gavebånd 
fast på hjertet til at hænge 
det op i, eller sæt en tegne
stift igennem kræmmerhu
sene (de b lir skjult af gra
nen). 

Nisserne kan bruges til 
bordpynt, når de får en fod 
at stå på. 
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KRANS AF JULES T JERNE R 
Tegn kransen på gennemfarvet grønt karton og klip den 
ud. Blomster og hjerter klippes af rødt karton. Lim hjer
terne sammen om et hvidt gavebånd to og to bag på hin
anden og sæt dem fast på kransen med hefteklammer. Lim 
blomsterne på og derefter de små hvide trekanter. 
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JULETRÆ AF TREKANTER 
Trekanterne klippes i pap og beklædes med selvklæbende 
plastik i to grønne farver. Lim dem sammen som vist. Flet 
fire seksten-takkede stjerner, men lav ikke de sidste fire 
takker. Klip strimlerne af, og det er let at lime på. 

Har man en dør med lange smalle ruder, kan de halve 
stjerner limes på et rødt gavebånd, og et bånd hænges i 
hver rude. Kniber det at flette stjerner, klipper man nogle 
af hvidt karton og limer på på bagsiden. 

DEKORATION AF 
KØKKENRULLE OG 
ÆGGEBAKKE 
Tril sølvfolie rundt om pap
rullen, og stop det ind ved 
enderne. Klip tre huller for
oven til at sætte grønt i. 
Klip skåle af bund og låg 
af æggebakker, mal dem 
med stålhud. Mal samtidig 
nogle vatkugler (1 cm i dia
meter). Når de er tørre, 
trækkes de på snore og bin
des fast under rullen. Sæt 
den fast i døren med tegne
stifter inden i rullen, eller 
træk et bånd gennem rullen 
og sæt det fast øverst på 
døren. 
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Heksetræet 
Af Robert Fisker, illustration Svend Otto 

Hele den forheksede historie 
startede faktisk fra det øjeblik, 
forgaflen på Evas cykel knæk
kede. Eva sad i grøften og 
suttede på sine skrammede 
knoer, og jeg stod og stirrede 
surt og opgivende på hendes 
havarerede gravgelænder, da 
den grønne varevogn bremse
de op på vejen ud for os. En 
mand i storternet jakke og 
grønne fløjlsbukser kantede 
sig ud af vognen. 

»Det så grimt ud«, sa_gde han 
og så bekymret på Eva. »J eg 
så det hele. Kom du noget 
slemt til?« 

»Næh,« sagde Eva mellem 
suttene, »bare et par skram
mer.« 

»Hvor skal I hen?« spurgte 
han og kløede sig i det mørke 
skæg. 

»Til Skovby,« svarede VI 

munden på hinanden. 

»Så kan I køre med mig. 
Kom, vi smider cyklerne ind 
i vognen.« Han og jeg fik 
cyklerne ind i varevognen, og 
et par minutter efter sad vi 
alle tre klemt sammen på fø-
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rersædet og kørte videre ad 
de sidste 10 km til Skovby. 
Han var en hyggelig fyr. Vi 
fortalte, at vi skulle tilbringe 
den sidste uge af vores ferie 
hos vores onkel og tante på 
Skovby kro. Han fortalte, at 
han hed Søren Dam og var 
journalist. 

»Er I kendt med egnen her?« 
spurgte han pludselig. »Ken
der I noget til Ulveskoven?« 

J a, det gjorde vi da. Den hav
de vi turet rundt i sammen 
med vores fætter Jesper i feri
en sidste år. 

»Så kender I vel også Krage
huset - og Heksetræet!« 

»Hvaffor et træ?« Vi så for
bavset på ham. 

»Heksetræet i Ulveskoven. 
Det skulle findes ved den sto
re mose nord for Kragehu
set!« - Vi rystede begge på 
hovedet. 

»Vi kender godt Simon Skov
løbers gamle hus,« sagde Eva, 
»men Jeg har i al fald aldrig 
hørt om et træ med det 
navn!« 

Manden slap rattet med den 
ene hånd og trak et stykke 
papir op af lommen i jakken. 
Han rakte det til mig. 

»Kik på det,« sagde han. »Jeg 
er ved at samle stof til nogle 
artikler om gamle træer og de 
historier, der knytter sig til 
dem. Der findes en hel del 
af den slags rundt om i landet. 
På Fyn traf jeg en fyr, som 
fortalte mig om Heksetræet. 
Han tegnede det kradseri der, 
men kunne ellers ikke for
tælle noget om træet ud over 
navnet.« 

Eva og jeg kikkede på kradse
riet. Det var et løst tegnet 
kort over noget af Ulveskoven 
med Kragehuset og mosen. 
Også landevejen gennem sko
ven var med, og nederst var 
tegnet en stump af jernbanen 
til Skovby. Ved øverste ven
stre hjørne af mosen var teg
net et kryds, og her var skre
vet HEKSETRÆET Nederst 
til højre, helt nede ved kanten 
af papiret, var der skrevet 
nogle ord. J eg prøvede på at 
læse dem, men de var utyde
ligt skrevet. Eva stak næsen 
helt ned i papiret for at læse 
dem, men så snappede han 

igen papiret og stak det i lom
men. 
»Der stod noget nederst på 
papiret,« sagde Eva. 

»J a. Træet skulle have et hul 
i stammen mod vest,« sagde 
manden, »det er vistnok hult. 
Men det med hullet skulle væ
re sikkert!« 

»Det kan vel ikke være Kæl
lingen,« udbrød jeg. 

»Ja, for Søren,« sagde Eva,« 
det er et gammelt egetræ, der 
står tæt ved mosen. Det er 
hult. Man kan i al fald krybe 
tværs igennem et hul i stam
men!« 

»Hvorfor hedder det Kællin
gen?« 

»Fordi stammen ligner ansig
tet på en gammel kælling, når 
man ser den fra en bestemt 
side,« svarede jeg. »Det er nok 
det træ. Kælling og heks, det 
kan vel komme omtrent ud 
på det samme, ikke!« 

»]o, det kan du da have ret 
i,« sagde Søren Dam. »l ken
der ikke nogen historie om 
det?« 
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»Næh,« sagde Eva, »men det 
gør gamle Søren Skovløber 
sikkert. Han bor på Skovby 
alderdornshjem nu!« 

»Kan I bringe mig i forbindel
se med ham?« 

»Ja, det kan vi da!« 

Det løfte viste sig at være let 
at indfri. Da vi korn til Skov
by kro, sad Søren Skovløber i 
krostuen og drak en øl. 
Mens vores ven i nøden slog 
sig ned ved Sørens bord, blev 
vi fodret af ude i kroens køk
ken sammen med fætter J es
pe r, der ivrigt lyttede til be
retningen om vores trængsler 
og historien om Heksetræet. 

»Heks-etræet?« Jespers freg
nede ansigt slog rynker om 
næsen, »og han har et kort, 
siger I. Sådan ligesom et skat
tekort?« 

»Det var da skægt,« udbrød 
Eva. »Jeg tænkte det samme, 
da jeg så det kort. Der stod 
skrevet noget nederst på det. -
Hul mellem stamme - vest -
eller sådan noget. Han snup
pede kortet igen, før jeg fik 
tid til at læse det ordentligt!« 

»Han sagde, at der skulle væ
re et hul i stammen mod 
vest,« gumlede jeg frem mel
lem resterne af min sidste fri
kadelle, »han sagde også, at 
stammen vistnok er hul!« 

Jesper havde siddet og stirret 
dybt alvorligt på rnælkekan
den, mens Eva og jeg fortalte. 
Nu så han pludselig op med et 
forklaret udtryk i ansigtet og 
et dynamisk glimt i de blå 
øjne. 

»Det var Tobias«, sagde han, 
»det var Tobias, der kendte 
Heksetræet !« 

»Hvem er Tobias?« spurgte 
Eva. 

»]o, nu skal I høre. Da Simon 
skovløber flyttede på alder
domshjem, forærede han mig 
en stak gamle børnebf2Jge'r,, 
som havde tilhørt hans søn. -
I ved ham Jonas, der kom i 
spjældet for bankrøveri. - I 
en af bøgerne fandt jeg en 
gammel, gulnet seddel. På den 
stod skrevet med blyant. M ød 
os i aften i H eksetræet - To
bias og Anker. - Tobias er 
skovarbejder. Han kommer 
her på kroen næsten hver af-
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ten og får sig en øl og en slud
der og ser fjernsyn. Jeg viste 
ham papiret, og han fortalte 
mig, at Heksetræet var Fem
favne-bøgen. I ved, den store 
bøg, hvis stamme er vokset 
sammen af flere stammer.« 

»Er det den, man kan stå in
de i?« spurgte Eva. 

»J a,« nikkede J es per. »Den 
brugte Tobias og hans bror 
Anker og så Simons J o nas som 
hule, da de var drenge. De 
havde en slags hemmelig klub, 
forstår I. Og de kaldte træet 
for Heksetræet, fordi det min
dede dem om træet i eventyret 
Fyrtøjet. Det træ heksen send
te soldaten ned i. Det var de
res eget hemmelige navn til 
træet. Ingen andre kendte 
det!« 

»Ja, men ham journalisten 
sagde jo, at han havde fået 
navnet af en fyr på Fyn. Nå, 
men det kan vel have været 
ham Anker!« mente Eva. 

J es per rystede på hovedet. 
»Nix. - Anker døde, en uge 
før han skulle konfirmeres. 
Tobias har aldrig været læn
gere borte end i Randers og 
Ålborg, og Jonas døde i Ny
borg fængsel for godt et år 
siden!« 
»Nyborg ligger jo på Fyn!« 
udbrød jeg. 

»J a,« sagde Eva tørt, »ellers 
sku' de ha' flyttet den forny
lig!« 

I dette hellige øjeblik kom on
kel Jakob ud i køkkenet. 

»Nå, her sidder I og mæsker 
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jer,« sagde han. »Ja,jeg hørte 
jo om jeres ankomst henne i 
Brugsen. Store nyheder spre
des hurtigt. Der var også no
get om en knækket forgaffel!« 

Vi fortalte endnu en gang om 
forgaflen og journalisten i den 
grønne varebil. 

»Han kørte vist sammen med 
gamle Simon, lige nu da jeg 
kom,« sagde onkel Jakob. »Er 
han en bekendt af Simon?« 

Så måtte vi på den igen med 
historien om Heksetræet og 
Kællingen. Inden vi kom til 
det, Jesper havde fortalt, greb 
Jesper ind i fortællingen. 

»Han har nok fået Simon til 
at vise sig vej ud til Kællin
gen,« sagde han, »og nu synes 
jeg, at vi skal se at komme hen 
til Cykel-Sørensen med din cy
kel, Eva. Vi skulle jo gerne 
have den klar igen, så vi kan 
køre en tur ud til fjorden i af
ten!« 

»l kan tage det på min reg
ning!« råbte onkel Jakob efter 
os, da vi masede ud af køkke
net. 

Cykel-Sørensen fandt en hel 
forgaffel, der passede, derimod 
passede det ikke så godt i hans 
tid at blive belemret med vo
res besværligheder, så Jesper 
traf den aftale, at vi selv fore
tog operationen. Det vil sige, 
det blev nu Jesper, der lavede 
det meste af arbejdet. Eva og 
jeg ydede vores bedste i rollen 
som holde-ved-folk og ræk
mig-det-folk. Når jeg selv skal 
sige det, synes jeg, vi klarede 
os pænt. Det syntes Cykel-Sø-

rensen også, da han synede re
sultatet. Vi havde klaret det 
hele på en times tid. 

»Nu kan vi spilleme nå at tage 
en tur ud til Kællingen, før vi 
skal ha' kaffe,« sagde J es per, 
da vi nåede tilbage til kroen. 

»J a, for Søren,« udbrød jeg 
begejstret, »så kan vi fortælle 
Søren Dam om det rigtige 
Heksetræ, ikke?« 

Både Jesper og Eva så på mig 
på en sær nedstemmende må
de. 
»Vi skal ikke fortælle ham Sø
ren Dam noget endnu,« sagde 
J es per så. »Vi skal først lige 
have lidt mere at vide om, 
hvem der har fortalt ham om 
Heksetræet l« 

»Nemlig,« sagde Eva. »Den 
eneste, der kan have gjort det, 
er J o nas. J o nas kom i fængsel 
for bankrøveri. - Hvornår var 
det forresten, Jesper?« 

»Åh, det er vel fem eller seks 
år siden. Han var rejst til Ål
borg. Men så dukkede han 
pludselig op og boede hos sin 
far i Kragehuset et par dage, 
mens aviserne og tv og radio 
svømmede over med alt det 
om det store bankrøveri i Ål
borg. Røverens bytte blev vist
nok om ved 100.000 kroner. 
Jonas forsvandt igen fra eg
nen, og en måned senere blev 
han nuppet i København. 
Men da havde han kun en 
snes tusinde kroner tilbage af 
rovet. Resten kendte han ikke 
noget til, sagde han. Stakater
ne er ikke dukket op siden!« 

»Du- du mener!« Jeg fik ikke 

sagt, hvad jeg ville. Det gjorde 
derimod Eva. »- at Jonas 
gemte de mange skillinger i 
Heksetræet, og at denne her 
Søren Dam ikke er mere jour
nalist end min knækkede for
gaffel.« 

»Nej,« sagde jeg, »det tror jeg 
ikke på. Søren Dam er både 
flink og hyggelig. Det er det 
rene gætteri altsammen!« 

»Måske,« sagde Jesper, »når 
man ikke ved noget bestemt, 
gætter man. Du gættede jo og
så på, at Heksetræet var et 
andet navn for Kællingen, 
ikke! - Lad os komme ud og 
se, hvad Søren Dam får ud af 
sit besøg ved Kællingen!« 
Men da vi nåede kroen, holdt 
den grønne varevogn parkeret 
udenfor, og inde i krostuen 
sad Søren Dam og skrev på en 
notesblok. 
»Hej, med jer!« udbrød han 
med et stort, stort smil. »Tak 
for hjælpen. Nu har jeg fun
det Heksetræet, og jeg har 
fået stof både om det og om 
Kællingen. Kom og sid ned. 
Vil I have sodavand eller an
dre nedbrydende drikke?« 
Vi var målløse. Eva og jeg så 
på Jesper, og Jesper så en del 
sammensnerpet ud, mens Dam 
diskede op med sodavand og 
med beretningen om egne og 
Simon Skovløbers bedrifter. 
Simon havde han kørt hjem, 
før han tog tilbage til kroen. 
Simon skulle have sin daglige 
lur på et par timer for at være 
i form til VM-fodboldkampen 
i tv om aftenen. Han havde 
fortalt en del om Kællingen. I 
gammel tid troede folk, at et 
sygt menneske blev rask, når 
det krøb gennem hullet i 
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træets stamme en nat ved 
fuldmåne. Der var også en hi
storie om, at man troede, det 
var en gammel troldkælling, 
der var blevet forvandlet til et 
træ. - En skovarbejder, de 
havde truffet derude, havde 
fortalt om Heksetræet - eller 
Fem-favnebøgen, som det me
re officielt hed, og Simon 
havde vist ham vej hen til det. 
Han havde fotograferet det og 
været inde i det. - Det havde 
skam også en historie. Det var 
blevet brugt som gemmested 
for våben og ammunition un
der besættelsen. En friheds
kæmper havde siddet gemt i 
det en hel nat, mens tyskerne 
støvede rundt i skoven. 

»Det var jeres dyrlæge,« sagde 
Dam og løftede sit glas, »ham 
skal jeg have en sludder 
med!« Han tog sig en forsvar
lig slurk øl. 

»Fortalte den skovarbejder, 
hvor navnet Heksetræet stam
mede fra?« spurgte Jesper. 
Dam så på ham med sammen
knebne øjne og bøvsede lidt. 
Han satte glasset hårdt på 
bordet. 

»J a, han og et par kammera
ter gav træet det navn, da de 
var drenge. Det havde noget 
med træet i Fyrtøjet at gøre. 
-Nå, men nu må jeg nok hel
lere se at komme af sted og få 
fat i den dyrlæge. Endnu en 
gang tak for hjælpen. Jeg skal 
sende jer artiklen, når den bli
ver trykt.« 

Vi stirrede ud ad vinduet ef
ter den grønne varevogn, da 
den bakkede ud fra pladsen 
foran kroen og kørte. 
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»Hvad nu?« udbrød Eva, »nu 
ved han jo det hele, ikke!« 

»Nu gælder det om at komme 
først,« sagde Jesper. »Vi stil
ler cyklerne i nøddekrattet i 
Kragehusets have og stikker 
gennem mosen. Kom, nu må 
vi rappe os!« 
I susende fart kørte vi gennem 
skoven ud til Kragehuset og 
gemte cyklerne i nøddekrattet. 
Ih, hvor jeg svedte. Luften var 
tung og lummer. Det trak med 
blåsorte skyer fra fjorden ind 
over skoven. Da vi asede af 
sted over mosen tæt i hælene 
på den stedkendte Jesper, var 
augustdagens sollys afløst af 
en dyster skumring og det ene 
rullende tordenbulder efter 
det andet. Da vi nåede over 
på den anden side mosen, var 
bulderet blevet til øredøvende 
skrald og brag, og der var så 
mørkt, som om det var aften. 
Det ene blændende lyn afløste 
det andet, og regnen begyndte 
at hamre ned. 
Heksetræet stod midt på en 
lille lysning i skoven. Det væl
dige træ fyldte næsten lysnin
gen med sin mægtige krone. 
Som det stod der midt i uvej
rets rasen, var der virkelig no
get magisk og forhekset ved 
det. 
Inde ved stammen var der 
endnu lidt ly for regnen. Vi 
stod alle tre og gispede og 
stønnede. J es per fik først sam
let vejr til at sige noget. 

»Uvejret vil sinke ham. - Han 
kan ikke finde vej. - Hvad -
hvad stod der - om det hul -
på kortet?« 

»Hul mellem stamme - vest!« 
gispede Eva. 
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»Vent her. - Hold udkik!« I 
næste nu var J es per forsvun
det op i træet. Holde udkik? 
- Man kunne ikke se andet 
end tæt regn og lynglimt. Hvis 
nu Dam havde været her! -
Eller hvis det hele bare var 
indbildning. - J es per havde en 
meget levende fantasi. - Eller 
hvis Dam nu dukkede op, in
den J es per kom ud af træet, -
hvad så? - Regnen var be
gyndt at trænge gennem Hek
setræets· løv, men det gjorde 
faktisk ikke så meget. Vi kun
ne simpelthen ikke blive vå
dere, end vi var. 
Vi stirrede ud i regnen og 
ventede. Vi ventede og stir
rede ud i regnen. Hvor blev 
Jesper af? -Og hvor blev Sø
ren Dam af? Jesper havde nok 
ret. Manden kunne ikke kom
me ret hurtigt frem i det vejr. 

»J eg kryber op og ser, hvor 
J es per bliver af!« råbte Eva 
midt i et tordenskrald. 

»Nej, vent lidt!« Jeg greb 
hende i armen. »J eg synes, jeg 
så noget derovre!« Jeg pegede 
ud i regnen. Vi stirrede. Jeg 
fik et hårdt slag på skulderen 
og styrtede med et vræl ud fra 
stammen. Det var Jesper. Han 
havde ramt mig med den ene 
fod, da han krøb ned fra 
træet. I den ene hånd havde 
han en lille, sort pakke. 
»Jeg fandt den!« pustede han. 
I det samme lyste et lyn op 
omkring os. - Der, ikke ti 
skridt fra os, kom en mand 
asende gennem regnen. - Sø
ren Dam! - Vi stirrede. Han 
stirrede. Så styrtede vi alle tre 
bort fra træet med Dams hæse 
eder og forbandelser svirrende 
om ørerne. 
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Vi oksede af sted gennem regn 
og grene og våde blade. J eg 
bagest, hvert øjeblik ventende 
at få en af Dams næver i nak
ken. Vi kom ud på en sti. Far
ten blev sat op. J eg gad 
vide, hvor vi fik vejr og kræf
ter fra. Pludselig var vi ude på 
en vej. Det måtte være den 
vej, der i en stor bue førte 
uden om mosen. Nu gik det 
for alvor tjæp. Regnen var 
stilnet af. Tordenmørket var 
lysnet en smule. Jeg kastede et 
hastigt blik tilbage over skul
deren. Dam var ikke at se. J eg 
pressede mig frem forbi Eva, 
frem til Jesper og gispede, så 
godt jeg' kunne, at Dam var 
faldet af. J es per og Eva så sig 
tilbage. Ganske rigtigt. Ingen 
Dam. Vi satte farten lidt ned. 
J es per standsede pludselig, så 
sig tilbage og trak os hurtigt 
med ind på en smal sti mel
lem nogle graner. 

»Han tager nok bilen,« fik 
han pustet frem, mens vi løb 
videre ad stien. Lyden af en 
motor bekræftede hans gæt, 
endnu før han fik presset de 
næste ord frem. »Stien her fø
rer os til Kragehuset!« Eva og 
jeg blev glade uden ord. Vi 
havde ikke vejr til mere. 

Da vi kom frem til Kragehuset 
og vores cykler, var regnen 
hørt op og lyset kommet til
bage. Vi trampede af sted 
mod Skovby, det bedste vi 
kunne. Hele vejen sad vi i en 
prikkende spænding og angst 
for, at den grønne varevogn 
skulle dukke op, men det gjor
de den ikke. 

Der var godt 60.000 kroner 
pakket ind i svært, sort plastik. 
Pakken var presset ind i en 
revne mellem to af de sam
menvoksede stammer på vest
siden af træet. Revnen var 
dækket godt til med jord og 
mos. Jesper sagde, at han al
drig havde fundet pakken så 
hurtigt, hvis han ikke havde 
vidst noget om, hvor han skul
le lede. Jeg syntes ikke, vi 
skulle fortælle om opløbet 
mellem Søren Dam og os, og 
det gik de to andre med til. 
Der blev en del avisskriveri 
om vores tilfældige fund i 
Heksetræet og om vores dusør, 
men ikke et ord om journali
sten Søren Dam. 

Et par uger efter fik Eva og 
jeg et brev. Det var lagt i et 
brev fra Jesper. På konvolut
ten stod bare: Til Eva og Kaj, 
Skovby kro, Skovby. I konvo
lutten lå det kort, Søren Dam 
havde vist os hin mindevær
dige dag i den grønne vare
vogn. På bagsiden af kortet 
stod skrevet: »1-0 til jer. -
Tak fordi I holdt kæft om 
mig.- S. D.« 

Robert Fisker. 
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Kan du finde fejlene 
Af Bent Marcussen og tegnet af Aardestrup 

Det er vel nok et fint juletræ her ved siden af, pyntet som et 
juletræ bør være. Men prøv at kigge rigtigt på det, så kan det være, 
du opdager, at der er noget, som ikke er helt i orden. Se om du 
kan finde de 5 fejl, der er. 
Nu kan det jo godt være, du spørger: »Hvad har det med jul at 
gøre? Er det kun lavet for at vise os, at vi ikke må have for travlt , 
når juletræet bliver pyntet?« Nej det er det ikke, men det skulle 
gerne fortælle os noget om, hvad julen betyder, og hvorfor det 
blev jul. 
Hvis vi tager vores bibel frem og slår op på de allerførste sider, 
så kan vi læse, at Gud skabte jorden. Og så står der, at da han så 
på det, han havde skabt, så på planter og dyr og mennesker, da 
tænkte han , at det var godt alt sammen. 
Det blev det ikke ved med at være. Snart opdagede Gud, at 
menneskene ville bestemme det hele selv. Så gik det galt, og Gud 
så en masse fejl, det er egentlig her, julen begynder. Det, at vi 
mennesker har nogle fejl, kalder man i kirken for synd, og det er 
på grund af den synd, Gud lod det blive jul, ved at lade Jesus blive 
født som menneske. 
Lad os se på nogle af de ting, der er på billedet, måske kan de 
fortælle os noget om, hvad julen er, ligesom fejlene fortalte os, 
hvorfor det blev jul. 
Nede under træet ligger der gaver. Når vi giver hinanden jule
gaver, er det for at glæde hinanden, men det skal også fortælle os, 
at Gud giver os en julegave. Den julegave er Jesus, når han blev 
menneske, var det for at sige os, at Gud vil tilgive os de fejl, han 
så i vort liv. 
På selve juletræet hænger mange forskellige ting. Se! Der hæn
ger en hjertekurv. Den er fint flettet af rødt og hvidt glanspapir. 
Hjertet er et gammelt symbol på kærlighed . Julen er netop et ud
tryk for Guds kærlighed. Dengang Gud så vore fejl, kunne han jo 
have tænkt: >>Det må de selv om, Jeg vil ikke have med dem at 
gøre. << Men sådan tænkte han ikke, for han elsker menneskene, dig 
og mig, og da han ville vise os det, lod han sin egen søn Jesus blive 
menneske. Han demonstrerede Guds kærlighed ved den måde, han 
levede på, og ved at han døde på et kors for dig og mig. 

Den røde og hvide farve kan også fortælle os noget. For rødt er 
kærlighedens og hvidt er renhedens farve, og Guds kærlighed er 
helt ren for egoisme, og gives kun for vores skyld. 
Der hænger også en engel på juletræet, og hvis tråden er helt 
tynd, ser det ud, som om den svæver rundt om træet. Det virker 
lyst og let ligesom glæden. Englen var jo netop sendebud for glæ
den. Husk, hvad den sagde til hyrderne: »l skal ikke være bange, 
for jeg skal fortælle jer noget glædeligt, ja noget der skal være en 
glæde for alle mennesker. « 
Nu er der jo mange ting, vi kan glæde os over i julen. Alle de 
fine ting vi ser rundt omkring, og alt det vi får. Men det var nu 
noget bestemt, englen tænkte på, nemlig at Jesus var blevet født, 
for at blive vores frelser. Den rigtige juleglæde er netop den, som 
Jesus kan give os. Når han gennem sit liv og sine ord fortæller os, 
at Gud elsker os så højt, at han vil tilgive os vore fejl. 
Aller først får vi alligevel øje på lysene, der stråler fra alle grene. 
Det er ligesom, de stråler endnu mere her i den aller mørkeste tid, 
hvor vi næsten skal have tændt lys hele dagen for at kunne se . 
Sommetider kan vi også være sure og kede af det, fordi vi føler, 
at der inde i vort sind er bare mørke. Når Jesus får lov til at for
tælle os om Guds kærlighed, giver han os lyset og juleglæden. 
Sådan kanjulen komme til at lyse og stråle for os allesammen. 
Vi vil slutte med at kigge helt op i toppen, der sidder en stjerne. 
Det var jo sådan en, der viste vej til Jesus, da han blev født. Prøv 
at se, hvordan stjernerne stråler og blinker udenfor, og dog kan de 
ikke vise os vejen hen til Jesus. Nu er der noget andet der viser 
vej, sådan som vi synger nu ijulen: 

Denne stjerne lys og mild, 
som kan aldrig lede vild, 
er hans guddomsord det klare, 
som han os lod åbenbare 
til at lyse for vor fod. 

I Ny Testamente kan vi læse om. hvordan Jesus viste os Guds 
kærlighed, og hvordan han blev din og min frelser. Derved kan vi 
opleve den rigtige juleglæde på trods af vore fejl. 
Rigtig glædelig jul. 

23 



Spejdervitser 
Tegnet og fortalt af Thora Lund 

Det siges, at der er syv vittigheder i hele verden, hvad der ellers 

siges af morsomheder er blot variationer af de syv. Den ene af 

de syv grundlæggende må være den om spejderen der følger en 

dame over gaden. 
Har man været medlem af et spejderkorps i bare tre måneder har 

man allerede hørt fem variationer af den - og her har d u nogle 

flere ... 
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Det hele begyndte med SPEJ
DERHJÆLPEN. En lillebitte 
rar gammel dame skulle have 
ryddet et rum for at få plads 
til sin condicykel og sin ribbe. 
Hun bad om en »håndfast 
patrulje«, og så kunne der kun 
være tale om os. Vor patrulje 
hedder »Gnu« og er kendt for 
sin håndfasthed. »Vi« er Povl 
og Peter og Palle og Lene og 
Lone og Lane - og så mig, der 
i dette halvår er over-gnu. De 
har fundet ud af, at jeg ulyk
keligvis som mellemnavn hed
der Debora, og det hedder jeg 
så i gnu-kredse. Vi har demo
krati på arbejdspladsen, øko
nomisk demokrati, nærdemo
krati og trivsel, og vi har intet 
kønsrollemønster. Vi har det 
s k ø n t. 

Hjemme hos os har vi i køk
kenet en af den slags kalende
re, I ved, hvor hver dag har 
sit ordsprog eller fjollede leve
regel. Den dag, vi skulle rydde 
condirummet hos den lille 
søde 80-årige, stod der at læse: 
DEN, DER HOLDER AF 
AT LÆSE, ER IKKE GOD 
TIL AT RYDDE PULTER
KAMRE. Det passer nu ikke 
på alle, nogen kan læse sam
tidig med, at de gør alt muligt 

andet. Far kan sy knapper i 
sine pyjamasbukser samtidig 
med, at han læser Rifbjergs 
nyeste. Min bror kan støvsuge 
med den ene hånd og læse 
avis med den anden, min mor 
læser lektier, mens hun stry
ger. Sebastian er så lille, han 
tæller ikke med. Men jeg er 
helt umulig, når jeg har fun
det noget med bogstaver på, 
jo ældre jo bedre- er jeg helt 
»lost« - jeg kan kun læse. 

Det, jeg nu har sagt, hører 
ligesom med til forståelsen af 
denne beretning. 

Efter skoletid mødte GNU op 
hos den lille søde gamle dame, 
som bød på små søde gamle 
kager og l i m o n a d e, som 
ellers kun findes i gamle bør
nebøger. Vi havde de ældste 
cowboybukser på og gamle 
skjorter. Povl havde samlet 
sine misundelsesværdige sorte 
krøller i en elastik, og Lene, 
hvis hår nu er på længde og 
bredde med Krakas - dengang 
hun kunne skjule sin barhed 
i det og et fiskenet, havde 
maset det altsammen op i en 
spejderhat, hun havde arvet 
fra sin bedstefar. 
Vi var kort sagt beredt. 

Den lille gamle dames condi
rum var massivt af pulteri. Ja 
mon hun ikke de sidste tyve 
år ihvertfald havde sparket 
sine gamle ting ind i rummet 
med sine små nissetræsko? Det 
var bare om at gå i gang med 
den store skovl! 

GNU gik til sin hjælpetjeneste 
med ildhu og fryd - h e r var 
noget reelt at tage fat på! 

Efter at vi havde skovlet en 
halv time, var det, jeg faldt 
over en pakke »gulnede« spej
derblade fra hedenold. 

Og det var først, da Peter ikke 
med vilje tabte en gammel 
kurvestol i hovedet på mig, og 
Lone samtidig frembragte en 
del larm, fordi bunden gik ud 
af en papkasse fuld af umage 
sennepsglas, - at jeg vågnede 
så meget op, at jeg forstod, 
jeg sad i vejen for de andre, og 
jeg flyttede ud i gården, satte 
mig i den dallervorne kurve
stol og læste videre. De andre 
skovlede. Vi er en effektiv pa
trulje. 

Rummet blev ryddet. Ube
stemmelige masser kørtes på 
lossepladsen, gode mølædte 
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kjoler og frakker kørtes til 

Frelsens Hær. Bladene kørtes 

til mig. Lane skurede gulvet 

med sæbevand, og det forme

ligt slubrede vandet i sig. Pe

ter havde en ide om, at man 

måtte kunne skrabe den lille 

rude fri for alle årenes spin

delvæv, ubrugte fluelig og 

skidt. Ideen var god, men han 

nåede ikke igennem. 

Den lille meget gamle søde 

dame klappede i sine 80 års 

rynkede små hænder, da dren

gene bragte hendes condicykel 

i stilling og ydermere skruede 

ribben til væggen, og hun 

nærmest omfavnede Povl, 

hvis elastik var bristet, så krøl

lerne brusede frit, og sagde, 

han var netop sådan en flink 

pigespejder, som hun selv 

havde været en gang. Han er 

en sød fyr, han knurrede ikke 

som en sulten gnu i et mid

natskrat 
Da vi gik h jern meget trætte 

og en del støvede, kunne jeg 

fortælle dem, at i de »gulnede 

blade« havde jeg læst', at vi 

om små tre uger blev 50 år, 

ja pigesektionen af troppen -

og det måtte vel fejres? Vi el

sker at fejre, så det ville vi 

tale om næste morgen i skolen. 

Hele natten, næsten, læste jeg 

gamle spejderblade og vågne

de ved vækkeurets menneske

fjendske skratten med kvæl

ningsfornemmelser på grund 

af de blade, der lå ovenpå mit 

hovede. Hej, råbte Lillemor 

glad og for ud til s l. n skole. 

Hej , råbte min store bror 

med knæk i stemmen og gik 

til sit. H E J , råbte far, greb 

Sebastian for at hvirvle ham 

ind i børnehaven på vej til sit. 

Hej, mumlede jeg, det lød 
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inde i mit eget hovede som 

et ÆV. 
Gnuerne havde tænkt over 

sagen, men skulle vi ikke sætte 

Bettina ind i sagen? Bettina 

er vor tropsleder. Hun var på 

de tider meget gravid. »På 

faldende fode« hedder det hos 

Sigrid Undset, som jeg samti

dig med de gamle spejderbla

de læste i de dage. Jeg fortalte 

Bettina om min opdagelse i de 

gamle blade, og til min gru 

brød hun ud i jamren: åh nej. 

ikke nu, ikke d e t lige nu! 

Vi måtte så holde exstraordi

nær Gnu-kom-sammen, efter 

at jeg havde hentet Sebastian, 

som er vor Gnu-unge. Han er 

meget begavet, og vi venter os 

store ting af ham. Det største 

problem var, om vi skulle 

samle de andre patruljer på 

dagen? For tiden er vi bortset 

fra ulve og smutter og små

mejser, kun tre patruljer. Vi 

har Tusindfrydpatruljen (nu 

beder jeg: Tusindfryd!), 

en »ren« pigepatrulje, og vi 

har Baloo, en ren drengepa

trulje (nå, ja, ren og ren!), 

de er ikke kommet ud af jung

len endnu. De to patruljer 

foragter hinanden højlydt. Og 

når Bettina ikke er med eller 

tropsassistenten, der hedder 

Arne, og som for tiden er sol

dat på Bornholm, er de gan

ske simpelt ikke til at udholde. 

Så vi blev enige om at feste 

for og med os selv, så kunne 

vi senere lave »holde fødsels

dag«, når Bettina havde gjort 

det, hun skulle, og Arne var 

færdig med at forsvare Ham

mershus og Dueodde. 

Men hvad skulle vi fejre da

gen med? Det gjorde mig 

ondt, at de ikke talte om andet 

end mad. Ja, jeg mener, der 

er dog også andre værdier? 

Men de sagde, at den åndelige 

side af sagen kunne vi vente 

med, for den var Bettina så 

god til. Det skal dog siges, at 

Palle, vort litterære medlem 

af gruppen, syntes, vi skulle 

tage til nabobyen og se på et 

meget omtalt stykke i værk

stedsteatret der. Jeg havde 

fornemmelsen af, at de i det 

problematiske stykke brugte 

ord, jeg ville blive så rød i ho

vedet af at høre ptt, for jeg er 

egentlig så genert af mig. Og 

d e t behøver de ikke vide det 

halve år, jeg er gnu-lederen 

Debora. Så til deres undren 

støttede jeg madplanerne: Vi 

skulle have: regnbueørred 

med bearnaise, hamburgere 

med tomatketchup, en million 

røde pølser med fransk sen

nep, is-roulade fra den ene ba

ger og nougat-is fra den an

den, pizza med alle former for 

snav, og wienerbrød. Lone, 

som er et regnegeni, mente 

det kunne gøres for 11,37 pr. 

mand uden moms. Og så måt

te man hver især medbringe, 

hvad man ville drikke. Og jeg 

skulle holde festtale. Nej, der 

tager I fejl, det ville jeg ger

ne! For jeg vil være enten 

præst, skuespiller eller højsko

lelærer - noget med at for

kynde. 

Natten før den storartede fest 

læste jeg de sidste spejderbla

de i bunken og blev eftertænk

som. 
Vi havde bedt Bettina med til 

vort lille beskedne komsam

men - for der er m a s s e r af 

plads i spejderstuen. Men ryg

tet sagde, hun lige var kørt på 

klinikken. Og derfor fik Lene 

og Lone og Lane travlt med 

at pakke alle de brogede ble

bukser, som de havde strikket, 

i fint papir. Jeg var lidt mis

undelig, for jeg er aldrig nået 

længere i strikning end til det 

her med »god dag, lille maske, 

slå omkring, lille maske, far

vel, lille maske«. Drengene 

kom frem med noget, jeg 

troede, var krybben i Betle

hem - men de havde så be

tænksomt lavet et slags op og 

ned, ud og ind forskydeligt 

arrangement, hvori lille ved

kommende kunne ligge på 

Bettinas altan og indånde 

byens forurenede luft fra 

0-årsalderen. 

Vi spiste. Vi åd. Og vi drak 

alting undtagen rød sodavand, 

som lige var skreget ud i avi

serne som værende ligeså gif

tigt som spinat. 

Så skulle jeg tale. Og selv om 

jeg holdt af det, havde jeg al

ligevel hjertebanken, da jeg 

rejste mig og slog på mit pla

stikbæger, som væltede. Så 

måtte vi tørre op først. Bøvs, 

sagde Peter, men den slags 

hører man ikke. »Venner,« 

sagde jeg, »vi er samlede til 

et glædesmåltid (hik sagde 

Lene, og lod, som om det var 

Lone) - vi vil glæde os over, 

at vor trop er blevet så gam

mel - har bestået så længe. 

Ja, nu må jeg sige det, som 

det er: i nat fandt jeg ud af, 
at det ikke var vort Lillekø

bing, der blev 50 år i dag, men 

det andet oppe i Jylland. Men 

det er ikke det, det kommer 

an på - det vigtigste er at 

l e v e, at folde sig ud som et 

træ, i hvis skygge tusindfryd 

kan gro op - -« 



Just på dette rørende tids
punkt fløj døren op, og en 
Baloo tumlede ind og vrælede: 
»Hej! Bettina og Hans har 
fået en kæmpeunge! Har I 
hørt det? Nej, jeg kan ikke 
huske hvad for en slags - men 
det er da også ligegyldigt 
hvem giver en rød pølse?« 

Og så råbte vi 4 7 hurraer for 
os selv, for vi var kun 4 7 år 
(og på en anden dag) og bag
efter 9 af de lange for Bettinas 
kæmpe baby. Og familien oven
over, som altid synes at leve 
med i vore stille, uskyldige 
glæder, dunkede i gulvet med 
deres træben eller hvad de 
havde for hånden - også 4 7 
gange og ni! 
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'legnekonkurrence 
I sidste års Spejderjul kunne man læse om en tegnekonkurrence, som alle havde 

mulighed for at deltage i. Man skulle komme med udsmykning for 1973. Der kom 

mange gode, morsomme og pæne tegninger til os. Disse blev bedømt af en dom

merkommite. 
Den bedste kom fra Kirsten C. Petersen fra København, og til hende gik første

præmien, en god sovepose fra hendes spejderdepot. 

En anden fin tegning kom fra Susanne Christensen i Hillerød. 

Imidlertid egnede de to tegninger sig bedre til at blive bragt inde i bladet end til 

at pryde forsiden. Her kan alle se dem og glæde sig over dem begge. Dommer

kommiteen har tildelt hver af tegnerne 300 kr. i tegnerhonorar. 

Den første er vindertegningen af Kirsten Petersen, den anden er af Susanne Chri

stensen. 
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STOR 
TRANSISTORRADIO 
,LILLE RÆV< MEJS 
SURKNIVE MED 
MERLESPIR 
SILVAKOMPASSER 
STORE STAVLYGTER 

Der er nødder ved alle de 
spændende opgaver, som 
NØDDEKNÆKKEREN 
bringer. Der er få nødder 
ved de lette opgaver og 
mange ved de svære. 
Du kan samle mange 
nødder ved at løse opga
verne; men kun dem, ved 
de rigtig løste opgaver 
tæller med. 
Løsningerne skrives på den 
anden side af dette 
løsnings-ark, som klippes 
af og sendes i et brev, der 
ser ud, som det >Falkeøje< 
holder i hånden. 
l øverste venstre hjørne må 
du gerne tegne et indianer
motiv. 

Alle der har samlet over 
27 nødder, 
deltager i lodtrækningen om 
1. En lækker >LILLERÆV< 

mejs til ca. 300 kr. 
2. 10 SILVAKOMPASSER, 

type 3. 
3. 20 store stavlygter. 

Alle, der har samlet over 
54 nødder, 
deltager desuden i lodtræk
ningen om 
1. En stor transistorradio til 

ca. 600 kr. 
2. 10 fine slirknive med 

merlespir. 

Inden 5. januar 1974 
skal løsningerne indsendes 
til Spejderjuls postbox, 184, 
3000 Helsingør for at 
komme med i lodtrækningen. 
De heldige vindere vil få 
deres præmie tilsendt inden 
udgangen af januar måned. 
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Fugle
kasser 
Af skovrider dr. agro Kjeld Ladefoged 

illustrationer Mads Stage 

Nogle af vore dejligste fugle
arter kræver et hulrum for at 
yngle, f. eks. i en træstamme 
eller træstub. Det gælder bl. a. 
huldue, natugle, den mere 
sjældne vendehals, vor livlige 
musvit, blåmejse, spætmejse, 
rødstjert, broget fluesnapper, 
skovspurv samt en af vore før
ste forårsbebudere - stæren. 
I gamle dage blev vore skove 
ikke drevet så økonomisk rati
onelt som i vor tid. Man lod 
ofte træerne, bl. a. bøgen, op
nå en høj alder, inden man 
fældede dem. Disse gamle 
træer var et sandt eldorado 
for forannævnte fuglearter, 
fordi der ofte dannedes hul
rum i disse gamle træer som 
følge af, at nogle af de tykke 
grene efterhånden gik ud og 
brækkede af i storme. Der, 
hvor disse grene havde siddet, 
dannedes efterhånden det, 
som forstmænd kalder en 
»tud«. Naturen er så viseligt 
indrettet, at når en gren fal
der af på grund af råd, så 
heles såret ved såkaldte kal
lusdannelser, der vokser ud 
over såret. På unge, livskraf
tige træer med forholdsvis 
tynde grene, foregår dette som 
regel ret hurtigt. Men jo æl
dre et træ bliver, jo tykkere de 

udgåede grene er, desto lang
sommere heles såret efter den 
afbrækkede gren. I mange til
fælde sker det aldrig. I stedet 
dannes efterhånden et større 
eller mindre hulrum ind i 
stammen der, hvor grenen har 
siddet, et hulrum, der er ideelt 
for fuglene at bygge rede i. 
De mindre hulrum foretræk
kes af musvitter, mejser, stæ
re, skovspurve m. v. De større 
af hulduer og natugler. Her i 
Århusskovene står endnu flere 
hundrede gamle bøge, hvor 
mange fugle bygger deres re
der. I samme træ kan både 
yngle stære, musvitter, spæt
mejser og ugler. 
Men i de fleste skovbrug, hvor 
det gælder for forstmændene 
om at få et så stort økonomisk 
overskud af skovene som mu
ligt, finder man kun få eller 
slet ingen rigtig gamle træer 
mere. Alle træer fældes, me
dens de endnu er sunde og ra
ske og ikke begynder at få 
store, tørre grene samt begyn
dende råd på grund af alder
dom. Det samme gælder de 
fleste vej- og havetræer. Vej
træerne får ikke lov at blive 
så store og gamle, at de på 
grund af alderdomssvækkelse 
betyder en øget risiko for tra-
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fiksikkerheden. Og i de mo
derne haver ønsker man ikke 
store, gamle træer, fordi de 
skygger for meget og tager for 
megen plads. 

Derfor bliver der færre og 
færre træer, i hvilke vore hul
rugere kan bygge deres reder 
og yngle. De fortrænges sim
pelthen fra vor natur og haver 
på grund af boligmangel. Vil 
vi stadig bevare og glædes over 
disse smukke og livlige fugle, 
må vi derfor træde hjælpende 
til og erstatte deres manglen
de huller i gamle træer med 
kunstige redekasser. 

Hver fugleart kræver sin be
stemte redekasse. Det gælder 
både størrelse, konstruktion 
samt flyvehuL I nedenstående 
fig. l er vist, hvorledes en 
hensigtsmæssig redekasse kan 
laves. Såfremt man ønsker at 
følge fuglene under udrugnin
gen og senere ungernes vækst, 
anbefales det at sætte et løst 
låg på kassen, idet der som 
vist på tegningen sømmes en 
klods under låget, der nøjag
tigt passer til kassens indven
dige mål og kan presses ned i 
den, så at låget ikke forskub
bes. Y deriigere bør låget fast-
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holdes med nogle kroge eller 
lignende, der passer i øskener 
på kassens sider, så låget let kan 
fjernes, dersom man ønsker at 
følge livet i kassen. Forsiden 
bør laves således, at den som 
vist på tegningen kan vippes 
op, så at man har let adgang 
til at rengøre kassen efter ru
gesæsonens ophør. For at hin
dre, at flagspætter skal hugge 
flyvehullet større og evt. tøm
me reden for æg, anbefales det 
som vist på fig. 2, at sømme 
et stykke blik omkring flyve
hullet. 
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Følgende mål kan anbefales: 

Fugleart 

Musvit og broget fluesnapper, 
Rødstjert, 
Stær og skovspurv 

Målene skal nøje overholdes. 
Kasserne kan laves af forskel
ligt materiale. Man kan vælge 
lige fra de fineste høvlede 
brædder til f. eks. granskaller. 
%" tykke materialer er pas
sende. 

Foruden at tømre eller sned
kerere fuglekasser kan man i 
mange tilfælde anvende træ
stammer, der er hule på grund 
af indre råddannelser f. eks. 
som følge af svampeangreb. 
Dem træffer man navnlig i 
granbevoksninger med angreb 
af rodfordærversvampen, der 
er ret udbredt her i landet. 
Kan man hos en skovejer eller 
forstpersonalet få sådanne 
stammer, afkorter man dem i 
længder på omkring 35 cm, 

a b c d 

cm cm cm cm 
26 3.2 7 12 
20 5 5.5 13 
37 5 8.5 13 

renser de tilbageværende re
ster af råddent træ indvendig 
ud, borer et flyvehul på 5 cm 
diameter og sætter derefter 
låg og bund på kassen på 
samme måde som foran 
nævnt. Disse kasser er hurtige 
at lave og falder godt ind i 
naturen. 
Træløbere og fluesnappere 
kræver helt specielle kasser, 
men derom en anden gang. 
Start først med foranstående 
arter. De er de mest taknem
melige. 

Nogle ornitologer og fuglein
teresserede foreslår en pind 
foran flyvehullet, som fuglen 
kan sætte sig på, inden den 
smutter ind i kassen. Andre 
fraråder derimod en flyve-
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pind ud fra den betragtning, 
at evt. fjender her kan sidde 
og udspionere kassens ind
hold og evt. gå til angreb på 
såvel æg, unger som forældre. 
Selv fraråder jeg flyvepinde, 
selv om det kan se dejligt ud 
at se en stær sidde og synge 
på sin pind foran flyvehullet 

Ønsker man kasserne op
hængt på stammer, bør man 
aldrig bruge søm, da evt. re
ster af disse kan ødelægge øk
ser og save ved en evt. senere 
fældning og oparbejdning af 
de pågældende træer. Kasser
ne bør bindes fast på den må
de, der er vist på fig. 3. Som 
passende bindemateriale kan 
anbefales nylonsnor eller ko
kosgarn. Dersom snoren ·bliver 
for slap, strammes den ved 
hjælp af en trækile på stam
mens modsatte side ( skrave
ret på fig. 3.) 
Man bør aldrig anbringe fug
lekasser i en skov uden ejerens 
eller forstpersonalets godken
delse. Kasserne bør heller ikke 
anbringes for tæt. Kasser til 
samme fugleart bør ikke hæn
ge tættere end 50-75 m fra 
hinanden for at undgå terri
toriestridigheder o. lign. Det 
gælder dog ikke stære, der fo
retrækker at yngle i kolonier. 
Derfor kan man roligt anbrin
ge flere stærekasser på samme 
træ - dog i forskellige højder. 
De skal nok blive taget i brug 
allesammen. 

Man behøver ikke at hænge 
kasserne højere, end at man 
med mellemrum kan komme 
og tage låget af og kigge ned 
i reden for at følge, hvorledes 
det går med beboerne og de
res unger. Jeg vil anbefale 

1-1 Y2 m over jorden. Stæ
rekasser bør dog anbringes i 
3-7m højde. 

V ed anbringelse af kasserne 
må man altid passe på evt. 
katte indenfor området. Er 
der katte, bør alle kasserne 
anbringes i mindst 2 m højde. 

Kasserne bør altid hænges ud 
i december og januar. Mange 
hænger dem ud i februar og 
marts. Men det er for sent. 
Fuglene skal have en passende 
tid til at vænne sig til de nye 
boliger, inden de tager dem i 
besipdelse. 

Kasserne bør som foran nævnt 
renses for indhold, og iøvrigt 
på anden måde gennemgås 
efter hver rugesæsons afslut
ning. Det kan anbefales at fø
re en slags dagbog over livet i 
hver kasse, hvem der tager 
den i besiddelse, hvor længe 
fuglen ruger, antallet af æg og 
unger, hvornår ungerne for
lader reden o.s.v. En sådan 
dagbog åbner døren for en 
helt anden verden, en del af 
naturens rige og sælsomme 
verden, og man får en indle
velse i de forskellige fuglear
ters liv og adfærd, der gør det 
til en langt større berigelse at 
møde dem og lytte til deres 
dejlige sang. 
For det er ligesom man opnår 
et helt andet nært forhold til 
dem, når man har lavet deres 
redekasse og fulgt dem fra 
det første dun blev lagt i re
den til de flyvefærdige unger 
siger farvel til deres lune 
barndomshjem. Prøv selv! 
Marselisborg Skovridergård, 
den 25.6. 73. 

Kjeld Ladefoged. 
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Hvemder 
kunne 
kommemed 
på et kaperskib 
Af Knud Holst og tegnet af Mads Stage 

44 

Niels Just stod og slog smut 
ud over de lave dønninger. 
Han var god til det, og hans 
ven, Bertil, der stod og så til, 
var en lille smule misundelig 
over Niels's mange niere. 
Stranden lå hvid og uendelig 
på begge sider Løkken Lade
plads, med vognspor fra bøn
dernes kørsel til byen med 
smør og salt kød - og fra byen 
med tømmer. 
Det var Niels's tretten års fød
selsdag .. Det var l. juni 1808. 
Når drengene var fjorten år, 
var det tanken, de skulle for-

hyres med Norges-skuderne, 
og skipper Just ville skaffe 
dem en god hyre - hvis altså 
krigen holdt op. Men gjorde 
den ikke det, kunne de måske 
komme på kaperi. Det talte 
drengene meget om, men skip
per Just brød sig ikke om det. 
Selvom man fik kaperbrev, og 
det var lovligt nok, ja så var 
og blev det jo ikke andet end 
sørøveri, om det så aldrig så 
meget var fjendens skibe, man 
plyndrede. På den anden side 
var det ikke nemt at tage stil
ling til det kaperi for jævne 



folk, der fredeligt hele livet 
havde sejlet som fiskere. Eng
lænderne havde taget hele den 
danske flåde og lå i Nordsøen 
og opsnappede Norgesskuder
ne, så nordmændene ikke 
kunne få vigtige forsyninger 
af madvarer. Blev der hun
gersnød i Norge, som endnu 
hørte sammen med Danmark 
- ja, så måtte hele landet 
overgive s1g. 
Man talte meget og alvorligt 
om det hos familien Just, og 
moderen græd, for hun havde 
hele sin familie i Arendal, 
som under normale forhold 
stod i livlig handelsforbindelse 
med Løkken. 
Niels og Bertil kunne ikke helt 
forstå forældrenes tilbagehol
denhed over for kaperiet. Det 
var jo lovligt nok. Og hvor 
herligt måtte det ikke være at 
have pistol i bæltet og huggert 
ved siden? De snakkede meget 
om det, når de lå i klitterne 
eller gik langs den hvide 
strand, hvor ingen kunne høre 
dem. Og det var også lige me
get, havde de ikke hyre, når 
de blev fjorten år, ja så ville 
de stikke af og selv skaffe sig 
hyre på et kaperskib. 
Det talte de også om nu, da 
der ikke var flere flade smut-

sten at øjne. Det var bare 
svært at tænke sig krigen, når 
man stod på en hvid strand, 
og junisolen skinnede over det 
stille dønnende Vesterhav. 
Og så lød der pludselig et 
skud. 
Skarpt og hårdt i den stille 
luft. 
Drengene vendte sig lynhur
tigt og så op mod Signalbak
ken, hvor »kystbatteriet« hav
de sin plads, og hvor der som 
oftest stod en soldat på udkig. 
Havde han nu igen fumlet 
med musketten - man havde 
før oplevet, han var fuld? 
Der hang en aflang, bleggrå 
røg-tot over »Signalbakken«. 
Drengene så hoveder dukke 
op. Mon løjtnanten var der? 
Løjtnant Glud, der havde 
kommandoen over »Løkken 
Redoute«. Det lød stort med 
»batteri« og »redoute«. For 
foreløbig var det kun to små 
kanoner på hjul, - de var 18 
punds. 

Først havde Løkken-folkene 
været lidt benovede, da de 
hørte om deres artilleri. Sene
re grinede de i skægget over 
de to små kanoner, som de 
kaldte »Gluds fyrtøj«, og som 
de mente højest kunne antæn-

de matrosernes kridtpiber på 
fjendtlige skibe. Senere kom 
der nok et par og større kano
ner. Men man kunne ikke fin
de arbejdskraft til at montere 
dem. Soldaterne mente, det 
var ikke deres job, og skude
handlerne ville ikke stille 
mandskab uden særlig beta
ling. Kanonerne blev liggende 
i sandet, og faktisk troede in
gen rigtigt på, at englænderne 
ville vove sig her ind i Jam
merbugten med alle dens 
sandrevler og uberegnelige 
strømme. Og kom de nu alli
gevel ... ja hvem kunne så 
klare sig mod deres hundred
vis af kanoner? J a de havde 
jo bombet København sønder 
og sammen, dræbt en bunke 
mennesker og ødelagt selve 
Frue Kirke. J amen, det var jo 
lettere for englænderne at hol
de sig uden for bugten og op
snappe skuderne i rum sø, føre 
dem til England og der lade 
hele besætninger mugne op i 
»prisonen«, mens deres fami
lier hjemme i Norge og Dan
mark sultede, så det sved. 
MEN NU VAR FJENDEN 
HER! 
Drengene vendte sig og så ud 
over havet. Hvor havde de 
haft deres tanker? For nu så 
de dem tydeligt: to store sejl, 
der hurtigt voksede og voksede 
op fra horizonten. Så store sejl 
kunne ikke være skudesejl -
det var krigsskibe på vej mod 
Løkken. 

- De kommer, stammede Ber
til. 

- Nå, sagde Niels, og hvasså? 

Han var nu ikke så overlegen, 
som det kunne lyde. Men det 

trøstede ham, at Bertil var 
bange. 
- Se! råbte Bertil. 

Og Niels så. 
Det virkede sært. Sejlene vok
sede og voksede. På stranden 
stod kun en forladt hestevogn. 
Hestene anede ikke uråd, men 
stod fredeligt og gumlede i 
muleposerne. En klitlærke be
gyndte at juble højt oppe ... 
Ud fra en norsk galease, der 
havde ligget for anker siden 
i går, gik folkene hurtigt fra 
borde og roede ind over rev
lerne i en lille fladbundet 
båd. 
Niels og Bertil løb op i klit
terne. 

- Tror du, de bombarderer 
os? spurgte Bertil med en lille 
stemme. 

- Det kan nemt ske, hørte 
Niels sig selv svare. 

Drengene lagde sig i en klit
gryde med godt udsyn over 
strand og hav. De så hestene, 
der fredeligt gumlede. De hør
te lærken. De så den norske 
galease stille vuggende. De så 
det norske mandskab tage 
stranden. Det hele var uvirke
ligt. 

- Hvad hvis de går land? 
sagde Bertil. 
- Så bliver de skudt, sagde 
Niels. 

De to engelske orlogsskibe var 
nu tæt på. Smukke var de 
med de store let bugnende 
sejl. De lagde bi, drejede, 
vendte mod land uden for tre
die revle og med kanonporte
ne åbne mod Løkken. 
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Hvad kunne der ske? Hvad 
om pakhusene blev beskudt og 
kom i brand? Hvis nu byen 
blev bombarderet? Hvis nu 
englænderne gik i land? Hvor 
var egentlig løjtnant Glud? 
Der var så stille på den hvide 
strand, at det føltes som en 
gysen. Drengene så, hvordan 
der nok så selvfølgeligt fra de 
engelske skibe sattes et par 
barkasser i vandet fyldt med 
soldater. Kursen gik mod den 
norske galease. Det var altså 
den, de ville have! Soldaterne 
entrede det forladte skib - det 
hele så så nemt ud. Men tænk, 
at man alligevel kunne stjæle 
et godt skib, mens alverden 
bare så til! 

BUM! 

Glud havde altså ikke sovet! 
Her kom nu hans første hilsen, 
hans første skud tæt for bo
ven. Bum - der kom num
mer to - lige over rælingen. 
Drengene kunne se, de engel
ske soldater dukke sig, de kun
ne høre kommandoråb. For 
første gang følte hestene på 
stranden sig forstyrret, så op 
fra muleposerne og bestemte 
sig til at gå ned ad strandkan
ten med den tomme vogn. 
Lærken tav ... BUM - tredie 
skud fra Gluds Fyrtøj gik lige 
i rælingen, så man kunne se 
træsplinter fyge. Fjerde skud 
gik så tæt på barkasserne, så 
de ligesom rejste sig i vandet! 
Glud skød en sidste gang ag
ten for den ene barkasse. De 
forlod galeasen og nåede 
uskadt de engelske skibe, der 
kort efter drejede væk fra ky
sten og satte kursen mod nord. 
Slaget var forbi uden at eng
lænderne havde løsnet et skud. 
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-- Glud skulle have skudt dem 
i sænk, mente Bertil. 

- Så havde de givet os det 
glatte lag, sagde Niels og følte 
sig klogere, men syntes egent
lig som kammeraten. 

De drøftede, hvad de ville 
have gjort, hvis der pludselig 
havde stået en englænder i de
res klit? De ville naturligvis 
have slået ham ned på en el
ler anden måde. Englændere 
var ikke mere værd. De var 
umennesker, mordere alle til 
hobe! 

Og så løb de hjem, Niels og 
Bertil. 

Krigen blev ved. 
Allerede en uge efter oven
stående beskrevne begivenhed 
udkæmpedes der et helt slag 
ved Kjul, nord for Løkken, 
hvor en norsk brig blev angre
bet af en engelsk fregat. Nej, 
de englændere var ikke men
nesker - de var mordere! 

Løkken var stadig i fare, fordi 
der derfra var livlig trafik på 
Norge. Hen på sommeren, en 
travl dag, hvor der var mange 
skuder på reden, dukkede en 
engelsk fregat op og satte både 
i vandet. Gluds »fyrtøj« var 
nu komplet, og han slog eng
lænderne tilbage til deres ski
be - til gengæld hævnede de 
s:ig med at bombardere byen! 
Det varede kun en halv time, 
men den var lang nok. Og der 
skete ikke så megen skade 
endda, men en af Gluds sol
dater mistede det ene ben, og 
folk var svært chokerede. 
Hvad nu, om krigen for alvor 
kom til Jylland? 

Skipperne snakkede alvorlige
re end før om at blive kapere. 
Det blev for de besindiges 
skyld ved snakken. Men for de 
store drenge, Niels og Bertil, 
blev det alvor nu: de ville 
stikke hjemmefra, tage over til 
Østkysten og lade sig forhyre 
på kaperskibe. De var store 
klepperter begge to, ingen vil
le tro, de ikke var fyldt fjor
ten år - og forøvrigt var man 
ikke så nøjeregnende mere. 

De ventede på en lejlighed. 
U d på efteråret kom storme
ne. Skudeskipperne havde hå
bet, uvejrene ville fordrive 
englænderne. Men englænder
ne havde forsyningsskibe, som 
hele tiden sørgede for ammu
nition, vand og forråd til vagt
skibene, som ingen kunne ry
ste af sig. 

I november, i snefog og storm 
vovede Niels Just's far sig til 
Arendal med en ladning korn. 
Det var med nød og megen 
næppe han slap hjem igen i 
det hårde vejr. Ovenikøbet 
havde han måttet sno sig fri 
af en engelsk fregat, der var 
tonet frem i mørkningen og 
havde løsnet et par skud. 

- Det var en grimme svend, 
sagde han, en fyrretyve kano
ners ... 

- Hvad om vi selv fik en ka
non, sådan en bitte svingbasse 
i forstavnen? sagde de andre 
skippere, men det blev 'ved 
snakken. Det var dyrt at blive 
kaperkaptajn. 

Niels og Bertil lyttede til de 
gamle og skammede sig på 
deres vegne. Det blev aldrig til 

andet end snak med dem. Nej, 
når lejlighed gaves, ville de 
stikke af og tage hyre. Lejlig
heden kom, før de havde ven
tet det - d. 5. december bad 
Niels's mor dem køre med en 
vogn, hun vidste om, til Må
rup og tage en pakke madva
rer med til gamle Just, farfa
deren. Ingen kunne vide, om 
de ellers kunne få sendt en 
madpakke frem til jul. 

På den måde kom de to dren
ge uventet afsted og tilmed 
kørende, og ingen anede, de 
var på deres første etape af 
en flugt! 

De var gennernfrosne, da de 
nåede frem til Gamle Just, 
som gav dem brændevin for 
deres sundheds skyld, så det 
snurrede dem i krop og hove
de - men varme blev de da. 
Og Gammelfar gav sig til at 
fortælle og trak sin gamle 
pistol frem. 

- Hvad ville du nu gøre, hvis 
der kom en englænder herind 
i stuen? spurgte Niels. 

- J eg ville skam skyde ham! 
sagde den gamle og fægtede 
med pistolen, - de mordere er 
ikke bedre værd! - Han ret
tede den gamle rytterpistol 
mod døren og klikkede med 
hanen. 

I det samme dundrede det på 
døren! 

- Kom ud, kom ud, brølede 
det fra mørket - der er et stort 
skib ved at forlise på tredie 
revle ... 
De arbejdede sig ud alle tre, 
det stormede, så de var ved at 



vælte. Kysten var fuld af høje 
klinter, Gammel Just førte 
dem op på den højeste. I sne
foget var det svært at orien
tere sig, men de kunne dog 
ane et stort skib. En fregat? 
Vejret var så hårdt, at man 
fra land intet kunne udrette. 
Næste morgen stormede det 
stadig. Men man kunne dog 
se nu. Det var en 40 kanoners 
engelsk fregat. Og Niels var 
sikker på, det var den, der 
havde skudt på hans far oppe 
under ArendaL De var mange, 
de folk, der stod på strandene, 
på klinterne og bare så på 
vejrets ras:en. Ud på eftermid
dagen krængede det store skib 
svært, det gav et ryk i det, det 
ligesom sprang ind mod land, 
gik på grund og lagde sig i de 
hårde søer. 

Det blev en uhyggelig efter
middag. 

Man glemte, det var fjenden, 
der her led nederlag mod 
vejret. Mårup-folkene satte 
ikke bådene i vandet. Det var 
håbløst. Men de fulgte alle 
kampen om liv og død. 

Henunder aften drev de før
ste ind, døde soldater, kvinder 
og små børn. V ragstumper 
fyldte stranden i eet kog. 
De første overlevende dukke
de op på rester af sønderslåede 
tømmerflåder. Forfrosne, 
halvdøde, chokerede. 

Niels og Bertil var ved at blive 
kvalme af gru, da en gammel 
død matros skyllede i land. 
Alle hans fingre var skåret af 

- og de forstod, man ikke 
havde villet have ham med på 
en tømmerflåde, han havde 
klamret sig til, for at komme 
med. 

Det var den engelske fregat 
» The Crescent«, der var slået 
til vrag. 60 overlevede og måt
te senere vandre til fods til Ål
borg som krigsfanger. Men de 
fleste overlevede ikke, og man 
kan se deres grave på Mårup 
kirkegård. Niels og Bertil så et 
par unge døde kadetter blandt 
de mange døde - var de mon 
ældre end de selv var? 
De havde i dette frygtelige 
døgn mødt englænderne på en 
helt ny måde. Mødt dem som 
noget, man havde medliden
hed med, som med- ikke mod
mennesker. 

Deres oplevelser var så væl
dige, at de ikke kunne tale om 
dem, da de tre dage efter kør
te hjem igen med vognen, der 
havde ført dem fra Løkken til 
Mårup. 

- Hvad havde du under trø
jen, da vi gik ud fra Gamle 
Just's hus? Var det hans pi
stol? spurgte Bertil, da de 
havde siddet tavse i en time. 

- Ja, men der var ikke krudt 
i den, mumlede Niels. 

- Ville du ellers have skudt 
en englænder? spurgte Bertil. 

Det svarede Niels ikke direkte 
på. Der gik lidt tid, så sagde 
han arrigt: - Krig er noget 
skidt! 
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Du sk_al male 
bUlederne. 

Nu 
vLL 
jeg 
Lave en jule.,ka~e. 2. Du ~lem te vist ce~ os smør, lille Ta~e 

4. Og mandlerne h.er må du. tkke vrage. 5. En dej uden strup kan j e.~ Lkke fordra~e. 
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~. Gær er skam nødve.ndig, når man skal bage.. 7: o~ sa skal den hæve i fLere dage. 

8. 
Så Ta~e, nu er det, du skal \oa~e din ka~e ~ 
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I 25 år har nordjyske spejdere på initiativ af skovrider Jens Hvass bundtet og pakket op til 15.000 buketter 
af endnu uudsprungne bøgegrene, som fra Aalborg er sendt til Norge og gennem Norsk Røde Kors' patientvenner 
fordelt blandt gamle og syge. Mange år har det passet fint med, at bøgekvistene, når de kom ind og i vand, 
sprang ud 17. maj, som er Norges nationaldag. 

KFUM Spejderne i Danmark 

Det Danske Spejderkorps 

KFUK Spejderne i Danmark 
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Ingrid Bundgaard 

Annesofie Hermann 

Birthe Jensen 

Ulla Thorup 

Erik Pedersen 

Erik Schwarz (ansvh.) 

Sigrun Kapsberger 

Egil Torin Næsheim 

Per lllum 

Med tilladelse af 

Tysk Turist-Central, København 

Design Studio, Knebe\ 

Fyens Stiftsbogtrykkeri A/S 



»-drømme om sne på bjergene 
den er ren, og man vandrer i skyer, 
glemmer osen og varmen i byer. 
Jeg ved man kan ånde i bjergene. 
Jeg drømmer om sne på bjergene.« 




